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z nich obětuje princ Sattva ze soucitu své 
tělo, aby nakrmil hladovějící tygřici a její 
mláďata.2 V jiné džátace je král Šibi vysta-
ven zkoušce bohů v po době jestřába proná-
sledujícího holubici. Za život holubice král 
nabídne jestřábovi tolik svého masa, kolik 
holubice váží. Jazýčky vah donutí krále 
odkrajovat tak dlouho, až přijde o polo-
vinu těla a nakonec se sám po sadí na váhu. 
Obstojí a bohové jeho tělo opět scelí.3

Existují i další podobné příběhy o tom, 
jak se Buddha pro druhé vzdal svého ži-
vota. Dobře známý je příběh Opičího krá-
le Mahákapiho, který se obětoval, aby za-
chránil životy svých opičích poddaných.4

Lotosová sútra5 
jako návod k sebeupálení
Přímo se sebeupálením je spojován široce 
uctívaný patron-léčitel Pán či Král medicí-
ny Bhaišadžjaguru. 23. kapitola Lotosové 

Hrdinská sebeoběť je v souladu s buddhistickou tradicí

Zuzana Ondomišiová

27. února 2009 přišel ve východotibetském okresním městě 
Ngawa v provincii S´-čchuan na tržiště Tapä tibetský mnich 
z kláštera Kirti. S obrázkem dalajlamy v rukou vykřikoval hesla, 
polil se benzínem a zapálil. Za několik minut jej čínská policie 
zasáhla několika střelami do nohou, vtáhla do policejního auta 
a odvezla. Jeho stav a místo pobytu dodnes není známé... 
Jeho čin rozpoutal vlnu následných sebeupálení v Tibetu, Indii 
i Nepálu, která dosud trvá. Příčiny krize, která zasáhla všechny 
sféry života Tibeťanů, leží v dlouhodobě necitlivé a arogantní 
politice čínských úřadů vůči tibetskému etniku. Zhruba dvě 
třetiny z celkového počtu 124 Tibeťanů, kteří se do počátku 
prosince letošního roku uchýlili ke stejnému činu, zemřely.1
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Buddhismus si automaticky spojujeme 
s pozitivními a mírumilovnými charakteris-
tikami jako je soucítění, neubližování, ne-
násilí, nezabíjení. Případy sebeupálení Ti-
beťanů proto vyvolávají řadu otázek: je je-
jich čin slučitelný s buddhistickou etikou? 
Dopouštějí se dotyční sebevraždou bud-
dhismem zapovězeného násilného jedná-
ní vůči sobě samým? Nebo jsou to hrdino-
vé a mučedníci, kteří se obětovali ve jmé-
nu vyšších idejí? 

V diskusi, která se na toto téma rozpou-
tala v západní i východní společnosti, proti 
sobě argumentují zastánci různých přístu-
pů a názorových proudů. Vnímání tohoto 
aktu jako jasně politického protestu stojí 
proti pokusům o jeho apolitizaci zdůrazňo-
váním náboženské motivace. Poukazování 
na protibuddhistickou podstatu sebeupále-
ní kontrastuje s mnoha příklady sebeoběto-
vání, doloženými jak z buddhistických tex-
tů, tak z historických záznamů. A konečně, 
různí se i náhled na smysl takového činu 
a jeho dopad na reálnou situaci Tibeťanů.

Sebeobětování součástí 
buddhistické etiky
Jakkoli se nám to může zdát nepravděpo-
dobné, je rituální sebeobětování včetně se -
beupálení po mnohá staletí zakotveno v ná-
boženském kontextu buddhistických a hin-
duistických zemí jihovýchodní, východní 
a centrální Asie. Sebeobětování jako prak-
tické uskutečnění soucitu je tématem mno-
hých džátak neboli příběhů z předchozích
 životů Buddhy Šákjamuniho. V jednom

sútry popisuje příběh o minulých skutcích 
bódhisattvy Pána (Krále) medicíny, který 
podle některých sloužil mnichům a mniš-
kám jako hlavní zdroj inspirace už v dáv-
ných dobách.6 Svůj vhled do nesobecké 
podstaty svého těla ukázal tím, že po vy-
pití množství vonných olejů, spolykání vy-
kuřovacích esencí a ovinutí se do plátna na-
sáklého olejem své tělo rituálně zapálil jako 
obětinu Buddhovi. Jeho tělo po 1200 let ší-
řilo „světlo Dharmy“, jež dávalo ostatním 
bytostem příležitost nahlédnout do nesmr-
telné podstaty absolutna, až zcela shořelo.7

