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Bílý lotos Jana Heřmanová 

1. Úvod 

Učení bílého lotosu, hnutí bílého lotosu, tradice bílého lotosu ... Nejčastěji vyvolají tyto 

pojmy představu náboženských skupin1 vycházejících z buddhistické tradice čisté země a 

připravených ve jménu příchodu budoucího buddhy Maitréji vyvolat povstání. Z obecných děl 

a encyklopedií2 se většinou dozvídáme, že učení bílého lotosu (bailianjiao) bylo založeno ve 

12. století mnichem Mao Ziyuanem v rámci buddhistické tradice čisté země. Stoupenci této 

tradice se snažili dodržováním pravidel správného života a opakováním jména buddhy 

Amitáhby dosáhnout znovuzrození v Amitábhově čisté zemi. 

K této základní doktríně se pak v průběhu dějin přidávaly další myšlenky a učení, jako 

třeba taoistická stvořitelská mytologie, lidový taoismus, mileniaristické učení buddhy Maitréji 

a manicheismus.3 Stoupenci hnutí vytvářeli širokou, decentralizovanou síť se základnami 

v místních komunitách. Díky eschatologickému učení bylo možné mobilizovat masy 

následovníků proti existujícímu státnímu systému. Tato schopnost hnutí bílého lotosu se 

projevuje v četných povstáních, kdy jako první velké bývá uváděno povstání Rudých turbanů 

na konci vlády dynastie Yuan. 

Následující text chce na základě práce s novějšími studiemi poukázat na to, že 

takovéto chápání bílého lotosu jako linie propojující songské laické buddhistické hnutí, rebelii 

období pozdní dynastie Yuan a četná povstání doby dynastií Ming a následně Qing je poněkud 

zjednodušující. Text sleduje bílý lotos v dějinách od buddhistického laického hnutí za 

dynastie Song k náboženským skupinám za vlády qingské dynastie. Tím, co je těmto jevům 

společné, je označení bílý lotos (ne vždy ale jako označení sebe sama), obsahy se však 

výrazně odlišují. 

V prvních kapitolách se věnuji počátkům společnosti bílého lotosu a vývoji laického 

buddhistického hnutí za dynastie Song a Yuan, kdy označení bílý lotos nepředstavovalo 

označení náboženské skupiny potenciálně nebezpečné státu, ale naopak respektovaného 

laického náboženského hnutí, jež mělo své stoupence v řadách obyčejných lidí i elity, jejíž 

'Většina anglicky, ale i česky, píšících autorů užívá jednodušší označení "sekta (sect)". Slovo "sekta" však 
vyvolává minimálně při použití v češtině negativní konotace, snažím se tedy tomuto termínu vyhnout a 
používám pojem "náboženská skupina". 
2Například Twitchett, Denis-Fairbank, John K. (eds.), The Cambridge History ofChina, Vol. 10. Late Ch'ing, 
1800-1911, Part I. Cambridge University Press 1978, 136-137., "Bílého lotosu, škola", In: Lexikon východní 
moudrosti, Olomouc: Votobia 1996, 44., [Mou Zhongjian-Zhang Jian, Zhongguo zongjiao tongshi, xia, Beijing: 

Shehui kexue wenxian chubanshe]if-~~~- 1U~, rp!Ji/Jlffi.i!ff!J:, ~. ~~~{: f±-0N"tJti#fU±Ift&f± 20032
, 746-

747. 
3Twitchett-Fairbank (eds.), The Cambridge History ... , 137. 
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účast v tomto hnutí byla spíše volnější ve srovnání s poměrně dobře organizovanými 

skupinami "neelitních" stoupenců. 

Zdánlivě zlomovým je obdobím pádu dynastie Yuan a nástupu Mingů, kdy se na 

nějaký čas společenství bílého lotosu "ztrácí" z pramenů, aby se později znovu objevilo jako 

označení pro náboženskou skupinu, která je díky svým ideálům potenciálně nebezpečná pro 

stát, a tedy určená k pronásledování. Touto "proměnou" se zabývá kapitola "Spasitelské hnutí 

Han Shantonga a povstání Rudých turbanů" a následující kapitoly. 

Vzhledem k tomu, že změna pohledu na společnost bílého lotosu se váže k období 

dynastie Ming, věnuji se krátce vztahu mingského státu a náboženství a především 

mingskému zákazu náboženství, který společnost bílého lotosu doslovně zmiňuje. V kapitole 

"Pokračovatelé hnutí bílého lotosu" se ještě vracím k možným následovníkům "původního" 

hnutí bílého lotosu, abych se v dalším textu obrátila ke sledování náboženských skupin 

označovaných souhrnně jako "učení bílého lotosu", ačkoli samy tyto skupiny se 

pojmenovávaly různě. 

Je třeba ještě podotknout, že odborné práce, zaměřené na povstání související 

s náboženskými skupinami a "učením bílého lotosu", se většinou příliš nezabývají bílým 

lotosem před rokem 1500. Nanejvýše bez dalšího zopakují tradiční tvrzení o původu a 

postupné proměně hnutí a pak se již podrobněji věnují zvolenému tématu. S. Naquin 

například ve svých pracech uvádí, že se zabývá učením bílého lotosu a s ním spojenými 

povstáními po roce 1500 (doba, kdy se jako pramen objevují tzv. drahocenné svitky).4 

4Naquin, Susan, "The Transmission ofWhite Lotus Sectarianism in Late Imperial China." In: Johnson, David
Nathan, Andrew J.-Rawski, Evelyn S. (eds.), Popu/ar Cu/ture in Late Imperial China, Berkeley: University of 
Califomia Press 1985, 255-291:255. 
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2. Počátky Společnosti bílého lotosu 

Společnost bílého lotosu ( bailianshe) bylo společné označení pro volnou organizaci 

laických buddhistů, kteří recitovali Amitábhovo5 jméno. Tuto organizaci lze vysledovat do 

období raných Tangů. Od tohoto období bylo zaměření na opakování Amitábhova jména 

výraznou vlastností laického buddhismu propagovaného tradicí čisté země. Spolehnutím se na 

opakování Amitábhova jména se věřící zcela svěřovali Amitábhově soucitu. Zvyk opakovat 

Amitábhovo jméno zůstal rozšířený během severních Songů, posilovaný buddhistickými 

mnichy a obecně spojený s velkými kláštery. 

Následovníci tradice čisté země viděli původ tohoto zvyku ve skupině mnichů a 

učenců shromážděných slavným mnichem Huiyuanem (334-416)6 v roce 402 na hoře Lu. 

Huiyuan pocházel ze severovýchodní části současné provincie Shanxi, z oblasti, která byla v 

jeho době pod vládou Xiongnu. Huiyuan se zpočátku věnoval studiu konfuciánských 

Kanonických knih a také textům Daodejing a Zhuangzi, jeho cílem bylo stát se státním 

úředníkem. Roku 354 opustil válkou sužovanou centrální planinu a vydal se na jih. Doputoval 

posléze do současné provincie Hubei, do kláštera mnicha Dao'ana (312-385r, jenž právě 

vyučoval pradžňáparámitové sútry. 8 Tento zážitek Huiyuana natolik ovlivnil, že se stal 

buddhistickým mnichem a plně se oddal studiu buddhismu.9 

Posléze se Huiyuan usadil na hoře Lu v dnešní jihočínské provincii Jiangxi a založil 

zde klášter Východního lesa (Donglinsi), od těch dob vyhlášený čistotou mnišské disciplíny. 

Zde byl obklopen okruhem svých žáků a jejich následovníků, mnichů i laiků, a byl vážený 

nejen u čínských vysoce postavených úředníků, ale i u nečínských vládců daleko na severu. 

Huiyuan nejen dále rozvíjel to, co se naučil od svého mistra Dao'ana, ale sám se věnoval 

5Amitábha, doslovně "nekonečný jas" či "nekonečný (svým) jasem", jeden z velmi oblíbených dhjánibuddhů 
mahájány. Vládne v Západním ráji Sukhávatí a představuje ztělesněnou moudrost a slitovnou něhu. Bývá 
zobrazován s drahocennou korunou ha hlavě nebo vyholenou lebkou a ruce vyjadřují gesto meditace nebo kázání 
nauky. Často se objevuje s dhjánibódhisattvou Avalókitéšvarou po levici a s bódhisattvou Mahásthámpráptou po 
pravici. (Miltner, Vladimír, Malá encyklopedie buddhismu, Praha: Práce 1997, 23.) 
6Podrobněji o Huiyuanovi, jeho učení i dalších okolnostech viz Tsukamoto, Zenryli, A History oj Early Chinese 
Buddhism: From Its Indroduction to the Death oj Hui-Yuan, Vol. 2, Tokyo-New York: Kodansha Intemational 
1985, 759-868. 
7Dao'an byl mnichem, který nejvýrazněji poznamenal čínský buddhismus 4. století. Pocházel z čínského severu 
z konfuciánské rodiny. Sestavil první katalog všech překladů buddhistických spisů od období Han, stanovil 
pravidla mnišského života a zavedl kult budoucího Buddhy Maitréji. Dao'an ztělesňoval kombinaci čínské i 
buddhistické kultury, svým působením připravil příchod a působení Kumarádžívy (344-413?). Podrobně o 

Dao'anovi viz Tsukamoto, A History ... , Vol. 2, 655-756. Stručný úvod viz Cheng, Anne, Dějiny čínského myšlení. 
Praha: Dharmagaia 2006, 345-347. 
80značení řady asi čtyřiceti mahájánových súter sebraných pod společným označením, neboť obsah všech tvoří 
uskutečnění pradžni, tedy moudrosti ve smyslu bezprostředně zakoušené, intuitivní moudrosti. 
90etailně o cestě Huiyuana k buddhismu viz Tsukamoto, A History ... , s. 759n. 
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dalšímu studiu buddhistických textů a přijímal buddhistické učitele přicházející ze zahraničí. 

Zavedl kult buddhy Amitábhy. 

Žáci Huiyana v klášteře Východního lesa se zúčastnili výše zmiňovaného shromáždění 

na hoře Lu. Jednalo se o sto dvacet tři učenců, laiků i mnichů. Předpokládá se, že skupina byla 

nazvána Společnost bílého lotosu k recitování Buddhova jména (bailianshe nianfo) a její 

členové se zavázali, že se oddají snaze o znovuzrození v Amitábhově čisté zemi. 10 Huiyuan 

ovšem nekladl důraz na opakování jména Amitábhy, ale doporučoval spoléhat především na 

vlastní meditační schopnosti a kontemplaci Amitábhy ve vlastní vnitřní mysli. Hlavním cílem 

společnosti bylo především další pěstování a rozvíjení buddhistického učení. Společnost 

bílého lotosu sloužila jako první historický model pro laické i monastické společnosti tradice 

čisté země za Songů. 

Společnost bílého lotosu za Songů je možné rozdělit na několik různých skupin. 

Základem ideálu bílého lotosu bylo v prvé řadě přesvědčení stoupenců, že napodobují ideál 

Huiyuanovy Společnosti bílého lotosu. Základním požadavkem pro stoupence bylo opakování 

Amitábhova jména za účelem budoucího zrození v Amitábhově čisté zemi. Všechny také 

spojovala víra, že Huiyuan zorganizoval první shromáždění za tímto účelem nazvané 

Společnost bílého lotosu." Každý, kdo se k tomuto tvrzení přidal, mohl užívat a užíval 

autonym Společnost bílého lotosu, mohlo se však jednat o několik různých společenství, a to 

především: společnosti vedené mnichy tradice tiantai; 12 malá shromáždění učenců; neelitní 

10Čistá země nazývaná "Sukhávatí, Země blaženosti. Země je pokryta lotosy vytvořenými ze sedmi vzácných 
látek a některé dosahují průměru několika desítek kilometrů. Každý lotos vyzařuje miliony světelných paprsků a 
z každého paprsku vystupují miliony buddhů, kteří putují do všech světových stran, aby v různých světových 
systémech učili dharmu. Čistá země je rovná jako dlaň, nejsou tam hory ani oceány. Jsou tam však velké řeky, 
jejichž hladina podle přání stoupá nebo klesá od ramen po kotníky a voda mění teplotu podle toho, jak si kdo 
přeje. Zvuk řeky může mít podobu šťastných slov, která si bytosti přejí slyšet, například buddha, prázdnota, 
ustání a velký soucit. Nikdo neuslyší slova překážka, neštěstí a bolest, slova noc a den se užívají jen jako 
metafory. Bytosti v čisté zemi nepotřebují potravu. Když mají hlad, představí si jídlo, které chtějí, a zaženou tak 
hlad, aniž musí jíst. Bydlí v palácích podle vlastních představ, zdobených drahokamy. A přece i v čisté zemi 
existuje určitá hierarchie. Někteří její obyvatelé sedí se zkříženýma nohama na lotosových květech, jiní jsou 
uzavřeni v kalichu lotosu. Ti druzí se necítí být uvězněni, protože kalich je tak velký, že se do něj vejde palác 
podobný paláci bohů. Ti, kdo své zásluhy zasvětí znovuzrození v čisté zemi, ale přesto v mysli chovají 
pochybnosti, se zrodí uvnitř lotosu a musí tam zůstat pět set let. V představách vidí krásy čisté země, ale nemají 
možnost slyšet dharmu. Ti, kdo jsou prosti pochyb, se znovuzrodí přímo na otevřených lotosových květech a 
mají neomezený přístup k dharmě." (Lopez,Donald S. Jr., Příběh buddhismu. Průvodce dějinami buddhismu a 
jeho učením. Brno: Barrister&Principal, 2003, 78.) 
''Ter Haar uvádí mimo jiné i příklad taoistického kláštera na hoře Lu kolem roku 1170, který organizoval 
shromáždění Bilého lotosu (bailianhui) první až sedmý den osmého měsíce. O obsahu shromáždění samotného 

se mnoho neví. (ter Haar, Barend J., The White Lotus Teachings in Chinese Religious History, Leiden: E. J. Brill 
1992 ... , 70. 
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laická shromáždění s podobnými charakteristikami rozšířená na značném území. Všechny tři 

typy shromáždění užívaly označení Společnost bílého lotosu a sdílely stejný základní ideál. 13 

2.1 Laický buddhismus za Songů 

Pro přívržence laického buddhismu obecně nebylo důležité, o jakou konkrétní 

buddhistickou tradici se jedná. Rozlišování mezi jednotlivými buddhistickými učeními (chan, 

tiantai aj.) mělo význam pro kněží, kazatele a učence, nikoli pro "obyčejné" lidi. Laický 

buddhismus za Songů se soustřeďoval především na opakování Amitábhova jména. Lotosový 

květ pak byl důležitým ikonografickým motivem. Bílý květ plovoucí na hladině ukazuje na 

čistou přirozenost věřícího, zatímco kořeny v bahnitém dně odkazují na připoutání k lidskému 

světu. Věřící, již dosáhnou zrození v Amitábhově Západním ráji, se zrodí na bílém lotosu. 

Kláštery tradice čisté země byly často označovány jako kláštery bílého lotosu. 

Laičtí věřící se snažili nashromáždit dostatek zásluh (čínsky futian, tedy "pole 

zásluh")'\ aby tak ovlivnili buď svůj osud v tomto životě, nebo své budoucí zrození. Jednou 

z cest k získání zásluh byl například přednes súter. K oblíbeným sútrám patřily: Diamantová 

sútra (jingangjing, skr. Vadžraččhédikábhagavatipradžňápáramitásútra), Sútra zlatého jasu 

(jinguangmingjing, skr. Suvarnaprabhásasútra), Sútra dokonalého probuzení (yuanjuejing), 

Amitábhasútra (milefojing), Lotosová sútra (miaofalianhuajing, skr. 

Saddharmapundaríkasútra). K dalším způsobům shromažďování zásluh patřilo obdarovávání 

klášterů, ať už v podobě darovaných prostředků nebo půdy, dále financování výroby zvonů, 

soch, vyřezávání súter do kamene nebo jejich tisk. Rozdávání almužen žebrákům a chudým, 

péče o nemocné a další veřejně prospěšná činnost jako třeba stavba a údržba mostů nebo cest. 

Tato víra ve shromažďování zásluh nebyla typická jen pro jednu konkrétní školu 

buddhismu a později se stala nedílnou součástí konfuciánského etického myšlení. Základem 

pozdějšího hnutí bílého lotosu byla patrně shromáždění laických věřících, kteří pod vedením 

128uddhistická škola Tiantai nese jméno podle pohoří, kde byl založen její hlavní klášter. Její učení vychází 
z Lotosové sútry, proto byla také často označována jako "Škola lotosové sútry" (čín.fahuazong). Tato škola 
považuje za svého prvního patriarchu Nágárdžunu (2./3. století), neboť jej i pojetí tří pravd vychází z teze 
zastávané Nágárdžunou, že vše podmínečně vzniklé, je prázdné (skr. šúnjatá). Škola vychází z toho, že všechny 
jevy jsou projevem absolutna, "takovosti" (skr. tathatá), což se projevuje ve třech pravdách. Rozlišuje pravdu 
prázdna, časové ohraničenosti, tj. zdánlivého, a středu. Škola je obecně považována za všeobsáhlý směr 
buddhismu, neboť syntetizovala extrémy a jednostrannosti jednotlivých škol. (blíže viz "Tchien-tchaj, škola", In: 
Lexikon ... , 473-475.) 
13Podrobněji viz ter Haar, The White Lotus ... , 64. 
14skr. punjakšétra- Buddha jako příjemce dobročinných darů, které dárci přinášejí pravé zásluhy na rozdíl od 
darů mnichům nebo obci (skr. sangha). (Miltner, Malá encyklopedie ... , 168.) 
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mnichů četli sútry. Tyto skupiny si dávaly různá jména, jako třeba Společnost (bílého) lotosu 

(bailianshe), Společnost čisté země (jingtushe). Laičtí buddhisté sami sebe označovali jako 

"lidé Cesty" (daomin), (daoren), "přítel/přátelé Cesty" (daoyou), "ten, který je na Cestě/ ti, 

kteří jsou na Cestě" (daozhe), "kníže Cesty" (daogong), "dáma Cesty" (daogu), "žena Cesty" 

(niidao), "ten, který je na Cestě a obléká bílé šaty" (baiyi 15 daozhe). 

Lidé cesty pro svou činnost obvykle zřizovali malý konvent nebo chrám. Vykonávali 

náboženské funkce stejně jako mniši, zůstávali však součástí světské společnosti. 16 Věnovali 

se především četbě súter, financovali jejich tisk, věnovali se stavbě cest a mostů a rozdávání 

čaje nemajetným. Členové společnosti si také navzájem pomáhali při soudních přích. Jejich 

činnost nesloužila jen náboženským účelům, ale přispívala i ke zvýšení prestiže praktikujícího 

a jeho rodiny ve společnosti obecně. Bylo možno kombinovat náboženské ideály a 

společenské cíle. Opakování Amitábhova jména, kouzel a súter, dodržování vegetariánství a 

sbírání zásluh bylo společné všem buddhistickým přístupům. 

