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Poèet èeských pøekladù Zpìvu vzneeného, perly indické duchovní literatury, se blíí dvacítce

BHAGAVADGÍTA
V ÈESKÝCH PØEKLADECH
Josef Sanitrák

Nebo ten, kdo Mne usilovnì hledá ve svém nitru, s láskou Mi oddanì slouí a vechny své
mylenky vìnuje Mnì - ten je se Mnou nejdùvìrnìji spojen. (Bg, VI., 47)
V poslední dobì obohatily èeskou pøekla- lických - poodhrnují vdy nový nebo spíe anských spisù8 a snaili se ideologicky
dovou literaturu hned tøi nové verze Bhaga- dosud málo chápaný význam, resp. sym- a jaksi sebezáchovnì dokázat její mladí
vadgíty. Celkový poèet èeských pøekladù boliku starých verù. Kadý z èeských pøe- pùvod.9
tohoto posvátného spisu hinduismu tak do- kladù má tak svou duchovnì-kulturní his
sáhl minimálnì estnácti,1 vydaných ve více torii i literární opodstatnìní a vechny se Do èeské literatury Bhagavadgíta poprvé
ne dvou desítkách kniních podob.2 To od sebe nìjakým zpùsobem odliují.
pronikla roku 1877 díky Frantiku Èunení zanedbatelný poèet, vezmeme-li navíc
Bhagavadgíta - zkrácenì Gíta nebo Gítá, provi (1821-1882). Tento pøední èeský inv úvahu, e první Èuprùv pøeklad vyel ji té Gítópaniada - je souèástí starího ob- dolog, filozof, pedagog a literát (také vak
pøed 130 lety a napøíklad u sousedù na Slo- sáhlého eposu Mahábhárata,3 do nìj byla politik a kolský reformátor) chápal nábovensku si na ten svùj první museli poèkat dovednì zaèlenìna. Písemnou podobu zís- enství jako veskrze lidské dílo a takto pøia do roku 1997.
kala asi nìkdy ve 2. století pø. n. l. Ve formì stupoval i k Bhagavadgítì, ji pøetlumoèil
Takové mnoství vede k otázce, co nutí ústnì pøedávané tradice èi nám neznámých z latiny.10 Pøesto se jeho Bhagavadgíta statuzemské badatele k stále novým pokusùm textù vak jistì existovala mnohem døíve;4 la nejen poèinem kulturním, ale i duchovní
vypoøádat se s duchovní knihou ze vzdále- odpovídá tomu i její verovaná podoba, je inspirací pro èeské intelektuály a umìlce
ného koutu svìta, odliného i civilizaènì. mìla slouit jednak k snadnìjímu zapa- (Otokara Bøezinu, Julia Zeyera a jiné). VyJednou z odpovìdí je nadèasovost a moud- matování, jednak k udrení pøesné podoby la ve stejném roce dvakrát - samostatnì
rost filozofických textù Bhagavadgíty, ja- a zamezení monosti vkládat nadbyteèná i jako souèást Èuprova obsáhlého vìdeckého díla Uèení staroindické, jeho význam
ko i jejich inspirativnost pro èlovìka èi zavádìjící slova.
Za autora bývá nìkdy oznaèován legen- u vznikání a vyvinování názorù zvlá
rùzných epoch - vèetnì té dnení, i mnoha
kultur - vèetnì té naí. Dalím dùvodem je dární mnich Vjása, ale podle jazykových køesanských a vùbec náboenských. V nìm
potøeba vyloit nauèení Bhagavadgíty vdy rozborù mìla autorù více. Jako esenci in- Bhagavadgítu detailnì uvedl do kontextu
v kontextu dané doby a jejích zlomù, které dické filozofie uznávají dnes Bhagavadgí- Mahábháráty, upaniad (vèetnì pøekladù
- stejnì jako v pøípadì nìkterých textù bib- tu prakticky vechny indické náboenské nìkterých), jako i vzniku indické filozofie
sekty a filosofické koly vycházející a ideje zjeveného bostva vùbec.
z hinduismu;5 mnohé ji chápou jako
Druhý pøeklad, pocházející od Václaupaniadu, kdysi tajnou knihu, odha- va Procházky (1872-1945), zrodila dobová
lující poselství védù, nejstarích in- potøeba pøelomu 19. a 20. století, kdy u nás
dických nauk, vìd o pùvodu a pod- získávaly vliv východní nauky transformované uèením tzv. theosofie.11 lo o tehdy
statì svìta a èlovìka.