„Vzdání se těla“8 zahrnuje širokou šká-
lu spíše krajních činů, z nichž ne všechny 
nutně končí smrtí: nakrmení hmyzu svým 
vlastním tělem, odkrajování vlastního 
masa, pálení vlastních prstů či paží, spalo-
vání vonných vykuřovadel na kůži, vyhla-
dovění, odkrajování či topení sebe sama, 
vrhání se z útesů a stromů, nakrmení divo-
kých šelem vlastním tělem, sebemumifi ka-
ce9 a... sebeupálení.10

Od sebeobětování 
k politickému protestu
Jak uvádí James A. Benn, „pro mnohé mni-
chy i laiky v průběhu čínské historie bylo 
sebeobětování formou buddhistické praxe, 
která utvářela a vyjadřovala určitou těles-
nou či somatickou cestu, jež vedla k bud-
dhovství.“11 Jan Yun-Hua, který se zabý-
vá středověkými případy sebeobětování, 
a Jimmy Yu, který zkoumá primární pra-
meny ze 16. a 17. stol., upozorňují, že in-
terpretace sebeupalování není možná pou-
ze na základě buddhistické doktríny a nábo-
ženských představ, ale tyto praktiky muse-
jí být chápány v širším sociálně-politickém 
a historickém kontextu čínské náboženské 
scény, jinak se nevyhneme zjednodušení.12 

Jimmy Yu ukazuje, že tělesná praxe se-
bedestruktivního násilí, včetně sebeupalo-
vání, byla rituálně prováděna nejen bud-
dhisty, ale také taoisty a literáty – přísluš-
níky úřednické třídy. Jinými slovy: sebeo-
bětování bylo sice méně obvyklou, ale při-
jímanou součástí čínské kultury, bylo sro-
zumitelné jak pro člověka, který takový čin 
podstupoval, tak pro ty, kteří mu přihlíže-
li a interpretovali ho, bez ohledu na jejich 
různé náboženské zaměření.13

James A. Benn na základě analýzy čín-
ských historických záznamů od 4. po 20. 
stol. odhalil, že buddhističtí mniši i mnišky 
sebeupálení využívali i k politickým úče-
lům, zejména za vlády dynastie Čching, 
a podotkl: „Třebaže někteří mniši oběto-
vali své tělo v dobách relativní prosperity 

Sebeupálení vietnamského mnicha Thich 
Quang Duc v Saigonu roku1963.

Tento článek prošel recenzním řízením.
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a míru, vidíme významnou souvztažnost 
mezi akty sebeupálení a časy krize, ob-
zvláště v obdobích, kdy sekulární síly byly 
vůči buddhismu nepřátelské.“14 

V roce 1948 usedl ve městě Char-pin 
buddhistický mnich do lotosového sedu 
na hromadu pilin nasáklých sojovým ole-
jem a zapálil se na protest proti útlaku, je-
muž byli buddhisté vystaveni v rukou Mao 
Ce-tungových komunistů.15 V roce 1963 se 
v Saigonu upálil vietnamský mnich Thich 
Quang Duc. Fotografi e Malcolma Browna 
získala Pulitzerovu cenu a přispěla k me-
dializaci případu a k pádu Ngo Dinh Zie-
mova režimu v Jižním Vietnamu. V té době 
Peking čin vietnamského mnicha otevřeně 
oceňoval a po Asii a Africe rozšiřoval mi-
liony neautorizovaných kopií této fotogra-
fi e jako důkaz proti „americkému imperia-
lismu“. Následně se na protest proti diskri-
minujícímu zacházení a válce upálili dal-
ší mniši a mnišky.16 O těchto a pozdějších 
případech, které se odehrály v jiných čás-
tech světa, však Tibeťané měli sotva něja-
ké povědomí. 

