PROČ DINGIR
Některé starověké jazyky měly zajímavý zvyk,
který spočíval v tom, že do psaného textu vkládaly tzv. ideogramy. Byly to značky, které
předjímaly vlastnosti následného slova. A tak se např.
v klínopisných textech vkládal před každou věc ze dřeva
(např. strom, ale i stůl nebo židli) znak pro dřevo. Před
rybníky, řeky apod. se vkládal znak pro vodu atd. Podobně
existoval i zvláštní znak, který se musel napsat před
jméno jakékoli božské bytosti nebo boha. Této značce,
upozorňující na božskost toho, co bude následovat, se
většinou říká podle starého sumerského označení pro
boha DINGIR. Toto slovo je pak zároveň i pravděpodobně
vůbec nejstarším označením pro božskou bytost, jaké
známe.
Zajímavé je, že klínový znak, který se jako
označení DINGIR používá, je ve skutečnosti
obrázkem hvězdy, která představuje směr, k němuž člověk hledí a k němuž se upíná. Znak DINGIR se
tak může pro nás stát symbolem jistě nezanedbatelného
rozměru lidství, člověka, který hledá něco, co ho přesahuje,
na čem se může orientovat a k čemu může směřovat.
Tato lidská touha nachází nejrozmanitější podoby
v nejrůznějších kulturách a sociálních skupinách. A tak
i v naší současné společnosti se setkáváme s desítkami
nejrůznějších náboženských skupin, jež jsou výrazem tohoto rozměru člověka.
Záměrem našeho časopisu je pozorně sledovat a zkoumat tuto současnou náboženskou
scénu. Východiskem naší práce jsou principy
a metody vědy o náboženství, religionistiky. Nesnažíme se tedy náboženská hnutí hodnotit nebo kritizovat,
chceme je podrobně monitorovat, popisovat a adekvátně
jim rozumět z hlediska příčin a souvislostí jejich vzniku
a vývoje. Budeme se tedy věcně tázat, kdo nebo co je DINGIRem těch, kdo se k těmto hnutím hlásí, jak právě jejich
DINGIR ovlivňuje jejich život a jaké formy jejich cesta
za tímto cílem nabývá. Časopis DINGIR by tak měl pomoci odborně zkoumat a mapovat oblast, která je od pradávna
neodmyslitelnou součástí života lidstva, a přesto zůstává
pro mnohé nezmapovanou a nepřehlednou krajinou.

RECENZNÍ
ŘÍZENÍ

Di i se jjako
Dingir
k religionistický
li i i ti ký ččasopis
i věnuje především
současné náboženské scéně. Kromě doprovodných textů
dokumentujících různé náboženské postoje a zpráv obsahuje
každé číslo odborné články (je na ně upozorněno dole
na stránce), které podléhají recenznímu řízení. Na každý
článek vypracovávají dva písemné posudky akademičtí
pracovníci, členové redakční rady nebo její spolupracovníci.
U těchto článků se posuzuje soulad s bibliograﬁckou normou,
jazyková úroveň textu, spolehlivost informací a vědecký
přínos při jejich interpretaci. Dingir je jediným českým
odborným časopisem, který se věnuje současné religiozitě.
Fotograﬁe oltáře na přední straně obálky i obřadu
při svátku Losar na protější straně pořídila
Marika Mytýzková v buddhistickém centru Rabten
Čhödarling v Liberci.

Losar, tibetský svátek nového roku draka a vody 2139, slavili i Češi, Vietnamci
a Kalmykové v chrámu libereckého Centra pro tibetská buddhistická studia
Rabten Čhödarling. Před hlavním oltářem shromáždili množství obětních darů.
Foto: Marika Mytýzková.

Jak jsme již několikrát v Dingiru informovali, pozornost k Církvi Ježíše Krista
Svatých posledních dnů poutá Mitt Romney (vlevo), republikánský uchazeč
o úřad prezidenta Spojených států. Právě na něj se v polovině února obrátil
spisovatel Elie Wiesel (vpravo). Dotklo se ho, že jeho rodiče byli posmrtně
pokřtěni členy mormonské církve, k níž patří i Romney. Církev provádí zástupné křty za zemřelé, aby měli po smrti ještě možnost rozhodnutí stát se
mormony. Wiesel apeloval na Romneyho shodou okolností ve stejný den, kdy
se mormonská církev oﬁciálně omluvila za křest rodičů „lovce nacistů“ Simona
Wiesenthala. Praxe zástupného křtu je ovšem pro mormony natolik důležitá,
že podobné kontroverze patrně budou pokračovat. Více na str. 26-27.

Další etapu sporu mezi českými muslimy znamená zveřejnění nahrávky kázání
Lukáše Větrovce (vpravo) v brněnské mešitě, které obsahovalo antisemitské
výroky. Kázání zveřejnil Lukáš Lhoťan (vlevo). Za kázání se Větrovec (vpravo)
i představitel brněnské mešity Muneeb Hassan omluvili. Nedlouho po
zveřejnění nahrávky Lukáš Lhoťan oznámil svou konverzi ke křesťanství.
O sporech mezi českými muslimy se zmiňuje recenze na str. 31-32. Fotograﬁe
jsou převzaty z Lhoťanova blogu na adrese http://lukaslhotan.blog.idnes.cz.

RŮZNÉ PODOBY
ČESKÉHO BUDDHISMU
Zdeněk Vojtíšek
Duchovní tradice, na jejímž počátku stojí indický mudrc Siddhárta Gautama (asi 564 - asi 484 př. n. l.) zvaný Buddha („probuzený“), se
v dějinách prokázala jako velmi dobře přizpůsobivá. Vytvořila v různých
částech Asie několik životaschopných větví tím, že navázala na místní mentalitu, tradice a zvyky. Jako hlavní větve buddhismu obvykle rozeznáváme
théravádový buddhismus v jihovýchodní Asii, zenový buddhismus, který se
z Číny rozšířil především do Japonska a Koreje, a tibetský buddhismus
v Tibetu, Mongolsku a okolí.
Není ale asi příliš pravděpodobné, že nějaká nová, svébytná a jednotná větev buddhistické tradice vznikne i na Západě. Do západních nábožensky pluralitních společností buddhismus vstupuje také „pluralitně“ - prostřednictvím
řady společenství, která se s věrností své tradici a se speciﬁky Západu vypořádavají po svém. Psychoterapeut Jan Honzík jich pro spolupráci na knize
Jednota v rozmanitosti získal téměř 30. Je také autorem krátkého přehledového článku, který téma buddhismu v české společnosti v tomto Dingiru
uvádí.
Byla by ovšem velká chyba omezovat přítomnost buddhistické tradice
u nás na působení jednotlivých buddhistických společenství. Naopak - buddhismus v české společnosti získává množství sympatizantů a plachých stoupenců tím, že poskytuje inspiraci i těm, kdo společenství nevyhledávají, nauku nepovažují za důležitou a slibují si především praktický užitek. Nabízí jim především návod pro práci s myslí. Nejde ovšem jen o mentální cvičení, ale i o seriózní obohacení západních psychoterapeutických metod, jak
ve svém článku prokazuje psycholog a psychoterapuet Jan Benda. Podobně velmi konkrétní a praktický dopad může mít inspirace etikou buddhismu.
Do tohoto čísla Dingiru o tom píše Jan Burian. Pro dlouhodobou, intenzivní a koncentrovanou praxi jsou ale společenství a nauka, která je v něm
uchovávána, důležité, možná dokonce nezbytné. Absolventka religionistiky Eva Madarázsová seznamuje čtenáře s jedním typem praxe, obvyklým
ve společenstvích tibetského buddhismu. Přípravná praxe ngöndro je typická i pro největší společenství tibetského buddhismu u nás, Buddhismus Diamantové cesty. O tomto společenství, k němuž se při loňském sčítání lidu
přihlásilo již téměř tři a půl tisíce lidí, v Dingiru informujeme průběžně,
a proto jsme mu tentokrát samostatné místo nevěnovali. Z množství námětů, které se k tématu buddhismu v české společnosti nabízejí, jsme raději
zvolili uchovávání tradic (především buddhistických) mezi těmi obyvateli
České republiky, kteří mají vietnamské kořeny. Píše o něm studentka antropologie Barbora Jirková.
Rozdíl mezi buddhismem, žitým naplno pod vlivem jedné nauky, jedné
praxe a jednoho společenství, a buddhismem, který je „přidanou hodnotou“
k západnímu způsobu života, do určité míry ukazují rozhovory v tomto časopise. První je veden s théravádovým mnichem Ashinem Ottamou, druhý s nakladatelem Lumírem Kolíbalem. K „buddhistickému“ tématu prvního Dingiru v jeho 15. ročníku se přimykají i dvě recenze.

Doc. PhDr. Zdeněk Vojtíšek, Th. D., (*1963) je vedoucím katedry religionistiky na Husitské teologické fakultě Univerzity Karlovy v Praze a šéfredaktorem časopisu Dingir.

Omluva
V minulém čísle Dingiru jsme na druhé straně obálky otiskli fotograﬁi centra „Maják“ společenství
Avenna v obci Ptyč na Rokycansku. Informace o autorovi fotograﬁe - Petru Jedinákovi - z popisku
ovšem vypadla. Omlouváme se za to jemu i čtenářům.
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O spiritualitě Václava Havla

PREZIDENT
OTEVŘENÉHO
HORIZONTU
Adam Borzić
Na sklonku minulého roku, 18. prosince, zemřel Václav Havel
(1936-2011), poslední československý a první český prezident,
vůdce disentu, světoznámý dramatik a ﬁlosofující literát. Vedle
poněkud přebujelých smutečních obřadů i upřímného smutku
mnohých vyvolala jeho smrt i řadu reﬂexí a úvah týkajících se
odkazu tohoto velkého muže. Na celistvější a kritické zhodnocení Havlova myšlenkového i politického odkazu je však
zřejmě ještě stále brzy.
V následujícím textu se zaměřím pouze
na jeden, nikoli však nepodstatný aspekt
Havlova světonázoru – na jeho spiritualitu.
Havlovy politické činy a projevy vyrůstaly
z jeho vlastního mravního universa, které
zakládala jeho speciﬁcká spiritualita. Zvláště jeho civilizační kritika se zřetelem na
ekologickou dimenzi života byla založena
na duchovní zkušenosti transcendentního
řádu bytí. Ve svém článku se soustřeďuji
především na ﬁlosoﬁcké aspekty Havlovy
spirituality a na jeho souznění s intelektuálním křídlem hnutí New Age. Tématem jeho
duchovnosti se zabýval především Martin
C. Putna, jehož studii Spiritualita Václava
Havla: české a americké kontexty vděčím za
základní orientaci v labyrintu Havlova duchovního světa.1 Z úcty k muži, který svedl nejednu bitvu se scientismem a positivismem, pak dávám metodologicky v tomto textu přednost „měkkému“ esejistickému
přístupu před „tvrdým“ vědeckým stylem.2
Mravní řád a zkušenost Bytí
Rodinné kořeny předurčily Václava Havla
k jistému typu duchovního naladění. Jeho
otec Václav M. Havel, později významný
podnikatel v oblasti stavebnictví, se výrazně angažoval v kulturním a ideovém dění
první republiky. Tento muž představuje
spojnici mezi Václavem Havlem a Tomášem G. Masarykem.3 V. M. Havel ovlivněný masarykovskou atmosférou, která odmítala tradiční katolicismus na straně jedné
a ateismus na straně druhé a hledala východisko v humanisticky laděném liberálním

2

protestantismu, byl jednou z vůdčích postav tehdejšího studentského hnutí, předsedou Obrodného hnutí československého
studentstva (OHČS). Masarykovský humanismus přivedl V. M. Havla i k americkému unitářství a zednářství. Václav Havel se
původně od masarykovské rodinné tradice distancoval, nicméně později se mu stal
Masaryk jedním z hlavních ideových zdrojů. Sám o tom říká: „Co se týče Masaryka,
já jsem měl nesmírně kritický vztah k němu,
když jsem byl mladý chlapec…jeho neustálé kázání o morálce mi přicházelo naivní…
A teprve po letech a teprve v prezidentském
úřadu jsem si začínal uvědomovat, jak velikou pravdu on měl…když on mluví o nutnosti revoluce hlav a srdcí, tedy říká vlastně, že vědomí předchází bytí – to všechno
jsou věci, s nimiž jsem se teprve v dospělosti
byl schopen náležitě identifikovat.“4 Jakkoli
sblížení s Masarykem samotným přišlo až
později, je zřejmé, jak hluboko v Havlově
osobnosti zakořenily humanistické masarykovské ideály předávané v jeho rodině.
Na tomto místě se jen stručně zmiňme
o Havlově vztahu ke křesťanství. Jakkoli se
mu dostalo triumfálního římskokatolického
pohřbu a byl před smrtí ošetřován řádovou
sestrou, jeho celoživotní vztah k tradičnímu křesťanství byl spíše nesmělý. I když
se celý život obklopoval přáteli z katolických a evangelických disidentských kruhů, křesťanem se v tradičním smyslu slova nikdy nestal. Přestože se v disidentských
kruzích tu i tam šířily zvěsti o jeho konverzi ke katolictví a jeho přítel ﬁlosof Zdeněk

Neubauer ve své studii Consolatio Philosohiae interpretoval jeho ﬁlosoﬁcké pojetí transcendence jako svého druhu náboženskou konverzi,5 Havel konverzi odmítal: „K poznámkám Z. N: Mám pocit, že to
přeci jen bude něco víc než jen intelektuální vytáčky, co mi brání přiznat víru v osobního Boha, (…) chybí mi mystický zážitek
skutečného oslovení či zjevení, tedy ta veledůležitá poslední kapka.“6 Pokud Havla
ovlivňovalo křesťanství, tak spíše jeho rodinná - unitářská verze.
Mezi českými ﬁlosofy jsou dvě jména, k nimž má Havel zásadní vztah, a kteří ovlivnili jeho spiritualitu. Prvním je Josef Šafařík a druhým Jan Patočka. Paradoxně, jakkoli je druhé jméno spojováno
s Havlem více, přímý vliv na něj měl spíše Šafařík. Základní ideou Šafaříkova nejvýznamnějšího díla Sedm listů Molinovi je
zpochybnění positivistické vědy a současně i křesťanské teologie, ani jedna z nich
není schopna nahlédnout celistvost světa.7
Vedle hledání celistvosti světa kladl Šafařík hlavní důraz na bytí v pravdě, na osobní ručení pravdy – tím byl blízký Masarykovi. A v tomto bodě se Havlovi zapsal do
srdce. Přihlášení k Patočkovi mělo podle
M. C. Putny především proklamativní ráz,8
Patočka mu byl takříkajíc „symbolem“. Pro
Havlovu spiritualitu však bylo významné
setkání s Patočkovými žáky, o čemž pojednám v následující části věnované spiritualitě New Age.
„Vlivologie“ málokdy objasní skutečný rozměr velké osobnosti. Chceme-li proniknout do nitra Havlovy spirituality, je
nutné se konfrontovat s jeho vlastní zkušeností bytí a jeho smyslu. Jistěže i v jeho
úvahách na toto téma, jak se objevují především v Dopisech Olze, je patrný vliv
Heideggera či Jasperse, nicméně ústřední
je jeho vlastní zkušenost. Havlova spiritualita se rodí z přemítání, z kontemplace bytí.
Tato zkušenost ale neznamená pouhé teoretizování. V listě č. 140 Havel píše „Zkušenost bytí…není jen nějakou filosofickou tezí,
kterou lze přijmout či odmítnout. (…) Touto zkušeností rozumím něco podstatně jiného a hlubšího: bytostnou touhu probouzet
způsobem svého pobytu své vlastní, skryté, dřímající, zapomínané a zrazované bytí
a tímto svým bytím se opět oné plnosti
a integrity bytí dotýkat.(…) Jinými slovy: není to jen idea či názor: je to stav
duše a srdce, klíč k životu a životní orientace, způsob existence; není to jen zkušenost mezi zkušenostmi: je to zkušenost
všech zkušeností.“9 Jakkoli zde promlouvá
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Havel jazykem ﬁlosoﬁe bytí, přesto míří daleko za Heideggerem vykolíkované území. Havlovo bytí
i cesta k jeho odhalení má mnohem
etičtější rozměr a je v nich - německému ﬁlosofovi zcela cizí – lidská
vroucnost.
V listě číslo 41 ze 7. srpna 1980
držíme pomyslné jádro Havlovy spirituality: „Člověk si tu ovšem…musí
často klást otázku, zda to má všechno smysl a jaký…Odpověď nalézám
nakonec vždycky jen v sobě, ve své
Slavná fotograﬁe Pavla Štechy: Václav Havel
celkové víře ve smysl věcí, ve své na- obrazem Mistra Theodorika.
ději. Čemu je vlastně člověk odpovědný? K čemu se vztahuje? Co je posled- masarykovského typu sbližuje s jeho mlaním horizontem jeho počínání: absolut- dickou láskou Heideggerem, aby společně
ním úběžníkem všeho, co dělá; neobeslti- utvořili nečekanou fúzi, která je origináltelnou pamětí bytí, svědomím světa i nej- ně havlovská – Havlova.
vyšší soudní instancí, co je tím rozhodujícím měřítkem, pozadím či prostorem kaž- Kalifornské inspirace Nového věku
dé jeho existenciální zkušenosti?“10 Je pří- Slovinský ﬁlosof Slavoj Žižek, doyen leviznačné, že toto Havlovo „náboženské“ kré- cové ﬁlosoﬁe a jeden z nejpozoruhodnějdo začíná proudem otázek. Otázka sama je ších kritiků Václava Havla napsal: „Havel
otevřeným horizontem, spiritualita, která je chápal, že kapitalismem nelze dosáhnout
nesena otázkou, je otevřená transcendenci ʼživota v pravděʽ, a tato skutečnost ve sponatolik, že je pro ni nemožné se uzavřít do jení s jeho rozhodujícím nezdarem – nepojakýchkoliv uzavřených náboženských fo- chopením původu svého vlastního kritickérem. V tomto kontextu Havel artikuluje své ho nutkání – jej tlačila směrem k ideologii
pojetí „boha“ a svůj vztah k němu. „Jsem New Age.“11 Nezkoumejme oprávněnost
prostě dítětem věku pojmového a ne mytic- Žižekových výtek, ale zaměřme se na Havkého myšlení, a proto i můj bůh – když už lův vztah ke spiritualitě hnutí New Age, rejsem donucen o něm mluvit (což činím vel- spektive k jejímu intelektuálnímu křídlu.12
Poznamenejme nejprve, že Havlovi
mi nerad) – se jeví zřejmě jako něco hrozně abstraktního, mlhavého a věru málo při- byla vždy blízká americká kultura, zvlášttažlivého. To se ovšem jeví jen tomu, koho ně její liberální, utopické křídlo spojované
se o něm pokouším informovat – ta zkuše- s bardem všeobjímajícího universa Waltem
nost sama je živoucí, důvěrná, konkrétní, Whitmanem coby ústředním inspirátorem
možná (…) živější než u leckohos, kdo má americké poezie. Havel napsal v roce 1954
svého normálního Boha řádně vybaveného esej Americká poezie, který vyšel až v rámvšemi příslušnými atributy (které ho ovšem ci jeho sebraných esejů.13 Právě whitmamnohdy kupodivu spíš zakrývají než přibli- novská linie amerického básnictví na rozžují. (…) A co je pro mého boha příznač- díl od evropské poezie vykazuje utopické
né, že je mistrem čekání. (…) Jakoby přede spirituální rysy – spojuje orientální nauky,
mne aranžoval různé možnosti a pak mlčky původní indiánské tradice, evropský herčekal, co udělám. (…) Jeho poslední soud metismus a emersonovský transcendense odehrává teď, neustále, pořád – a při- talismus.14 Kromě spirituality tito básnítom je vždy znovu poslední: nic, co se stalo, ci vyznávali společenskou nekonformitu,
se už nemůže odestát, vše zůstane v pamě- kritizovali materialismus a hlásali sexuálti bytí…“ Zde vidíme hlavní rysy Havlovy ní svobodu. Americká básnická kontrakul„teologie“: svět má skrytý smysl, transcen- tura se stala jedním ze zdrojů hnutí Novédentní dimenzi, o níž nelze konkrétně ho- ho věku v Americe.
Vedle básníků ovšem Havla k ideám
vořit a tato transcendence zavazuje k etickému jednání, neboť odpovědnost vůči ní New Age přivedli Patočkovi žáci. Bratr
je základní manifestací pravdivosti naše- Václava Havla Ivan M. Havel spolu s Radiho bytí; etická odpovědnost vůči světu je mem Paloušem, Zdeňkem Neubaurem, Tou Havla provázaná s téměř mystickou zku- mášem Halíkem, Danielem Kroupou a dalšeností bytí coby otevřeného horizontu. Vi- šími zakládají intelektuální spolek Kamdíme, jak se zde liberální protestantismus pademie, tj. Akademii sídlící na Kampě.15
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Havel v rámci této „akademie“ vícekrát přednášel i akademii hostil ve
svém příbytku. Filosoﬁcky se Kampademie hlásila k Patočkovi, leč jeho
odkaz tvořivě a nekonformně zpracovávala. Poněkud paradoxně byla
většina členů Kampademie katolického vyznání (kromě Ivana M.
Havla), nicméně jejich katolicismus
měl koncilní rysy. Filosoﬁcky oproti
konzervativnímu katolictví s jeho tomismem navazoval spíše na platonsky uchopenou fenomenologii. Dalpřed
ším silným zdrojem intelektuálního
zázemí Kampademie vedle ﬁlosoﬁe
a katolictví byla americká „nová věda“ spojená se jmény antropologa Gregory Batesona, teoretika vědy Thomase Khuna nebo
fyzika Fritjofa Capry či tvůrce „hypotézy
Gaia“ Jamese Lovelocka. Ti všichni mohou být považováni za intelektuální inspirátory hnutí New Age. Vedle těchto autorů se v Akademii studovala díla Lao-c´,
Friedricha Nietzscheho a konečně (pro někoho možná překvapivě) antropologa a šamana Carlose Castenady. Toto spojení New
Age a katolicismu může působit neobvykle, leč k témuž pohybu dochází v této době
i v samotné Kalifornii, jak lze vidět na zakladateli ekologické teologie a tvůrčí spirituality Matthewovi Foxovi, spojujícím
dominikánskou spiritualitu se spiritualitou
Nového věku.16 Martin C. Putna ve své studii píše: „Kampademie, (…) je tak jakousi
malou českou Kalifornií – ostrovem myšlení, který je jakoby zcela odtržen od ʼreálnéhoʽ dění uprostřed socialismu 70. a 80.
let, a místo toho duchovně spíš komunikuje
s děním v tomto světě nové vědy, symbolicky
i reálně přítomné v Kalifornii.“17
Havel sám se nejednou myslitelů New
Age dovolával (především Stanislava Grofa
a Jamese Lovelocka). Například v projevu
u příležitosti předání Medaile svobody v roce 1994 ve Philadelphii hovořil o „antropickém principu“ a „projektu Gaia“.18 Sdílel
s nimi kritiku karteziánského paradigmatu
i touhu po celistvém světě. Jeho ﬁlosofující panteismus s jejich transpersonálními vizemi korespondoval. Jeho silně ekologické
cítění (i v politice dával v posledních letech
přednost Straně Zelených) vycházelo z jeho
spirituality, která pojímala božské jakožto
přítomné v kosmickém řádu. Do kalifornského klimatu Havlovy spirituality patřilo
i jeho hluboké přátelství s dalajlamou, který ho navštívil těsně před jeho smrtí. Napsal
Dokončení na dalších stranách dole.
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Náboženství v české společnosti podle posledního sčítání lidu

ČESKÉ
NÁBOŽENSKÉ TRENDY
Ivan O. Štampach
V dubnu 2011 proběhlo v České republice sčítání lidu, domů a bytů. Již potřetí kladlo lidem
(s ujištěním, že bude zachována anonymita) otázku na náboženskou příslušnost.
Tentokrát sčítací arch nabízel jiné mož- ské společnosti, tedy vlastně (při dosud sil- bez vyznání, mohli se však také identiﬁkonosti než v letech 1991 a 2001. Jinak po- ně převažujícím klasickém ručním vyplňo- vat tak, že se dostali do okruhu ostatních.
chopitelně vypadal seznam registrova- vání archů) přepsat jeden z 31 názvů uve- Tento údaj může být s ohledem na sčítací
archy s nezodpovězenou otázkou neúplný.
ných náboženských subjektů. Zmizela dených v přiloženém seznamu.
však také možnost „bez vyznání“. Ta kdy- c) Někteří využili třetí možnosti napsat co- e) Možnost bez náboženské víry zvolilo
si měla právní význam, ve sčítáních před koli jiného. Předpokládaný široký rozptyl 3 612 804 jednotlivců, což je o něco více
deseti a dvaceti lety to však už byla po- odpovědí byl sloučen do několika dalších než polovina osob bez vyznání z minuléložka, o níž lze předpokládat, že zahrno- dosud publikovaných položek. Tak např. ho sčítání (2001). Spíše než výrazný povala široký okruh postojů od nábožen- pravděpodobně obvykle místo registrova- kles počtu nevěřících a růst věřících (třeských individualistů, přes nerozhodnu- né Církve římskokatolické uvedli někteří baže individuálně bez konkrétního přiřazeté hledače životní orientace a osoby vůči údaje, které pak byly shrnuty pod (poně- ní) půjde o již zmíněnou nejasnost dřívější
náboženství lhostejné až po deklarované kud problematické) záhlaví katolická víra. položky bez vyznání. I zde můžeme předa militantní ateisty.
Tento okruh činí ne bezvýznamných 71 138 pokládat nemalý počet stejně smýšlejících
osob. Pod záhlaví protestantská/evangelic- mezi těmi, kteří se nevyslovili.
Srovnání se sčítáními 1991 a 2001
ká víra s 8 211 přihlášenými se dostali ti,
Poslední sčítání umožňovalo reagovat pěti kdo se nepřihlásili k žádné registrovaných Absence odpovědi
způsoby.
protestantských církví, ale napsali cosi, co Nad výsledky je nutno položit si otázku na
důvody značné absence odpovědí. Ve sčítáa) Spolu s otázkou na národnost byla od- ukazovalo tímto směrem.
pověď na ni dobrovolná. Jak ukazuje tabul- d) Další dvě možnosti odpovědi byly uve- ní krátce po změně režimu se 18 % nezodka,* pro možnost neodpovědět se rozhodlo deny nově. Jde nejprve o 707 649 věřících povězených připisovalo špatným zkušenosdaleko nejvíce respondentů, téměř polovi- bez náboženské příslušnosti, tedy o ty, kteří tem s minulým režimem a jeho zvědavostí
na dotázaných. To ovšem činí ostatní zís- nedávají svému náboženskému přesvědče- na soukromý náboženský život občanů, někané odpovědi málo výstižné. Lze odhad- ní žádný název a nepřiřazují ho k žádnému kdy s nepříjemnými důsledky. Pokles tohonout, ale bez cíleného výzkumu nikoli po- širšímu kontextu. Jde zřejmě o náboženský to počtu na téměř polovinu, na 9,5% o detvrdit, jaké postoje k náboženství tito lidé individualismus či „privatizované nábožen- set let později se vysvětloval tím, že obyzaujímají.
ství“, jemuž se věnují sociologové nábo- vatelstvo reﬂektovalo zkušenost, že nábob) Další možnosti bylo přihlásit se k ně- ženství. Získat zde kontinuitu je nesnadné, ženská příslušnost či nepříslušnost není inkteré registrované církvi či jiné nábožen- protože odhady, co vyplnili takto smýšlejí- dividuálně sledována a obvykle z ní neplycí respondenti v minulých dvou sčítáních, nou žádné důsledky. Stát by neměl sledo* Tabulka je na 3. straně obálky (za str. 36). jsou nepodložené. Mohla to být položka vat osobní náboženské preference, a pokud
Dokončení článku
z předchozích stran.
také předmluvu k dílu Tibetská kniha o životě a smrti významného tibetského učence Sogjala-Rinpočheho.19
Závěr
Havlova spiritualita se napájela z domácích i světových duchovních proudů. Vyznačovala se téměř harmonickým spojením vertikály a horizontály, důrazem na
transcendenci a odpovědný život v pravdě. V Havlově duchovním rodokmenu se
mísí Masaryk, Šafařík, unitářství, zednář-

ství, básníci Whitman a Březina spolu s intelektuálními představiteli hnutí New Age,
buddhismus si zde podává ruku s liberálním křesťanstvím. Je otázka, nakolik má
pravdu Slavoj Žižek a další kritikové, kteří
vidí Havlovu spiritualitu jako jednu z příčin některých jeho problematických postojů z poslední doby (podpora války v Iráku
a bombardování Kosova, mlčení k ﬁnanční krizi apod.).20 Jistě Havlově spiritualitě
i etice jakoby scházely dějiny – onen hořce nadějný plod biblické tradice. Přesto je
jeho spirituální odkaz živý a inspirativní.
Pravda, Havlova civilizační kritika sice některé podstatné aspekty lidské zkušenosti

opomíjí (především sociální rozměr), přesto jeho duchovní vize má povahu autentického hledání pravdy. Tak i v současné krizi může být Havlova vize plodná:
„Vidím jedinou cestu z této krize: člověk by měl nově začít chápat sám sebe, své
limity i své postavení ve světě, měl by nově
pochopit odpovědnost, měl by opět nalézt
vztah k tomu, co ho přesahuje.“21

Poznámky
1 Martin C. Putna. Spiritualita Václava Havla: české
a americké kontexty. Praha: Knihovna Václava Havla, 2009.
2 Zdeněk Neubauer rozlišuje mezi tzv. „tvrdým“
a „měkkým“ stylem ﬁlosoﬁckého a vědeckého myš-

Tento článek prošel recenzním řízením.
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je sleduje,1 neměl by z ní vyvozovat žádné právní důsledky. Co však znamená růst
této reakce na 47% obyvatel? Bez systematického dotázání u těch, kdo tuto možnost zvolili, se nedovíme, zda se s celkovým růstem autoritářských ideologií a s pozvolnou erozí ústavně garantovaných základních práv a svobod obnovila nedůvěra
obyvatel ke státním institucím, anebo jde
prostě o signál sebevědomých občanů adresovaný státu, že nemá napříště takovou
otázkou zasahovat do jejich soukromí. Bude-li se podobně nízká návratnost objevovat i v zaručeně anonymních budoucích
výzkumech religiozity, může to být zpráva religionistice, že kvantitativní metody
přestávají přinášet relevantní informace
a že je čas se znovu zamyslet nad religionistickou metodologií.
Změny u křesťanských církví
Na prvním místě mezi registrovanými náboženskými subjekty zůstává i se značnými
ztrátami vzhledem k minulosti Církev římskokatolická. Včetně nejisté položky katolická víra se k ní hlásí 11,5% obyvatel. Počet těch, kdo se hlásí ke všem ostatním jakkoli pojmenovaným, registrovaným či neregistrovaným uskupením činí další 3,1%
českých obyvatel. Římští katolíci (po započtení katolické víry a dále Církve řeckokatolické, jejíž samostatné uvádění je právní ﬁkcí,2) činí 79,3% ze všech, kdo se jmenovitě k něčemu hlásí. Jejich podíl na celku
hlásících se k náboženské příslušnosti tedy
rovněž klesá. Před deseti lety činil 89,6%.
Počet příslušníků3 Církve římskokatolické
plynule klesá od poloviny 20. století bez
ohledu na politické režimy a v posledním
desetiletí akceleroval. Děje se to v situaci
mimořádně liberálního konfesního práva
a konfesní politiky státu, za neproporčně silné přítomnosti této a ostatních círk-

