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Jan 
Pražan

Malíř. Narodil se v Hradci Králové 
v roce 1979. Vystudoval Fakultu výtvar-
ných umění v Brně, ateliér Malba II. 
prof. Martina Mainera, studium 
ukončil v roce 2012. Malba je pro něj 
celoživotní poznávací proces okolního 
i vnitřního světa. Ve svých obrazech tak 
spojuje inspirace z blízkých i dalekých 
cest (malířské sympozium v Méghálaji 
v Indii, Brazílie), věnuje se poznání 
lidské mysli, vědomí a jeho propoje-
ním s okolním, přírodním světem. Žije 
za Brnem se ženou, dvěma dcerami, 
jednou kočkou a malou zahradou. 
Osobní stránky: www.janprazan.com

„Obrazy v tomto čísle byly vytvořeny 
v loňském roce. Převážně se jedná 
o malby klasickou technikou olejem, 
občas v kombinaci s čistými pigmen-
ty či spreji. Obsahově se dlouhodobě 
věnuji tématům spojeným s vnímáním 
přírodního, materiálního a duchovní-
ho světa, na blízké i vzdálené úrovni. 
Vztahuji se tak ke svému okolí, ob-
líbeným místům v krajině, zahradě, 
svým blízkým, ale i k větším celkům 
kosmologického rázu, historii, tradici 
umění a zkoumám, jakým způsobem 
se zrcadlí v mém prostoru duševním. 
Proces malby pro mne znamenal a stále 
znamená duchovní práci, která se 
přirozeně propojuje s meditační praxí. 
Vnímám to tak, že v obou cestách se 
stále jedná o hledání jakéhosi středu, 
kotvy, pozorování jeho energie a vy-
zařování. S menšími, občas s ‚většími 
úspěchy‘ se pak toto poznání, učení, 
snažím předávat dál formou malíř-
ství, tvorbou ve skupině či obyčejným 
spolubytím.“
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Z deníku nedávno zesnulého učitele Thich Nhat Hanha 
jsem se s překvapením dozvěděl, že na konci padesátých 
let s přáteli, buddhistickými intelektuály, vydával 
ve Vietnamu časopis o angažovaném buddhismu. 

Píše: „Všichni jsme trpěli tím, v jaké situaci byla naše 
země i v jakém stavu se nacházel buddhismus. Pokusili 
jsme se vytvořit zezdola buddhistické hnutí, které by 
vycházelo z přání lidí, ale neuspěli jsme. Psal jsem články, 
vydával knihy, publikoval časopisy, včetně časopisu 
Všeobecného buddhistického sdružení (Buddhist General 
Association), abych prosadil myšlenku humanistického, 
sjednoceného buddhismu, ale po dvou letech se vydávání 
časopisu zastavilo. Sdružení mi sdělilo, že příčinou 
je nedostatek financí, ale skutečným důvodem bylo 
to, že se buddhistickým představeným nelíbily moje 
články. Na jedné ze schůzek prohlásili: ,Nikdo nebude 
zneužívat náš časopis k tomu, aby nám kázal o sjednocení 
buddhistické komunity!‘ Cítili jsme se ztraceni. Přišli 
jsme o příležitost ovlivnit směrování buddhismu. 
Členové buddhistické hierarchie byli příliš konzervativní. 
Jak jsme my, mladí lidé bez postavení nebo vlastního 
buddhistického centra, mohli uskutečnit své sny?“ 

Doufám, že náš časopis nezopakuje osud toho Thayova. 
Naopak, pevně věřím, že Thay v našem počínání stojí při nás 
a že máme pro Svět Dharmy jeho požehnání. Koneckonců, 
cíle našeho časopisu jsou prakticky stejné jako kdysi ty jeho.

Ve své kondolenci Jeho Svatost dalajlama 
napsal: „Nepochybuji, že nejlepší způsob, jakým 
můžeme uctít Thayovu památku, je pokračovat 
v jeho zasazování se o mír ve světě.“ 

Přesně v duchu této výzvy jsme koncipovali náš časopis. 

Jménem všech, kteří se na Světě Dharmy podílíme, děkuji 
všem těm, kteří vydání prvního čísla umožnili. Nejde 
popsat, jak jsme vám zavázáni a jakou zodpovědnost 
cítíme. Věříme, že pro vás časopis bude přínosný, že 
nám zachováte svou přízeň a že se ještě nejednou 
setkáme na stránkách dalších čísel Světa Dharmy.

 Max Ščur
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22. ledna 2022 ve věku 95 let opus
til tento svět vietnamský mnich 
Thich Nhat Hanh: velký buddhistický 
učitel, zenový mistr, mírový a eko
logický aktivista, zakladatel řádu 
Spolubytí, básník a spisovatel. Tato 
zpráva hluboce zasáhla tisíce jeho 
žáků ve vietnamských a západních 
klášterech, jako jsou Plum Village 
(Švestková vesnice) ve Francii, Deer 
Park (Jelení park) v Kalifornii, Blue 
Cliff (Modrý útes) v New Yorku 
a další. Thay (Učitel, jak mu s oblibou 
říkali jeho žáci a stoupenci) patřil 
na Západě mezi duchovní celebri
ty a jeho odchodu si všimla média 
po celém světě. Mimo jiné byl jedním 
z prvních propagátorů mindfulness 
neboli bdělé pozornosti na Západě, 
čímž přispěl k našemu uvědomělej
šímu a zodpovědnějšímu přístupu 
k životu, našim bližním a životnímu 
prostředí. Náboženští a buddhističtí 
duchovní vůdci ve svých prohlášeních 
shodně ocenili Thich Nhat Hanhův 
přínos pro tento svět a vzájemné 
pochopení mezi různými spirituál
ními tradicemi. Toto číslo Světa 
Dharmy věnujeme Thayově památce 
a jeho duchovnímu (i praktickému) 
odkazu: takřka ve všech rubrikách 
najdete texty od Thaye a o Thayovi.

○

24. února 2022 v ranních hodinách 
zaútočila armáda Ruské federace na 
území sousední Ukrajiny, čímž začal 
největší válečný konflikt v Evropě od 
dob druhé světové války. Dle zprávy 
OSN z 15. dubna bylo od začátku 
války zabito skoro dva tisíce civilistů, 
mezi nimi 162 dětí. Utrpení, které 
válka způsobila, se nedá spočítat. 
Celý svět zareagoval na ruskou agresi 
hlubokým rozhořčením, ale také 
sjednocením tváří v tvář válečnému 
šílenství: slovy i činy vyjádřil solida
ritu s Ukrajinou. Buddhisté nezůstali 
stranou a přidali se k těm, kteří účin
ně pomáhají válečným uprchlíkům. 
Kromě toho denně po celém světě 
probíhají modlitby a zpěvy za ukon
čení války. Jeho Svatost dalajlama 
spolu s dalšími laureáty Nobelovy 
ceny míru vyzvali politiky k tomu, aby 
zakázali jaderné zbraně a nepřipustili 
jadernou katastrofu. V tomto čísle 
vám přinášíme rozhovor s ukrajinský
mi buddhisty ruského původu, kteří 
museli opustit svůj domov a hledat 
útočiště před válkou v Evropě. 

○

28. února 2022 zveřejnil Mezivládní 
panel pro změnu klimatu (IPCC) OSN 
druhou část své v pořadí šesté hod
notící zprávy (Assessment Report 
Six) o stavu globálního klimatu. 
Dokument, vypracovaný Druhou pra
covní skupinou (WGII) IPCC, se jme
nuje Klimatická změna 2022: dopady, 
adaptace a zranitelnost. Jako téměř 
jistý následek klimatické změny pro 
nejbližší dobu (do roku 2040) se 
ve zprávě uvádí ztráta biodiverzity, 
především v ekosystémech vodních 
řas, arktických ledovců, teplovod
ních korálových útesů. Vyhlídky pro 
lidstvo do roku 2100 jsou celkově 
pochmurnější než ve zprávě před
chozí. Podle AR6 je až 3,6 miliardy lidí 
v současnosti bezprostředně ohro
ženo následky klimatických změn, 
jako jsou neudržitelné využívaní půdy 
a vodních zdrojů, odlesňování, ztráta 
biodiverzity, znečištění ovzduší 
a jejich kombinace. Mezi nejzranitel
nější regiony světa patří Afrika, jižní 
Asie, Střední a Jižní Amerika, malé 
ostrovní státy a Arktida. Uvádí se, že 
udržení nárůstu průměrné globál
ní teploty na úrovni 1,5 °C (které 
v první řadě předpokládá ukončení 
těžby uhlí a odklon od využití fosil
ních paliv) může následky klimatické 
krize jen zmírnit, nikoli jim zabránit. 

○

Od 3. prosince 2021 do 24. dub
na 2022 proběhla v Praze 
ve Valdštejnské jízdárně výstava 
buddhistického umění s názvem 
Buddha zblízka. Výstavu organizo
vala Národní galerie Praha společně 
se švýcarským muzeem Rietberg 
(Curych) – to zapůjčilo na výstavu 
přes stovku uměleckých děl, kte
rá byla v Čechách k vidění poprvé. 
Díky skvělé koncepci i její realizaci 
dokázala výstava prostřednictvím 
buddhistického umění přiblížit 
návštěvníkům také učení a historii 
buddhismu. V rámci doprovodné
ho programu se konaly přednášky, 
cvičení jógy, prodávaly se knihy 
nakladatelství DharmaGaia. K výsta
vě byl také natočen skvělý dokument 
o buddhismu v Čechách s názvem 
Souhvězdí Buddhy (režie Janek Rous). 
Za zvláštní zmínku stojí nádherný 
katalog výstavy, a také speciální 
publikace pro děti s názvem Malý 
Buddha. Zkrátka, lepší dárek všem 
buddhistům a zájemcům o buddhis
mus si snad ani nelze představit. 
Děkujeme NGP za tento krásný 

zážitek a těšíme se na další! K tématu 
výstavy přinášíme rozhovor s jed
nou z jejích kurátorek Mgr. Janou 
Ryndovou, Ph.D. Více informací 
a multimediálních výstupů z výstavy 
naleznete zde: https://www.ngpra
gue.cz/udalost/258/buddhazblizka

○

Otevřený 
dopis českých 
duchovních 
jejich ruským 
protějškům

• Nejvyšší představitel Ruské 
pravoslavné církve patriarcha Kirill

• Hlavní rabín Ruska Berel Lazar
• Velký mufti Ruska Ravil Gajnutdin
• Vedoucí představitelé buddhismu 

a hinduismu v Rusku
• Další představitelé 

komunit víry v Rusku
    
Obracíme se na Vás jako na před
stavitele církví a náboženských 
společenství ruského lidu. Naše 
společná víra v nezcizitelnou důstoj
nost každého člověka a posvátnou 
hodnotu lidského života nás zavazuje 
k tomu, abychom odporovali násilí 
a nespravedlnosti. Jsme povoláni 
k tomu, abychom se zastávali těch, 
kdo jsou pronásledováni, vyháně
ni ze svých domovů, ohrožováni 
na životě a zabíjeni. Skutečná víra 
je zdrojem síly k pomoci bližnímu, 
k praktickému milosrdenství vůči 
lidem v nouzi, k úsilí o mír a dob
ré sousedské vztahy mezi lidmi. 

Jsme otřeseni tragickými důsledky 
agresivní invaze ruských vojsk na 
Ukrajinu. Žádáme Vás proto, naléhavě 
prosíme a apelujeme na Vaše svědo
mí, abyste využili veškerého svého 
vlivu, který jako představitelé církví 
a náboženských společenství máte, 
a účinně a ihned se zasadili o okamžité 
zastavení války a dalšího prolévání 
krve na Ukrajině. Žádáme Vás o aktivní 
hledání cest k obnovení míru a spra
vedlnosti. Modlíme se za ukončení 
války na Ukrajině. Prosíme Vás, abyste 
pozvali Vaše věřící, aby se společně 
s námi všemi modlili a usilovali o mír. 
Vyzvěte je, aby dali jasně vědět pre
zidentu Putinovi a dalším politickým 
představitelům, že si válku nepřejí. 
 
28. února 2022
Vaši kolegové v České republice:
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• prezident České křesťanské 
akademie monsignor 
prof. Tomáš Halík 

• římskokatolický biskup Václav Malý
• vrchní zemský rabín České 

republiky Karol Sidon 
• patriarcha Církve československé 

husitské Tomáš Butta 
• předseda muslimské obce 

v Praze Vladimír Sáňka
• synodní senior Českobratrské 

církve evangelické Pavel Pokorný
• první místopředseda Rady Církve 

bratrské Bronislav Matulík
• biskup Jednoty bratrské Jan Klas
• superintendent Evangelické církve 

metodistické Ivana Procházková
• emeritní předsedkyně Liberální 

židovské komunity Bejt Simcha 
Sylvie Wittmannová 

• předseda Česko-Slovenské unie 
Církve adventistů Mikuláš Pavlík

• generální sekretář Ekumenické 
rady církví Petr Jan Vinš

• představitel zenové školy 
Kwan Um Jakub Koldovský

• evangelický farář pro 
menšiny Mikuláš Vymětal 

• a další

Zdroj: https://www.mzv.cz/jnp/cz/
udalosti_a_media/tiskove_zpravy/pred
stavitele_krestanstvi_zidovstvi.html

○

Otevřený 
dopis laureátů 
Nobelovy ceny 
za mír a občanů 
světa proti 
válce a jaderným 
zbraním

Odmítáme válku a jaderné zbraně. 
Vyzýváme všechny občany světa, aby 
se k nám připojili ve věci záchrany 
planety, která je naším společným do
movem, před těmi, kdo vyhrožují jejím 
zničením. Invaze na Ukrajinu se stala 
pro lidi této země humanitární kata
strofou. Celý svět čelí největší hroz
bě v dějinách: hrozbě velké jaderné 
války, která je s to zničit naši civilizaci 
a způsobit po celém světě obrovské 
ekologické škody. Vyzýváme k okamži
tému příměří a stažení všech rus
kých vojenských sil z Ukrajiny, a také 
k vyvíjení všemožného úsilí k zahájení 
dialogu s cílem předejít té nejhor
ší možné zkáze. Vyzýváme Rusko 
a NATO k tomu, aby vysloveně odmí
tly jakékoli použití jaderných zbraní 

v tomto konfliktu. Vyzýváme všechny 
země, aby se připojily k Dohodě o zá
kazu jaderných zbraní, čímž se zajistí, 
že už nikdy nebudeme čelit podobné
mu jadernému nebezpečí v budoucnu. 

Čas zakázat a likvidovat jaderné 
zbraně nastal. Je to jediný způsob, 
jak ochránit obyvatele planety 
před katastrofou, ohrožující jejich 
existenci. Buď prosadíme konec 
jaderných zbraní, nebo to bude 
konec nás všech. Odmítáme vládnutí 
prostřednictvím nátlaku a vyhrů
žek, podporujeme dialog, spolubytí 
a spravedlnost. Svět bez jader
ných zbraní je nezbytný a možný 
a spolu ho vybudujeme. Musíme 
dát míru šanci, dokud není pozdě.

24. března 2022
Podepsáni laureáti  
Nobelovy ceny za mír: 

• Jeho Svatost dalajlama (1989)
• Lékaři proti jaderné válce (1985)
• Mezinárodní kampaň za zrušení 

jaderných zbraní (2017)
• Juan Manuel Santos (2016)
• Kajláš Satjárthí (2014)
• Leymah Gboweeová (2011)
• Tawakkul Karmánová (2011)
• Muhammad Yunus (2006)
• David Trimble (1998)
• Jody Williams (1997)
• José Ramos-Horta (1996)
• Pugwashské konference o vědě 

a světových záležitostech (1995)
• Óscar Arias Sánchez (1987)
• Lech Wałęsa (1983)
• Američtí přátelé ve službě 

společnosti (1947)
• Stálý mezinárodní 

výbor míru (1910) 

Zdroj: webová stránka avaaz.org, htt
ps://secure.avaaz.org/campaign/
en/no_nuclear_war_loc/

○

Poselství  
Jeho Svatosti 
dalajlamy 
u příležitosti 
Dne Země 2022 

Na Den Země 2022 si připomeň
me, že žít šťastný život chce ka
ždý. Nejen lidé, ale i zvířata, ptáci 
a hmyz. Všichni bychom se měli 
o naši společnou existenci starat. 
Náš úžasný mozek poskytuje nám, 
lidským bytostem, pozoruhodné 

možnosti konat dobro, ale když se 
podíváme na to, jak vypadá dnešní 
svět, vidíme, že bychom měli být 
schopni počínat si lépe. Potřebujeme 
holističtější vzdělání, které za
hrnuje duchovní hodnoty, jako je 
soucitný zájem o blaho druhých. 

Náš svět je silně vzájemně provázaný. 
Nové výzvy, jako je klimatická krize 
nebo naše podílení se na globální 
ekonomice, se týkají nás všech a zna
menají, že musíme brát v úvahu celé 
lidstvo. Na první místo musíme dávat 
zájem celé planety. Musíme urych
leně přijmout opatření ke snížení 
naší závislosti na fosilních palivech 
a přejít na obnovitelné zdroje ener
gie využívající sílu větru a slunce. 
Musíme věnovat pozornost odlesňo
vání a lépe chránit životní prostředí. 
Musíme sázet více stromů a pečovat 
o ně. Během svého života jsem byl 
očitým svědkem úbytku sněhových 
srážek, nejprve v Tibetu a pozdě
ji v Dharamsále. Vědci mi řekli, že 
dokonce hrozí, že se místa jako Tibet 
časem stanou pouští. Proto jsem 
odhodlán zasazovat se o ochranu 
křehkého životního prostředí Tibetu. 

