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s náv‰tûvou kostela, povûreãn˘ch praktikách spojen˘ch nejãastûji se zá‰kodnou magií, pﬁedstavách o Bohu, jejichÏ nejcharakteristiãtûj‰ím rysem je jeho kaÏdodenní
pﬁítomnost a chápání obydlí jako BoÏího
stánku nahrazujícího RomÛm v jistém smyslu kostel, následuje pasáÏ o pﬁedstavách
telgártsk˘ch RomÛ o smrti a záhrobí. Její
první ãást je vûnována specifickému pﬁípadu obyvatelky jedné z komunit, která pravdûpodobnû prodûlala klinickou smrt spojenou se záÏitkem „náv‰tûvy nebe“. Autor
pﬁitom zaznamenává v˘razn˘ dopad jejího
svûdectví na pﬁedstavy o záhrobí v obou
romsk˘ch komunitách. Druhou ãást této
sekce pak tvoﬁí záznam pohﬁebních praktik,
které jsou v˘razem pﬁedstav o smrti a posmrtném Ïivotû, resp. o kontinuitû Ïivota.
Následující oddíly, tvoﬁící v jistém
smyslu tûÏi‰tû stati, jsou vûnovány specifickému fenoménu romské religiozity – pﬁísahám, jejichÏ tematizace je zpracována ve
formû struãné pﬁípadové studie. Jednotlivé
druhy pﬁísah jsou klasifikovány (v‰ední,
sankãní, ceremoniální, vûrnostní) a popsány, pﬁiãemÏ autor nezÛstává jen u deskripce
a poukazuje na spojitost instituce pﬁísah
s konceptualizací pravdy a lÏi v dan˘ch komunitách a konstatuje, Ïe zatímco bez nich
by pravda mezi Romy byla „dost relativním
pojmem“ (s. 138), právû Bohem sankcionované pﬁísahy zde dodávají pojmu pravdy
„takﬁka absolutní rozmûr“ (s. 138). Z tohoto dÛvodu autor pﬁísahy chápe jako bázi sociálního systému tûchto spoleãenství, pﬁedstavující „pevnou kostru partnersk˘ch
a mezilidsk˘ch vztahÛ, na niÏ se postupnû,
jako ‰lachy a svaly, napojuje v‰e ostatní“ (s.
144).
Studie Tatiany Podolinské nazvaná
„Boh medzi vojnov˘mi plotmi: NáboÏenská
polarizácia v rómskej kolónii v Plaveckom
·tvrtku“ nabízí pronikavou anal˘zu koﬁenÛ,
vzniku a prÛbûhu vnitﬁní polarizace romské
osady a úlohy, jakou v tomto procesu sehrála náboÏenská víra. Dvû znepﬁátelené ãásti
romské osady v Plaveckém ·tvrtku jsou oddûleny plotem, kter˘ zde vyrostl poté, co
v lednu 2001 latentní konflikt mezi obûma
stranami pﬁerostl v otevﬁenou agresi. Autorka z v˘zkumného materiálu vyvozuje charakteristické znaky obou znepﬁátelen˘ch

ãástí osady, které oznaãuje jako „tradiãní“
(pﬁíslu‰nost ke katolické církvi, pﬁítomnost
prvkÛ tradiãní romské víry, niÏ‰í sociální
úroveÀ, patriarchální typ rodiny, negativní
postoj k majoritnímu obyvatelstvu) a „progresivní“ skupinu (vy‰‰í sociální úroveÀ,
pﬁijímání hodnot vût‰inové spoleãnosti
a pozitivní postoj k ní, „matriarchální“ typ
rodiny, ale zejména otevﬁenost nov˘m náboÏensk˘m proudÛm a odmítání magick˘ch
praktik a povûr, které jsou souãástí tradiãní
„romské víry“). Po otevﬁeném „vyhlá‰ení
války“ pﬁeru‰ily obû skupiny ve‰keré dosavadní vztahy a vyvinuly ﬁadu mechanismÛ
na vymezení, obranu a ospravedlnûní autonomie a správnosti názorÛ vlastní skupiny.