3
4
5
6
7
8
9
10
11

lení. První se vyznačuje suchou exaktní věcností
a strohostí stylu, zatímco druhý je více poetický
a esejistický. Martin C. Putna se domnívá, že by
mohlo jít o apologii Havlova způsobu myšlení. Viz
Neubauerův esej O tvrdém a měkkém stylu ve filosofii. Zdeněk Neubauer. Smysl a svět. Praha: Nadace vize 97, 2001. Srv. Martin C. Putna. Spiritualita ...
s. 43.
Tamtéž, s. 20.
Tamtéž, s. 24.
Zdeněk Neubauer. Consolatio Philosophiae: K šestnácti dopisům Václava Havla. Knihovna Václava Havla,
2010. Viz především s. 22-31.
Václav Havel. Dopisy Olze. Spisy 5. Praha: Torst, 1999,
s. 432.
Martin C. Putna. Spiritualita ... s. 26.
Tamtéž, s. 31.
Václav Havel. Dopisy Olze.
Václav Havel. Dopisy Olze ... s. 149.
Viz Listy č. 6, 2005. Slavoj Žižek. Pokusy uniknout kapitalismu.
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ví v médiích veřejné služby a při silném politickém pokrytí v parlamentních
stranách na pravé části politického spektra.
Na dalších dvou
místech podle počtu
příslušníků se udržely, ovšem se značnýRelativní úspěšnost Církve bratrské dokládají stavby nových
mi ztrátami Česko- modliteben, např. v Litomyšli (architekt Zdeněk Fránek).
bratrská církev evangelická (ČCE) a Církev československá tě na stav z roku 1991 (2 725 příslušníků).
Počet pravoslavných křesťanů v ČR
husitská (CČSH). První z nich ztratila více
než polovinu dosavadních příznivců a dru- (pokud sečteme dvě v současnosti působící
há téměř dvě třetiny. Společně jsou pod 1% pravoslavné církve) mírně stoupl ve srovčeských obyvatel. CČSH se soudě podle nání s jedinou Pravoslavnou církví v Česjejí sebeidentiﬁkace potýká s krizí identi- kých zemích uváděnou r. 2001, a sice o nety a zřejmě musí najít jiné místo než místo celé 4 tisíce osob. Lze vyslovit předpoklad,
že jde ve značné míře o občany zemí s překdysi zamýšlené národní církve.
Celkovému klesajícímu trendu vzdoru- vládajícím pravoslavím, např. Ukrajince
jí některé početně u nás menší křesťanské a Rusy, kteří mají legální pobyt na našem
církve. Apoštolská církev v prvním deseti- území a podrobili se sčítání. Podle neforletí současného režimu posílila počet příz- malizovaného pozorování lze říci, že pranivců na téměř čtyřnásobek výchozího sta- voslavní Češi gorazdovské a savvatiovské
vu. Připisuje se to vitalitě typické pro část tradice, jakož i pravoslavných českých přievangelikálního spektra, zejména pro círk- stěhovalců z Volyně předali svou příslušve letničního zaměření. Toto prudké tempo nost dalším generacím v nepatrné míře
růstu se však značně zpomalilo a mezi po- a že současní pravoslavní české národnossledními dvěma sčítáními roste tato církev ti jsou konvertité.
Roztříštěnost se nevyplatila luteránům
už jen o stovky osob. Něco podobného lze
říci o Církvi bratrské. Je možno ji pokládat na našem území. Rozpad slezského luterza klasického reprezentanta evangelikální- ství z politických a církevně koncepčních
ho křesťanství. Mohutný vzestup mezi léty důvodů na začátku devadesátých let minu1991 a 2001, totiž na více než trojnásobek, lého století mohl oslabit jeho přitažlivost.
se i u ní růst zpomalil, ale zůstává církví Obě tyto ve východní části našeho Slezska
rostoucí. Má nyní o necelý tisíc příslušní- donedávna silně zastoupené církve v součků více než před deseti léty. Jediná z círk- tu ztratily 8 679 příslušníků, tj. téměř poví, totiž Křesťanská společenství, církev let- lovinu členstva. Evangelická církev augsničního zaměření svůj počet znásobila, ze burského vyznání v ČR původně sdružova4 012 na 9 387 osob. O 131 osobu vzrostl la slovenské luterány žijící v Česku, pozděpočet členů Starokatolické církve, nedosta- ji ji posílily komunity Američanů (případla se však zatím navzdory své značné vitali- ně jiných, zejména anglicky mluvících ci12 Pojem New Age je z religionistického pohledu poněkud problematický a těžko vymezitelný. Označuje jak
eklektickou směs spiritualit klientského typu, tak vizionářské koncepce hlásající příchod Nového věku, který se má vyznačovat rozkvětem spirituality na osobní
i kolektivní rovině. K tomu více viz Ivan O. Štampach.
Na nových stezkách ducha: Přehled a analýza současné
religiozity. Praha: Vyšehrad, 2010, s. 196–198.
13 Václav Havel. Eseje a jiné texty z let 1953–1969. Spisy č. 3.
14 Z básníků této linie zmiňme alespoň legendárního představitele beat generation Allana Ginsberga, který byl
Havlovým přítelem již od roku 1965; Gary Snydera ostrého kritika židovskokřesťanských civilizačních principů, vášnivého ekologa a zenového mistra a konečně
básnířku, léčitelku a čarodějku Diane di Prima. Příznačně se jedná o básníky působící většinu života v Kalifornii.
15 Více ke Kampademii: Martin C. Putna. Spiritualita ...
s. 31–32.
16 Je příznačné, že sám Fox se k Havlovu odkazu hlásí:
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Matthew Fox. Confessions: The Making of Postdenominational Priest, San Francisco: HarperCollins, 1996,
s. 281.
Martin C. Putna. Spiritualita ... s. 34.
Tamtéž, s. 56.
Sogjal Rinpočhe. Tibetská kniha o životě a smrti. Praha: Pragma, 1996, s. 11.
K politickému kontextu jeho spirituality viz Adam
Borzič: Duchovní základy Havlovy civilizační kritiky
(http://denikreferendum.cz/clanek/12155-duchovni-zaklad-havlovy-civilizacni-kritiky), srv. Jakub Patočka:
Václav Havel byl součástí odvěkého lidského snažení
o lepší svět (http://denikreferendum.cz/clanek/12129vaclav-havel-byl-soucasti-odvekeho-lidskeho-snazenio-lepsi-svet)
Václav Havel. 1992 & 1993. Praha: Paseka, 1994, s. 3.

Bc. Adam Borzić (*1978) je básník, psychoterapeut
a student religionistiky.
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má k FŽO volný vztah nebo působí
nezávisle. Vezmeme-li v úvahu organizaci Chabad Lubavič, konzervativní obec působící jako občanské sdružení Masorti nebo Židovskou liberální unii (a její židovskou
obec v Holešově), ukazuje se i počet 345 deklarovaných příslušníků
judaismu mimo FŽO jako nízký ve
srovnání s předpoklady.
Ve frapantním rozporu s islamofóbními výhledy na islamizaPočetní růst zaznamenali „diamantoví“ buddhisté;
ci Česka publikovanými zejména
do centra v Těnovicích jich každý rok přijíždí více.
dvěma specializovanými organiFoto: archiv.
zacemi7 jsou údaje o počtu osob,
zinců) luterského vyznání a malé komuni- které se k islámu skutečně hlásí. K Ústřety Čechů, kteří k ní přešli z Českobratrské dí muslimských obcí se hlásí 1 442 osob
(tj. 0,14‰ obyvatel ČR) a k islámu mimo
církve evangelické.
Neorganické slučování a štěpení po- tento rámec dalších 1 943 (pravděpodobně
stihlo v uplynulých dvou desetiletích rov- jsou jimi Turci usídlení v Česku a působíněž Jednotu bratrskou, církev, která má pro- cí kolem turecké mešity v Praze a občanstřednictvím exilu přímou vazbu na starou ského sdružení Mozaiky Platform Dialog).
Jednotu bratrskou založenou r. 1457 a představuje svébytnou předreformační tradici,4 Nové náboženské a duchovní směry
i když ovlivněnou luterským pietismem Rostoucím novým náboženstvím v českém
a dalšími novějšími proudy. Církev přija- prostředí se zdá být buddhismus. Nemáme
la ve druhé polovině devadesátých let sbo- o něm ovšem z dřívějších sčítání informace
ry radikálně letničního rázu vzniklé maso- jako nyní. Jedna buddhistická náboženská
vými evangelizačními kampaněmi relativ- společnost, Buddhismus diamantové cesty
ně úspěšnými v nových politických pomě- linie Karma Kagjü, prošla úspěšně procerech. Tito členové bez zkušenosti s teologií, sem registrace. Ostatní působí na soukroliturgií a speciﬁckými zvyklostmi tradiční mé bázi nebo jako občanská sdružení. Se
Jednoty se v ní stali většinou a její původ- součtem 6 119 osob jsou buddhisté nejponí členové ji opustili a vytvořili svébytný četnějším z tradičních mimokřesťanských
útvar (ve spojení se světovou Unitas fra- směrů. Početně nejsilnější mimokřesťantrum) v Českobratrské církvi evangelické. skou skupinou je ovšem 15 070 osob, kteÚdaj o počtu příslušníků jeho devíti sborů ré na základě výzvy uveřejněné před sčínení publikován). Sama pozměněná Jedno- táním na Facebooku uvedli jako příslušta bratrská ztratila v uplynulém desetiletí nost náboženství Jedi z televizního seriálu
asi třetinu ze svých entuziastických členů. Hvězdné války. Pro bližší vyhodnocení by
bylo nutno prozkoumat, nakolik jde o novou formu spirituality a nakolik jde o způMimokřesťanské náboženské směry
sob protestu proti sčítání. U buddhistů lze
v současnosti
Zvláštní pozornost si zaslouží mimokřes- předpokládat nějakou podobu praktikováťanské náboženské společnosti. Mezi nimi ní spíše než formální příslušnost.
Na začátku devadesátých let se zfornutno uvést na prvním místě Federaci židovských obcí (FŽO), oﬁciální reprezen- movaly i v českém prostředí antikultovní
taci Židů žijících v Česku po celé doloži- iniciativy, jejichž cílem bylo čelit údajným
telné dějiny jako významná menšina ved- nebezpečným novým sektám, varovat před
le českých křesťanů.5 Z neformalizova- nimi obyvatelstvo, případně použít proti
ného zjištění z prostředí FŽO ze dvou na nim právní prostředky.8 Dnes je náboženská
sobě nezávislých zdrojů je mi dostupná in- současnost dokumentována a studována,
formace, že značná část Židů neuvedla ži- a na to navazuje poradenství a osvěta.9 Prodovskou náboženskou (ani národní6) pří- sazuje se religionistická odpovědnost za vyslušnost. Jejich obava o skutečnou anony- rovnané, nepředpojaté posuzování celé námitu sčítání a obava z možného růstu an- boženské scény. Jako nebezpečné se uvátisemitských tendencí je varovným signá- děly organizace, jejichž skutečné místo (za
lem. Jejich současný uváděný počet 1 132 předpokladu, že se jejich členstvo většinou
osob může tedy být nevýstižný. Část Židů k příslušnosti přihlásilo) ukazuje poslední

sčítání. Svědkové Jehovovi se blíží pozici
standardní denominace a ztratili téměř polovinu z těch, kdo se k nim hlásili r. 2001.
Mají v současnosti 13 090 aktivních členů.
K České náboženské hinduistické společnosti doprovázející sdružení Jóga v denním
životě se přihlásilo 427 členů, ke krišnovskému hnutí 675 osob a k hnutí různě označovanému a spojovanému se Sun Myung
Moonem10 pouhých 65 stoupenců. Nedávno zesnulou vůdkyni nové náboženské organizace Šrí Matadží Nirmala Déví uctívá
a její sahadža jógu praktikuje podle sčítání 1 110 stoupenců.
Závěr
3 612 804 sčítaných o sobě uvedlo, že jsou
bez náboženské víry. Pozoruhodné je, že
vedle toho 1 075 respondentů uvedlo jako
své náboženství ateismus. Sociologové
a religionisté při výzkumech postojů k náboženství obvykle uvádějí více možností
než věřící a nevěřící (resp. ateisté).
V době sepisování tohoto textu, na konci ledna 2012, by ještě bylo brzy na publikování obsáhlého rozboru dat zveřejněných
v polovině prosince. Proto tento článek především nabízí možnosti badatelských projektů, které by s dosud dostupnými a dalšími údaji od Českého statistického úřadu
a s doplňujícími zjištěními zkusilo odpovědět na otázky, jež sčítání otvírá. Článek
analyzuje srovnávací tabulku tří posledních sčítání11 s použitím doplňujících, spíše primárních zdrojů. Prozatím se zdá, že se
zrychluje marginalizace náboženství v českém prostoru, že vymírají nebo odcházejí formální („matrikoví“) členové lidových
církví, že se udržují nebo mírně rostou náboženská uskupení nová, atypická a alternativní. Je nutno zvážit rezignaci na kvantitativní přístupy a volbu postupů kritické
participace či informované empatie.

Poznámky a tabulka k článku
jsou na třetí straně obálky (naproti str. 36).
Czech religious trends on the basis of last census
The last census in the Czech Republic revealed massive
changes on the Czech religious scene. Almost half of the
population refused to express their religious identity. The
census in March 2011 allowed residents to identify with
registered religious communities or to write any other
identity. The possibility to identify oneself as a believer
without any religious aﬃliation or as a nonbeliever was
newly oﬀered. The article analyses such trends as declining number of religiously committed people and reducing the proportion of larger Churches among all believers. It analyses the social and cultural reasons that some
religious communities are stable or increasing in number.

Doc. ThDr. Ivan O. Štampach (*1946) působí jako
docent na katedře religionistiky Fakulty ﬁlozoﬁcké
Univerzity Pardubice.
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z a h r a n i č í
Maďarský sen o náboženskej slobode skončil

KONIEC
MAĎARSKÉHO SNA
Lucia Grešková
Maďarský parlament schválil v lete 2011 drvivou väčšinou nový cirkevný zákon upravujúci pôsobenie cirkví a náboženských spoločnosti a zaviedol omnoho prísnejší systém ich registrácie.
Situácia v Maďarsku je sledovaná obzvlášť pozorne a s istými obavami, pretože sa netýka len
obmedzenia náboženskej slobody. Proti novým legislatívnym úpravám sa zdvihla vlna nevôle
a kritika nielen v samotnom Maďarsku ale i na medzinárodnom fóre. 18. januára 2012 Európska komisia rozhodla o začatí legislatívneho konania voči Maďarsku v troch oblastiach - ide
o nezávislosť centrálnej banky, dôchodkový vek sudcov a nezávislosť národného úradu pre
ochranu osobných údajov. Prekvapením ostalo, že sa v tomto rozhodnutí nespomína sporný
zákon o tlači a cirkevný zákon, ktoré vstúpili do platnosti 1. januára 2012. To, že vztýčený ukazovák visí nad ekonomickými a bezpečnostnými obmedzeniami nie je nič výnimočné. Oblasť
slobody prejavu a vierovyznania stále patrí k okrajovým oblastiam záujmu europolitikov.
Ale poďme na začiatok celého príbehu. hlásenie, že organizácia má náboženský skupiny ako napríklad Vyznávači UFO či
Vzhľadom k tematickému zameraniu sa bu- charakter a jej činnosť je v súlade s ústavou rôzne novopohanské zoskupenia ako Stadem venovať len oblasti náboženskej slo- a zákonom. Dokonca zákon bol liberálnej- robylá maďarská cirkev, Starobylá maďarbody, i keď ostatné spomínane oklieštené ší ako v prípade združení, cirkvi nemuse- ská Táltos (šamanská) cirkev či Združenie
oblasti v Maďarsku vytvárajú celkovú mo- li mať demokratickú štruktúru, čiže mohli bosoriek, ale aj skupiny, ktoré lákalo oslozaiku pre pochopenie situácie.
byť extrémistické už v svojich stanovách.2 bodenie od dane z príjmu pre duchovných,
Táto ľahká a bezproblémová dostup- či bezcolný status na dovoz tovaru, oznaSociálny, historický a právny kontext
nosť registrácie sa stala lákadlom pre nielen čeného ako „náboženské predmety“. A tak
Maďarsko malo až do začiatku tohto roka rôzne náboženské skupiny, ale aj pre rôz- sme tu mohli nájsť „náboženskú“ skupinu,
jeden z najliberálnejších cirkevných záko- ne kontroverzné či komerčné podniky, pre kde všetci členovia boli zároveň aj duchovnov v Európe, hovorilo sa o ňom ako o raji ktoré vidina získania rôznych výhod, kto- ní a kde sa automobilové súčiastky dovážapre nové náboženské hnutia. Zákon o slo- ré registrácia ponúkala, sa stala dosiahnu- li ako náboženské predmety. V roku 1998
bode svedomia a náboženstva a o cirkvách teľnou. Maďarska spoločnosť tak podpo- bol tento záujem o registráciu posilnebol schválený len niekoľko mesiacov pred rila čo najširšiu možnú slobodu v oblasti ný aj možnosťou získať 1% z dane z príprvými demokratickými voľbami v Ma- svedomia a náboženstva. A tak sa zazna- jmov pre štátne ﬁnancovanie nimi vybraďarsku. Mal byť naplnením sna o nábo- menal očakávane veľký počet skupín, kto- nej cirkvi. Maďarský systém ﬁnancovania
ženskej slobode, ktorú komunistický re- ré požiadali o registráciu (počet skupín re- cirkví zahŕňa aj doplnkovú podporu socižim pošliapaval. „Tí, ktorí vyznávajú rov- gistrovaných k júlu 2011 bol 358). Med- álnych a vzdelávacích inštitúcií, škôl a donakú náboženskú vieru, si môžu za účelom zi registrovanými cirkvami sa ocitli rôzne movov pre starých ľudí, náklady na ne hradí miestna samospráva, načo dostáva
praktizovania svojho náboženstva zanormatívnu podporu priamo zo štátložiť autonómnu náboženskú komuneho rozpočtu.3
nitu, náboženskú denomináciu alebo cirkev... Cirkvi sa môžu zakladať
Nové náboženské hnutia
na vykonávanie všetkých nábožena sociálny konﬂikt
ských aktivít, ktoré nie sú v rozpoPred pár rokmi sa zaznamenal trend
re s ústavou a neporušujú zákon.“1
nových „cirkví“, ktoré začali preVychádzajúc zo skúsenosti s kovádz kovať veľké sociálne alebo
munistickým režimom a dlhej hisvzdelávacie inštitúcie a žiadali státórie náboženskej netolerancie, potisíce eur na doplnkovú podporu.
čas ktorej boli veriaci prenasledovaní
Išlo o „cirkvi“, ktoré boli predtým
a diskriminovaní, zákon nijako nemimovládne organizácie a nemohokliešťoval a nediferencoval náboli požiadať o túto štátnu doplnkovú
ženské skupiny. Požiadavky na získanie registrácie boli veľmi jedno- Symbolom odporu proti liberálnemu zákonu sa stal podporu. Stačilo sa zmeniť na „cirscientologického hnutia. To je v Maďarsku relakev“ a mali na ňu právo. Využívanie
duché a formálne: stačilo 100 zakla- prípad
tívne silné a dokáže mobilizovať svojich priaznivcov
systému nebije do očí v čase blahodajúcich občanov, stanovy, volené re- k verejnému vystúpeniu v kampani proti drogám.
Foto: http://www.scientology-buﬀalo.org.
bytu alebo keď je z čoho rozdávať,
prezentatívne a riadiace orgány a vyTento článek prošel recenzním řízením.
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avšak v období celosvetovej krízy a zadlženosti Maďarska rozdávať milióny eur problémom začalo byť.
Takýto systém registrácie náboženských spoločnosti vyhovoval novým náboženským hnutiam, menšinovým cirkvám
či komerčne zameraným nenáboženským
skupinám, ale od jeho vzniku bol terčom
kritiky nielen rôznych protisektárskych
zoskupení, ale aj tradičných cirkví, ktoré
sa cítili dotknuté skutočnosťou, že boli zaradené do rovnakej právnej kategórie ako
„sekty“.4 Niektorí protestantskí predstavitelia žiadali pre spoločenstvá hlavného prúdu,
respektíve tradičné spoločenstvá samostatné verejnoprávne postavenie. Taktiež členovia parlamentu sa snažili niekoľkokrát
o zmenu zákona v tom zmysle, aby sa zvýšil minimálny počet zakladajúcich členov,
alebo aby sa vyžadovalo niekoľkoročné
pôsobenie danej náboženskej spoločnosti v krajine. Tieto návrhy síce v parlamente neprešli, ale prispievali k diskusii o postavení cirkví a náboženských spoločností.
Legislatívne úpravy
Prvá Orbánova administratíva (1998-2002)
podnikla niekoľko iniciatív, aby zmenila právny systém a zabránila tak niektorým skupinám zneužívajúcim vtedy platný cirkevný zákon žiadať o štátne ﬁnancovanie. Novelizácia zákona, ktorá by umožnila prístup k štátnym dotáciám len pre
tzv. historické cirkvi5 (existencia v krajine
aspoň 100 rokov), nezískala v parlamente
potrebnú dvojtretinovú väčšinu (socialisti
a liberáli tento návrh nepodporili).
Počas druhej vlády Viktora Orbána sa
pristúpilo k riešeniu cirkevnej legislatívy už
razantnejšie. Dohady o dôvodoch sú rôzne,
hovorilo sa o tlaku tradičných cirkví, o ekonomických dôvodoch, o zabránení zneužívania systému skupinami, ktoré náboženské nie sú, ale spomínalo sa aj obmedzenie
niektorých nových náboženských skupín;
medzi nimi bola najčastejšie spomínaná
Scientologická cirkev (čo nie je prekvapujúce, Scientologická cirkev sa stala akýmsi symbolom boja proti sektám).
Nech už boli dôvody akékoľvek, pôvodná novela zákona, ktorú vypracovali poslanci KDNP - Ľudovej strany kresťanských demokratov, navrhla uznanie len trinástich náboženských spoločností. Medzi
vyvolenú prvú kategóriu cirkví v návrhu
patrilo desať kresťanských cirkví a tri židovské. Druhu kategóriu mali tvoriť cirkvi, s ktorými vláda uzavrela dohody (rôzne menšinové kresťanské a charizmatic-

ké skupiny plus Hare-Krišna). A tretiu
skupinu tvorili svetovo uznávané náboženské spoločenstvá,
ako sú napr. Jehovovi svedkovia, mormóni, bahájisti, anglikáni, muslimovia,
hinduisti a budhisti...
Avšak poslanci
koaličného Fideszu
Zakladateľom úspešného nového náboženského hnutia Zbor
zmenili znenie no- viery je Sándor Németh.
vely KDNP, zrušili
pôvodnú kategorizáciu a navrhli len jedPrvoradým cieľom existencie cirkví
nu skupinu „vyvolených“ štrnástich cirkví, podľa nového zákona, musí byť náboženktoré parlament väčšinou hlasov odsúhla- ská činnosť a nie prevádzkovanie sociálsil. Cirkvi a náboženské spoločnosti, ktoré nych a vzdelávacích inštitúcií. Ako som
sa do tejto skupiny nedostali, môžu požia- už spomínala, aktivity cirkví nemôžu byť
dať o dodatočné uznanie. O ich registrácii v protiklade s platnou ústavou a zákonvšak už nebude rozhodovať Súd hlavného mi Maďarskej republiky, porušovať ľudmesta (právo registrovať cirkví sa tak pre- skú dôstojnosť a právo na zdravie a nesmú
sunulo zo súdov do parlamentu), ale parla- predstavovať ani riziko z hľadiska národment, a to dvojtretinovou väčšinou.
nej bezpečnosti. Napriek zdôvodneniu FiMaďarský parlament schválil tento deszu o zrušení kategorizácie cirkví a nánový cirkevný zákon 11. júla 2011. Za pri- boženských spoločností hlavným kamejatie tohto nového zákona č. 85 o práve na ňom úrazu sa stalo práve rozdelenie cirkví
slobodu svedomia a náboženského vyzna- a náboženských spoločností na dve alebo
nia ako aj o právnom postavení cirkví, ná- tri skupiny. Do zoznamu „vyvolených“ sa
boženských vierovyznaní a náboženských napríklad nedostala Maďarská metodisticspoločností hlasovalo 254 poslancov z cel- ká cirkev, ktorá patrí medzi tzv. „historickového počtu 386.
ké cirkvi“ a v Karpatskej kotline sa etabZákon vstúpil do platnosti 1. januá- lovala už v 18. storočí.
ra 2012. Medzi 14 automaticky uznanými
sú: Maďarská katolícka cirkev, Reformova- Morálna panika
ná cirkev v Maďarsku, Evanjelická cirkev a nevyvolené náboženstvá
v Maďarsku, Zväz židovských nábožen- Nerovnaký prístup k cirkvám a náboženských obcí v Maďarsku, Jednotná izrae- ským spoločnostiam je demonštrovaný aj
litská náboženská obec v Maďarsku, Au- na cirkvi Zbor viery (Hit Gyülekezete),
tonómna ortodoxná izraelitská nábožen- ktorý sa prekvapujúco dostal do zoznamu
ská obec v Maďarsku, Budinská srbská pra- „14“. Toto nezávisle charizmatické spolovoslávna diecéza, Konštantínopolský uni- čenstvo fungovalo v minulom režime ileverzálny patriarchát - Pravoslávny exar- gálne a bolo prísne sledované štátnou bezchát v Maďarsku, Bulharská pravoslávna pečnosťou. V roku 1989 bolo štátom uznacirkev v Maďarsku, Rumunská pravosláv- né oﬁciálne za cirkev. Avšak za prvej vlána diecéza v Maďarsku, Maďarská diecé- dy Viktora Orbána, bol Hit pokladaný za
za Ruskej pravoslávnej cirkvi, Maďarská škodlivú sektu s extrémne charizmatickou
unitárna cirkev, Baptistická cirkev v Ma- teologickou orientáciou, ktorú chceli doďarsku a Zbor viery.
konca zakázať. Cirkev však bola politicOstatné cirkvi môžu požiadať o doda- ky zaangažovaná a mala v parlamente svotočnú registráciu, pre ne sú však už krité- jich dvoch poslancov zo SZDSZ (Zväz sloria stanovené novým zákonom pre uznanie bodných demokratov- Maďarská liberálna
zmenené: vyžaduje sa aspoň 1000 členov strana). Z taktických a politických dôvodov
(občanov Maďarska), história cirkví musí sa Zbor viery dostal zo skupiny nebezpečbyť na území krajiny aspoň dvadsaťroč- ných cirkví do skupiny štátom vyvolených.
ná a učenie cirkvi nesmie byť v protiklade Zbor viery predstavuje silnú záujmovú los ústavou. Po splnení týchto kritérií musí bistickú skupinu, ktorý dokázal mobilizokaždú registráciu schváliť parlament, dvoj- vať svojich členov vo voľbách. A tak miestretinovou väčšinou poslancov.
to čierneho Petra ostalo Scientolgickej cirk-
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vi, ktorá ostala v pozícií nebezpečného náboženstva, pred ktorým je potrebné chrániť
celú spoločnosť a ktorému zákon neumožňuje požiadať o registráciu.
Nový zákon bol prijatý s veľkým rozruchom v radoch tradičných náboženských
spoločností, ktoré sa nedostali do zoznamu
„14“. Podľa slov Raafata Kamala, riaditeľa
Oddelenia náboženskej slobody v TransEurópskej divízii Cirkvi adventistov siedmeho dňa, „proces podania žiadosti o registráciu je teraz spolitizovaný. Výsledok
bude závisieť na politickej situácii v danom
čase a môže vystaviť náboženské menšiny nekontrolovanej diskriminácii.“ Cirkev
adventistov siedmeho dňa v Maďarsku má
viac ako 100 zborov a okolo 5000 členov,
jej historickosť na území Maďarska je nespochybniteľná, no i napriek tomu sa nedostala do zoznamu uznaných cirkví.
Šestnásť náboženských spoločenstiev
preto ešte v auguste 2011 podalo žiadosť
o preskúmanie tohto zákona ústavným súdom, lebo podľa nich vážne narušil základné princípy korektných vzťahov medzi štátom a cirkvami a tiež obmedzil realizáciu
náboženskej slobody v krajine. Rovnako
v tom istom čase poprední maďarskí spisovatelia, bojovníci za ľudské práva a politický ex-disidenti vyjadrili v otvorenom liste adresovanom Európskej únii a Rade Európy obavy zo súčasného stavu právnych
slobôd v krajine. V liste sa vyjadrili najmä
k novému zákonu o cirkvách, ktorý podľa
nich porušuje slobodu vyznania a kvôli ktorému prišlo okolo 300 cirkevných komunít
o štátne uznanie, čo by vraj znamenalo sociálnu katastrofu.
Existujú ale skupiny, ktoré nový zákon
obhajujú a ktorým vyhovuje. Predstavitelia
tradičných, v Maďarsku pôsobiacich cirkví prijali s uspokojením nový zákon, ktorý
by mal podľa ich názoru jednoznačnejšie
a komplexnejšie stanoviť kritéria pre ich
fungovanie. Otázkou nového cirkevného
zákona sa zaoberala Konferencia biskupov
Maďarska na svojom zasadnutí 6. a 7. septembra 2011. Nuncius, arcibiskup Alberto
Bottari de Castello, vyzdvihol, že „tento
zákon sa síce nazýva zákonom o náboženskej slobode, no vzťahuje sa iba na právny
štatút cirkví a náboženských spoločenstiev.
V praxi si štát ponecháva deﬁníciu právneho štatusu, čo katolícka cirkev posudzuje
ako postoj starostlivosti a úcty“.
Ešte v decembri 2011 maďarský ústavný súd zrušil zákon o cirkvách a niektoré
časti zákona o médiách a trestnom stíhaní,
pretože odporujú ústave a medzinárodným

dohodám. Avšak maďarský parlament opätovne prijal 30.12. 2011 zákon o cirkvách,
pričom nová legislatívna úprava prakticky
bez zmien prebrala základné ustanovenia
zrušeného zákona. A napriek očakávaniu
verejnosti a tlaku zo zahraničia (svoje výhrady vyjadrila aj H. Clintonová, ministerka zahraničných vecí USA, vo svojom liste
adresovanom predsedovi vlády Orbánovi)
sa nemení ani zoznam zákonom uznaných
cirkví. Začiatkom januára 2012 predložilo
82 cirkví a náboženských spoločností Ministerstvu spravodlivosti a verejnej správy žiadosť o registráciu v zmysle nového zákona. Len 32 z nich splnilo formálne kritériá. O ich registrácii bude rozhodovať parlament a žiadosti bude posudzovať náboženský výbor na základe odborného posudku predsedu Maďarskej akadémie
vied. Podľa zákona špeciálny výbor Maďarskej akadémie vied bude hodnotiť jednotlivých žiadateľov z historického, sociologického a právneho hľadiska, či je možné ich v zmysle zákona kvaliﬁkovať ako
cirkvi. Odborníci z akadémie vied však nemajú za úlohu skúmať teologické aspekty
žiadostí. Ostatné náboženské spoločenstvá,
ktoré nepožiadali o registráciu, budú môcť
od 1.1. 2012 fungovať ďalej ako združenia.
Podľa zákona však aj tieto združenia musia požiadať o registráciu do konca februára 2012. Ak tak neurobia, zaniknú k 1. 3.
2012 bez nástupcu. Zoznam žiadostí predložilo široké spektrum náboženských spoločností, ktoré spĺňajú podmienky cirkevného zákona. Sú medzi nimi metodisti, Jehovovi svedkovia, bahájisti, budhisti Diamantovej cesty, mormóni, muslimovia, reformovaní židia, Armáda spásy a Hare Krišna. Štát bude tiež do konca augusta 2012 ﬁnančne podporovať vzdelávacie a do konca roku 2012 sociálne inštitúcie týchto náboženských združení.
Krok späť ?
Je normálne a pochopiteľné, že štát sa snaží
v čase svetovej krízy zabrániť zneužívaniu
ﬁnančnej podpory, avšak otázkou zostáva,
či v prípade Maďarska je toto vôbec jeden
z dôvodov, pre ktoré sa pristúpilo k úprave spomínaného cirkevného zákona. Situáciu je potrebné hodnotiť v širšom kontexte a v pozadí ostatných zmien, ktoré sa
odohrávajú v spoločnosti. Avšak jedno je
isté, Maďarsko sa radikálnou úpravou svojej cirkevnej legislatívy posunulo z popredného miesta krajiny, ktorej úprava vzťahov
štátu a cirkví patrila k najliberálnejším, ku
krajinám na opačnom konci. Takáto legis-

latívna úprava síce zabráni zneužívaniu zákona rôznymi pseudonáboženskými skupinami, ale je zároveň diskriminačná a porušuje princíp rovnosti pred zákonom. Tak sa
stalo, že o kvalite duchovnej scény v Maďarsku, bude rozhodovať parlament (teda
politici). Maďarsko sa tak vrátilo k zavrhnutému modelu z minulosti, vytváraniu závislosti cirkvi a náboženských spoločnosti
na politickej moci.