Náš život stojí na naději, na přání, 
aby všechno dopadlo dobře. Naděje 
je spojená se starostí o budoucnost. 
Ačkoli budoucnost je z definice 
nejistá, stále máme naději, což je 
mnohem lepší než být pesimističtí. 
I když globální oteplování nabývá na 
intenzitě, mnoho zejména mladých 
lidí společně hledá a sdílí řešení to
hoto problému. Oni jsou naší nadějí. 

V dnešní době, kdy v důsledku 
klimatické krize čelíme vážným 
problémům, si musíme vzájemně 
pomáhat tím, že si stanovíme časový 
harmonogram změn. Jako lidské 
bytosti žijící na této planetě mu
síme usilovat o to, abychom spolu 
žili šťastně. Klimatická hrozba není 
omezena hranicemi států: týká se 
nás všech. Musíme pracovat na 
záchraně přírody a planety, kte
rá je naším jediným domovem.

Tändzin Gjamccho,  
14. tibetský dalajlama
22. dubna 2022

Zdroj: oficiální webová strán
ka dalailama.com, https://www.
dalailama.com/news/2022/
hisholinesssmessageforearthday2022

○
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Památce 
Thich Nhat 
Hanha

Ivan Štampach

 
Dne 22. ledna 2022 zemřel 
v Hue ve Vietnamu ve věku 
pětadevadesáti let buddhistický 
mnich Thich Nhat Hanh, vedle 
14. dalajlamy Tändzina Gjamccho 
asi nejvýznamnější postava 
současného buddhismu.

Narodil se jako Nguyen Dinh Lang 11. října 1926 v Hue. 
Ve věku 16 let vstoupil do kláštera. Absolvoval školení 
ve vietnamských tradicích mahájánového buddhismu 
včetně školy thien, což je vietnamský název pro směr 
známý podle japonštiny jako zen. Mnichem se stal r. 1951.

V roce 1961 odešel studovat religionistiku do USA na 
Princetonský teologický seminář. Po studiu předná-
šel buddhismus na Kolumbijské univerzitě. Ovládal 
z klasických jazyků buddhismu čínštinu, sanskrt a páli, 
z moderních jazyků francouzštinu a angličtinu. 
Po návratu do Vietnamu v roce 1966 vstoupil do si-
tuace poznamenané válkou mezi komunistickým 
severním a prozápadním jižním Vietnamem. 
Jihovietnamští mniši vytvořili mírové hnutí. Thay, 
jak se mu zkráceně říká, se do něj zapojil. Po ví-
tězství severního Vietnamu pomáhal uprchlíkům. 
Humanitární krize vyvolaná exilem celkem asi osmi 
set tisíc lidí trvala až do začátku devadesátých let. 

Thich Nhat Hanh založil buddhistický Řád souby-
tí, který spojuje zenovou praxi se službou po-
třebným. Hovoří se o tom jako o angažovaném 
buddhismu. V roce 1966 měl přednáškové turné 
po Spojených státech a setkal se i s Martinem 
Lutherem Kingem, který jím byl velmi inspirován 
a nominoval ho na Nobelovu cenu míru na rok 1967. 

Komunistická vláda, která postupně ovládla celý 
Vietnam, mu nedala povolení k návratu do vlasti. 
Od roku 1973 žil ve Francii, kde založil komuni-
tu známou pod anglickým názvem Plum Village 
(Švestková vesnice). Vedle mnišského jádra patří 
k tomuto okruhu mnoho lidí žijících pracovním, 
občanským a rodinným životem a praktikujících 
podle Thayova doporučení. Komunitu navštěvuje 
velké množství lidí. Pro ně přednášel, některým se 
věnoval individuálně a své zkušenosti zaznamenával.

V roce 2005, po dlouhých jednáních, vietnamská 
vláda dovolila Nhat Hanhovi přijet do Vietnamu. 
Bylo mu dovoleno tam vyučovat, vydat čtyři ze svých 
knih a cestovat po zemi s mnišskými a laickými 
členy svého řádu, včetně návštěvy jeho původní-
ho kláštera Tu Hieu v Hue. Během další návštěvy 
r. 2007 Thich Nhat Hanh navrhl prezidentovi Nguyen 
Minh Trietovi ukončení vládní kontroly nábožen-
ství. V roce 2008 se v rozhovoru pro italskou televizi 
vyslovil o dalajlamovi tak, že čínské úřady v odvetu 
vyvíjely tlak na vietnamskou vládu a v následují-
cím roce došlo k policejní razii v klášteře Bát Nha.

V listopadu 2014 Nhat Hanh prodělal těžkou mozko-
vou mrtvici a byl hospitalizován. Po měsících re-
habilitace byl propuštěn z rehabilitační kliniky na 
univerzitě Bordeaux Segalen ve Francii. 11. července 
2015 odletěl do San Francisca, aby urychlil své zo-
tavení rehabilitačním programem v lékařském 
centru Kalifornské univerzity. Do Francie se vrátil 
8. ledna 2016. Po mozkové příhodě ztratil schopnost 
řeči a pohyboval se pomocí invalidního vozíku. 

V roce 2018 dostal Thay možnost se definitivně vrátit 
do Vietnamu, aby tam podle tiskové zprávy Plum 
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Village prožil „zbývající dny“. Na setkání se staršími 
žáky měl jasně sdělit své přání vrátit se do Vietnamu 
pomocí gest, přikyvování a kroucení hlavou v reakci 
na otázky. Nhat Hanh zemřel v chrámu Tu Hieu v Hue, 
kde se usadil, 22. ledna 2022 ve věku 95 let na násled-
ky komplikací mozkové příhody před sedmi lety. 

Někteří buddhisté pokládali Thaye za bódhisattvu, 
za probuzenou bytost. Jako takový by spočinul 
v plné nirváně, avšak mohl by ve své přítomnosti 
pro blaho cítících bytostí pokračovat v dalším čase. 
Prostřednictvím dharmakáje, tedy těla dharmy by byl 
nezávislý na čase a prostoru. Jako postava občansky 
angažovaná především směrem k sociální spravedl-
nosti, míru a péči o životní prostředí zasahuje i mimo 
buddhistický okruh a je nepochybnou autoritou 
dnešní spirituality a současné globální kultury. 

Autor je religionista a člen redakční 
rady časopisu Svět Dharmy.

Poslání Jeho 
Svatosti 
17. Gjalwanga 
Karmapy

Thinlä Thajä Dordže

 
Drazí přátelé v dharmě, 
 
jeden z nejuctívanějších buddhistických mistrů naší 
doby, Thich Nhat Hanh, opustil své tělo. Chci vyjá-
dřit svou soustrast všem jeho žákům ve Vietnamu 
i po celém světě, ale zároveň povzbudit nás všech-
ny, abychom se radovali z jeho bezmezné aktivity 
a nadčasového odkazu. Jeho odchod z tohoto života 
neznamená, že odešel nadobro. Jak řekl on sám: 
„Jen kvůli našemu nepochopení se domníváme, že 
milovaná bytost už neexistuje a že ‚umírá‘. To je jen 
proto, že jsme připoutáni k jedné z podob, jedné 
z mnoha zjevení této osobnosti... Milovaný člověk je 
stále s námi. Je poblíž, je v nás a usmívá se na nás.“ 

Naše linie Karma Kagjü měla s mistrem Thich Nhat 
Hanhem výjimečný duchovní vztah. Díky jeho las-
kavosti mohly naše mnišky z Dhagpo Kundrol Ling 

obdržet plnou mnišskou ordinaci a složit slib bhikšu-
ní (v tibetštině gelongma) v Plum Village v roce 1994. 
Jelikož praxe Vinaji je základem všech zásluh a moud-
rosti, je to největší dar pro naši linii Buddhovy dharmy. 

Pokud jde o svět, cítím, že nejvíc mu Thay přispěl – 
a přispívá – svou opravdovou duchovní praxí, která 
nezná hranic. Tato spiritualita bez hranic neznamenala 
pouhé míchání různých hlasů, náboženství a duchov-
ních tradic, které by tak přišly o vlastní jedinečnost. 
Thich Nhat Hanh se spíše pokoušel odhalit a zrcadlit 
povahu každé víry, aniž by se někoho dotkl – lidé cítili, 
že je respektuje, chápe a přijímá jejich jedinečnost a je-
jich odlišnosti. Právě tento respekt a toto přijetí, toto 
„umožnění být“, pomáhalo jiným dospět k pochopení, 
že nakonec jsme všichni stejní. To je způsob, jak utišit 
a vyřešit křivdy, a ten nakonec umožňuje každému 
z nás uvidět „pravdu“, ať už ji nazýváme jakkoli. Tuto 
činnost buddhisté uznávají jako Buddhovu dharmu. 

Aby zmírnili křivdy jiných, jsou bódhisattvové 
připraveni pustit se do čehokoli a naučit se cokoli, 
například všech Pět nauk (1), nebo sáhnout po jakých-
koli společenských nástrojích, včetně politiky. A právě 
to udělal Thich Nhat Hanh. Teď je to na nás.   

Thinlä Thajä Dordže
Jeho Svatost 17. Gjalwang Karmapa
Nové Dillí, 22. ledna 2022

Poznámka: (1) Pět nauk v buddhismu tvoří: jazykověda, 
logika, medicína, technická věda a filosofie.  
 
Z angličtiny přeložil Max Ščur.  
Zdroj: oficiální webová stránka karmapa.org 
https://www.karmapa.org/
thich-nhat-hanhs-passing-karmapas-message/ 

Pár minut předtím, 
než jsem se dozvěděl, 
že na Druhý břeh odplul
ctihodný Thich Nhat Hanh, 
napadlo mě ve vaně: 
Kéž pelikáni úsvitu vzlétnou...
Teď už je jasné, že jsem vzýval
jejich papírový let na počest Mistra, 
od něhož jsem se naučil, 
že jeden list papíru 
obsahuje celý svět. 
Slunce svit, déšť a strom, 
dřevorubce, jeho matku a otce,
lán pšenice a chleba.
Ten papír se skládá i z mých očí, 
když sleduji napjatě jeho běl, 
abych ji pokryl modří poezie. 
I pelikány úsvitu obsahuje.
I loďku, na níž pluje 
na vlnách dharmy
můj učitel... 

Adam Borzič
Verše složené u příležitosti 
odchodu Mistra

https://www.karmapa.org/thich-nhat-hanhs-passing-karmapas-message/
https://www.karmapa.org/thich-nhat-hanhs-passing-karmapas-message/
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Nalézt mír 
uprostřed 
nebezpečí

Thich Nhat Hanh

Přinášíme úryvek z poslední 
Thayovy knihy, která vyšla za jeho 
života a může být považována 
za závěť/rukověť angažovaného 
buddhisty: Zen and the Art of 
Saving the Planet (Zen a umění 
zachránit planetu). Byla sestavena 
jeho žákyní sestrou True Dedication 
(Pravé Odhodlání) z Thayových 
promluv, rozhovorů a textů. 

Zen v bouři

V roce 1976 jsme s kolegy a přáteli z Buddhistického 
mírového hnutí organizovali pomoc s cílem zachránit 
životy uprchlíků utíkajících z Vietnamu. V Singapuru 
jsme si tajně pronajali tři velké lodě, abychom za-
chránili lidi, kteří byli vydaní napospas širému moři, 
a v tichosti jsme je brali do zemí, kde mohli získat azyl. 
Příslušné orgány tehdy nechávaly uprchlíky na moři 
zemřít, přičemž někdy lodě dokonce vytlačovaly zpět. 
Pokud jsme chtěli lidem na lodích pomoci, museli jsme 
porušit zákon. Během jedné mise jsme v Thajském zá-
livu zachránili skoro osm set lidí, ale malajsijská vláda 
odmítla našim lodím povolit vplutí do malajsijských 
vod. Během těch dní jsme praktikovali meditaci v sedě 
i chůzi a jedli jsme v tichu a soustředění. Věděli jsme, že 
pro náš úspěch je tento druh disciplíny klíčový. Životy 
mnoha lidí závisely na naší praxi plného vědomí.

Když jsme se pídili po způsobu, jak bezpečně dostat 
uprchlíky na břeh země, která by je přijala, náš pro-
gram pomoci byl odhalen. Singapurská policie přišla 
ve dvě hodiny ráno k našim dveřím, zabavila mi cestov-
ní doklady a nařídila nám, abychom do čtyřiadvaceti 
hodin zemi opustili. Jenže my jsme pořád měli stovky 
lidí na palubách lodí. Nedostali jsme je do bezpečí, 
neměli dostatek jídla ani vody. Jejich životy na nás zá-
visely. Moře bylo rozbouřené, foukal silný vítr a jeden 
z motorů lodi se porouchal. Co jsme mohli dělat?

Musel jsem hluboce dýchat. Byla to nesmírně ná-
ročná situace. Zdálo se, že máme víc problémů, než 
kolik jsme mohli vyřešit ve čtyřiadvaceti hodinách 
před mým nuceným odjezdem. Došlo mi, že musím 

uvést do praxe slova „když chcete zažít mír, nemu-
síte na něj čekat“. Musíte ho chtít dostatečně. Spatřil 
jsem, že pokud nedovedu pociťovat mír v tom oka-
mžiku, nebudu toho schopný nikdy. Mír můžeme 
nalézt uprostřed nebezpečí. Nikdy nezapomenu 
na jedinou vteřinu meditace v sedě, jediný dech 
a krok, které jsem tu noc udělal s plným vědomím.

Okolo čtvrté ráno se konečně dostavil vhled. Došlo mi, 
že bych se mohl obrátit na francouzského velvyslance, 
který nás tiše podporoval, s žádostí o to, aby vystou-
pil na naši podporu a požádal singapurské orgány 
o prodloužení našeho pobytu o dalších deset dní. Deset 
dní by mohlo akorát stačit k tomu, abychom dostali 
lidi do bezpečí. Velvyslanec souhlasil a na poslední 
chvíli jsme od imigračního úřadu dostali povolení 
zůstat. Kdybychom neměli meditační praxi v podobě 
vědomého dýchání a chůze, snadno by nás přemohlo 
utrpení a nebyli bychom schopní ve své práci pokra-
čovat. Nakonec se nám povedlo dostat na lodě zásoby, 
a i když trvalo celé měsíce, než se lidé nakonec dostali 
na břeh, a mnoho let, než se v uprchlických táborech 
vyřídily žádosti o azyl, jejich životy byly zachráněny.

Angažované jednání

Vytvořili jsme termín „angažovaný buddhismus“ 
v 60. letech, když byla válka ve Vietnamu velmi inten-
zivní. Praktikovali jsme meditaci v sedě a v chůzi, ale 
slyšeli jsme, jak venku padají bomby a křičí zranění. 
Meditovat znamená uvědomovat si, co se děje, a tehdy 
docházelo k obrovskému utrpení a maření životů. 

Když spatříte, co se děje, motivuje vás touha udělat něco, 
čím byste utrpení – ve vás i kolem vás – zmírnili. Museli 
jsme nalézt způsob, jak praktikovat vědomé dýchání 
a meditaci v chůzi, zatímco jsme pomáhali lidem, které 
bomby zranily. Pokud totiž nevytrváte ve své duchovní 
praxi, když sloužíte ostatním, ztratíte sami sebe a vyho-
říte. Naučili jsme se dýchat, chodit a uvolňovat napětí, 
abychom mohli pokračovat. Toto jsou kořeny angažova-
ného buddhismu. Zrodil se v náročné situaci, v níž jsme 
reagovali na utrpení a zároveň se snažili zachovat si svoji 
praxi. Cokoliv, co v takové situaci uděláte s plným vědo-
mím – ať už se jedná o sociální činnost, pití šálku čaje, 
meditaci v sedě nebo přípravu snídaně –, děláte nejenom 
pro sebe. Staráte se o sebe, abyste mohli pomoct světu.

Toto je přístup bódhisattvů: praktikovat meditaci 
nejenom pro sebe, ale pro celý svět, abychom snížili 
utrpení. Když ostatní trpí méně, trpíte méně i vy. Když 
trpíte méně vy, trpí méně i oni. Toto je princip spolu-
bytí. Nic nás neodděluje od ostatních. Nežijete jenom 
sami pro sebe, žijete i pro ostatní. I ostatní mají užitek 
z vašeho míru, svobody a radosti. Už tím jste prospěš-
ní. Když tedy dýcháte s plným vědomím nebo chodíte 
s plným vědomím a vytváříte radost a mír, přinášíte 
tím světu dar. Zažehnout energii plného vědomí v srdci 
své rodiny, komunity, města nebo společnosti je anga-
žovaným jednáním. Z vaší osoby vyzařuje soucit a mír.

Podívejte se na strom na zahradě. Každý strom by měl 
být skutečným stromem: stabilní, vyrovnaný a svěží. 
Pokud je strom zdravý a krásný, přináší tím všem užitek. 
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Když by však stromy nebyly tak úplně pravými stromy, 
bude to problém pro nás pro všechny. Pokud víme, jak 
být zdravým, šťastným a soucitným člověkem, už tím 
sloužíme světu. Ať jsme kdekoliv, jsme nápomocní. 
Nemusíme tedy řešit otázku, zda se starat o druhé, nebo 
o sebe. Mistr Tang Hoi řekl: „Arahat je bódhisattva 
a bódhisattva je arahat.“ Znamená to, že kdokoliv, kdo 
se probudil, je bódhisattvou. Veškerá diskriminace 
je odstraněna a již neexistuje umělá hranice mezi 
vámi a druhými. Vždy to začíná právě vámi. Nemusíte 
čekat deset nebo dvacet let na to, abyste byli užiteční 
a vlivní. Právě teď můžete pomoct mnoha lidem.

Víme, že máme „nejzazší dimenzi“, v níž nemusíme nic 
dělat. Prodlévat v nejzazší dimenzi je velmi příjem-
né. Všichni bychom se to měli naučit. A také máme 
historickou dimenzi, v níž je, mimo jiné, utrpení, 
nespravedlnost, nerovnoprávnost a vykořisťování. 
Otázkou je, jak se můžeme dotknout nejzazší di-
menze, když v historické dimenzi trpíme, a přestat 
tak trpět strachem, zoufalstvím a osamělostí. Jak 
můžeme vnést nejzazší dimenzi do historické?