Jedním z takov˘ch nástrojÛ byla konverze
„progresivní“ skupiny od katolické církve
nejdﬁíve ke SvûdkÛm Jehovov˘m, pozdûji
k charismatickému sboru Slovo Ïivota a nakonec ke KﬁesÈanskému sboru, coÏ byl zpÛsob, jak utvrdit skupinu v pﬁesvûdãení o jejím vy‰‰ím sociálním statusu. Tato postupná
krystalizace nového náboÏenského pﬁesvûdãení jedné ãásti osady zároveÀ vyhrotila
konflikt s ãástí druhou, „tradiãní“ a katolickou, do podoby je‰tû ostﬁej‰í. „NáboÏenská
polarizace osady“ je tak, podle autorky, „zákonit˘m dÛsledkem celkové polarizace
romské osady v Plaveckém ·tvrtku, probíhající celá desetiletí“ (s. 161).
MAREK JAKOUBEK, LENKA BUDILOVÁ

Frédéric Lenoir,
Setkávání buddhismu
se Západem,
Praha: Volvox Globator 2002,
342 s.
Téma buddhismu na Západû a jeho stále
vzrÛstající obliba láká mnoho souãasn˘ch
badatelÛ ke zkoumání dûjin a hledání pﬁíãin
a dÛsledkÛ pronikání tohoto náboÏenství do
okcidentálního prostﬁedí. V ãe‰tinû je
z tûchto pomûrnû ãetn˘ch prací dostupné
jen velmi málo. První vla‰tovkou se v tomto smûru stala kniha Frédérica Lenoira,
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Setkávání buddhismu se Západem, kterou
v kvalitním pﬁekladu Lady Bosákové z francouzského originálu La rencontre du buddhisme et de l’Occident (Paris: Fayard
1999) vydalo nakladatelství Volvox Globator jako 10. svazek edice Katarze.
Autor, francouzsk˘ sociolog a religionista, jenÏ spolupracuje s Centrem pro interdisciplinární studium náboÏensk˘ch skuteãností (EHESS) v PaﬁíÏi, se podobnou
tématikou zab˘vá jiÏ od poãátku své vûdecké dráhy. Je autorem monografií: Buddhismus ve Francii (Paris: Fayard 1999), Mnich
a lama (Paris: Fayard 2001), spoluautorem
knihy Sekty, lÏi a ideály (Paris: Bayard
1998) a editorem Encyklopedie náboÏenství
(Paris: Bayard 1997). Lenoirova publikace
Setkávání buddhismu se Západem, která vychází z jeho doktorské práce, pﬁekraãuje obvykl˘ dûjinn˘ pﬁehled a zasahuje i do oblastí filosofie, sociologie, psychologie ãi
antropologie.
Jak jiÏ sám ãesk˘ název knihy napovídá,
v pﬁípadû kontaktu Západu s buddhismem
jde o prÛbûÏné kontakty, reflexe, okouzlení
i odmítání, a ne o jedno ãi dvû setkání (na
konci 19. stol. a v ‰edesát˘ch letech 20. století). Autor dokonce zaãíná pátrat po vlivu
buddhismu na západní my‰lení jiÏ ve starovûku, pﬁitom v‰ak sám upozorÀuje, Ïe je
tﬁeba vyvarovat se pﬁedstav o jakémsi dûjinnû kontinuálním, lineárnû vzrÛstajícím poznání buddhismu na Západû.
Lenoirova práce je pozoruhodná nejen
sv˘m rozsahem a pﬁehledností, ale zejména
zpÛsobem zpracování daného fenoménu.
SnaÏí se totiÏ spí‰e o zmapování pﬁedstav
o buddhismu, jeho prezentací ãi obrazÛ, kdy
„jsme svûdky nepﬁetrÏité hry zrcadlov˘ch
odrazÛ, pﬁi níÏ se buddhismus stává pro
Evropany dÛvodem, aby se na sebe lépe podívali a aby sami sobû lépe porozumûli“ (s.
15). Jde tedy o to, jak byl – a do znaãné míry stále je – buddhismus reinterpretován deformujícími kulturními prizmaty. Pﬁes nespojitou povahu jednotliv˘ch období
setkávání s buddhismem mÛÏeme rozpoznat, jak zdÛrazÀuje Lenoir, Ïe nûkteré recepce buddhismu se na Západû opakují.
Jako ãervená nit se tak historií vinou urãité
stereotypy: napﬁíklad o tajemném, magickém Tibetu, o zdegenerovaném kﬁesÈanství,

nihilistickém náboÏenství ãi esoterickém
vûdûní.