Dr. Robert Barnett, profesor moderních 
tibetologických studií na Columbia Uni-
versity, říká: „Nemyslím si, že by Tibeťa-
né jednali strategicky. Lidé nesedí a nepře-
mýšlejí: ‘Jak bychom získali pozornost?ʼ 
Myslím, že to vychází z mnohem hlubšího 
pramene frustrace a pocitu, že už nezbývá 
nic, co by mohli učinit.“17

Pod vlivem fi lmové propagandy 
Barnett analyzuje, jak čínský propagandis-
tický fi lm opěvující vítězství Tibeťanů nad 
cizím státem mohl mít nezamýšlené důsled-
ky: „Čínská vláda propagovala svůj nárok 
na Tibet fi lmem ‘Red River Valleyʼ. Ten-
to fi lm z roku 1997, který bylo sotva mož-
no vidět mimo Čínu, zobrazuje chrabrý boj 
Tibeťanů proti britské invazi na začátku 
20. stol. Na konci fi lmu tibetský hrdina vy-
hrává bitvu ve prospěch Tibeťanů tím, že se 
při útoku na britskou jednotku zapálí.“ Film 
končí záběrem na hrdinův zapalovač přes 
modlitební válec, symbol buddhistického 
náboženství. Všichni Tibeťané ve školním 
věku fi lm povinně viděli jako součást kam-
paně vlastenecké výchovy.

Pro pochopení dění v Tibetu Barnett vy-
bízí, abychom se podívali na současný kul-
turní kontext. Většina těch, kteří se upálili, 
byli mladí – nejčastěji do 30 let – a byli to 
mniši, mnišky nebo bývalí mniši. „To zna-
mená, že vyrostli dlouho po kulturní revolu-
ci“, říká Barnett. „Vyrůstali v rozpolceném 
období Tibetu, kdy byli vystaveni masiv-

ní propagandě ze strany Číňanů a zároveň 
i mnohých Zápaďanů, že žijí v zemi, kte-
rá se stává svobodnější, kde vzrůstá tech-
nologický a ekonomický pokrok a kde je 
více otevřenosti. Avšak ve skutečnosti za-
koušeli pravý opak, obzvlášť pokud se sta-
li mnichy a mniškami. Tlak, pod nímž mu-
seli žít, stálý dohled a kritika ze strany stá-
tu jsou mnohem akutnější pro mnišskou 
komunitu než pro většinu ostatních sku-
pin Tibeťanů. Myslím, že to vyvolává po-
cit, že stát je proti nim. Také způsob, ja-
kým se čínská vláda postavila k protestům 
v roce 2008, přinesl mnohým Tibeťanům 
pocit, že nejsou opravdovou součástí stá-
tu, tento stát jim ve skutečnosti nenaslou-
chá.“18 „Netvrdím, že tento fi lm se vztahu-
je k současným událostem“, uvažuje Bar-
nett, „ale můžeme říci, že v současné komu-
nistické kultuře existuje glorifi kace tohoto 
typu činů. V čínských fi lmech se tak děje 
pro stát nebo pro komunismus, avšak v Ti-
betu je to aplikováno v určitém buddhistic-
kém kontextu, kde to má mnohem širší vý-
znam, vzhledem k historii buddhistického 
obdivu k sebeobětování ve prospěch vyš-
šího dobra.“19

Čínská rétorika 
versus „dalajlamova klika“
Čínská vláda osočuje tibetský exil a ze-
jména tzv. „dalajlamovu kliku“, že k sebe-
upalování Tibeťany přímo podněcuje. Sna-
ží se vzbuzovat dojem, že ti, kteří se upá-
lili, k tomu byli přemluveni či podplaceni, 
a bagatelizovat důvody účasti tibetských 
obyvatel na protestech jejich „zaostalostí“ 
a „nevzdělaností“, „psychickou labilitou“ 
apod. Jindy je označuje za extremisty a spo-
lečensky nebezpečné teroristy. K dispozi-
ci jsou zákony, které umožňují trestat blíz-
ké a příbuzné upálivších se za napomáhá-
ní k separatismu, nebo dokonce za zabití.