Západní vìdce Bhagavadgíta zpo- vítaný, z dneního hlediska vak nikterak
èátku vzruovala svou zdánlivou roz- významný pøeklad nìmecké verze èelního
poruplností. Nìjakou dobu trvalo, ne evropského theosofa Franze Hartmanna,
Západ, vzhlíející arogantnì k jediné ovlivnìný theosofickou interpretací pùvodsprávné a jediné moné pravdì (té ních indických uèení. Zajímavé jsou v nìm
své), pochopil univerzálnost védan- snad jen poznámky pod èarou, poukazující
tické nauky vyznaèující se velkou mí- na podobnost s veri biblickými èi s výroky
rou tolerance k nejrùznìjím duchov- køesanských mystikù.
ním cestám, je si nemusí odporovat,
V pøekladu o 20 let mladím se známá
a dokonce se na své pouti ke shodné- literátka a rovnì theosofka Pavla Matermu cíli vzájemnì podporují. 6 Tak je nová (1858-1923) pokusila o pøevod z verv Bhagavadgítì vedle principù jógy ované anglické verze (není uvedeno jaké);
mono nalézt i vere pøipomína- ten vak nedodruje rýmy ani délku pùvodjící uèení evangelií èi spisy køesan- ních sanskrtských verù. Dnes tento pøeklad
ských autorù.7 Nìkteøí západní bada- pùsobí ponìkud archaicky.
Velice rozíøeným a hojnì èteným se ve
telé z tìchto dùvodù tvrdili, e BhagaAdruna s vozatajem Krnou vjídìjí do bitvy
ve verzi hnutí Hare Krina...
vadgíta je pouhou nápodobou køes- své dobì stal pøeklad Karla Weinfurtera
Tento èlánek proel recenzním øízením.
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(1867-1942), zakladatele èeské mystické
koly a autora specializovaného na tento typ
pøekladové literatury, a to díky srozumitelnosti a hojnému poznámkovému aparátu,
jím Bhagavadgítu poprvé v èeském prostøedí vyloil z hlediska její praktické nauky, popisù jednotlivých druhù jógy a pøíbuznosti s mystikou západní, resp. køesanskou.12
Nejrozíøenìjím a dodnes nejoblíbenìjím je pøevod Rudolfa Janíèka (19041988), støedokolského profesora, pøekladatele z hindtiny, sanskrtu, angliètiny
a panìltiny a specialisty na indickou duchovní literaturu. Byl i jedním ze zakladatelù Kruhu duchovního bratrstva (jedno
z následnických sdruení Weinfurterova
spolku Psyché, zabývajícího se praktickou
mystikou západní i východní), co vedle
odborné prùpravy svìdèí i o jeho vnitøním
zaujetí textem Bhagavadgíty.13
Janíèkùv text vyel celkem ètyøikrát, nepoèítaje dotisky. V prvém pøekladu vychází
z Mukerdího anglické verze (s pøihlédnutím k sanskrtskému originálu) a aè - s výjimkou prvního vydání - bez vysvìtlivek èi poznámek (zato vak s obsáhlým úvodem), je
velmi ètivý, snadno srozumitelný i laikovi
a pøitom velmi hutný a pøesný. Díky tomu
se stal vstupní branou k porozumìní svaté
knize hinduismu pro mnoho zdejích zájemcù a vychází dodnes (poslední dotisk
2007).
Janíèek poøídil i druhý pøeklad, v nìm
ji vycházel naopak ze sanskrtu s pøihlédnutím k anglické Mukerdího verzi. Tento pøeklad spatøil svìtlo svìta roku 1989 v zajímavé podobì (tzv. kolibøík s koenou vazbou v nìkolika barevných mutacích) se stylovými ilustracemi Jaromíra Skøivánka.14
Vzhledem k tomu, e dalí vydání pøevzala pùvodní text z r. 1945, jde dosud o jedinou verzi Janíèkova pøekladu z originálního
jazyka.