Dalším znakem odlišujícím přívržence laického buddhistického hnutí od ostatních 

bylo užití afiliačních znaků. Po přijetí buddhistických slibů (tj. uznání trojího útočiště 17 a 

závazku dodržovat pět laických zápovědí 18) užívali ve jméně znak, který ukazoval na to, že 

náležejí k lidem Cesty. Afiliační znaky byly tyto: dao (cesta) , zhi (moudrost), yuan 

(dokonalost), pu (univerzální, obecný), miao (nádherný), jue (uvědomění). Tyto znaky 

používali ve jménech muži i ženy. Užití znaků přispívalo k vědomí sdílené identity. Laikové 

se snažili co nejvíce přiblížit mnišskému ideálu, aniž by se zřekli tohoto světa a uvolnili se 

z vazeb k rodině a společnosti. Snažili se dosáhnout aktivní účasti ve společnosti i náboženské 

organizaci. 19 

15baiyi je konvenční termín pro laické buddhisty. 
16Více informací o utváření a významu laické zbožné tradice zaměřené za Songů viz Stevenson, Daniel B., 
"Protocols of Power: Tz'u-ylin Tsun-shih (964-1 032) and T'ian-ťai Lay Buddhist Ritual in the Sung," in: 
Gregory, Peter N .-Getz, Daniel A. Jr. ( eds. ), Buddhism in the Sung, Honolulu: University of Hawai'i Press 1999, 
340-408. 
17Trojí útočiště (skr. trišarana, čín. sangui), tedy Buddha, dharma a sangha. Přijetím trojího útočiště se člověk 
formálně prohlašuje za přívržence Buddhovy nauky. 
18Pět laických zápovědí (skr. paňčašíla, čín. wujie)- patero základních zápovědí laika, a to neubližovat bytostem, 
nekrást, necizoložit, nelhat a neopíjet se; to znamená zachovávat se ve stavu klidné rovnodušnosti. (Miltner, 
Malá encyklopedie ... , 152.) 
19B. J. ter Haar poukazuje na to, že mniši a jeptišky odcházeli do kláštery většinou již jako děti, často ani ne tak 
díky vlastni zbožnosti jako z vůle zbožných rodičů či ze sociální nutnosti. (ter Haar, The White Lotus 
Teachings ... , 41.) 
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2.2 Mao Ziyuan 

Původ hnutí bílého lotosu jako buddhistického laického hnutí je spojený 

s buddhistickým mnichem Mao Ziyuanem (1 086/88-1160), který byl činný kolem roku 1130 

v blízkosti jezera Dianshan mezi Suzhou a Huating (moderní Šanghaj). Mao Ziyuan se sám 

označoval za učitele Bílého lotosu (bailian daoshi). Užití afiliačních znaků pu a jue ve jméně 

následovníků hnutí se odvozuje od Mao Ziyuanových kázání. 

Mao Ziyuan se narodil v Kunshan blízko Suzhou, jeho rodiče brzy zemřeli a on 

vstoupil do kláštera v Suzhou. Studoval tradici Tiantai i metody Chanu, asi ve čtyřiceti letech 

dosáhl probuzení a rozhodl se věnovat svůj život pro spásu všech. Byl inspirován 

Huiyuanovou Společností bílého lotosu, jež byla významná pro tradici Tiantai. Napsal řadu 

náboženských příruček a mezi nimi i "Ranní kajícné rituály Bílého lotosu" (bailian chenchao 

chanyi), což je stručné kompendium důležitých kázání z buddhistického kánonu, žánr typický 

pro tradici tiantai. 

Není jasné, do jaké míry byl Mao Ziyuan inspirací pro Společnost bílého lotosu, 

založil však Chrám pokání bílého lotosu (bailian chantang) blízko jezera Dianshan, jež si 

získal místní popularitu. Tento chrám byl v blízkosti kláštera Puguangwang (nebo Dianshan 

chan) založeného kolem roku 1127, tedy v přibližně stejnou dobu jako chrám Mao Ziyuanův. 

Klášter si udržel spojení s tradicí Bílého lotosu nejméně do roku 1311. Do tohoto roku je 

datovaná báseň napsaná představeným tohoto kláštera a zmiňující, že po Mao Ziyuanově 

činnosti bylo lotosové učení v oblasti hodně propagováno a všichni se shromažďovali u 

jezera Dianshan. 

Podle Mao Ziyuana bylo důležité nejen opakování Amitábhova jména, ale i správné 

chování založené na paňčašíle. Dobré skutky je třeba konat v prvé řadě nikoli proto, aby 

věřící pomohli sobě nebo někomu z rodiny od nemoci a podobně, ale především proto, aby 

dosáhli osvobození ze sansáry (koloběhu znovuzrozování). Pálit tyčinky v touze po bohatství 

(tj. konat dobré skutky v touze po světských odměnách) je zbytečné. Ty, kteří toto činili, Mao 

Ziyuan zesměšňoval. 

Roku 1131 udal někdo Mao Ziyuana místní správě kvůli "posluhování démonům" 

(shimo)20
, a ten byl poslán do vyhnanství do Jiangzhou (moderní Jinjiang). Toto místo je 

20Pakliže byla laická společenství podezřívána z heterodoxního učení (tj. učení neshodující se s oficiální státní 
doktrínou) či protispolečenského chování, které by mohlo vést k nepokojů, byly k jejich obviňování často 
užívány stereotypní výrazy a přívrženci společenství byli obviňováni ze: shromažďování v noci a rozcházení se 
za úsvitu (yeju xiaosan), nerozlišeného míchání mužů a žen (nannii hunza), vegetariánství a sloužení démonům 
(chicai shimo). Za Songů postupně docházelo k užití hanlivých pojmů k označení nejrůznějším skupin stále ve 
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blízko hory Lu, kde působil Huiyuan, a 1 v době Mao Ziyuanova života bylo důležitým 

buddhistickým centrem, pro Mao Ziyuana bylo tedy toto vyhnanství velkou inspirací. Později 

se Mao Ziyuan vrátil znovu k jezeru Dianshan a před smrtí poučil následovníky, aby používali 

čtyři znaky ve svých jménech na označení své náboženské příslušnosti. A to znaky: pu, jue, 

miao, dao, což dohromady znamená "univerzální vědomí o nádherné cestě" a vyjadřuje, že 

každý nosí ve svém srdci buddhu (buddhovskou podstatu) a může si tuto skutečnost 

uvědomit. 

Po Mao Ziyuanově kremaci byly jeho ostatky uloženy do stúpy, bylo s ním tedy 

naloženo jako s významným mnichem či kazatelem. Později byl Mao Ziyuan dvěma historiky 

tradice tiantai Zongjianem (tl. 1237) a Zhipanem (1220-1275) obviněn z hereze, zjednodušení 

a převrácení buddhistického učení. Ve stejné době i později byl však spisovateli tradice čisté 

země mimo hnutí bílého lotosu stále považován za významného přispěvatele k tradici čisté 

země. Pravděpodobným nástupcem Mao Ziyuana se stal "Malý" Mao Sheli, avšak údaje o 

něm nejsou moc jasné, mimo zmínky o tom, že dále šířil Mao Ziyuanovo učení, které patrně 

nadále vzkvétalo v oblastech Wujiang a Huating i v období pozdních Jižních Songů.21 

2.3 Hnutí bílého lotosu za dynastie Song a Yuan 

Hnutí bílého lotosu rozhodně nebylo místním či dočasným jevem. Přívrženci obvykle 

zakládali konvent. Příspěvky na založení konventu získávali případně od lépe situovaných 

místních věřících (ne však nutně členů hnutí bílého lotosu). Sami sebe označovali jako "lidé 

Cesty" a přijímali náboženské afiliační znaky pu a jue. Podnikali nejrůznější činnosti pro 

dobro společnosti a neoddělovali se od ní, stejně jako to činila jiná hnutí či skupiny v rámci 

laického buddhismu. 

Zajímavé je, že k vzestupu hnutí a zakládání klášterů a konventů docházelo ve větší 

míře až asi sto let po smrti Mao Ziyuana, aby se toto společenství ze zjevně místního a málo 

známého jevu ve 12. století proměnilo v jedno z nejlépe doložených náboženských hnutí za 

dynastie Yuan. Jako nejjednodušší se nabízí vysvětlení odkazující k nedostatku pramenů. Ve 

známých zachovaných sebraných dílech z doby Jižních Songů a Yuan nedošlo k žádné 

větší míře, na druhou stranu bylo s těmito skupinami zacházeno se značnou tolerancí. Z pramenů lze vyčíst 
určitou obavu skupin před zákazem a persekucí, skutečné případy zákazů a pronásledování nejsou alespoň podle 
dochovaných pramenů časté. Blíže viz ter Haar, The White Lotus ... , 44-59. Ter Haar věnuje této problematice 
značnou pozornost, neboť se snaží prokázat, že za dynastie Song a Yuan nebylo hnutí bílého lotosu zakázanou, 
obávanou a podezřelou organizací/organizacemi na okraji společnosti. 
21 ter Haar, The White Lotus ... , 70. 
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výrazné změně v dokumentaci monastického buddhismu a navíc je možné, že mnohé kláštery 

byly založeny dříve, než jsou zmiňovány prameny.22 

Možným důvodem tohoto zdánlivého pozdějšího rozkvětu hnutí je skutečnost, že 

praktikování ideálu se do období pozdních Jižních Songů odehrávalo převážně 

v domácnostech a až později se změnilo v hnutí s centry v konventech. Důvodem k této 

změně mohlo být zbohatnutí příslušníků hnutí nebo proměna postoje k náboženským 

institucím. Je taktéž možné, že se hnutí jednoduše stalo skutečně populárním i v oblasti 

Huating a Wujiang až ve třicátých letech 13. století a začalo se šířit dále. A to vzhůru po toku 

řeky Yangzi do provincií Hubei a Sichuan, na jih podél obchodní cesty z Hangzhou přes 

Huizhou a stalo se pak obzvláště populárním v severním Fujianu a severním Jiangxi. Šíření 

hnutí záviselo také na síle existujících buddhistických institucí v dané oblasti. Dostatečně 

silné stávající organizace byly překážkou k výraznějšímu nástupu nové náboženské tradice či 

hnutí.23 

Jak již bylo zmíněno výše, laičtí věřící se snažili mnoha způsoby napodobit konvenční 

monastický buddhismus. Příčinou byla nejspíše nespokojenosti s tradiční podřízenou rolí 

laických věřících jako "dárců almužny" (tanyue) a přání ztotožnit se se společensko

náboženskou rolí kněží, mnichů a jeptišek. Přívrženci hnutí bílého lotosu kladli důraz na 

činnost ve prospěch společnosti a často působili jako místní vůdcové,24 stejně jako to činili 

buddhističtí kněží. Podíleli se na řízení nejrůznějších stavebních projektů či jiných činností 

komunity. Jejich náboženský status byl ambivalentní, neboť jim umožňoval pokračovat ve 

společenských a pracovních rolích a plnit povinnosti z nich plynoucí a také založit rodinu a 

mít potomstvo, a tím naplnit požadavky konfuciánské etiky. Jednalo se tedy o originální 

řešení konfliktu mezi náboženskými a společenskými požadavky.25 

Za pozdních Jižních Songů a dynastie Yuan si hnutí bílého lotosu získalo značný 

respekt i u učenců, zatímco v pozdějším období, tedy za dynastie Ming a Qing, bylo pro 

příslušníky elity společensky nepřijatelné a nebezpečné, aby podporovali hnutí, které mělo ve 

jméně označení bílý lotos. Za dynastie Yuan bylo hnutí bílého lotosu přijatelným a 

uznávaným společenským jevem. Patrně již tehdy existoval rozdíl mezi neelitním hnutím, 

22Biíže viz ter Haar, The White Lotus ... , 95. 
23Jako třeba tradice bílého oblaku v oblasti dolního toku Yangzi nebo tradice tiantai v regionu kolem Ningbo, viz 
ter Haar, The White Lotus ... , 96. 
24Mniši náležející k hnutí byli podřízeni laikům. 
25ter Haar, The White Lotus ... , 93-94. 
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které bylo lépe organizované, striktnější a vědomé si sebe sama, a literáty, v jejichž případě se 

jednalo spíše o přiklonění se k ideálu než o členství v jasně vymezené organizaci. 

Přestože existují doklady o tom, že někteří z literátů podporovali hnutí bílého lotosu,26 

je velmi obtížné zjistit jasný postoj učenců k tomuto hnutí obecně. Mohli ve svých zápisech a 

věnováních pro chrámy a kláštery přehánět ideál Huiyuanovy Společnosti bílého lotosu aniž 

by věnovali tolik pozornosti nejrůznějším dalším chrámům a jejich přívržencům, jako třeba 

stoupencům učení Mao Ziyuana. K Huiyuanovi cítili jistý obdiv, protože nabídl alternativu 

k monastickému buddhismu a protože mezi literáty byla rozšířená víra, že mezi 

Huiyuanovými následovníky byli slavní spisovatelé. Vzdělanci patrně kladli důraz na některé 

prvky původního učení, což formovalo jejich postoj k hnutí i způsob, jakým o něm psaliY 

3.Pudu 

Významnou osobností hnutí bílého lotosu za dynastie Yuan byl mnich Pudu (1255-

1330), který "věnoval větší část svého života tomu, aby zformuloval 'ortodoxní' tradici bílého 

lotosu, která by byla zcela přijatelná pro náboženskou a společenskou elitu jeho doby." 28 Pudu 

pocházel z Danyangu nedaleko od Zhejiangu, z rodiny, jejíž členové založili roku 1270 

Společnost bílého lotosu a posléze také klášter, který byl Puduem roku 1304 rozšířen. Pudu 

sám se stal mnichem kláštera Donglin na hoře Lu, studoval však na mnoha různých místech, 

aby se posléze usadil v rodinném klášteře v Danyangu, kde pobýval do roku 1305 a pak 

opětovně po roce 1325, kdy zde založil konvent. Roku 1330 v tomto klášteře zemřel.29 

Po celý svůj život byl obráncem ideálu Společnosti bílého lotosu, vedle jiných děl 

vytvořil i kompilaci "Drahocenné zrcadlo lotosové tradice na hoře Lu30 (Lushan lianzong 

baojian)" (dokončeno roku 1305), aby ustanovil a definoval ortodoxní tradici bílého lotosu 

hory Lu. Práce je rozdělena do deseti kapitol a každá pojednává o důležitých aspektech 

náboženských praktik tradice čisté země. Dílo obsahuje citace z Mao Ziyuanových prací a 

jeho rozhovorů se žáky. Cituje i další díla týkající se ideálu Huiyuanovy Společnosti bílého 

26Ter Haar zmiňuje např. Ouyang Xuana (1283-1357) a Wu Chenga (1249-1333) a pokouší se možný postoj 
členů elity k hnutí bílého lotosu analyzovat co nejpřesněji. Prameny, ze kterých jsou v současnosti čerpány 
informace např. o hnutí bílého lotosu, byly psány právě literáty. Jejich přístup k tématu a jeho vnímání může tedy 
následně ovlivňovat současné vnímání problému neznámou měrou. (ter Haar, The White Lotus ... , 89-93.) 
27ter Haar, The White Lotus ... , 91. 
28ter Haar, The White Lotus ... , 96. 
29lnformace o Puduovi jsou uvedeny především podle ter Haar, The White Lotus ... , 72-80 a podle Overmyer, 
Daniel L., "Altematives: Popular Religious Sects in Chinese Society." Modern China,Vol. 7, No. 2 (1981), 153-
190: 173-175. 
30Při dalších zmínkách zkráceno na "Drahocenné zrcadlo". 
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lotosu, z čehož je patrné, že Pudu nepovažoval Mao Ziyuanovu tradici za jedinou možnou pro 

hnutí bílého lotosu. 

Roku 1305 se Pudu stal představeným kláštera Donglin na hoře Lu. Tři roky nato bylo 

císařem Wuzongem (1307 -1311) hnutí bílého lotosu zakázáno. Pudu se tedy vydal do 

hlavního města a nabídl trůnu svou výše zmiňovanou knihu. Od pozdějšího císaře Renzonga 

(1311-1320) získal svolení k tisku "Drahocenného zrcadla" a krátce na to byly ještě vyřezány 

bloky pro tisk, samotný tisk díla následoval až o několik let později. Roku 131 O Pudu poslal 

trůnu dopis (patrně ne první) ve snaze prokázat naprostou ortodoxii tradice bílého lotosu. Po 

nástupu císaře Renzonga na trůn roku 1311 byl zákaz tradice bílého lotosu zrušen. 

Pudu byl nejspíše autoritou pro tradici bílého lotosu nejen pro císaře Renzonga, ale i 

pro vysoké mongolské a čínské úředníky a pro významné mnichy své doby, na což ukazují 

jejich předmluvy a doslovy k "Drahocennému zrcadlu" a dalším Puduovým pracem 

publikovaným v roce 1312. Odkazy na "Drahocenné zrcadlo" se staly standardní součástí 

prací pozdějších autorů tradice čisté země. Zároveň se Puduovo dílo i pro moderní vědce 

stalo dokladem "degenerace" hnutí bílého lotosu, jakýmsi znakem jedné z fází na cestě 

k proměně tohoto hnutí v mileniaristické učení, jak je posléze potkáváme za dynastií Ming a 

Qing.3' 

3.1 "Degenerace" hnutí bílého lotosu? 

Daniel L. Overmyer z "Drahocenného zrcadla" vyvozuje, "že na počátku 14. století 

byla populární tradice bílého lotosu již zcela odlišná od zdrojové ortodoxní tradice čisté země, 

a to především kvůli začlenění taoistických cvičení pro cirkulaci životního dechu. Navíc byli 

přívrženci tradice silně ovlivněni poněkud překroucenou verzí chanového tajného předávání a 

s ním spojenými kóany. Ve srovnání s Puduem to byli materialisté, kteří brali tělo a jeho 

funkce ve skutečnosti velmi vážně."32 Jediným jevem, který je podle Overmyera významný 

pro pozdější tradici bílého lotosu a Puduova kritika jej nezahrnuje, jsou povstání ve jménu 

Maitréji,33 kterých se účastnili odborníci na bojová umění.34 

31 Takto vidí Puduova díla např. Overmyer, "Altematives: Popular Religious ... , 175-I82. 
120verrnyer, "Altematives: Popular Religious ... , I 77. V následujícím textu Overrnyer podrobněji rozebírá 
Puduovu práce a jednotlivé body jeho kritiky. 
33Maitréja (čín. Milefo), doslova "milující", představuje ztělesnění všeobjímající lásky. Jako pátý a poslední 
pozemský buddha je očekáván v budoucím světovém věku. Ikonograficky bývá zobrazován s chodidly, jež se 
dotýkají země, což naznačuje jeho připravenost ve stanovený čas povstat ze sedadla a přijít na svět. ("Maitréja", 
In: Lexikon ... , 277-278.) 
340verrnyer, "Altematives: Popular Religious ... , I 82. 
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Ter Haar se svou interpretací naopak snaží doložit, že mnohé víry a praktiky, které 

Pudu kritizoval, vůbec nebyly typické pro hnutí bílého lotosu. Pudu psal své dílo z pozice 

obránce hnutí a ve své práci se zaměřoval na ideál bílého lotosu obecně. Některé jím vnímané 

"nedávné degenerace" buddhismu se opravdu v jeho době děly, avšak jednalo se o zvyky, jež 

byly běžné již za Songů nebo i dříve. 35 V některých bodech se nejednalo o narušování 

buddhistického učení, ale o praktiky založené na běžných taoistických meditačních 

technikách a technikách sloužících k prodloužení života, do nichž byla zahrnuta buddhistická 

terminologie. 

