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"Bílý lotos" 

Jana Heřmanová se ve své práci pokouší představit učení Bílého lotosu (bailianjiao), jedno z 
nejdůležitějších v dějinách Číny, v celé jeho složitosti a změnách v průběhu historického vývoje. 
Dala si mimo jiné za cíl vyvrátit zjednodušující chápání Bílého lotosu jako pouhé tajné sekty 
stojící za četnými povstáními. 

Přestože stále ještě je pro badatele nejpřitažlivější období dynastií Ming a Čching, kdy hnutí 
Bílého lotosu působilo v Číně nejvýrazněji, zdůrazňuje Jana Heřmanová, že počátky je třeba 
hledat ve Společnosti bílého lotosu (bailianshe), kterou na začátku 5. století založil buddhistický 
mnich Huiyuanjako odnož školy Čisté země Uingtuzong). 

Autorka správně ukazuje, že učení Bílého lotosu bylo původně spjato především s uctívání 
Amitábhy a recitování jeho jména (nianfo). Ale již nejméně za Sungů učení pronikalo i mezi 
taoisty a taoistické praktiky začaly pronikat do lidové tradice Bílého lotosu. Za dynastie Ming 
pak přibyl vliv maitréjismu a manicheismu. 

Jana Heřmanová poukazuje také na nejasnosti ohledně manicheistických vlivů v době po
vstání Rudých turbanů. Jako příklad uvádí titul mingwang. Ale mingwang BJEL da mingwang 
j(BjEE byl rovněž často používaný buddhistický titul pro různá božstva (viz zejména A Dictio
nary oj Chinese Buddhist Terms, by William Edward Soothill and Lewis Hodous, 
http://www.hm.tyg.ip/~acmuller/soothill/soothill-hodous.html). 

Autorka v textu často v souvislosti s učením Bílého lotosu používá termín "mileniarismus", 
"mileniaristický", avšak bez bližšího vysvětlení. Původně je mileniarismus (též chiliasmus) spjat 
s křesťanským očekáváním tisícileté Boží říše. Angličtina už rozlišuje (nebo alespoň někteří ang
licky píšící autoři) užší "millenialism" (= chiliasm) pro křesťanskou víru a širší "millenarianism 
(millenarism, millennarism)" pro ostatní učení. Jistý náznak toho, co je mileniarismus pro Čínu, 
najdeme v kapitole "Apokalyptické tradice v Číně". 

Jádro práce tvoří logicky kapitoly 6 a 7 osvětlující tradici Bílého lotosu za dynastií Ming a 
Čching a s ní spjatá (či spojovaná) náboženská hnutí. Poněkud zavádějící je titul hned první pod
kapitoly 6.1 Mingský zákaz náboženství. Předpokládám, že se nejednalo o generální zákaz nábo
ženství, ale pouze některých, taxativně určených náboženských kultů a praktik, jak to ostatně 
s textu vyplývá. 

V podkapitole 6.3 se autorka zabývá prameny pro studium učení Bílého lotosu a uvádí, že 
tyto prameny se objevily až po roce 1500 a stručně se zmiňuje o tom, že existovaly i dříve, avšak 
měly jinou formu. Možná by bylo vhodné to ověřit. Existují studie, které se zabývají přímo jtian
skými baojuany (např. j[;1~É8'i::?lli Baojuan in Yuan Dynasty [JNt~~fiJ Yindu Journal] *f~ -
placený přístup na internetu: http://scholar.ilib.cn/A-ydxk2002040 ll.html; podobně: Gregory 
Scott: Hetrodox Religious Groups and the State in Ming-Qing China, Master of Arts Thesis, 
2005 -volně dostupné PDF: http://www.columbia.edu/~gas2122/thesis fina1.pdf). 

V podkapitole 6.5 o pokračovatelích Bílého lotosu by bylo zajímavé uvést i učení, která se 
k tradici Bílého lotosu hlásí v současnosti - např. na Taiwanu 7'c:Á:i!t a ~1t:i!t. 

V poslední kapitole Jana Heřmanová představuje zejména povstání spojovaná s učením Bí
lého lotosu za dynastie Čching. Boxerské povstání autorka "odbývá" konstatováním, že o něm 
bylo již napsáno hodně odborné literatury, "nepokládám tedy za nutné se jím šířeji zabývat". 
Právě proto by však bylo zajímavé uvést různé názory na spojení Bílého lotosu a boxerského 
povstání. Zdá se, že tato otázka stále ještě není dořešena (viz např. Lu Yao, The Boxer Movement 
and the Secret Sects (minjian mimijiaopai), in: 1900: The Boxers, China and the World, meziná-



rodní konference v Bruneji, 2001 volně dostupné PDF: 
http://mail.bris.ac.ukl~hirab/abstracts.pdD· 

Práce je napsána s velkou pečlivostí - poznámkový aparát, přehled literatury i seznam čín
ských jmen a pojmů s jejich znakovou podobou mají všechny náležitosti. Přes veškerou pečlivost 
však zůstaly některé drobné chyby, jako např. Pět měr rýže (wu midou dao místo správného wu 
dou mi dao 1i4*m, s. 17). 

Práce Jany Heřmanové ukazuje velmi dobré zvládnutí vybraného tématu v rámci možností 
bakalářské práce. Navrhuji proto ohodnocení mezi výborně a velmi dobře. 
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