Poznámky
1 Zákon IV/1990 o slobode svedomia a náboženstvá
a o cirkvách.
2 B. Schanda (ed.), Legislation on Church-State Relations
in Hungary, Ministry of Cultural Heritage: Budapest,
2002.
3 A. Csepregi, Registrácia a ﬁnancovanie cirkví v Maďarsku, Financovanie cirkví a náboženských spoločností
v 21. storočí, Ústav pre vzťahy štátu a cirkví, Bratislava
2010.
4 Deskriptívno–analytický metodologický postup článku
vychádza z analýzy primárnych zdrojov, ako sú právne normy, dôvodové správy, vyjadrenia náboženských
predstaviteľov, a z analýzy sekundárnych zdrojov, ako
je denná tlač.
5 V Maďarsku sú katolíci, reformovaní, protestantské
cirkvi a židovské náboženské obce považované za historické. Pod termínom historický sa myslí ich jedinečný
vplyv a pôsobenie v histórií Maďarska.

The End of Hungarian Dream
The new Act on Church, which was adopted on July 14th,
2011, has been widely criticized in Hungary and abroad
as well, mainly because of the fact that it grants formal
recognition to only 14 of 352 religious organizations in
Hungary. Among many other issues, also the new Hungarian church law has received much criticism, while the
government denies that the new law limits the freedom
of religion. The original Church Law, adopted right after the political changes in 1989, intended to compensate
for the restriction of religious freedom by providing as
much freedom as possible. However, the past twenty
years have proven that the act, which was among the most
liberal church acts in the world, had a lot of weak points.
Over the last years many communities took advantage
of the easily performable requirements and set up churches without religious belief, only for the beneﬁts warranted by law. According to the new church law, only 14
major denominations would be recognized by the Hungarian government as churches and would be eligible to
receive the rights of churches in Hungary. Among those denominations were the Roman Catholics, Reformed
Church, Baptist Church and three Jewish groups. Minority religions must then apply to the Hungarian parliament for re-registration. More than 300 groups are set
to lose their registration, including Hungary’s Methodists, Unitarians, a number of Islamic communities, and
many smaller Protestant and evangelical churches. The
new religion law establishes the Parliament as the competent authority on religious communities and of determining which groups are acceptable and which are not.

Lucia Grešková, PhD. (*1976) je politologička a teologička. Pôsobí ako štátna radkyňa Cirkevného odboru Ministerstva kultúry SR a vyučuje na Filozoﬁckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Špecializuje sa na náboženský extrémizmus a náboženstvo ako politický fenomén.
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Charakteristické rysy
y y české buddhistické scény
y na počátku 21. století

BUDDHISMUS V ČESKÉ
SPOLEČNOSTI
Jan Honzík
V České republice, podobně jako v dalších západních zemích, přibývá v posledních dvou desetiletích lidí, kteří se hlásí k buddhismu, zajímají se o jeho nauky, meditují nebo s ním jinak
sympatizují. V tomto článku se pokusím popsat charakteristické znaky tohoto procesu u nás
a zároveň poukázat, co může být příčinou vzrůstajícího zájmu o tuto duchovní tradici na Západě.
Statistiky
Podívejme se na současný český buddhismus nejprve v číslech. V České republice dnes existuje okolo 50 buddhistických
skupin, škol a center. Kdybychom připočetli ty, které jsou součástí větších mateřských organizací (jako například řada lokálních skupin spadajících pod náboženskou společnost Buddhismus diamantové cesty), napočítali bychom jich o několik desítek více. Nejvíce skupin i jednotlivců se hlásí k tradici tibetského buddhismu,
přívrženců théravádového a zenového buddhismu je u nás stejně jako jinde na Západě méně. Socioložka J. Cirková zjistila při
výzkumu, který prováděla mezi českými
buddhistickými skupinami v letech 20072008, že buddhistů, kteří se aktivně účastní dění ve svých skupinách, je v Čechách
celkem okolo 1600.
Z výzkumu ovšem také vyplynulo, že
větší částí českých buddhistů jsou sympatizanti či příznivci jednotlivých skupin, kteří se příležitostně účastní pořádaných akcí
(meditačních kurzů, setkání, přednášek
apod.). Většinou nejsou členy těchto skupin
ani se aktivně nepodílejí na organizaci. Do
této kategorie zřejmě spadá zbývající počet
osob z oněch cca 6000, kteří se přihlásili
k buddhismu při sčítání lidu v roce 2011. Je
zajímavé, že oproti minulému sčítání lidu
v roce 2001 se přihlásilo k buddhismu zhruba o tisíc lidí méně, což neodpovídá autorovým osobním zkušenostem a přesvědčení o narůstajícím počtu buddhistů v České
republice v posledních deseti letech. Fakt,
že se k buddhismu (podobně jako k jiným
náboženstvím) přihlásilo při posledním
sčítání méně lidí než před 10 lety, je třeba
chápat v kontextu toho, že téměř polovina
obyvatel České republiky na otázku týkající se jejich vyznání vůbec neodpověděla.
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Vlastní obsah buddhistických nauk
Jakou roli hraje v procesu rozšiřování buddhismu v České republice samotný obsah
a forma buddhistických nauk? Domnívám
se – na základě sebereﬂexe a osobních zkušeností se svými přáteli a studenty – že jedním z důvodů atraktivity buddhismu je jeho
praktická povaha, která umožňuje poměrně
rychle zakusit účinky buddhistických cvičení ve změnách vlastního prožívání a na
kvalitě vlastního života. Dalším důvodem
může být, že buddhistické nauky jsou často
vykládány sekularizovaným jazykem, který
má blíž k psychologii, praktické ﬁlosoﬁi či
etice než ke klasickému náboženství. Svou
roli hraje nejspíš také to, že výklad buddhistických nauk bývá považovaný obecně za
otevřenější a méně závislý na dogmatech,
než je tomu u jiných velkých náboženských
systémů. To umožňuje snadnější vyjádření
původních principů nauky pomocí nových
forem a velkou adaptabilitu v nových kulturně-sociálních podmínkách. Svým praktickým zaměřením, pragmatičností a otevřeností se dle mého názoru buddhismus
stává přitažlivým pro liberálně smýšlející
lidi ze Západu, kteří mají potřebu určité seberealizace ve spirituální rovině.
Překlady a nová literatura
o buddhismu
V češtině bylo vydáno během posledních
dvou desetiletí kolem čtyř set knih o buddhismu. Většinu z nich tvoří překlady klasických buddhistických textů a překlady
současných zahraničních autorit, výrazně
menší část je z pera českých autorů. Většinu
knih vydalo české vydavatelství DharmaGaia, které má největší zásluhy za rozšíření
buddhistické literatury v České republice.
Učitelé buddhismu a meditace
Do České republiky přijíždí během posledních dvaceti let řada významných buddhis-

tických učitelů z Asie, kteří zde přednášejí, učí meditaci a inspirují vznik buddhistických center či skupin. Jako příklad můžeme uvést tibetskou mistryni Khandro
Rinpočhe, théravádového mnicha bhante
Sujivu nebo zenového mnicha Fumona Nakagawu. Vedle Asijců jsou to také západní učitelé, kteří získali dostatek zkušeností
s buddhistickou naukou, sami ji předávají a mají zde své stoupence a následovníky. Mezi nejznámější u nás patří lama Ole
Nydahl, zenový mistr Kaisen či théravádový mnich bhikkhu Dhammadípa.
Cestování do Asie
Mnoho Čechů a Češek navštěvuje opakovaně tradiční buddhistické země – Barmu,
Srí Lanku, Thajsko, Indii, Japonsko, Čínu či
Jižní Koreu, aby se zde seznámili s Buddhovým učením. Někteří absolvují dlouhodobé pobyty v meditačních centrech nebo se
stávají buddhistickými mnichy. Po návratu
domů sdílí své zkušenosti a inspirují další.
Zlepšující se organizace
a pravidelné aktivity
Buddhistické aktivity jsou stále lépe organizovány. Řada současných buddhistických organizací v Čechách využívá zázemí mezinárodních mateřských organizací, například Buddhismus Diamantové cesty, Rigpa, Dzogčhen či Shambhala. Přibývá stálých buddhistických
a meditačních center, kde probíhají kurzy,
přednášky pro veřejnost i pravidelná setkání skupin. Mezi nejznámější buddhistická
centra v Čechách patří Buddhistické centrum Lotus, velká centra Buddhismu diamantové cesty v Praze, Brně a Těnovicích
či meditační centrum Dibbavana v Západních Čechách. Řada buddhistických skupin organizuje pravidelná meditační ústraní a kurzy od několikadenních až po několikatýdenní. Tyto kurzy jsou často otevře-
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ny veřejnosti a mnoho následovníků a sympatizantů s buddhismem se rekrutuje právě z těchto akcí. Přes několik pokusů založit v Čechách také buddhistický klášter zůstávají tyto iniciativy zatím bez konkrétních výsledků, snad s výjimkou prostějovské árámy české mnišky
bhikkhuní Visuddhi.

Kvůli vzájemnému porozumění mezi jednotlivými buddhistickým tradicemi a školami se
v letech 2008–2010 uskutečnil
v České republice také projekt
Jednota v rozmanitosti. Projektu se zúčastnila většina českých
buddhistických skupin a jeho
výstupy jsou shrnuty ve stejnojmenné knize.

Buddhismus na Internetu
Vietnamská komunita
Velké množství informací
Převážnou většinu buddhistů
o buddhismu v češtině lze nažijících na Západě tvoří asijští
lézt na Internetu. Jedná se jedimigranti. V Čechách jsou to
nak o informace o nauce jako
především Vietnamci, kterých
takové, které jsou někdy více, Oslava svátku Losar (Nový rok) v libereckém chrámu společenství u nás žije oﬁciálně kolem 50
Foto: Marika Mytýzková.
někdy méně seriózní. Kvalit- Rabten Čhödarling.
tisíc (neoﬁciálně až 90 tisíc),
ní překlady klasické i novodoa v mnohem menší míře také
bé buddhistické literatury jsou na Interne- mu ve světě i u nás má charismatická osob- Thajci. Přes svou výraznou početní převahu
tu dostupné spíše v cizích jazycích. Velká nost Jeho Svatosti 14. dalajlamy, který se to ale nejsou Asijci, kdo určují hlavní trenčást informací o buddhismu je soustředěna při svém intenzívním veřejném působení dy v současném západním buddhistickém
na webových stránkách jednotlivých bud- pohybuje na pomezí spirituality, vědy a po- dění. Buddhistické komunity asijských imidhistických skupin, škol a institucí. Ob- litiky. J. S. dalajlama je u nás dobře znám grantů jsou naopak většinou poměrně uzasah těchto webových stránek má obvyk- také díky přátelství s Václavem Havlem vřené a k setkávání se západními buddhisle též významnou organizační a propagač- a svým účastem na konferencích Forum ty dochází jen výjimečně. Asijci si obvykní funkci. Svou roli v tomto informačním 2000. Zájem o Tibet a jeho duchovní tra- le zachovávají své tradiční způsoby vztatoku hrají též různé buddhistické rozcest- dici podnítil i u nás vznik několika organi- hování se k buddhismu – shromažďují záníky a portály. V Čechách patří k nejkom- zací, které se snaží zprostředkovat tradiční sluhy eticky prospěšným jednáním, účastpletnějším rozcestníkům server buddha.cz tibetskou kulturu spojenou neodmyslitelně ní se tradičních rituálů, podporují mnichy
nebo rime.cz.
s buddhismem a podporují lidská práva. či slaví buddhistické svátky. Centry jejich
Jsou to zejména občanská sdružení Lung- náboženského života nebývají meditační
Buddhismus a psychologie
ta, Potala a M. O. S. T. Tyto organizace lze centra, ale buddhistické chrámy, sloužící
Zvyšující se zájem o buddhismus souvisí považovat spolu s Mezinárodním buddhis- k provozování tradičních rituálů a obětin,
podle mého názoru také s poměrně snad- tickým nadačním fondem za české repre- k setkávání se s mnichy jakožto představinou sekularizací buddhistických postupů zentanty tzv. angažovaného buddhismu.
teli Buddhovy nauky, k modlitbě či ke kona s jejich využitím v psychologii a psychotemplaci. Tuto funkci plní i buddhistické
terapii. V Čechách se o propojení buddhis- Propojování buddhistických tradic
chrámy, vybudované vietnamskými komumu a psychologie nejvíce zasloužil integra- Speciﬁckým rysem západního buddhismu – nitami ve Varnsdorfu a v Praze.
tivní psychoterapeutický směr satiterapie, ve srovnání s Asií – je to, že se na jednom
který využívá mj. léčivých účinků všíma- místě setkávají různé buddhistické školy Závěr
vosti (sati, angl. mindfulness). Na rozdíl od a tradice, které mnohdy pocházejí z velmi Někteří dnes hovoří o západním buddhisvětšiny mindfulness-based přístupů použí- odlišných kulturních prostředí. V některých mu jako o nově vznikající buddhistické travaných v psychoterapii v zahraničí se sa- západních zemích se toto setkávání ode- dici, která je tvořena směsí buddhistických
titerapie nezaměřuje pouze na všímavost hrává na oﬁciálních platformách, jakými nauk, pocházejících často z různých asija využívá řadu dalších principů odvozených jsou například národní buddhistické unie. ských kultur, namíchanou ve speciﬁckých
z buddhistické psychologie abhidhammy. V České republice taková unie neexistuje podmínkách euro-americké civilizace. Do
a zájem o její vytvoření je mezi českými jaké míry se jedná o novou svébytnou traBuddhismus na univerzitách
buddhisty vlažný. Jako pojítko mezi růz- dici, se ukáže až s odstupem času. SoučasV České republice jsou možnosti studia nými tradicemi zde slouží spíše tématicky ní Buddhovi následovníci či sympatizanti
buddhismu na univerzitní půdě většinou zaměřené nezávislé projekty a akce, kte- na Západě mají ale už nyní tu výhodu, že
omezeny na základní jednosemestrální či ré více či méně spontánně sdružují osoby mohou být v kontaktu s rozmanitými fordvousemestrální kurzy. Možnost rozsáh- či skupiny hlásící se k různým buddhistic- mami buddhistických nauk a jsou-li otevřelejšího a důkladnějšího studia buddhismu kým školám. V tomto duchu jsou například ní, mohou lépe porozumět jejich podstatě.

zde na rozdíl od jiných západních zemí bo- každý rok organizovány oslavy tibetského
hužel neexistuje.
svátku Losar (tibetský Nový rok), jichž se
Mgr. Jan Honzík, lektor a psychoterapeut, autor projekúčastní většina českých skupin náležejících
tu Jednota v rozmanitosti, přednáší buddhismus na FHS
Dalajlama, Tibet a lidská práva
k různým školám tibetského buddhismu,
UK, založil a vede Psychoterapeutické centrum Lávka.
jan.honzik@centrum-lavka.cz.
Nepopiratelný vliv na povědomí o buddhis- ale i lidé z jiných buddhistických tradic.
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Meditace není všelék

BUDDHISMUS
A PSYCHOTERAPIE
Jan Benda
Buddhovo učení nabízí zájemcům cestu vedoucí k osvobození se od veškerých životních strastí.
Psychoterapie má ambice menší, vede ale v zásadě tímtéž směrem. Je proto pochopitelné, že
mezi psychoterapeuty můžeme najít řadu badatelů, kteří v buddhismu hledali a hledají inspiraci. Na druhé straně se pro některé buddhisty psychoterapie může stát důležitou součástí
duchovní cesty. Také oni mohou mít vnitřní zranění, která je třeba léčit.
První zlatou érou zájmu o východní spiri- že vychází z empirie introspektivního sle- meditaci a pravidelně se účastní intenzivtualitu byla v rámci psychologie 70. léta dování procesů odehrávajících se ve vlast- ních meditačních zásedů u nás i v zahrani20. století, kdy vznikala tzv. transperso- ní mysli a těle – prakticky není možné po- čí. Jmenujme alespoň Jitku Vodňanskou,8
nální psychologie. Ta se soustředila pře- chopit a veriﬁkovat jinak než prostřednic- Veroniku Nevolovou, Romana Hytycha či
devším na výzkum mystických zážitků tvím vlastní meditační praxe. Nelze ji stu- Karla Hájka.
a změněných stavů vědomí. Zůstala ovšem dovat pouze teoreticky. Naštěstí je až s poVýzkumy dokládají, že dlouholeté mespíše okrajovým proudem.1 V posledních divem, kolik psychologů a dalších vědců ditační úsilí a praxe Buddhovy nauky poletech zájem psychologů a psychoterapeu- takovou praxi skutečně rozvíjí, a tak kva- máhají psychoterapeutům k hlubšímu setů o některé poznatky a metody tradova- litních prací o „buddhistické psychologii“ bepoznání, pochopení principů a mechané konkrétně v Buddhově učení znovu ra- utěšeně přibývá.5
nismů psychoterapeutické změny a také
pidně roste a tentokrát se stává prakticky
k rozvíjení schopností, kompetencí, chamainstreamovou záležitostí.2 Příčinou ta- Meditace pro psychoterapeuty
rakterových vlastností a postojů pozitivkového vývoje je „objevení“ všímavosti K opravdovým průkopníkům, kteří inte- ně ovlivňujících výsledek psychoterapie.
(anglicky mindfulness, česky též bdělost, grovali nejen všímavost, ale komplexnější Jde mimo jiné o otevřenost vůči prožívané
bdělá pozornost).3
„buddhistické know-how“ v psychoterapii, zkušenosti a laskavý a smířlivý postoj vůči
patří ve světě například Jack Engler, John ní; schopnost empatie a neposuzujícího přiVšímavost
Welwood, Jack Kornﬁeld, Mark Epstein,6 jetí, trpělivost, toleranci, schopnost unést
Rozvíjení všímavosti – tedy schopnosti ne- Rob Preece a mnozí další. U nás byl ne- klientovo utrpení, vlastní bezmoc, složitost
zaujatě reﬂektovat psychické a tělesné fe- sporným pionýrem v této oblasti Mirko situace; schopnost čelit nejistotě, neznáménomény prožívané v přítomném okamži- Frýba.7 I dnes působí v Čechách řada psy- mu, atd.9 Meditaci všímavosti a vhledu vyku – má v buddhistické meditační praxi zá- choterapeutů, kteří se dlouhodobě věnují užívá ve světě v současnosti již řada psysadní význam. Všímavost umožchoterapeutických škol.10 Zda něňuje rozvoj vhledu a je jedním
které školy integrují i další elemenz klíčových předpokladů probuty Buddhovy nauky, ukáže ovšem
zení. Psychologové obeznámení
teprve budoucnost.11
s meditačními postupy v posledních letech prokázali, že i jen velPasti a úskalí spirituální praxe
mi malé rozvinutí schopnosti všíPodívejme se však nyní na téma
mavosti může významně pomoci
setkání buddhismu a psychoterav léčbě chronické bolesti, poruch
pie jaksi z druhé strany. Může být
vyvolaných stresem, úzkosti, depsychoterapie užitečná buddhispresí, závislostí, poruch příjmu
tům? Po 15 letech zkoumání této
potravy a mnoha jiných potíží.4
otázky si troufám odpovědět: ano,
Úspěchy při využívání všímavoszde na Západě rozhodně! Intenzivti v psychoterapii nyní proto znoní meditace totiž předpokládá povu vracejí pozornost odborníků
měrně zdravou osobnost, zakotk prastarému vědění o lidské mysvenou ve vztazích i v životě, a to
li, jež je tradováno jednotlivými
u nás v současné době není samobuddhistickými školami.
zřejmostí.
Je třeba zmínit, že poněkud
V zemích, kde má buddhiskuriózní překážkou je přitom
mus své kořeny, je meditace jen
fakt, že fenomenologickou psy- Rituál paritta - mnich recituje ochranné verše pro rodinu opravdovou „třešinkou na dorFoto: Maty de Vreeze.
chologii Buddhova učení – proto- autora článku.
tu“ spirituální praxe. Ta je zcela
Tento článek prošel recenzním řízením.
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propojená s každodenním životem a jednoduše řečeno následuje tradiční schéma dāna – sīla – bhāvanā, tedy v první řadě rozvíjí štědrost, schopnost nelpět
a nechávat věci plavat (v páli dāna), následně klade důraz na osobní etiku (sīla)
a teprve pak rozvíjí mysl meditačně
(bhāvanā).12 To má své důvody. I celý způsob výchovy a péče o děti se ostatně v tradičně buddhistických zemích od toho západního liší.13 Dítě vyrůstá mezi sourozenci v několikagenerační rodině a je dospělými zbožňováno. Hodnoty, mýty, rituály
a tradice sdílené celou společností, štědrost, etika – to vše mu pomáhá vybudovat
si zdravou identitu, najít si místo ve světě i ve vztazích.14 A jak kdysi konstatoval
Engler: „Musíte se stát někým, než můžete být nikým.“15
U nás je ovšem spíše pravidlem než
výjimkou, že se k buddhismu – stejně jako
k jiným formám spirituality – přiklánějí lidé, kteří čelí potížím v osobním a pracovním životě, ve vztazích, lidé s mnohdy
zkreslenými představami o tom, že díky
buddhismu budou moci nějak uniknout
vlastním potřebám, frustracím, obsesím,
komplexům i odpovědnosti. Život plný
stresu, nejasných hodnot, rozpad tradiční
rodiny i mnoho dalších potíží spojených
s moderním životem na Západě, přitom vytvářejí podmínky, v nichž se neuróza stává prakticky normou, takže si patologičnost takového stavu ani neuvědomujeme.
Každopádně se nesprávně pochopený
„buddhismus“ (či přesněji jeho elementy vytržené z širšího sociálního a kulturního kontextu) může stát pro některé Zápaďany pochybnou skrýší před nároky světa, v němž žijeme, a zároveň ovšem i jistou osobní pastí. Psychologové popisují takové nesprávné pojetí termíny jako „spirituální bypass“ (křečovité upnutí se ke spirituální praxi ve snaze uniknout osobním
a vztahovým problémům, vyhnout se nepříjemnému prožívání, bolesti, odpovědnosti); „duchovní materialismus“ či „inﬂace ega“ (narcistická snaha kompenzovat
vlastní méněcennost a dosáhnout spirituální dokonalosti); schizoidní „odcizení“ (spirituální ospravedlňování strachu z blízkosti a intimity), apod.16
Představa, že meditace automaticky
vyřeší všechny osobní problémy, je mylná. Meditace není všelék. A duchovní život
nezačíná ani nekončí na meditační podložce. Již Engler ve svém výzkumu intenzivní
a pokročilé buddhistické meditace kromě
jiného konstatoval, že zatímco Asiaté, které

tehdy sledoval, dosahovali pokroku vhledu
poměrně rychle, západní meditující na zásedech často po celé týdny a měsíce vůbec
nebyli schopni rozvinout a udržet pravou
všímavost, neboť byli příliš zahlceni nevyřešeným psychologickým materiálem. Východní učitelé přitom např. s takovou mírou pocitů méněcennosti či nenávisti vůči
sobě prakticky neměli zkušenost. Na konci své návštěvy USA v roce 1980 prohlásil
jeden z nejuznávanějších meditačních mistrů a učenců Mahási Sayadó:17 „Jde o nový
druh utrpení – psychologické utrpení.“18
Psychoterapie pro meditující
Meditující žijí na rozhranní dvou světů:
absolutní a relativní skutečnosti. Zkušenost přitom ukazuje, že přenášení vhledů
a realizací dosažených v meditaci do každodenního života je celoživotním procesem s řadou úskalí. Tradiční nástroje jako
je celostní „moudré uvážení“ (v páli joniso-manasikára) dané životní situace s využitím čtyř druhů „jasného uvědomění“
(v páli sampadžaňňa)19 mohou meditujícím pomoci rozlišovat a uváženě využívat odlišné způsoby zvládání skutečnosti
v meditaci a v každodenním životě. Stejně tak může ale v některých případech pomoci psychoterapie.
Raná traumata, deﬁcit ve schopnostech základní důvěry či intimity, problémy ve vztazích a některé další, vážnější
psychické poruchy mohou být vůči meditaci (i přes opravdový pokrok) celá léta
naprosto rezistentní a pomoc psychoterapeuta zde může sehrát neocenitelnou roli.
Tedy zvláště právě zde na Západě, kde
jsou uvedené potíže – tedy ono „psychologické utrpení“ – zcela běžné. Psychoterapeut zde může meditujícím pomoci odhalit a ošetřit mnohá slepá místa, ale může
jim pomoci také odlišit osobní a transpersonální rovinu,20 a tak moudře integrovat
a aktualizovat duchovní poznání v běžném životě. Platí to i pro náročné období duchovního života, někdy označované jako „překračování pustiny“ či „temná noc ducha“. 21 Psychologická práce
může zkrátka sloužit jako důležitý doplněk
a spojenec spirituální praxe a může být
dokonce i samotným začátkem opravdové spirituality.
Cílem Buddhova učení není stát se nějakou netečnou mátohou či spící pannou.
Jeho cílem je duchovní probuzení a osvobození se od chtivosti, nenávisti a zaslepenosti. Život ve společnosti a ve vztazích
s druhými od nás vyžaduje rozhodnutí a či-

ny, a i když tyto se z absolutního hlediska
mohou jevit jako nedokonalé a někdy snad
až absurdní, nelze se jim vyhnout. Ani buddhismus to nepopírá. Ukazuje střední cestu, jež se vyhýbá extrémům, ale nikoli životu. Od unikání před sebou vede své následovníky k postupnému sebepoznávání,
sebepřijetí a posléze sebepřesažení. A tak
jako se v tomto procesu prolínají úroveň
osobní a transpersonální, mohou se prolínat a doplňovat i obě metody označované
jako meditace a psychoterapie. Mimo jiné
právě proto, že působí každá primárně na
jiné úrovni a jinými prostředky.

Poznámky
1 Je třeba konstatovat, že někteří transpersonální psychologové studovali Buddhovo učení komplexněji
a do podstatně větší hloubky než většina současných autorů hlásících se k tzv. „třetí vlně“ kognitivně-behaviorálních terapií - viz např. fenomenální tisícistránková
disertace Jacka Englera mapující vývoj vědomí v pokročilé meditaci vipassana: ENGLER, J. (1983). Theravada Buddhist Insight Meditation and an Object Relations Model of Therapeutic-Developmental Change
(Dissertation). Chicago: University of Chicago. Tuto
práci si lze vyžádat u autora článku. E-mail: psychoterapeut@gmail.com.
2 Srov. např. BOYCE, B. (Ed.) (2011): The Mindfulness
Revolution: Leading Psychologists, Scientists, Artists,
and Meditation Teachers on the Power of Mindfulness
in Daily Life. Boston: Shambhala.
3 Přehledový článek k tématu viz BENDA, J. (2007). Všímavost v psychologickém výzkumu a v klinické praxi.
Československá psychologie, 51 (2), 129-140. Dostupný
z WWW: <http://www.psychoterapeut.net/downloads/
benda2007.pdf>
4 Srov. např. DIDONNA, F. (2009). Clinical Handbook
of Mindfulness. London: Springer.
5 Srov. např. HARRINGTON, A.; ZAJONC, A., eds.
(2006). The Dalai Lama at MIT. Cambridge: Harvard
University Press. KWEE, M. G. T.; GERGEN, K. J.; KOSHIKAWA, F., eds. (2006). Horizons in Buddhist Psychology. Taos: Taos Institute Publications.; a další zde
zmiňované zdroje.
6 EPSTEIN, M. (1995): Thoughts without a thinker : Psychotherapy from a Buddhist perspective. New York: Basic Books.
7 FRÝBA, M. (2008). Psychologie zvládání života: Aplikace metody abhidhamma. Boskovice: Albert.
8 VODŇANSKÁ, J.; KOUCKÁ, P. (2006). Psychoterapie versus meditace: Rozhovor. Psychologie dnes 12 (9),
8-10.
9 Výsledky výzkumů na toto téma shrnuje BENDA, J.
(2011). Přínos meditace pro psychoterapeuty : Rozvíjení terapeutových kvalit pozitivně ovlivňujících výsledek
psychoterapie. Psychoterapie, 5 (1), 14-25. Dostupný
z WWW: <http://www.psychoterapeut.net/downloads/
benda2011.pdf>
10 Některé západní školy chápou meditaci všímavosti
a vhledu poněkud redukcionisticky, jako „pouhou“ další psychoterapeutickou techniku. Její původní účel přitom víceméně ignorují. – srov. BODHI, B. (2011). What
does mindfulness really mean? A canonical perspective.
Contemporary Buddhism, 12 (1), 19-39.
11 Komplexněji integrovala buddhistické know-how zatím
např. Frýbova satiterapie, která je však ve světě neznámá. Existují ovšem i původní východní psychoterapeutické systémy, jako je Moritova terapie, terapie Naikan,
aj. – srov. česky např. BURNS, D. M. (1999). Buddhismus a psychologie. Bratislava: CAD Press.