Příkladem těchto Puduem kritizovaných technik jsou například sexuální praktiky: 

"V současnosti je tu skupina hloupých lidí, kteří ze zvyku praktikují odlišné náboženství 

(yijiao, heterodoxní učení) a osobují si jméno žáci lotosové tradice (lianzong dizi). Nesprávně 

poukazují ke 'dvojí kultivaci' a zabývají se nečistou činností."36 Sexuální praktiky pěstované 

lidmi Pudu kritizuje i na dalších místech svého textu, sám uvádí, že se jedná o praxi 

taoistickou. Uvádí také, že tyto techniky jsou praktikovány "žáky lotosové tradice". Ne však 

proto, že by měl na mysli hnutí bílého lotosu, ale protože se obává, že by jeho vlastní hnutí 

mohlo být zaměněno za toto druhé, tedy v dané době populární taoistické Učení úplné 

dokonalosti a jeho odnož Učení zlatého elixíru.37 

Podle ter Haara se jenom část Puduových komentářů v "Drahocenném zrcadle" týká 

hnutí bílého lotosu tak, jak je známe. Pudu v této části kritizuje dva konkrétní členy hnutí za 

to, že na sebe berou úlohy, které obvykle náležejí ordinovaným buddhistickým mnichům. 38 

Puduův přístup je přístupem vzdělaného mnicha, obeznámeného s buddhistickými sútrami a 

jejich tradičním výkladem. Mnohé z jeho kritiky se mohlo týkat stejně tak členů hnutí bílého 

lotosu jako většiny dalších aktivních laických buddhistů období dynastie Yuan. Pro Pudua 

samotného mohlo být z jeho mnišské pozice jeho vlastní hnutí bílého lotosu do jisté míry 

podezřelé, přesto s ním nikdy nepřestal spolupracovat. 

V reálu vždy existovalo "napětí mezi udržovateli (mnichy, kazateli, šamany) 

kanonické náboženské tradice (ať už slovesné nebo psané) a lidmi touto tradicí 

35Ter Haar pomanmenává, že určení doby, kdy se objevuje určitý zvyk je problematické. (ter Haar, The White 
Lotus ... , 97.) 
36Ter Haarova citace z Lushan lianzong baojian, I 0:49b (Yang Ne, Yuandai bailianjiao ziliao huibian, Beijing: 
Zhonghuashuju 1989 [;f1jti'3, JtA~rlll~tH4~.~. :iU{: rť$15fnJ].), vizterHaar, The WhiteLotus ... , 106. 
"Dvojí kultivace" může být zkrácené "dvojí kultivace vnitřní podstaty a života" (xingming shuangxiu), tj. vnitřní 
a vnější alchemie, která může odkazovat k Učení úplné dokonalosti. V taoismu doby Yuan může tento pojem 
odkazovat také k sexuálním disciplínám, pak je to zkratka pro "duální pěstování Yin a Yang". 
378líže viz ter Haar, The White Lotus ... , 104-109. 
38ter Haar, The White Lotus ... , 109 
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inspirovanými. Udržovatelé se vždy obávali, ať už oprávněně nebo ne, že jejich následovníci 

mohou být svedeni na zcestí 'heterodoxními' učeními."39 Při posuzování záměrů Puduova díla 

je třeba také brát v úvahu skutečnost, že cílovým publikem Gak podle ter Haara ukazují 

kolofony tisků jeho děl) jeho prací byli především členové vzdělané elity, pro něž bylo třeba 

psát jiným způsobem než pro běžné věřící. 

Pokud přijmeme ter Haarovu argumentaci, nebylo hnutí bílého lotosu za Songů a 

dynastie Yuan opovrhovanou sektou stojící v pozadí mnoha povstání a kombinující četné 

náboženské tradice, ale společensky dobře přijímaným jevem s vysokou vnitřní spojitostí. 

Problematickým místem je vztah hnutí a centrální vlády v oblasti práva. Dokumentovaný je 

zákaz hnutí z roku 1308, po kterém se hnutí snažilo prokázat, že je zcela ortodoxní. Další, 

málo dokumentovaný zákaz přišel v roce 1322. Na hnutí samotné měly tyto zákazy malý vliv, 

nehrály významnou roli ani v jeho pojímání ani ve vnímání laického buddhismu jako celku. 

Jsou doložené nepřerušené tradice konventů od konce 13. století do poloviny 14. století. 

3.2 Příslušnost k hnutí versus rodová příslušnost 

Hnutí bílého lotosu mohlo představovat protivníka konfuciánského vnímání 

společenských vztahů. Podle konfuciánské morálky byla rodina velmi důležitá a mnoho péče 

bylo věnováno uctívání předků. Za Songů se zvyšoval význam konfuciánského principu 

rodových linií, mezi jinými získávala na oblibě rodová organizace vyjadřující generaci člena 

rodu pomocí zvláštních znaků. Tím se pak zjednodušovalo rozpoznávání jednotlivých 

generací, jež bylo součástí vytváření správných genealogií, které postupně získávaly na 

důležitosti jako obecná záležitost.40 

Pro následovníky hnutí však nebyla nejdůležitější vazba v rámci rodové linie, ale 

právě sounáležitost s hnutím, označovaná afiliačními znaky, díky kterým se mohli stoupenci 

hnutí navzájem snadno identifikovat. Skutečnost, že členství v hnutí bylo postaveno nad 

loajalitu k rodině a rodové linii a nad členství ve skupinách, ke kterým člověk náležel na 

základě místa bydliště, musela být považována za narušení konfuciánské morálky. To zároveň 

mohlo být v konfliktu s rostoucím důrazem na příbuzenské vztahy v rámci rodové linie než 

39ter Haar, The White Lotus ... , ll O. 
400 vývoji rodových linií a vývoji znaků těchto linií viz Ebrey, Patricia Buckley, "The Early Stages in the 
Development ofDescent Group Organization", in: Ebrey, Patricia Buckley-Watson, James L., Kinship 
Organization in Late Imperial China I 000-1940, Berkeley-Los Angeles-Londo: University of Califomia Press, 
1986, 16-61. 
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v rámci nejužší rodiny. Jak však bylo toto narušení vnímáno a do jaké míry skutečně bylo 

hnutí v konfliktu se zvyšujícím se důrazem kladeným na příbuzenské vztahy, lze jen těžko 

určit.41 

Rozdíl možná nebyl tak patrný za Songů a dynastie Yuan a vzrostl až 

v mingském období. V 15. století se rodové linie staly mnohem důležitějšími, protože rody 

podporovaly jednotlivé kandidáty ve zkouškách do civilní služby. Tito kandidáti by jinak 

neměli prostředky nutné k mnohaletému studiu a přípravě na zkoušky. Pro rody, které chtěly 

získat nebo udržet postavení na určitém místě, bylo důležité, aby jejich členové uspěli u 

státních zkoušek. Značný respekt, kterému se hnutí těšilo v době Song a Yuan, mezi lidmi ze 

všech vrstev (včetně učenců neokonfuciánského přesvědčení) také odráží relativně malý vliv 

zkouškového systému na utváření morálního přesvědčení literátů. Teprve za dynastie Ming 

získal systém zkoušek přísnost, pro kterou se stal později tak neslavně známým.42 

4. Spasitelské hnutí Han Shantonga a povstání Rudých turbanů 

Po pádu dynastie Yuan mizí hnutí bílého lotosu zcela ze zorného pole, což je 

způsobeno především nedostatkem pramenů pro rané období mingské vlády vůbec (tedy dobu 

1368 - přibližně 1450). Existují informace o politické a vojenské historii tohoto období, 

společenská a náboženská situace je však nejasná. Přechodové období mezi dynastiemi Yuan 

a Ming je tradičně považováno za dobu, ve které se pasivní hnutí bílého lotosu proměnilo 

v mileniaristické, revoltující hnutí s označením učení bílého lotosu (bailianjiao). Jako příklad 

tohoto přechodu se uvádí povstání inspirované Han Shantongem (popraven roku 1351), jako 

důkaz proměny se uvádí raně mingský zákaz společnosti bílého lotosu. 

Roku 1344 došlo ke katastrofálním záplavám na Žluté řece, po nich následovala sucha, 

epidemie, problémy se zásobováním. Vláda nepřistoupila bezprostředně k řešení potíží, teprve 

roku 1351 se začalo s úpravou koryta Žluté řeky. Avšak kolem roku 1350 došlo díky 

hospodářskému a společenskému nepořádku ke změně atmosféry mezi lidem, důsledkem 

čehož byl vznik a šíření nejrůznějších zvěstí a proroctví.43 

41 Podrobněji viz ter Haar, The White Lotus ... , 112-113. 
42ter Haar, The White Lotus ... , 113. 
43 Podrobnější informace o situaci ve čtyřicátých a padesátých letech 13. století viz Dreyer, Edward L., Early 
Ming China. A Political History 1355-1435, Stanford: Stanford University Press 1982, 15-17. 
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Han Shantong44 z Yingzhou v Henanu patrně využil již existujících zvěstí a tvrdil, že 

našel kamenné vyobrazení s jedním okem a proroctvím na zadní straně tohoto obrazu a 

prohlásil, že říše je v nepořádku, Buddha Maitréja sestoupí na zemi a znovuzrodí se a Král 

světla se zjeví na tomto světě. Sebe a svého syna prohlásil za potomky Huizonga (vládl 1100-

1125), posledního císaře Severních Songů, který byl zajat Džiirčeny a vypovězen do 

Mandžuska. Společně s generálem Liu Futongem, který prohlašoval, že je jedním z předních 

generálů císaře Huizonga jménem Liu Guangshi plánoval povstání. Plány ztroskotaly, Han 

Shantong byl uvězněn a popraven. 

Liu Futong společně s Han Shantongovým synem Lin'er (byl označovaný také jako 

xiao mingwang, malý nebo mladší Král světla) posbíral zbylé následovníky a zorganizoval 

povstání. Toto povstání bylo po několik let úspěšné. Vojska Rudých turbanů (hongjin) 

pustošila celou oblast řeky Huai.45 O hnutí je poměrně málo zpráv, pozdější historikové se 

patrně snažili zakrýt skutečnost, že zakladatel mingské dynastie Zhu Yuanzhang (vládl 1368-

1399), který byl přívržencem tohoto hnutí, zůstal nominálně podřízený Han Lin'erovi patrně 

až do roku 1363.46 Navíc byl Han Lin'er v očích rebelů oprávněným císařem a jeho zabití na 

příkaz jeho poddaného by vypadalo jako nebezpečná historická analogie z období nástupu 

dynastie Han.47 

Roku 1364 se stala Zhu Yuanzhangova vojenská pozice konečně bezpečnou a on začal 

v únoru 1364 rozšiřovat svou formální autoritu, když převzal titul prince z Wu. Neohrožoval 

však Han Lin'erovu pozici. Han Lin'er se o dva roky později utopil při přechodu řeky (jednalo 

se o nehodu nebo o příkaz Zhu Yuanzhanga?48
) a Zhu Yuanzhang označil následující rok 1367 

44Podrobněji o původu Han Shantonga a o šíření náboženských myšlenek viz Dardess, John W., "The 
Transforrnation of Messianic Revolt and the Founding ofthe Ming Dynasty", The Journal of Asian Studies, Vol. 
29, No. 3 (1970), 539-558:543-544. 
45Frederick W. Mote píše o dvou hlavních proudech povstání, jižním inspirovaným snad buddhistickým mnichem 
Peng Yingyum (poprvé se objevuje roku 1338 jako doktrinální vůdce povstání v Yuanzhou- moderní Jiangxi, 
hranice Hunanu) a severním navazujícím na Han Shantonga. Učení, na kterém oba proudy stavěly bylo údajně 
podobné, zatímco organizace jiná. Mote však také uvádí, že v povstání se účastnilo mnoho různorodých skupin. 
(Mote, Frederick W., "The rise ofthe Ming dynasty, 1330-1367", in: Mote, Frederick W.-Twitchett, Denis (eds.), 
The Cambridge History ofChina. Volume 7. The Ming Dynasty, 1368-1644, Part I, Cambridge: Cambridge 
University Press 1988, 11-56: 37-40. 
46Dardess uvádí, že Zhu Yuanzhang vládl ve své doméně v letech 1355-1367 jménem obnovené dynastie Song, a 

tedy jménem Han Lin'era (Dardess, "The Transformation ... , 555. 
47Věřilo se, že Xiang Yu roku 205 př. n.I. zavraždil panovníka Yi ze státu Chu, což bylo důvodem pozdější 
porážky ve válce s Liu Bangem o nadvládu po pádu dynastie Qin (206 př.n.l.). Toto období bylo hlavním 
historickým tématem populární literatury období vlády dynastie Song a Yuan, ale po roce 1368 zmizelo, aby bylo 
nahrazeno příběhy Tří říší - možná pro podobnost mezi Liu Bangem, který rozhodně nebyl zobrazován 
pozitivně, a Zhu Yuanzhangem. (Barend J. ter Haar, The White Lotus ... , 117. Odkazuje ke studii Wilta Idemy.) 
48Dreyer uvádí, že kolovaly legendy o podílu Zhu Yuanzhanga na Han Lin'erově smrti. (Edward L. Dreyer, Early 
Ming China ... , 63.) 
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prvním rokem Wu a přestal používat kalendář Rudých turbanů. O rok později byla oficiálně 

vyhlášena dynastie Ming49 v Nanjingu. 

Jasně formulovaná představa o spojení mezi povstáním Rudých turbanů a hnutím 

bílého lotosu se objevuje až mnohem později. Za pozdních Mingů byly Rudé turbany běžně 

uváděny ve výčtu náboženských povstání, ale nejsou zmíněny ve spojení s učením bílého 

lotosu. O učení Han Shantonga existuje mnoho spekulací a titul Král světla bývá považován 

za známku vlivu manicheismu.50 Veškeré odkazy k temnotě a světlu nebo apokalypse 

v čínském mileniarismu pramení podle většiny současných vědců z tohoto učení.51 Označení 

Král světla mingwang je sice jedním z mnoha jmen pro Otce velikosti, hlavního boha 

manicheistického panteonu, ale bylo užíváno zřídka, častějším bylo pojmenování Ctihodný 

světla (mingzun, tento titul byl užit např. i v mingském zákazu manicheismu). 52 

S. Apokalyptické tradice v Číně 

Na tomto místě se chci blíže podívat na možný původ mileniaristických myšlenek 

v čínské historii. Zmiňované ideje jsou důležité pro učení, jež tvořila ideologický základ pro 

pozdější mileniaristická povstání, a bývají tradičně a ve velké většině prací jednoduše 

připisovány manichejským vlivům. Výzkumy dunhuangských textů však poukazují na 

původní spasitelské tradice inspirované buddhismem nebo taoismem, jež zahrnovaly všechny 

později známé prvky, není tedy nezbytné odvolávat se při výskytu učení o světlu a temnotě 

ihned na manicheistické vlivy. Bádání vztahující se k období let 200-600 n.l. (přibližně) 

ukazuje, že v této době docházelo k formování čínské mileniaristické tradice, jež je patrně 

hlavním zdrojem mnoha prvků, které můžeme nalézt v pozdně císařských i moderních 

49Přesněji: byla vyhlášena dynastie Velkého světla, Da ming, jejíž jméno bylo dost možná zamýšleno jako odkaz 
k da mingwang (velký král světla) s cílem vypořádat se s možnou legitimitou rodiny Han. 
50Manicheismus-náboženské hnutí založené ve 3. století perským prorokem Máním (216-asi 276), který se 
pokládal za vtělení Ducha svatého. Jeho nauka zahrnuje prvky a postavy mazdaismu, žida-křesťanské gnóze, 
buddhismu. Základem je rozvětvený kosmický mýtus o třech fázích boje mezi dvěma věčnými principy
světlem a tmou (tj. Bohem a hmotou), které byly zprvu odděleny, v přítomném věku spolu bojují a na konci času 
budou opět odděleny. Lidská duše, i duše zvířat, rostlin a věcí jsou částečky božského světla zakleté v hmotě, 
odkud je má člověk přísnou morálkou a askezí v jídle a sexu vysvobozovat, a tak se účastnit kosmického 
dramatu. (Pavlincová, Helena-Horyna, Břetislav, Judaismus. Křesťanství. Islám, Olomouc: Nakladatelství 
Olomouc 2003, 371. 
51 Manicheismus se dostal do Číny ve druhé polovině 7. století, první čínská konverze je známá z 9. století. 
Učení je postaveno na dvou původních principech, jež stojí ve věčné opozici, světlu a temnotě. Skutečnost, že 
v tomto světě je smíšeno dobré a zlé, je činem temného principu, původně byly tyto dva principy odděleny. Pro 
manicheisty znamená spása návrat světla z tohoto promíchaného světa zpět k principu světla a věčné oddělení 
těchto dvou principů. (Bryder, Peter, The Chinese Transformation oj Manichaeism. A Study ofChinese 
Manichaean Terminology, Tryck: Vanersborgs Offset AB 1985, 76.) 
52ter Haar, The White Lotus .. . , 121. 
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mileniaristických hnutích. 53 

Zatímco v pozdně císařském období kolovaly apokalyptické představy především 

mezi neelitním obyvatelstvem či obyvatelstvem s minimálním vzděláním, raně středověké 

apokalyptické představy byly celospolečenskou záležitostí, týkaly se nejen obyčejných 

věřících, ale i příslušníků kulturní elity a samotného císaře. Jednalo se totiž o "apokalyptický 

věk par excelence"54 s četnými válkami, cizími invazemi, hladomory, epidemiemi. V takovém 

prostředí kvetla také apokalyptická proroctví a povstání, současně se však jednalo i o období 

vzestupu taoismu a buddhismu. Tato dvě náboženství také poskytla největší část slovníku pro 

apokalyptický diskurs dané doby. 

V období pozdních Hanů žil Zhang Daoling, visionář a náboženský inovátor, který na 

základě svého prožitku roku 142 n.l. založil taoistickou školu známou jako Cesta nebeských 

mistrů (tianshidao)55 nebo také Pět měr rýže (wu midou dao). Ačkoli původní zaměření školy 

Cesta nebeských mistrů nebylo mileniaristické, s odkazy k apokalypse je možné se setkávat 

během celého jejího působení. Vize zakladatele školy, Zhang Daolinga, byla založena na 

obrazu Laozi znázorněného v textech hanského období a doby Šesti dynastií jako boha, jež 

sestupuje v roli spasitele na zemi v různých pro Čínu obtížných dobách především proto, aby 

pomohl moudrému králi založit novou dynastii. 