Prvý pøeklad pøímo ze sanskrtu zpracovali orientalisté Jan Filipský (*1943)
a Jaroslav Vacek (*1943).15 Kromì zasvìceného úvodu o historii Bhagavadgíty pøipojili i úvodní popis dìje z Mahábháraty,
bohatý poznámkový aparát, výkladový
slovník a výòatky z nejvýznamnìjích komentáøù dvou indických filozofù ankara
a Rámánudy. I tato, odborníky i laiky cenìná a stále ádaná práce, je velmi rozíøená, nebo vyla vysokým nákladem, byla
nedávno vydána potøetí a z vìdeckého hlediska patrnì jetì dlouho nebude pøekonána.

d o m o v a

Po roce 1990 k nám jako první pøipu- kova a verze Bhaktivédanty jsou volnì dotoval pøeklad Bhagavadgíty vydaný nakla- stupné na Internetu. Pouze v elektronické
datelstvím Bhaktivédantova bhaktická tvor- podobì existuje jetì dalí - kninì dosud
ba, vydávajícím spisy hnutí Haré Krna.16 nevydaná - podoba Bhagavadgíty, pùvodJako vìtina spisù tohoto bhakticky vyhra- nì anglický text Svámího Èidbhavánandy,
nìného hnutí vychází i tento z pera jeho do èetiny pøevedený Ruth Hálovou
vùdce Swámího Prabhupády (1896-1977) (*1926); zajímavý je detailním rozvrením
a lze jej tedy jen tìko brát za vestrannì spisu dle jednotlivých druhù jógy. Dalí inhodnotící nebo dokonce kriticky objektivní ternetovou zajímavostí je monost posledílo, by jde o autora indického. Jedná se chu textu Bhagavadgíty v originále na stránnicménì o práci zajímavou, je vedle ko- kách vainava.cz (viz seznam pøekladù).
mentáøù nabízí i pùvodní sanskrtské texty,
Soukromì vydal svou vlastní Bhagajejich pøepis do latinského písma, èeské vadgítu Josef Fric (*1967); vycházel pøipøeklady a výklady odborných pojmù. Ko- tom z upraveného pøekladu Filipského
mentáøe zde co do mnoství mnohonásob- a Vacka, komentovaného z hlediska osobnì pøevyují text pùvodního díla; i z toho ních zkueností praktického jogína získadùvodu je kniha pro laika obtínì ètivá ných v Indii a ovlivnìných pøedevím uèea spíe mùe poslouit badatelùm k vyhle- ním Rámana Maháriiho. Komentáøe Fridávání a studiu jednotlivých verù a snaze covy, aè zjevnì vyznavaèské, jsou prosty
uchopit je z rùzných úhlù pohledu. Pøeklad ideologizace, hovoøí výstiným a srozumiknihy z anglické verze s velikou peèlivostí telným jazykem dneního èlovìka, který se
pøipravil autor pod pseudonymem Svato- jako kadý z nás potýká s problémy souèasné doby, a jsou tak aktuální a pochopitelné
slava Zboná.17
Jako soukromý studijní materiál vyda- i málo pouèenému ètenáøi. Svým zpùsobem
la Bhagavadgítu èesky i Kulturní asociace jde o pojetí mimoøádné, nebo dokladá, jak
Nová Akropolis, jakýsi neoficiální nástup- konkrétnì Bhagavadgíta mùe oslovit dnece pùvodní Theosofické spoleènosti. Jde ního èlovìka a vést ho na cestì duchovního
o drobnou tøiadvacetistránkovou brourku vývoje. Dle autora práce vznikla za jeho
bez uvedeného pøekladatele s poznámkou pobytu pod posvátnou horou Arunáèalou
a je rovnì dostupná volnì na Internetu.
èásteènì pøeloeno ze sanskrtu.