Navrhuji potřebu další dimenze, dimenze konání. 
Dimenze konání je doménou bódhisattvů, je dru-
hem energie, která nám pomáhá vnést nejzazší 
dimenzi do historické, takže můžeme žít angažo-
vaně a zároveň uvolněně a radostně, osvobození od 
strachu, stresu a zoufalství. Každý z nás by měl být 
bódhisattvou přinášejícím nejzazší dimenzi do pří-
tomného okamžiku, abychom mohli dorazit a pře-
stat se za něčím honit, abychom mohli být uvolnění 
a radostní, abychom mohli umožnit přítomnost 
míru a radosti pro lidstvo a další druhy na Zemi.

Umění nenásilí

V sanskrtu se pro nenásilí používá slovo ahinsá. 
Znamená neubližování, nepůsobení újmy životu, 
nám samým ani ostatním. Slovo „nenásilí“ může 
vzbuzovat dojem, že nejste příliš aktivní, ale že jste 
pasivní. To však není pravda. Žít pokojně a s nenási-
lím je uměním a my se musíme toto umění naučit.

Nenásilí není strategií, dovedností nebo taktikou, která 
nám umožní dosáhnout určitého cíle. Je druhem jed-
nání nebo reakce vycházející z porozumění a soucitu. 
Pokud máte v srdci porozumění a soucit, vše, co děláte, 
bude nenásilné. Jen co však začnete brát nenásilí jako 
dogma, už nenásilní nebudete. Nenásilný přístup by 
měl být rozumný. Policistka může nosit zbraň s nená-
silím, protože pokud si při řešení náročných situací 
zachová klid a soucit, nebude zbraň potřebovat. Možná 
bude vypadat, jako kdyby byla připravena použít násilí, 
ale její srdce a mysl mohou být nenásilné. Zločinec 
může být zatčen, spoután a uvězněn se soucitem.

Absence jednání je někdy násilím. Pokud do-
volíte ostatním, aby zabíjeli a ničili, podílíte se 
na tomto násilí, i když sami nic neděláte. Násilí 
může spočívat jak v jednání, tak v jeho absenci.

Nenásilné jednání je také jednáním dlouhodobým. 
Můžete zavést nenásilné myšlení a jednání v oblasti 

vzdělávání, zemědělství a umění. Pomáhat lidem 
v odstraňování diskriminace je zcela základním aktem 
nenásilí, protože násilí má své kořeny v diskriminaci, 
nenávisti, strachu a hněvu. Diskriminace je sama o sobě 
druhem násilí. Když diskriminujete, nedáte druhé osobě 
žádnou příležitost, vyloučíte ji. Z toho důvodu je v praxi 
nenásilí důležitá inkluzivita a tolerance. Vážíte si života 
a důstojnosti každého člověka. Pomáhat lidem v trans-
formaci diskriminace, nenávisti, strachu a hněvu před-
tím, než se projeví v jejich jednání, je praxí nenásilí a vy 
s ní můžete začít hned. S rozhodnutím, zda jednat ná-
silně nebo nenásilně, nečekejte až na náročnou situaci.

Nenásilí nikdy nemůže být absolutní. Můžeme jenom 
říct, že bychom měli být tak nenásilní, jak je to možné. 
Když si představíme armádu, myslíme si, že jedná 
pouze násilně. Existuje však mnoho způsobů, jak 
vést armádu, a ty mohou zahrnovat ochranu města 
nebo zastavení invaze. Existují násilnější způsoby 
a způsoby, které jsou násilné méně. Vždycky si můžete 
vybrat. Třeba není možné být stoprocentně nená-
silný, ale být nenásilný z osmdesáti procent je lepší 
než z deseti. Nechtějte bezvýhradnost. Nemůžete 
být dokonalí. Udělejte, co je ve vašich silách, to je 
to potřebné. Hlavní je, abyste byli odhodlaní kráčet 
ve směru pochopení a soucitu. Nenásilí je jako Severka. 
Musíme udělat, co je v našich silách, a to stačí.

Součástí násilí a války nejsou vždycky zbraně. Za vál-
ku lze označit i každý případ, kdy máte myšlenku 
plnou hněvu a neporozumění. Válka se může projevit 
v našem způsobu myšlení, mluvení a jednání. Můžeme 
žít ve válce a bojovat sami se sebou i těmi okolo nás, 
aniž bychom si to uvědomovali. Můžeme zažít ně-
jaké momenty příměří, ale většina bude naplněna 
válkou. Neměňte sebe sama v bojiště. I potlačování 
našich pocitů či jejich odmítání může být druhem 
psychického násilí. V rámci buddhistické meditace 
se učíme být přítomní pro naše utrpení, hněv, ne-
návist či zoufalství. Dovolte energii plného vědomí, 
aby jemně přijala jakýkoliv pocit, který se ve vás 
nachází, a pronikla do něj. Dovolíte mu, aby tam byl, 
přijmete ho a pomůžete mu, aby se transformoval.

Dokonce i ekonomický systém může být velmi násilný. 
I když nevidíte zbraně a bomby, přesto je veskrze ná-
silný, protože vytváří určitý druh vězení, který brání li-
dem v tom, aby byli zahrnuti. Kvůli institucionálnímu 
násilí systému musejí být chudí navždy chudí a bohatí 
zůstávají navždy bohatí. Takový druh ekonomického 
systému musíme opustit, abychom zahrnuli každého 
a všem dali příležitost ke vzdělání a práci, příležitost 
rozvinout jejich talent. Toto je aplikace nenásilí ve sfé-
ře ekonomiky. Když podnikatel praktikuje nenásilí 
ve svém podnikání, nebudou z toho těžit jenom všichni 
okolo, ale i on sám. Vysoký hrubý domácí produkt spo-
lečnosti štěstí nepřinese, soucit však ano. Máte právo 
usilovat o ekonomický růst, ale ne na úkor života.  
 

Z anglického originálu Zen and the Art of 
Saving the Planet (Rider Books, 2021) přeložila 
Helena Brunnerová. Česky by kniha měla vyjít na 
začátku roku 2023 v nakladatelství Alferia.



8

Záblesk 
vhledu

Thich Nhat Hanh 

Publikujeme úryvek z Thayovy 
méně známé, ale neméně 
významné knihy Vonné palmové 
listy: deníky, 1962–1966, z níž 
můžeme snad nejlépe poznat, 
jaký byl Thay v každodenním 
životě. V této kapitole vzpomíná 
na svou cestu k osvícení 
a dotýká se několika důležitých 
aspektů buddhistické etiky.

23. prosince 1962,  
Princeton, New Jersey

(…) Někteří Američané se domnívají, že musím být 
nešťastný, když trávím svátky sám na Princetonu. 
Já ale vůbec nešťastný nejsem. Ve skutečnosti jsem 
musel odmítnout několik pozvánek k návštěvě rodin 
mých přátel, abych si mohl užít čas, který mám teď 
pro sebe. Je to tu velmi pokojné a útulné. Myslím na 
všechny ty lidi, kteří jsou bez domova a bez zdroje 
tepla, lidi, kteří mají pramalý důvod k oslavám.

Válka ve Vietnamu se vyhrocuje. Lidé uvízli mezi 
dvěma nezáviděníhodnými možnostmi. Už jsme 
přišli o tak mnoho. Země byla rozštěpena na dvě části 
a pohlcena plameny. I Phuong Boi (1) mizí kdesi v mlze. 
Dokud však máme jeden druhého, nemůžeme být zcela 
osamělí. Chceme stát s lidmi, kteří zůstali opuštění. 
Chci, aby ostatní alespoň někdy věnovali své myšlenky 
těm, kteří trpí – aby na ně mysleli, ale nelitovali je. 
Ti, kdo trpí, o lítost nestojí. Stojí o lásku a uznání.

Během vánočního období v Americe mnoho organiza-
cí obdarovává potřebné. Lidé dávají na sirotky, vdovy 
a chudé, aniž by kdy viděli jejich obličeje. Abychom však 
porozuměli utrpení druhého, je nutné skutečné setkání. 
Jenom porozumění vede k lásce. V této době se chudým 
rozdává ohromné množství peněz a materiálních věcí, 
ale tyto dary jsou hlavně plodem politování, ne lásky. 

— 

Je zvláštní, jak moc naše okolí ovlivňuje naše emoce. 
Naše radosti a strasti, záliby i odpor jsou zabarveny 
prostředím do té míry, že jim často dovolíme, aby 
určovaly naše směřování. Tak následujeme „veřejné“ 

pocity, až nakonec ani sami nevíme, po čem vlastně 
toužíme. Sami sobě se odcizíme, zapadneme do ška-
tulky vytvořené společností. Naši přátelé ve Phuong 
Boi vždy vzdorovali sociální konformitě a odolávali 
společenským škatulkám. Samozřejmě jsme se setkáva-
li s odporem, vnitřním i vnějším. Občas máme pocit, že 
jsme uvízli mezi dvěma různými „já“, která si odporují 
– „falešným já“, které nám nutí společnost, a já, které 
bych označil za naše „pravé já“. Jak často si tato dvě 
já pleteme a přejímáme společenskou škatulku jako 
naše pravé já! Souboj mezi našimi dvěma různými já 
málokdy vede k poklidnému usmíření. Naše mysl se 
stane bojištěm, na němž je pět agregátů – forma, po-
ciťování, vnímání, mentální formace a vědomí našeho 
bytí – poházených jako trosky v hurikánu. Stromy se 
skácí, větve zlomí, domy zbortí. Toto jsou okamžiky 
našeho nejhlubšího osamění. Pokaždé, když však 
takovou bouři přečkáme, o kousek povyrosteme. Bez 
takových bouří bych dnes nebyl tím, kým jsem. (…)

Minulý podzim jsem takovou bouří prošel. Začalo to 
v říjnu. Nejprve to vypadalo jenom na přecházející 
mrak. Po pár hodinách jsem však ucítil, jak se mé 
tělo začalo měnit v kouř a plynout pryč. Stal jsem se 
nicotným cárem mraku. Vždycky jsem o sobě smýšlel 
jako o pevném subjektu a náhle jsem spatřil, že vůbec 
pevný nejsem. Nebyl to filozofický prožitek ani proži-
tek osvícení. Byl to zcela prostý vjem, úplně obyčejný. 
Spatřil jsem, že subjekt, který jsem považoval za „já“, 
je ve skutečnosti pouhou smyšlenkou. Uvědomil 
jsem si, že má pravá podstata je mnohem ryzejší, 
ošklivější i krásnější, než jsem si dovedl představit.

Tento pocit se dostavil 1. října krátce před jedenác-
tou večer. Prohlížel jsem si knihy v jedenáctém patře 
Butlerovy knihovny. Věděl jsem, že se blíží zavírací 
doba, a uviděl jsem knihu, která se týkala mé oblasti 
výzkumu. Vytáhl jsem ji z poličky a držel ji v rukách. 
Byla velká a těžká. Přečetl jsem si, že byla vydaná 
v roce 1892 a stejného roku byla věnovaná knihovně 
Kolumbijské univerzity. Na zadní straně byl lísteček, 
na kterém se zaznamenávala jména lidí, kteří si ji půj-
čili, a datum, kdy si ji z knihovny odnesli. Poprvé byla 
půjčena v roce 1915, podruhé v roce 1932. Já jsem byl 
třetím. Dovedete si to představit? 1. října 1962 jsem byl 
teprve třetím člověkem, který si ji půjčoval. Za sedmde-
sát let jenom dva další lidé stáli na úplně stejném mís-
tě, kde jsem v ten moment stál já, vytáhli ji z poličky 
a rozhodli se do ní nahlédnout. Zmocnila se mě touha 
tyto dva lidi potkat. Chtěl jsem je obejmout, i když ne-
vím proč. Ale zmizeli a stejně tak brzy zmizím i já. Dva 
body se na stejné přímce nikdy nepotkají. Mohl jsem 
se s těmi dvěma lidmi setkat v prostoru, ale ne v čase.

Několik minut jsem tiše stál a držel knihu v rukách. 
Pak jsem si vzpomněl, co mi předchozího dne řekl 
Anton Cerbu, když jsme se bavili o tom, jak zkoumat 
vietnamský buddhismus. Řekl mi, že jsem stále ještě 
mladý. Nevěřil jsem mu. Mám pocit, že už žiji velmi 
dlouho a že jsem toho v životě tolik spatřil. Je mi skoro 
třicet šest, což není mládí. Ale když jsem té noci stál 
mezi regály Butlerovy knihovny, spatřil jsem, že nejsem 
mladý ani starý, existující ani neexistující. Mí přátelé 
ví, že dovedu být hravý a nezbedný jako dítě. Miluji 
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legraci a moment, když můžu naplno vstoupit do hry 
života. Také jsem však pocítil skutečnou zlobu. Znám 
i radost, kterou přináší chvála. Často jsem na pokraji 
slz nebo smíchu. Co dalšího se však skrývá pod těmito 
emocemi? Jak se toho mohu dotknout? Proč bych si 
byl tak jistý, že tam něco je, kdyby tam nic nebylo?

Zatímco jsem stále držel knížku, pocítil jsem záblesk 
vhledu. Pochopil jsem, že jsem zcela prázdný, co 
se týče ideálů, nadějí, názorů nebo oddanosti vůči 
někomu. Nemám žádné sliby, které bych musel vůči 
ostatním dodržet. V ten okamžik zmizel pocit mě jako 
subjektu obklopeného jinými subjekty. Byl jsem si 
vědom faktu, že tento vhled nemá kořeny ve zklamání, 
zoufalství, strachu, touze nebo nevědomosti. Závoj 
se docela lehoučce a tiše zvedl. To bylo vše. Pokud mě 
zbijete, budete kamenovat nebo mě dokonce zastřelí-
te, vše, co je považováno za „mě“, se rozpadne. A pak 
bude odhaleno, co se pod tím skrývá – slaboučké jako 
kouř, nepostižitelné stejně jako prázdnota a stejně to 
nebude ani kouř ani prázdnota, ošklivé ani neoškli-
vé, pěkné ani nepěkné. Je to jako stín na stěně. V ten 
okamžik jsem měl hluboký pocit, že jsem se vrátil.

—

Steve odjel, aby strávil pár dní v Bostonu, a já jsem 
byl v našem bytě sám. Nechal jsem ve dne v noci 
dveře široce rozevřené jako modlitbu. To, čím jsem 
procházel, nebylo ani radostné, ani smutné. Některá 

životní dilemata nemohou být vyřešena studiem či 
racionálním myšlením. Prostě s nimi žijeme, zápa-
síme a splyneme s nimi v jedno. Taková dilemata se 
neodehrávají v intelektuální sféře. Pochází z našich 
pocitů a vůle a pronikají do našeho nevědomí a těla, až 
do morku našich kostí. Stalo se ze mě bojiště. Dokud se 
bouře nepřehnala, nemohl jsem vědět, zda přežiji, a to 
ne ve smyslu fyzického života, ale v hlubším smyslu 
podstaty mého já. Zažil jsem jednu zkázu za druhou 
a cítil jsem ohromnou touhu po přítomnosti svých 
milovaných, i když jsem věděl, že kdyby se mnou byli, 
musel bych je zahnat pryč anebo bych sám musel utéct.

Když se bouře konečně přehnala, vrstvy vnitřní malty 
ležely rozlámané na kusy. Na již opuštěné bojiště se 
přes horizont vkradlo pár slunečních paprsků. Byly 
příliš slabé na to, aby mou znavenou duši jakkoliv 
zahřály. Měl jsem četná zranění, a přesto jsem zažíval 
téměř strhující pocit samoty. Nikdo mě v této nové 
podobě nerozpozná. Nikdo, kdo je mi blízký, nebude 
vědět, že jsem to já. Přátelé chtějí, abyste vystupovali 
v podobě, kterou znají. Přejí si, abyste zůstali zcela 
netknutí, stejní. To však není nemožné. Jak bychom 
mohli žít dál, kdybychom se neměnili? Abychom žili, 
musíme umírat v každém momentu. Musíme znovu 
a znovu zahynout v bouřích, díky kterým je život 
možný. Říkal jsem si, že by bylo bývalo lepší, kdyby 
mě ve svých myšlenkách všichni odvrhli. Nemůžu být 
lidskou bytostí a zároveň být neměnným objektem 
lásky či nenávisti, zloby či oddanosti. Musím dál růst. 

Jan Pražan, S
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Jako dítě jsem vždycky vyrostl z oblečení, které mi 
má matka ušila. Můžu ten oděv, provoněný dětskou 
nevinností a láskou mé matky, uchovat v kufru kvůli 
vzpomínkám. Musím však mít nové, jiné oblečení, 
které teď odpovídá tomu, kým jsem se stal. Musíme si 
ušít naše vlastní oblečení a nepřijímat slepě konfekč-
ní úbor naší společnosti. Oblečení, které si pro sebe 
dělám, možná nebude módní ani přijímané. Jde však 
o víc než o pouhé oblečení. Jde o otázku, kým jako 
člověk jsem. Odmítám metr, kterým mě ostatní měří. 
Mám svůj vlastní metr, který jsem objevil sám, i když 
jsem v opozici vůči veřejnému mínění. Musím být sám 
sebou. Nemůžu sám sebe vnutit zpátky do skořápky, 
ze které jsem se právě vymanil. Toto je pro mě zdrojem 
obrovské osamělosti. Snad bych mohl přesvědčit své 
nejmilejší přátele, aby mě doprovodili na mé cestě kos-
mem, ale mohlo by jim to způsobit závrať a dokonce by 
to v nich mohlo vyvolat pocity nenávisti či zatrpklosti. 
Donutili by mě, abych se ve jménu přátelství vrátil na 
zem, zpátky do iluzorní sféry starých nadějí, tužeb 
a hodnot? Co dobrého by to komukoliv z nás přineslo?