Kritické období na konci dynastie Han bylo označováno jako doba pádu ze zlatého 

věku do současného stavu a stoupenci Cesty nebeských mistrů měli být těmi, kdo nově zalidní 

zemi zničenou apokalypsou. V pozdějších textech školy, jde o texty označované souhrnně 

jako Shangqinť6 a Lingbao57
, se vyskytují mileniaristická témata ještě výrazněji. Texty 

obsahují proroctví o cyklické obnově světa, kdy konec současného cyklu budou provázet 

neštěstí (požáry, záplavy, epidemie). Mnohé texty také hovoří o mytických bytostech, které 

budou soudit lidstvo a některé lidi zachraňovat. 58 Během 5. a 6. století vybudovali příslušníci 
530wnby, David, "Chinese Millenarian Traditions: The Formative Age." The American Historical Review, 104. 
5, 1999, p. 2. URL: http://www.historycooperative.org/joumals/ahrll 04.5/ah001513.html čteno 29.4.2007. 
540wnby, "Chinese Millenarian ... , 2. 
55Škola fungovala jako skutečná teokracie a po zániku dynastie Han a získávala velké množství přívrženců. 
Organizace ztratila svůj teokratický charakter ve 3. století, když odpověděla na výzvu nástupce hanského režimu 
k ustavení oboustranně prospěšného spojení mezi státem a náboženskou organizací. Poté se škola dále šířila a 
soutěžila o přízeň prostého lidu i příslušníků elity s buddhismem a lidovými náboženskými kulty. 
56Texty Shengqing neboli "Vyšší čistota" se váží k první vlně šíření Cesty nebeských mistrů v letech 365-370 
mezi příslušníky bohaté aristokracie na jihu. 
57Tyto texty náleží k tzv. druhé vlně šíření Cesty nebeských mistrů, která spadá někam na přelom 5. a 6. století. 
Texty Lingbao ("drahocenné klenoty") zahrnují četné výpůjčky z buddhismu včetně důrazu na všeobecnou 
spásu. 
58 Jednou z ukázek využití mileniaristického potenciálu těchto učení bylo povstání tzv. Žlutých turbanů, 
vycházející z učení Cesty velkého klidu (Taiping dao), které vypuklo ve východní Číně (oblast dnešního 
Shandongu a Henanu) v roce 184 n.I., jež byl výpočty stanoven jako rok příchodu apokalypsy a počátku nové 
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elity ortodoxní taoistickou tradici, mesianistické poselství se uchovalo především v lidových 

hnutích a méně elitních textech. 

Velký potenciál s ohledem na mileniarismus s sebou nese i buddhismus v koncepci 

cykličnosti světa a příchodu budoucího buddhy Maitréji, stejně jako v učení o degeneraci 

dharmy (Buddhova učení, tedy buddhismu samotného) započaté konečným odchodem 

Šákjamuniho. Tyto prvky však nebyly před příchodem buddhismu do Číny kombinovány, 

koncept cykličnosti světa a jednotlivých kalp59 nebyl dáván do souvislosti s koncem nauky. 

Buddhismus ve své původní formě nebyl zdrojem mileniarismu, tím se stal až v Číně do 

značné míry díky působení nižších kazatelů a věřících, kteří interpretovali původní indickou 

symboliku v apokalyptickém duchu. Čína dala buddhismu apokalyptickou podobu, ne 

naopak.60 

Důkazem tohoto vývoje jsou stejně jako v případě taoismu mileniaristická povstání a 

"heterodoxní" texty, přičemž obojí se objevuje od 5. století dále. Nejvíce takovýchto povstání 

bylo na severu Číny, kde je během 5. a na počátku 6. století známo asi deset buddhismem 

inspirovaných povstání vedených nevysvěcenými mnichy, kteří tvrdili, že rozpoznali 

převtělení Maitéji, či jsou sami tímto znovuzrozením, a vedli věřící proti státu i "církvi". 

Texty ze 6. a 7. století obsahují proroctví o příchodu Maitréji a také méně známého spasitele 

prince Měsíční světlo (mingguang tongzi), jehož kult byl vystavěn na širším základu 

maitréjovského buddhismu, který kvetl v Číně od 4. století.61 Tyto texty také často zmiňují 

příchod krále světla (mingwang), který aktualizuje proroctví v historii. V předchozí kapitole 

zmiňované učení Han Shantonga vycházelo patrně z těchto proroctví. 62 

éry. Učení, ze kterého vycházel vůdce tohoto povstání Zhang Jue bylo velmi podobné naukám školy Nebeských 
mistrů, největší rozdíl mezi těmito dvěma náboženskými uskupeními byl podle D. Ownbyho (viz "Chinese 
Millen ... ) v tom, že zatímco škola Nebeských mistrů vybudovala náboženskou organizaci, přívrženci Cesty 
velkého klidu vybudovali armádu. 
59Kalpa- skr. věk, čtvrtina velevěku (skr. mahákalpa). Během velevěku se postupně vytvoří svět a společnost a 
posléze dospěje ke svámu zániku, následuje další mahákalpa, ve které se vše opakuje. Každá kalpaje rozdělena 
do dvaceti období a každé z nich má svou dobu železnou, bronzovou, stříbrnou a zlatou. (blíže viz např. Miltner, 
Malá encyklopedie ... , I 07.) Délka kalpy v mytologii pojednávaných náboženských skupin byla výrazně zkrácena 
oproti indickému originálu. 
600wnby, "Chinese Millenarian ... , 8-9. 
61 8líže k rozvoji mileniarismu v čínské historii viz Ownby, "Chinese Millenarian ... , URL:< 
http://www.historvcooperative.on.!./journals/ahr!l 04.5/ahOO 1513 .html> čteno 29.4. 2007 
62Podrobnější rozbor viz ter Haar, The White Lotus ... , 121-123. 
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6. Náboženská hnutí v tradicích bílého lotosu za Mingů a počátky 
pejorativního užití označení bílý lotos 

6.1 Mingský zákaz náboženství 

Zhu Yuanzhang se pokoušel řídit všechny aspekty života obyvatel své říše, včetně 

náboženství a morálky. Náboženský život měl být omezen na určitý počet oficiálně uznaných 

kultů. Panovník se snažil získat kontrolu nad obrovskou rozmanitostí chrámových kultů, které 

byly dle jeho názoru jen místem pro plýtvání bohatstvím a lidskou energií a vedly k morální 

zkaženosti. Existovala obava, že náboženské komunity se mohou zapojovat do jednání, které 

bylo heterodoxní, tedy do takového jednání, které nebylo v zájmu veřejnosti. Status 

náboženství63 byl odvozen od tří hlavních principů: Stát si osoboval právo určovat veřejný 

zájem; co se děje mimo dohled státu, je podezřelé z nesouladu s veřejným zájmem; 

náboženství je vhodným kontextem, ve kterém se mohou šířit myšlenky poškozující veřejný 

zájem. 

Státní náboženství bylo přesně definováno v rámci náboženských rituálů (sidian), kdy 

pro každou vrstvu společnosti, od císařského dvora po běžné domácnosti, bylo detailně 

předepsáno místo provádění obřadu, typ obřadu i jeho účastníci. 64 Pod dohledem se stát snažil 

pomocí státních kontrolních úřadů udržet také buddhismus a taoismus s jejich vlastními 

kanonickými spisy a ordinovanými členy náboženských organizací. Taoističtí a buddhističtí 

mniši se zároveň mnohdy účastnili také rituálů lidového náboženství. Pod tento pojem lze 

zahrnout široké spektrum náboženských aktivit, ať už rodinných, individuálních, místních, jež 

nepatřily k žádné z úředně uznávaných náboženských forem. 

Na lidové náboženství měli dohlížet státní úředníci. Pakliže se jim některý lidový 

náboženský kult jevil jako vhodný, mohli jej doporučit pro uznání státem a zahrnutí do 

státního náboženství. Na druhé straně bylo jejich úkolem identifikovat ty kulty, které byly 

potenciálně rozvratné a mohly znamenat ohrožení státu nebo veřejného pořádku. Takové 

měly být potlačeny. Mezi těmito dvěma extrémy se nacházelo velké množství nejrůznějších 

náboženských projevů, které byly jednoduše tolerovány. Jednalo se především o uctívání 

duchů spojených s přírodními jevy nebo duchů význačných či něčím výjimečných osobností, 

což se mohlo vztahovat k lidovému náboženství. 

63Brook, Timothy, The Chinese State in Ming Society, London-New York: Routledge Curzon 2005, 160. 
64Podrobnější popis státního náboženství viz Tay1or, Romeyn, "Officia1 Religion in the Ming", In: Twitchett, 
Denis-Mote, Frederick W. (eds.), The Cambridge History ofChina, Vol. 8. The Ming Dynasty, 1368-1644, Part 
2, Cambridge University Press 1998, 840-891. 
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Panteon všude rozšířeného lidového náboženství byl antropomorfní a hierarchicky 

organizovaný, postavený na základě odměňující a trestající spravedlnosti. I duchové krajiny 

nebo nebes byli běžně ztotožňováni s dušemi význačných historických nebo legendárních 

osobností. Každá generace stavěla do popředí jiné duchy, mnozí byli další generací 

zapomenuti nebo byli naopak do panteonu zahrnuti duchové noví. Proměnlivý charakter 

lidového náboženství i neexistence kanonické literatury způsobovaly, že spojení duchů 

konkrétních historických osobností s určitým místem bylo značně nejisté.65 

V mingském období došlo k obecnému zákazu šamanismu, náboženského a 

magického léčení, zákazu náboženských shromáždění a procesí a dokonce bylo zakázáno i 

nabádat lidi k tomu, aby konali dobré skutky. Zákon o rituálu učinil z tzv. heterodoxních 

praktik či heterodoxních technik (xieshu) hlavní přestupek. Téměř všechny formy 

náboženského vyjádření a komunikace s božstvy byly oficiálně zakázány (přestože v praxi 

byly kulty lidového náboženství do značné míry tolerovány). 66 Povolené byly pouze úředně 

uznané buddhistické a taoistické kláštery, které vykonávaly formální dohled nad menšími 

konventy a chrámy. 

Zákon o "heterodoxní cestě" (tj. heterodoxním učení, zuodao, je společný termín pro 

všechny zakázané víry a praktiky) jmenuje konkrétně čtyři tradice, aniž by blíže specifikoval 

jejich obsah. Těmito zakázanými tradicemi byly: Společnost bílého lotosu (bailianshe), 

maitréismus, manicheismus (mingzungjiao) a tradice bílého oblaku (baiyunjiao). Zákon byl 

součástí výše zmíněného zákona o rituálu. Užití termínu společnost bílého lotosu v tomto 

zákoně mohlo mít vliv zpočátku především na vzdělané laické buddhistické věřící a jejich 

ochotu následovat hnutí bílého lotosu či alespoň na volbu označení náboženské skupiny.67 

Tlak ze strany moci těžko může vést k vymizení konkrétní náboženské skupiny, avšak může 

mít vliv na manifestaci jejích věr. 68 

65Twitchett-Mote (eds.), The Cambridge History ofChina, Vol. 8 .... , 882. 

66Velkou část terminologie, užité v tomto zákazu, je možné najít v právní vědě již během dynastie Yuan, ne však 
v takto koherentní formě a společně v jednom zákazu. (ter Haar, The White Lotus ... , 123-124.) 
67Další informace o zákoně včetně možných důvodů pro zákaz právě těchto čtyři tradic ter Haar, The White 
Lotus ... , 125-129. K možnému vlivu zákazu společnosti bílého lotosu na vývoj tohoto hnutí či alespoň jeho 
označení ter Haar, The White Lotus ... , 130. 
68Ačkoli mingská vláda byla v prosazování své politiky schopnější, než by se očekávalo od před-moderního 
státu. 
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6.2 Bílý lotos na počátku dynastie Ming 

Dokladem toho, že ideál Huiyuanovy společnosti bílého lotosu nezmizel, je dílo 

buddhistického mnicha Daoyana (též Yao Guangxiao, 1335-1418). Tento autor pocházející ze 

Suzhou byl do roku 1382 aktivní jako mnich, studoval tradici chanu (která mu údajně 

připadala příliš nepřístupná)69 a pak tradici čisté země. Po roce 1382 se stal rádcem budoucího 

císaře Yongle (1403-1424). Zabýval se také studiem kanonických konfuciánských knih a 

poezie, teorií yin a yang a věštěním pod vedením taoistických mistrů. 

Roku 1381 dokončil své dílo "Písně o všech dobrých lidech" (zhu shangshanren 

yang). Vyprávělo o 123 lidech, kteří dosáhli znovuzrození v Západním ráji, přičemž 123 je 

tradovaný počet účastníků Huiyuanova shromáždění bílého lotosu. Daoyan podporoval ve své 

práci myšlenku vzájemné spolupráce a společenské harmonie, tedy dávání chudým, stavbu 

mostů, rozdávání jídla. Vedle tohoto díla napsal také obranu buddhismu Dao yu ji míněnou 

především jako odpověď na názory mířené proti buddhismu v díle bratrů Chengových (Cheng 

Yi, 1033-1107 a Cheng Hao, 1032-1 085) a Zhu Xiho (1130-1200). 

Pramenem pro hnutí bílého lotosu daného období je také krátký text o degeneraci 

tohoto hnutí sepsaný chanovým mnichem Wuyunem (1309-1386) a zařazený do jeho 

"Různých záznamů z horského konventu" (1378). Ten ve svém polemickém textu zmiňuje 

Pudua a jeho dílo, ačkoli jej nesprávně datuje. Nestaví se proti ideálu hnutí bílého lotosu, 70 leč 

píše z pozice vzdělaného mnicha (stejně jako to činil Pudu), který si stěžuje na současnost a 

klade ideální stav buddhismu do minulosti. 

Barend J. ter Haar uvádí část Wuyunova textu vztahujícího se k hnutí bílého lotosu a 

následně podrobně rozebírá jednotlivá vznesená obvinění.71 Přitom dochází k závěru, že 

ačkoli není u všech užitých termínů možné přesně říci, k čemu z náboženské reality dané 

doby se vztahují, jedná se o termíny, jež nejsou žádným způsobem v rozporu s ortodoxním 

buddhismem, a jedinou Wuyunem zmíněnou záležitostí, která by skutečně mohla být 

považována za prohřešek, jsou laikové na místě náboženských vůdců, což ale byla praxe pro 

hnutí běžná již za dynastie Yuan. Zdá se tedy, že Wuyunův pláč po reformátoru hnutí bílého 

lotosu Puduova typu jen zobrazuje pohled vzdělaného mnicha na to, co se mu nelíbí na laické 

formě učení. 

69Yii, Chiin-fang, "Ming Buddhism", In: Twitchett, Denis-Mote, Frederick W. (eds.), The Cambridge History of 
China, Vol. 8. The Ming Dynasty, 1368-1644, Part 2, Cambridge University Press 1998, 915. 
70Jinde ve svém cituje příběh staré ženy, která celý život věrně žila podle tohoto ideálu, v létě rozdávala čaj a 
horkou vodu, aby posléze vstoupila do západního ráje recitujíce jméno Amitábhy. 
71 ter Haar, The White Lotus ... , 132-136. 
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6.3 Prameny pro bílý lotos po roce 1500 

Období přibližně 1500 až 1580 bylo důležité pro vývoj nových významů označení 

společnost bílého lotosu. Jméno se objevuje v mnoha variantách, mezi nimiž se nakonec 

standardní formou stalo "učení bílého lotosu" (bailianjiao). Pokud se týká pramenů, je toto 

období mnohem lépe doloženo než předchozích přibližně sto padesát let. Tradice bílého lotosu 

po prvních desetiletích dynastie Ming víceméně zmizela. Informace o náboženských 

skupinách mimo mnišskou tradici a o chrámových kultech jako by zdánlivě neexistovaly. Po 

roce 1500 se náhle objevují dva typy pramenů týkající se tohoto náboženského směru. 

6.3.1 Drahocenné svitky (baojuan) 

Prvním z nich jsou dlouhá náboženská pojednání psaná věřícími m1mo oficiálně 

uznávané tradice. Jde o tzv. drahocenné svitky (baojuan), z nichž se mnohé dochovaly i přes 

opakované perzekuce. Svitky jsou psány směsicí klasické a populární čínštiny, střídají se 

v nich prozaické a veršované části, přičemž veršované části shrnují obsah prozaického textu a 

uvádějí další. Jejich jazyk je podobný jazyku užívanému mezi lidem a jazyku lidových písní. 

Texty pojednávají o náboženské mytologii a rituálu. Často je možné přiřadit je ke konkrétní 

skupině nebo tradici, jež byly zakládány v polovině 16. století a přetrvaly do století 19. i 20. 

Typický baojuan začíná obrázky božstev nebo znaky důležitými pro text, krátkými 

verši žádajícími požehnání pro císaře a říši, jednou nebo více předmluvami a obsahem. 

Samotný text začíná názvem první kapitoly, "píseň nebo chvála při obětování vonných 

tyčinek", a prozaickou částí. Obvykle se skládá z jednoho nebo dvoujuanů (svitků) s dvaceti 

čtyřmi nebo více oddíly (jen) či kapitolami (pin). Na konci mohou být poznámky o tiscích a 

seznam přispěvatelů spolu s darovanými částkami. Samozřejmě se objevují variace této 

základní struktury, která je však dostatečně stabilní na to, aby bylo možné určitý text 

identifikovat jako baojuan. 72 

Daniel Overmyer73 rozlišuje čtyři typy "drahocenných svitků", přičemž první typ se 

jediný patrně vyskytoval před rokem 1500, neboť je citován baojuany ze 16. století, svou 

formou však ještě neodpovídá baojuanům pozdějším. Jedná se o diskuse o ortodoxních 

buddhistických učeních a o hrdinské příběhy; tyto texty psali buddhističtí mniši. Druhý typ 

720vermyer, Daniel L., "Values in Chinese Sectarian Literature: Ming and Ch'ng Pao-chiian," In: Johnson, 
David-Nathan, Andrew J.-Rawski, Evelyn S. (eds.), Popu/ar Cu/ture in Late Imperial China, Berkeley: 
University of Califomia Press 1985, 220. 
73viz Overmyer, Daniel L., "Values ... , 220-221. 
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baojuanů začíná s působením Luo Qinga (1443-1527), který užíval tuto formu k vysvětlení 

svého učení. O Luo Qingovi i jeho učení bude pojednáno níže. 

Na konci 16. století se poprvé objevuje také třetí typ, jenž vychází z Luo Qingova 

stylu, ale předává odlišný náboženský obsah. Mnohé z těchto pozdně mingských textů se 

soustřeďují na mýtus o matce stvořitelce, jež není součástí Luo Qingova učení, a na rozdíl od 

Luo Qinga nepoužívají téměř žádné citace jiných textů. 