Ostatní poznámky, resumé a autorův
medailon jsou na dalších stranách dole.
Tento článek prošel recenzním řízením.
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tuální prožívání a vytváření sklonů, se podílejí na rozlišování prospěšného a neprospěšného jednání. Z hlediska buddhistické
etiky je nejdůležitějším vytváření a posilování sklonů. Z psychologického hlediska
můžeme neprospěšné sklony chápat jako
patologická jádra osobnosti (Frýba, 1996).
Ta mohou, v důsledku nedovedného
jednání, růst a získávat stále větší vliv na
prožívání, nebo mohou být naopak odstraJan Burian
ňována rozvíjením dovedného zvládání siCílem tohoto článku je podat základ buddhistické etiky tak, tuací. Nejsilnější vliv má buď jednání, které
aby byl srozumitelný a prakticky využitelný i pro čtenáře bez se často opakuje, nebo čin, vykonaný třeobsáhlejších znalostí o buddhismu. Soustředím se proto pouze ba jen jednou, ale zato s velmi silným prona jádro nejstarších buddhistických učení a ponechám stranou žíváním. Za nejškodlivější je považováno
kulturně-sociální popis etického života v tradičně buddhistic- neprospěšné jednání, které jednající nerozkých zemích. Také o provázanosti mezi etikou a meditační praxí pozná jako neprospěšné. To lze ilustrovat
se budu zmiňovat jen velmi krátce. Díky tomu by měla být zde např. tím, že se spálíme víc, pokud uchonastíněná východiska přístupná i lidem, kteří se nepovažují za píme žhavý předmět, o kterém nevíme, že
buddhisty, ale hledají všeobecně platnou praktickou inspiraci je žhavý. Naopak dovedné zvládání situapro rozvíjení dovedného zvládání života.1
cí je podmíněno orientací ve vnějším světě,
Jádrem buddhistické etiky je poznání, že sebeobětování, které jsou
porozuměním mezilidským
jednání (kamma2) podmiňuje prožívání. motivovány snahou trestat, Zajímám se zejména o to, vztahům apod. Hlavně ale
Jednání se přitom netýká jen tělesných pro- zranit, ponížit či jinak zná- co nazývám sekulární eti- spočívá ve schopnosti všíjevů a mluvení, ale i myšlení. Buddhistic- silnit sebe sama. Etické kou. Lidé, kteří se nezají- mat si prospěšných a nekou etiku můžeme z tohoto hlediska chá- jednání není ani to, které mají o náboženství a víru, prospěšných motivačních
pat jako systematický popis souvislostí vede dočasně k příjemné- také chtějí žít šťastný život. kořenů jednání.
mezi různými složkami jednání a násled- mu prožívání (například vy- Tyto lidi, a zejména mladou
Motivační kořeny (múným prožíváním. Nejde však o jednodu- hnu se danému slibu či ne- generaci bychom měli nau- la nebo hétu) ovlivňují
ché spojení typu stimul-reakce. Buddhis- příjemné povinnosti), ale čit zvládat jejich negativní naši vůli či záměry (čétatické učení (dhamma) popisuje mysl jako v delší časové perspekti- emoce čistě na základě kaž- ná). Neprospěšné motivačkomplexní síť vzájemně se podmiňujících vě přináší nepříjemné dů- dému dostupné zkušenosti ní kořeny jsou zaslepenost
prožívaných obsahů.
sledky. Nepříjemné důsled- a zdravého rozumu založe- (móha), chtivost (lóbha)
Klíčovou složkou prožívání, umožňu- ky nejsou jen konkrétní ne- ného na vědeckých poznat- a nenávist (dósa) (Nyanající rozlišení etického a neetického jedná- příjemné události pro druhé cích.
Dalajlama (2008). ponika, 1999).
ní, je cítění (védaná). Cítění popisuje bud- i pro mne (např. zklamu něZaslepenost nebo také
dhistické učení jako jednu ze složek pro- koho a stanu se nedůvěryhodným), ale i vý- nevědomost (avidždžá) je základním nežívání, která rozlišuje prožívané obsahy na čitky, nejistota, obava či mrzutost při po- pros pěšným kořenem. Zaslepenost neškále příjemné – neutrální – nepříjemné.
myšlení na následky mého činu. Mezi ne- znamená pouhou neinformovanost či neEtické jednání je to, které je prospěšné příjemné důsledky zahrnujeme také vytvá- znalost. Je to neschopnost získat vhled do
a dovedné (kusala) a přináší mně i druhým ření neprospěšných záměrů či sklonů (san- vzájemné podmíněnosti a pomíjivosti propříjemné prožívání, resp. úlevu od strasti či khára4), formujících mé budoucí prožívá- žívaných obsahů. V důsledku toho nejsme
utrpení (dukkha3).
ní a zhoršení schopnosti zvládat náročné schopni všímavého nadhledu a odstupu od
Naproti tomu neetické jednání je to, kte- životní situace (např. posiluji sklon utíkat našeho prožívání, což vede k tomu, že nás
ré je neprospěšné a nedovedné (akusala) před nepříjemnými událostmi místo toho, prožívané obsahy pohlcují, manipulují a
a přináší mně i druhým nepříjemné prožívá- abych se učil jim dovedně čelit).
vytvářejí základ pro další růst neprospěšní. Strasti mé i druhých jsou přitom propoVšechny zmíněné dopady našeho jedná- ného jednání v budoucnosti.5 V buddhisticjeny, takže etické nejsou např. různé formy ní, tedy dopad na druhé, dopad na moje akBuddhistická etika je prakticky použitelná i pro ateistu

BUDDHISTICKÁ
ETIKA V PRAXI

Poznámky k článku
„Buddhismus a psychoterapie“.
12 Autor zde vychází především z vlastních zkušeností nasbíraných během pobytů na Srí Lance a v Indii. Srov.
MARVAN, L. (2004). Mnich: Deník ctihodného Mantakusaly: Jak jsem se stal, byl jsem, a jak jsem přestal
být Buddhovým mnichem. Praha: Eminent.
13 Srov. WELWOOD, J. (2000). Toward a psychology of
awakening : Buddhism, psychotherapy, and the path of
personal and spiritual transformation. Boston: Shambhala.
14 I Východ se samozřejmě potýká s řadou ekonomických,
sociálních i psychologických problémů a při srovnává-

ní Východu se Západem jde vždy o značné zjednodušení. Přesto se zdá, že: 1) meditační praxe je na Východě
jasněji zasazena do širšího kontextu Buddhovy nauky
(etika!, atd.); 2) k malým dětem (řekněme do 6 let) se
rodiče v tradičně buddhistických zemích chovají jinak
než Zápaďané; 3) obecně se zřejmě liší také způsob, jakým Asiaté vnímají své „Já“. Uvedené faktory přitom
nepřímo ovlivňují jak meditační pokrok, tak i dovednosti zvládání každodenního života.
15 Článek „Therapeutic aims in psychotherapy and meditation“ byl otištěn např. v knize WILBER, K.; ENGLER, J.; BROWN, D. P. (Eds.) (1986). Transformations of consciousness: Conventional and contemplative perspectives on development. Boston: Shambala.

Autor se později k tématu vrátil ještě v kapitole ENGLER, J. (2003). Being Somebody and Being Nobody:
A Reexamination of the Understanding of Self in Psychoanalysis and Buddhism. In: SAFRAN, J. D. (Ed.).
Psychoanalysis and Buddhism: An Unfolding Dialogue. Boston: Wisdom Publications.
16 Kromě již výše uvedených prací Englera, Epsteina
a Welwooda jsou k tématu v češtině dostupné knihy:
CAPLAN, M. (2002). Slepé uličky osvícení: Nástrahy na duchovní cestě, jak je rozpoznat a zvládnout.
Bratislava: Eugenika. KORNFIELD, J. (2008). Cesta srdce: Úskalí a přísliby duchovního života. Praha:
Eminent. KORNFIELD, J. (2009). Po extázi prádelna: Výzvy a úskalí, jež člověku přináší duchovní život.

Tento článek prošel recenzním řízením.
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ké terminologii je tento patologický proces
Člověk, který je v práci vyoznačován jako ulpívání (upádána).
staven stresu, např. od nadříChtivost vzniká zaslepeným vnímá- zených, může reagovat na tuto
ním přitažlivého jevu. Chtivé ulpívání vede situaci nenávistí („Já ho zabik nutkavému vyhledávání příjemného jevu ju!“) nebo chtivostí („Potřebuji
prožívání, k závislosti na něm.
konečně chvilku klidu!“) nebo
Nenávist vzniká zaslepeným vnímáním jejich kombinací. V práci však
odpudivého jevu, resp. jevu, který je vní- tyto motivace nemůže naplnit
mán jako překážka k dosažení jevu přitaž- a přenáší je domů, kde se projeví
livého. Nenávistné ulpívání vede ke snaze jako uzavřenost, podrážděnost,
bránit se odpudivému jevu nezvládnutou vztek či dokonce fyzická agrese
agresí či úzkostným vyhýbáním.
vůči členům rodiny nebo k sobě
Zaslepenost, chtivost a nenávist vždy samému (nespokojenost, výčitneprospěšně ovlivňují tělesné jednání (ve- ky, sebelítost apod.). Zaslepený
dou k zabíjení a zraňování, kradení a bezo- člověk nenahlédne, že jeho netibetské školy gelug při návštěvě Prahy.
hledné sexualitě), mluvení (vedou ke lhaní, prospěšné chování doma je dů- Mnich
Foto na této i následující straně: Viktor Mácha.
pomlouvání, hrubé mluvě a tlachání) i myš- sledkem tlaku v práci. Pokud to
lení (vedou ke chtivým představám, zlé vůli však nahlédne, může se pokusit svoje jed- či světskou autoritou. Autorita má právo
a nesprávným názorům).
nání dovedně zvládnout rozvíjením dob- člověka soudit. Za dobrého věřícího nebo
Opakem nevědomosti a základním pro- rotivosti („Nechci ubližovat sobě a svým dobrého občana je pak považován člověk,
spěšným motivačním kořenem je porozu- nejbližším.“) nebo štědrosti („Budu sobě který se zákonům přizpůsobí nebo se jim
mění příčinám utrpení, které je v buddhis- i jim věnovat víc času a pozornosti.“). Po- alespoň neprotiví. Takový člověk je automu označováno jako moudrost (paňňá). kud se jeho moudrost rozvine ještě více, ritou odměněn. Člověk, který se provinil,
Z moudrosti pak plyne opak chtivosti (štěd- může se snažit zachytit a zvládnout vznik je nejen trestán, ale často je mu vštěpován
rost, skromnost, tolerance a nesobectví) neprospěšných motivací již v práci, popří- i pocit viny7 vůči autoritě.
Z buddhistického hlediska není rozlia opak nenávisti (dobropadě, po moudrém uvážetivost, soucit, trpělivost, od- Pět předsevzetí
ní, si najde jiné zaměstnání. šení etického a neetického, resp. prospěšného a neprospěšného jednání, důsledkem
puštění).
- Zraňování a zabíjení živých
přijetí zvnějšku daných zákonů.8 V jedné
Praktický návod, který bytostí se chci zdržovat.
Buddhistická
z nejčastěji citovaných Buddhových rozumožňuje v každodenních - Braní toho, co není dává- a „západní“ etika
situacích rozvíjet prospěš- no, se chci zdržovat.
Existuje reálné nebezpečí, prav (Káláma sutta) přišli k Buddhovi Káné jednání a oslabovat jed- - Smyslné nestřídmosti (ze- že budeme do buddhistické lámové, lidé žijící ve městě, kterým pronání neprospěšné, předsta- jména sexuální, např. cizo- etiky vnášet etické hodnoty cházelo mnoho potulných asketů a kněvuje Pět etických předse- ložství) se chci zdržovat.
kultury, ve které jsme byli ží. Ti hlásali různé, vzájemně si odporující
vzetí (paňča síla).
- Zraňujícího a nepravdivé- vychováni (Harvey, 2000). učení, jak správně žít. Zmatení a skeptičTato předsevzetí nejsou ho mluvení se chci zdržovat. V případě většiny čtená- tí Kálámové se proto ptali Buddhy, jak pozákony, ale spíše výcvikové - Zatemňování mysli omam- řů se bude nejspíše jednat znat, kdo mluví pravdu a kdo lže. Buddha
instrukce. Důvodem pro je- nými látkami se chci zdr- o kulturu euro-americkou, jim poradil, ať se řídí svou osobní zkušejich dodržování není strach žovat.
často nazývanou „západ- ností a nepřijímají jako pravdu to, co lidé
z trestu od nějaké vnější auní“. Kořeny této kultury často tvrdí, co tvrdí legendy a tradice, co
tority, ať už přirozené či nadpřirozené. Dů- spočívají v kultuře antické a židovsko-křes- tvrdí písma, co je pouhou spekulací, co je
vodem jejich dodržování je na osobní zku- ťanské. V těchto kulturách bývá kladen dů- založeno pouze na logické úvaze, co může
šenosti založené poznání, že pokud před- raz na spojení etiky s hierarchickými vztahy být pouze zdánlivé, co je osobní domněnsevzetí porušujeme, naše jednání vytváří nadřízenosti a podřízenosti. Povrchní chá- kou, vzniklou na základě dřívějších názoneprospěšné důsledky po nás i pro druhé. pání takového typu etiky pak může degene- rů, co hlásají věhlasné autority nebo něPěstování prospěšných motivačních koře- rovat do autoritářského ovládání. Člověk je kdo, koho považují za svého učitele. Budnů navíc vede k odstraňování kořenů ne- pak nucen dodržovat soubor přikázání nebo dha se dále ptal Kálamů, zda jsou zaslepeprospěšných.6 Ilustrujme to na příkladu:
zákonů, které jsou dány zvenčí - božskou nost, chtivost a nenávist neprospěšné. Ká-
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Praha: Eminent. PREECE, R. (2009). Moudrost nedokonalosti: Proces individuace v životě buddhisty. Praha: DharmaGaia.
V češtině viz např. MAHASI, S. (2003). Praxe meditace vhledu: Základní a pokročilé stupně. Praha: Stratos. MAHASI, S. (1997). Pokrok v pěstování vhledu:
Pojednání o buddhistické meditaci. Praha: Alternativa.
Srov. poznámky 1. a 15.
1) jasné uvědomění si účelu; 2) jasné uvědomění si
vhodnosti prostředků; 3) jasné uvědomění si oblasti
prožívání resp. meditace a 4) jasné uvědomění si nezaslepenosti (v jednání).
Srov. např. FIRMAN, J.; VARGIU, J. G. (1996). Personal and Transpersonal Growth: The Perspective of

Psychosynthesis. In: BOORSTEIN, S.: Transpersonal
Psychotherapy. Albany: State University of New York
Press.
21 Srov. BENDA, J. (2010). O meditaci, psychoterapii
a psychospirituální krizi. In: HONZÍK, J. (ed.): Jednota
v rozmanitosti: Současný buddhismus v České republice.
Praha: Dharmagaia. Dostupné z WWW: <http://www.
psychoterapeut.net/downloads/benda2010b.pdf>.BENDA, J. (2007). Mystika a schizofrenie: Mystické zážitky
jako předmět klinického zájmu. Ústí nad Labem: vlastní náklad. Dostupné z WWW: <http://www.stinstromu.
net/krize/mystika.pdf>.

Buddhism and Psychotherapy:
Meditation is not a panacea
This article reﬂects the growing interest of psychologists in Buddhism and in the possibilities of using
mindfulness in psychotherapy. It points out possible
pitfalls in meditation practice and describes how psychotherapy can be helpful to meditators.
PhDr. Jan Benda (*1974) vystudoval psychologii na Filozoﬁcké fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Dlouhodobě zkoumá možnosti využití prastarého „know-how“
abhidhammy v psychoterapii, v koučování i v každodenním životě.

Tento článek prošel recenzním řízením.
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lamové to na základě svých osobních zkušeností potvrdili a došli k tomu, že jednání podmíněného těmito motivačními kořeny je třeba se vzdát.
V buddhismu je tedy etické jednání důsledkem osobně ověřené zkušenosti, která
není platná jednou provždy, ale je třeba ji
znovu a znovu kriticky testovat a rozvíjet
v nových situacích. Buddha nedával nařízení, jejichž porušení by znamenalo provinění. Buddha pouze ukazoval, které jednání je neprospěšné. Pokud někdo jedná neprospěšně, je nemoudrý, ale nikoli špatný
či provinilý.
Pocity viny nebo výčitky (avippatisára) jsou v buddhismu vnímány jako překážka etického rozvoje, neboť brání dosažení
vyrovnaného a všímavého stavu mysli (Sujiva, 2006), který je předpokladem moudrého rozlišení prospěšného a neprospěšného jednání. Na druhé straně jsou podmínkou etického jednání zdrženlivost a ohleduplnost (hiri - ottapa). Zdrženlivost nám
brání jednat tak, abychom ztratili úctu sami
k sobě. Ohleduplnost nám umožňuje vyhnout se neprospěšnému jednání, které by
ublížilo nám nebo druhým bytostem.
Přes tyto odlišnosti najdeme v některých západních etických systémech výrazné analogie k buddhistické etice (Harvey, 2000).
Negativní utilitarismus 9 se shoduje
s buddhistickou etikou v tom, že účelem
etického jednání je úleva od strasti. Buddhistická etika však klade důraz na prostředky, které k tomuto účelu vedou. Nejde jí tedy v prvé řadě o samotný důsledek
jednání. Místo toho klade důraz na rozvoj
dovedností, rozlišujících motivační kořeny
jednání a důsledky, ke kterým jednání pod
jejich vlivem povede. V některých proudech utilitarismu nalezneme pokusy objektivizovat a kvantiﬁkovat výsledný užitek (či míru úlevy od strasti). Z buddhistického hlediska naopak musí platnost poznatků o etickém a neetickém jednání ověřit každý sám na základě vlastní zkušenosti. Navíc úleva od strasti v kontextu buddhistické etiky neznamená pouze zabránění nepříjemným podnětům ve vnějším světě. Cílem je spíše dovedné zvládnutí nepříjemných pocitů, které zamezí jejich rozvinutí do neprospěšného jednání.
Kantova etika zdůrazňuje rozumem poznanou morální povinnost nevyužívat druhé lidi pro své vlastní dobro, ale mít k nim
dobrou vůli a respektovat je jako bytosti,
které sledují své vlastní dobro. Buddhistická etika zdůrazňuje dobrotivost jako jeden

z prospěšných motivačních kořenů, nechápe ji však kantovsky jako povinnost, která mi nesmí být příjemná (pokud má zůstat etická), ale naopak jako jednání, které přináší úlevu od strasti. Navíc buddhistická etika směřuje dobrotivost nejen k lidem, ale ke všem bytostem bez rozdílu.10
Nejvíce se patrně buddhistickému pojetí blíží aristotelovská etika, založená na
rozvoji lidských ctností. Ctnost je dokonalá dovednost v určité činnosti, přičemž nejvyšší ctností je dokonalost v tom, co činí
člověka člověkem, tj. plné rozvinutí lidské
podstaty, a tou je dle Aristotela praktické
i teoretické rozumové poznání. Toto rozumové poznání není pouze naučené, sdělené, ale je, podobně jako prospěšné jednání v buddhismu, dovedností, vypěstovanou
výcvikem a ověřenou osobní zkušeností.
Aristotelovské etické ctnosti jsou vždy
zlatým středem mezi přebytkem a nedostatkem nějaké vlastnosti. Např. odvaha je
zlatým středem mezi zbabělým nadbytkem
strachu a zbrklým nedostatkem strachu.
To je blízké buddhistickému pojetí střední cesty mezi extrémy, např. člověk by neměl podstupovat umrtvující asketická cvičení, ale ani se oddávat bezuzdným rozkoším. Aristoteles přitom, podobně jako Buddha, není absolutním relativistou a některé
emocionální motivy, např. nenávist, závist,
žárlivost a zlomyslnost prohlašuje vždy za
škodlivé. Rozvinutí rozumu a ctností vede
ke štěstí, úspěchu či naplnění (eudaimonia).
Podobně v buddhismu je etika podmínkou
pro plné osvobození od strasti (nibbána).

Mniši tibetské školy gelug při obřadu na
pražském vltavském nábřeží.

Bylo by však zjednodušující pokoušet se
vysvětlit buddhistickou etiku pouze v termínech západních etických systémů. Proto i přes uvedené podobnosti není možno
Aristotelovo pojetí rozumu a ctností ztotožňovat s buddhistickým pojetím moudrosti
a prospěšného jednání, stejně jako eudaiomonia jistě není ztotožnitelné s nibbánou.
Na rozdíl od Aristotela, Buddha také nabízí systematickou metodu – meditaci, která rozvíjí schopnosti rozlišovat prospěšné
a neprospěšné jednání.
Shrnutí a závěr
Jádro buddhistické etiky, tedy poznání provázanosti mezi jednáním a prožíváním,
je založeno na spojení osobní zkušenosti
a kritického rozumu. Na tomto základě se
pak ukazuje prospěšnost vlastností jako
je laskavost, soucit, nesobectví, tolerance
a odpuštění. Tyto hodnoty sdílí většina velkých tradičních náboženství a obsahuje je
i řada čistě světských ﬁlosoﬁckých a morální řádů. Takový typ etiky by se do budoucna mohl stát inspirací pro všechny, kdo hledají praktický způsob, jak způsobovat sobě
i druhým více radosti a méně strasti. Člověk, inspirovaný jádrem buddhistické etiky,
se nemusí považovat za buddhistu, může
praktikovat jiné tradiční náboženství, může
být ateistou, nebo může sledovat vlastní jedinečnou spirituální cestu.

Poznámky
1 Frázi „dovedné zvládání života“ jsem si vypůjčil od psychoterapeuta Mirko Frýby (1996), který založil satiterapii – psychoterapii vedoucí k všímavému, uvědomělému prožívání, které je zakotveno v tělesné skutečnosti.
Jedním ze základních principů satiterapie je právě etická podmíněnost prožívání.
2 Termíny v závorce jsou v jazyce páli, prvním jazyce, ve
kterém bylo zapsáno Budhhovo učení a kanonickém jazyce théravádového buddhismu. Tyto termíny uvádím
zejména proto, že český překlad nemusí dostatečně vystihovat původní význam. Vycházím z Nyanatilokova
Buddhistického slovníku (2009).
3 Dukkha je často překládáno jako strast nebo utrpení,
ale významový rozsah tohoto pojmu je mnohem širší.
Týká se nepříjemného tělesného i mentálního prožívání od drobného nepohodlí až po bolest, nevolnost, agónii, apod. Dále dukkha označuje starosti, obavy, zklamání a zoufalství ze ztráty majetku a oblíbených věcí, blízkých osob, prestiže, zdraví atd. nebo naopak ze zmařených očekávání, že tyto hodnoty získám. Významově podobný jako dukkha a téměř stejně široký je pojem stres.
Konečně je pojmem dukkha označován i vhled, získaný v důsledku systematické meditační praxe, že povaha všech jevů je pomíjivá, bez trvalé podstaty, a proto
neuspokojivá. V tomto posledním, nejsubtilnějším, ale
pro Buddhovo učení nejdůležitějším významu, neznamená úleva či osvobození od dukkha nějakou maximalizaci příjemných pocitů (které jsou opět pomíjivé), ale
schopnost moudře prožívat jakoukoliv životní situaci vyrovnaně, s všímavou, soustředěnou a energickou myslí.

Ostatní poznámky, resumé a medailon autora na protější straně dole.

Tento článek prošel recenzním řízením.
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Přípravné praxe ngöndro a čeští vadžrajánoví buddhisté

NGÖNDRO
A ČESKÁ VADŽRAJÁNA
Eva Madarászová
Od roku 1989 si buddhismus v českých zemích vybudoval své speciﬁcké místo na poli
dostupných náboženských tradic a dnes, po více než dvaceti letech svobodného rozvoje, existuje široká nabídka skupin, ve kterých může začít příznivec buddhismu praktikovat. V prostředí
českého buddhismu se nyní setkáváme se skupinami praktikujícími jak buddhismus theravádový,1 tak se skupinami praktikujícími buddhismus zenový, tibetský neboli vadžrajánový.2
Právě do oblasti tibetského neboli vadžrajánového buddhismu náleží tzv. přípravné
praxe ngöndro, o kterých bude tento článek
hovořit. Jak dále uvidíme, ngöndro je pomalou a velmi náročnou cestou, která může
být mnohdy v protikladu s netrpělivostí západního člověka, jež chce výsledků dosahovat hned. Běžný západní praktikující nemá
k dizpozici měsíce či roky, aby mohl intenzivně provádět ngöndro v klidu a ústraní
a soustředit se pouze na něj; musí si na něj
pečlivě hledat čas i místo.
Jaký význam má tedy tato praxe uvnitř
tibetského buddhismu a je pro cestu vadržrajánového buddhisty nezbytně nutná? Než odpovíme na tyto otázky, je nutné
se krátce zmínit o pozadí samotné praxe.
Ngöndro: struktura a vymezení
Ngöndro je přisuzováno již Buddhovi Šákjamunimu. Některé části ngöndra mají prokazatelný původ v indické tradici. Do Tibetu se dostaly nejprve jako přípravné praxe
4 Sankhára (překládáno též jako mentální formace) v tomto kontextu označuje širokou skupinu procesů formujících prožívání, do které patří sklony, záměry, myšlení,
hodnocení, vůle atd. Ty mohou být prospěšné, neprospěšné i neutrální.
5 Nejdůležitější složkou zaslepenosti je klamný dojem,
že existuje trvalá podstata mé osobnosti – „Já“, která
je schopna kontrolovat všechny složky prožívání. Viz
např. Anatta-lakkhana sutta.
6 Podle Buddhova učení je dodržování etických předsevzetí podmínkou nutnou, nikoliv však postačující
k hlubšímu porozumění příčinám utrpení. K tomu je
nutné systematické rozvíjení všímavého a laskavého
postoje k prožívání, k čemuž slouží jednak formální
meditační praxe v sedě či v chůzi, ale stejně důležitý je
i trénink neustálého všímavého postoje k aktuálnímu
prožívání. Díky tomu se pak prohlubuje porozumění
prospěšnosti etického jednání. Etické jednání a meditační praxe se navzájem podmiňují.
7 Např. že nemá dostatečné rozumové či charakterové
kvality pro nahlédnutí a přijetí prospěšnosti pravidel,
jejichž dodržování na něm autorita vyžaduje.
8 V zemích, kde je buddhismus tradičně praktikován, se
však předpokládá, že buddhisté respektují i světské zákony země, ve které žijí.
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systému anuttarajógatantry, což byla jedna z nejvyšších nauk mladších škol tibetského buddhismu. Později se formoval systém přípravných praxí ngöndro ve čtyřech
hlavních školách tibetského buddhismu.
Nejstarší ze škol tibetského buddhismu,
ňingma, vznikala v Tibetu v 8. století našeho letopočtu, kdy zemi navštívili velcí indičtí učenci Šántarakšita a Padmasambhava. Za podpory tibetského krále Thisong
Decäna zde šířili buddhismus. V 9. století byli buddhisté pronásledováni tibetskými králi a nová vlna šíření nastala až v 11.
století. Tehdy se rozvinuly dvě další školy,
kagjü a sakja. Jako poslední vznikla škola
gelug, jejíž základy byly položeny ve 14.
století.3 Každá ze škol je charakteristická vlastní syntézou ﬁlosoﬁckých koncepcí a jejich praktickou aplikací při meditaci.
Termín ngöndro (tib. sngon´gro) znamená doslova „něco, co předchází dalšímu“,4 běžně se překládá jako „přípravné praxe.“ Ngöndro je součástí systému

všech čtyř škol tibetského buddhismu.
Podle většiny buddhistických nauk je považováno za nezbytný základ pro obdržení pokročilejších tantrických praxí, jako
jsou například mahámudra či dzogčhen.5
Někteří učitelé nepředávají další tantrické
iniciace těm, kteří jej nedokončili. V ngöndru se „kombinují fyzické pohyby s vizualizací za účelem transformace mysli, která je
nejprve připoutaná k běžným světským zájmům, k její primární orientaci na náboženskou praxi pro prospěch všech ostatních.“6
Obecně se ngöndro člení na vnější
a vnitřní přípravné praxe. Mezi vnější patří
přijímání útočiště, v němž je nejdůležitější rozvinutí správné motivace, což probíhá
nejčastěji kontemplací na tzv. čtyři připomenutí.7 Dále sem může spadat rovněž příprava těla (sedmibodová pozice Vairóčany8
a očista řeči). Mezi vnitřní praxe patří:
a) prostrace, které se provádí společně se
speciﬁckými vizualizacemi, jež jsou zobrazením linie dané školy. Tyto vizualiza-

9 Negativní utilitarismus se snaží vyhnout řadě logických
problémů, kterým čelí klasický (pozitivní) utilitarismus
usilující o maximalizaci užitku.
10 Dobrotivost, soucit, radost z úspěchu druhých a vyrovnanost ke všem bytostem bez rozdílu (tj. včetně nás samotných) jsou kultivovány meditací tzv. vznešených
dlení (brahma-vihára).