Proto chci spálit chatrče, v nichž přebývají moji přá-
telé. Chci rozpoutat chaos, abych jim pomohl rozbít 
skořápky, které je utiskují. Chci rozbít řetězy, které je 
svazují, a svrhnout bohy, kteří je omezují. Abychom 
mohli růst, nesmí nás ovládat malicherná zábava 

a dokonce ani trápení. Svobodný člověk se ani nedrží 
pravidel života, ani je neporušuje. Je nejúžasnějším 
momentem v životě, pokud se staneme svědky návratu 
přítele, a není to ani tak úplně návrat, ale neskonale 
silný okamžik, když se vynoří z chaosu způsobeného 
zničením jeho posledního útočiště. Zde se nachází, 
osvobozený od pevných skořápek tisícerých životů. 
Vznešeně stojí v oslnivé záři svého hořícího útočiště. 
V ten okamžik zároveň přijde o všechno a zároveň 
mu bude úplně všechno patřit. Od tohoto momen-
tu jsme jeden pro druhého skutečně přítomní.

—

Mládí je obdobím pro hledání pravdy. Před lety jsem 
si do deníku napsal, že i kdyby vás to mělo zničit, ne-
smíte se pravdy vzdát. Věděl jsem docela brzy, že nalézt 
pravdu není to samé jako nalézt štěstí. Snažíte se najít 
pravdu, ale poté, co ji spatříte, se nemůžete vyhnout 
utrpení. Jinak jste totiž ve skutečnosti nespatřili nic. 
Stále jste rukojmími nahodilých konvencí vytvořených 
ostatními. Lidé posuzují sami sebe a jeden druhého 
na základě kritérií, která nejsou jejich vlastní. Ve sku-
tečnosti nejsou tato kritéria ničím jiným než zbožným 
přáním, které jsme si vypůjčili z veřejného mínění 
a obecně přijímaných názorů. Jedna věc je souzena jako 
dobrá a jiná jako špatná, jedna jako ctnostná a jiná jako 
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ďábelská, jedna jako pravdivá a druhá jako nepravdivá. 
Pokud však děláme takové soudy na základě kritérií, 
která nejsou naše, nejsou tyto soudy ztělesněním 
pravdy. Pravdu si nemůžeme půjčit, můžeme ji pouze 
přímo zažít. Je ovocem zkoumání, utrpení a přímého 
setkání našeho ducha s realitou – realitou přítomného 
okamžiku a realitou desetitisíce životů. Pro každé-
ho člověka je jiná. A dnes je jiná, než byla včera.

Když pomocí přímé zkušenosti zjistíme, že něco je dnes 
pravdivé, spatříme, že naše předchozí domněnky byly 
nesprávné nebo alespoň neúplné. Náš nový způsob 
nazírání překračuje hranice včerejší touhy, předsudků, 
omezenosti a zvyků. Vidíme, že zlaté škatulky a smarag-
dové metry včerejšího porozumění nejsou ničím víc než 
otroctvím nebo vězením. Když dospějeme k novému 
porozumění reality, je nemožné přijímat věci, o nichž 
víme, že nejsou pravdivé. Naše jednání bude založeno 
na našem vlastním porozumění a budeme následovat 
pouze pravidla, která jsme podrobili zkoušce naší přímé 
zkušenosti. Zbavíme se chybných pravidel a konvencí 
našeho stávajícího sociálního řádu. Musíme však očeká-
vat, že se do nás společnost pustí s ještě větší urputnos-
tí. Tato urputnost způsobila mnoho tragédií v historii 
lidstva. Historie nás učí, že pokud se postavíme systé-
mu, zemřeme, přesto však mnoho jedinců dál bojuje 
s temnotou, navzdory riziku, kterému se tím vystavují.

Lidé, kteří usilují o pravdu, patří do komunity hleda-
čů pravdy a reformátorů napříč prostorem a časem. 
Nesmiřují se s kolektivním osudem, který nenabízí 
žádné vavříny. Slabé paprsky světla, které se po pusto-
šivé bouři objevily, ve mně vyvolaly ještě větší pocit sa-
moty a opuštění. Cítil jsem nesnesitelnou bolest ženy, 
která se chystá porodit dítě, o němž ví, že bude od-
souzeno k smrti. Je pohlcena zoufalstvím, k neutišení, 
pokořená. Ví, že je s dítětem, ale to dítě bude posláno 
na smrt. Ví, že bude muset být svědkem jeho skonání. 
Nemůže se svému osudu vyhnout. Proč jen nemohla 
porodit zdravé, roztomilé dítě jako ostatní matky? Dítě, 
které by jí dalo naději, hrdost a radost a které by jí při-
neslo chválu od ostatních? Musíme však pravdu hájit. 
Když jsme jednou spatřili pravdu, nemůžeme obrůstat 
mechem jako starý kámen nebo převzít své staré já.

Jednou jedna chudá mladá žena snila o životě v luxusu, 
v obklopení šperků a hedvábí. Pak potkala bohatého 
vdovce, provdala se za něj a její sen se stal skutečnos-
tí. Ani jí nevadilo, že si ji její manžel nevzal z lásky. 
Ve skutečnosti si ji vzal proto, že vypadala přesně jako 
jeho první manželka. Souhlasila, že se bude oblé-
kat, jednat a mluvit jako jeho předchozí manželka. 
Zpočátku to nebyl problém, ale postupem času to pro 
ni začalo být svazující. Byla sama sebou, ale musela se 
chovat jako jeho první manželka – nosit barvy, které 
mívala ráda ona, číst knížky, které čítávala ona, jíst 
jídla, která jídávala ona. Ta mladá žena už nemohla 
pokračovat dál. Dusilo ji to. Byla jenom figurínou, na 
kterou její manžel pověsil oblečení a osobnost své 
první manželky. Neměla však odvahu vzdát se přepy-
chu, na který si zvykla. Její vlastní touhy ji uvěznily.

Každý čtenář tohoto příběhu chce, aby sebrala sílu, 
kterou potřebuje k odchodu od svého manžela, 

a vrátila se k jednoduchému venkovskému životu, 
který jí umožní získat zpět její pravé já. Říkáme si: 
„Kdybych byla na jejím místě, přesně to bych udě-
lala.“ Ale jsme jenom vnější pozorovatelé, kterým se 
řešení zdá snadné. Kdybychom byli na jejím místě, 
zakoušeli bychom stejný zmatek a nerozhodnost. 
Kdo z nás by se tomu vyhnul? Sami děláme to samé. 
Cítíme, že jsme donuceni vyhovět dehumanizujícím 
požadavkům společnosti, skloníme hlavu a poslech-
neme. Jíme, mluvíme, přemýšlíme a jednáme podle 
toho, co nám společnost diktuje. Nemáme svobodu 
být sami sebou, stejně jako ona neměla svobodu být 
sama sebou. Staneme se kolečky v systému, zbožím, 
ne lidskými bytostmi. Naše individualita je podrývá-
na, ale přesto vyhovíme, protože nemáme dostatek 
odvahy na to, abychom odmítli požadavky společnosti. 
Nejsme o nic lepší než manželka toho muže. Také si tak 
přivykneme našemu způsobu života s vymoženostmi 
a pohodlím, že dovolíme, abychom byli kolonizováni.

Jednoho dne žena zjistí, že první manželka byla svému 
muži nevěrná. Jde s touto informací za svým man-
želem v naději, že se vzpamatuje a dovolí jí, aby byla 
sama sebou. On jí však řekne, že o nevěře své první 
manželky věděl a že ji kvůli tomu zabil. Její smrt však 
nepřinesla konec jeho zlosti. Když spatřil, jak moc se 
jeho manželce podobala, oženil se s ní a naléhal, aby 
se oblékala a jednala přesně jako jeho první žena. Teď 
se konečně stala jeho první ženou a on ji může opět 
zabít. Vrhl se na ni a ona sváděla boj o vlastní život.

Nevím, jestli zemřela nebo ne. Nechám ten příběh 
nedokončený. Jestli nezemřela, rozhodně tomu unikla 
o vlas, jako tolik z nás v současné době. Doufám, 
že lidstvo se včas probudí a na rozdíl od ní nebu-
de čekat se svým vzdorem až do poslední chvíle.

Jednoho rána jsem ucítil, že se obloha trošku 
projasnila. Dostal jsem narozeninové přání z do-
mova, které dorazilo přesně na mé narozeniny. 
V ten den jsem se cítil znovuzrozený. Tue na přá-
ní opsal tři řádky z básně od básníka Vu Tru:

Když jsem kráčel pustou pouští, 
náhle mě přepadl medvěd 
jen jsem mu pohlédl do oka.

Ano, pomyslel jsem si. Pohlédl jsem tomu ohrom-
nému zvířeti přímo do oka a spatřil jsem jeho 
pravou podstatu. Jsem jako člověk, který se prá-
vě zotavil z téměř smrtelné nemoci a hleděl smrti 
do tváře. Oblékl jsem se, vyšel jsem ven a procházel 
se po Broadwayi, dychtivý ranního slunce po to-
lika dnech tmy. Vichr bouře konečně ustal. 

 

Z anglického vydání Fragrant Palm Leaves: 
Journals, 1962–1966 (Rider Books, 2000) 
přeložila Helena Brunnerová.

Poznámka: (1) Phuong Boi je název kláštera, který 
Thay s přáteli založili na konci 50. let ve Vietnamu. 
Název se překládá jako Vonné palmové listy 
a je podle něj pojmenována i celá kniha.
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Ať jsou vřelá 
naše srdce 
a ne naše 
planeta

Patrik Bartek

V této úvaze bych se rád věnoval 
otázce stravování jako jednomu 
z mnoha aspektů, který velkou 
měrou globálně ovlivňuje životní 
podmínky na naší planetě.

„Věřím, že láska, soucit a altruismus jsou 
základními kameny míru. Jakmile se tyto 
vlastnosti v člověku rozvinou, je schopen 
vytvářet atmosféru míru a harmonie. Tato 
atmosféra se může šířit a šíří se z jednotlivce 
na jeho rodinu, z rodiny na komunitu 
a případně na celý svět.“ Thich Nhat Hanh

„V Lotosové sútře Buddha říká, abychom 
rozzářili světlo v jednom koutě – ne 
v celém světě. Prosvětlete to zkrátka tam, 
kde jste.“ Z knihy Zen je právě tady1

Náš svět je neustále zmítán nepřeberným 
množstvím problémů, ať už osobních, lokálních, 
celospolečenských nebo globálních, z nichž 
právě ty globální mají tu moc, že se postupně 
projeví ve všech nižších kategoriích, až ve fi
nále dopadnou v určité míře na každého jed
notlivce. A zároveň má každý z nás možnost 
tyto problémy zmírnit svým chováním a svými 
činy. I když se často zdá (a mnozí se na to rádi 
vymlouvají), že jedinec nic nezmůže, a i když 
já změním své chování a přístup, nezmění se 
vůbec nic, z osobní zkušenosti vím, jak moc je 
tento oblíbený omyl vzdálen skutečné pravdě.

Valná většina naší každodenní činnosti, zvyklostí 
a v nezanedbatelné míře i obsahu nákupních koší
ků má dopad nejen na naše blízké okolí, ale i na celý 
svět. Vše je propojeno nejen duchem, ale i hmotou.

Jak bude vypadat neobyvatelná Země

Dnes se často skloňuje pojem globální oteplo
vání a je to dobře. Je naopak škoda, že nebyla 
větší vůle naslouchat varování vědců už o několik 
desítek let dříve. I dnes společenská debata vždy 

začíná tím, zda je, nebo není globální oteplování 
skutečné. Zda je, nebo není způsobeno člověkem. 
S dnešními vědeckými poznatky už o tom nemůže 
být pochyb a klimatická změna, jíž čelíme dnes, 
probíhá mnohem rychleji, než tomu bylo kdy v mi
nulosti. I kdybychom dnes přestali vypouštět vše
chen oxid uhličitý, metan a další skleníkové plyny 
do atmosféry, nezastaví se tím procesy, které 
už byly naším dosavadním chováním spuštěny. 

V současné době je v atmosféře o jednu třeti
nu více oxidu uhličitého, než tomu bylo kdykoliv 
za posledních 15 milionů let a vypouštíme jej 
do ovzduší 100x rychleji než kdykoliv v ději
nách lidstva před industriální revolucí. Více 
než polovina tohoto množství byla vypuště
na v uplynulých 30 letech. Už když jsem před 
12 lety studoval na Ostravské univerzitě obor 
Ochrana a tvorba krajiny, vedly tehdejší poznat
ky k tomu, že oteplení o 1,5 °C způsobí vyhynutí 
jedné třetiny rostlinných a živočišných druhů na 
Zemi. Dnešní kurz je nastaven tak, že jako lidstvo 
směřujeme k oteplení o 4 °C do roku 2100. 

David WallaceWells ve své knize Neobyvatelná 
Země: Život po oteplení,2 která je takovou me
tastudií dříve publikovaných vědeckých prací, 
nastiňuje scénáře pro různé míry růstu globál
ní teploty. Dovolím si jejich stručné shrnutí:

Oteplení o 2 °C: Kolaps ledové pokrývky, dal
ších 400 milionů lidí trpících nedostatkem vody, 
neobyvatelná velká města v rovníkovém pásmu, 
vlny veder budou v Indii 32x extrémnější a budou 
trvat pětkrát déle, vlny veder usmrtí každé léto 
tisíce lidí i v severních zeměpisných šířkách.

Oteplení o 3 °C: Trvalé sucho v jižní Evropě, 
průměrné sucho ve Střední Americe by trvalo 
o 19 měsíců déle a v Karibské oblasti o 21 mě
síců déle, v Severní Americe o 60 měsíců déle. 
Ve Středomoří se každý rok zdvojnásobí území 
spálené lesními požáry, v USA budou šestkrát větší.

Oteplení o 4 °C: Celosvětová potravinová krize, 
30x větší škody po záplavách v Bangladéši, 
20x v Indii, 60x ve Spojeném království. Počet 
konfliktů a válek by se mohl zdvojnásobit.

Oteplení o 5–8 °C: Hladina moří vyšší o 40 metrů.

S dalším ohříváním budou jeho účinky vždy sílit 
a stupňovat se. Už jen množství ledové pokrýv
ky na Antarktidě má pro stabilitu teploty na 
naší planetě obrovský význam. Bílá barva sněhu 
má albedo (míru odrazivosti povrchu) 90 %. To 
znamená, že odrazí 90 % slunečních paprsků do
padajících na jeho povrch. Pokud tato pokrývka 
zmizí, začne docházet k tání permafrostu (trvale 
zmrzlé půdy) pod ní. Arktický permafrost obsa
huje 1,8 bilionu tun uhlíku. To je dvakrát více, než 
kolik je ho v atmosféře nyní. Část z něj se může 
odpařit i jako metan, což je plyn se 40x silněj
ším skleníkovým efektem, než má oxid uhličitý.
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Sníme našim dětem budoucnost?

Data Organizace pro výživu a zemědělství 
(FAO) z roku 2020 ukazují, že v Evropské unii 
má chov hospodářských zvířat na klima vět
ší vliv než automobilová doprava. Živočišná 
výroba má podle těchto údajů 17 % podíl 
na produkci skleníkových plynů v rámci EU, 
tedy 704 milionů tun oxidu uhličitého.3 

U produkce masa a dalších živočišných výrobků 
je však celý problém mnohem komplexnější. Toto 
odvětví není ohraničeno jen zdmi velkochovů a ja
tek, ale sahá daleko za hranice našeho světadílu.

Kvůli vzrůstající produkci masa se zvětšují 
i požadavky na půdu pro pěstování krmné sóji 
pro hospodářská zvířata. V důsledku toho jsou 
káceny a vypalovány tropické deštné lesy v Jižní 
Americe i Africe. Vrstva kvalitní půdy v těchto 
oblastech má velmi nízký profil a kvůli intenziv
ním dešťům se rychle smývá, což vede k deser
tifikaci a potřebě dalšího kácení a vypalování. 

Živočišná výroba je velmi náročná, i co se 
týče spotřeby vody. Podle časopisu Nature je 
k produkci jednoho kilogramu hovězího masa 
potřeba 15415 litrů vody, vepřového masa 
5988 litrů, másla 5553 litrů, kuřecího masa 
4325 litrů, sýru 3178 litrů, mléka 1020 litrů.4

Pro lepší představu: masitá strava vyžaduje 
17x více půdy, 14x více vody a 10x více energie než 
strava vegetariánská. 68 % veškeré zemědělské 
půdy je využíváno pro pěstování plodin na výkrm 
hospodářských zvířat,5 přičemž 8,9 % světové 
populace trpí podvýživou a 1,9 miliardy lidí sužuje 
střední nebo vážná potravinová nejistota.6 

Na místech, kde se místo plodin pro lidskou 
potřebu pěstují plodiny pro hospodářská zvířa
ta, jsou negativní dopady nejpatrnější. Rozšiřují 
se neúrodné oblasti a pouště, projevuje se 
nedostatek pitné vody, snižuje se biodiverzita, 
lidé přicházejí o místo k životu. Finální kon
zument si u jídla už nedomýšlí, co všechno je 
v pozadí, a je o to snazší na to nemyslet, když 
se to nejhorší prozatím děje daleko od nás.

Buďme důslední, ale nevyvyšujme se

Etická rovina se ale netýká jen nás, lidí jakožto 
druhu, a životního prostředí, ale i samotných hos
podářských zvířat. Ta jsou vystavena ve většině 
případů celoživotnímu stresu, utrpení, odtržení 
od mláďat či rodičů, maximálního zneužívání, 
ztráty důstojnosti a předčasné smrti. Myslím, 
že nikdo z nás nepochybuje o tom, že se jedná 
o inteligentní stvoření schopná citu a pestré 
škály emocí a emocionálních vazeb. Tímto možná 
zdlouhavým a faktickým úvodem se chci dobrat 
k tomu, proč bychom my, jako buddhisté, měli 
tuto problematiku řešit, a pokud k tomu najdeme 
vůli, zakomponovat ji do našeho každodenního 

života a omezit konzumaci živočišných produk
tů či se stát vegetariány, popřípadě vegany. 