První datovatelný příklad takovéhoto textu byl vytištěn roku 1523 pod názvem 

"Drahocenný svitek zlatého elixíru a devíti lotosů nejvyššího císařství, [vedoucí k] napravení 

víry, utíkání se k pravdě a návratu domů" (Huangji jindan jiulian zhengxin guizhen 

huanxiang baojuan). Je dost možné, že se jednalo o první výtisk a text dříve existoval pouze 

v podobě rukopisu. Text je vytištěn ve dvou svazcích, z nichž každý je tvořen dvanácti 

kapitolami. V textu jsou již plně rozvinutá témata charakteristická pro baojuan, v obsahu se 

hovoří o Ctihodné matce (laomu), o třech kalpách, o shromáždění, na němž budou věřící 

zachráněni, i o vyslání patriarchy, který má kázat svou formuli nutnou ke spasení (zde se 

jedná o meditační metodu zlatého elixíru).74 

Čtvrtý typ baojuanů má mnohem více literární charakter a převažují v něm dlouhé 

příběhy o bojích a vítězstvích morálně silných osobností, které v závěru dosáhnou spásy. 

Většina těchto příběhů byla poprvé zveřejněna jako baojuan až v 19. století. Představují 

stádium, kdy tento žánr začal ztrácet spojení s historií náboženských skupin a proměňoval se 

v didaktickou literaturu zaměřující se současně na pobavení. Mnohé z těchto knih byly 

publikovány jako komerční záležitost. 

Vzhledem k nedostatku pramenů týkajících se jejich předchozích dějin, je velmi 

obtížné rozhodnout, zda poselství baojuanů objevujících se v 16. století bylo nové. Zdá se 

celkem jasné, že se jednalo o plně rozvinutou náboženskou mytologii, která se výrazně 

odlišovala od té, jíž předávaly buddhistické sútry. Tato mytologie zahrnovala autochtonní 

božstva a významné místo zaujala bohyně Věčná matka (wusheng laomu), která byla do dané 

doby zcela neznámá.75 Společenský kontext svitků musí být z velké části rekonstruován 

z textů samotných. Svitky hojně zmiňují autonyma svých vlastních skupin a dokonce i 

některých dalších, ale označení učení bílého lotosu v nich zcela chybí. 

74Blíže o tomto textu i dalších "drahocenných svitcích" viz Li, Thomas Shiyu-Naquin, Susan, "The Baoming 
Temple: Religion and the Throne in Ming and Qing China.", Harvard Journal of Asiatic Studies, Vol. 48, No. I 
(1988), s.\31-188: 151. 
75Podle S. Naquin je Wushenglaomu jenom jiným jménem pro Xiwangmu, blíže viz Naquin, Susan, Millenarian 
Rebel/ion in China. The Eight Trigram Uprising of 1813, New Haven-London: Yale University Press 1976, 9. 
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6.3.2 "Poznámky" ze severu 

Druhým typem pramenů, tentokrát oficiálního charakteru, které se objevují ve 

zvyšujícím se počtu v přibližně stejné době, jsou kritické vzpomínky nebo záznamy týkající 

se zpočátku konkrétních případů působení "heterodoxních" náboženských skupin v oblastech 

u severní hranice. Tato situace se výrazně liší od doby Song a Yuan, neboť tehdejších několik 

kritických zpráv o lidech Cesty nebo o hnutí bílého lotosu bylo vždy zaměřeno na 

společenské a náboženské jevy obecně. Až do posledních desetiletí 16. století pojednává tento 

typ kritických zpráv málokdy o skupinách nebo tradicích známých z drahocenných svitků, 

objevuje se v nich pouze jméno učení bílého lotosu. 

Oba typy pramenů pocházely ze severních oblastí nad řekou Huai. Zdá se, že tyto dva 

typy pramenů odkazují k odlišným náboženským a společenským jevům.76 Situace na severní 

hranici provincií Shanxi a Shaanxi vyžadovala neustálou pozornost v období střední dynastie 

Ming, neboť časté mongolské vpády udržovaly oblast pod neustálým vojenským ohrožením. 

Současně v této oblasti fungovala nelehká symbióza, která umožňovala obchodní vztahy 

s mongolskou stranou. Dokonce i vojáci spolupracovali s Mongoly a zúčastňovali se 

ilegálního obchodu. Byla to zároveň oblast náboženských incidentů a ve zprávách jí byla 

věnována zvýšená pozornost. Úhel pohledu pisatele však mohl být značně ovlivněn jeho 

pozicí ve státní správě i tím, že se jednalo o oblast plnou napětí.77 

Důležitým zdrojem informací o laickém buddhismu na severu jsou zápisky z konce 

roku 1525 nebo počátku roku 1526 od Yang Yiqinga (1454-1530).78 Podle Yang Yiqingovych 

záznamů se v severních provinciích Hebei, Shanxi a Shaanxi začali objevovat kazatelé 

laického buddhismu za účelem jakéhosi misionářského podniku. Tito putující kazatelé kladli 

důraz na tradiční praktiky jako vegetariánské posty, recitaci súter a správné etické chování. 

K přesvědčování svého publika užívali příběhů o zázracích. Byli materiálně zcela závislí na 

svých příznivcích. Právě cestování po různých oblastech a finanční závislost na 

následovnících je nejvýraznějším rozdílem mezi těmito kazateli a přívrženci hnutí bílého 

lotosu doby Song a Yuan, kteří sídlili na jenom místě a byli finančně samostatní. 

76Barend J. ter Haar, The White Lotus ... , 139-141. 
77Podrobněj i viz Barend J. ter Haar, The White Lotus ... , 141. 
78Správní úředník, který zastával různé posty v severních oblastech. Na postu intendanta pro vzdělání dosáhl 
značného věhlasu a založil v Shaanxi akademii, která připravila mnoho úspěšných kandidátů na státní zkoušky. 
Jinými slovy, musel být považován za vlivného úředníka a vzdělavatele. Barend J. ter Haar, The White 
Lotus ... , 142. Jako význačnou osobnost jej zmiňuje i S. Naquin (Thomas Shiyu Li-Susan Naquin, "The Baoming 
Temple ... , 136.), která stejně jako ter Haar (Barend J. ter Haar, The White Lotus ... , 156-157) hovoří o jeho 
negativním náhledu na laický buddhismus vůbec. 
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Od počátku 16. století se v mingských místních zpravodajích objevují zprávy o 

popularitě nejrůznějších skupin laických buddhistů v severních oblastech. Zpravodaje hovoří 

také o putujících profesionálních kazatelích laického buddhismu. Neuvádějí však nic 

přesnějšího o učení těchto nových náboženských skupin. Jména jsou také různá a označení 

bílý lotos se občas vyskytuje vedle mnoha jiných názvů. Náboženské skupiny se vytvářejí 

jako samostatná uskupení kolem konkrétního učitele a dle dokladů v pramenech79 tyto 

skupiny nepřežily jako celek po zatčení a popravě svého vůdce. Ter Haar se domnívá a svou 

prací se také snaží doložit, ze se jedná spíše o vzestup nové náboženské tradice s označením 

bílý lotos než o zásadní změnu uvnitř staré tradice bílého lotosu.80 

6.4 Počátky pejorativního užívání pojmu bílý lotos po roce 1500 

Označení "společnost bílého lotosu" se během 16. století proměnilo v pejorativní 

termín odkazující k laickému náboženskému shromáždění, neoznačovalo už konkrétní tradici. 

Vzhledem k tomu, že právě společnost bílého lotosu byla jmenovitě zmíněna v zákoníku 

v souvislosti s heterodoxií, mohlo být označení použito také za účelem diskreditace či 

obvinění druhé strany z heterodoxie. Ter Haar na podporu tohoto argumentu zmiňuje 

náboženské skupiny nesoucí označení společnost bílého lotosu zmíněné v pramenech 

v souvislosti s případy heterodoxních náboženských skupin.81 

V případu z roku 1503 se jedná o skupinu kolem taoistického kněze (daoshi) Li 

Daominga, která neměla patrně žádné vazby na hnutí bílého lotosu doby Yuan. Li 

Daomingovo učení bylo mesianistické a následovníci neoznačovali svou příslušnost ke 

skupině afiliačními znaky. Není ani zcela jasné, zda označení společnost bílého lotosu bylo 

skutečně vlastním pojmenováním. Druhý případ je až z roku 1577, zde se jedná o společnost 

bílého lotosu, jež plánovala povstání za účelem přivítání spasitele krále z Zhao pod vedením 

náboženského učitele Zhang Lina, který přišel do Nanyangu na pozvání jistého Gong 

Zhishanga. 

V tomto druhém případě se podle ter Haara jednalo o společnost bílého lotosu, která 

existovala po delší dobu a prostřednictvím nově přišlého učitele se seznámila 

s mesianistickým učením. Ani přípravy na uvítání spasitele nebyly v počátečním stádiu 

79Jednotlivé případy viz Barend J. ter Haar, The White Lotus ... , 144-146. 
80ter Haar, The White Lotus ... , 146. 
81 ter Haar, The White Lotus ... , 146-149. 
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plánovány jako násilné a ani později nebylo jejich cílem svržení státní moci.82 Označení hnutí 

bílého lotosu nebylo názvem mesianistického učení, ale pouze náboženského hnutí. 83 V obou 

případech, v roce 1503 i 1577 bylo označení společnost bílého lotosu ještě užito jako 

sebeoznačení pro laické buddhistické shromáždění, a bylo tak užíváno i pro jiné náboženské 

skupiny v severních oblastech. Po roce 1577 už se toto pojmenování jako vlastní označení 

skupiny nevyskytuje.84 

Určitá uvolněnost ideálu společnosti bílého lotosu na severu byla dost možná 

výsledkem absence silné monastické tradice, která by se zaměřovala na udržování 

buddhistické ortodoxie, jakou byla například tradice čisté země v Ningbo. Díky zákazu jména 

společnost bílého lotosu nemohlo tuto roli hrát ani hnutí ve své tradiční podobě. Jako vlastní 

označení, užívané samotnými přívrženci náboženských skupin, vymizel název hnutí bílého 

lotosu nejdříve z psaných pramenů, neboť autoři textů si byli vědomi zákazu hnutí, avšak 

tomuto uvědomění mohlo trvat nějaký čas, než se dostalo do širokého povědomí včetně 

nejnižších sociálních vrstev a vzdálených oblastí, a tak bylo ještě nějaký čas používáno např. 

putujícími laickými kazateli (kázali jen ústně, neopírali se o psané texty). 85 

Současně již literáti v pozdně mingském období nebyli schopni tolerovat náboženské 

skupiny, které nesdílely jejich konfuciánské společenské ideály. Tyto ideály nyní byly 

poměrně silné a staly se standardem, jemuž měly odpovídat všechny náboženské víry celé 

společenské elity. Obzvláště důležitým se stal ideál rodových linií, který byl podstatným 

projevem chování společenské elity a zároveň představoval základní konflikt s laickým 

buddhistickým konceptem, podle kterého všichni věřící náleží ke stejné náboženské rodině. 86 

6.5 Pokračovatelé tradičního hnutí bílého lotosu 

Vymizení sebeoznačení však v žádném případě neznamená vymizení tradice jako 

takové. Je možné vysledovat tři hlavní směry, ve kterých hnutí bílého lotosu přetrvalo dále. 

Prvním z nich je laický buddhismus a učení označované nejčastěji jako hnutí nečinění. 

82Blíže k tomuto tématu i přesnějšímu popisu vývoje obou skupin ter Haar, The White Lotus ... , 146-149. 
83Zde je zajímavá ter Haarova poznámka ke způsobu souzení různých případů "heterodoxie", neboť šiřitelé 
mesianistických myšlenek (tedy náboženští vůdcové) v roce 1577 a v letech osmdesátých byli souzeni za 
přestoupení přísnějšího starého zákona "o heterodoxních učeních" a popraveni. Zatímco jejich následovníci, 
kteří založili shromáždění Bílého lotosu byli shledání vinnými pro překročení zákona "o heterodoxní cestě" a 
dostalo se jim lehčích trestů vyhnání nebo výprasku. (ter Haar, The White Lotus ... , 150.) 
84ter Haar, The White Lotus ... , 150. 
85ter Haar, The White Lotus ... , 150. 
86ter Haar, The White Lotus ... , 243. 
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Druhým pak pokračování vedené buddhistickými mnichy náležejícími k oficiální, 

"ortodoxní", buddhistické tradici a třetím neorganizované a zatím málo prozkoumané 

působení "lidí cesty" v podobném duchu jako za dynastií Song a Yuan. 

6.5.1 Luo Qingovo učení 

Mnozí, především laičtí přívrženci hnutí bílého lotosu se pravděpodobně stali 

následovníky hnutí nečinění (wuweijiao, někdy také označované jako luojiao, tj. Luovo učení 

podle jména zakladatele), které se rozšířilo v oblasti shodné s oblastí rozšíření hnutí bílého 

lotosu za dynastie Yuan. Již zmíněný Luo Qing (1443-1527) sám pocházel ze Shandongu a 

před dosažením probuzení patřil k vojákům převážejícím obilí po kanálu. Mezi převozníky 

(shuishou) také bylo velké množství následovníků jeho učení. Patřili k nim však také rolníci a 

buddhističtí mniši, kteří psali další komentáře k Luo Qingovu učení a pomáhali toto učení 

šířit. 87 

Členové hnutí užívali stejné afiliační znaky a sebeoznačení jako přívrženci hnutí 

bílého lotosu, nejčastějším byl afiliační znak pu a označení lidé nebo přátelé Cesty. Základním 

textem pro učení bylo Luo Qingovo dílo "Pět knih v šesti svazcích" (wubu liuce), které 

rozhodně neobsahuje žádnou mileniaristickou kosmologii, ač je jeho inspirace značně 

eklektická. Výraznou inspirací byl pro Luo Qinga text "Rituály Diamantové sútry"88 z doby 

jižních Songů, který hojně cituje ve svém díle. Ideály tohoto textu a ideály hnutí bílého lotosu 

jsou si velmi blízké, práce navíc často odkazuje k ideálu bílého lotosu. Vedle "Rituálů 

Diamantové sútry" cituje Luo Qing také dílo Puduovo a další díla autorů tradice čisté země 

doby Song, Yuan a raně mingského období. Vedle tradice čisté země a chanu však odkazuje 

také na různé konfuciánské texty, Daodejing, moralizující literaturu a jiné texty. 

Základním pojmem bylo pro Luo Qinga wuji tedy "neohraničenost", jež je zdrojem 

všech věcí, skutečně prázdná a bez tvaru. Tento termín vyvolává konotace z taoistické a 

neokonfuciánské kosmologie, které Luo neodmítal, na druhé straně však raně buddhističtí 

myslitelé ztotožňovali tento termín s pojmem šúnjatá (skr. "prázdno, prázdnota", ústřední 

pojem buddhismu, čínsky zhenkong, xukong). Cílem, k němuž učení směřovalo, byl návrat do 

87Podrobněji k historii učení viz Overrnyer, Daniel L., "Boatmen and Buddhas: The Lo Chiao in Ming Dynasty 
China", History of Religions, Vol. 17, No. %, Current Perspectives in the Study of Chinese Religions (1978), 
284-302. 
88Text zdůrazňuje nutnost uvědomit si buddhovskou podstatu, která je v každém. Amitábha a čistá země jsou 
metaforou pro tuto podstatu. Tohoto uvědomění může dosáhnout každý, bez ohledu na společenský status, 
majetkové poměry nebo pohlaví. (ter Haar, The White Lotus ... , 205.) 
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počátečního, jednotného stavu, snaha uniknout utrpení pozemského života pomocí 

prohlédnutí zdánlivých rozdílů ve formách bytí na tomto světě. 

Wuji bylo nejčastěji konkretizováno jako jiaxiang (místo, odkud člověk pochází) a toto 

místo bylo často ztotožňováno s čistou zemí, rájem buddhy Amitábhy. Luo Qing zdůrazňoval, 

že všechny běžně vnímané rozdíly jsou neplatné. Tedy duchovenstvo jako protiklad k laikům, 

bohatí a chudí, vzdělaní a nevzdělaní, muži a ženy. Každý jedinec má tutéž pravou přirozenost 

a tedy i stejnou možnost dosáhnout probuzení. Běžné formy zbožnosti a rituálu jsou prázdné. 

Opakování buddhova jména, dávání almužen, filantropie a další zbožné praktiky konané za 

účelem odstranění následků minulých činů nebo s cílem dosáhnout zrození v čisté zemi jsou 

nesprávné, neboť jsou orientované na výsledek (youwei). Luo Qing neodmítal zbožné 

praktiky, pokud byly bez konkrétního zaměření (wuwei). 

Tak jako v případě myšlenek Mao Ziyuanových nebo Puduových, i zde narážela realita 

na rozdíl mezi ideály vůdce a lidovou praxí. Pro přívržence hnutí zůstalo čtení posvátných 

textů, tedy prací jejich vlastních patriarchů Gako třeba Luo Qingova textu), stejně jako 

buddhistických súter, velmi důležité vzhledem k víře v magické důsledky této činnosti. 

Podobně i užití afiliačních znaků bylo s velkou pravděpodobností i nadále vyjádřením přijetí 

formálních buddhistických slibů. Členové hnutí napodobovali činnosti buddhistických 

mnichů, jako třeba vedení smutečních rituálů, stavěli malé chrámy a byli vegetariány. Stejně 

jako dřívější následovníci hnutí bílého lotosu přehlíželi tradiční vztahy rodinných klanů, za 

což bylo hnutí také nejvíce kritizováno.89 

Tradice hnutí nevykazuje žádnou radikální změnu v učeních bílého lotosu, konkrétně 

začlenění mileniaristických věr a kouzelnických technik. Přesto na ně bylo nazíráno 

s podezřením ze strany elity, jejíž členové při popisu hnutí užívali právě připodobnění k učení 

bílého lotosu ve významu potenciálně nebezpečného heterodoxního učení. Tyto zprávy však 

naznačují spíše změnu postoje k laickému buddhismu než převratné proměny v laickém 

buddhistickém hnutí samotném.90 

890 působení náboženských skupin založených na Luo Qingově učení ve společnosti v oblasti Suzhou a 
Hangzhou viz Kelley, David E, "Temples and Tribute Fleets: The Luo Sect and Boatmen's Associations in the 
Eighteenth Century." Modern China, Vol. 8, No. 3 (1982), 361-391. 
90ter Haar, The White Lotus ... , 201-208. 
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6.5.2 Fangshenghui 

V přibližně stejné době, kdy začaly znovu vzkvétat laické buddhistické skupiny, se i 

vzdělaní mniši snažili učinit buddhismus opět přitažlivým především pro členy elity. Byla 

vytvořena malá skupina mnichů vedená Zhuhongem (1535-1615), Hanshanem Deqingem 

(1564-1623), Zibo Zhenkem (zvaný Daguan, 1544-1604) a jeho žákem jménem Mizang 

(zemřel 1593 ). Tito mniši byli další skupinou, která pokračovala v hnutí bílého lotosu, ať už 

s ohledem na předchůdce, na něž se odvolávali, či vzhledem k obsahu jejich věr. Podle jejich 

názoru byla opravdová tradice zapomenuta po dynastii Yuan a oni se ji snažili oživit.91 

Zhuhong, mnich kláštera Yunqi, pocházel z dnešního Zhejiangu a zpočátku šel cestou 

konfuciánského učence. Znal konfuciánské a taoistické kanonické knihy, ve věku sedmnácti 

let absolvoval nejnižší stupeň státních zkoušek, současně se také seznámil s buddhismem 

v podobě tradice čisté země a to především s tradicí opakování Amitábhova jména. Zajímal se 

o songskou taoistickou "Knihu zásluh a vin" (gongguoge)92
, kterou nechal znovu vytisknout a 

volně rozdával. Tou se nechal inspirovat a ve vyšším věku sepsal vlastní dílo "Záznamy o 

sebepoznávání" (zizhilu), která se stala první a jedinou knihou o morálce napsanou 

mnichem.93 

V době, kdy mu bylo dvacet let, označoval Zhuhong sám sebe jako lianchijushi 

(oddaný laický stoupenec lotosového rybníka, přičemž označení "lotosový rybník" je 

symbolem pro touhu po znovuzrození v čisté zemi). Již v této době byl vegetariánem. 