Nikoliv pøímo pøekladem, ale - jak titul
Mnohými nepovimnuta vyla novodobì v Ájurvédském centru Santó verovaná naznaèuje - spíe studií o Bhagavadgítì je
verze Bhagavadgíty, jejím pùvodcem je vynikající práce Miloslavy Mrnutíkové
Svetislav Kostiè (*1951). 18 Pøekladatel se (*1956)19 Bhagavadgítá a její cesty k Bohu,
snaí dodret formu verù vèetnì jejich met- vydaná letos v dotisku (první vydání 2000)
rických hodnot, sleduje pøitom indickou Centrem volného èasu Luánky v Brnì.
isosylabickou osmislabiènou a jedenáctislabiènou strukturu vere.
Z tohoto hlediska jde
pravdìpodobnì o dosud
nejlepí pokus pøiblíit
se pùvodní podobì textu; jak vak autor v úvodu pøiznává, v jeho verzi se vyskytují archaismy a ménì obvyklá slova, místy ponechává
i pùvodní sanskrtské výrazy s odùvodnìním, e
je vysvìtluje samotný
kontext vyprávìní, co
mùe být pro ménì obeznámeného ètenáøe pøekákou k dokonalému
pochopení smyslu.
K dosud uvedeným
pøekladùm je vhodné
...a èeská podoba tého v symbolickém pojetí J. Skøivánka.
doplnit, e verze JaníèTento èlánek proel recenzním øízením.
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Jedná se o jeden z nejpodhodnì tím, kdo má právo
robnìjích a nejpeèlivìjích
tento spis vykládat, a je
rozborù praktické nauky
také schopen ho vyloit
Bhagavadgíty, podaný z hlezpùsobem, jakému porodiska jednotlivých druhù
zumí i dnení západní ètejógy, avak odhalující i její
náø. Pro nás je dùleité i to,
symboliku a v neposlední
e Rádhakrinan byl moøadì vysvìtlující mnohé innoteistou, nebo vìøil v Bodické termíny, dùleité
ha. Zajímavé je dále srovpro pochopení spisu. Tato
nání jeho výkladu s prvým
kníeèka mùe být skvìlou
èeským výkladem Weinpomocí pro ty, kdo chtìjí
furterovým, jemu se poBhagavadgítu uchopit i jinak
dobá nejen formou, ale
ne jako kulturní a filosoi stylem a obsahem. PøePrvní èeská Èuprova Bhafický spis, ale té jako uèebklad tohoto díla do èetigavadgíta z roku 1877.
nici (kterou Bhagavadgíta
ny zajistil rovnì speciaskuteènì je). Pro ty, kdo nelista na tento druh literavlastní výkladovou verzi
tury Rudolf Skarnitzl
Weinfurterovu, mùe výteè(*1925). Tomu, kdo se
nì poslouit jako doplnìk
chce ponoøit skuteènì do
napø. pøekladu Janíèkova.
hloubky Bhagavadgíty, ho
Koneènì se dostáváme
nelze ne doporuèit.
ke tøem nejaktuálnìjím verNejnovìjí pøeklad,
zím. V prvé z nich, vydané
vydaný letos èeskobudìnakladatelstvím Pragma,
jovickým Centrem Spirádríme v rukou Bhagavadgíla (za pomoci nakladateltu pøebásnìnou americkým
ství Dauphin) v podobì
spisovatelem Christopherem
snadno pøehlédnutelné
Isherwoodem (1904-1986)20
brourky a nákladem pouza pomoci nìkolika jeho inhých 300 výtiskù, je pokudických uèitelù do jednosem o co nejblií pøevod
Obálka oblíbeného ilustrátora Václava Èutty
duchého a souèasného jazyz hlediska básnického: je
(1878-1934) k vydání
ka (zèásti próza, z èásti ver- stejnì jako sanskrtský
Bhagavadgíty u Zmatlíka
e), jen má spis pøiblíit co
originál - psán formou
a Palièky z r. 1926.