Za sebe se domnívám, že v buddhistické praxi jde 
z podstatné části o rozvíjení soucitu a o vymanění 
se ze strádání a utrpení. Myslím si, že pokud by
chom to však omezovali pouze na sebe samé, jed
nalo by se o příliš egoistický postoj a tím bychom 
v konečném důsledku šli i sami proti sobě. Pokud 
nejsou v jednotě myšlenky, slova a činy, dochází 
k disharmonii a naše praxe se nikam neposouvá, 
míjí se účinkem a tápe. Rozvíjením svého soucitu 
a ukončením zbytečného utrpení dalších bytostí 
naopak zpřetrháváme okovy sobectví a egocentri
smu, což nám na naší cestě může jedině prospět.

I v okamžiku, kdy se člověk tak rozhodne a zřek
ne se masité/živočišné stravy, se však musí mít 
velmi na pozoru před nástrahami ega. V jeho 
naturelu je touha pyšnit se svou výlučností, 
prozíravostí a mohou se dostavit domněnky, 
že jen naše cesta je ta správná, že jsme na
šli to nejlepší možné a ostatním teď budeme 
jako maják ukazovat správný směr, kterým by 
se měli vydat také. V takovém postoji se sou
cit opět ztrácí ve stínu mohutného ega. 

Neměli bychom soudit, trestat, opájet se sebou 
samými a jakkoliv se povyšovat nad druhé, ať už 
si vybereme kteroukoliv z cest. Vegetariánství ani 
veganství není všespásné, ale pokud je v našich 
silách jakkoliv zmírnit v celoplanetárním měřítku 
negativní dopady lidské činnosti, měli bychom 
tyto možnosti důkladně zvážit. Nemá smysl se 
otáčet ke světu zády, protože nám stejně dříve či 
později zaklepe na rameno. Každý den máme pří
ležitost se větší či menší měrou přičinit o to, aby 
se svět stal láskyplnějším, soucitnějším a lepším 
místem k životu pro nás i pro všechny ostatní. 

Bránu do tohoto světa musíme pouze  
otevřít, ale nevybírat žádné vstupné.  

  
 

Autor je projektový manažer a ekolog. 
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Dhjána  
není možná tam,  
kde trpí lidé

Max Ščur

Buddhisté japonského 
řádu Nipponzan 
Mjóhódži Felix Švedovskij 
a jeho přítelkyně Eva 
pochází z Moskvy, 
ale dlouhodobě žijí na 
Ukrajině. Na konci března 
opustili bombardované 
městečko Irpiň u Kyjeva 
a vydali se do Evropy 
jako váleční uprchlíci. 
Cestou za kamarády 
do Francie se zastavili 
v Praze – u této 
příležitosti nám Felix 
po společně vykonaném 
ničirenistickém 
obřadu laskavě poskytl 
tento rozhovor.

 

Žebravý kandidát věd

Pro začátek nám prosím povězte 
o vašem buddhistickém řádu 
a o jeho činnosti v zemích 
bývalého Sovětského svazu. 
Náš řád byl založen v Japonsku v roce 
1917 jako jedna z větví Ničirenovy školy 
buddhismu. Jedním z hlavních cílů 
řádu je propagace nenásilí a míru: 
organizujeme putování za mír a sta-
víme mírové stúpy po celém světě. Od 
roku 1985 je naším hlavním učitelem 
Džunsej Terasawa, žák zakladatele 
řádu Ničidacu Fudžiiho. Poprvé přijel 
do Sovětského svazu v roce 1988. Na 

Vesak (Buddhovy narozeniny) pro-
vedl na Rudém náměstí v Moskvě 
obřad spolu s tehdejším burjatským 
chambolamou. To bylo poprvé, co 
po sedmdesáti letech ateismu byla na 
Rudém náměstí povolena buddhistic-
ká ceremonie. Pak se Učitel zúčastnil 
v Kremlu setkání s náboženskými 
a politickými lídry z celého světa, které 
zorganizoval Michail Gorbačov na 
znamení demokratizace Sovětského 
svazu. Předal Gorbačovovi relikvii, po-
pel z Buddhova těla, aby tím požehnal 
perestrojce („přestavbě“) a jadernému 
odzbrojení. V roce 1991 během srp-
nového puče proti Gorbačovovi náš 
učitel Džunsej Terasawa byl v Moskvě 
na barikádách. Od té doby má v Rusku 
spoustu přátel. Nadchlo ho, že právě 
obyčejní lidé, nikoli nějaká seshora 
nařízená přestavba, dokázali uhájit 
demokracii. Tenkrát demokratická 
revoluce zvítězila nenásilnou cestou. 

Naše sangha vznikla v roce 1992, 
kdy Učitel předal mnišské roucho 
hned několika bratrům z Ukrajiny, 
Běloruska a Ruska, bylo jich do-
hromady asi deset. Z těch deseti 
několik zůstalo mnichy dodnes. 

Kdy jste se přidal k sangze?
S Učitelem jsem se seznámil v dub-
nu roku 1993, když jsem dokončoval 
studium žurnalistiky na moskevské 
Lomonosovově státní univerzitě. Tehdy 
Učitel často jezdil do Moskvy. V lednu 
roku 1994 jsem se stal mnichem, patřil 
jsem ke třetí skupině noviců v pořadí. 
Tím jsem zcela změnil svůj život. Pojetí 
mnicha v naší komunitě je poněkud 
neobvyklé: naši mniši jsou mniši-bód-
hisattvové. Možná z hlediska ortodoxní 
buddhistické Vinaji nejsme opravdoví 
mniši, ale my spíše navazujeme na 
tradici Ničirenovy školy. Ničiren říkal, 
že učení nesmí zůstat neměnné, musí 
se přizpůsobit svému času. Mnozí naši 
mniši mají rodinu, děti, ale to není 
z našeho hlediska podstatné: důležité 

je, že se mnich celý zasvětil šíření 
a předávání dharmy. Původní bhikšu 
v buddhismu byli žebraví mniši – 
vzdávali se možnosti vydělávat peníze. 
Ani to se u nás vždy nedodržuje, i když 
já sám jsem žil z almužny deset let, 
chodil jsem na trh, kde mi dávali jídlo, 
občas peníze. I Učitel tak žije dodnes, 
nikdy neměl rodinu ani nepracoval.

U toho žebrání jste stihl udělat 
doktorát z buddhistických studií... 
Vystudoval jsem doktorát Institutu 
východních studií ruské Akademie věd 
a získal jsem titul kandidáta historic-
kých věd, obor historiografie a studium 
pramenů. Pro svou kandidátskou práci 
jsem přeložil z angličtiny jednotlivé 
kapitoly z Maháparinirvánasútry. 
Zakladatel naší školy Ničiren tuto sútru 
ve svých dílech často citoval: říkal, že 
to je sútra potvrzující Lotosovou sútru, 
kterou Buddha vykládal v průběhu 
posledních osmi let života, a úplně na 
konci vyložil Maháparinirvánasútru.

Mimochodem, tato sútra je důležitá 
i k pochopení situace na Ukrajině, mlu-
ví se v ní o obraně dharmy a o tom, kdy 
může učitel dharmy používat násilí. Je 
to v buddhismu složitá otázka. Buddha 
říkal, že násilí je přípustné ve velice 
vzácných, výjimečných případech, 
aby člověk byl zachráněn před zlou 
karmou. Což neznamená, že lidé mají 
masově brát do rukou zbraně a že mniši 
se mají stát vojáky. Ale pro obranu 
dharmy Buddha občas dovoluje laikům 
vzít do rukou zbraně, kvůli obraně 
mnichů. I tak by se ovšem měli snažit 
do poslední chvíle vyhnout se zabíjení. 

Živý řetěz kolem Kremlu
a Pochod mateřského soucitu

Zakladatel vašeho řádu Ničidacu 
Fudžii se osobně znal s Mahátmou 
Gándhím – vím, že kladete ve svém 
učení obzvláštní důraz na nenásilí... 
Ze začátku činnost naší sanghy nebyla 
spojená s politikou nebo s nějakými 
ohnisky napětí – jen jsme studovali 
buddhismus, především Lotosovou 
sútru. První vážnější událostí se stal 
rok 1993, kdy se ruská společnost 
rozdělila kvůli nové ústavě. Mnozí 
se na to dnes dívají jako na souboj 
demokratů proti „rudo-hnědým“, ale 
násilí bylo tenkrát na obou stranách. 
Proto se naši mniši modlili za ukončení 
násilí, někdy doslova pod kulkami. 

Když v roce 1994 začala první čečen-
ská válka, ruská společnost byla ještě 
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dostatečně živá, výrazně reagovala 
na bolest a nespravedlnost – ne jako 
dnes. Často se konala politická mírová 
shromáždění v centru Moskvy, kterých 
jsme se jako buddhistická škola účast-
nili. Náš Učitel Džunsej Terasawa měl 
vždy hodně přátel mezi moskevskými 
ochránci lidských práv: spolupracoval 
s organizací Memoriál, dokonce s anar-
chisty jsme se často účastnili stejných 
shromáždění, s libertariány, kteří 
měli na vlajce Mahátmu Gándhího...

Ještě za sovětských časů se zrodilo 
Hnutí matek vojáků, které vystupovalo 
proti šikaně v armádě. Matky se daly 
dohromady na obranu svých synů. 
Plní-li syn nespravedlivý rozkaz, má 
matka právo své dítě z armády odvolat. 
Když v roce 1994 začala válka, matky 
spontánně zamířily do Čečenska pro 
své syny, aby je vyzvedly z čečenského 
zajetí. Čečenský prezident Džochar 
Dudajev tehdy vyhlásil, že všechny 
ruské zajatce odevzdá jejich matkám. 
Mezitím ruská vláda nezákonně po-
sílala do války brance – chlapce, kteří 
byli sotva povoláni na vojnu. Ti mladíci 
ani nevěděli, kam jedou: velitelé jim 
namluvili, že to jsou nějaké manévry. 
Prostě je používali jako kanónenfutr, 
což dělají i dnes ve válce proti Ukrajině. 

Náš Učitel byl pozván na kongres 
matek vojáků 23. února 1995. Tam 
přišel s nápadem uspořádat mírový 
pochod z Moskvy do Grozného: aby 
cesty matek do Čečenska byly víc 

organizované, aby z toho byla akce 
občanské neposlušnosti. Tu myšlen-
ku tehdy všichni podpořili. Přijely 
stovky matek z celého Ruska a symbo-
licky 8. března začal od stěn Kremlu 
Pochod mateřského soucitu. Nečekali 
jsme, že matek přijede tolik: dokázali 
jsme obklíčit Kreml živým řetězem.

Bylo nás patnáct buddhistů, kteří 
jsme se účastnili tohoto Pochodu, ale 
byli s námi i angličtí kvakeři z Moskvy, 
i pravoslavní kněží, staroobřadní-
ci, mimo jiné Viktor Popkov, který 
byl později v Čečně zavražděn... 

Umožnili vám vůbec, abyste 
se dostali do Čečenska?
Do Čečenska jsme jeli autobusy, 
ve městech po cestě jsme pořádali 
protestní akce. Od Nazraně, tehdej-
šího hlavního města Ingušska, jsme 
šli pěšky. Když jsme šli po Čečensku, 
plačící matky nám vycházely naproti. 
Doufaly, že se konečně objevila nějaká 
síla, která je zachrání. Většinou byli 
Čečenci bezbranní před obrovskou 
ruskou válečnou mašinérií, která se 
na ně vrhla, včetně letectva, tanků. 
Bojovali statečně, ale bylo jasné, že 
se konalo vybíjení celého národa...

Ruští generálové nás nějakou dobu 
dokonce podporovali: matky vojáků 
uměly najít s veliteli společnou řeč, 
což ochránci lidských práv mnoh-
dy nedokázali. Ale pak generálové 
pochopili, že se přátelíme s Čečenci, 

že ti nám dokonce poskytují svou 
ochranu. Dostali z tohoto masového 
hnutí strach. Takže když už jsme byli 
na čečenském území, najednou nám 
nařídili, abychom se zastavili: prý 
kvůli našemu vlastnímu bezpečí, že 
nás Čečenci mohou postřílet. Přijela 
obrněná vozidla, obklíčili nás vojáci 
se samopaly. Na druhé straně pole na 
nás čekaly čečenské matky, viděli jsme 
je z dálky – ten pochod se mohl ještě 
několikanásobně rozrůst. Viděli jsme, 
že žádné nebezpečí nám nehrozí, že 
naše bezpečnost byla jen výmluva, aby 
vojáci ten pochod zastavili. Pak nás 
vojáci poslali letadlem zpět do Moskvy.

I přesto měl Pochod jako mediální 
událost světový ohlas: byli za námi 
novináři z Německa, Británie a dal-
ších zemí. Pak jsme ještě jezdili 
do Čečenska sami, jen s naší sanghou, 
modlili jsme se tam. Jednou dokonce 
celou naši sanghu spolu s Učitelem 
zavřeli ruští vojáci do filtračního 
tábora, kde jsme strávili pět dnů. 

Nelegální stúpa

Jak jste se nakonec ocitl 
na Ukrajině – také spolu 
s vaší sanghou?
Já osobně mám ukrajinské kořeny, 
můj dědeček pocházel z oblasti kolem 
Oděsy. Byl jsem tam jednou v dětství, 
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když mi bylo pět. V dospělosti jsem 
začal jezdit na Ukrajinu díky naší 
sangze, v podstatě hned poté, co jsem 
se stal mnichem. V Charkově tenkrát 
existoval klášter naší školy – říkáme 
klášterům „místo cesty“. Klášter byl 
zřízen v bývalém pionýrském táboře 
v lesoparku u Charkova. V té době bylo 
hodně podobných nepoužívaných 
a zpustlých objektů. Stály tam jen 
prázdné budovy, a tak se buddhis-
té z Charkova rozhodli, že je budou 
„squatovat“: přišli tam a začali je 
používat. Nejdřív tam provozovali 
bojová umění, pak se přidali k našemu 
řádu a v roce 1994 z toho udělali klášter. 

Od té doby jsem tam začal jezdit. Byly 
tam skvělé podmínky pro naši praxi, 
protože často používáme buben – 
v městském bytě to bývalo obtížné 
kvůli sousedům... V roce 1997 jsme 
tam postavili menší stúpu. Bohužel to 
všechno bylo neoficiální, ačkoli jsme 
se stále snažili legalizovat. Pozemek 
v té době patřil nějakému lékařskému 
institutu, který neměl námitky proti 
tomu, abychom se tam zaregistrovali. 
Do poslední chvíle jsme doufali, že nás 
tam nechají být, dokonce jsme začali 
rekonstruovat a renovovat budovy. 
Zařídili jsme tam topení, investovali 
spoustu peněz. Podlaha se ohřívala 
teplým vzdušným proudem, jako 
v Japonsku. Nicméně úředníci z char-
kovského výboru pro náboženské 
záležitosti, lidé zcela postsovětští, byli 
vždy z nějakého důvodu proti nám.

Z Ruska byl váš řád 
definitivně vypuzen? 
V Moskvě měla vzniknout Stúpa míru, 
získali už jsme dokonce povolení 
magistrátu a pozemek na její stavbu. 
Jenže se k moci dostal Putin a v roce 
2000 začala druhá čečenská válka. 
Učitel proti ní protestoval a řekl, že 
dokud se bude válčit v Čečensku, bude 
projekt stúpy zmrazen. A tak mu v roce 
2000 neprodloužili ruské vízum. 

Zároveň s tím začali represe proti 
našemu klášteru v Charkově: policie 
nás odtud vyhostila. Zajímavé je, že od 
té doby, co jsme se odtud odešli, dvacet 
let tam nic nebylo a nic se nedělo. 
Dokonce stúpa stála jako předtím, 
zatímco okolní budovy místní rozebrali 
na cihly. Teprve na konci roku 2021 si 
ten pozemek koupil nějaký charkovský 
oligarcha, který nás zdvořile poprosil, 
abychom stúpu rozebrali. Řekl, že ji 
nechce bourat. To jsme učinili, ale 
stejně to bylo jednoznačně špatné 
znamení pro zemi. Jak vidíte, zane-
dlouho poté na Ukrajině začala válka. 

Buddhisté na Majdanu 
i na Donbasu

Na Ukrajině váš řád zakotvil, 
dokonce jste byli i na Majdanu... 
Když na konci listopadu roku 2013 
začal v Kyjevě Majdan, zrovna nám 
začínala sedmidenní praxe – každoroč-
ní sedmidenní půst, který držíme od 
1. do 8. prosince, což je v tradici Dálného 
východu den Bódhi, den Buddhova 
osvícení. Během té praxe jsme sledovali, 
co se dělo v Kyjevě, a už 8. prosince nám 
bylo jasné, že je zapotřebí, abychom tam 
byli přítomní a modlili se za to, aby se 
to všechno nezvrtlo v masakr... I já jsem 
tam několik nocí přespal u těch beden 
s ohni, nasál jsem atmosféru Majdanu. 
Bylo to něco jako kozácký tábor, v němž 
si všichni navzájem pomáhali, nebyl 
žádný diktát. Na druhou stranu to tam 
bylo docela přísně střeženo. Párkrát nás 
tam ani nechtěli pustit, ale vždy přišel 
někdo, kdo nám vstup povolil. Nestrávil 
jsem tehdy na Majdanu moc času v kuse, 
přece jenom jsem z Moskvy a mám tam 
rodinu, ale dojížděl jsem tam pravidelně. 