Bohužel přišel o syna, otce a brzy zemřela i jeho žena. Rodina jej poté znovu oženila se 

zbožnou stoupenkyní buddhismu. Po smrti matky se Zhuhong stal roku 1566 buddhistickým 

mnichem Geho žena se stala mniškou). Po rekonstrukci kláštera Yunqi se v něm usadil a 

působil v něm až do své smrti. Pro tento klášter také v rámci své snahy oživit mnišskou 

disciplínu kompiloval vinaju (pravidla mnišského života). 

Zhuhong se domníval, že ve společnosti obecně JSOU příliš zakořeněny zvyky 

nepřátelské vůči zvířatům (konzumace masa, odívání se do hedvábí), a tak organizoval 

"společnosti k osvobozování živých bytostí" ifangshenghui), jejichž hlavním účelem bylo 

91Za dynastie Ming ztratily buddhistické kláštery velkou část své dřívější náboženské a ekonomické moci. Na 
druhou stranu však přetrvával úzký vztah mezi sanghou (mnišskou komunitou) a státem. 
92"Kniha zásluh a vin" (gongguoge) sestává ze dvou seznamů, a to seznamu dobrých skutků, za které je možné 
získat "kladné body" (gong), a seznamu špatných skutků, za něž se započítává vina (guo). Různé špatné nebo 
dobré skutky jsou odměňovány různým počtem "bodů". Pokud se sledují dobré nebo špatné skutky člověka, je 
možné vypočítat, kolik štěstí a neštěstí jej čeká v budoucnosti. Tyto seznamy se společně s "Knihami morálky" 
(shanshu) staly velmi oblíbenými mezi členy intelektuální a společenské elity v období pozdních Mingů a dále. 
93 lnformace o Zhuhongovi: Yil, "Ming Buddhism", In: Twitchett-Mote, (eds.), The Cambridge ... , 931. 
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konání dobrých skutků prostřednictvím vypouštění živých bytostU4 Jednalo se o malá 

společenství, jejichž členové se scházeli někdy pravidelně (např. každý osmý den v měsíci), 

někdy nepravidelně, přesto však poměrně často. Ještě před setkáním koupili příslušníci 

skupiny každý zvíře určené k vypuštění nebo sbírali finanční dary až na shromáždění a zvířata 

kupovali společně. 

Nejrůznějších laických buddhistických společností, jež ve svém názvu nesly označení 

"společnost lotosu",95 bylo poměrně velké množství. Členové se scházeli ke čtení súter a činili 

dobro pro společnost obecně, někdy dokonce dostávali náboženská jména obsahující znaky 

odkazující na příslušnost k laickému buddhismu. Nutnou konfrontaci způsobenou především 

v případě Zhuhongem propagované organizace poukazováním na podobnost s učením bílého 

lotosu se snažili stoupenci vyřešit vypuštěním slova "bílý" třeba i při citaci starších děl, kde 

bylo toto slovo použito, a odlišením mezi "špatným" učením bílého lotosu a "dobrým" 

ideálem čisté země a Huiyuanovy společnosti (bílého) lotosu. Snažili se tedy zaujmout jasně 

ortodoxní stanovisko.96 

"Společnosti pro osvobozování živých bytostí" (fangshenghui) organizované 

Zhuhongovými laickými následníky se staly nejcharakterističtějším výrazem pozdně mingské 

buddhistické zbožnosti. Rozšířeným jevem zůstaly i v qingské Číně. Ne vždy (obzvláště 

v pozdějším období) vycházela inspirace k zakládání společností a jednání ve prospěch zvířat 

a vůbec všech slabších a bezmocných z buddhistických kořenů. Někteří stoupenci 

neubližování živým tvorům byli odpůrci buddhismu a vycházeli z konfuciánské tradice.97 

Stejně jako v raném období hnutí bílého lotosu bylo i za pozdních Mingů laické 

buddhistické hnutí elit a neelitních následovníků (tedy právě hnutí nečinění a laičtí 

následovníci Zhuhonga) oddělené, ačkoli za Mingů byl tento rozdíl díky zákazu hnutí 

mnohem výraznější. A stejně jako za Songů i v období pozdní dynastie Ming bylo neelitní 

94Zvyk, mámý od 5. století, kdy se objevuje v knize Brahmovy sítě, a který byl rozšířený za dynastie Song a 
Yuan, ale nebyl nijak zvlášť významný v hnutí bílého lotosu. Před mingským obdobím se jednalo především o 
velké jednorázové akce organizované "shora" při konkrétní příležitosti, teprve za dynastie Ming se stala 
rozšířenou rozsahem menší iniciativa jednotlivých skupinek, úředně neorganizovaná. Tento zvyk přetrval do 
současnosti. Podrobněji o osvobozování zvířat viz Handl in Smith, Joanna F., "Liberating Animals in Ming-Qing 
China: Buddhist lnspiration and Elite lmagination", The Jour na/ oj Asian Stu di es, Vol. 58, No. 1 ( 1999), 51-84. 
95Na druhou stranu ne všechny společnosti vypadající na první pohled jako náboženské se věnovaly zbožným 
aktivitám. Někdy se členové scházeli za účelem umělecké tvorby apod. Viz Brook, Timothy, Prayingjor Power. 
Buddhism and the jormation oj gentry society in late-ming China, Cambridge (Massachusetts )-London: Harvard 
University Press 1993, I 03-107. 
96ter Haar, The White Lotus ... , 208-211. 
97Handlin Smith, "Liberating Animals ... , 61 n. 
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hnutí relativně lépe organizované, striktnější a více si vědomé sebe sama, zatímco literáti 

zůstávali spíše roztříštění a jejich volné následování ideálů laického buddhismu jim 

dovolovalo činit ústupky ve prospěch konfuciánské morálky. 

Přívrženci Luo Qingova učení by ve skutečnosti mohli být považováni za ty, kdo 

praktikovali "ortodoxnější" formu buddhismu, neboť odmítali dělat ústupky jiným 

ideologiím. Útoky na toto učení za pozdních Mingů vycházely především ze strany stoupenců 

konfuciánských společenských ideálů, mezi nimiž byli často literáti nebo mniši, kteří se 

snažili smířit konfuciánské ideály a monastický buddhismus. Konfuciánský životní styl s 

uctíváním předků se stal během pozdních Mingů povinným pro všechny, kdo chtěli náležet ke 

společenské elitě.98 

6.5.3 Lidé Cesty 

Třetím možným pokračováním hnutí bílého lotosu bylo pokračování m1mo 

institucionalizované náboženské skupiny, přičemž se jednalo o tradici dřívějších lidí Cesty. I 

pro dobu dynastie Ming (do poloviny 16. století pro oblast dolního toku řeky Yangzi) existují 

doklady o této tradici. Jednalo se o laické buddhisty, kteří se sami označovali jako lidé Cesty 

(daoren, daomin) a vedli nebo iniciovali všeobecně prospěšné projekty Gako třeba stavbu 

mostů).99 Ter Haar se domnívá, že zaměření výzkumu na náboženské skupiny, obzvláště ty 

označované jako učení bílého lotosu, mohlo vést k přehlédnutí tohoto druhu poněkud 

rozptýleného pokračování, neboť v sekundární literatuře je možné najít více informací pouze 

o předchozích dvou typech pokračovatelů hnutí, nikoli ale o tomto. 100 

7. "Heterodoxní" náboženské skupiny označované jako učení bílého 
lotosu na konci dynastie Ming a za vlády dynastie Qing 

7.1 Heterodoxní skupiny na konci dynastie Ming 

V 16. století (ter Haar uvádí konkrétně jako mezník rok 1525 101
) se jméno bílý lotos 

vyskytuje buď jako popisné označení (poskytující vágní konotaci laického buddhistického 

shromáždění) nebo jako negativní zařazení, přičemž tyto případy není vždy dost dobře možné 

98ter Haar, The White Lotus ... , 292-293. 
99Biižší informace v pramenech viz ter Haar, The White Lotus ... , 136, pozn. 64. 
100ter Haar, The White Lotus ... , 293-294. 
101 ter Haar, The White Lotus ... , 170. 
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rozlišit. Navíc se také častěji užívá označení učení bílého lotosu než společnost bílého lotosu a 

je kombinováno se slovy jako "(heterodoxní) techniky" (yaoshu) a "bandité" (zei), pejorativní 

konotace jsou zvýrazňovány frázemi typu: "podvádějící masy ... " nebo "praktikující... a 

podněcující hloupé lidi". Souvislost s tradičním hnutím bílého lotosu se stává zcela 

irelevantní. Pojmenování učení bílého lotosu bylo stále častěji spojováno s povstáními, 

opovrženíhodnými magickými technikami, nebezpečnými mileniaristickými učeními (nejen 

maitréjismem) a technikami 102 zrcadla karmy. 103 

Náboženské skupiny utvářející se za pozdní dynastie Ming v oblasti severní hranice 

jsou dávány do souvislosti s učením bílého lotosu. Ter Haar se domnívá, že tyto skupiny se 

nevyvinuly přímo z hnutí bílého lotosu, ale vytvářely se v odlišné a mnohem eklektičtější 

atmosféře severu. Je však možné, že v některých případech mohl příchod kazatelů v polovině 

16. století působit jako katalytická síla. Tito náboženští organizátoři se mohli podílet na 

formování společensko-náboženského kontextu, ve kterém severní patriarchové od počátku 

16. století dále komponovali "drahocenné svitky" (baojuan). Patriarchové však měli 

nejrůznější vlastní zdroje inspirace, kterými byl vedle buddhismu taoismus a místní lidové 

tradice. 104 

Pro tyto náboženské skupiny zahrnované pod označení učení bílého lotosu byla 

charakteristická105 víra v ženské božstvo známé jako Věčná matka (wusheng laomu), 

stvořitelka lidstva, a sdílení přesvědčení, že osobní spásu lze nalézt pouze prostřednictvím 

víry, jež šíří poslové tohoto božstva. Věčná matka poslala své děti, tedy lidstvo, žít na zemi. 

Lidstvo si však začalo libovat v marnostech a ztratilo svou původní podstatu. Živé bytosti 

jsou ztraceny v rudém prachu tohoto světa a neví, jak se vrátit do původního domova106 ke své 

matce. Božstvo ve snaze pomoci svým dětem posílá na zemi bohy a buddhy, aby naučili 

lidstvo novému systému hodnot, díky kterému by lidé mohli dojít ke spáse, tedy "vrátit se 

domů". 107 

102Jamovo zrcadlo karmy- zrcadlo pána podsvětí, ve kterém se odrážejí všechna minulá provinění zemřelého. 
V praxi mohli věřící prostřednictvím misky s vodou nebo zrcadla v rukou kněžích nahlédnout své budoucí 
převtělení, tato technika je známá již z období dynastie Tang, aniž by byla označována za heterodoxní. 
103ter Haar, The White Lotus ... , 170-172. 
104ter Haar, The White Lotus ... , 294. Celkové situaci v severních oblastech a působení kazatelů i zprávách o něm 
se věnuje ter Haar podrobně: ter Haar, The White Lotus ... , 139-155. 
105Což však v žádném případě neznamená, že veškeré náboženské skupiny tohoto typu měly ve své mytologii 
toto ženské božstvo. 
106Podrobnější poznámky k původnímu domovu a jeho možnému výkladu uvádí Naquin, Millenarian 
Rebel/ion ... , 1 O. Obraz tohoto původního domova sdílel mnohé charakteristiky Západního ráje buddhistické 
tradice čisté země. 
107Protože je lidstvo prosáknuté špatností, byla Věčná matka nucena opakovat svou snahu o jeho záchranu. 
Nejprve seslala Dípankaru, "Buddhu rozsvěcujícího světlo" (randengfo) a posléze buddhu Šákjamuniho 
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Příchod nového buddhy je současně koncem kalpy, 108 který je provázen četnými 

pohromami a neštěstími. Literatura náboženských skupin je plná popisů apokalypsy na konci 

současné kalpy. Ti však, kdo následují Věčnou matku, budou v tomto období plném zmatku 

ochráněni. Díky tomu se pak budou moci účastnit života v novém světě plném harmonie a 

rovnosti. Nebudou zde staří ani mladí, zrození ani smrt, žádné rozdíly mezi muži a ženami. 

Příchod konce kalpy bude předznamenán neštěstími a zrozením buddhy Maitréji na zemi. To 

vedlo k představě, že období válek, sucha, záplav, hladomoru nebo epidemie bylo věkem 

příhodným pro hledání Maitréjova vtělení 109 a náboženští vůdcové na základě literatury psané 

stylem, který umožňoval různé interpretace, rozhodovali, zda se jedná o konec kalpy nebo ne. 

Jakmile vůdce náboženské skupiny byl schopen najít Maitréjovo vtělení (případně se 

za ně sám prohlásil), poukázat na znamení, jež poskytovaly stupňující se katastrofy a 

předpovědět datum počátku nové kalpy, snažil se on i jeho následovníci zachránit co nejvíce 

lidí. Členové skupiny pak rozdávali speciální kouzla, identifikační znamení (vlajky, oblečení, 

šátky apod.) a jiné ochranné pomůcky, které měly pomoci ochránit ty, kdož věří ve Věčnou 

matku, před neštěstími. Přívrženci skupiny věřili, že musí "odpovědět kalpě" (yingjie) 

přípravou skupiny a urychlením destrukce stávajícího pořádku, čímž dojde k urychlení jeho 

nahrazení novým, lepším systémem. V příhodné době se tedy jinak pokojná náboženská 

skupina mohla proměnit v revoluční organizaci. 110 

Přes mnohé shodné rysy se tedy nejednalo se o "tajemnou monolitickou organizaci, ale 

o malé roztroušené skupiny věřících, jejichž společná víra byla od 16. století předávána 

(shijiafo), přičemž oběma se podařilo zachránit část lidstva. Dalším buddhou, který bude seslán, je Maitréja. 
108Kalpa- skr. věk, čtvrtina velevěku (skr. mahákalpa). Během velevěku se postupně vytvoří svět a společnost a 
posléze dospěje ke svému zániku, následuje další mahákalpa, ve které se vše opakuje. Každá kalpa je rozdělena 
do dvaceti období a každé z nich má svou dobu železnou, bronzovou, stříbrnou a zlatou. (blíže viz např. Miltner, 
Malá encyklopedie ... , I 07.) Délka kalpy v mytologii pojednávaných náboženských skupin byla výrazně zkrácena 
oproti indickému originálu. V mytologii drahocenných svitků je první kalpa kalpou azurovou (qing) a vládne jí 
buddha Dípankara sedící na na azurovém trůně ve tvaru třílistého lotosu, druhá, ještě trvající kalpa pod vládou 
Šákjamuniho sedícího na červeném (hong) trůně tvořeném pětilistým lotosem je kal po u červenou a kal pa, jež má 
teprve přijít, bude symbolizována bílou barvou a jejím vládcem bude Maitréja vládnoucí z devítilistého bílého 
nebo zlatého lotosu. 
109Pokud se týká rozpoznání Maitréji, nebyly specifikovány žádné vlastnosti, podle kterých by jej bylo možno 
odlišit. Jedinou charakteristikou měl být obecně "zvláštní" vzhled. Neexistovala také žádná upřesnění týkající se 
jeho chování, existovalo jen určení možných příjmení a to: Li 1', Li u )(i], Zhu *· Zhang ~LE, Wang t. Blíže 
Naquin, Millenarian Rebellion ... , 15-16. 
110Mytologii spojenou s Věčnou matkou a možné následky popisuje přesněji Naquin, Millenarian Rebel/ion ... , 9-
17. Důležité je však připomenou, že přes možné vyústění působení skupiny v napomáhání nástupu nové kalpy, 
tedy v revoluci, nebyly tyto skupiny v zásadě "revoltujícími" a ve velké většině během svého působení povstání 
neiniciovaly, dokonce se často ani všechny skupiny nepřidaly k revoltě započaté jinou náboženskou skupinou. 
Viz např. Overmyer, "Altematives: Popular Religious Sects in Chinese Society", Modem China, Vol. 7, No. 2 
(1981), 153-190. 
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dlouhými a volnými řetězy žáků a učitelů."''' Věřící vytvářeli malé kongregace postavené na 

vztahu mezi učitelem a žákem, setkávali se k obřadům uctívání a čtení písem. Těmito texty 

byly především výše zmiňované drahocenné svitky (baojuan) a knihy obsahující nákresy 

kouzel (ju) nebo zaříkadla (zhou). Kouzla vypadala částečně jako znak a částečně jako kresba. 

Fu se obkreslilo z knihy na kousek papíru a spálilo, popel se následně smíchal s vodou nebo 

čajem a nemocný člověk jej vypil. Zaříkadla sloužila k opakování a stejně jako kouzla měla 

uzdravující nebo jiný prospěšný účinek. Fu i zhou mohla být předávána nejen prostřednictvím 

knih, ale i ústní formou. 

Písma byla z velké části napsána a poprvé vytištěna na konci 16. století, posléze byla 

pečlivě uchovávána, znovu tištěna nebo opisována. Qingská vláda později zabavovala 

všechny heretické (xie) knihy; po zatčení učitele náboženské skupiny byl prohledán jeho dům 

a texty zničeny. 112 Knihy byly ničeny i vlastníky, pokud se tito obávali, že budou chyceni 

s tímto nebezpečným usvědčujícím materiálem. V náboženské skupině se texty těšily značné 

úctě, neboť obsahovaly klíč pro porozumění historii a věřilo se, že mají velkou cenu a moc. 

Vypadaly podobně jako buddhistické sútry, podle kterých byly vytvářeny. 

Texty nekolovaly volně mezi všemi členy skupiny, ale byly obvykle vlastnictvím 

vůdce. Existovaly rodiny, ve kterých se učení i písma předávala od 16. století a které se těšily 

značné prestiži a autoritě. 113 Učitel mohl poskytnout náboženskou knihu někomu ze svých 

žáků, aniž by tento byl členem rodiny, nebo mu mohl povolit udělat si kopii textu. Díky 

tomuto způsobu předávání se texty stávaly vlastnictvím lidí, kteří byli zapojeni do legitimní 

linie nástupců učitelů a měli tedy doporučení jako vůdcové skupiny. 114 

Přestože byla náboženská společenství za dynastií Ming i Qing postavena mimo zákon 

kvůli své víře, jež byla posuzována jako neslučitelná s oficiálním učením a směřující 

k násilným politickým akcím, přežívala a dále se šířila. Pro věřící představovaly náboženské 

skupiny variantu religiozity, která nebyla nutně spojena s velkými chrámy a kněžími. 