Dalajlama při různých příležitostech 
jasně prohlásil, že nepovzbuzuje protesty 
proti čínské nadvládě v Tibetu formou sebe-
upalování, a vyjádřil pochybnost, zda může 
být použití takovýchto činů jako prostřed-
ku protestu efektivní, avšak ocenil odvahu 
těch, kteří se k tomu odhodlali.20 Mnohokrát 
vyzval Tibeťany, aby se neuchylovali k to-
muto krajnímu činu a ušetřili svoje životy 
pro budoucnost Tibetu. S postupem času 
se totiž mezi sebeupálenými vedle mnichů 
a mnišek objevili studenti a studentky, mat-
ky malých dětí, tibetský spisovatel… Dalaj-
lama také zdůraznil, že Tibeťané jednají ze 
své vlastní vůle a on nemá moc ovlivnit je, 
aby přestali páchat sebevraždy upálením.

Předchozí čínský premiér Wen Ťia-pao 
prohlásil, že takovéto extrémní činy naru-
šují sociální harmonii a že Tibet a tibetské 
oblasti v Sʼ-čchuanu jsou integrální neděli-
telnou součástí čínského teritoria. Li Te-č-
cheng, ředitel Institutu náboženských stu-
dií pod čínským tibetologickým výzkum-
ným centrem, se vyjádřil, že tyto činy sebe-
upalování „vážně porušují základní přiká-
zání buddhismu... V buddhismu, obzvláště 
tibetském buddhismu, náboženské texty ni-
kdy nedávaly podnět k zabíjení a sebevraž-
dám, ani nemá buddhismus nějaké dogma, 
které by podněcovalo druhé k zabíjení nebo 
podstoupení sebevraždy.“ A dále, „zabíjení 
sebe sama nebo druhých nebo podněcová-
ní k takovému zabíjení vyvolává ‘smrtel-
né hříchyʼ“ a ti, kteří se takových činů do-
pouštějí, „musí být vypovězeni z buddhis-
tických kruhů, diskvalifi kováni jako mni-
ši nebo mnišky a odsouzeni do pekla.“21

Mnozí komentátoři jsou přesvědčeni, že 
nesmyslné výpady čínského establishmentu 
proti „dalajlamově klice“ jsou primárně za-
měřeny na to, aby odváděly pozornost do-
mácího čínského publika, jemuž je upírána 
svoboda řeči a přístupu k médiím. 

Oddělovat náboženství a politiku?
Dilema, zda je možno chápat náboženství 
odděleně od politického, historického a so-
ciálního kontextu, rezonuje v tibetské exi-
lové diaspoře i mezi pro-tibetskými pod-
porujícími a lidskoprávními organizace-
mi a aktivisty.

Mnich Thubtän Wangčhen, ředitel Ti-
betského domu v Barceloně a dalajlamův 
zmocněnec, při návštěvě Prahy zdůraznil, 
že považuje za pokrytecké, když se prak-
tikující buddhisté na Západě zdráhají za-
ujmout politický postoj, podpořit petice za 
Tibeťany či se zúčastnit demonstrací za lid-
ská práva s výmluvou na to, že buddhismus 
je apolitický. Od koho by potom ale přijí-
mali Buddhovo učení? Kdo je přes všech-
ny historické peripetie uchoval a předává 
dalším? Bude-li zničena tibetská kultura, 
zanikne i živý pramen Buddhova učení.22

Tibeťan Tändzin Künkhjab vnímá jako 
„absurdní ironii, že ti, kteří se označují za 
ateisty, nám teď kážou o tom, jak sebeupa-
lování (jako akt protestu) jde proti základ-
ním principům a hodnotám buddhismu.“ 
To, „zda sebeupalování může být považo-
váno za násilný čin, naprosto závisí na mo-
tivaci dotčené osoby. Je-li akt sebeupále-
ní veden negativními emocemi jako hněv 
a nenávist nebo touha po osobním věhla-
su a slávě, je to očividně špatné a může to 
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Buddhism and Self-Immolation
This article focuses on and discusses the increasing 
number of cases of self-immolation of Tibetans. As 
a form of political protest, these cases of voluntary 
death are justifi ed by both Buddhist sacred texts and his-
tory of Buddhism.