NYANAPONIKA (1999): The Roots of Good and Evil. [online]. BDEA/Inward Path. Dostupné na URL: http://www.
buddhanet.net/pdf_ﬁle/roots_goodevil.pdf.
NYANATILOKA (2009): Buddhistický slovník. Praha,
DharmaGaia.
SUJIVA (2006): Základy meditace vhledu. Praha, DharmaGaia.
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Buddhist Ethics in Practice
This article describes the core of the Buddhist ethics – namely the causal relationship between ethical action and
felt experience. The unwholesome (greed, hatred, delusion) and wholesome (generosity, kindness, wisdom)
roots of motivation are described on examples. The Buddhist ethics is compared with Kantian, utilitarian and
Aristotelian ethics. The emphasis is put on the fact that
the Buddhist ethics is not based on rules given by an external authority or purely rational speculations. Instead,
it is rooted in personal experience with wholesome and
unwholesome results of our actions.
Jan Burian, Ph.D. (*1974) vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze. Dlouhodobě se věnuje meditačním cvičením, která odstraňují stres díky všímavému a přijímajícímu prožívání přítomného okamžiku.
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ce nazýváme „stromem útočiště.“ Poklony neboli prostrace9 mají očistný charakter a očišťují od negativní karmy;
b) meditace Vadžrasattvy, kdy praktikující
recituje tzv. stoslabičkou mantru Vadžrasattvy10 a zároveň si vizualizuje jeho
podobu;
c) obětování mandaly, jež pročišťuje připoutanost; praktikující musí mít za sebou předcházející očišťující část recitací stoslabičné mantry, aby mohl vykonávat obětování mandal;
d) guru jóga, jež pročišťuje klamné představy. Guru jóga rozvíjí užší vztah k učiteli (guruovi) a dochází k symbolickému
přijetí do linie učitele.
Jak provádět ngöndro
Každou z částí ngöndra je nutné provést
v určitém počtu opakování. Nejčastěji se
hovoří o stojedenácti tisících opakování
každé části, ale mohou se vyskytovat různá jiná čísla. Celkově tedy praktikující musí
počítat s 555 tisíci opakováními (recitování útočiště a provádění poklon se počítá
zvlášť), aby mohl úspěšně obdržet jednu
z pokročilejších nauk.
Před začátkem ngöndra adept obdrží instrukce a tzv. lung (zasvěcení neboli zplnomocnění ngöndro provádět) od svého učitele. Každodenní praxe je většinou individuální, ale běžná jsou i skupinová setkání,
která probíhají jednou za určité období (měsíc či jinak) formou jedno- či vícedenních
ústraní, tzv. retreatů. Při setkání jde také
o hlubší objasnění praxe. Mezi tato skupinová setkání patří rovněž veřejné výklady.
Takovým byly u nás např. několikadenní
přednášky Lamy Rinčena v letech 2006 –
2008 o ngöndru linie Karma Kagjü nebo
přednáška významného tibetského učitele Dzongsar Jamjang Khjence Rinpočheho
o ngöndru longčhen nyingthig roku 2010.
Existuje mnoho instrukcí, jak a kdy se
ngöndru věnovat. Doporučuje se provádět
v izolovaném prostředí, kde adept nemusí
čelit příliš mnoha podnětům zvenčí. Učitelé žijící na Západě jsou si samozřejmě vědomi, že západní člověk často nemá komfort naprostého ústraní, doporučují tedy
v průběhu praxe alespoň s nikým nemluvit
a snažit se nalézt co nejtišší místo.
Ačkoliv je ngöndro přípravnou praxí,
nejedná se o něco méně významného, co
se vyžaduje, „než se dostaneme k té ʼpravé
věci‘ nebo k ʼhlavnímu chodu.‘“11 Ngöndro je cestou k osvícení a mnoho významných učitelů tibetské buddhistické tradice, jako byl například známý lama Pat-
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rul Rinpočhe12 či Dilgo Khjence Rinpočhe
prováděli ngöndro za svůj život několikrát celé.
Ngöndro nejen připravuje adepta na
hlavní tantrické praxe, ale je rovněž prostředkem k hromadění pozitivních zásluh.
Má proto prospívat ostatním cítícím bytostem.
Různé typy ngöndra
Každá ze škol tibetského buddhismu
má své vlastní verze ngöndra, které se
liší v pořadí či v počtu jednotlivých částí, v podobě vizualizovaného stromu útočiště,13 v božstvech, která jsou vzývána,
a také v modlitbách.14 Mezi nejrozšířenější verzi ngöndra školy ňingma patří longčhen nyingthig, jež sestavil Longčhenpa.15
Stoupenci školy kagjü, respektive karmakagjü, provádějí ngöndro mahámudry16 devátého karmapy Wangčhuga Dordžeho,17
kde je ústřední postavou božstvo Vadžradhara.18 Tradice Šambhaly má tzv. prvotní ngöndro rigden, jež sepsal Mipham
Rinpočhe a jež je prováděno jako příprava
k naukám, které obdržel Chögyam Trungpa Rinpočhe. Poté praktikující přecházejí
k ngöndru linie karmakagjü či linie ňingma. Škola gelug praktikuje tzv. lam rim
ngöndro, v němž se oproti ngöndru školy
kagjü či ňingma navíc objevuje například
praxe Dordže Khadro, ve kterém si adept
vizualizuje semínka černého sezamu jako
negativní tendence a ty pak předkládá jako
oběť božstvu Dordže Khadro, jež je požírá, nebo obětování misek s vodou a další.
Škola sakja praktikuje tzv. sakja ngöndro.
Individuální rozdíly
V tibetském buddhismu se rozvinul individuální přístup učitele k žákům, instruk-

ce ohledně ngöndra se tak mohou pro různé žáky lišit. Po konzultaci s učitelem lze
některé části dočasně odložit a věnovat se
jiným. Často se jedná o odložení první části provádění poklon ze zdravotních důvodů. Praktikující může přejít přímo k následující části ngöndra, kterým je recitování
stoslabičné mantry Vadžrasattvy.
Někteří učitelé dovolují změnit pořadí
i kvůli méně důležitým okolnostem. Trungpa Rinpočhe ale naopak zdůrazňuje, že pořadí by se mělo dodržovat, neboť jedna
část navazuje na druhou a postupně člověka připravuje a zjemňuje. Ve většině tradic
a u většiny učitelů je také nutné dodržovat
nepřetržitost, tedy provádět přípravné praxe každý den. Pokud praktikující ngöndro
přeruší, je nutné, aby konzultoval se svým
učitelem, zda může po přerušení navázat,
či zda musí začít znovu.
Při individuálním provádění ngöndra je
nutné si v denním programu vyhradit nejméně hodinu. Správně by se měla provádět
čtyři sezení denně, ale to je často pro člověka, který chodí pravidelně do zaměstnání, nemožné. Proto je základem jedno sezení. Jako o problému se praktikující často
zmiňují o automatičnosti provádění ngöndra, která vzniká z nedostatku času a potřeby „za každou cenu“ praxi každý den provést, aby nedošlo k přerušení návaznosti.
Ngöndro a čeští buddhisté
Na poli českého buddhismu v současné
době funguje jedenáct skupin či komunit,
které se řadí k tradici tibetského buddhismu.19 Mezi těmito skupinami je nejhojněji zastoupena škola kagjü (například díky
skupinám Buddhismus Diamantové cesty
linie Karma Kagjü, Drukpa Kargyud Praha,
Kagyu Samye Dzong, Samten Tse, Shambhala atd.), dále pak škola ňingma (meditační skupina Ranjung Yeshe Gomde Praha či
skupina Rigpa), a rovněž škola gelug (meditační skupina Rabten Čhodarling). Toto
rozdělení je pouze orientační, neboť mnoho učitelů jednotlivých skupin bylo vzděláno ve více než jednom naukovém systému tibetských škol a rovněž stoupenci daných skupin nemusí provádět praxe jen jedné školy.20 Nejrozšířenějšími verzemi ngöndra je ngöndro mahámudry a dále longčhen
nyingthig školy ňingma.
Závěr
Ngöndro je pomalou a dlouhou cestou, kterou musí stoupenec tibetského buddhismu
absolvovat, aby mohl obdržet oprávnění
k pokročilejší praxi. Navzdory úskalím
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a časové náročnosti (standardní dobou pro
zakončení jedné části přípravných praxí
jsou tři roky), je v řadách českých buddhistů stále více těch, kteří ngöndro dokončili.
Ani obtížnost ngöndra není překážkou pro
odhodlaného a zapáleného buddhistu. Pravidelné provádění ngöndra je stává denním
rituálem, který mění každodenní život toho,
kdo ho provádí.

Poznámky
1 Théravádový buddhismus, neboli „učení starších“, je
pokládán za nejstarší a nejpůvodnější podobu buddhismu. Škola théravády je dnes jedinou přežívající školou
tzv.hínajány. Učení théravády sestává ze čtyř ušlechtilých pravd, z osmidílné cesty, z dvanáctičlenného řetězce
závislého vznikání a doktríny o neexistenci já. Ústřední
postavou je arhat, který se zřekl světského života a dosáhl nirvány.
2 Podrobně o zenovém a vadžrajánovém buddhismu: Lexikon východní moudrosti, Votobia, Olomouc 1996, hesla „tibetský buddhismus,“ „zen“ s. 477 a 534.
3 Tamtéž, s. 477 heslo „tibetský buddhimus.“
4 Heslo Ngöndro. Dostupné z URL: http://en.wikipedia.
org/wiki/Ngöndro, 15. 1. 2012.
5 Učení mahámudry náleží do školy kagjü, dzogčhen je
pokročilou tantrickou praxí školy ňingma.
6 POWERS, J., Introduction To Tibetan Buddhism. Revised
Version, Snow Lion Publications, Ithaca 2007, s. 295.
7 Čtyři připomenutí jsou známé rovněž pod názvem „čtyři myšlenky“, někdy také „čtyři způsoby obrácení mysli“. V této části praktikující rozjímá (kontempluje) nad
čtyřmi významnými myšlenkami, které mají obrátit jeho
mysl. Jsou to: (a) drahocenná lidská existence (praktikující se zamýšlí nad jedinečností získání této existence a nad jejími osmnácti příznivými kvalitami); (b) pomíjivost a nevyhnutelnost smrti (praktikující se zamýšlí
nad nevyhnutelností smrti a nad pomíjivostí všech jevů);
(c) trpení šesti říší samsáry, které se týká všech tzv. šest
říší existence a (d) karma a její následky (praktikující se
zamýšlí na svými činy a směruje svou mysl k činům pozitivním).
8 Je to základní pozice pro správnou meditaci. Popisuje
správný sed, správnou polohu rukou, držení zad, ramen,
krku, umístění jazyka, a zaměření pohledu. Tato pozice napomáhá otevírání speciálních energetických kanálů nádí, což je příhodné pro soustředění a meditaci.
9 Poklony jsou zásadní součástí přípravných praxí a praktikující je provádí před oltářem či před jiným náboženským symbolem. Poklony začínají tak, že praktikující
stojí se sepjatýma rukama, což je tzv. „pozice uchopení
klenotu“, které jsou v poloze nad hlavou. Poté se v této
pozici rukou dotýká tří nebo čtyř dalších částí těla, což
může být v prvním případě hlava, krk a srdce a v případě čtyř částí hlava, čelo, krk a srdce. Poté postupuje dále
až do lehu a opět vstává. Podrobný popis a význam prostrací uvádí POWERS, J., Introduction... s. 299 – 300.
10 Vadžrasattva (tib. dordžesempa, „diamantová mysl“ nebo
„hromová mysl“) je v tibetském buddhismu vnímán jako
božstvo, které pročišťuje mysl od zatemnění.
11 DZONGSAR JAMJANG KHJENCE RINPOČHE, Longchen Nyngtik... s. 13.
12 Nejvýznamnější knihou Patrula Rinpočheho je The
Words of My Perfect Teacher (Slova mého dokonalého učitele), která je téměř „povinnou četbou“ v mnoha
praktikujících skupinách tibetského buddhismu.
13 Strom útočiště˝je jakási „genealogická mapa“, která zobrazuje zakladatele linie, její učitele propojení linií. Praktikující vizualizuje strom útočiště jako propojení oddanosti, zásluh a zavázanosti. V ústředí každého stromu
se nachází zakladatel dané linie, který je hlavním guru
školy. Například škola karmakagjü má v ústředí stromu
útočiště božstvo Vadžradharu (tib. Dordže Čhang), škola ňingma Padmasambhavu a škola gelug Buddhu Šákjamuniho. Podrobné popisy např.: DZONGSAR JAMJANG KHJENCE RINPOČHE, Longchen Nyngtik Practice Manual, Khyentse Foundation 2004.
14 Dzongsar Khjence Rinpočhe uvádí, že dokonce každý
lama má odlišné ngöndro.
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Nejpočetnější buddhistické společenství u nás tvoří Vietnamci

SPIRITUALITA
VIETNAMCŮ
U NÁS
Barbora Jirková
Spiritualita Vietnamců v České republice je hluboce ovlivněna
kulturním prostředím Dálného východu. V průběhu integrace
vietnamské komunity do české společnosti přirozeně dochází
k postupným modiﬁkacím jejího duchovního života, schopnost inkorporovat nové prvky do tradičního systému však
lze považovat za inherentní vlastnost vietnamské spirituality. Následující článek se pokusí nastínit celek vietnamského
duchovního světa a posléze se bude zabývat buddhismem, jak
jej praktikují Vietnamci v České republice.
Vietnamská kultura i vietnamské náboženství jsou charakteristické vysokou mírou
synkretičnosti, k níž patrně přispěla geograﬁcká poloha Vietnamu na pomezí čínského a indického kulturního okruhu a historický vývoj v regionu, v jehož průběhu se
Vietnam dostal do intenzivního styku také
se západní kulturou. Další charakteristikou
vietnamské spirituality je praktický přístup
k transcendenci: člověk se obrací k nadpřirozeným silám většinou proto, aby naplnil nějaký svůj konkrétní cíl. Obětuje tedy
duchovi, aby byl zdravý, aby se mu narodil syn, aby měl dost peněz nebo štěstí při
zkouškách na vysokou školu.
Za nejpůvodnější projevy vietnamské
spirituality bývají považovány animismus
a kult předků. Vietnamci odedávna uctívali přírodní útvary a úkazy a víra ve všudypřítomné duchy, které je třeba si naklánět

oběťmi, je běžná dodnes. S těmito animistickými představami také těsně souvisí uctívání předků, ve Vietnamu jednoznačně nejrozšířenější náboženská praxe. Vietnamci
věří, že duše zemřelých předků se po smrti nadále aktivně účastní rodinného života a mohou ovlivňovat osud svých potomků. Duše mají na onom světě stejné potřeby jako za živa; je proto třeba se o ně náležitě starat – na oltáři předků jim obětovat
jídlo, alkohol, vonné tyčinky, papírové peníze, oblečení a makety všeho, co člověk
potřebuje ke spokojenému životu, tedy motorek, aut, mobilních telefonů apod. Pokud
se tak neděje, mohou předkové na své potomky seslat různá neštěstí.
Nejvýznamnějším prvkem indického
kulturního vlivu ve Vietnamu je mahájá-

15 Longčhenpa (1308 – 1363), sehrál mimořádnou úlohu
při tradování učení dzogčhenu.
16 Mahámudra („velká pečeť“) je naukou, kterou hlásá zejména škola kagjü. Učení mahámudry vede k pochopení „prázdna“ (skt. šúnjatá) a vysvobození ze samsáry.
17 Wangčuk Dorže (1556 – 1603), IX. karmapa školy Karma Kagjü.
18 Vadžradhara (tib. Dordže Čhang) je podle škol kagjü
a gelug prvotním buddhou, tzv. Ádibuddhou. Jeho jméno
doslova znamená „ten, jenž třímá hromoklín.“
19 Podrobný přehled a nahlédnutí do života těchto skupin může čtenář nalézt v publikaci HONZÍK, Jan (ed.),
Jednota v rozmanitosti. Buddhismus v České republice,
DharmaGaia, Praha 2010.
20 Jako příklad lze uvést meditační skupinu Samten Tse Praha, jejíž hlavní učitelkou je Khandro Rinpočhe, v současné době žijící v klášteře Samten Tse poblíž indického města Dehradun. Tato učitelka, jejíž otec byl významným představitelem linie ňingma, obdržela učení jak linie kagjü tak linie ňingma.

Ngöndro and Vajrayana in Czech Republic
Since 1989, the tradition of Tibetan Buddhism has acquired a well known position among accesible religious traditions in the Czech Republic. One of the important elements in all four main schools of Tibetan Buddhism are
the preliminary practices called ngöndro. We can ﬁnd different types of ngöndros within each school and tradition
but the goal of all of them is to prepare the adepts to acquire advanced tantric practices from their gurus. For
Czech Vajrayana Buddhists ngöndro has also become
a common part of their daily practice. More and more
practitioners start to do these practices and the number
of those who have already ﬁnished them is also growing.

Pokračování článku na dalších stranách.

Mgr. Eva Madarázsová (*1975) vystudovala obor religionistika na Fílozoﬁcké fakultě Masarykovy univerzity ˝se zaměřením na východní náboženské tradice. Po
skončení studia se začala věnovat překladům buddhistické literatury z angličtiny.
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nový buddhismus. Indica prosperitu. Důležitá rozhodký vliv se ve vietnamském
nutí a události se často plánuduchovním světě projevuje
jí tak, aby připadala na příznepříliš zřetelně také v půnivé dny. I v České republivodně hinduistických kulce se prodávají vietnamské
tech a symbolech. Čínský
kalendáře a horoskopy, podvliv na vietnamskou kulle nichž se šťastné a nešťastturu je snad nejočividnější.
né dny určují.
V průběhu prvního tisícileZ vietnamských křesťatí našeho letopočtu byla senů jsou u nás nejvíce zastouverní část dnešního Vietnapeni římští katolíci, organimu součástí Číny. Po získázovaní ve Vietnamské katoní nezávislosti v 10. stolelické komunitě v České retí se Vietnam vědomě připublice, sídlící ve Svaté hoře
klonil k čínskému kulturníu Příbrami.3 Tato organizace
mu okruhu a postupně přesdružuje téměř tisíc členů. Má
bíral prvky čínské kultury
tři kaplany: dva působí na Movčetně konfucianismu. Prá- Oltář v pražském vietnamském chrámu.
ravě a jeden v Čechách.4 Mše
Foto: Zdeněk Vojtíšek.
vě důraz konfucianismu na
ve vietnamštině se slouží ve
hierarchické rodinné a společenské vztahy skou komunitu v České republice, čítající větších městech, ale pravidelné nedělní boa na vzdělání je dodnes jedním z charakte- podle oﬁciálních údajů zhruba 60 tisíc lidí,2 hoslužby se ve večerních hodinách konají
ristických rysů vietnamské kultury. Taois- rozdělit na dvě základní skupiny. První tvo- snad jen v Praze-Kunraticích, tedy v těsné
mus se do Vietnamu dostával především ve ří lidé, kteří se narodili a vyrostli ve Vietna- blízkosti vietnamského obchodního centra
své lidové podobě - víře v kouzla a rozsáh- mu a do Česka přišli až v dospělosti, druhou Sapa.5 O Vánocích se katolická komunita
lý panteon božstev a démonů, tedy ve for- pak potomci první skupiny, kteří se v Čes- pravidelně sjíždí do Prahy a svátky slaví
mě, která dobře korespondovala s původ- ku buď narodili, nebo sem přišli v dětství. společně. Katolická komunita je v České reTyto dvě skupiny se poměrně výrazně liší publice organizována od roku 1999,6 vietními náboženskými představami.
Křesťanští misionáři začali ve Vietna- mírou integrovanosti do české společnosti, namští misionáři jsou zde od roku 2004.7
mu působit od 16. století. V 17. století je- což se přirozeně odráží i v jejich duchovzuitský misionář otec Alexander de Rho- ním životě. Druhá skupina je oproti první Buddhismus ve vietnamské komunitě
des ustavil dodnes s jistými modiﬁkace- ve svém myšlení méně tradiční a její vztah Nejrozšířenější je ve vietnamské komunimi užívaný systém latinizovaného zápisu k Vietnamu a jeho kultuře je oslaben, k če- tě mahájánový buddhismus. Většina vietvietnamštiny. Ačkoliv v první polovině 19. muž přispívá i fakt, že část mladé generace namských buddhistů ráda zdůrazňuje tolestoletí docházelo k pronásledování křesťa- vietnamštinu příliš neovládá. Toto přizpů- rantní povahu buddhismu a jeho slučitelnů, ustavení Francouzské Indočíny v dru- sobení mladé generace Vietnamců českému nost s místními tradicemi a náboženstvím.
hé polovině 19. století vytvořilo příznivé prostředí se promítá do duchovního života Ačkoliv buddhističtí mniši a mnišky musí
podmínky pro šíření křesťanství. Dnes se komunity především zahrnutím některých dodržovat celibát a nesmí požívat maso
k římskokatolickému vyznání hlásí zhru- prvků české kultury do jejich života – na- a alkohol, život běžných věřících není svába 5,5 milionů lidí, tedy necelých 7% viet- příklad i nekřesťanské rodiny slaví Vánoce. zán žádnými striktně vyžadovanými praviDalším aspektem ovlivňujícím náboženské dly, spíše jde o doporučení, jimiž se věřínamské populace.1
Ačkoliv se po druhé světové válce seve- projevy v komunitě je faktická menší do- cí podle svých možností řídí. Například se
rovietnamský, resp. vietnamský komunis- stupnost chrámů a pagod a celkový pocit obecně doporučuje každý měsíc se aspoň
tický režim pokoušel náboženské projevy vytržení z původního kulturního prostře- několik dní postit. Lze rozlišit skupinu odz ideologických důvodů potlačovat, od po- dí, pociťované především staršími lidmi.
daných buddhistických věřících od tzv. příPřesto je stále pravidlem, že každá viet- znivců buddhismu, ale jejich náboženská
loviny 80. let minulého století došlo k mohutnému náboženskému oživení, byť pod namská rodina uctívá své zesnulé předky na praxe se liší spíše v intenzitě než v obsahu.
kontrolou státu. Každá vietnamská rodina rodinném oltáři. Důležité obřady obětování Každý bez rozdílu se může účastnit obřatak dnes uctívá své zemřelé příbuzné na ro- při příležitosti nového lunárního roku a vý- dů, modlit se k Buddhovi a bódhisattvům
dinném oltáři předků. Každá obec má svého ročí úmrtí vykonává nejstarší mužský člen a doufat ve splnění svých přání.
obecního ochranného ducha, na jehož po- rodiny. V běžném životě se o oltář předků
Buddhisté jsou u nás zaštítěni Sdružečest se v dané dny konají slavnosti. Je také stará jeho žena - vyměňuje obětiny, prv- ním vietnamských buddhistů v ČR. Tato
zvykem účastnit se buddhistických svátků ní a patnáctý den lunárního měsíce obětu- organizace oﬁciálně spolupracuje se stáv pagodách. Nedílnou součástí duchovního je duším předků. Předkům se obětuje také tem uznávanou Vietnamskou buddhistickou
života Vietnamců je také víra v horoskopy, při každé významné události či před důle- církví, jejíž mniši jsou k nám vysíláni, aby
geomancii, šťastné a nešťastné dny, před- žitým rozhodnutím, aby byla zajištěna je- se dlouhodobě starali o duchovní potřeby
jich přízeň.
vídání budoucnosti atd.
místní komunity. Při příležitosti významKromě oltářů předků jsou také běžné ol- ných buddhistických svátků pak přijíždějí
táře ochranných božstev ve vietnamských významné osobnosti Vietnamské buddhisVietnamská spiritualita v ČR
Z hlediska duchovního života lze vietnam- obchodech, jež mají zajistit štěstí, bohatství tické církve vést obřady.
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První vietnamvých se mohou jedská pagoda v Česnou za rok dostat
ké republice, pagoda
mezi živé. Při této
Thiên Ân, byla zpropříležitosti se oběvozněna roku 2008
tuje tzv. hladovým
ve Varnsdorfu po
či bludným duším,
několikaletém úsilí
totiž duším bez příctihodného mnicha
buzných, kteří by se
Thích Thanh Phúc.
starali o jejich blaho
Ten do České repubna onom světě. Tenliky přicestoval na
to svátek je zárožádost svých krajanů
veň příležitostí vyv roce 2005.8 Daljádřit v duchu konší buddhistické pafuciánského princigo dy se nacházepu synovské oddají v Chebu (pagoda
nosti svým rodičům,
Giác Đạo) a v Praze
ať žijícím či zesnuv areálu obchodnílým, díky za výchoho centra Sapa (pavu a péči, jíž se člogoda Vĩnh Nghiêm).
věku dostalo.
V dalších místech
Kromě velkých
s vysokou koncenbuddhistických sváttrací vietnamského
ků se v pagodách
Obětní pícka u pražského buddhisticobyvatelstva jako kého chrámu na tržišti Sapa.
a modlitebnách kojsou Ostrava, Potůčnají běžné obřady,
ky na Karlovarsku, Plzeň či Příbram věřící zejména 1. a 15. den lunárního měsíce.
zřizují modlitebny, případně slaví význam- Každá pagoda a modlitebna má své správné buddhistické svátky v pronajatých spo- ce, kteří se starají o její všední chod – vílečenských sálech. V současnosti zde dlou- tají návštěvníky, připravují obětiny, příhodobě pobývají dva mniši, již zmíněný padně vegetariánské pohoštění a v případě
Thích Thanh Phúc ve Varnsdorfu a ctihod- nepřítomnosti mnicha vykonávají obřady.
ný mnich Thích Trí Chơn v Chebu.
Správkyněmi jsou většinou ženy důchodoNejdůležitějšími buddhistickými svát- vého věku. Mezi Vietnamci převládá názor,
ky jsou pro Vietnamce oslavy Buddhových že ženy mají k buddhismu blíže než muži.
narozenin, svátek Vu Lan a v neposlední Je pravděpodobné, že tento názor vyplývá
řadě i oslavy při příležitosti nového lunár- z postoje konfucianismu, v němž měli muži
ního roku. Ačkoliv oslavy nového lunár- oproti ženám tradičně výrazně privilegovaního roku nejsou původně buddhistickým né postavení, vůči buddhismu, v němž se
svátkem, je mezi Vietnamci zvykem zúčast- mohly ženy volně realizovat.
nit se obřadů v pagodě, obětovat Buddhovi
V pagodách se kromě běžných obřadů
a pomodlit se za štěstí v příštím roce. Napří- také odehrávají obřady pohřební, při nichž
klad varnsdorfská pagoda Thiên Ân je první je nutná přítomnost mnicha. Ačkoliv u nás
tři dny nového lunárního roku otevřena po mnoho Vietnamců neumírá (často se tocelý den, což jinak nebývá zvykem. Osla- tiž vrací do Vietnamu, aby zemřeli v rodvy nového roku vrcholí 15. den prvního lu- né zemi) příbuzní v Česku i tak uspořádají
nárního měsíce, tedy při prvním úplňku no- obřad, při němž se modlí za duši zemřelého.
vého roku, slavností lễ Thượng Nguyên.9
Oslavy Buddhových narozenin připada- Vietnamská spiritualita na rozcestí
jí na 15. den čtvrtého lunárního měsíce. Mi- Celkově si vietnamská spiritualita v Česnulý rok se u nás při této příležitosti kona- ké republice stále zachovává své původly obřady v Plzni, Chebu a Praze. Účastnili ní rysy – praktičnost a schopnost přijímat
se jich vietnamští buddhisté nejen z Česka, nové prvky. Podíl na společném duchovale i z Německa, či Maďarska.10 V průbě- ním životě je oproti Vietnamu omezený, ať
hu obřadu se obětuje Buddhovi, recitují se již kvůli nedostatku volného času či špatné
sútry a omývá se socha Buddhy.11
dostupnosti chrámů. Náboženský život se
Dalším významným svátkem je svá- tedy soustředí v rodinném kruhu a v komutek Vu Lan, slavený 15. den sedmého lu- nitě se slaví jen významné svátky.
nárního měsíce. Buddhisté věří, že v tenJe otázkou, jakým směrem se v buto den se otevírají brány pekel a duše mrt- doucnosti bude vývoj vietnamské spiritua-

DINGIR 1/2012

lity ubírat. Na jednu stranu lze předpokládat, že s postupující integrací komunity do
většinové společnosti budou některé tradiční prvky vietnamské spirituality oslabeny. Již dnes je například buddhismus
mladší generací Vietnamců často vnímán
jako náboženství pro staré lidi. Na druhou
stranu je vietnamská komunita u nás stále
dosti orientovaná na svou mateřskou zemi
a o své kulturní tradice pečuje – příkladem
mohou být plány na výstavbu velkého buddhistického chrámu v sousedství obchodního centra Sapa v Praze. Je tedy možné, že
se u nás vietnamská kultura a náboženství
budou v budoucnosti rozvíjet.
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r o z h o v o r
Rozhovor s théravádovým mnichem Ashinem Ottamou

UMĚNÍ
SE NENARODIT
Zdeněk Vojtíšek
Ctihodný Ottama (*1947) se stal mnichem roku 1992 v Barmě.
S učením théravádového buddhismu se ale setkal již v roce
1970 ve Švýcarsku, kam emigroval ze socialistického Československa. V roce 2010 mu byl udělen religiózní titul „Maha saddhamma džotikadhadža“.
Dlouho jsem vás v Praze při žádné veřejné příležitosti neviděl. Jak nyní žijete?
Je to tak, pane Vojtíšku, aktivní působení
po Evropě jsem vyměnil za chatičku v Itálii. Do veřejných akcí nyní vstupuji zřídka a zdrženlivě, do tiskovin už dávno nepřispívám. Byla to hlavně překvapivě dobrá úroveň vašeho časopisu spolu s vaší intervencí co mne přece jen přivedlo k provizornímu přelepení horní řady kláves na
počítači českým ě-š-č-ř-ž-ý-á-í-é a posléze
i k písemnému pozastavení nad tím, jak to
teď se mnou vlastně je.
Skutečně, intenzivní kurzy meditace
vedu spíš už jen výjimečně. V průběhu let
vyvstalo čím dál zřetelněji, že moje vlastní cesta spiritualitou byla hodně atypická: v některých oblastech příliš náročná
a v jiných málo zdůrazněna. V době, kdy se
v Česku dával buddhismus - a vlastně i celá
soudobá spiritualita - do pohybu, tato jistá nerovnoměrnost mezi spirituální a světskou oblastí vývoje byla spíš předností,
která pomáhala navodit větší bezprostřednost, autentičnost, přímé propojení, svěžest a otevřenost.
Když se ale spirituální hnutí začne rozrůstat doširoka a „doplacata“, původní impuls ke sdílení spirituality s ostatními začne
u mne ustupovat. U účastníků setkávání se
pak postupně vytrácí zázračnost neznáma
a víc se projevuje rozdrobenost, různorodost, průměr, standard, opakování – a v tom
se mi špatně plave. Jakmile se pak objeví
dostatek učitelů, velmi rád předám štafetu
a sám dám přednost jiným oblastem působení – například práci na sobě nebo ujasňování podkladu pro nové pojetí spirituality.
Zmínil jste, že váš přístup k nauce a praxi byl atypický. V jakém smyslu? Co vás
nejvíce inspirovalo?
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Buddhova nauka v originále je nejen nebetyčně náročná, nýbrž i veleobtížně stravitelná: Buddhovo učení jde silně proti srsti jedné naší pudové přirozenosti: žízni po
žití, žízni po „jáství“. Striktně vzato, celé
Buddhovo původní učení je vlastně návod,
jak se nenarodit. Úplné šílenství, že? Je to
přesně tento hlavní bod originální nauky,
který mne před čtyřiceti lety nejvíc fascinoval a konsternoval, který mne nejhlouběji oslovil a který také zodpověděl úplně všechny tiše křičící otázky hlubin srdce mladého člověka - tehdy mi bylo nějakých 23 let. Tento třeskuplný aspekt původní nauky mne inspiruje a postrkuje dodnes.
Spirituálně orientovaný člověk dnešní doby
je většinou motivován jinak, někdy i zcela opačně. Není těžké domyslet, že na veřejných akcích často někde narážím: buďto u sebe, anebo u přítomných. Buď předkládám osvědčený výběr snadno přijatelných, líbivých aspektů Buddhova učení, při
čemž přiškrcuji vnitřní hlas vlastní inspirace, anebo se začnu procházet vlastním spirituálním nadšením a citlivější osoby pak
dvě noci nemohou spát.
Další mocnou inspirační silou byla pro
mne hloubka Buddhova vhledu a poznání. Buddha mi potvrdil nejasné tušení, že
ani ne tak v životě samotném, jako spíš ve
způsobu našeho žití je něco totálně v nepořádku: nežijeme pravdu, žijeme převráceně, v mnoha směrech žijeme v nevědomosti, klamu, iluzi a zaslepení. Buddhova nauka mi otevřela úplně nový pohled na existenci, úplně mi přerovnala stupnici hodnot.
Mluvíte o Buddhovi jako o svém učiteli.
Jiného učitele jste neměl?
První léta spirituální praxe jsou formující a já v té době - bohudík a bohužel - kromě Buddhy žádného dalšího učitele neměl.

