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Religio. Revue pro religionistiku pfiiná‰í pfiíspûvky ze v‰ech oblastí religionistiky, tj. z dûjin
náboÏenství, psychologie náboÏenství, sociologie náboÏenství, geografie náboÏenství, filo-
zofie náboÏenství atd.

Redakce pfiijímá studie v rozsahu do 25 stran, recenze knih, hodnotící zprávy o vûdeck˘ch
akcích, pfiíp. diskusní pfiíspûvky, v‰e v rozsahu do 5 stran. âasopis téÏ uvefiejÀuje nové do-
kumenty a prameny, ãi jejich pfieklady, v rozsahu do 10 stran.

Dle uváÏení a moÏností autora lze pfiíspûvky publikovat v ãe‰tinû, sloven‰tinû nebo nûkte-
rém ze svûtov˘ch jazykÛ (angliãtina, francouz‰tina, nûmãina). U studií se pfiedpokládá re-
sumé v rozsahu 15 aÏ 30 fiádkÛ; v pfiípadû ãeské nebo slovenské studie cizojazyãné resumé,
a naopak.

Pfii citaci jazykÛ uÏívajících cizích abeced redakce dává pfiednost pfiepisu do latinky.
Pfiíspûvky redakce pfiijímá ve dvou vyhotoveních – v ti‰tûné a elektronické verzi (disketa,
e-mail).

mu Niãiren byl touto v˘sadou poctûn, za-
tímco jiní uãitelé, jako byli Hónen a Dógen,
nikoli. Hónen se navíc, tentokrát v‰ak niko-
li z vÛle autora, ale z nepozornosti redakce,
objevuje v knize pod zkomolen˘m jménem
„Hóhen“ (s. 154, 196, 197, 198).

Následující a poslední kapitola pojedná-
vá o ústfiedním pojmu a cíli, k nûmuÏ smû-
fiují v‰ichni buddhisté, totiÏ probuzení
a cestách, které k nûmu vedou. Lopez zde
jako by navazoval na pfiedchozí v˘klad
o „vozidlech vedoucích k probuzení“ a pfii-
dává nûkolik stránek o tantfie, âisté zemi
a zenu. Tím zakonãuje svÛj pfiíbûh buddhis-
mu, v nûmÏ, jak pí‰e v závûru, se pokou‰el
„podívat ... na lidi, texty a zvyklosti zdánli-
vû tak rozdílné a najít mezi nimi nûco, byÈ
prchavého, co je spojuje a co mÛÏeme na-
zvat buddhismem“ (s. 208).

Ze struãného pfiehledu kapitol a témat,
jimÏ se Lopez vûnuje, je zfiejmé, Ïe jeho
Pfiíbûh buddhismu pfiiná‰í nov˘ pohled na
tuto tradici. Nepodává systematicky utfiídû-
n˘ v˘klad historického v˘voje buddhismu,
spí‰e pfiedestírá ãtenáfii ‰irokou paletu v˘ro-
kÛ, pfiíbûhÛ, Ïivotních postojÛ, obfiadÛ
a zvykÛ, které v‰echny jako by tvofiily vût-
ve bohatého stromu bódhi. Pfiitom se nevy-
h˘bá oÏehav˘m tématÛm, která ãasto v kni-
hách o buddhismu chybûjí, obvykle proto,
Ïe nezapadají do koncepce buddhismu jako
mírumilovného, „rozumného“ náboÏenství.
Jsou to napfi. pfiíbûhy o dobrovolném sebeu-
pálení ãi sebezmrzaãení ve jménu dharmy,
coÏ by moderní ãlovûk pokládal za projev
extremismu ãi náboÏenského fanatismu, ãi
pojednání o podfiízeném postavení Ïeny
v buddhismu, která také zrovna nepatfií
k ãasto frekventovan˘m tématÛm.

ZpÛsob, jak˘m Lopez vystavûl svÛj
Pfiíbûh buddhismu, pfiipomíná trochu po-
hádky Tisíce a jedné noci. Jako princezna
·ahrazád navazovala jeden pfiíbûh za dru-
h˘m, i Lopez ve své knize rozehrál celou fia-
du témat a pfiíbûhÛ. Na jednu stranu je to
velmi pfiínosné, neboÈ se tak ãtenáfi mÛÏe
struãnû seznámit s obsahem mnoha bud-
dhistick˘ch textÛ, k nimÏ by se jinak tûÏko
dostal.  Tento pfiístup k buddhismu také od-
povídá souãasnému trendu v religionistice
pracovat s pojmy tradici vlastní, a kontras-
tuje tak s ãastou snahou západních autorÛ

pfiiblíÏit ãtenáfii buddhismus tfieba prostfied-
nictvím návodu na údrÏbu motocyklu.

Na druhou stranu toto vyprávûní pfiíbûhÛ
s sebou nese pro ãtenáfie i jistá nebezpeãí.
Lopez pfiíbûhy ilustruje urãitá pojednání,
z nichÏ nûkterá pro samé pfiíklady nedokon-
ãil, jiná jen nakousl. Velmi pfiíhodné jsou
tyto pfiíbûhy v kapitolách o buddhistické
praxi, naopak plynulost textu nejvíce tfií‰tí
v kapitole vûnované dharmû. Stejnû jako
u krále, jemuÏ ·ahrazád vyprávûla pohádky,
aby se vyhnula smrti, je i ãtenáfiova pozor-
nost ãasto odvedena pfiíbûhy do vzdálen˘ch
koutÛ a zapomíná na pointu. Pro laického
ãtenáfie se tak ukáÏe jako nejlep‰í fie‰ení na-
cházet odpovûdi na tyto otevfiené a nedo-
konãené problémy (napfi. buddhové svûto-
v˘ch stran) v Lexikonu v˘chodní moudrosti.
Stejnû tak je Lexikon uÏiteãn˘ pro ãtenáfie
neznalého nûkter˘ch v˘razÛ. LopezÛv
Pfiíbûh buddhismu sice obsahuje struãn˘
slovníãek, kter˘ je navíc v ãeském vydání
pfiíhodnû doplnûn Lubo‰em Bûlkou o nûkte-
rá dal‰í hesla, pfiesto v‰ak pokr˘vá jen sku-
teãnû nejzákladnûj‰í termíny.

Pfiíspûvkem k Lopezovû pestrému obra-
zu buddhismu na V̆ chodû je doslov Du‰ana
LuÏného a Lubo‰e Bûlky o podobách bud-
dhismu na Západû a v ãeském prostfiedí.
Pfiipomíná ãtenáfii, a tím také odkazuje na
Lopezovu pfiedchozí práci, Ïe buddhismus
nab˘vá rÛzn˘ch podob nejen v dûjinách
a v prostoru mezi sv˘mi vyznavaãi, ale také
v myslích a pfiedstavách lidí, ktefií o nûm
mluví, pí‰í a toãí filmy. V souladu s hlavní
my‰lenkou Lopezovy knihy tak poukazují
na mnohost a rÛznorodost pfiíbûhÛ buddhis-
mu, které se mûní podle toho, kdo je zrovna
vypravuje.
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