Nabízelo se jim společenství, jež doplňovalo či případně nahrazovalo jiné společenské 

111Naquin, Millenarian Rebel/ion ... , 2. 
112Texty byly prohlašovány za plné divokých a nevázaných řečí s odbojnými pasážemi, jež v závěru způsobovaly, 
že člověku vstávaly vlasy na hlavě. Viz Naquin, Millenarian Rebellion ... , 20. 
1130 jednotlivých rodinách udržujících učení "heterodoxní" náboženské skupiny za dynastie Qing viz Naquin, 
Susan, "Connections between Rebellions: Sect Family Networks in Qing China", Modern China, Vol. 8, No. 3 
(1982), 337-360. 
114Text bylo možné získat i jinou cestou nežjako dědictví od příbuzných či od učitele a to v případě, že nový 
učitel prokázal, že je schopen používat tento druh textu a dostal je od někoho ze svých žáků poté, co získal 
mnohé informace ústně od jiných učitelů. Velká většina členů těchto náboženských skupin byla negramotná. 
Naquin, Millenarian Rebel/ion ... , 23. 
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skupiny. V čínské společnosti se vyskytovalo velké množství nejrůznějších, vzájemně 

přesahujících sociálních skupin, vytvářených na různých principech (příbuzenství, místo, 

profese ... ). 

Členem tohoto typu společenské skupiny se člověk stával automaticky (narozením, 

svatbou, přijetím do služební skupiny ... ), avšak náboženskou skupinu pojednávaného typu si 

vybíral a před přijetím do skupiny obvykle prošel nějakým typem iniciace. 115 Tyto náboženské 

skupiny šly napříč jinými společenskými skupinami a od nich se odvíjejícími náboženskými 

organizacemi. 116 Náboženské skupiny označované jako učení bílého lotosu nabízely možnost 

okamžité spásy ve formě apokalypsy vedené božstvem a nastolení nového věku, což bylo 

zvláště přitažlivé pro ty, koho nelákala žádná z "normálních" cest ke spáse nebo pro něž 

nebyla dosažitelná běžná společenství. To znamená ti, kteří nebyli přijati ortodoxními 

institucemi: ženy a starší muži nebo lidé bez rodin, mniši bez chrámů, lidé stěhující se kvůli 

práci, městští přistěhovalci atd. 

7.2 Dva typy "heterodoxních" náboženských skupin za dynastie Qing 

Od počátku 18. století se na výše zmíněném pozadí objevuje mnoho různých 

náboženských skupin postavených především na vazbě mezi učitelem a žákem. Některé 

z těchto skupin se opíraly o psané texty a život v kongregacích, jiné kladly důraz především 

na opakování manter a individuální jógickou meditaci. Susan Naquin proto rozlišuje dva 

základní způsoby organizace náboženských skupin v 18. století 117 Prvním typem JSOU 

náboženské skupiny recitující sútry, tím druhým pak skupiny zaměřené na meditaci. 

7.2.1 Náboženské skupiny recitující sútry 

Členové tohoto typu společenství formálně přijímali buddhistické sliby a zavázali se 

k vegetariánství, měli náboženská jména stejně jako mniši a mnišky. Centrem náboženské 

115 lniciační obřady byly většinou poměrně jednoduché a velmi flexibilní, lišily se podle konkrétní skupiny nebo 
učitele, blíže: Naquin, Millenarian Rebellion ... , 32-35. Stejně jako bylo snadné do náboženské skupiny vstoupit, 
bylo jednoduché ji opustit. Členové nestáli o setrvávání "vlažných" věřících ve svém středu, vzhledem k 
přetrvávajícímu zákazu těchto náboženských skupin mohli přívrženci, kteří nebyli pevní ve víře ohrozit 
bezpečnost skupiny. 
116Harrell, Stevan-Perry, Elizabeth J., "Syncretic Sects in Chinese Society: An lntroduction." Modern China, Vol. 
8, No. 3 (1982), s. 283-303: 285-286. 
11 ~aquin, Susan, "The Transmission ofWhite Lotus Sectarianism in Late Imperial China." In: Johnson, David
Nathan, Andrew J.-Rawski, Evelyn S. (eds.), Popu/ar Cu/ture in Late Imperial China, Berkeley: University of 
Califomia Press 1985, 255-291: 259-288. 
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činnosti byla shromáždění (hui), jejichž četnost i náplň závisela na konkrétní skupině. Setkání 

se konalo v domě učitele nebo měla skupina postavený malý chrám (budova vypadající jako 

chrám nebo síň předků). V tomto chrámu mohli také žít členové skupiny, a to dočasně nebo 

trvale. Chrámový oltář zobrazoval patriarchu skupiny a božstev (nejčastěji zde byly obrazy 

patriarchů, řidčeji také Věčné matky či Maitréji). Chrám byl místem pro uchovávání předmětů 

nutných pro bohoslužby: svícny, vonné tyčinky, hudební nástroje, písma. Hlavním obsahem 

samotného shromáždění byla společná recitace písma (songjing), obětování božstvům a 

konzumace vegetariánského jídla. 

Čtené texty byly dost možná také vysvětlovány (dochované kopie jsou opatřeny 

poznámkami) a užívány k výuce čtení díky vysvětlování textu znak po znaku či opisovány. 

Četly se nejen staré, dlouho předávané knihy, ale i nové texty snažící se ty starší napodobovat. 

Nové texty však nedosahovaly takového věhlasu a autority jako staré mingské tisky. 118 Kromě 

vlastních písem náboženských skupin byly využívány i jiné texty, především buddhistické 

sútry a to: Diamantová sútra (jingangjing), Sútra srdce (xinjing) a sútra Guanyin 

( Guanyinjing). 

Mnohé náboženské skupiny poskytovaly svým vlastním členům či těm, kdo si nemohli 

zaplatit služby mnichů, posmrtné rituály. 119 Pohřební rituál sestával z četby celé sútry a 

kratšího textu pokání, který měl zmírnit důsledky špatných skutků zemřelého přinesením 

zásluh nashromážděnýchjinými. K pohřbům se vázala také výroba a prodej pasů (luyin), které 

měly urychlit cestu duše z podsvětí do ráje (byly patrně podobné těm, které vyráběli a 

prodávali mniši). 120 

Podobného výzoru jako posmrtné pasy byly také dokumenty určené jen pro členy 

náboženské skupiny a stvrzující jejich místo mezi vyvolenými. Tyto dokumenty nazývané 

někdy "smlouva" (hetong) měly vlastníku zajistit únik z koloběhu znovuzrozování a vstup do 

ráje Věčné matky. Noví členové skupiny tak obvykle obdrželi čtyři dokumenty, dva 

s náboženskými texty určenými k obřadnému odříkávání a dva listy potvrzující jejich členství 

v dané náboženské skupině, které byly potřebné pro hladký průchod podsvětím. 

118V letech 1720-1840 bylo vládou zabaveno a zničeno nejméně dva tisíce knih (téměř čtyři sta růmých titulů), 
kolik knih bylo v oběhu, nelze zjistit. Naquin, "The Transmission ofWhite Lotus ... , 265. 
119Jedním z důvodů pro provádění pohřebních ritů byla snaha urychlit průchod duše zemřelého podsvětím, tedy 
zajistit mu rychlé a co nejlepší znovuzrození. Posmrtné rituály mohly být poměrně jednoduché až velmi složité a 
obvykle byly prováděny buddhistickými nebo taoistickými mnichy, pro něž představovaly zdroj obživy. 
120Jednalo se o jednoduché listy papíru nebo hedvábné látky s nápisem dovolávajícím se moci božstva dané 
náboženské skupiny a úředně vyhlížejícím razítkem. Při tisku se nechávalo volné místo pro jméno pozdějšího 
nositele. Pasy byly prodávány buď jednotlivcům nebo příbuzným zemřelého a byly páleny nebo vkládány do 
rakve na hruď těla, často ve dvou kopiích. Naquin, "The Transmission ofWhite Lotus ... , 268. 
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Náboženské skupiny tohoto typu mohly být dle názoru S. Naquin121 obzvláště 

přitažlivé pro ženy, kterým poskytovaly dodatečné společenství a další cesty ke vzdělání, 

možnost zaujmout vedoucí pozici a uniknout z rodiny. Pro rozkvět náboženských skupin 

zaměřených na předčítání súter bylo vhodné prostředí, ve kterém bylo možné veřejně setkávat 

a stavět budovy, aniž by kterákoli z obou činností budila příliš mnoho nežádoucí pozornosti. 

Tato společenství vyžadovala dostatečně gramotné členstvo schopné číst texty a rozumět jim a 

také členy, kteří mohli věnovat čas na setkávání náboženské skupiny a prostředky na 

financování jejích akcí. Nejrozšířenější byl tento typ náboženských skupin ve městech a to 

obzvláště ve velkých městech. 

7.2.2 Náboženské skupiny zaměřené na meditaci 

Druhý typ náboženského společenství představují náboženské skupiny zaměřené na 

meditaci. Texty k meditaci byly předávány ústně a rituál byl velmi jednoduchý. Někdy byla 

součástí předávané tradice také bojová umění a případně léčebné praktiky, které sloužily 

velmi dobře k získávání nových členů. Nejdůležitějším prvkem byla vazba mezi učitelem a 

žákem, na jejímž základě byl vyvinut systém formálních a pravidelných příspěvků učitelům, 

což vedlo k posílení jejich moci i získávání zdrojů. 122 Tento typ náboženských skupin se 

vyskytoval převážně na venkově a členskou základnu tvořili rolníci, tedy lidé ne příliš 

vzdělaní nebo zcela bez vzdělání. 

K provádění rituálu nebyl nutný žádný oltář nebo nějaké zvláštní místo. Před 

samotnou meditací se prováděla v kleče oběť vonné tyčinky (za účelem přivolání pozornosti 

božstva) následovaná určitým počtem poklon (pokleknout a dotknout se čelem země). Během 

tohoto rituálu byly přednášeny texty růmých délek, 123 po něm následovalo cirkulování dechu 

v sedu se zkříženýma nohama. Účelem meditace bylo upevnění zdraví a prodloužení života, 

případně také přímý kontakt s Věčnou matkou (během meditace se s ní setkávali patriarchové, 

obyčejní věřící až po své smrti). Někteří členové byli schopní hluboké meditace, jiní jen 

klidně seděli a opakovali mantry. 124 

121Naquin, "The Transmission of White Lotus ... , 261. 
1220 financování těchto náboženských skupin viz také Naquin, Millenarian Rebellion ... , 49-53. 
123Texty nebyly obvykle delší než padesát znaků, byly rozděleny do řádků po sedmi znacích a hojně se v nich 
užíval paralelismus, což usnadňovalo jejich zapamatování. Podrobněji o mantrách užívaných těmito 
náboženskými skupinami: Naquin, Millenarian Rebellion ... , 24-26. 
124Naquin, "The Transmission ofWhite Lotus ... , 275. 
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Součástí praktik tohoto typu náboženských skupin bylo i pěstování bojových umění za 

účelem upevnění zdraví a získání dovedností užitečných pro nadcházející apokalypsu. Jednalo 

se o různé druhy boxu, šermu holemi či meči, kopání. Cvičení bylo ritualizované podobně 

jako meditace. Příslušníci náboženské skupiny se také zavazovali dodržovat určitá morální 

pravidla: Ctít život a nezabíjet živé bytosti, být laskavý, spravedlivý, slušný, moudrý a 

uvážlivý. Správné chování bylo důležité k získání zásluh zaručujících spásu. Někteří členové 

těchto skupin uctívali slunce a klaněli se k východu. 125 

Během iniciace bylo jméno nového přívržence napsáno na papírek a ten spálen, tím 

byla informace o členu předána Věčné matce. Jména členů mohla být také zapsána do 

seznamu a následně obřadně čtena. Existovaly seznamy přívrženců tohoto typu náboženských 

skupin a jejich finančních příspěvků, učitelé, kteří většinou hodně cestovali a měli žáky 

v širokém okolí, vybírali od žáků peníze, které pak putovaly řetězcem vzhůru (učitel měl 

žáky, kteří měli své žáky a tak dále ... ). Vzhledem k tomu, že se nekonala žádná shromáždění, 

bylo nezbytné jiné propracované organizační schéma. Členové jedné skupiny se obvykle ani 

neznali osobně, a tak používali různé tajné pozdravy (gesto, otázka a podobně), které 

usnadňovaly jejich vzájemnou identifikaci. 

Takovéto náboženské skupiny umožňovaly členství i lidem, kteří byli negramotní a 

neměli dostatek času potřebného k účasti na náboženských shromážděních. Vzhledem k tomu, 

že texty určené k přednesu byly předávány ústně, byla upřednostňována co nejjednodušší, 

snadno zapamatovatelná forma, která vedla k redukci náboženského učení na několik 

klíčových myšlenek a pár jednoduchých praktik. S. Naquin se domnívá, že v případě tohoto 

typu náboženských skupin mohla být vzpoura, za souhry dalších faktorů (např. ekonomické a 

společenské následky nárůstu populace), určitým způsobem vyjádření komunity. 126 Přívrženci 

učení věděli o existenci dalších členů, kteří jsou stejně jako oni dětmi Věčné matky a společně 

budou součástí nového světa. 

7.3 Postoj oficiálních míst za dynastie Qing k náboženským skupinám 

Stejně jako Mingové, i dynastie Qing se snažila kontrolovat náboženské dění a včas 

zasáhnout proti všemu, co by mohlo ohrožovat společenský řád a bezpečnost státu. Podle 

125Více o morálních pravidlech a nejrůznějších praktikách uctívání viz Naquin, "The Transmission ofWhite 
Lotus ... , 277-278. 
126Naquin, "The Transmission ofWhite Lotus ... , 287. 
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názoru qingských úředníků mohlo zacházení s duchovním světem vést ke "klamání lidí" 

(huozhong) a obyčejní lidé mohli být heterodoxními učeními podníceni k vyvolávání 

nepokojů a způsobení chaosu. 127 Proto také byly mingské zákony stavějící "heterodoxní" 

náboženské skupiny mimo zákon převzaty přímo do zákonů qingských. 

Zákonem používaným k útoku na náboženské skupiny byl především zákon o rituálu 

(lilii) a jeho oddíl "Obětování" (jisi), který zakazuje kouzelníky (shiwu) a "špatná 

(heterodoxní) umění" (xieshu) jako 1) snažit se přivolávat zlé duchy (xieshen); 2) psát kouzla 

nebo přednášet zaklínadla za účelem přeměny vody pro rituální použití (zhoushui); 

3) provádět psaní duchů (druh předpovídání prováděný některými náboženskými skupinami); 

4) svévolně určovat Maitréju a ustanovit společnost bílého lotosu a použití jakýchkoli technik 

založených na heterodoxních způsobech (zuodao ); 5) vlastnit diagramy nebo obrázky, pálit 

vonné tyčinky a sbírat následovníky, shromažďovat se v noci a rozcházet se za úsvitu (yeju 

xiaosan) a předstírat konání dobra za účelem oklamání lidí. 

Tyto přečiny tvoří v zákoně stejnou skupinu s přestupky páchanými na správném 

provádění císařských obětí. Zákon je zaměřen proti komunikaci s duchy (prostřednictvím 

obětin), kteří nejsou součástí císařského kultu ani panteonu císařem povolených božstev. 

K tomuto zákonu se pak vázaly další doplňující zákony namířené proti náboženským 

skupinám, poskytující základnu pro neúnavné pronásledování těchto skupin především 

v období pozdního císařství, obzvláště v době povstání "osmi trigramů" v roce 1813.128 

Qingští vládcové podporovali středoasijskou (tibetskou) variantu buddhismu, a tak se 

vůči buddhistickému a taoistickému duchovenstvu nestavěli tak nepřátelsky jako někteří 

mingští panovníci. Profese mnicha či mnišky však zůstala v očích úřednických elit nízkou. 