Když už bylo jasné, že násilí je nevy-
hnutelné, a když naše mnichy unavilo 
utíkat spolu se všemi před policajty, 
Učitel řekl, že praktikovat na Majdanu už 
je příliš nebezpečné. Nicméně si myslím, 
že díky naší praxi byl Majdan relativně 
nenásilný a zvítězil relativně malou 
krví, obětí mohlo být mnohem víc.

Před ruskou okupací jste 
působili i na Donbasu...
V roce 2013, ještě před Majdanem jsme 
začali v Paňkivce, což je vesnice kousek 
od Luhansku, stavět stúpu míru. To 
bylo ještě za Janukovyče, tehdy byla 
v zemi hrozná korupce. Nicméně dva 
naši mniši, z nichž jeden později ze-
mřel, dokázali bez jakýchkoliv úplatků, 
jen pomocí přesvědčování, získat od 
tamních úředníků oficiální povolení 
na stavbu stúpy. Na rozdíl od Charkova 
jsme tam měli oficiálně vyčleněnou 
parcelu. Začala stavba, která měla být 
(a doufám, že jednou bude) hodně 
velkou, třicet metrů vysokou stúpou.

Proč ale zrovna tam?
Nevím, asi řízením osudu... Zřejmě 
náš Učitel předvídal velký konflikt 
mezi Ukrajinou a Ruskem, a Donbas 
je zrovna oblast, kde je nejvíc rusky 
mluvících Ukrajinců. Učitel byl vždy 
proti tomuto rozdělení, chtěl, aby se 
všechno odehrávalo v míru. Domníval 
se, že stúpa spojí na jedné straně 
ukrajinsky a rusky mluvící Ukrajince, 

na druhé straně Ukrajinu a Rusko, že 
to bude taková „bašta“, která případ-
ně zachrání Ukrajinu před Ruskem.

Po vítězství Majdanu vznikly v ob-
lasti Donbasu všechny ty republiky, 
takzvané Nové Rusko (Novorossija), 
kde se pořádaly antimajdany. Tehdy 
se Učitel rozhodl, že zorganizuje na 
Ukrajině Pochod míru, od Majdanu 
směrem na jihovýchod země. Oproti 
Pochodu míru v Čečensku byla ale 
reakce na pochod v Ukrajině menší. 
Asi to bylo dané záměrným zdůraz-
ňováním toho, že Ukrajina je křesťan-
ská země. Nicméně média o našem 
Pochodu míru psala. Z Kyjeva jsme 
jeli do Čerkasů, Zaporoží, Melitopolu, 
Doněcku, Luhansku... Jediné měs-
to, kam jsme nejeli, byl Mariupol.

Pochod proběhl od 31. března 
do 15. dubna 2014, to už začínalo separa-
tistické hnutí. Když jsme byli v Doněcku 
a v Luhansku, bylo cítit, že tam vládne 
velké napětí. V jiných městech tomu 
tak nebylo, ale v těch dvou jako by se 
přímo ve vzduchu vznášela nějaká tma. 
Ale bylo tam hodně i proukrajinských 
sil, v Luhansku se k nám připojilo 
tisíc lidí s ukrajinskými vlajkami. 

Když náš pochod 15. dubna skončil, 
začaly se objevovat zprávy, že diverzní 
skupiny z Ruska pronikají na ukrajin-
ské území. Myslím si, že kdyby se tyto 
ozbrojené skupiny na Ukrajinu nedo-
staly, projekt separatistických republik 
by se neuskutečnil. V té době ukrajinská 
armáda ještě nechápala, co se děje, 
bála se používat zbraně a počínat si 
razantně, do lidí se nestřílelo. Dokonce 
to, že ozbrojenci obsadili budovy, bylo 
považováno za projev demokracie: stou-
penci Majdanu přece také obsazovali 
úřední budovy v regionech. I tady byly 
budovy obsazované, pravda s jinými 
záměry. Zanedlouho poté, co na Donbas 
pronikly ozbrojené ruské diverzní 
skupiny, začala opravdová válka.

A co vaše stúpa? 
Učitel řekl, že stúpu budeme stavět 
každopádně. Mniši tam zůstali a stavěli 
stúpu dál ještě několik týdnů. Jenže pak 
kolem nich začaly lítat rakety a granáty, 
zejména od města Ščasťa, které je sedm 
kilometrů od Paňkivky a které se sepa-
ratisté s pomocí ruské armády snažili 
dobýt... Pak mniši pochopili, že jednoho 
dne k nim někdo přijde a zatkne je... 
A tak odtud odjeli. V našem opuštěném 
klášteře se následně ubytovali luhanští 
separatisté, stal se z něj vojenský objekt. 
Naše kláštery z Paňkivky a Doněcku, 
odkud jsme byli také vyhnáni v roce 
2014, jsme přenesli do Karpat a Čerkasů.
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Dvojjazyčná sangha

Zajímá mě obecně situace 
s buddhismem na Ukrajině – 
nakolik je tam rozšířen? 
Na Ukrajině je hodně buddhistů všech 
možných škol. Většinou se ale věnují 
osobnímu zdokonalení. Takových, 
kteří něco dělají pro svou zemi, není 
moc. Z nějakého důvodu je buddhi-
smus na Západě vnímán jako taková 
psychoterapie, cesta osobního rozvoje. 
Ačkoli Buddha, podle Ničirena, vždy 
zdůrazňoval spojitost mezi buddhi-
stickou praxí a životem v konkrétní 
zemi. Bódhisattva na rozdíl od arahata 
zachraňuje všechny, a dokud to neu-
činí, nestane se buddhou. Probuzení 
můžeme dosáhnout jen všichni 
spolu – z toho vycházíme v tom, co 
děláme pro svou zemi a pro celé lidstvo. 
Národní egoismus je také překážkou 
na této cestě, a podle našeho Učitele je 
nepřijatelný. Ovšem ti, kteří brání svou 
zemi a svůj lid, jsou také bódhisattvo-
vé, protože tak jednají ze soucitu.

Ničiren napsal takové řádky, které 
náš Učitel poslední dobou cituje skoro 
po každém obřadu: „Pokud v zemi 
bude vládnout klid a území nebude 
ničeno, pak i naše tělo se bude na-
cházet v úplném klidu, a naše mysl 
v dhjáně.“ Skutečná dhjána nebo 
meditace není možná tam, kde kolem 
trpí lidé. Je pak lepší zvednout se 
a pomoct lidem než se věnovat medi-
taci, která stejně nebude tou pravou 
meditací, bude to jen autotrénink.

Vaše ukrajinská sangha je 
internacionální, používáte 
ruské překlady Lotosové sútry. 
Mají s tím někteří ukrajinští 
praktikující problém?
Poté, co se Rusko začalo vměšovat 
do ukrajinských poměrů, objevila se 
tendence k širšímu používání ukrajin-
štiny. Do ní byla přeložena nejčastěji 
čtená místa z Lotosové sútry, stejně jako 
některé gathy. Ale to je normální. Naše 
sangha působí nejen na Ukrajině, ale 
i v Kyrgyzstánu, na Altaji. Tam se také 
používá ruština, i když není důvod, 
proč by nemohli používat kyrgyzštinu.

Modlitby pod palbou

Vraťme se k současnosti.  
Kde vás zastihla válka?
Těsně před začátkem války jsme měli 
týdenní modlitbu před katedrálou sv. 

Michala na centrálním náměstí v Kyjevě, 
to je hlavní katedrála Ukrajinské pra-
voslavné církve, která je nezávislá na 
Moskevském patriarchátu. Je to krásné 
významné místo, stojí tam socha zakla-
datelky ukrajinského státu kněžny Olgy, 
sochy světců Cyrila a Metoděje a dalších. 
Učitel na modlitbu schválně přijel, 
ačkoli už celý svět začal mluvit o tom, 
že se Rusko připravuje na invazi. Nikdo 
tomu ale do poslední chvíle nechtěl 
věřit, dokonce ani ukrajinský prezident 
Zelenskyj, který říkal Bidenovi, aby 
Ukrajince nestrašil. Kromě toho jsme 
organizovali speciální modlitbu za mír 
dne 22. února, protože kombinace 
čísel 22.02.2022 nám přišla významná, 
sakrální... Schválně jsme ten zvláštní 
obřad začali v 22 hodin 22 minut. 

V den ruského útoku 24. února jsme 
pobývali v Irpini nedaleko Kyjeva. Také 
tam máme „místo cesty“, je to rodinný 
dům jednoho z našich starších mnichů, 
který tam vždy hostí Učitele i další mni-
chy. Probudili jsme se a dozvěděli se, že 
invaze přece jenom začala. Uslyšeli jsme 
výbuchy – to bombardovali nedaleké 
letiště Antonov v Hostomelu. Všechno 
jsme z našeho domu slyšeli a viděli, 
protože mezi Irpiní a Hostomelem je 
jen deset kilometrů. Viděli jsme, jak 
ukrajinská bojová letadla bombardo-
vala ruské tankové kolony. Viděli jsme, 
jak sestřelili letadlo, ani nevím, čí 
bylo... Zkrátka, zůstávat tam už nebylo 
bezpečné. Učitel řekl, že se nemáme 
bát o svůj život a máme pokračovat 
v modlitbách, ovšem jen v případě, že 
nám bude umožněno nadále se mod-
lit v centru Kyjeva. Tam jsme vždy 
dojížděli autobusem, ale hned ten den 
bylo autobusové spojení přerušeno. 

Když jsme pochopili, že do Kyjeva 
se nedostaneme, Učitel se rozhodl, že 
máme odjet z Irpině pryč, do Karpat, 
kde je větší klid. Vždy říkal, že se 
nemodlíme pro publicitu, modlíme 
se k Buddhovi a k duchům přírody 
a doufáme, že ti ochrání Ukrajinu. 
Na plakátu na náměstí jsme měli 
napsáno: „Modlitba za Ukrajinu. Ať 
nás nebe vede a chrání.“ Karpaty jsou 
blízko k nebi, a tak jsme se tam až 
do dnešního dne (rozhovor byl pořízen 
20. března, M. Š.) nepřetržitě modlili. 

Věčné dilema disidenta
 

Dokázali jste s přítelkyní 
vycestovat do zahraničí. Ale co 
bude dál s členy vaší sanghy, 
kteří zůstali na Ukrajině?

Zatím nevíme. Záleží na tom, co řekne 
Učitel, mniši se zařídí podle toho. 
Máme v plánu i úplnou evakuaci 
všech v případě, že se nebezpečí bude 
stupňovat, například v případě jaderné 
hrozby. Někteří mniši si raději přejí 
zůstat v Karpatech, považují to tam 
za bezpečné. Mezi těmi, kdo se teď 
nachází v Karpatech, jsou i laici, mimo 
jiné z Charkova, a ti pravděpodobně 
zcela přijdou o svůj domov, protože 
ruská armáda teď doslova vymazá-
vá Charkov z povrchu zemského... 
Každý den se dívají na zprávy, volají 
svým příbuzným, zjišťují, zda jejich 
dům ještě stojí. Ne všichni mohou 
odjet: muže ze země nepustí a nej-
spíš je mohou povolat do armády.

Máte rodinu v Moskvě, ale asi 
za války byste tam jet nechtěl...
Pokud jde o mě osobně, stále se 
ve mně odehrává vnitřní boj. Na 
začátku války se postoj k ruským 
občanům na Ukrajině hodně změnil. 
Ukrajinské bezpečnostní složky SBU 
(Služba bezpečnosti Ukrajiny) mě 
několikrát zadržely, pokaždé jsem 
byl vyslýchán skoro celý den. Jeden 
z důstojníků mi řekl: „Jste z Ruska, 
přijel jste k nám, abyste se modlil. 
Obejdeme se tu bez vás, měl byste 
raději jít ke svým (ruským) vojákům 
a modlit se tam, aby přestali válčit.“ 

Je na tom něco pravdy. Právě přemýš-
lím, zda náhodou skutečně nemám jet 
do Ruska. I když chápu, že by to pro mě 
nejspíš skončilo vězením. Ale zkusit 
bych to možná měl. Je to velice složitá 
morální volba. Koneckonců Kristus 
byl ukřižován a „šel do toho“ navzdo-
ry všemu. Anebo je důležitější zůstat 
naživu a na svobodě a pomáhat odsud? 
Je to věčné dilema pro ruské disidenty.

Takže teď se pokusíte nějakou 
dobu zůstat v Evropě?
Ano, ačkoli mám ruský pas, chci 
požádat o přiznání statusu uprch-
líka, získat humanitární azyl, který 
získávají Ukrajinci. Nakonec v po-
sledních letech jsem stále bydlel na 
Ukrajině, mám tam trvalý pobyt.

Přeji Vám, aby se Vaše záměry 
podařily, a hlavně aby co 
nejdřív skončila válka a Vy 
jste se mohl vrátit domů.
Děkuji. 
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Jana Ryndová: 
Téma buddhismu 
v současné 
společnosti 
rezonuje

Max Ščur

Na nedávno ukončenou 
výstavu Buddha zblízka 
jsme se ptali jedné z jejích 
kurátorek, Mgr. Jany 
Ryndové, Ph.D. 

Buddhistické umění bylo 
u nás v dané šíři 
prezentováno poprvé

Jak vznikl nápad uspořádat 
výstavu se zaměřením právě na 
buddhistické umění, nikoli jen 
další výstavu asijského umění 
(jakkoli to jsou spřízněné pojmy)?
Podnět k výstavě Buddha zblízka 
dala již v roce 2018 zápůjčka téměř 
patnáctimetrového svitku s vyob-
razením legendy Buddhova života 
z Národní galerie v Praze do Muzea 
Rietberg ve švýcarském Curychu. 
Díky této spolupráci jsme si uvědo-
mili, že buddhistické umění nebylo 
v České republice dosud komplex-
něji představeno, a rozhodli jsme se 
proto na curyšský projekt Nächster 
Halt – Nirvana (Příští zastávka – 
nirvána) navázat a vytvořit novou 
koncepci výstavy s exponáty jak 
z Muzea Rietberg, tak také ze sbí-
rek Národní galerie, Národního 
muzea i dalších institucí a před-
stavit ji ve Valdštejnské jízdárně.

Jak jste spokojená s výstavou 
Buddha zblízka, jaká 
byla návštěvnost, reakce 
odborné veřejnosti?
Projekt se podle mého názoru i přes 
komplikace spojené s pandemickou 
situací podařilo dovést k divácky 
atraktivnímu a zároveň odborně uspo-
kojivému výsledku, což mne samozřej-
mě velice těší. Výstavu navštívilo 30 
tisíc návštěvníků, je patrné, že téma 
buddhismu v současné společnosti 
rezonuje. S jednoznačně negativní 
reakcí jsem se nesetkala, spíše na-
opak. Mohu říci, že právě Buddha 
zblízka je příkladem projektu, který 
kurátorské práci dává širší smysl.

Byla pro Vás tato výstava 
něčím výjimečná? 
Za výjimečnou lze výstavu Buddha 
zblízka považovat už z hlediska tématu, 

jak jsem zmínila, buddhistické umění 
bylo v českém prostředí v dané šíři 
a v daném časovém rozpětí (stáří 
exponátů se pohybuje v rozmezí 
od 2. do 20. století a díla pocházejí 
z nejrůznějších oblastí Asie) prezen-
továno vůbec poprvé. Výjimečné bylo 
také architektonické řešení Šimona 
Cabana, které divákovi ve spojení s au-
dioprvky (recitacemi súter a zenových 
hádanek – kóanů) sugestivně navo-
zovalo prostředí asijského chrámu.

Do jaké míry, podle Vás, může 
být umění nositelem hodnot – 
duchovních, etických? Je vůbec 
myslitelné náboženství nebo 
filosofie bez vlastního umění?
Těžká otázka… Domnívám se, že este-
tický vjem, setkání se s uměleckým dí-
lem, je často impulzem k tomu, aby di-
vák zamířil „pod povrch“ a „za pozadí“ 
věci. Buddhistické malby a sochy může-
me vnímat jako jednoduše krásné i jako 
rituální objekty, záleží na úhlu pohledu 
a kulturním zázemí toho kterého 
diváka. Náboženství, filosofie a umění 
se v každém případě prolínají a doplňu-
jí. Důležité je být vnímavým divákem 
a neztratit schopnost „divit se“ a ob-
jevovat nové kontexty a interpretace.

„Zenga“ z kolekce 
nizozemského sběratele

Existuje něco jako současné 
buddhistické umění? Pokud ano, 
kdy se na něj můžeme těšit v Národní 
galerii, případně jiných muzeích?
Buddhistické umění se zcela určitě 
nemíjí s uměním současnosti, buddhis-
mus jako významný myšlenkový proud 
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stále inspiruje. Dokazuje to například 
dílo japonské umělkyně Sawako Ucumi 
s názvem Osamělá stezka japonského 
buddhismu. Dále bych mohla jmeno-
vat paraván kaligrafky s Downovým 
syndromem Šóko Kanazawy, věnovaný 
zenovému klášteru Kennindži, kde je 
uložen také tradiční „protějšek“ tohoto 
paravánu, japonský „národní poklad“, 
zástěna Tawaraji Sótacua s vyobraze-
ním bohů hromu a větru. Výmluvný je 
také Kupkův akvarel Duše lotosu, nedáv-
no vystavený ve Valdštejnské jízdárně. 
Unikátní propojení buddhistické nauky 
a osobitého uměleckého projevu, který 
je vlastně součástí buddhistické praxe, 
představuje zenová malba – japonsky 
„zenga“. A právě s tou se díky velko-
rysému daru nizozemského sběratele 
Felixe Hesse můžeme, počínaje 27. květ-
nem, seznámit v Salmovském paláci.