Kniha je rozdûlena do pûti relativnû uzavﬁen˘ch ãástí, jeÏ sledují historické etapy
kontaktu Západu s buddhismem a jeÏ jsou
dále ãlenûny do tematick˘ch kapitol. Text je
navíc mnohdy zasazen do ‰ir‰ích souvislostí t˘kajících se vnímání a vlivu nejen buddhismu, ale celého „Orientu“ na okcidentální kulturu. První oddíl, nazvan˘ „Zrození
jednoho fiktivního svûta“, pojednává o prvních, a ãasto také dezinterpretovan˘ch znalostech o buddhismu, zprostﬁedkovan˘ch –
po pádu helénistick˘ch impérií a kvÛli hradbû islámu – nûkolika málo stﬁedovûk˘mi
a renesanãními cestovateli a misionáﬁi. JiÏ
z antického svûta v‰ak lidé na Západû zdûdili urãité zaÏité pﬁedstavy spojované nejen
s buddhismem, ale s cel˘m v˘chodním prostorem: pﬁedstavy naprosté jinakosti, fantastiãna (tajemnosti) a nesmírné moudrosti.
Tato pojetí jsou pak dále nesena (nebo spí‰e
nezámûrnû opakována) takov˘mi cestovateli, jako byli napﬁíklad Vilém Rubruk (první
popis tibetsk˘ch mnichÛ), Marco Polo (autor deskripce nûkter˘ch buddhistick˘ch rituálÛ a Ïivota Buddhy) nebo v 16. a 17. století misionáﬁi Franti‰ek Xaversk˘, Antonio
de Andrado, v 18. století Ippolito Desideri
a v 19. století otec Huc. Lenoir nás upozorÀuje na to, Ïe m˘tus o magickém Tibetu
(ãasto ztotoÏÀovaném s královstvím Knûze
Jana) se rodí jiÏ ve stﬁedovûku a prakticky
nezmûnûn pﬁetrvává aÏ k otci Hucovi a dále.
V ãásti „Objevení buddhismu intelektuály (1780-1875)“ pﬁedstavuje Lenoir ãtenáﬁÛm poãátek zájmu evropsk˘ch badatelÛ
o buddhismus, první studie a pﬁeklady buddhistick˘ch posvátn˘ch textÛ. Prudká reakce kﬁesÈansk˘ch myslitelÛ na obdiv, kter˘
toto náboÏenství vyvolalo u mnoh˘ch vzdûlancÛ, na sebe nenechal dlouho ãekat.
KﬁesÈanství i buddhismus byly pomûﬁovány
ve v‰ech ohledech, jedni nacházeli mnohé
analogie, druzí nesmiﬁitelné rozdíly. Lenoir
jako „bonbónek“ pﬁedkládá ohlasy tûchto
sporÛ v soudobé francouzské literatuﬁe
(FlaubertÛv Bouvard a Pécuchet). Podrobnûji se vûnuje Schopenhauerovu „buddhistickému pesimismu“ a Nietzschovu
„buddhistickému nihilismu“, dvûma pre-
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zentacím buddhismu (v jejichÏ stﬁedu stojí
dvû ideje spojované s buddhismem – ateismus a nicota), které nadlouho ovlivnily západní nazírání na toto náboÏenství.
Ve tﬁetím oddíle „Buddhistick˘ ezoterismus a modernismus (1875-1960)“ se Lenoir
nejprve zab˘vá protikladn˘m pólem vnímání buddhismu – proudem, kter˘ v sobû spojuje romantické pﬁedstavy tajemn˘ch nauk
skr˘vajících ezoterické vûdûní a magického
Tibetu jako ztûlesnûní místa, kde jsou ony
okultní nauky pﬁedávány z generace na generaci. Tento smûr zastupuje Teosofická
spoleãnost Heleny Blavatské a Henryho
Olcotta, Alexandra David-Néelová a její tibet‰tí mágové ãi knihy Cyrila Hoskinse
alias Lobsanga Rampy. Vedle toho se zaãíná prosazovat i odli‰ná linie, kterou Lenoir
naz˘vá buddhistick˘m modernismem a jeÏ
staví do centra pozornosti zejména théravádov˘ a zenov˘ buddhismus (hojnû propagovan˘ slavn˘m D. T. Suzukim). K tomuto
proudu se vztahují i reflexe filozofÛ, psychoanalytikÛ a v neposlední ﬁadû i beat zenové generace.
