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Současnost spirituální sexuality (SkiDancing Tantra) 

Kalman Horvat 

oponentský posudek 

Nemohu si odpustit hned v úvodu posudku vytknout Kalmanu Horvátovi dvě zásadní jazykové chyby 

na titulním listu (a to pomíjím špatné jméno ústavu): především je to chyba opakující se jak českém, 

tak v anglickém nápisu - "SkiDancing Tantra", jež by mohl naznačovat jakýsi sněžný tantrický tanec 

nebo snad dokonce je současná spirituální sexualita lyžařskou zábavou?, správně je samozřejmě 

"SkyDanving Tantra" což lze česky přeložit "Nebeské tantrické tančení", či "Nebeský tantrický tanec", 

a to již zní o něco lépe; druhou, neméně závažnou chybou je překlad, zvláště první části nadpisu: 

"Současnost spirituální sexuality (SkyDancing Tantra) v Horvátově anglické versi vypadá "The Actua\ 

Version of the Spiritual Sexuality (SkyDancing Tantra)" a neodpovídá českému znění. Navrhovala 

bych překlad v podobě "The Contemporary of the Spiritual Sexuality (SkyDancing Tantra). 

Kalman Horvát předkládá téma poměrně obtížně formulovatelné: interpretace duševních prožitů 

sexuality, ona spiritualita sexuality. Svou práci opírá zásadně o terénní výzkum v "komunitě" tantriků. 

Jedná se tak o jeho vlastní zkušenost, o formulaci prožitků jeho a kolegů sdílejících tantrický proces 

sexuality. Horvát si na začátku vytyčil několik úkolů": zkoumat sexualitu jako multimediální fenomén 

(zde bych navrhovala zmírnit slovo zkoumat na představit); představit spirituální úroveň sexuality 

v pojmech a termínech srozumitelných euroamerickému kruhu; nahlédnout biologickou funkci 

sexuality z hlediska evoluční biologie - až posud by se snad mělo jednat o část teoretickou, o jakýsi 

kontext ve kterém autor zamýšlí téma představit, do kterého je vkládá, ve kterém je vidí -; dalším 

cílem je prezentovat svou osobní zkušenost z tantrického výcviku; předkládat specifika tantrické a 

taoistické spirituální sexuality; - snaha o představení empirické zkušenosti a její komparace se zážitky 

s ostatními sdílejícími stejnou zkušenost ve skupině, ale také s literaturou. Obě části se snaží uchopit 

vší silou. Ale v kontrastu ke druhé propracované části interpretující vlastní terénní výzkum, analyzující 

"sesbírané" informace během zúčastněného pozorování, rozhovorů se členy kurzu, v kontrastu s 

interpretací postřehů, a v kontrastu s komparací hledající souvislosti či vysvětlení v interpretací jiných 

stojí chaotický, nepřehledný a téměř nic neříkající tzv. teoretický úvod. Proč se Horvát v úvodu 

zaměřuje na takové směry jako je kvantová fyzika, biologie - ta do určité míry hájitelná; postrádám 

kulturní začleněnost tantrického učení hledající souvislosti s indickým, čínským, tibetským učením, 

postrádám však také jakýsi - i když není závazný - kontext původní východní filosofie. Chápala bych 

a snad i chápu úvod orientovaný na kontext evolucionistický, ale opravdu nechápu proč na 

"Darwinismus" navazuje kvantová fyzika či teorie superstrun (oboje s. 5); měla jsem totiž dojem, že by 

se mělo jednat o práci výhradně etnologickou, nikoli orientovanou na hudební část etnologie ba 

dokonce ani na fyziku. Otázka "vědomí" jíž autor považuje za důležité předložit, je vysvětlena příliš 

neodborně (s. 6). Přiznávám, že nevím, zda F. Crick patří právě mezi stěžejní reprezentanty 

analyzující dostatečně "vědomí"; nutno dodat, že by stálo za úvahu podívat i jinam. Na tuto námitku 

navazuje i další moje otázka: proč Horvát nevysvětlil jak chápe "vědomí" Východ a jak Západ, jejich 

rozdíly, neslučitelnost, či jejich případné podobnosti. Co to je za zmatený výrok!! "Jediným fenoménem 
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který může sjednotit či pojmout rozporuplný svět vědy a spirituality je fenomén vědomí." (s. 6). U 

mnoha výroků typu" ... s poznatky amerických vědců a lékařů, ... " (tento na s. 6) postrádám alespoň 

některá jména a snad i jejich zaměření. Chybou je i špatná korektura textu, na mnoha místech jsou 

hrubé chyby, na některých místech je text poněkud zmatený. 

Hlavním motto Horvátovy práce je třeba vidět v jeho závěrečných slovech Interpretace východních 

tradic je zabarvena mým osobním náhledem a mírou pochopení. (s.74). Jeho přínos nespočívá ani tak 

v teoretických úvahách nad transformací vědomí, ani v širokém kulturně-historickém či kulturně

geografickém kontextu. Jeho přínos spočívá v interpretaci - ať již míra úspěšnosti má jakékoli rozpětí 

- tantrického způsobu života, resp. v jeho interpretaci spirituální sexuality, jenž opírá předně o svou 

vlastní zkušenost, o své vlastní prožitky z dlouhodobého terénního výzkumu (nutno podotknout, že 

Kalman Horvát se terénnímu výzkumu věnoval čtyři roky). Jeho rozhovory se "spolutantriky", 

zúčastněná pozorování chování členů kurzu, vyhodnocování, analýzy chování a vztahů ve skupině, 

analýzy situací určující směr (důležitost) tantrického vnímání světa je oným přínosem Kalmana 

Horváta. V tomto ohledu je práce hájitelná a navrhuji známku velmi dobrou. 
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