Představte nám prosím tuto 
výstavu o něco podrobněji...
Felix Hess Národní galerii v Praze 
věnoval 526 děl, zejména svitků, sbírka 
nicméně zahrnuje i drobné keramické 
předměty a párový paraván. Na výstavě 
„zenga“, která v Salmovském paláci 
proběhne od 27. května do 2. října, bude 
ve dvou obměnách představena větší 
desetina Hessovy unikátní kolekce, 
celkem 54 děl ze sbírky Kaeru-an (tedy 
ze sbírky „Z žabí chýše“). Společně 
s ředitelkou Sbírky asijského umění 
Markétou Hánovou jsme se v souladu 
s původním kurátorem Hessovy sbírky 
Johnem Stevensem jednotlivá díla 
snažily prezentovat v kontextu zenové 
praxe i v kontextu vztahu tušové malby 
a přírodních motivů, kaligrafie a ab-
straktní až ironické zkratky. Navození 
meditativního prostředí opět napo-
máhají audiovizuální prvky a minima-
listické architektonické řešení studia 
Cosa. Tímto jsou čtenáři srdečně zváni.

Pořádala jste nedávno cyklus 
online přednášek o japonském 
buddhistickém umění – jaký byl 
zájem? Má podle Vás přednášení 
online oproti offline nějaké výhody?
Obecně Národní galerie v Praze v pan-
demickém období výrazně posílila 
online platformu, ať už jde o sérii 
Moje nej dílo nebo NGP On Air. Osobně 
dávám přednost osobní interakci, ale 
i při přednášení online může dojít 
k „souznění energií“ mezi přednáše-
jícím a auditoriem, alespoň doufám. 
Pozitivní pocit jsem měla například 
při online přednášce pro Univerzitu 
Palackého věnované japonskému 
dřevořezu nebo při nedávné přednášce 

pro Japonské informační a kulturní 
centrum při japonském velvyslanec-
tví, kterou jsem věnovala buddhovi 
Amidovi a jeho zobrazením ve sbírkách 
Národní galerie. Amidova energie snad 
byla z přednášky cítit i přes občasné 
vyrušení naším ohařem (úsměv).

„Meditace mi není cizí“

Jak jste se dostala k asijskému – 
především japonskému – umění? 
Zamilovala jste se do něj na první 
pohled? Co vlastně bylo dřív: zájem 
o Asii, nebo zájem o umění?

První byl zájem o umění. Tatínek 
je velmi tvůrčí osobnost a tak jsem 
vyrůstala mezi jeho obrazy a socha-
mi. Ráda jsem listovala Pijoanovými 
Dějinami umění a dokonce jsem odsud 
jeden z reprodukovaných japonských 
dřevořezů reprodukovala vodový-
mi barvami, aniž bych v té době 
tušila, jak se jednou budu odbor-
ně profilovat (smích). Po studiu na 
berounském gymnáziu jsem nastou-
pila na Katedru estetiky Filozofické 
fakulty Univerzity Karlovy a zájem 
o vzdálenou a esteticky vytříbenou 
japonskou kulturu mne pozdě-
ji přivedl i na japonská studia. 

Co si jako japanoložka myslíte 
o japonském životním stylu, 
je Vám osobně blízký?
V Japonsku jsem studijně strávila 
tři a půl roku a ráda se tam vracím. 
Japonská společnost je v mnohém 
ohledu svázána striktními pravidly 
a jako každá funkční společnost má 
své neuralgické body, ale pokud jste 
schopni adaptovat se, japonské pro-
středí vás odmění nebývalou harmo-
nií a přidanou estetickou hodnotou, 
bohatými vjemy, vynikající kuchyní 
počínaje a tradičním uměním i sou-
časným designem konče. Symbióza 
tradice a někdy až futuristického 
životního stylu je tu fascinující.

Jaký máte vztah k buddhismu – 
praktikujete někdy meditaci? 
Možná máte svou oblíbenou 
buddhistickou tradici nebo školu?
Nejsem praktikující věřící, a nemám 
tedy oblíbenou buddhistickou tradici 
nebo školu, nicméně mám ráda chvíle 
zklidnění a s přibývajícím věkem si 
víc a víc všímám vztahu tělesných 
stavů a stavů duše, vztahu techniky 
dýchání a prožívání přítomnosti… 
Meditace mi tedy není cizí.

Věnujete se umění i Vy sama  
jako tvůrkyně? Nebo Vás to neláká?
V dětství jsem hrála na flétnu, ráda 
kreslila a navštěvovala kroužek 
linorytu. Nemám ovšem tatínkovu 
zručnost ani výtvarnou představi-
vost, v současnosti tedy zůstávám 
převážně u psaní. Například překlad 
z japonštiny je tvůrčí proces, který 
v zásadě nikdy nekončí, tedy alespoň 
do termínu odevzdání textu (smích).

Moc Vám děkujeme za rozhovor 
a držíme palce, ať se výstava 
„zenga“ povede stejně jako 
Buddha zblízka. 
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Hádanky 
z psychologie: 
O psychické 
odolnosti 

Lic. Matej Hochel, Ph.D. 

Máme být na sebe po nějakém 
neúspěchu přísní? Nebo 
naopak, měli bychom být k sobě 
laskavější? Zkuste hádat...

Představte si dva profesionální sportovce. Třeba členy 
volejbalového týmu. Oba sportovci se během zápasu 
nešťastně zraní a nedohrají zápas kvůli nataženým 
vazům v koleni. Jejich tým nakonec zápas prohraje. 
První sportovec má následující reakci: „To jsem totálně 
zvoral! A ještě jsem si zapomněl vzít ortézu. Kdybych 
nebyl takový vůl, nemuselo se to stát. Nemůžu být 
takový [doplňte libovolný vulgarismus]. Musím být na 
sebe tvrdší…“ Naproti tomu, druhému sportovci běží 
hlavou o něco laskavější myšlenky: „Ufff. Mám to teď 
těžký. Dost to bolí. Pravda – mohl jsem si vzít ortézu, 
ale to se stane i těm nejlepším, že zapomenou. Hlavně 
si přeji, ať se z toho rychle dostanu…“

Otázka: Co myslíte, který ze sportovců se z neúspě-
chu a zranění rychleji psychicky vzpamatuje a vrátí 
se do plné formy? Bude odolnější „Drsňák“ nebo 
„Laskavec“?

Odpověď: Některým z nás intuice velí, abychom si selhá-
ní příliš neodpouštěli a byli na sebe tvrdí. Věříme, že 
nás to činí odolnějšími a popohání k lepším výkonům. 
Výzkumy v oblasti psychologie ale prokazují, že tato 
intuitivní moudrost dost možná neplatí. Naopak – lidé, 
kteří jsou sami k sobě laskavější, mohou mít větší psy-
chickou odolnost než „drsňáci“, co se peskují za každé 
selhání. Třeba u sportovců vědci zjistili, že soucitný po-
stoj k vlastnímu selhání podporuje schopnost psychicky 
se zotavit z chyby, zranění nebo prohry a vrátit se k před-
chozí úrovni výkonu. (Ve sportovní psychologii se této 
dovednosti anglicky říká „bounce back“ neboli „odra-
žení se“.) Jak to je ale možné? Proč není nekompromisní 
postoj k vlastním chybám receptem na lepší odolnost? 
Mohlo by se přeci zdát, že pořádná sebekritika z nás 
udělá houževnatější jedince. Tento přístup v sobě skrývá 
záludnou past. Zaměňuje totiž vytrvalost či disciplínu, 
která je zajisté nejen ve sportu užitečná, se subjektivní 

reakcí na selhání. Co se stane, když budu po každé chybě 
sám sebe „popohánět k soudu“ a vystavovat se zdrcující 
sebekritice? Za prvé, stoupne tím ještě víc moje úroveň 
stresu, včetně fyziologických projevů jako například 
nepravidelný tep. Již tento fakt samotný může zhoršit 
soustředění na další činnost nebo výkon. (Představte si 
třeba střelce, který minul terč a nadává si, že je nemehlo. 
Jak se asi bude koncentrovat na další ránu?) Za druhé, 
člověk, který sám sebe opětovně vystavuje nemilosrdné 
kritice, se paradoxně může náročným situacím vyhýbat. 
Pokud každá chyba znamená smršť negativních soudů, 
nebude lepší se riziku selhání a „sebepranýřování“ radě-
ji nevystavovat a držet se v bezpečné zóně, kde chyba ne-
hrozí? Naopak, schopnost soucitně se stavět k vlastním 
chybám či utrpení a laskavě uklidnit sám sebe zrychluje 
návrat k duševní rovnováze. 

Psychologové také zjistili, že lidé těšící se dobrému 
duševnímu zdraví, to znamená ti, kteří prožívají více 
pozitivních emocí a zároveň se cítí být dlouhodobě 
spokojení se svým životem, mívají schopnost laska-
vého postoje k sobě obzvlášť rozvinutou. Zdá se, že 
soucit je jedním z faktorů, který funguje jako prevence 
duševních problémů. Pokud je tomu tak, možná vás 
napadne otázka, zda bychom SOUCIT mohli použít jako 
lék na duševní strádání? Ano, mohli. Kupříkladu tým 
psychologů v Anglii pracoval se zdravotníky v nemoc-
nicích, kteří byli vystaveni velké míře stresu a často 
také trpěli jakousi „únavou soucitu“. Vlivem psychicky 
náročné práce již nebyli schopni projevit potřebnou 
míru empatie k hospitalizovaným pacientům. Poté, co 
tito zdravotníci absolvovali osmitýdenní kurz, během 
kterého pravidelně praktikovali cvičení na soucit k sobě 
inspirovaná buddhistickou meditací „Mettá“, zlepši-
lo se jejich duševní zdraví, zvýšila se prožívaná míra 
spokojenosti v práci a intervence vedla také k lepšímu 
zvládání náročných situací s pacienty. Dá se tedy říct, že 
chcete-li být laskavější k druhým, tak je úplně nejlepší 
začít sám u sebe. Bonusem navíc bude – možná překva-
pivě – lepší psychická odolnost v náročných situacích. 

Pointa dnešní hádanky: Chcete být psychicky odolnější? 
Buďte soucitnější. A začněte u sebe.

Jak kultivovat soucit k sobě ve třech krocích

Krok první: Uznání přítomnosti utrpení

Nezbytným prvním krokem k soucitu je připustit 
fakt, že někdo – v tomto případě já – zažívá určitou 
formu utrpení. Třeba stres v práci, náročnou situaci 
ve vztahu, zdravotní problém... Jak na to? Jednoduchý 
způsob je na chvíli se zastavit a věnovat pozornost 
vlastním emocím. Zhluboka se nadechnout a polo-
žit si otázku: „Jak se teď vlastně mám?“ Následně 
pojmenuji své pocity, třeba: „Je to náročné, únavné, 
stresující...“ Zde je namístě zmínit, že pokud máte 
spíše „drsňácké“ osobnostní nastavení, může se 
v tuto chvíli vynořit váš vnitřní kritik: hlas, který vás 
začne hodnotit a utrpení zlehčovat: „Nefňukej, jiní to 
mají mnohem horší…“, příp. „Stejně si za to můžeš 
sám / sama.“ Empatické uznání utrpení, včetně toho 
vlastního, však není zbytečným „fňukáním“, nýbrž 
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aktem, který nám umožňuje zlepšit vlastní psychický 
stav a navrátit se k rovnováze. Je snad moudré zavírat 
oči před utrpením a tvářit se, že neexistuje? Objeví-li 
se tedy hlas vašeho vnitřního kritika, laskavě mu po-
děkujte za názor, a připomeňte si, že uznání utrpení 
z vás nedělá pasivního fňukala. Naopak: teprve když 
akceptuji existenci utrpení, motivuje mne to, abych se 
situací něco udělal. 

Krok druhý: Péče o duši a tělo

Poté, co jsem připustil a uznal, že zažívám něco těžké-
ho, zeptám se sám sebe: „Co můžu udělat pro to, abych 
se postaral o své emoční a fyzické potřeby – svou duši 
a tělo?“ Třeba zjistím, že bych se rád trochu zklidnil 
nebo si odpočal, protože jsem vyčerpaný. Napadne 
mě, že bych mohl posedět v klidu u šálku čaje nebo 
bych si mohl dát horkou koupel. Pokud o sobě víte, že 
máte tendenci být na sebe přehnaně tvrdí, můžete si 
zde pomoct malým psychologickým trikem a položit 
si otázku následujícím způsobem: „Kdyby na mém 
místě byl můj blízký přítel, někdo, koho mám rád, co 
bych mu v této situaci poradil?“ Tato změna per-
spektivy často přinese zajímavější odpovědi, protože 
nemálo lidí bývá ke svým blízkým laskavější než k sobě 
samým. Také je na místě si uvědomit, že okolnosti 
ne vždy umožňují udělat to, co se v danou chvíli jeví 
jako nejlepší (např. vzít si ihned týden volna). Nevadí. 
Podstatný je samotný soucitný postoj, ne šíře mož-
ností, kterou máme k dispozici. I drobný akt soucitu 
k sobě může být velkým zdrojem úlevy a obnovit naše 
duševní síly.

Krok třetí: Prevence budoucího utrpení

Mnohdy jsou již první dva kroky vše, co je potřeba. 
Stává se však, že situace umožňuje, nebo dokonce vyža-
duje, abyste udělali něco, co zastaví opakování utrpení 
v budoucnu. Můžu si proto ještě položit následující 
otázku: „Existuje něco, co můžu udělat pro to, aby se 
mé utrpení neopakovalo?“ Když odpovím upřímně, 
někdy zjistím, že zdrojem utrpení jsem já sám: třeba 
můj perfekcionismus nebo touha zalíbit se druhým 
způsobují, že pracuji přespříliš, a proto jsem vyčerpa-
ný. Někdy zase zjistím, že dovoluji druhým, aby mi – 
byť možná neúmyslně – způsobovali utrpení. V obou 
případech se můžu zamyslet na tím, co je v mých silách 
udělat pro to, abych utrpení zastavil či alespoň zmírnil. 

V kostce: soucitný postoj neznamená jen uznání 
existence utrpení a projevení empatie. Jde o kombinaci 
vnímání a konání. Všechny tři kroky jsou neoddělitelně 
propojené: uvědomím si a uznám, že situace je nároč-
ná, postarám se o své emoční a tělesné potřeby a poté 
konám tak, abych v rámci možností předcházel budou-
címu utrpení. Každý krok je důležitý. Vědomí utrpení 
nám dodává motivaci konat a věci měnit k lepšímu. 
Soucitná péče o sebe zároveň obnovuje duševní energii 
a vnitřní klid pro to, abychom mohli konat moudře.  

 

Autor je psycholog, terapeut a lektor. Dlouhodobě se 
věnuje propojení duševního zdraví se vztahem člověka 
k přírodě a spiritualitě. Kromě tradičních terapeutických 
sezení se specializuje na koučing a terapii formou 
procházek i delších poutí v lesích Křivoklátska. 
Více o Matejovi na www.psychologvprirode.cz.
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Umění selhat
Pema Čhödrön

Pokud dokážeme překročit 
vinu i ostatní úniky a budeme 
svou zranitelnost rozedřenou 
do masa prostě jen prožívat, 
vstoupíme do míst, kde 
přebývá to nejlepší v nás. 

Jako lidé máme od přírody ve zvyku neustále doufat 
v život plný samého štěstí a potěšení. Pořád pát-
ráme po tom, jak necítit nic nepříjemného. Jenže 
na opravdovou duchovní cestu můžeme nastou-
pit teprve tehdy, když na nás začne dotírat pocit, 
že tento sen se nám nikdy nesplní. Dokud si tuto 

skutečnost nebudeme alespoň matně uvědomo-
vat, bude pro nás těžké otevřít se životu v jeho 
úplnosti. Místo toho zůstaneme i nadále ve vleku 
zlozvyků, které nás generace za generací během 
staletí udržují ve stavu úzkosti a nespokojenosti. 

Buddha často mluvil o tom, jak důležité je pracovat 
se svým egem. Co ale oním „egem“ vlastně myslel? 
O daném pojmu se dá mluvit lecjak, ale jednu definici 
mám obzvlášť ráda: „Ego odporuje tomu, co je.“ Ego se 
vzpírá realitě, bezbřehosti a přirozenému běhu života. 
Nesnáší zranitelnost a nejednoznačnost a nerado se 
potýká s tím, když tak úplně neví, jak věci uchopit. 

Před několika lety jsem byla požádána, abych na 
Naropově univerzitě pronesla závěrečnou řeč k ab-
solventům.1 Dlouho jsem přemýšlela, co mám říct 
posluchárně plné mladých lidí, kteří se chystají 
rozletět do světa a nemají ponětí, kam je to zava-
ne. Nikdo z nás samozřejmě netuší, co se stane, 
ale dokončení vysoké školy bývá obzvlášť náročný 
životní předěl. Několik let máte svůj důvěrně zná-
mý kampus, studentský způsob života a zaběhlou 
rutinu. A pak z vašeho světa zničehonic nezůsta-
ne kámen na kameni a život se otevře dokořán. 

Jan Pražan, Z
im

ní krajina II., olej a sp
rej na p
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Tenkrát mě napadlo, že ve vzdělávání se klade velký 
důraz na úspěch, ale téměř vůbec se nemluví o neú-
spěchu. A tak jsem se rozhodla promluvit o umění 
selhat. Pověděla jsem studentům, že naučit se selhat 
nám v životě pomůže víc než cokoli jiného; příštího půl 
roku, příští rok, příštích deset let, příštích dvacet let, 
po celý dlouhý život, dokud si pro nás nepřijde smrt. 

Když selžeme – jinými slovy, když se věci nepovedou 
tak, jak jsme si přáli –, silně a napřímo nás zasáh-
ne pocit vlastní zranitelnosti. Našemu egu je ouvej 
a snaží se před vší tou palčivostí utéct. Nejčastěji to 
dělá tak, že neúspěch svádí na něco zvenku. Nevyšel 
nám vztah, a tak z toho obviníme toho druhého, 
nebo dokonce všechny zástupce jeho pohlaví. Nedaří 
se nám sehnat práci, a tak to dáváme za vinu poten-
ciálním zaměstnavatelům, celé společnosti nebo 
aktuální politické situaci. Dalším běžným postojem 
bývá to, že o sobě začneme pochybovat a připadáme 
si neschopně. V obou případech nás nakonec mnohdy 
zachvátí pocit, že je s námi něco od základu špatně. 