Nov˘ náboj pro buddhismus na Západû
pﬁichází spolu se stále ãetnûj‰ími asijsk˘mi
mistry, aÈ uÏ to byl Suzuki-ró‰i ve Spojen˘ch státech, Taisen De‰imaru a Thich
Nhat Hanh v Evropû nebo tibet‰tí lamové
(exil dalajlamy, karmapy, Sakja-Thidzin,
DüdÏom-rinpoãhe, Kalu-rinpoãhe, atd.).
Zdá se, Ïe v této ãásti práce, nazvané „Noví
Ïáci (1960-1990)“, se Lenoir odklání od
svého dosavadního zpÛsobu podání okcidentálních „obrazÛ“ buddhismu a sleduje
spí‰e deskriptivním zpÛsobem propagaci
a instalaci buddhismu na Západû prostﬁednictvím náboÏensk˘ch uãitelÛ V˘chodu,
kdy buddhismus jiÏ není pouhou „libÛstkou“ intelektuálÛ, ale dostává se mu velké
pozornosti ‰ir‰ího obecenstva, z nûhoÏ se
mnozí chtûjí stát „opravdov˘mi buddhisty“.
Poslední, pátou ãást autor pojmenoval
„Buddhistick˘ humanismus (1989 – 21. století)“; milníkem je mu udûlení Nobelovy
ceny za mír 14. dalajlamovi a silná medializace jeho osoby v následujících letech.
Domnívá se, Ïe „i Hollywood pﬁichází se
svou tro‰kou do ml˘na a k tolika dobr˘m
dÛvodÛm, proã praktikovat buddhismus,
pﬁidává je‰tû emoce. Buddhismus se tak stá-

vá skuteãn˘m spoleãensk˘m fenoménem
Západu a lidé ve vût‰inû západních zemí nepﬁestávají k tomuto náboÏenství konvertovat“ (s. 237). Lenoir opût vzpomíná nûkteré
stereotypní pﬁedstavy, které pﬁetrvaly nûkolik staletí: vnímání buddhismu jako moderního, tolerantního, pragmatického, racionálního náboÏenství a pojetí Tibetu jako
poslední svaté zemû, jeÏ spojuje tibetsk˘
m˘tus o ·ambhale a Hiltonovu ·angri-la
a v souãasnosti je hojnû podporována hollywoodsk˘mi filmy typu Mal˘ Buddha ãi
Sedm let v Tibetu. Závûrem autor dodává, Ïe
obrovsk˘ úspûch buddhismu na Západû tkví
pﬁedev‰ím v jeho schopnosti balancovat
mezi racionalismem a mytickou obrazností,
mezi logick˘m a magick˘m my‰lením.
Kniha Setkávání buddhismu se Západem
pﬁedstavuje publikaci bohatou na informace, zároveÀ je díky své popularizaãní formû
pﬁístupn˘m napínav˘m ãtením, které jistû
ocení nejen odborná, ale i ‰ir‰í veﬁejnost.
Souãástí práce je poznámkov˘ aparát,
jmenn˘ rejstﬁík, slovníãek pojmÛ, bibliografie a obrazová pﬁíloha. Spolu s praktick˘m
rozdûlením témat do jednotliv˘ch kapitol
umoÏÀují snadnou a rychlou orientaci. ByÈ
se Frédéric Lenoir snaÏí o vyváÏenost, nedá
se pﬁehlédnout o nûco detailnûj‰í popis francouzsk˘ch reálií (i kdyÏ do jisté míry pochopiteln˘ pro znalost domácího prostﬁedí
a bezproblémovou dostupnost pramenÛ). Je
tﬁeba upozornit na chybu v ãíselném údaji
o procentu mni‰ské tibetské populace (s.
251), kdy ãeská verze knihy uvádí 80% (coÏ
logicky není dost dobﬁe moÏné, národ by
tak brzy vymﬁel), francouzsk˘ originál v‰ak
pﬁedkládá realistiãtûj‰ích 20%.
Recenzovaná kniha poskytuje nabit˘,
podnûtn˘ materiál, v˘znamn˘ zejména novou snahou analyzovat nejen dûjiny pronikání buddhismu na Západ, ale pﬁedev‰ím
pﬁedstavy s ním spojené. Lenoirova kniha
se tak stává inspirativní reflexí toho, jak se
Západ vyrovnával s jinakostí V˘chodu.
EVA BRECHTOVÁ