být nahlíženo jako škodlivý čin. Je-li však 
motivace altruistická a pro zlepšení dharmy 
a lidstva – když se někdo obětuje v neso-
beckém snažení učinit společnost lepším 
místem pro všechny – takový čin nemůže 
být jednoduše považován za protinábožen-
ský přestupek. Naopak, mnozí budou po-
ukazovat na to, že je to čin bódhisattvy.“ 
Tändzin Künkhjab je přesvědčen, že ná-
boženská víra a angažovanost pro společ-
nost v kontextu doby jsou spojenými ná-
dobami. „My, Tibeťané, máme hlubokou 
víru v náboženství. Mnozí altruističtí mni-
ši vypověděli sliby svým opatům a přihlá-
sili se do Dobrovolné armády na ochranu 
Dharmy, svobody Tibeťanů a jejich nábo-
ženství, jejich činy musí být vždy vnímá-
ny jako vysoce náboženské...“23

I násilné jednání, vychází-li z altruistic-
ké motivace, je přípustné. Za příklad slou-
ží opět džátaky. V mnoha ze svých minu-
lých životů Buddha sáhl k násilným pro-
středkům a uchýlil se k různým nevybíra-
vým způsobům přesvědčování, avšak vždy 
s motivací bódhisattvy. V jedné z džátak 
Buddha zabije banditu, aby ho uchránil od 
toho, že by oloupil a zabil pět set obchod-
níků, a tak utrpěl negativní karmu.24

Situace v Tibetu 
Sebeupalování Tibeťanů západní média 
prezentují jako typ politického protestu. 
Většinou se jedná o veřejný, politický čin. 
Důvěryhodní komentátoři se shodují, že se-
beupalování má sice kořeny v buddhistické 
tradici, avšak postoje a požadavky, které ti, 
kteří se rozhodli k obětování vlastního ži-
vota sebeupálením, vyjádřili buď vzkazem, 
nebo vykřikovanými hesly, mají otevřeně 
nebo skrytě politický podtext.25

Jejich činy proto mohou být nahlíženy 
jako typ altruistické sebevraždy pro spo-
lečný cíl. Přitahují pozornost a jsou osla-
vováni jako hrdinové a mučedníci. Nej-
častější poslední slova byla: „Návrat dalaj-
lamy do Tibetu“, „Svoboda náboženství 
a lidská práva“, „Ochrana tibetského jazyka 
a prostředí“. Na rozdíl od sebevražedných 
útoků, sebeupalování nemá způsobit fyzic-
ké ublížení nebo materiální škodu druhým.

Je sebeupalování 
proti buddhistickému učení, nebo ne?
Z úvah vyplývá, že sebeupalování Tibeťanů 
„musíme chápat jako čin vykonaný ve pro-
spěch druhých, jako prostředek boje za svo-
bodu tibetského národa a nezávislost Tibetu 
(jak se ostatně některé z obětí explicitně vy-
jádřily). Dokonce i požadavek většiny se-

beupálených na návrat da-
lajlamy do Tibetu je třeba 
interpretovat jako výzvu 
k obnovení svrchovanosti 
Tibetu, protože dalajlama 
je považován za jediné-
ho legitimního vládce této 
země, a nikoli jako výraz 
touhy po návratu osobní-
ho duchovního učitele, jak 
tvrdí ti, kteří se snaží sebe-
upalování depolitizovat.“26

„Čin sebeupálených 
nejenže je v konečném 
smyslu slova buddhistic-
ký, ale navíc je v souladu 
s heroickou tradicí bud-
dhismu orientovanou na 
přímou akci. Někteří učenci považují tako-
vé chápání buddhismu za věrnější původní-
mu učení historického Buddhy než kvietis-
tický, pasivní a kapitulantský buddhismus, 
který si v posledních letech získal všeobec-
né uznání zejména na Západě.“27

„Historický Buddha byl kšatrija, pří-
slušník společenské třídy válečníků. Ač-
koli do buddhistické obce (sanghy) přijí-
mal muže a ženy všech tříd, svým násle-
dovníkům říkal: ‘Všichni jsme kšatrijové.ʼ 
Nečinil tak, aby vyzdvihoval svou vlastní 
společenskou třídu, ale aby zdůraznil, že 
od svých žáků vyžaduje odhodlání a ku-
ráž bojovníka.“28
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