Qingská vláda se také snažila pokračovat v registraci a formálním omezování počtů mnichů a 

mnišek a v prosazování těchto pravidel byla na počátku patrně i poměrně úspěšná, ovšem 

roku 1774 byl již nějakou dobu asi neúčinný systém udělování licencí mnichům formálně 

zavržen. Právě licence vydávané mnichům občas využívali také přívrženci nejrůznějších 

náboženských skupin, kteří se tak mohli vydávat za "registrované" mnichy. 129 

Za dynastie Qing vycházela hlavní vlna útoků proti náboženským skupinám v první 

řadě ze strany státu a jeho představitelů a ve druhé řadě od obránců konfuciánské morální 

ortodoxie. Laické buddhistické elity nehrály v diskusích o těchto náboženských skupinách (ať 

127viz Kuhn, Philip A., který částečně cituje komentář k qingskému zákonu o rituálech z raného 18. století (Philip 
A. Kuhn, Soulstealers ... , 86.) 
128viz Kuhn, Soulstealers ... , 84-85. 
129Li-Naquin, "The Baoming Temple ... , 175-176. 
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už nesly jméno bílý lotos nebo ne) a v jejich perzekuci žádnou roli, k čemuž patrně přispělo 

obecně celkem nízké hodnocení laického buddhismu mezi qingskými literáty. 130 

Přestože qingská vláda vydala již roku 1673 prohlášení, které stavělo mimo zákon 

jmenovitě devět náboženských skupin, nebyla ve skutečnosti na počátku vlády Qingů 

věnována těmto skupinám žádná zvýšená pozornost, a pakliže nezpůsobovaly žádné potíže, 

byly tyto skupiny tolerovány. Větší zájem o "heterodoxní náboženství" (xiejiao, termín běžný 

za dynastie Qing) se objevil až s vládou císaře Yongzhenga (vládl 1723-1735) a jeho 

nástupců. Stát se snažil získávat o nejrůznějších náboženských skupinách více informací, 

ne lze však říci, že by tyto informace (o organizaci, o vůdcích, 131 rituálech, textech) nějak 

ulehčovaly kontrolu daných skupin. 132 

Qingský stát považoval za nebezpečné všechny náboženské skupiny, které, bez ohledu 

na to, zda jejich učení zahrnovalo mileniaristické myšlenky či nikoli, byly všechny zahrnuty 

pod stejné zákony a označení učení bílého lotosu (bailianjiao). Státní aparát nijak neodlišoval 

náboženské skupiny, jejichž příslušníci se snažili o zdokonalení sebe sama a recitovali sútry, i 

pro tyto bylo stále obtížnější vyhnout se pronásledování shodnému s pronásledováním 

nebezpečných zločinců. Větší šanci uniknout pozornosti státu měly spíše skupiny 

"meditační", které bývaly často přehlíženy až do okamžiku, kdy začaly působit potíže. 133 

7.4 Podíl náboženských skupin na povstáních za dynastie Qing 

V poslední třetině 18. století a na počátku 19. století se povstání nejrůznějšího druhu 

stala v qingském impériu poměrně častým jevem. Hlavním důvodem pro tato povstání byl 

130ter Haar, The White Lotus ... , 293. 
131Qingský stát hleděl se silnou podezřívavostí i na pohřební místa vůdců náboženských skupin a bylo-li to 
možné, tato místa byla ničena. Toto úsilí bylo úspěšné jen částečně, neboť rodině náboženského učitele vždy 
bylo povoleno pečovat o jeho hrob, avšak bez problémů ze strany státu jen do té doby, dokud toto místo nezačalo 
být navštěvováno také následovníky učení bez příbuzenského vztahu k zemřelému. Pokud bylo pohřební místo 
zničeno, bývalo často movu obnovováno. (Li-Naquin, "The Baoming Temple ... , 180-181.) 
132Náboženské skupiny byly patrně i nadále tolerovány, podle tvrzení Philipa A. Kuhna od nich byly se mačnou 
pravděpodobností vyžadovány od úředníků poplatky za ochranu. Kuhn popisuje případ odhalení jedenácti 
chrámu ke čtení súter objevených hned za hradbami Suzhou v roce 1768. Tyto chrámy měly vztah ke skupinám 
dashengjiao (učení velkého vozu) a wuweijiao (učení nečinění), obě související s Luo Qingovým učením. 
Odhalení chrámu bylo hlášeno provinčními úředníky v roce, kdy se objevily pověsti o "banditech uřezávajících 
copy" (gebian fei) a císař vyvíjel velký tlak na své úředníky a nutil je vykazovat zvýšenou činnost. Jedenáct 
chrámů a působení náboženských skupin značného rozsahu jistě nebylo snadno přehlédnutelných a je možné 
(ačkoli Kuhn sám udává, že pro toto tvrzení nenalezl žádný důkaz), že k nahlášení došlo v dané době právě 
proto, aby provinční úředníci prokázali svou činnost, viz Kuhn, Soulstealers ... , 216-217. Další podrobnosti o 
tomto a jiných zásazích proti náboženským skupinám založeným na Luo Qingově učení viz Kelley, "Temples 
and Tribute ... , 371 n. 
1330 vývoji vztahu státu k náboženským skupinám viz Li-Naquin, "The Baoming Temple ... , 173-181. 
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stále rostoucí populační tlak, který násobil nebezpečí katastrof jako jsou záplavy, sucho, 

hladomory a epidemie. K povstáním docházelo spíše v nedávno osídlených hraničních 

oblastech než v hustě osídlených deltách a údolích Yangzi a Perlové řeky, efekt populačního 

tlaku byl přesouván masivní vnitřní migrací. Právě oblasti, jež zažívaly největší příliv lidí, 

byly nejpravděpodobnějšími centry pro vypuknutí vzpoury. 134 

Nepokoje odhalovaly neschopnost vládních a elitních institucí začlenit nově příchozí 

obyvatelstvo a nová území. Problémy, se kterými se setkávala státní byrokracie ve snaze 

vyrovnat se s rostoucím počtem obyvatel a stále komplikovanějším hospodářstvím, byly v 

okrajových a centrálních oblastech státu rozdílné. Úřednictvo v okrajových oblastech bylo 

obecně spíše méně schopné než na žádanějších postech. Muselo však spravovat etnicky 

odlišné skupiny se silným vědomím přináležitosti k vlastní skupině, avšak často velmi slabým 

vědomím loajality k qingskému státu. 

Zároveň se jednalo o oblasti silně militarizované, což bylo nezbytné pro ochranu proti 

banditům či kvůli místním svárům v nestabilní hraniční oblasti. Vzpoury vzniklé v těchto 

podmínkách se pak s různou měrou úspěchu šířily k usedlejšímu obyvatelstvu planin a delt. 

Nejčastěji se jednalo o povstání vznikající v krajině osídlené rozdílnými etnickými skupinami 

nebo v hraničních oblastech. Na dříve osídlených územích byla povstání spíše vzácnější 

záležitostí. 135 Mezi těmito rebeliemi byly také vzpoury vycházející z rozličných náboženských 

učení. 

7.4.1 Wang Lunovo povstání 

Prvním povstáním hojně spojovaným s učením bílého lotosu bylo Wang Lunovo 

povstání roku 1774. 136 Povstání se odehrálo v citlivé oblasti Velkého kanálu, nebylo velkého 

rozsahu, ale zastihlo úředníky zcela nepřipravené. Wang Lunovo učení zahrnovalo nejrůznější 

bojová umění a formu terapeutické jógy. Navíc se Wang Lun modlil k Věčné matce a učil o 

bezprostředním příchodu apokalypsy, jež má být následována znovusjednocením Věčné 

matky a věřících, jejích dětí. 137 Není známo, že by vlastnil či používal jakékoli posvátné texty, 

citoval však části textů a rčení předávaná orálně. 

134Twitchett,- Fairbank (eds.), The Cambridge History. .. , 132. 

msusan Naquin a Evelyn S. Rawski ve své práci (Naquin, Susan-Rawski, Eve1yn S., Chinese Society in the 
Eighteen Century, New Haven-London: Ya1e University Press 1987, 228) uvádějí vedle dalších informací také 
tabulku konkrétních povstání, z níž je zmiňované rozložení oblastí "nejnáchylnějších" k povstáním patrné. 
136Povstáním se detailně zabývala Naquin, Susan, Shantung Rebellion. The Wang Lun Uprising of 1774, New 
Haven-London: Yale University Press 1981. 
137Přesněji o učení a organizaci náboženské skupiny viz Naquin, Shantung Rebellion ... , 37-60. 
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Wang Lun cestoval po městech, tržištích a vesnicích na pozvání svých žáků a věnoval 

se zde léčení, především kožních onemocnění a posedlostí duchy. Lidé, kterým pomohl, se 

stávali jeho žáky a studovali Wang Lunovy techniky k prodloužení života, kterým pak učili 

další následovníky. Svými žáky byl Wang Lun označován jako jiaozhu, mistr učení, a jejich 

dárky mu zajišťovaly příjem. Skupina však patrně nebyla nijak zvlášť pevně organizovaná, 

nejsou známy žádné zmínky o setkáních Wang Luna a jeho žáků. 

O možném příchodu nové éry začal Wang Lun hovořit asi tři roky před vypuknutím 

vzpoury. Ve stejné době se také výrazně zvyšoval počet přívrženců jeho učení, takže v létě 

1774 jich bylo mezi pěti sty až jedním tisícem. Vlastní důvody pro povstání nejsou příliš 

jasné, neboť rok 1774 nebyl nijak výjimečně špatným rokem. Nadcházející konec kalpy plný 

neštěstí však byl předpovězen, stejně jako světlá a úspěšná budoucnost pro přívržence učení a 

na podzim roku 1774 byli věřící mobilizováni ke vzpouře. Povstání bylo poraženo během 

několika měsíců, stalo se však důvodem pro zesílení perzekuce náboženských skupin 

označovaných jako učení bílého lotosu. 138 

7 .4.2 Povstání bílého lotosu 

Wang Lunovo povstání roku 1774 bylo pouze jedním z řady malých a ještě méně 

úspěšných povstání qingské doby, která byla často inspirována mileniaristickým učením či 

snahou o obnovení mingské dynastie. 139 Úspěšnějším bylo povstání let 1796-1804 označované 

jako povstání bílého lotosu. Toto povstání jasně vyznačilo konec období prosperity a jeho 

potlačení vyprázdnilo pokladny qingského dvora. Začalo jako odpověď na zatýkání členů 

náboženské skupiny v Sichuanu, jež sebe samu nazývala "Učení sbírání počátku" 

(shouyuanjiao) a přívrženců náboženské skupiny "Velký vůz západního ráje" 

(xitiandashengjiao) v jižní Shaanxi roku 1796. 

Část vzbouřenců zaútočila na malá města, jak bylo původně naplánováno, ale díky 

tlaku vládních vojáků udrželi povstalci tato města jen krátkou dobu a postupně se přesunuli do 

hornaté pohraniční oblasti. V nedostupném terénu a za podpory imigrantů v tomto kraji se jim 

podařilo udržet se za stále klesajících sil téměř jedno desetiletí. 

Věřící, kteří se účastnili počátku tohoto povstání, byli přívrženci formy maitréjismu 

známé z období pozdní dynastie Ming. Kazatelé učili recitaci kouzel nebo konkrétních 

138ter Haar, The White Lotus ... , 249. 
1390 dalších povstáních viz např. Naquin, Shantung Rebellion. .. , 153-157. 
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mileniaristických textů, aby věřící měli možnost vyhnout se apokalyptickým pohromám. 

Přívrženci se nepřipravovali primárně na povstání, ale na příchod Maitréji a s ním spojené 

období pohrom. Mnohé ze skupin sdílejících stejné učení se povstání vůbec nezúčastnily, 

naopak značná část pozdějších účastníků se připojila spíše díky tlaku svého okolí nebo ze 

strachu před vládními vojáky. 

Povstání se rozšířilo v pohraničních oblastech provincií Hubei, Sichuan a Shaanxi, 

způsobilo velké škody v rolnických oblastech, avšak bezprostředně příliš nezasáhlo města. 140 

Výsledkem povstání let 1796-1804 nebylo jen odhalení úpadku qingské vojenské moci a 

neschopnosti qingských vojenských sil poradit si s vnitřní vzpourou bez spolupráce s místní 

elitou, ale také "vytvoření nové historiografie učení bílého lotosu, v němž se povstání Rudých 

turbanů z období pozdní dynastie Yuan stalo prvním případem nebo dokonce počátkem učení 

bílého lotosu." 141 

7.4.3 Povstání Osmi trigramů 

Další ze známějších rebelií byla dílem náboženské skupiny, jež se označovala jako 

Osm trigramů (bagua). Tato vzpoura byla poslední skutečnou hrozbou pro qingskou vládu 

v oblasti severní Číny v období předcházejícím tzv. opiové válce v roce 1840 a následnému 

pronikání západního světa do Číny. V čele povstání stáli Lin Qing a Li Wencheng, kteří 

tvrdili, že povstání přinese konec vlády dynastie Qing a pomůže nastolit novou éru 

"nekonečného požehnání". 

Počátek povstání byl naplánován na podzim roku 1813 a jeho součástí měly být 

rebelie vyvolané současně v několika městech severní Číny, včetně Pekingu. Povstání sice 

vypukla podle plánu, byla však špatně koordinovaná. Pokus obsadit zakázané město 

v Pekingu skupinou vedenou Lin Qingem byl rychle zmařen, přívrženci hnutí byli pozabíjeni 

nebo uvězněni, a byla okamžitě vyslána vládní vojska, aby obnovila pořádek v provinciích. Li 

Wencheng a vůdcové Osmi trigramů z jihozápadního Shandongu, jižní Zbili a severního 

Henanu byli úspěšnější v provádění svých plánů. Podařilo se jim stát se veřejnou výzvou pro 

qingský režim. 

Výzvou, která byla podepřena získáním více než sta tisíc následovníků, avšak nakonec 

se i v tomto případě qingský režim ukázal jako silnější a i tuto část povstalců očekával osud 

140Další informace o způsobu vedení povstání i jeho následném potlačení i konečné úspěšné strategii Twitchett, 
Denis-Fairbank, John K. (eds.), The Cambridge History ofChina, Vol. 10. Late Ch'ing, 1800-1911, Part I. 
Cambridge University Press 1978, 138-144. 
141ter Haar, The White Lotus ... , 249. 
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shodný s osudem povstalců v Pekingu. 142 Povstání však bylo pohromou nejen pro účastníky 

rebelie samotné, ale i pro všechny následovníky Věčné matky, jež byla hlavním božstvem 

Osmi trigramů. Ti věřící, kteří měli to štěstí, že přežili porážku povstání, byli v neustálém 

nebezpečí zatčení, a to i v případě, že vůbec nebyli v kontaktu s Osmi trigramy. 

Účastníci náboženských povstání byli označováni jako xiefei, "heretičtí buřiči". 

Myšlenky obsažené v učení Osmi trigramů stejně jako mnoha jiných náboženských skupin, 

tedy víra ve Věčnou matku a její slib ochrany a spásy pro ty, kteří ji budou následovat, 

předpověď nadcházející apokalypsy a vize budoucího věku spolu s očekáváním božského 

vůdce, který zachrání věřící, to všechno byly myšlenky považované státem za potenciálně 

rozněcující vzpoury a rozvratné, zasluhující pronásledování. Po dalších deset let po povstání 

Osmi trigramů pátrali qingští úředníci po zločincích uvedených na seznamech hledaných 

rebelů, které byly vydávány císařem. Mnohé sítě náboženských skupin byly odkryty a 

zničeny, další náboženské skupiny se rozhodly pro dočasné rozpuštění, aby se vyhnuly 

odhalení a postihu. 

7.4.4 "Boxeři" a bílý lotos? 

Do spojení s učením bílého lotosu bylo mimo jiné dáváno také tzv. povstání boxerů 

(yihetuan či yihequan, 1898-1900). V základu praktik stoupenců tohoto hnutí stály dvě 

rolnické tradice a to techniky bojových umění neboli "boxu" a praktika posedlosti duchy. 

Duchovní boxeři, kteří si později začali říkat Boxeři spojení spravedlností (yihetuan), obě tyto 

tradice sloučili. "Po příslušných rituálech upadali Boxeři do transu s pěnou u úst, aby pak 

znovu přišli k sobě připraveni k boji, protože teď jim již nemohly ublížit meče ani kulky. 

Každý mohl být posedlý a stát se tak na okamžik vůdcem." 143 

"Boxeři" podporovali qingskou vládu proti cizincům, útočili na vše západní i na 

čínské křesťanské konvertity. 144 Po porážce boxerů rychle zmizelo označení učení bílého 

lotosu z prací své doby. Po založení ČLR připsali historikové učení bílého lotosu pozitivní 

charakteristiku vzhledem k tradované revolucionářské povaze hnutí. Nezměnil se však postoj 

státu k náboženským skupinám tradičně spojovaným s učením bílého lotosu a jejich 

perzekuce pokračovala. 

142Tímto povstáním se podrobně zabývala Susan Naquin ve své monografii Millenarian Rebel/ion in China. The 
Eight Trigram Uprising of 1813, New Haven-London: Yale University Press 1976. 
143Fairbank, John K., Dějiny Číny, Praha: Nakladatelství Lidové noviny 1998, 267. 

144Průběh, důsledky i další detaily povstání jsou v odborné literatuře podrobně zpracovány, ne pokládám tedy za 
nutné se jím šířeji zabývat. 
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8. Závěr 

"Lotos (lotus) je jedna z nejdůležitějších čínských rostlin, k jejímu významu přispěl 

buddhismus: Lotos vyrůstá ze špinavé vody, sám je však čistý, je vevnitř prázdný, zvenčí ale 

rovný, nemá větve a voní. Je symbolem čistoty a patří mezi osm buddhistických pokladů. 145 

... ,Bílý lotos' bylo jméno jedné mocné tajné společnosti, která vznikla na počátku 12. století a 

ze které také vyšel pozdější zakladatel dynastie Ming. Jméno ,Bílý lotos' vyjadřuje představu 

jiného, lepšího, ,čistšího' světa." 146 

Zjednodušený popis bílého lotosu jako tajné společnosti stojící v pozadí mnoha 

povstání je dnes již zastaralý. Na rozdíl mezi tajnými společnostmi (triádami) a učením bílého 

lotosu (bailiaJ?jiao) poukázaly již studie v sedmdesátých letech 20. století. Zjednodušující se 

však jeví i představa tradice bílého lotosu jako učení, které se v průběhu dějin na základě 

přibírání dalších idejí (taoistické mytologie, maitréjistického mileniarismu a manicheistických 

představ) proměňovalo od mírumilovných ideálů sledovaných skupinami laických buddhistů 

k mileniaristickému učení, jež je vhodným základem pro povstání. 

Za dynastií Song a Yuan označoval "bílý lotos" především skupiny laických buddhistů 

inspirovaných ideálem Huiyuanovy Společnosti bílého lotosu. Účast v náboženských 

skupinách organizovaných na základě tohoto ideálu umožňovala laikům aktivně se účastnit 

náboženského života a zároveň zůstat součástí života světského. Tyto skupiny nebyly 

obávaným a zakázaným jevem na okraji společnosti, přestože mohlo existovat jisté napětí 

mezi laickým a monastickým buddhismem. 

Učení bílého lotosu za pozdních Mingů a především za dynastie Qing bylo užíváno 

jako souhrnné označení pro velké množství různorodých náboženských skupin a jednalo se 

nejčastěji o označení zvnějšku. Skupiny se samy označovaly různými názvy, ale jméno 

společnost bílého lotosu (bailianhui) mezi nimi chybělo. Do značné míry patrně proto, že 

bylo jedním ze čtyř konkrétních jmen figurujících v mingském zákoně týkajícím se 

heterodoxie (zuodao) a velké množství laických, "heterodoxních" náboženských skupin a 

jejich učení bylo za pozdních Mingů a za dynastie Qing jednotně zahrnováno pod označení 

učení bílého lotosu (bailianjiao). 

Některé z takto označovaných náboženských skupin vycházely z mileniaristické 

mytologie a byly založeny především na vztahu mezi učitelem a žákem. Do učení jiných 

1450sm cenností (skr. aštamangala)- osm symbolů vyjadřujících úctu světovládnému panovníkovi a v přeneseném 
smyslu též Buddhovi. 
146Eberhard, Wolfram, Lexikon čínských symbolů. Obrázková řeč Číny, Praha: Volvox Globator 200 I ,23 a 141. 
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nebyly mileniaristické myšlenky vůbec zahrnuty. Všechny tyto náboženské skupiny plnily 

funkci jakýchsi doplňkových společenství, jež skýtala uplatnění či útočiště pro ty, kteří stáli 

mimo oficiální společenství. Skupiny byly organizovány buď kolem malých chrámů nebo 

jako síť učitelů a žáků. Lze snad říci, že ani ve většině těchto případů se nejednalo o skupiny 

primárně zaměřené na revoltu s cílem změnit stávající pořádek, přestože maitréjistický 

mileniarismus, který byl důležitým prvkem učení mnohých z nich, mohl být za určitých 

okolností živnou půdou pro vyvolání povstání či připojení se k povstání. 

Bílý lotos tedy, ač jeho symbolika založená na buddhistickém výkladu zůstává stejná, 

označuje v dějinách Číny různé myšlenkové proudy v závislosti na době a také kontextu užití 

tohoto označení. Těžko jej lze sledovat jako jedno učení, vycházející ze stejných základů a 

proměňující se v běhu času přidáváním dalších myšlenek. Sledování bílého lotosu (respektive 

hnutí či učení bílého lotosu) jako pojmu a toho, co a především jak označuje v běhu času, 

může ukázat spíše proměnu postoje státní moci a příslušníků elity k laickým náboženským 

skupinám než proměnu jednoho konkrétního laického náboženského hnutí. 
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