Ashin Ottama.

(Jedná se zde o velké bohudík a o trochu
menší bohužel.) Vyškolený spirituální učitel prvně uvede (či vměstná) žákovu mysl
do formace, která pak podpoří a usnadní
vývoj daným duchovním směrem. To je
osvědčená spirituální praxe vlastně úplně
všude, svým způsobem to dělá i Buddha:
„Pravý názor“ (já používám spíš „Pravé pojetí“ nebo „Pravá orientace“) je i u něj první
článek stezky k Osvícení. Jenže historický
Buddha dále vyzývá k vlastnímu uvažování, prověřování, zvažování, posuzování a to klasičtí učitelé většinou zřetelně nevítají. Normální učitel potřebuje žákovo uvěření v základní axiomy metody. V praxi pak
mysl žáka bývá spíš převálcována autoritou zavedeného systému. Ode mne Buddha
něco podobného nikdy nechtěl, já si ke všemu musel - a chtěl - dojít sám. Z toho pramení moje jistá spirituální svébytnost, samostatnost, a příležitostná nekompatibilita
s metodikou zavedených systémů.
Theravádový buddhismus si dává jako
cíl ukončení neutěšenosti a utrpení ve
všech formách a intenzitách. Jak s tím
souvisí vaše „umění se nenarodit“?
Velice zásadně, pane Vojtíšku, úplně zásadně. Těsně před Osvícením nabyl nastávající
Buddha schopnosti vybavit si minulá zrození: svá vlastní, potom i předchozí životy
ostatních. Buddhova nauka stojí v principu na poznatku nekonečného přerozování
všech bytostí, které je řízeno silou karmy
a poháněno existenční žízní. Cílem nauky je
pak osvobození z tohoto nesmyslného koloběhu nahoru a dolů. A tak vyvstalo Buddhovo poznání: je-li tu jakékoliv zrození,
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jakékoliv tělo a mysl (nebo dokonce i bytost bez těla), nějaký typ a odstín „neutěšena“ je již naprogramován. A to se nevztahuje jen na naše pozemské dimenze existence, nýbrž i na ty nebeské.
A jiný příklad. Třetí z Buddhových Čtyř
vznešených pravd zní dukkha nirodha, což
přeloženo do češtiny znamená zánik neutěšenosti. Tento zánik neutěšenosti, nibbána (v sanskrtu nirvána), je cílem Buddhovy nauky. Ve sbírce Udána 8-3 Buddha podává toto svědectví o nibbáně: „Existuje
nezrozené, nevzniklé, nestvořené, nezformované...“. Nibbána je mimo umírání, ale
i zrozování.
Pokud se nemýlím, existují dva typy nirvány.
Zcela správně, to je třeba objasnit: saupádisesanibbána a anupádisesanibbána. První označení se vztahuje na situaci, která nastane u plně realizované bytosti po osvícení. U takové bytosti již neexistují mentální znečištění, ale tělo a mysl ještě fungují
dál. Je to konec jakékoliv mentální strasti,
jenže i v tomto stavu může stále ještě nastat
značný přísun neutěšenosti z oblasti těla.
I o Buddhovi je známo, že v noci někdy
předal slovo svému žákovi a ulehl, protože ho bolelo v zádech.
Teprve po deﬁnitivním odložení těla
a mysli nastává u plně osvícené bytosti to
nejvyšší nevyjádřitelné zahojení: anupádisesanibbána (někdy také nazývané parinibbána). Je to stav mimo zrození a smrt,
mimo čas a prostor, mimo bytí a nebytí...
Lidé si bohužel tento typ nibbány často
představují jako sebezrušení a v představě
se jim vybaví jakési depresivní tupé prázdno. To je zcela špatně a nesprávně. Jedná se
o nejvyšší přirozenou skvostnost, kdy právě není možno říct, že by to byla existence nebo neexistence. Buddha zřetelně vysoce upřednostňuje nibbánu - tedy to „nezrozené, nevzniklé, nestvořené, nezformované“ - před vším tím, co je zrozené, vzniklé, stvořené, zformované.
Kde se ta neutěšenost bere?
Když Buddha mluví o Čtyřech vznešených
pravdách, jako příčinu utrpení tam uvádí
tanhá, což je smyslová a bytostná žízeň.
V textech se ale vyskytuje i detailněji rozvedené učení podmíněného vznikání neutěšenosti - paticcasamuppáda. Je to dvanáctičlenná posloupnost vzájemných závislostí. Někdy bývá zobrazována jako Kolo života. Na počátku tohoto neblahého řetězce
je avidždžá - nevědomost, základní příči-
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na všeho nežádoucího. Jako dvanáctý, výsledný článek vzájemných podmíněností,
je vyjmenována celá paleta neutěšeností:
zestárnutí, smrt, žal, nářek, utrpení, trápení, zoufalství. Příčinou 12. článku je článek
11: játi - zrození.
Když Buddha vysvětluje řešení problému pomocí řetězce podmíněného vznikání, mluví o překonání nevědomosti hlubokým vhledem. Pak nevznikne druhý článek a díky tomu ani třetí, čtvrtý a ani desátý, což vede k tomu, že nenastane narození,
a tím pádem ani stáří, smrt, zoufání, utrpení, frustrace, bolest, podvod, průšvih, nevěra, podraz, selhání, deprese, bolení hlavy atd. Radikální, přímočaré, ale značně
náročné řešení. Historickému Buddhovi
v zájmu skutečného ukončení neutěšenosti nešlo v první řadě o skoncování života,
nýbrž o využití života k pokroku na cestě
k osvobození od všeho nežádoucího a pokud možno k plné realizaci nibbány.
Smrt a nové zrození jsou tedy v buddhismu stále se otáčející koloběh... Kromě křesťanů ale dnes u nás s něčím po
smrti nikdo moc nepočítá.

svědčení, že po smrti člověka už nic dál nepokračuje, je pouhý názor - ale snad ještě
častěji laciné odsunutí hlubších úvah o zodpovědnosti za vlastní činy, názory a postoje a o jejich dopadu.
Spirituální vnímání života je mnohem
úhrnnější než to světsko-materiální; mnohdy se jedná o pohled z několika rovin skutečnosti najednou. Snad nejpádnějším argumentem jsou pro mne některé autentické
a z více stran doložené případy „zážitků
blízkosti smrti“ (NDE). Jeden případ za
všechny: umírající osoba dopravená v kritické situaci do nemocnice se v době klinické smrti odpojila od těla, coby imateriální
entita prošla patry nemocnice až na plochou
střechu, kde viděla tenisku. Po následujícím zážitku NDE se vrátila do těla a svěřila se sestřičce. Sestřička se běží podívat na
střechu nemocnice - a vidí tam jednu pohozenou tenisku. Jsem přesvědčen, že přinejmenším pro některé bytosti se smrt těla
podobá spíš začátku další kapitoly, než že
by to byl nějaký deﬁnitivní konec. Z Buddhovy nauky vyplývá, že se přerozuje každá bytost - ať si toho je vědoma či není.

Co se podle buddhismu vlastně přerozuPostoj, že po smrti nic nepokračuje, vycháje? V Buddhově pojetí přece neexistuje
zí především z materialistického přesvědčežádná duše, která by na sebe jen brala
ní, že vědomí je mimovolný produkt dloutělesné kabáty.
hého vývoje náhodných materiálních procesů. Materialisté věří, že celé mentálno je Buddhismus nikterak netrvá na tom, že je
vytvářeno mozkem, že lidské tělo je fyzic- to přesně jedna a ta samá bytost v předešlé
ko-chemický samohyb vzájemně fungují- a v následující existenci. To, co pojí předecích 10 bilionů buněk s 20 miliony kilomet- šlý život s následujícím, není žádné skutečrů DNA. Když tělo umře, všechno se rozloží a skončí. Toto redukcionistické pojetí mi Dokončení rozhovoru na další straně
připadá ještě fantastičtější než to spirituální
dole.
a náboženské. Jistě
je na tom kousek
pravdy - ale zaručeně to není pravda celá. Přirovnal
bych to pohledu na
zeměkouli z Eiﬀelovy věže. Z mého
pohledu věda deﬁnovala dostatek zákonitostí, které vysvětlují rozpadání
a vytrácení informace ze systému,
neumí ale vysvětlit
případy, kdy hustota organizovanosti
v systému vzrůstá.
Tím mám na mysli
vznik a vývoj života v Univerzu. Pře- Italská chatka Ashina Ottamy.
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Rozhovor s nakladatelem Lumírem Kolíbalem

O DHARMĚ
A GAIE
Zdeněk Vojtíšek
Lumír Kolíbal (*1954) založil roku 1992 nekomerčně zaměřené
nakladatelství DharmaGaia. V nakladatelství ročně vychází
15-20 titulů duchovní literatury.
Připadá mi neuvěřitelné, jak široká je Nepochybně. Já ani nevydávám knížky,
buddhistická část produkce vašeho na- které by byly o nějaké ideologii, ale proto,
kladatelství. Přitom se k buddhismu při aby byly užitečné. Třeba meditace vhledu
sčítání lidu přihlásilo jen asi dva a půl ti- může být užitečná komukoli bez ohledu na
síce lidí. Kdo jsou tedy vaši čtenáři, když to, zda se považuje za buddhistu, nebo ne.
je u nás tak málo buddhistů?
Vydáváte ale také dost náročnou budMusím přiznat, že nevím. Vydávám větši- dhistickou literaturu. Tu si ten stavební
nou od každého titulu tisíc kusů a trvá tak inženýr asi nekoupí.
dva nebo tři roky, než se to prodá. Ale neAle koupí si je třeba studenti religionistiky
myslím, že by naši čtenáři museli být budnebo příbuzných oborů. A pak si takovou
dhisté. Spousta lidí sebe nevnímá jako příliteraturu koupí třeba pokročilí praktikujíslušníky nějaké konfese. Nedávno mě na
cí jiných směrů. Zase mám příklad: kamaveletrhu zastavil nějaký stavební inženýr
rád dělá jógu a koupil si knížku o tibetském
a řekl, že si řeší nějaké problémy, a proto
buddhismu. Říkal mi, že je mu jedno, že se
si koupil knížky o meditaci vhledu. Ale ani
ta tibetská praxe obrací k Avalokitéšvaroby ho nenapadlo považovat se za buddhistu.
vi. On si tam dosadí to své a ten text zůstáTakže ty knížky asi spíš slouží pro pra- vá z hlediska praxe beze změny. Myslím
xi a nikoli jako náboženská literatura.
si, že mnoho lidí je zaměřeno spíš na praxi.
Dokončení rozhovoru
s Ashinem Otammou z předchozích stran.
né „já“ nebo nesmrtelná duše, nýbrž vztah
příčiny a následku. Přerození bývá v buddhismu přirovnáváno k razítku a jeho otisku, k pečetidlu a otisku v pečetním vosku.
Od jedné dohořívající svíčky je zapálena
nová, další. To, co pojí předešlý život s tím
následujícím, je kauzalita a posloupnost;
to, co přechází z předešlé existence na tu
příští, je především individuální, neosobní
impuls existence, „naše existenční dluhy
a přeplatky“ - nevyřízená karma, ve které
semínko vědomí vzklíčí k nové existenci.
Buddha k tomu říká: „Karma je ta skutečná děloha, z níž se bytosti rodí.“
Teprve Buddhova nauka mi otevřela
pochopení, o čem spiritualita vlastně je:
člověkem vnímaná realita je pouhá vysoce omezená, selektivní interpretace jisté
vrstvy fenoménů Veškerenstva. Náboženství přinášejí poselství z oblastí té všeobsahující reality, poselství o oněch funkcích
a zákonitostech, kterými se řídí nadřazená
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Skutečnost. Můžeme diskutovat jak zdařilá či omezená, nebo dokonce zavádějící
jsou tato poselství jednotlivých náboženských systémů, ale jako celek je pro mne
spiritualita zcela konkrétní, naprosto věcnou disciplinou.
To zní velmi racionálně, skoro jako náznak nějakého nového vědeckého náboženství. Je to ono „nové pojetí spirituality“, o němž jste mluvil na začátku?
V mém odhadu se spiritualita a věda v budoucnosti opět spojí v jeden proud poznání - podobně jako tomu bylo na počátku.
Původně jsem si myslel, že karma bude ten
první spirituální faktor, který bude objeven a doložen vědecky. Nyní mám dojem,
že to budou spíš různé frekvence existence: paralelní obydlená Universa – „Multiversum“.
V theravádovém buddhismu se mluví
o jedenatřiceti existenčních sférách; zvířata
a lidé jsou v tomto seznamu vedeny jednotlivě a hodně dole: lidská sféra je pátá odspoda. Nad lidskou sférou jsou vyjmenová-

To by také vysvětlovalo ty výsledky sčítání lidu. Asi je opravdu hodně těch, kdo
nemají touhu hlásit se k nějakému -ismu.
Vraťme se ale k vašemu nakladatelství.
Buddhistická literatura vypadá jako
jeho vlajková loď. Ale spektrum vydávaných knih je širší.
Nakladatelství je vlastně zaměřeno na mimoevropské a alternativní kultury. Těmi
mimoevropskými myslím hlavně ty orientální, především buddhismus, který mě
zajímá nejvíc. Pak ale i spisy, které mají
obecně kulturní význam, třeba japonskou
poezii. Alternativní kulturou myslím především západní alternativy – alternativní
psychologii a osobnostní rozvoj. Také by
se to snad dalo nazvat jako praktická psychologie.
Tyto dva okruhy možná vyjadřuje i název nakladatelství.
Když jsem byl v roce 1990 ve Spojených
státech, tak tam vyšla knížka DharmaGaia,
eseje o buddhismu a ekologii. Dharma jako
buddhistická nauka a Gaia jako západní
ekologická alternativa.
Dvě stě vydaných titulů vypadá na velké nakladatelství.
Ale já jsem živnostník. Pracuji v posledních
letech jenom se svou manželkou, která dělá
ny mnohé oblasti „dévů“ a „brahmů“, což
by se snad dalo přeložit jako sféry andělů
a bohů. Nebeské a božské sféry jsou pro
mnohé z nás velkou mentální útěchou. Jak
křesťanství, tak i buddhismus jasně mluví
o možnosti přejít v procesu smrti na vyšší
frekvenci existence. Jsem přesvědčen, že
je to možné. Ale vše zrozené, ať z našeho
pohledu nízké nebo již vysoce sublimní
a blažené, je přece jen stále ještě spojeno
s různými druhy nesnází. I blaženost bohů
je relativní. V souladu s Buddhovou naukou zastávám postoj, že v porovnání s nibbánou je jakékoliv zrození v posledku břemeno, od kterého bychom se měli osvobodit. A pak také pomoci ostatním se probudit a osvobodit od nežádoucího.
Děkuji za rozhovor.
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Není trochu škoda, že projekt vyšuměl?
Před českou veřejností je buddhismus
do velké míry reprezentován největším
společenstvím Buddhismus Diamantové
cesty. Není to tak trochu na úkor jiných
směrů, třeba théravády?

Lumír Kolíbal.

papírování. Jinak zadávám práci externistům – redaktorce, sazeči a případně dalším.
A jak to děláte s distribucí?
To je kámen úrazu. A také důvod, proč vydávám v tak malých nákladech. Začínal
jsem jako amatér a ani jsem nevěděl, jak
se to s distribucí dělá. A doteď tomu nevěnuji mnoho energie.
Začínal jste jako amatér. Co vás k tomu
vlastně vedlo?
Ve svém hledačském období, když mi bylo
kolem pětadvaceti, jsem dělal buddhistické i jiné duchovní samizdaty. Po roce 1989
jsem odjel na rok do Ameriky a po návratu moje nakladatelská činnost z té samizdatové přirozeně vyplynula. A ještě pro to
byl jeden důvod: když jsme založili Buddhistickou společnost, chtěli jsme vydávat
Buddhovy rozpravy a další primární texty,
ale ukázalo se, že nikdo z nás to neumíme.
Také jsme se nemohli domluvit, co přesně
by mělo vyjít. A v této situaci jsem si řekl,
že to tedy vezmu na sebe jako svou soukromou iniciativu. Jako první brožurku jsme
vydali Fišerovy Filosoﬁcké koncepce nejstaršího buddhismu.
Projekt Buddhistické společnosti ale
zkrachoval.
Spíš vyšuměl. Neuměli jsme se tenkrát dohodnout ani vést žádnou organizaci. Byli
jsme tenkrát naprosto nezkušení, jen nadšení. A potom se ukázalo, že ty odstředivé
tendence jednotlivých skupin jsou silnější
než touha být pod jednou střechou.
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Někteří lidé to tak říkají. Oni jsou speciﬁčtí a někdo je kritizuje, že je to tzv. pop-buddhismus, ale já bych to tak nebral.
Mezi buddhistickými společenstvími jsou
některá více esoterická, jiná hodně otevřená. Popularita této patrně nejlépe organizované a nejaktivnější skupiny by nebyla na
úkor Buddhistické společnosti. Ta by měla
stejně spíš reprezentativní úlohu, možná
i trochu akademickou, ale jednotlivá společenství by se stejně jistě starala především sama o sebe.
A že théraváda není moc vidět? Podle
mě viditelnost závisí na atraktivitě a théraváda moc atraktivní není – jsou to především bolavá kolena a pomalá cesta. Jako
zajímavější se mi zdá otázka, proč se tady
neuchytil zen. Jsou tady jen malé skupinky
a ani knih o zenu se moc neprodává. Možná je nám čínská a japonská kultura přece
jen hodně vzdálená a možná to také záleží
na učitelích. Učitelé tibetského buddhismu
na Západě jsou nejatraktivnější, ať už to je
dalajlama nebo Ole Nydahl.
Cynicky řečeno, přijetí tibetského buddhismu na Západě také asi dost pomohla čínská okupace Tibetu.
Asi ano, díky ní se vytvořilo široké zázemí
pomáhajících organizací, jako jsou Potala,
Lungta a další. A to hraje svou roli.
Jaká je vaše osobní praxe? Praktikujete
podle nějaké buddhistické školy?
Ne. Praktikoval jsem korejský zen, dokud
žil Seung Sahn. Jeho následníci mi ale nepřipadali jako příliš kvalitní učitelé. Pak
mě hodně oslovil a vlastně dodnes oslovuje dzogčhen. Mám k němu blízko, ale nedělám praxi v rámci žádné školy.
A jak jste se vlastně k buddhismu dostal?
Co byl ten prvotní impuls?
Prvotní impuls byl na vojně v Plzni, kde
jsem potkal desátníka, který dělal jógu. Začal jsem se o to zajímat a to mě přivedlo
k dalším knihám, také ke knihám o buddhismu, k Lesnému a Procházkovi. V roce 1979
jsem pak jel stopem na festival do Varšavy
a potkal jsem polské zenové buddhisty. Do
Polska jezdil i v těchto letech Seung Sahn.

Do Polska jezdila kvůli buddhismu řada
lidí.
Nešlo jen o buddhismus, otevřenější to tam
bylo ve všech směrech. Většina lidí, kteří se
v 80. letech zajímali o buddhismus, byla nějak napojena na Polsko. Já jsem pak do Polska jezdil pravidelně třikrát ročně do zenových center v Krakově a ve Varšavě. Po revoluci začala praxe školy kwan um i u nás.
Na začátku 90. let byl Seung Sahn i v Praze.
Říkal jste, že učitelé, kteří vedou tuto linii po Seung Sahnovi, vám už tolik nevyhovují. Jsou to Poláci a Američané. Je
vůbec možné, aby na Západě vyrostl autentický buddhistický učitel?
Já si myslím, že ano. Buddhismus v dějinách prokázal velkou adaptabilitu. Už
Seung Sahn říkal, že buddhismus se na Západě také promění a západní buddhisté budou ovlivněni judaismem a křesťanstvím.
A je to tak v pořádku, protože buddhismus
se musí přizpůsobit naší mentalitě, aby
mohl na Západě oslovovat. Ale je otázka,
za jak dlouho se objeví nová kvalita. Vždy
je nějaké přechodné období, které se vyznačuje eklekticismem a malou autenticitou.
Je tedy možné říct, že vaše nakladatelství
přispívá k vytvoření podmínek, v němž
by ta nová kvalita vznikla?
Tak jsem to nikdy neformuloval, ale asi
ano.
A formuloval jste někdy, proč to vlastně
dvacet let děláte?
Protože mě to samotného zajímá, samozřejmě. Mám to obrovské štěstí, že vydávám to, co mě zajímá, a rozhoduji si o tom
sám. Je mi v podstatě jedno, zda to je tibetský buddhismus nebo zen – když mě to
osloví, tak to vydám.
Tak to je vlastně podobné jako v tom samizdatu.
V jádru je to podobné. Když asi před třemi
lety začala trochu přicházet krize a nebylo jasné, jak ji přečkám, začal jsem vybírat
z připravených knih ty, které bych chtěl vydat a které ne. Řekl jsem si, že jedno z těch
určujících kritérií je to, aby ty knížky byly
užitečné. A je mi jedno, zda je to buddhismus nebo psychologie osobnostního rozvoje, ale pokud mám pocit, že to může být lidem užitečné, tak bych to rád vydal.
Děkuji za rozhovor.
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Smitha, který byl zakladatelem církve.
z Pew Forum se tyto skupiny věnovaly
Člen církve se může jako zástupce nědomácím tématům. Nyní se počet těch,
koho, kdo již zemřel - často jde o jeho
které pracují výlučně na mezinárodpředky - nechat ve jménu této zesnulé
ních záležitostech, rovná počtu skupin
osoby pokřtít. Podle věrouky Svatých
zabývajících se domácím problémům.
posledních dnů člověku, který zemřel,
A téměř dvě třetiny se věnují obojímu.
zůstává v dalším životě právo volby...“
Ze závěrů výzkumu vyplývá, že pěMezi takto posmrtně pokřtěnými jsou
tina z lobbistických organizací je řími američtí prezidenti a jejich rodinní přískokatolických, 18% evangelikálních,
slušnici včetně matky B. Obamy, ale
12% židovských, 8,5% muslimských
také třeba J. Stalin či A. Hitler. Podle
a 8% patří středovému proudu protesE. Wiesela počet „konvertovaných“ Židů
tantů. Relativní počet muslimských
francouzských sikhů za právo
je více než 600 tisíc. Již před lety Wiesel Demonstrace
a židovských skupin tak mnohonásobnosit turbany.
a další židovští aktivisté proti této praxi
ně přesahuje procentuální zastoupevystoupili a podařilo se jim získat od před- ti a omezení nebezpečí zneužití a padělání ní obou vyznání v americké společnosti.
stavitelů církve slib, že křty Židů přestanou, průkazu vyžadovat identiﬁkační fotograﬁi Dále existují i skupiny hinduistické, budnedávno však jeden badatel objevil seznam bez pokrývky hlavy.
dhistické, baháistické a jiné, tou největlidí, které po smrti přijetí do církve čeká,
Proto se R. Singh obrátil na OSN. Její ší skupinou jsou ovšem organizace mezia bylo mezi nimi i Wieselovo jméno. Ten Rada pro lidská práva nyní prohlásila, že náboženské (54%). Mezi nejčastější témase proto znova ohradil.
turban neohrožuje bezpečnost. Požadavek ta lobbingu patří otázky manželství, vztasnímání turbanu je podle ní porušením ná- hů státu a církví, vzdělávání, trestu smrti
boženských svobod. „Ačkoliv povinnost a různé bioetické otázky. Mezi nejfrekvenOSN podpořila
sundat si turban kvůli identiﬁkační foto- tovanější zahraničněpolitická témata patří
francouzské
graﬁi může být vykládána jako jednorázová lidská práva, náboženská svoboda, odpoušzáležitost, ve výsledku bude zasahovat do tění dluhů apod.
sikhy
autorovy [Singhovy] náboženské svobody
ve sporu
permanentně.“ Došlo tudíž k porušení pao turbany
ragrafu 18 Mezinárodního paktu o občan- Dokument BBC
Sikh žijící ve Francii Ranjit Singh získal ských a politických právech. Usnesení bylo o dětských
oﬁciální zastání Rady pro lidská práva při dosaženo již v červenci, ale teprve v led- obětech
Organizaci spojených národů ve sporu tý- nu bylo zveřejněno. Francie byla vyzvána, v Ugandě
kající se nošení turbanu.
aby se k rozhodnutí, které není právně záVe Francii platí od roku 2004 zákon za- vazné, vyjádřila do března letošního roku. V říjnu loňského roku stanice BBC odvysíkazující nošení viditelných náboženských
R. Singh vyjádřil z usnesení radost a pro lala dokument o praxi rituálních obětí dětí.
symbolů ve státních prostorách. Zákon byl BBC uvedl: „Věřil jsem, že pravda a spra- V pořadu vystupovali rodiče unesených dětí
namířen především na muslimské šátky ve vedlnost zvítězí a trpělivě jsem čekal na a jeden chlapec, který se zraněními rituálškolách, ale týká se i všech dalších nábo- tento den. [...Turban] je částí mého těla. Je ní vraždě unikl. Skrytou kamerou byl natoženství, tedy i sikhů a jejich tradičních tur- to má identita, nemohu se od něj odloučit.“ čen i rozhovor s čarodějem, který za úplatu
vraždy provádí. Reportér předstíral člověbanů. V následujících letech se začalo vyka, který se chystá postavit dům a má zájem
žadovat, aby na fotograﬁích v průkazech
o vykonání rituálu „pro požehnání“ stavby.
totožnosti byly lidé bez jakékoliv pokrýv- Studie
Šaman a čaroděj mu s klidem popsal různé
ky hlavy. V případě řidičských průkazů je o náboženském
způsoby, jakým lze obřad provést („Můžepožadováno, aby motoristé byli na fotogra- lobbingu
me na místě stavby dítě pohřbít zaživa.“).
ﬁích „prostovlasí a s pohledem dopředu“.
ve Washingtonu
Podle dokumentu se praxe, kdy se do záklaOvšem někteří sikhové, mezi nimi Ranjit Singh, si odmítli svůj turban při pořizo- Podle zprávy, kterou v listopadu vyda- dů staveb umísťují zmrzačená těla rituálně
vání fotograﬁí sejmout, takže jim průka- lo Pew Forum on Religion & Public Life, zavražděných dětí, rychle rozmáhá. Podle
zy nebyly vydány. Nyní šestasedmdesáti- organizace věnující se studiu religiozity Petera M. Sewakiryangy, ředitele církevní
letému R. Singhovi to způsobilo řadu po- v americké společnosti, za posledních čty- charitativní organizace Kyampisi Childcatíží včetně zabránění přístupu ke zdravot- řicet let vzrostl mezi různými lobbistický- re Ministries v Ugandě, která se věnuje poní a sociální péči. Proto spolu s dalším pří- mi skupinami ve Washingtonu počet těch, moci ohroženým dětem, ročně v zemi zmislušníkem své komunity Šingarem Sing- které jsou motivovány náboženstvím (přes- zí více než devět tisíc dětí. Většina z nich
hem zahájili boj za práva na nošení turba- něji těch, kteří svou náboženskou motivaci se nikdy nenajde a podle Sewakiryangy se
nu a začali se soudit. Když neuspěli u fran- deklarují). V roce 1970 jich bylo méně než v mnoha případech jedná právě o oběti šacouzských soudů, obrátili se na Evropský čtyřicet, nyní jich Pew Forum napočítalo manských rituálních praktik.