nejirímu okruhu ètenáøù
osmislabièných ètyøverí,
(pøeklad Jana lábková). To je úkol nad- které se vak rýmují jen obèas a nepravidelmíru obtíný, vezmeme-li v úvahu hutnost nì. Místo jména autora pøekladu kniha
nauky, obsaené v pùvodním textu. Vzniká uvádí, e jde o pøeklady abertamské
tak text spíe interpretaèní, co Isherwood z Archívu AAA, 22 které vznikaly bìhem
doznává v úvodu knihy. Ètenáøi pøekladu 20 let kontemplativního zpùsobu ivota
Janíèkova zøejmì budou jeho verzi upøed- o samotì v horách, v hlubokém soustøedìní
nostòovat pøed tímto ponìkud volnìjím na duchovní sdìlení textù, v inspirovaných
a populárním, k základnímu pochopení proudech shùry. Ve Slovì na úvod se
spisu vak leckomu mùe poslouit podo- autorka vyznává z vnitøního pohnutí k této
bnì jako pøeklady jiné. Kniha je doplnìna práci na pokyn rovnì neuvedeného Misesejí o vlivu Bhagavadgíty na Gándhího tra, k jeho 100. výroèí narození kníeèka
a doslovem filozofa Aldouse Huxleyho vychází.23 Tuto verzi Bhagavadgíty tak lze
(1894-1963) o Bhagavadgítì jako souèásti oznaèit spíe za meditaèní ne odborný
jeho filosofie vìènosti.
text. Pøeklady jmen a dalích reálií jsou
Velice zajímavým a dùleitým poèinem pøevzaty od Filipského a Vacka.
je vydání Bhagavadgíty praským nakla
datelstvím Onyx. Jde o pøeklad komento- Samotný fakt, e èetina patøí mezi indované anglické verze z pera indického auto- evropské jazyky, naznaèuje, e pøedkové
ra, jím není nikdo jiný ne Sarvepalli Rád- naeho národa byli kdysi s indickým zpùhakrinan (1888-1975), autor svìtovì pro- sobem mylení spjati moná více, ne dnes
slulé a i u nás vydané práce o indické filo- tuíme. Kadopádnì znát základní duchovsofii.21 Jako nìkdejí indický prezident, pro- ní spisy lidstva by mìlo patøit ke kulturní
fesor filosofie na Oxfordu a èelní pøedstavi- vybavenosti èlovìka dneního globalizovatel novovédantismu je Rádhakrinan roz- ného svìta stejnì, ba více, ne znát tøeba

poslední snímky z Marsu. Urèitì by pak
více porozumìl i svému dneku. e se Èei,
ijící na køiovatce kultur, o toto snaí, je
patrné.

n

Poznámky
1 Pøeklad Janíèkùv vyel navíc ve dvou verzích.
2 Dalí verze existují v elektronické formì na Internetu
(viz tabulka pøekladù).
3 Bhagavadgíta je souèástí esté z osmnácti knih Mahábháraty (èást Bhíma Parva, kapitoly 23-40). Indická tradice datuje boje zmiòované v Mahábháratì do r. 3102
pø. n. l. (viz napø. D. Zbavitel: Starovìká Indie, Praha
1985, str. 40-70), co ovem nekoresponduje s archeologickými nálezy ani s dalí védskou literaturou. Boje
o severní Indii mezi pùvodními obyvateli a koèovnými
indoevropskými kmeny probíhaly snad kolem r. 2000
pø. n. l., moná jetì o 500 let pozdìji (viz napø. kolektiv: Bohové z lotosovýma oèima, Praha 1986, str. 7-14).
K rozhodující bitvì mìlo dojít na lokalitì zvané Kurukétram (pole Kuruovcù) poblí dneního Dillí.
4 Pøedpokládaná pùvodní verze vìdci oznaèovaná jako
Urgíta. Podle Rádhakrinana pøedcházela vzniku indických filosofických systémù; spadala by tak asi do 5. st.
pø. n. l. (viz napø. Filipský a Vacek: Bhagavadgíta, Praha 1976, str. 7-34). Podobný názor dokladuje i Èupr na
domnìnce, e autor Gíty musel ít po vzniku upaniad,
na nì poukazuje, a naopak pøed vznikem buddhismu,
který by jinak nemohl pominout (Uèení staroindické,
dílu druhého èást prvá, str. 275).
5 Pùvodnì byla Gíta svatou knihou vinuistické sekty bhágavatù.
6 Tato okolnost souvisí kromì jiného i s kastovním systémem, v nìm jsou pøísluníkùm jedné spoleèenské tøídy zakazovány praktiky, povolené jiným. Mnohá nauèení Bhagavadgíty je mono vyloit tak, e kadý má plnit
povinnosti svého stavu a tím dojde k vykoupení (viz
V. Lesný: Indie a Indové. Pou staletími, Praha 1931,
str. 108-117).
7 V této souvislosti se uvádí napø. Kempenského Následování Krista, které je z jógického hlediska typickou
ukázkou køesanské bhaktijógy. Celá øada jeho výrokù
pøipomíná i samotnou Bhagavadgítu. U mnohých výrokù, pokud by stály samy o sobì, lze stìí rozeznat,
ze kterého z tìchto zdrojù vlastnì pocházejí. Srovnání
viz napø. Weinfurterovy komentáøe in: Tomá z Kempenu: Ètyry knihy o následování Krista (Praha 1931)
a dalí jeho spisy.
8 Dalí provokativní podobnosti: ústøední postava Bhagavadgíty Krina je avatár, Bùh vtìlený v èlovìka (takových avatárù zná vak indická mytologie více, nìkolik
jich bylo ji pøed Krinou); historický Krina (viz napø.:
Èupr: Uèení staroindické II., str. 276 a dále) il kolem
r. 1000 pø.n.l. (vzhledem k této dataci je vak nemoné
jeho existenci vìrohodnì doloit) v místì zvaném Madhu, kde se zdroval mezi pastýøi, vyèítal knìím jejich
omyly, prohlaoval, e kadý èlovìk je povolán k vykoupení; zamítal obøady a upøednostòoval princip osobního
vztahu k Bohu (prostøednictvím koncentrace); za své reformátorské aktivity byl pronásledován a proklat ípem;
podle legend jeho narození pøedcházelo zabíjení neviòátek, nebo králi Kamsovi bylo prorokováno, e bude
Krnou poraen; doprovázely ho astronomické úkazy
a nebeská hudba; ke kolébce pøili hvìzdáøi a proroci,
aby mu vystavili horoskop, avak pøemoeni jeho záøí
klesli na kolena a klanìli se mu; veøejnì zaèal pùsobit
ve vìku tøiceti let, konal zázraky, køísil mrtvé; a skonèí
ná vìk temna, zvaný Kalijuga, zjeví se opìt na bílém
koni s plamenným meèem a jeho pøíchodem zaène zlatý
vìk Satyja-juga. Mahábhárata dále prorokuje pøíchod
avatára narozeného z panny atd. atp. Legendy podobné
tìmto se vak objevují i v mytologii øecké, perské, egyptské apod.
9 O pokusech takto pohlíet na Bhagavadgítu viz Lesný:
Indie a Indové (Praha 1931), kap. Epické básnictví:
Mahábháratam a Rámájanam, Èupr: Uèení staroindické
(Praha 1877), kap. Úvod v Bhagavadgítu, Weinfurter:
Bhagavadgíta (Praha 1926), pøedmluva i poznámky
v textu, dále v angliètinì Dr. F. Lorinser: Bhagavad-Gita
(1869), který v úvodu ke svému pøekladu doslova tvrdí,
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e podobnosti s Novým Zákonem jsou èetné a zøejmé,
a e jej tedy autor Bhagavadgíty musel znát, stejnì
jako díla køesanských Otcù. Dnes ji tìchto srovnávacích studií existuje celá øada.
První evropský pøeklad do angliètiny pochází od Charlese Wilkinse z r. 1785. Následoval pøeklad francouzský,
ruský, nìmecký a r. 1823 latinský od A. W. Schlegela.
Èupr ke svému pøekladu pouil Schlegelovy verze vydané r. 1846.
Míníme zde theosofii H. P. Blavatské (1831-1891).
Weinfurterùv komentovaný pøeklad èerpá z anglické
verze zpracované M. M. Èaterdím a vydané r. 1887.
Janíèkùv pøeklad je podle vlastních slov autora výsledkem jeho dvacetiletého studia Indie, její kultury, náboenství a jazykù. Pøeloil i sbírky verù z upaniad
a dalích posvátných staroindických textù, ivotopisy
Buddhy a Rámakriny a mnoství beletristických dìl
svìtoznámého indického spisovatele Dhana Gópala Mukerdího. S tím byl v písemném styku a Mukerdí byl
i jeho rádcem pøi práci na pøekladu Gíty.