soud pro lidská práva. Ani ten jim nevyho- dvě stě dvanáct. Zaměstnávají více než tivěl. Ve svém usnesení z roku 2008 připus- síc lidí a ročně na svou činnost vynaloží 390
Připravil Miloš Mrázek
til, že došlo k omezení náboženských práv, tisíc dolarů. Jejich úkolem je ovlivnit rozpodle „WorldWide Religious News“,
avšak země má právo ve jménu bezpečnos- hodování zákonodárců. Podle výzkumníků
s přihlédnutím k jiným zdrojům.
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sílící
protiislámské
nálady
v Ćeské republice
O nárůstu xenofobních a rasistických tendencí v naší společnosti se v posledních
měsících hovoří stále častěji a vlastně ani
neuplyne týden, aby nás média v tomto
směru neinformovala. Stranou větší pozornosti však zůstávají narůstající protiislámské emoce, rétorika i aktivity; v tomto směru byl uplynulý rok vskutku bohatý.
V následujícím stručném přehledu se
pokusím nastínit několik důležitých bodů,
spjatých s útoky na islám, potažmo českou
muslimskou komunitu. Pokusím se vyhýbat pojmům „islamofobie“ a „islamofobní“.
O přípustnosti řečených termínů ve společenských vědách se na stránkách Dingiru již psalo: diskuse Co je to islamofobie?
(2010/1) a zamyšlení Miloše Mrázka Islamofobie ve vědeckém diskurzu (2010/4).
Proto - aniž bych se hodlal zaplétat do obecnějších úvah - bych chtěl předeslat, že důsledně rozlišuji mezi kritikou islámu (již
pokládám za zcela legitimní součást diskuse) a islamofobií (kam řadím všemožné
štvaní a podněcování k náboženské nenávisti, o nichž ještě bude řeč). Na to, kde leží
hranice mezi uvedenými přístupy, se názory různí; jako prověřené a dostatečně renomované vodítko můžeme přijmout závěry
The Runnymede Trust z roku 1997, v nichž
bylo rozvedeno osmero kritérií, kterak rozlišovat mezi tzv. uzavřenými a otevřenými
pohledy na islám. Nicméně v následujících
řádcích si snadno vystačíme s jednoznačným adjektivem „protiislámský“.
V létě r. 2011 poskytlo vedení Královéhradeckého kraje na návrh lidoveckých zastupitelů ﬁnanční dotaci (15 000 Kč) sdružení Antimešita Ing. Valentina Kusáka, což
však vyvolalo jen mizivou pozornost. Zpráva se objevila v regionálním tisku, a proti tomuto kroku protestoval vedle Křesťanské platformy ČSSD (argumentovali
v ústavněprávní rovině: stát přece nemůže
ﬁnančně podporovat jeden povolený subjekt
v boji proti druhému subjektu, který rovněž
sám uznal) i autor těchto řádek. Ve svém
otevřeném dopise vedení kraje (otištěném
v Hradeckém deníku dne 30. 8. 2011) kromě jiného uvedl: Islamofobii v ČR osobně
pokládám za vážné (a dosud nedoceněné)
společenské riziko, ovšem vzhledem k obtížné uchopitelnosti tohoto fenoménu zároveň za velkou intelektuální výzvu, a to ne-

jen pro badatele v humanitních oborech.
Kritika islámu má mnoho podob, od vysoce sofistikovaných akademických počinů,
až po „hlas lidu” na internetu. Hnutí Antimešita zastupované panem Ing. Valentinem
Kusákem představuje z mého pohledu tu
nejpokleslejší rovinu „zájmu o islám“. Tady
už nejde o nějaké kritické polemiky, výhrady
atd., nýbrž o šíření nenávisti, a to za pomocí všemožných demagogických prostředků.
Antimešita, o. s., nyní již oﬁciálně povzbuzena, se pokusila ve spolupráci se studentským spolkem Cashﬂow zorganizovat
počátkem října setkání na půdě VŠE v Praze zaměřené na údajnou hrozbu islamizace
ČR. Tato akce byla vedením školy na poslední chvíli zakázána, což v tisku podnítilo
podstatně živější reakce než předchozí případ. V záplavě opakujících se titulků vyjadřujících obavy o svobodu slova v ČR však
úplně zaniklo to podstatné: Čemu vlastně
bylo zamezeno? Diskusi, či podněcování k náboženské nenávisti? Tuto otázku si
(snad jako jediný) položil týdeník Respekt.
V reakci na zakázanou akci na VŠE
uskutečnila Antimešita svou listopadovou
prezentaci v prostorách K-centra na Senovážném náměstí, které se zúčastnily přední
osobnosti české protiislámské scény, Ing.
Kusák a Doc. Konvička, a kde za účasti
MUDr. Jocha vedle obvyklých protiislámských výpadů a demagogie zazněly z úst
zakladatele internetového projektu Eurabia Adama Bartoše zneklidňující protižidovské konspirační výpady. Přestože záznam celé akce její organizátoři promptně umístili na internet a je dosud (tj. 3.12.)
volně ke stažení (také na www.antimesita.
eu), tento počin nevyvolal (až na sympatizující internetová média typu Národní myšlenky) prakticky žádnou odezvu.
Vyostřování protiislámské rétoriky
bylo patrné na obou hlavních internetových platformách českých odpůrců islámu.
Vedle stále demagogičtějších argumentů
a vulgárnějšího slovníku se přitom objevují dvě novinky: opakované útoky na vybrané arabisty a islamology (Luboš Kropáček,
Bronislav Ostřanský), resp. politické analytiky (Šádí Shanaah, Zora Hesová), kteří
prý škodí národním zájmům, když záměrně nepravdivě informují o islámu a arabském světě, ale především snaha zaštiťovat
se známými osobnostmi politického a veřejného života, aby bylo všem zřejmé, že
nejde o „okrajovou štvanici“, nýbrž „mainstreamový“ postoj.
A čeští politikové na protiislámskou
notu zjevně slyší, což se projevuje pozoru-

hodně napříč politickým spektrem, od europoslance za ODS Hynka Fajmona, který
se donedávna usmíval na čtenáře Eurábie,
přes poslankyni ČSSD Hanu Orgoníkovou,
jež se pravidelně účastní akcí Antimešity,
a ex-předsedu Miloše Zemana, jehož úvahy o islámu sklidily největší mediální ohlas,
až k prezidentu Václavu Klausovi, který též
neopomenul vyjádřit obavy z českých mešit. V každém případě tím politikové voliče potěší a prakticky nic neriskují.
Přestože aktivity Antimešity již podle názorů mnohých přesáhly veškeré meze
toho, co lze ještě tolerovat, což platí rovněž o internetové „tvorbě“ jejího předsedy
Ing. Kusáka plné štvaní i bizarních excesů
(mj. trestní oznámení podané na prof. Kropáčka pro údajné „uvedení v omyl“), patrně se toto sdružení o svou existenci obávat
nemusí. Nedávný podnět předsedy občanského sdružení Talmidim Karla Goldmanna na přezkoumání registrace Antimešity
na Ministerstvu vnitra skončil nezdarem,
neboť podle příslušného právního rozboru MV nelze Antimešitu zakázat jenom na
základě jejího štvaní, pokud nepředstavuje
„reálné nebezpečí“; prioritou je přitom právo na svobodu slova. MV tak v tomto krajním případě vyslalo zřetelný signál, kam až
lze u nás zajít.
A aby toho nebylo málo, naše protiislámská scéna se nedávno rozštěpila, když
se Ing. Kusák ve zlém rozešel s administrátorem facebookové komunity Islám
v ČR nechceme (IVČRN) Karlem Novotným. Tato skupina přitom patří na Facebooku k těm nejpočetnějším i nejaktivnějším.
A tak oba proudy úspěšně „zamořují“ každá
svůj „díl“ internetu a chrlí vlastní kanonádu do muslimských řad. V tomto úsilí nedávno získali nečekaného spojence, mediálně velmi zdatného muslimského aktivistu Lukáše Lhoťana.
Ten vydal v září útlou publikaci, nazvanou Islám a islamismus v České republice (oslavovanou v protiislámských kruzích; pochvalou nešetřili mj. pánové Benjamin Kuras a Břetislav Olšer), v níž popisuje prohru umírněných českých muslimů
s islamisty, podporovanými zvenčí, především ze Saúdské Arábie. Bez ohledu na to,
zda s autorem souhlasíme, či nikoliv, jedno
je nesporné: islámu v ČR (tomu „umírněnému“ i „neumírněnému“) udělal vskutku
„medvědí službu“. Navíc ve svém internetovém tažení proti oﬁciálním muslimským
představitelům v ČR se neváhá spojit ani
s protiislámskými „jestřáby“, takže už tak
spletitá scéna je ještě méně přehledná.

Tato rubrika je určena i příspěvkům, které nemusejí vyjadřovat stanovisko redakce.
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Minulý rok se toho přihodilo více,
než tento stručný nástin dokáže pojmout.
Přitom mnohé počiny by si jistě zasloužily samostatné úvahy; mj. facebookové „sebrané spisy“ Doc. Martina Konvičky, jedné z výrazných konstant českého odporu proti islámu, by nesporně stály za studii. Nezbývá nám než doufat, že
radikalizace české protiislámské scény
v roce 2011 dosáhla svého vrcholu a nebu
de již pokračovat.
Bronislav Ostřanský

mezináboženská
chanuka
u rabína

nů a Židů, evangelický teolog Pavol Bargár. Shumi Berkowitz je přesvědčen, že podobná mezináboženská setkání a navazování osobních přátelství jsou nesmírně důležitá a v jejich pořádání se chystá pokračovat.

Pavel Hošek

evangelíci
podporují
evropskou unii
Synodní rada Českobratrské církve evangelické vydala 26. ledna 2012 stanovisko „ke sjednocování Evropy“. Připomíná
v něm kořeny a záměry projektu Evropské
unie a hlásí k jeho myšlenkám: „V samotné
ideji Evropské unie spatřujeme naplňování
duchovních hodnot, které historicky spojují národy Evropy a které jsou nám blízké.“
Prohlášení se jednoznačně hlásí k myšlence integrace. V jeho závěru zaznívá:
„Přáli bychom si, aby Česká republika ve
všech oblastech aktivně podporovala užší
spolupráci všech států v rámci Unie, byla
s Unií solidární a základní myšlenky evropské integrace propagovala s porozuměním

a sympatií.“
Zdeněk Vojtíšek

poschoďový (s podzemními patry sedmiposchoďový) dům, kde na 3000 čtverečních
metrů je jen pro účely tzv. auditingu vyhrazeno okolo tří desítek místností. Po rekonstrukci a reorganizaci má budova odpovídat
technickým, personálním a prostorovým
požadavkům na tzv. Ideal Church of Scientology, zkráceně „ideal org“. Podle serveru scientology.org se slavnostního znovuotevření zúčastnilo na 1500 návštěvníků.
Někteří pozorovatelé spekulují o tom,
že podobné akce spolu s vysíláním ﬁnančně nákladných reklamních spotů v divácky
atraktivním čase (např. během vysílání volby Miss America a utkání Národní fotbalové ligy) prostřednictvím amerických televizních stanic jsou pokusem demonstrovat aktivní přístup vedení organizace v reakci na interní kritiku, jejíž příklad nedávno poskytla Debbie Cooková, dříve vysoce postavená členka církve a bývalá předsedkyně jejího elitního útvaru Flag. Ta na
Nový rok rozeslala tisícům scientologů
hromadný mail, ve kterém kritizuje hospodaření s ﬁnančními prostředky a útočí zejména na Davida Miscavigeho, předsedu Nábožensko-technologického centra
(Religious Technology Center) a faktického správce autorských a obchodních práv
společnosti, tedy nejvýše postavenou osobu celé organizace.
Hamburk má pro scientology zvláštní
význam. Po řadu let se zde potýkají s úřady, zejména s vládou města jakožto spolkové země. Došlo k mnohým právním
i mediálním sporům. Městské úřady např.
obviňují Scientologickou církev z užívání
brainwashingu a jejich soukromé nápravné zařízení Rehabilitation Project Force
přirovnávají ke gulagům.
Na severu Německa dodnes někteří zaměstnavatelé podmiňují uzavření pracovní smlouvy podepsáním
antiscientologické klauzule,
v níž se nový zaměstnanec
distancuje od scientologické církve a jejího světonázoru (a to i do budoucna pod
hrozbou výpovědi). Scientologická církev je sledována
vnitřní zpravodajskou službou, Spolkovým úřadem pro
ochranu ústavy (Bundesamt
für Verfassungsschutz), který o jejích aktivitách veřejně

informuje.

21. prosince 2011 uspořádal předseda Konzervativní židovské obce v Praze Shumi
Berkowitz chanukový večírek za účasti
zástupců všech tří abrahámovských náboženství. Vedle členů a přátel Konzervativní židovské obce se na programu podíleli
turečtí muslimové z nadace Mozaiky, katoličtí a evangeličtí křesťané, členové Společnosti křesťanů a Židů a studenti Evangelické teologické fakulty a Husitské teologické fakulty. Vedle tradiční chanukové
hostiny, složené z olejnatých jídel – bramboráčků zvaných latkes a mastných koblih
a vdolečků zapalovali hosté slavnosti jed- ideální org
notlivé svíčky chanukového svícnu a prov Hamburku
nášeli modlitby a požehnání – každý podle své tradice. První svíčku zapálil a po- Letos 21. ledna otevřela scientologická oržehnání v hebrejštině pronesl sám hosti- ganizace v centru Hamburku nedaleko radtel Shumi Berkowitz. Po něm následoval nice svou novou centrálu. Vlastně není tak
Tomáš Halík, a také on pronesl požehnání, docela nová. Scientologická církev zde má
ovšem křesťanské, katolické. Další svíčku své sídlo už od roku 1999. Jedná se o pětizažehl evangelický farář Mikuláš Vymětal a také on pronesl evangelické požehnání s modlitbou. Další světlo
na chanukovém svícnu zapálil a islámské požehnání pronesl turecký muslim Mustafa Duyer. Byla to nejspíš první židovská chanuka v Praze,
na jejímž programu se aktivně
podíleli vedle Židů také muslimové, katolíci a evangelíci.
Nebyla to ale první a jistě ani poslední mezináboženská párty Shumiho Berkowitze. Při oslavě Roš ha-šana
v září 2011 byl jeho hostem
mimo jiné imám Emir Omič,
jezuitský kněz Josef Blaha či Ideální org v Hamburgu, městě, které je pro scientology velmi důležité.
Foto: http://www.scientology.org.
předseda Společnosti křesťa-

Pavel Dušek

Tato rubrika je určena i příspěvkům, které nemusejí vyjadřovat stanovisko redakce.
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rozmanitost
buddhismu
u nás
Honzík, Jan (ed.): Jednota v rozmanitosti, Praha: DharmaGaia 2010, 263 str., ISBN
978-80-7436-006-0.
Kniha Jednota v rozmanitosti je výstupem
stejnojmenného projektu, jehož cílem je
podle jeho autora a editora knihy Jana Honzíka „vytvářet porozumění mezi různými
buddhistickými tradicemi, školami a skupinami v České republice.“ Kniha začíná
uvedením do základů buddhistického učení z pera ct. Dhammadípy a pokračuje úvodem do historie buddhismu Jana Honzíka
a kapitolou o historii českého buddhismu
ve 20. století. Vlastní jádro díla sestává ze
sebeprezentace 35 českých buddhistických
skupin, organizací a projektů. Dále následují rozhovory s jedenácti významnými buddhistickými osobnostmi, které reprezentují či významně ovlivňují českou buddhistickou scénu. Knihu uzavírá kapitola o buddhismu z pohledu několika vědních
disciplín a kapitola o buddhistickém umění.
Co se týče formální stránky, Honzík sám v úvodu předesílá, že se nepokoušel důsledně
sjednotit terminologii používanou autory jednotlivých prezentací a článků, což je pochopitelné, neboť se jedná
o kolektivní dílo mnoha autorů a nadto není
primárně určeno odborné veřejnosti. V textu se tudíž setkáváme s odchylkami v transkripci cizojazyčných termínů (např. str. 15
arahat, str. 55 arhat; str. 55 Vésákhá, str. 57
Vésákha apod.). Někdy se rovněž bezprostředně vedle sebe objevují vlastní jména
v anglickém a českém přepise (např. Sujiva a Adžán Džajasáró, str. 55), což působí
poněkud rušivým dojmem, jde však obecně
o těžko řešitelnou nesnáz. V případě přepisu nosovek ze sanskrtu do češtiny by však
jednoznačně bylo vhodnější přepisovat
„ṃ“ z odborného přepisu do češtiny vždy
jako „n“ tam, kde to odpovídá výslovnosti, tedy před některými souhláskami (např.
lépe asankhjéja místo asamkhjéja, str. 15
a v celé knize lépe sansára místo samsára).
Na úvodní články ct. Dhammadípy,
Jana Honzíka a Jiřího Holby,1 které poskytují stručný přehled základních informací vhodný pro začínající i pokročilejší zájemce o buddhismus, navazují odlehčenější vzpomínky Mileny Slavické a Jana
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normalizačního období, které zaujmou charakteristickou undergroundovou živostí
a bezprostředností.
Následuje kapitola, v níž se na základě
společně vytvořené osnovy prezentují jednotlivé buddhistické skupiny a organizace. Tyto články nejsou vždy zcela formálně
jednotné a obsahově vyrovnané, což vyplývá z jejich různorodého charakteru – často
se jedná o skupinky o několika členech či
naopak skupiny, které jsou součástí velkých
etablovaných tradic s propracovaným učením a organizací. Zvláště zajímavá a cenná
je kapitola rozhovorů s jedenácti představiteli českého buddhismu a osobnostmi, které jej zásadním způsobem ovlivnily, od Mistra Kaisena přes Pemasiriho Theru a Sujivu až po Oleho Nydahla.
Předposlední kapitola je pokusem uchopit téma ze širší perspektivy. Znovu se zde
projevuje zájem autora projektu o psychoterapii, který byl patrný již v předchozích
rozhovorech a jehož vyústěním
je nedávné založení psychoterapeutického centra Lávka. Kapitola obsahuje článek Jana Bendy týkající se využití sati v psychoterapii (satiterapie), článek Jana Buriana o vztahu meditace a struktury a funkce mozku a stručnou
stať o českém buddhismu ze sociologické perspektivy Jitky Cirklové, která přináší zajímavé informace o genderovém složení
české buddhistické scény. Poměrně obsáhlá kapitola Buddhistické umění v České republice
je dobrým stručným výkladem
dějin asijského buddhistického
umění, ve kterém Helena Hancoopová odkazuje na exempláře uložené v českých sbírkách.
Graﬁcká úprava Jednoty v rozmanitosti
působí velmi utěšeným dojmem a kniha
je plná kvalitních barevných fotograﬁí. Je
velikým přínosem nejen svému primárnímu publiku, tedy buddhistickým skupinám, které mají zájem o vzájemnou spolupráci, a zájemcům o buddhismus, kterým
může pomoci zorientovat se v džungli českého buddhismu a vybrat si směr, který jim
je nejbližší. Díky tomu, že mapuje terén
a uvádí kontakty na jednotlivé skupiny, je
i přes stručnost informací danou rozsahem už i tak objemného díla nedocenitelným přínosem i pro českou religionistickou
obec, zvláště pro odborníky zabývající se
novými náboženskými hnutími vycházejí-

cími z buddhismu. Je zjevné, že Honzík za
svých více než deset let buddhistické praxe získal dobrý přehled o české buddhistické scéně a výborně jej zhodnotil.2 Velice
užitečný je i závěrečný tematicky roztříděný seznam veškeré literatury o buddhismu,
která dosud v češtině vyšla.

Nora Melniková
Poznámky
1 Buddhismus a jeho reﬂexe v českých zemích mezi první světovou válkou a sametovou revolucí v roce 1989.
2 Přičemž je nutno poznamenat, že ne všechny oslovené
skupiny na výzvu k účasti na projektu zareagovaly a některé ji odmítly (např. Vipassaná S. N. Goenky).

svoboda v exilu
14. dalajlama Tändzin Gjamccho: Svoboda v exilu, Praha: Lungta, ISBN 978-80902650-5-9.
Dokud tento vesmír bude trvat,
dokud v něm živé bytosti budou přebývat,
kéž zde i já mohu setrvat,
abych rozptyloval utrpení světa!
Je tomu již skoro dvacet let, co se na českém literárním trhu objevila zatím nejpodrobnější autobiograﬁe současného dalajlamy – nejvyššího představitele tibetské
buddhistické školy gelugpa a světské hlavy Tibetu. Knihu tehdy přeložil náš vynikající tibetolog Josef Kolmaš a předmluvou ji opatřil dalajlamův velký přítel
Václav Havel. První autobiografie duchovního vůdce Tibetu vyšla pod názvem „Má
země a můj lid“ roku 1962,
avšak „Svoboda v exilu“, která byla předlohou i pro pozdější úspěšný ﬁlm Kundun, se od ní
v mnohém významně liší. K jejímu sepsání v roce 1990 měla
Jeho Svatost dva hlavní důvody.
Za prvé to byl rostoucí počet lidí, kteří jevili zájem dozvědět se něco více o samotném dalajlamovi, za druhé zde sehrála roli
celá řada složitých historických událostí,
které chtěl dalajlama uvést na pravou míru.
Samotná kniha se dá taktéž rozčlenit do
dvou pomyslných celků. V prvním autor
popisuje své narození (6. 7. 1935), uznání za 14. dalajlamu ve věku dvou let, přesun do Lhasy, čínskou invazi a okupaci Tibetu v roce 1950, útěk do Indie roku 1959
a následný život v exilu. Ve druhé části přibližuje dalajlama svůj úděl uprchlíka v Indii, setkání s velkými náboženskými a politickými vůdci tehdejší doby (Nehru, Mao
Ce-Tung), ale i s Tibeťany žijícími po ce-
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lém světě, kam jich v důsledku čínské
okupace odešlo 1,25 miliónu. Za své úsilí
o znovuzískání svobody pro Tibet mírovou
cestou obdržel Tändzin Gjamccho v roce
1989 Nobelovu cenu míru.
Text knihy je cele prodchnut dalajlamovou osobitou životní ﬁlosoﬁí. Zamýšlí se
nad nejrůznějšími tématy, jakými jsou např.
západní společnost, problematika menšin,
výchova dětí jakožto živé budoucnosti národa, kompatibilita marxismu s buddhismem atp. Dalajlama pevně věří ve spolupráci věřících, jejichž cílem by mělo být
každodenní budování lepšího světa. Každé z velkých náboženství učí lásce a soucitu, jež produkuje lidské bytosti vyznávající dobro. Ke konci knihy dalajlama nastiňuje svůj plán pro lepší budoucnost Tibetu,
který se má stát zemí míru, svět samotný
pak obrovskou přírodní rezervací.
Autobiograﬁe přináší ostré světlo pravdy do některých temných částí našeho světa, což je však činěno upřímným, bystrým,
často jadrným a vtipným literárním stylem.
Ten se někdy zdá přecházet až k jisté pisatelově poťouchlosti, např. v otázkách některých nejvíce ctěných míst buddhistické
ﬁlosoﬁe. Na dotazy z davu po jeho minulých životech, odpovídá většinou tak, že si
ani nepamatuje, co měl včera k večeři. Velice silnou pasáží je dalajlamova osobní výpověď o setkání s Maem – zhoubcem dharmy. V ostrém protikladu k němu vystupuje dalajlama jako skromný člověk, schopný velice rychle uznat své chyby a nedostatky a s velkou snahou porozumět lidem.
V knize ovšem naleznou inspiraci i hledači
tajemna, neboť Tändzin Gjamccho se zde
velice neotřelým způsobem dotýká např.
i problematiky magie a dalších tajných
nauk Tibetu. Jediným problémem, na který se dá v této autobiograﬁi narazit, je nepřeberné množství exotických jmen a přezdívek, v jejichž „rezonanci“ čtenář lehce
zabloudí. Knihu je proto dobré „studovat“
s tužkou v ruce a činit si stručný poznámkový aparát. Text je také vhodné konfrontovat s dobrou mapou, protože v novém
českém vydání těchto užitečných pomůcek mnoho nenalezneme.
Nyní tedy kniha vychází v druhém upraveném vydání, péčí Občanského sdružení Lungta. Dvacetiletý informační deﬁcit
o dění v Tibetu (1991-2011), je v ní ošetřen doslovem znalce této problematiky,
Lubomíra Sklenky. Vazba, sazba, fotograﬁe i slovníček hindských, sinhálštských
a sanskrtských termínů, dělá čest všem,
kdo se na knize podíleli. Lungtě proto pat-
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ří veliký dík za reedici tohoto vynikajícího
a v mnohém inspirativního díla jedné
z opravdu velkých osobností naší doby.


Petr Kalač

jiný obraz
české muslimské
komunity
Lukáš Lhoťan: Islám & islamismus
v České republice. Lukáš Lhoťan & Česko-muslimský institut. Pstruží 2011.
Problematika islámu a islamismu v České
republice byla doposud v českém prostředí
popisována především vnějšími pozorovateli, ať se již stavěli k islámu přívětivě, neutrálně či nepřátelsky. Koncem roku 2011
se objevila na pultech knihkupectví kniha,
která je napsána dlouholetým „insiderem“
muslimské scény, Lukášem Lhoťanem. Ten
konvertoval k islámu v polovině 90. let
a přinejmenším od poloviny první dekády
nového století ovlivnil podobu a vnímání
islámu v ČR i chod jeho vnitřních struktur,
především Islámské nadace v Brně. Po různých životních a ideových peripetiích se
nyní proﬁluje jako liberální muslim, který
bojuje proti islamistickým projevům a tendencím v muslimské komunitě.
Po několika letech působení v Libertas
Independent Agency se další novou platformou působení stal v roce 2011 jím založený
Česko-muslimský institut. Jeho prvním výrazným počinem na veřejnosti se stalo vydání dvou knih, kromě zde recenzovaného
Islámu & islamismu v České republice se
jednalo ještě o sociologickou studii Islám v Brně. Muslimská komunita očima médií a Brňanů od
Tomáše Melichárka.
U Lhoťanovy knihy je sporné, jak vlastně na ni nahlížet
z hlediska žánru. Vnější formou se snaží působit jako vědecká publikace, obsahující poznámkový aparát i odkazy na
odborné texty. Kniha je však spíše Lhoťanovým manifestem, v němž se vypořádává s lidmi, organizacemi a postoji, které díky svým soudobým názorů odmítl (a k nimž výrazně přispěla i cesta do
USA, kterou absolvoval v roce 2010).
Ob sahuje sice stručný přehled vývoje
a stavu islámské scény v ČR, nicméně jejím hlavním poselstvím je upozornit na extremistické projevy islamismu.

Ať již je Lhoťanova motivace jakákoliv, podává jeho kniha jiný obraz o muslimské komunitě v ČR, než jaký vyplynul např. z knihy Islám v srdci Evropy od
Miloše Mendela, Bronislava Ostřanského
a Tomáše Rataje (Academia 2007). V tom
je důležitým pramenným zdrojem, když nejen shromažďuje řadu kontroverzních citátů z publikací vydávaných islámskými organizacemi v ČR, ale upozorňuje i na propojení muslimů na území ČR s dogmatickými saúdskoarabskými nadacemi, na kázání, v nichž se objevují netolerantní výpady vůči nemuslimům, na údajné propojení
krajní pravice a islamismu i na spolupráci Komunistického svazu mládeže s muslimy, znepokojivé otázky vyvolává i fotograﬁe konvertity „Lukáše Větrovce s raketometem“ (str. 113).
Pouze v náznacích jsou zmíněny struktury podpory Hamásu a Hizballáhu v ČR
či sítě podporující severokavkazské džihádisty. Kniha dokládá i vnitřní spory různých frakcí muslimů v ČR a popisuje kontroverzní ﬁnanční operace či „mlžení“ vůdčích představitelů muslimských komunit
v ČR kolem staveb mešit. Objevují se v ní
i spekulace o propojení tajných služeb a islámské scény. Obsahuje i Lhoťanem subjektivně zpracované proﬁly významných
osob z řad komunity.
V knize nejsou příliš zohledněny tolerantní projevy islámské komunity, např.
setkávání s příslušníky křesťanských a židovských náboženských společností či podpora židovské obci při protinacistické demonstraci v Praze při plánovaném pochodu neonacistů pražským židovským městem. Nezabývá se ani názory „běžných
muslimů“ v ČR, které nemusejí
odpovídat názorům prezentovaných na extremistických webech
nebo v kontroverzních kázáních.
Autor v knize opomíjí popis vlastní činnosti v islámském
prostředí, např. spolupráci s některými - v knize kritizovanými - osobami či přípravu Zprávy
o islamofobii z roku 2008. A jestliže je v knize kriticky upozorňováno na již
zmíněnou spolupráci mladých komunistů a muslimů v roce 2006 (str. 38), mohlo
být stejně tak upozorněno na demonstraci
Lhoťanovy Libertas Independent Agency
s Národně bolševickou stranou Československa v roce 2009.
Publikaci by prospěla důkladnější jazyková korektura. Hlavně v ní ale měla
být jasněji vymezena struktura i cíle - au-
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tor např. „skáče“ od organizací do historie,
k propagaci a pak zase ke struktuře, což
znesnadňuje její čtení. Zájemci o náboženské, politické i bezpečnostní otázky však
kniha nabízí souhrn zajímavých a v řadě
případů obtížně dostupných informací, které by měly být při dalším bádání o islámu
a islamismu v ČR brány na vědomí.
Je zřejmé, že kniha byla uvítána mnohými islamofoby (a někteří vzali „starého
nepřítele“ Lhoťana na milost), to by však
neměl být důvod k její apriorní diskvaliﬁkaci. Problematické jevy, které jsou v ní
zmiňovány, by neměly vést k paušalizujícím protiislámským výpadům, ale neměly
by být ignorovány ani muslimskou komunitou samotnou, ani těmi, kteří se jí z různých důvodů zabývají.


Miroslav Mareš

Co všechno se
o islámu
(ne)dočtete
Lucie Sedláčková: Islám v médiích. Nakladatelství Bor, 124 stran.
Ať už nahlas nebo potichu, někteří arabisté
často kritizují média za šíření veskrze negativních představ o muslimech a islámu
jako takovém. Obraz nevyzpytatelných fanatiků s agresivními sklony je zboží, které
jde dobře na odbyt. Bohužel ve společnosti, v níž má jen málokdo s muslimy osobní zkušenost, má nezanedbatelné procento
lidí tendenci mediální pravdy přijímat zcela nekriticky. Z islámu se tak stává snadno
dostupný obětní beránek pro řady nenávistných demagogů a populistů.
Lucie Sedláčková není arabistka, vystudovala český jazyk a literaturu. Přesto
má její publikace Islám v médiích slušný
potenciál posílit hlas arabistů a také kohokoli jiného, kdo odmítá všechny muslimy
házet do jednoho (velkého a nebezpečného) pytle. Rozhodla se rozšifrovat způsob, jakým česká média
islám zobrazují, a potažmo formují názor svých čtenářů na něj.
Zásadní význam přitom má, že se
v jejím podání nejedná o žádnou
„dojmologii“, nýbrž o důslednou
analýzu podpořenou studiem literatury z oblasti kritické lingvistiky, mediálních studií i arabistiky.
Aby získala relevantní výsledky, sledovala podrobně jednu kauzu v podání jed-
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noho českého média – události spojené
s dánskými karikaturami proroka Mohameda tak, jak o nich informovala Mladá
fronta DNES (MfD). Toto periodikum, jak
píše, zvolila proto, že má vysoký náklad
a velmi rozmanité spektrum čtenářů. Dá
se tedy předpokládat, že analýza jeho textů bude mít obecnější dopad. S využitím
van Dijkovy teorie ideologického čtverce si všímala toho, čí názory dostaly na
stránkách MfD prostor, jak byly
prezentovány a zda deník dostál
svému krédu o zpravodajské nestrannosti a názorové pluralitě.
Nedostál. Drtivá většina zpráv
a otištěných komentářů vyzněla
v duchu: „normální“ projev svobody tisku versus „nenormální“
reakce islámu. Je přitom zajímavé, že oslyšeny zůstaly jak muslimské hlasy, tak hlasy těch významných
veřejných činitelů Západu, kteří se vyjadřovali na obranu muslimů.
Míra jednostrannosti, kterou se podařilo ve zpravodajských textech názorně prokázat, je možná až zarážející a jistě nepříliš povzbudivá, když domyslíme její možné společenské důsledky, a to zdaleka nejen
pro muslimy. Ačkoli autorka připomíná, že
jiná západní média (např. britský The Guardian) nechala zaznít podstatně pestřejší výběr názorů než „nejčtenější seriózní deník“
na českém trhu, je v její práci neustále patrný apel na kritický přístup k médiím. Islám v médiích je užitečná kniha, která by
neměla zapadnout.