Zkrácená verze tohoto textu byla r. 1989 scénicky uvedena na jeviti Lyry Pragensis v Praze.
PhDr. Jan Filipský CSc. pracuje v Orientálním ústavu
AV ÈR. Mj. absolvoval dlouhodobé pobyty v jiní Asii,
pøednáel na FF UK èi na Brockovì universitì v kanadském Ontariu (Brock University, St. Catherines, Ontario); PhDr. Jaroslav Vacek CSc. je øeditelem Ústavu
jiní a centrální Asie pøi FF UK.
Objevil se ve dvou verzích; poprvé v kapesní podobì
s koenkovou vazbou, podruhé v dnes bìnì dostupném
velkém vydání v laminované vazbì.
Pseudonym Jana Turiji Kempeho (*1952; nìkdejí Turija-das, jeden z prvních èeských oddaných - rozumìj
Krnovi - a zakladatel Krnova dvora; dnes zemìdìlský
podnikatel).
Svetislav Kostiè, pùvodem Srb, je uèitelem hindtiny
a sanskrtu a pracovník Indologického ústavu FF UK.
Miloslava Mrnutíková studovala sanskrt u prof. Dr. D.
Zbavitele DrSc; jógu studovala v Indii u svámího Gítánandy, od nìho pøijala jméno Sávitrí Déví. Pøeloila
jeho stìejní dílo Jóga krok za krokem (první vydání
vlastním nákladem 1995, druhé vydání Dobra a Fontána, Praha 1999).
Christopher Isherwood, angloamerický spisovatel; spoleènì s indickým uèitelem Prabhavanandou sepsal napø.
ivotopisnou knihu Ramakrishna and His Disciples (Rámakrina a jeho uèedníci).
S. Rádhakrinan (u nás døíve Sarvapalli): Indická filosofie (ÈSAV, Praha 1961-1962).
Abertamy jsou krunohorskou obcí, leící nedaleko
Nejdku pod Pleivcem.
Aè v knize výslovnì neuvedeno, obeznámený ètenáø
z dalích údajù snadno vyvodí, e oním Mistrem je èeský
guru Kvìtoslav Minaøík (1908-1974), odchovanec tzv.
weinfurterovské koly, zamìøený vak více na buddhismus; autor zhruba dvou desítek knih a komentovaných
pøekladù.

BHAGAVAD-GITA IN CZECH VERSIONS
Czech versions of the most famous Hindu holy script
Bhagavad-Gita have reached the number of sixteen; the
first of them was prepared by Frantiek Èupr and released
130 years ago in 1877. Since then Gita has become an
inspiration for numerous Czech artists and intellectuals
and influenced many people looking for spiritual life both
individually and in various organizations and spiritual
societies. The most popular version translated by Rudolf
Janíèek has been released six times (including two reprints) and the scientific translation compiled by Jan Filipovský and Jaroslav Vacek has been published three
times. Furthermore there are other versions prepared by
spiritually oriented people from different points of view
(theosophical, mystical, yogic) and translations of commented versions prepared by Indian authors such as
S. Prabdhupada or S. Radhakrishnan.
Josef Sanitrák (*1960), nezávislý publicista, výkonný
redaktor Køesanské revue.

d o m o v a

BHAGAVADGÍTA V ÈESKÝCH VYDÁNÍCH
Bhagavadgita. Uèení pantheistické boha zjeveného. Staroindická náboenská
kniha sloená dávno pøed narozením Kristovým. Vysvìtlil a vydal Frant. Èupr.
(pøeklad z latiny, v komisi F. Urbánka, Praha 1877; té in: F. Èupr: Uèení staroindické,
vydal Fr. A. Urbánek, Praha 1874-1877).
Bhagavad Gita èili vzneená píseò o nesmrtelnosti (pøeklad z nìmèiny Václav
Procházka, vydal Alois Koch, Král.Vinohrady 1900).
Bhagavad-Gítá (pøeklad z angliètiny Pavla Maternová, I. vydání Cyrill M. Höschl,
Klatovy-Praha 1920; II. vydání Klub jogínù, Èeské Budìjovice 1968).
Bhagavad-Gita. Píseò o boství èili nauka o boském bytí a nesmrtelnosti (pøeklad z angliètiny a komentáøe Karel Weinfurter, obálka Václav Èutta, Zmatlík a Palièka, Praha, I. vydání 1926; II. vydání 1935).
Bhagavad Gítá - Píseò nebes (vydal Kruh duchovního bratrstva, bez data - asi druhá
polovina 40. let, bez uvedení autora, jedná se o rozbor prvních esti kapitol Bhagavadgíty na 131 stranách).
Bhagavadgíta neboli Zpìv Vzneeného (pøeklad z angliètiny a sanskrtu Rudolf Janíèek, I. a II. vydání Jaroslav Jiránek, døevoryty Karel tika, elezný Brod 1945;
III. pøepracované vydání (ze sanskrtu) Lyra Pragensis, ilustrace Jaromír Skøivánek,
Praha, 1989; IV. vydání (pùv. pøeklad z r. 1945) Santal, ilustrace Václava Císaøovská,
Liberec 1995, dotisk 1998, 2007).
Bhagavadgíta. Zpìv Vzneeného (pøeklad ze sanskrtu Jan Filipský a Jaroslav Vacek,
I. vydání Odeon (Edice ivá díla minulosti, sv. 80.), obálka a vazba Zdenìk Sklenáø,
Praha 1976; II. vydání Votobia, Praha 2000; III. revidované vydání in: Základní texty
východních náboenství I. Hinduismus, 1. vyd. Argo, Praha 2007).
Bhagavadgíta. Edice Uèební text ke Kursu srovnávací filosofie Východu a Západu
(èást. pøel. ze sanskrtu, Nová Akropolis, Praha 1996).
Bhagavadgíta taková, jaká je (komentáøe Swámí Prabhupáda, pøeklad z nìmèiny
Svatoslava Zboná, Bhaktivédantova Bhaktická Tvorba, I. i II. vydání b. d.).
Bhagavadgíta neboli Zpìvy o Vzneeném (pøeklad ze sanskrtu Svetislav Kostiè, Ájurvédské centrum Santó, Praha 1998).
Míla Mrnutíková: Bhagavadgítá a její cesty k Bohu (Centrum volného èasu Luánky v nakl. Pavel Køepela, obálka Pavel Køepela, Brno 2000, dotisk 2008).
Bhagavadgíta. Píseò vzneeného s úctou opsal a rùznými mylenkami doprovodil
Josef Fric (vl. nákl. Josef Fric, Ledèice 2003).
Zpìv Vzneeného Bhagavadgíta (pøebásnili Swámí Prabhavananda a Christopher
Isherwood, pøeklad z angliètiny Jana lábková, doslov Aldous Huxley, Pragma, Praha
2007).
Bhagavadgíta (komentáøe Sarvepalli Rádhakrishnan, pøeklad z angliètiny Rudolf Skarnitzl, Onyx, Praha 2007).
Bhagavadgíta (pøeklad vyuívající nìkolika zdrojù, autor neuveden, Dauphin a Centrum Spirála, Èeské Budìjovice 2008).
BHAGAVADGÍTA VE SLOVENTINÌ
Bhagavadgíta - rozhovor Boha s èlovekom (pøeklad z rùzných pramenù a poznámky Milan Poláek, HEVI, Bratislava 1997).
BHAGAVADGÍTA NA INTERNETU
verze R. Hálové podle Svámího Èidbhavánandy: http://www.volny.cz/bhagavad-gita/
verze R. Janíèka: http://osviceni.unas.cz/texty/bhagavadgita.html
verze J. Frice: http://www.svetmysli.net/img/kniha2.pdf
verze Swámího Prabhupády: http://www.mystika.cz/nabozentsvi/hinduismus/
hindu-Bhagavad-gita.htm
zvuková verze Bhagavadgíty v originále: http://www.vaisnava.cz/hudba.html
Josef Sanitrák
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