Zuzana Kudláčková
Autorka je arabistka.

slovník
církevního práva
Jiří Rajmund Tretera, Záboj Horák:
Slovník církevního práva, Grada 2011,
152 strán, prodejní cena: 259 Kč, ISBN:
978-80-247-3614-3
Vydavateľstvo Grada vydalo v minulom roku niekoľko zaujímavých publikácii z oblasti
náboženstva. Autori tejto, právnici, dlhodobo sa venujúci problematike vzťahu štátu a cirkví
a odborníci na kanonické právo,
vydali v roku 2011 slovník, ktorý sa zameral na výklad pojmov
súvisiacich s právnym systémom
jednotlivých cirkví, na významné prvky ich
vnútorných systémov a ich komparáciu.

Ide o prvý špecializovaný slovník cirkevného práva nielen v Čechách, ale i na Slovensku. Jedinečný je aj tým, že sa nezaoberá len kanonickým právom ako býva zvykom, ale venuje pozornosť aj cirkevnému
právu evanjelických cirkví a konfesnému
právu (právne predpisy regulujúce právne
postavenie cirkví).
Hoci je cirkevné právo v oblasti práva
ešte stále len okrajovou témou, počas posledných dvoch desaťročí došlo k oživeniu záujmu o štúdium cirkevného práva u malého,
ale zvyšujúceho sa počtu odborníkov. Cirkevné právo má so sekulárnym právom veľmi veľa
spoločného, pretože sa zrodilo
nielen z teológie, ale aj z rímskej právnej kultúry. Autori, vysokoškolskí pedagógovia Tretera a Horák sa v knihe podujali encyklopedicky spracovať tému cirkevného práva.
Dnešná doba sa vyznačuje absorbovaním
encyklopedických informácií a aj z tohto
dôvodu sú slovníky najčítanejšou a najrozšírenejšou literatúrou. Ich obľuba rastie najmä preto, že sú pomocníkom pri rýchlom
zorientovaní sa, a práve toto je to, čo môžeme od Slovníka cirkevného práva očakávať. Len na 152 stranách ponúka takmer
1500 hesiel v prijateľnej graﬁckej úprave.
Napriek snahe o čo najvýstižnejšie a najstručnejšie vyjasnenie pojmov, nie vždy
sa podarilo autorom vyvážene pristupovať
ku všetkým pojmom. Niektoré heslá sú obšírnejšie, niekedy až zbytočne dlhé (napr.
odluka církve, resp. církví a státu), iné sú
zase veľmi krátke (napríklad pri hesle muslimové, ktoré je vysvetlené len dvomi slovami - vyznávači islámu, pre porovnanie
pri hesle křesťané, kde je uvedený pôvod
slova, krátka história, celkom 80 slov), neúplné, zmätočné alebo nepresné (ako v prípade hesla interregnum).
Autori zaradili do slovníka aj niektoré výrazy z oblasti judaizmu a islamu, ako
sami píšu v predhovore, z dôvodu širších
súvislostí a na žiadosť svojich spolupracovníkov, čo vnímam ako veľmi cenný počin, a dúfam, že v budúcnosti zahrnú rovnako pojmy z oblasti iných východných
náboženstiev.
Nový slovník je doposiaľ najpodrobnejším spracovaním tejto témy vydaným
v češtine. Autori vychádzajú zo svojej dvadsaťročnej pedagogickej a výskumDokončení recenze
je na straně 34 dole.
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v z p o m í n k y
Předrevoluční historie buddhismu u nás

DUCHOVNOST
ZA ŽELEZNOU OPONOU
Vlastimil Marek
Náboženství budoucnosti bude náboženství vesmírné. Mělo by se vyhnout teologii a dogmatům.
Mělo by postihnout vše přirozené a duchovní, mělo by být založeno na smyslu pro spiritualitu,
který vychází z životní zkušenosti. Tomuto popisu odpovídá buddhismus.
Albert Einstein
V 60. a 70. letech nešlo ani tak o buddhisPrvní skutečně duchovní zážitky jsem
Přednášel jsem tehdy o indické hudbě
mus, jako o duchovnost* vůbec. Jediná totiž spolu se stovkami mně podobných v různých oddílech jógy (na letních tábomožnost, jak se setkat s jakoukoli duchov- prožíval v rámci nedělních dopoledních rech jsem navíc i pouštěl z magnetofonoností, bylo cvičit jógu. To ale bylo možné varhanních koncertů v kostele sv. Jakuba vých kazet indickou lidovou hudbu a hrál
jen jako „tělocvik“, tedy jako hatha jóga (v letech 1964-1966). Tehdy byl kostel plný zájemcům k meditaci na gong), a tam jsem
v rámci tělovýchovných jednot. S tímto ty- po všech možných schodech posedávají- poznal i jednu starší učitelku hry na piano.
pem naivních pokusů o duchovnost bylo cí mládeže, která přečkala mši, aby si pak Abychom mohli veřejně vystupovat, muspojeno i pro nás tehdy tak exotické vegeta- s téměř mystickým potěšením vyslechla seli jsme mít tzv. zřizovatele. Nějaká oﬁriánství (a tzv. racionální výživa) a také in- varhany. Tvrdím, že následné „pražské“ ciální organizace, výbor SSM, nebo ROH
tenzivní sbírání a překládání a rozmnožo- jaro roku 1968, tedy všeobecné uvolně- nějakého podniku nebo hudební škola, se
vání toho, čemu jsme říkali duchovní spis- ní atmosféry a první doušky svobody, pro za tu kterou kapelu musela „zaručit“. Když
ky (většinou z oblasti Indie a jógy). Jedna mou generaci spustila právě tato možnost jsem si v oddíle jógy jednou postěžoval, že
z prvních knih, kterou jsem přeložil z an- být spolu, v dokonalém prostředí barokní- oﬁciálně jim zahrát se svou kapelou nemogličtiny, byly Patandžalího Aforismy jógy, ho kostela, bez dozoru strany a vlády, a do- hu, tahle paní nám nabídla, že jako řediteltedy jakási bible jógínů. A tehdy jsem nara- konce bez dozoru jakékoliv instituce či au- ka jedné Lidové školy umění nám to razítzil na první špatné překlady tradičních du- tority (učitele, kněze).
ko na papíry o „zřízení souboru“ klidně dá.
chovních termínů (a z nich plynoucí slepé
S hudbou (nejprve tedy s písničkami na Byl jsem příjemně překvapen, že stačilo nauličky v teorii, ale i praxi duchovních zážit- Karlově mostě, a následnými pokusy o ne- psat lejstro, ona tam plácla razítko, a bylo
ků), které doprovázejí české pokusy o du- závislou rockovou tvorbu, které u mne po- to. Když jsem jí děkoval a ptal se, co za to
chovnost dodnes. Již tehdy jsem zjistil, že stupně přešly ve hru na indické bubínky ta- chce, mávla rukou, ale pak ji napadlo, že
to chce nějako přímou tělesnou zkušenost bla), zvláště s tou indickou, protože jsem bychom mohli jejím dětem z Lidové ško(tehdy třeba jógu) nebo médium, které ne- objevil a zjistil, že klasická indická hud- ly umění zahrát třeba na vánoční besídce.
potřebuje překlad, tedy hudbu.
ba – bylo možno sem tam koupit na elpíč- Řekl jsem, že klidně, zapomněl na to, ale
ku záznam nějakého autentického koncertu když mi týden před termínem besídky zana sítár v prodejnách sovětské hudby Me- telefonovala, kde a kdy, hrklo ve mně. Prý
* Duchovnost, přirozená tendence každé- lodia – je navýsost duchovní záležitost (tak tam bude tak šedesát prvňáků s maminho muže ve věku okolo 21 a 28 let, proje- jako jóga a duchovnost vůbec, navíc spoje- kami, a naším úkolem bude nadchnout je
vující se zvýšeným zájmem o jevy a situa- ná s disciplínou a dlouholetým výcvikem). pro hudbu.
ce, které člověka přesahují, a byly inspirací S hudbou byl spojen i jeden z určujících záA tak jsme s kolegy prozkoumali kresvětových náboženství, ale existují i mimo žitků, na kterém jsem si ověřil ono přímé dence našich manželek a matek, a na póoﬁciální církve a víry... viz závěr článku.
spojení duchovnosti a hudby.
diu na koberci jsme vyskládali desítky
Dokončení recenze
ze strany 32.
nej činnosti na Právnickej fakulte Univerzity Karlovy v Prahe a taktiež z množstva
relevantnej literatúry a ďalších zdrojov.
Primárne sa jedná o literatúru právnickú,
autori však pracujú i so zdrojmi religionistickej, historickej či teologickej proveniencie. Autori sa knihou snažia naplniť
svoj cieľ a to prispieť k rýchlejšej orientácii v takto špeciálnej tematike, čo sa im aj
podarilo. Slovník si všíma pojmy, s ktorých
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obsahom sa môžeme stretnúť len v historických dokumentoch alebo literárnych dielach, rovnako ako aj pojmy súčasné, ako
je napríklad odluka církve (církví) a státu.
Niektoré pojmy tu chýbajú, ako je napríklad aktuálna výhrada svědomí.
Všeobecne však môžeme konštatovať,
že kniha Jiřího Treteru a Záboja Horáka
predstavuje významný prínos pre poznanie súčasného cirkevného práva a prispeje k rozšíreniu znalostí o cirkevnom práve v akademickom, ale i praktickom svete a poukáže na jeho miesto medzi tra-

dičnými právnymi disciplínami. Kniha je
vhodná pre právnikov, študentov, novinárov a prekladateľov z cudzích jazykov. Zároveň je však napísaná pútavým a zrozumiteľným jazykom, ktorý ju sprístupňuje
ako dôležitý zdroj informácii i pre širšiu
odbornú verejnosť.


Lucia Grešková
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skleniček, hrnců dnem vzhůru,
zvonečků a dřívek různých délek, a když se rozhrnula opona, čtyřicet minut jsme si pomocí desítek nejrůznějších paliček, hráli. Šedesát jinak a jindy nezvládnutelných dětí otevřelo pusy, a k překvapení maminek se celou tu dobu, kdy
jsme cinkali, ťukali, klepali
a různě rytmicky improvizovali
na předměty denní potřeby, ani
nehnuly: s otevřenýma pusama
sledovaly cvrkot. Když jsme
skončili, děti citlivě nerozbily
atmosféru potleskem, ale zůstaly tiše. Minuta, dvě,... než posvátné a duchovně-třeskuté ticho rozřízl jasný hlásek jednoho Vlastimil Marek.
tehdy čtyřletého hocha: „Mami, já
už v životě nemusím na žádnej koncert…“ dovat čas, a najednou koukám, jak školník
S jógou byl spojen i můj vlastní určují- (školy, v jejíž tělocvičně nás bylo hezkých
cí zážitek autentické duchovnosti (a objev, pár stovek) zuřivě gestikuluje ode dveří
že česká duchovnost bývala, a stále větši- a ukazuje si na hodinky. Došlo mi, že jsem
nou dodnes je, tehdy kvůli nedostatku uči- notně přetáhl, a tak jsem přednášku rychtelů a informací, dnes kvůli ohromné na- le ukončil a požádal přítomné, ať po sobě
bídce guru a učitelů, velmi literátská, teo- co nejrychleji uklidí a opustí prostor. Sbaretická, a tedy až škodlivě povrchní). Když lil jsem si své věci, a v prázdné tělocvičně
jsem na první hodině ležel v pozici „mrt- jsem uviděl babičku, jak si se zavřenýma
voly“, jak se tomu tehdy říkalo, a uvol- očima něco brouká pod nos. Babi, musíňoval jeden sval za druhým, od nohou až me končit, jemně jsem ji upozornil, ale ona
k hlavě, najednou jsem zažil ohromný po- jen řekla: „Já vím“, a stále si něco broukacit uvolněné radosti z žití: začal jsem se až la. A tak jsem se jí konverzačně, abych ji
nekontrolovatelně smát. Když jsem totéž probral, zeptal: „Jak se vám to dneska líudělal i na druhé hodině, cvičitel si mne bilo?“ Rozzářila se a odpověděla: „Dvacet
o přestávce vzal stranou, a vyčinil mi, jak si let chodím na přednášky, ale dneska jsem
můžu z tak vážné věci, jako je poloha mrt- poprvé neusnula!“
Různá „nedorozumění“ (a z něho pravoly, dělat srandu.
Tehdy bylo jediným zdrojem informa- menící zásadní chyby v pojímání duchovcí o tom, že vůbec existuje něco jako du- nosti jako takové) byla běžná. Když jsem
chovnost, několik jen přes známost v anti- se učil japonsky, dorazil na hodinu jednou
kvariátech dosažitelných předválečných ti- rodilý Japonec, instruktor karate z Paříže.
tulů (Minařík, Drtikol, Brunton). Slova jako Zajímal se, proč se učíme japonsky, a když
jóga, vegetariánství, mystika nebo extáze u jednoho studenta zjistil, že chce umět jabyla tabu i v kunsthistorii, natož v běžném ponsky protože cvičí karate, rozzářil se
životě. A jóga se mohla cvičit (a vyučo- a z hocha tahal informace, jak to v takovém
vat) jen v rámci tělocviku, tedy pod hlavič- oddílu karate v TJ Uhelné sklady vypadá.
kou nějaké té tělovýchovné jednoty. Navíc No, začínáme v sedm, takže tak v půl osmé
v rámci předstírání, že nejde o meditaci (to jsme všichni v kruhu kolem mistra… Japose nesmělo), nebo - nedej Brahma - dokon- nec se kabonil, protože u nich v Japonsku,
ce duchovnost, docházelo i k úletům: něko- ale i v Paříži, se začíná taky v sedm večer,
lik sezón byly v Praze pořádány sportovní ale v půl sedmé již všichni studenti karasoutěže ve cvičení jógy, na kterých „spor- te sedí a meditují, aby byli připraveni. No,
tovci“ předváděli ásány (jednotlivé vybra- tady se to tak nebere, vysvětloval pražský
né jógové pozice), a rozhodčí je hodnotili karatista. No a potom máme rozcvičku (Japonec nadšeně souhlasně kýval hlavou, že
známkami, jako u krasobruslení.
Pouštěl jsem tehdy indickou a new age oni taky), no a potom mistr zakřičí „Box!“,
hudbu při svých přednáškách v pražských a my se jdem bít. Japonec ztuhl překvapeoddílech jógy. Jednou jsem zapomněl sle- ním, chvíli mlčel, a pak vysvětlil, že je-
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jich mistr řekne „mokusó“,
což znamená meditujme…
Nějaký Čech slyšel na nějakém instruktážním ﬁlmu
japonského mistra karate,
jak rychle říká „mokusó“,
ale rozuměl „box“. A od té
doby, zatímco celý svět karatistů meditoval, Češi v TJ
Uhelné sklady, a zcela jistě
i jinde, se šli bít…
Teprve díky rozsáhlé síti
přepisovačů a distributorů duchovních spisků (deset kopií na průklepovém
papíře A4) jsme se jak já,
tak mí přátelé, dostali v druhé polovině 70. let minulého století k prvním knihám
o buddhismu. A také k panu
doktorovi Tomášovi na jeho chatu v ohybu železniční trati u Jílového. Mezitím jsem
v rámci svého zaměstnání (noční hlídač
v Národní galerii) celé noci překládal a přepisoval knihy o buddhismu (zvláště kóany zenového buddhismu), učil se japonsky, protože jsem se rozhodl jet přímo do
nějakého kláštera v Japonsku, abych zjistil, co všechno a jak špatně je u nás překládáno. Když jsem se v roce 1979 vrátil,
aniž bych „dosáhl osvícení“ (jak jsem původně plánoval), hned týden poté jsem potkal na ulici přítele, který mi řekl, že jede
za novým jihokorejským zenovým mistrem do Katovic. Byl jsem tělesně i duševně připraven (sedět v pozici lotosu mi
díky józe a každodenní půlhodince před
televizní obrazovkou u zpráv už nedělalo potíže, a díky překladům jsem již chápal skutečný význam základních buddhistických pojmů), a tak jsem v roce 1981,
v rámci intenzivního období sezení (seššin),
a také díky polským překladům svá studia zenu a luštění kóanů dokončil. Jedním
z těch polských překladů byla tehdejší bible zenu, kniha Tři pilíře zenu, jejíž autor,
Kanaďan Philip Kapleau, dobře věděl, co
je Zápaďanovi třeba, a v knize popsal a vysvětlil všechny druhy stylů sezení a rozvrh
dne v klášteře, metody počítání dechu při
prvních pokusech o zenovou meditaci atd.
Teprve po nějaké době pokusů o meditaci člověk zjistil, že když si dá párek, moc
mu to nejde, a začal jíst jen zeleninu a tehdy pionýrské výrobky, jako bylo tofu, seitan atd. A jako v duchovnosti i zde většina
Čechů zůstala na povrchu: nedošlo jim, že
co jím, tím jsem i po stránce (čistoty) energií. Přítel se počátkem 80. let dostal do švý-
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v z p o m í n k y
carského jógového centra jako kuchař (právě aby se naučil s těmi exotickými vegetariánskými potravinami zacházet). Po třech
měsících se vrátil a jednu příhodu, kterou
vyprávěl, dodnes používám. Slavili tam 20
let existence, a tak pozvali svého indického
gurua. Navařili, napekli, a pozvali na večer
starostu a VIP z okolí a všechny současné
i minulé žáky. Když nalili polévku, guru požádal nenápadně o kbelík. Organizátoři se
divili, ale v tom shonu prostě přinesli kbelík, guru jej umístil pod stůl, takže nikdo
nic neviděl, snědl dvě lžíce polévky a nenápadně to vyblinkal do kbelíku. Když udělal totéž i s dalším jídlem, vzbudilo to velký ohlas mezi organizátory, a když všechno dobře dopadlo, a už myli nádobí, přece jen se odvážili zeptat: Co se stalo? Nechutnalo vám? Měl jsem kuchaře v žaludku… vysvětlil záhadně Ind. Kuchaře? Ale
to vařil Franz, a ten se před měsícem vrátil
z tvého ášramu, kde se půl roku učil vařit,
a všechna ta zelenina je vypěstovaná na našich políčkách, bez hnojiv, s láskou… Hm,
měl jsem prostě kuchaře v žaludku. Zeptejte se ho na to…A tak organizátoři odvezli
gurua do hotelu a zajeli za Franzem. Trvalo
to dvacet minut, než z něho vypadlo, že tři
dny před touhle slavností mu utekla žena.
Naznačuji důvod, proč nám tak chutná od
maminky, a proč nám nechutnalo jídlo ve
školních jídelnách. To, jak myslíme, a jak
jsme sjednoceni na těle a duchu (přičemž
slovo jóga znamená sjednocení), ovlivňuje vše okolo nás.
My jsme tehdy byli velmi nečistí, rozpolcení, zahlceni nezvládnutými emocemi
a nutností předstírat, a začali jsme jógu (duchovnost) ne tím, čím začínají všude jinde, tedy duchovní a morální očistou (jama
a nijama), ale přímo ásánami. Češi netušili,
co to je hara (3. čakra) a že při zazenu Japonci i jiní používají polštář pod zadkem,
aby měli rovnou páteř, a tak celá generace jógínů (včetně žáků dr. Tomáše) seděla
zkroucená, s ohnutou páteří. Zájemci nedosáhli osvícení jak kvůli křivému postoji
(a následným křivým myšlenkám), tak
kvůli netrpělivosti a absenci duchovních
učitelů.

NA PØÍŠTÌ
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Možná, že smysl pro humor je
známkou zdraví i v duchovním životě.
Každopádně
náboženství a humor
je tématem příštího čísla Dingiru.
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O pár stovek přednášek o duchovnosti
indické klasické hudby, o pár desítek přeložených duchovních knih (samizdat fungoval i v této oblasti), a o dva měsíce ve
vazbě později, jsem už věděl, čeho je Čechům, pídícím se za duchovností, nejvíce
třeba. (Do vazby mne v srpnu 1986 umístili za pokus zorganizovat mírový gongový
koncert v Praze na Letné v rámci celosvětové akce harmonické konvergence. Cvičil
jsem tam pilně jógu a učil ji své spoluvězně.) Tehdy čeští buddhisté celé týdny pyšně trpěli bolestí kolen v marné snaze sedět
předpisově (přičemž si pletli prst ukazující na měsíc s Měsícem samotným), a usilovně, vší silou, meditovali, až se z toho
celí třásli. (Přitom jak jóga, tak meditace
je především očistou a uvolněním bloků,
které dělí začátečníka od vlastní přirozené
duchovnosti, ukryté pod všemi těmi traumaty, na Západě tak běžnými.)
Dodnes se ale, po pětatřiceti letech
přednášek a kurzů, a přes stovky knih na
trhu, desítky esoterických festivalů, a přes
možnost vyjet do světa za duchovně pokročilými učiteli, stále setkávám se špatnými
překlady, duchovními omyly, a netrpělivými, povrchností a materialismem krmenými zájemci (línými něco se sebou, svým tělem a myslí, kromě čtení, skutečně dělat)
o buddhismus, tedy o tisíciletími vyzkoušenou a prověřenou metodu, jak poznat sám
sebe a zvládnout své emoce.
Věděl jsem to již tehdy a dnes je to navíc ještě naléhavější: současnému světu
může ze všech jeho krizí pomoci jen transformace v hlavě každého člověka (politika,
bankéře, teroristy): tedy autentická, praktická, individuální duchovnost. Jiná než institucionální. Využívající moderní technologie šíření informací (Buddha by dnes psal
blogy a používal e-mail) a nejnovější poznatky, jak funguje náš mozek a jak jsme
mateni a zmateni tzv. rozumem.
Naivní, ale o to motivovanější snahy
o duchovnost (respektive informace o ní)
z předrevolučních dob, které byly narušovány nutností uhájit si v totalitní společnosti vlastní niternou svobodu, zcela jistě pomohly naší generaci přežít a předat poselství o tom, že duchovnost vůbec existuje
a je - kdekoliv - možná. Současná generace si musí vybojovat vlastní motivaci (navzdory bezprecedentnímu tlaku reklamy
vybízející k ještě větší konzumaci čehokoliv), a nějak se orientovat. Narozdíl od
nás současní hledači duchovna už mají kde
a jak prakticky začít, pokud v té záplavě knih
a kurzů a guruů nezabloudí. K tomu jim do-

pomáhej přirozená vlastnost každého mladého člověka: ve věku okolo jednadvaceti let se jim, jsou-li zdravě, nejlépe přirozeně porozeni a relativně nepoškozeni autoritativní výchovou a nefunkčním školstvím, propojí některé části mozku: pudí
je to k duchovnosti (přičemž, jak věděl už
C. G. Jung, většina hledačů spirituality si
pak v téhle společnosti poplete spirit se špiritusem). Skutečná duchovnost, a to se dnes
snad již všeobecně ví, je přirozenou součástí života každého člověka, a zárukou štěstí, zdraví a ekologického přístupu k životu a světu. V nejbližší budoucnosti budou
muset být totiž všichni daleko duchovnější, nebo nebudeme vůbec.


Vlastimil Marek (*1946), celoživotně alternativní novinář, hudebník, spisovatel, překladatel, terapeut, zenový
buddhista a duchovní učitel s neutuchající energií (viz
blog.baraka.cz a Wikipedie)...
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Poznámky a tabulka k článku
Ivana O. Štampacha
„České náboženské trendy“
ze stran 4-6.
1 Výroční zpráva Bezpečnostní a informační služby za rok
2010, kapitola 1.3 online http://www.bis.cz/n/2011-0907-vyrocni-zprava-2010.html, Výroční zpráva za rok
2009, kapitola 1.1 online http://www.bis.cz/n/2010-0616-vyrocni-zprava-2009.html.
2 V Česku jsou registrovány podle § 9 a 10 Zákona
o církvích a náboženských společnostech z č. 3/2002
(online http://zakony-online.cz/?s96&q96=) Církev římskokatolická a Církev řeckokatolická. Ve skutečnosti jde
o dvě organizační složky jednoho náboženského subjektu (zdroj: Katolická církev v České republice, online
http://www.cirkev.cz/cirkev-v-cr/dieceze-v-cr). Řeckokatolický exarcha je členem České biskupské konference, orgánu spravujícího římskokatolické církevní aktivity na území ČR.
3 Kodex kanonického práva, Praha: Zvon, 1994; z různých
ustanovení kapitoly VI. o církevních trestech, např. Can.
1352 a 1354 – 1363 o zániku trestů je zřejmé, že exkomunikovaný je nadále pokládán za člena římskokatolické církve. Členství v této církvi podle jejích vnitřních
předpisů není totožné s náboženskou sebeidentiﬁkací.
Zde se míní sebeidentiﬁkace právě ve sčítání lidu.
4 Některé protestantské církve v Česku (včetně Jednoty
bratrské) navazují oﬁciální deklarací nebo i názvem na
husitské hnutí. Tyto směry české (či první) reformace navázaly kontakty se světovou reformací. Exilová Jednota
bratrská s centrem v saském Herrnhutu (Ochranově) byla
v kontaktu především s luterským pietismem a ovlivnila vznik metodistické církve. K tomu František ŠMAHEL: Husitská revoluce. Kořeny české reformace, Praha: Historický ústav AV ČR, 1993.
5 V posledním předválečném sčítání lidu r. 1930 se v celém Československu (údaj za území dnešní ČR není dostupný) hlásilo k judaismu 117 551 osob, v nejbližším
následujícím sčítání (po válečném přerušení) r. 1950
je to již jen 8 038 osob (Český statistický úřad, Demograﬁcká příručka 2007, oddíl 1-19, online http://www.
czso.cz/csu/2008edicniplan.nsf/p/4032-08. V posledním
sčítání v ČR 1 477 osob. Tento pokles je nutno připsat
nacistické genocidě Židů zejména v letech 1941-1945
a pak emigraci Židů do Izraele nebo do jiných zemí za
komunistického režimu 1948-1989.
6 Národní příslušnosti bylo možno ve sčítání z r. 2001 uvést
dvě. V tomto případě by mohlo jít o kombinaci např. národností české a židovské v obojím možném pořadí.
7 Valentin KUSÁK: Příliv desítek milionů muslimů podporovaný Ústavem mezinárodních vztahů Praha oﬁciální institucí v České republice, Blog Eurabia, publikováno 3. 11. 2011, online http://blogeurabia.parlamentnilisty.cz/Articles/859-priliv-desitek-milionu-muslimu-podporovany-ustavem-mezinarodnich-vztahu-praha-oﬁcialni-instituci-v-ceske-republice-.aspx. Autor je zakladatelem občanského sdružení Antimešita (online http://www.
antimesita.eu/).
8 Tuto etapu reprezentuje publikace Tomáš NOVOTNÝ:
Přicházejí, Praha: Nakladatelství a vydavatelství Rady
Církve bratrské, 1992 (s dalšími vydáními v dalších dvou
letech).
9 Společnost pro studium sekt a nových náboženských
směrů (http://www.sekty.cz/).
10 Obvyklý, mezinárodně užívaný přepis tohoto jména na
základě angličtiny; korektní přepis korejského jména
může být Son-mjong Mun, je ovšem možné, že jde od
začátku o vědomou podobnost s anglickými slovy Sun
– Slunce a Moon – Měsíc, jíž vyjadřuje obvyklejší anglický přepis Sun Myong Moon.
11 Tabulku, jíž interpretuje tento článek, sestavil Zdeněk Vojtíšek na základě publikací Českého statistického úřadu sloučením údajů ze sčítání z let 1991, 2001
a 2011 online http://www.czso.cz/csu/2008edicniplan.
nsf/p/4032-08) a http://www.scitani.cz/.

SROVNÁNÍ VÝSLEDKŮ SČÍTÁNÍ LIDU
V OTÁZCE NÁBOŽENSTVÍ V LETECH 1991, 2001 A 2011
1991
2001
2011
Věřící - hlásící se k církvi:
Apoštolská církev . . . . . . . . . . . . . . .
1 458
4 565
4 934
Bratrská jednota baptistů . . . . . . . . . . .
2 544
3 622
3 208
Církev adventistů sedmého dne . . . . . . . .
7 674
9 757
7 394
Církev bratrská . . . . . . . . . . . . . . . .
2 759
9 931
10 872
Církev československá husitská. . . . . . . .
178 036
99 103
39 276
Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů v ČR
1 366
926
Církev řeckokatolická . . . . . . . . . . . . .
7 030
7 675
9 927
Církev římskokatolická . . . . . . . . . . . . 4 021 385
2 740 780 1 083 899
Českobratrská církev evangelická. . . . . . .
203 996
117 212
51 936
Evangelická církev augsburgského vyznání v ČR 33 130
14 885
6 645
Evangelická církev metodistická . . . . . . .
2 855
2 694
1 952
Federace židovských obcí v ČR . . . . . . . .
1 292
1 515
1 132
Jednota bratrská . . . . . . . . . . . . . . . .
3 426
2 156
Křesťanské sbory . . . . . . . . . . . . . . .
3 017
6 927
3 458
Luterská evangelická církev a. v. v České republice
5 412
2 591
Náboženská společnost českých unitářů . . .
365
302
155
Náboženská společnost Svědkové Jehovovi .
14 575
23 162
13 097
Novoapoštolská církev v ČR . . . . . . . . .
427
449
98
Pravoslavná církev v českých zemích. . . . .
19 354
22 968
20 628
Slezská církev evangelická augsburgského vyznání
14 020
8 162
Starokatolická církev v ČR . . . . . . . . . .
2 725
1 605
1 736
Církev Křesťanská společenství. . . . . . . .
4 012
9 387
Obec křesťanů v České republice . . . . . . .
884
Mezinárodní společnost pro vědomí Krišny, hnutí Hare Kršna
294
675
Česká hinduistická náboženská společnost . .
427
Buddhismus Diamantové cesty linie Karma Kagjü
3 487
Církev živého Boha . . . . . . . . . . . . . .
371
Ruská pravoslavná církev, podvorje patriarchy moskevského a celé Rusi v ČR 5 844
Ústředí muslimských obcí. . . . . . . . . . .
1 442
Višva Nirmala Dharma . . . . . . . . . . . .
1 100
Církev Nová naděje . . . . . . . . . . . . . .
430
Církev Slovo života . . . . . . . . . . . . . .
857
Církev sjednocení (moonisté) . . . . . . . . .
43
65
Scientologická církev . . . . . . . . . . . . .
110
374
Anglikánská církev . . . . . . . . . . . . . .
201
115
islám . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3 699
1 943
buddhismus . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6 817
2 632
hinduismus . . . . . . . . . . . . . . . . . .
767
210
katolická víra . . . . . . . . . . . . . . . . .
71 138
protestantská/evangelická víra . . . . . . . .
8 211
křesťanství. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13 034
judaismus . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
345
Jedi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15 070
Ateismus . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 075
Pohanství . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
863
Jiné . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
53 277
Věřící - hlásící se k církvi celkem. . . . . . . 4 502 622
3 066 287 1 467 438
Věřící - nehlásící se k žádné církvi ani náb. spol. 21 085
221 801
707 649
Věřící celkem . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 523 707
3 288 088 2 175 087
Bez náboženské víry . . . . . . . . . . . . . 4 112 864
6 039 991 3 612 804
Neuvedeno . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 665 617
901 981 4 774 323