Existuje nicméně ještě třetí možnost, a to cvičit se 
v tom, abychom prostě prožívali, co prožíváme. Ráda 
tomu říkám „nést v srdci bolavost zranitelnosti“. Když 
se stavíme na odpor tomu, „co je“, nebo se před tím 
snažíme utéct, většinou to doprovázejí různé fyzické 
stavy – například stažení nebo napětí někde v těle. 
Jakmile si takové známky odporu všimnete, zkuste 
s tím bolavým nepohodlím na okamžik vydržet, jen tak 
dlouho, aby si na něj vaše nervová soustava zvykla. 

Trungpa Rinpočhe jednou prohlásil, že nemáme 
trpělivost zůstat s nepříjemnými pocity ani tři 
minuty. Když jsem to slyšela, blesklo mi hlavou: 
„Tři minuty! Jestli tohle někdo vydrží, zasloužil 
by metál!“ Většina z nás dnes v nepohodlí nevydr-
ží ani tři vteřiny! Ale nehledě na délku výdrže jde 
o to, abychom ji postupně navyšovali, každý svým 
tempem. Prostě zkuste vytrvat zase o trochu déle. 

Možná že máte o svém prožitku nějakou utkvělou 
představu a označujete si ho jako strach, vztek nebo 
zklamání. Když se však odhodláte s onou emocí být 
a prožívat ji přímo, zjistíte, že tak jednoznačná zdaleka 
není. Že se „strach“ či „vztek“ neustále proměňuje, pře-
lévá a transformuje. I když vás jeho nepříjemnost děsí, 
i když vám připadá hrozivý, jakmile se na něj podíváte 
zpříma, ukáže se, že nemá žádnou skutečnou podstatu. 

Ego prahne po rozřešení, chce ovládnout pomíjivost, 
touží po něčem jistém a stálém, čeho by se mohlo 
držet. Zastavuje to, co plyne, svírá to, co je v pohybu, 
snaží se nedělit před nádhernou pravdou, že všechno 
je ve své podstatě ryze živé. Následkem toho se cítíme 
nespokojeně, ztrápeně, ohroženě. Většinu svého 
vyměřeného času trávíme v kleci vlastního strachu 
z nepohodlí. Alternativou takového zápolení je cvičit 
se v tom, abychom v srdci unesli bolavost zranitel-
nosti. Díky praxi svou nervovou soustavu nakonec 
navykneme na to, aby se tváří v tvář pravdě, nestá-
losti a neřiditelné podstatě světa uvolnila. Pomalu 
tak začneme navyšovat svou schopnost rozpínat 
se namísto smršťovat a pouštět namísto lpět. 

Pokaždé když v srdci neseme bolavost zranitelnos-
ti, zase o maličko lépe vidíme, jak se věci dooprav-
dy mají. Máme přímý prožitek toho, jak nic ani na 
okamžik nezůstává stejné. Ve skutečnosti nic neza-
stavíme, i kdybychom se o to snažili. To, co vidíme, 
slyšíme, čicháme, chutnáme, hmatáme a myslíme 
si, se neustále mění. Dokonce ani naše nejtíživější, 
nejnepříjemnější emoce nemají žádný pevný základ. 

Stav, kdy si připadáme naprosto k ničemu, skvěle 
vystihuje videoklip, který Beyoncé natočila ke své 
písni „Pretty Hurts“. Zpěvačka pocit selhání prožívá 
nesmírně hluboce a ta syrovost ze skladby vylože-
ně tryská. Uvědomíte si, že i když je to celosvětová 
superstar a má všechno, co si může přát, nemohla by 
takové video vytvořit, kdyby skutečně nezažila, jak 
chutná prohra. Když dokážeme v srdci nést bolavost 
zranitelnosti, můžeme onu energii využít k psa-
ní básní a knih, k tančení nebo ke skládání hudby. 
Můžeme ji přetvořit v dílo, které se druhých dotýká 
a promlouvá k nim. Umělci to tak dělají od nepaměti. 

Pokud se před svými nepříjemnými pocity uzaví-
ráme a rezignujeme na všímavost i zvídavost, po-
kud se neustále přetvařujeme nebo se pokoušíme 
zranitelnost zaplašit, vytváříme tím podhoubí pro 
nejrůznější závislosti. Odtud vyvěrá agresivita, 
potřeba ublížit, násilnictví a podobné ohavnosti. 
Na druhou stranu, pokud dokážeme překročit vinu 
i ostatní úniky a budeme svou zranitelnost rozedře-
nou do masa prostě jen prožívat, vstoupíme do míst, 
kde přebývá to nejlepší v nás. Tady má svůj původ 
odvaha, laskavost i schopnost zajímat se o druhé 
a pomáhat jim: všechny nejlepší lidské vlastnosti. 

Každý z nás má neskutečný potenciál, přesto kvů-
li strachu ze všeho nepříjemného, bolestivého, 
nejistého a nepředvídatelného zůstáváme uzavře-
ni v prťavém ustrašeném světě. Přitom můžeme 
zakoušet nesmírné, bezmezné bohatství a úžas, 
stačí jen svou nervovou soustavu plně navyk-
nout na otevřenou a nestálou podstatu života. 

Trungpa Rinpočhe říkával: „Existují zvuky, které 
jste nikdy neslyšeli, vůně, které jste nikdy necítili, 
pohledy, které jste nikdy neviděli, a myšlenky, kte-
ré jste nikdy neměli. Svět překypuje potenciálem 
k dalšímu a dalšímu otevírání, k tomu, abyste ho 
prožívali šířeji a šířeji.“ Když se naučíme nést v srd-
ci bolavost zranitelnosti, naše mysl i srdce nám 
budou připadat nekonečné jako celý vesmír.  

 
 
 
 
 

Čtvrtá kapitola z knihy Přivítejte nevítané, 
vydalo nakladatelství Alferia v roce 2022, 
z angličtiny přeložil Vojtěch Ettler.

Poznámka:  
(1) Proslov v plném znění viz Pema Čhödrön, Fail, Fail 
Again, Fail Better (Louisville, CO: Sounds True, 2015).
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Buddhistická 
odpověď 
na pandemii 
koronaviru

Jay L. Garfield

Významný americký znalec 
buddhistické filosofie nahlíží 
na pandemii covidu-19 jako 
na příležitost pro rozvíjení 
buddhistických ctností.

 

Jsem v pořádku,  
pokud se nepodívám víc zblízka
Jsem v pořádku,  
pokud nedohlédnu za pobřeží
– The Indigo Girls, Dokonalý svět

Buddhistická filosofie nám neříká nic o virolo
gii, zdravotnictví či léčbě respiračních chorob. 
Možná nám však dovede sdělit něco o tom, co se 
můžeme díky pandemii naučit, jak můžeme v jejím 
kontextu nejlépe přispívat k životům ostatních 
a jak můžeme prostřednictvím úvah nad pande
mií a naším místem ve světě, v němž se odehrá
vá, prohloubit svůj vhled a morální vnímavost.

První ze čtyř vznešených pravd, která tvoří základ 
veškerého buddhistického myšlení a praxe, je všu
dypřítomnost utrpení. Když to lidé poprvé uslyší, 
mnozí z nich považují buddhismus v nejlepším pří
padě za pesimistický a v nejhorším případě v něm 
vidí popření faktu, že svět je plný dobra a krásy. 
Je to zapříčiněno tím, že často přemýšlíme o utr
pení jednoduše v rámci naší vlastní bolesti a ne
snází, které jsou zrovna přítomné, v rámci utrpe
ní, kterého jsme si bezprostředně vědomi. Toto je 
však omezený pohled na fenomén utrpení a úvahy 
o pandemii vedou naši pozornost k hlubším di
menzím utrpení, jímž jsou naše životy rámovány.

Trpíme, protože trpí ostatní. Je to způsobeno 
buď tím, že jejich utrpení vnímáme a trápí nás, 
nebo naším vědomím toho, že se nám nedaří 
jejich utrpení vnímat a cítit pohnutí, že vědomě 
či nevědomě odvracíme svůj zrak a v důsledku 

toho trpíme tím, že nejsme plně lidmi, kterými 
bychom chtěli být. Pozornost věnovaná obrov
skému utrpení způsobenému pandemií nás může 
inspirovat, abychom tento vhled uchovávali 
ve svém srdci jak teď, tak po odeznění pandemie.

Trpíme i kvůli pomíjivosti prožívaného štěs
tí. O zdraví a blahobyt, které si v jeden oka
mžik užíváme, můžeme být v dalším okamži
ku připraveni. I naše životy jsou pomíjivé 
a mohou skončit předčasně. Pandemie jasně 
ukázala, že pomíjivosti se nelze vyhnout.

Dalším zdrojem utrpení je fakt, že nemáme 
kontrolu nad našimi vlastními životy a osudy. 
I když si to tak možná představujeme, ve skuteč
nosti nemůžeme stát na vlastních nohou. Žijeme 
životy, které podléhají mnoha příčinám a podmín
kám, a změny těchto příčin a podmínek mohou 
v jakýkoliv okamžik naše životy proměnit nebo 
ukončit. Nad většinou z nich nemáme kontrolu. 
Pandemie činí tuto absenci kontroly zřejmou.

Všechny tyto aspekty utrpení jsou nepřetržitě 
přítomny v každém životě. Někteří mají to štěstí, 
že pro ně toto všudypřítomné utrpení není tím 
hlavním. Takové štěstí je však požehnáním i pro
kletím. Náš pocit štěstí je vykoupen odtržením 
od podstaty našeho bytí a těch, které považu
jeme za své milované. Pandemie nás nutí tuto 
nelehkou skutečnost konfrontovat. Až pomine, 
bylo by od nás moudré si tento vhled uchovat.

Buddhistická filosofie zdůrazňuje pomíjivost 
všech věcí a zároveň i jejich propojenost. Pokud 
se nad tím zamyslíme, může se zdát zjevné, že 
je všechno pomíjivé, včetně našich životů, a že 
všechny jevy ve vesmíru jsou kauzálně propoje
né. V každodenním životě je však snadné pustit 
tento fakt ze zřetele a žít, jako kdyby měly naše 
životy trvat věčně, a zacházet se svým zdravím 
a potěšením, jako kdyby nás neměly nikdy opustit.

Pandemie k těmto skutečnostem opět přitahuje 
naši pozornost. Naděje, zdraví a blahobyt, které 
mnozí z nás před pár týdny brali jako samozřej
most, se rozplynuly. Naše vlastní životy jsou 
osudem ostatních nevyhnutelně proměněny. 
Nemůžeme se navrátit zpět ke zdraví či štěstí, 
dokud pandemie nepomine, a to nejenom v našem 
okolí, ale v celém světě. Pomíjivost a propojenost 
nejsou pouhými otřepanými frázemi, ale hlubokými 
existenčními pravdami, které musíme uchovávat 
ve svých srdcích i poté, co se pandemie přežene.

Uchovávat tyto vhledy neznamená podlehnout 
pesimismu nebo depresi. Znamená to otevřít 
naše srdce lidem kolem a uvědomit si, že všich
ni mají svůj podíl na našem utrpení, jednat 
vůči ostatním s přátelstvím a péčí, ať už jde 
o kohokoliv, a rozvíjet charakterové rysy, díky 
nimž můžeme snížit utrpení ostatních i nás 
samotných. Šántidéva, buddhistický filosof 
z 9. století, nám moudře připomíná, že i když 
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je svět plný kamení a trnů, nemusíme v zájmu 
své ochrany pokrýt vše kůží: můžeme si obout 
sandály. Když transformujeme svoji mysl, po
stoje a chování, můžeme se stát součástí řeše
ní otázky utrpení spíše než se na ní podílet.

Ale jak reagovat? Jak můžeme využít této dě
sivé příležitosti k vlastní transformaci? Jedním 
z přístupů je kultivace vlastností, které budd
hističtí etikové nazývají šest dokonalostí. Jedná 
se o charakterové vlastnosti nebo návyky mysli, 
které jsou ku prospěchu nám i ostatním. Umožňují 
nám stát se efektivnějšími morálními aktéry, rea
govat na okolí racionálněji a s větší otevřeností.

Začneme se štědrostí. Teď je čas na to, abychom 
poskytovali materiální, emoční a sociální pomoc 
lidem kolem nás. Když pomáháme rodině, souse
dům, komunitám a institucím, které to potřebují, 
snížíme utrpení kolem nás a upevníme své členství 
v těchto sítích, které určují životy nás i ostatních.

Můžeme pěstovat pečlivou pozornost vůči potře
bám ostatním, vůči našim reakcím na tyto potřeby 
a vůči našim emočním stavům a záměrům, které 
mohou buď k utrpení přispívat, nebo ho mohou sni
žovat. Můžeme se odvolávat na naše lepší já. Když si 
pamatujeme, kým jsme, kým se chceme stát a roz
víjíme otevřenou vnímavost vůči situaci okolo nás, 
umožníme sami sobě, abychom se stali přístup
nějšími a méně reaktivními aktéry, kteří jsou ku 
prospěchu ostatním, spíše než aby působili škodu.

Rozvíjení trpělivosti sníží náš sklon ke hněvu 
a zoufalství, umožní nám pracovat s větším klidem 
a účinně reagovat na potřeby lidí kolem nás. To 
nás vede ke snížení našeho vlastního utrpení 
v těchto časech a zároveň i k tomu, abychom se 
stali efektivnějšími aktéry pro dobro ostatních. 
Když rozvineme své odhodlání, které nám ote
vírá dveře ke skutečnému úsilí, staráme se o to, 
abychom neztratili naději a neklesali na mysli.

Buddhističtí etikové nám také připomína
jí důležitost času věnovaného kontemplaci. 
Nemusíme být disciplinovaní v meditační praxi, 
ale každý z nás potřebuje mít během dne čas 
na rozjímání, usebrání se, obnovení svého od
hodlání a rozpomenutí se, kým jsme a k čemu 
jsme se zavázali. To nám na oplátku umožňu
je rozvinout naše poznání ohledně chování, 
které by bylo efektivní pro nás i ostatní.

Toto rozvíjení štědrosti, pozornosti, trpělivosti, 
disciplinovaného úsilí, klidu a poznání poskytuje 
možnost osobního růstu a zároveň nám pomáhá 
vypořádat se s pandemií. Umožňuje nám, abychom 
se jeden pro druhého stali lepšími přáteli, sta
rali se o sebe navzájem, přejali zájmy ostatních 
za své a zároveň se těšili z jejich radosti – což 
nám pak umožňuje pracovat na tom, abychom 
překročili hranice utrpení a šířili štěstí ve světě. 
Pandemie je strašlivá věc, pokud jsme však mou
dří, můžeme ji využít k vytvoření lepšího světa.

Máme příležitost být vlnkou ve vodě
Máme příležitost být hozeným kamenem
– The Indigo Girls, Dokonalý svět 

Z anglického originálu A Buddhist Response to the 
Coronavirus Pandemic přeložila Helena Brunnerová. 
Zdroj: https://jaygarfield.files.wordpress.com/2020/04/
a-buddhist-response-to-the-coronavirus-pandemic.pdf  
 
Jay L. Garfield (*14. 11. 1955) je význačný americký 
filosof, který se zabývá buddhistickou filosofií, základy 
kognitivní vědy a filosofie mysli, metafyzikou, dějinami 
moderní indické filosofie, etikou, epistemologií 
a metodologií mezikulturní interpretace. V českém 
jazyce vyšly překlady jeho dvou článků: „Nágárdžuna 
a hranice myšlení“ (spolu s G. Priestem) a „Epoché 
a šúnjatá. Východní a západní skepticismus,“ 
(J. Holba [vyd.], Nágárdžuna. Filosofie střední cesty, 
Praha: Oikúmené, 2012, s. 305–330; 331–362).

 
Válka  
ve jménu 
kolektivního 
ega

Max Ščur

Rusko hledá ztracenou 
velmocenskou identitu kdesi 
v minulosti, zatímco jeho 
představa budoucna je založená 
na popírání opravdových 
globálních hrozeb.

 

Ohrožená civilizace?

Civilizace připomínají živé organismy: často 
jednají iracionálně, řídí se jakýmisi zvířecími 
pudy spíše než rozumem. Jedním z těchto pudů 
je pud sebezáchovy, který je následně žene 
do „boje o přežití“. Například Rusko odůvodňuje 
své současné jednání tím, že se „cítí ohrože
né“. Jenže zakládá se tento pocit na realitě?

Je vojenská hrozba ze strany Západu (NATO) 
pro Rusko skutečná? Ovšemže není: Rusko je 
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jaderná velmoc a nikdo by ho nikdy nepřepadl. 
Ohrožuje Rusko „kapitalismus“? Kdepak, Rusko 
je jednou z nejvíce kapitalistických, oligar
chických a zkorumpovaných zemí současnosti. 
Nebo je pro Rusko hrozbou odklon Západu od 
ropy a plynu směrem k obnovitelným zdrojům? 
Ano, je to jistá „hrozba“ ( je smutné, že to, co 
je pro svět nezbytností, je pro Rusko hroz
bou), ale plný přechod na obnovitelné zdroje 
zatím – bohužel – není možný. V čem tedy spo
čívá „civilizační“ hrozba Západu vůči Rusku?

Domnívám se, že je to především hrozba kulturní, 
ale nikoli ve smyslu „zkažené kultury dekadent
ního Západu“, jak to podává ruská propaganda. 
Je to jednoduše světová hegemonie anglické
ho jazyka (především ve vědě a technologiích) 
a s ním spojené globální (nikoli jen americké nebo 
anglosaské) kultury: právě tato hegemonie dělá 
„hrdým Rusům“ (ale zdaleka nejen jim) největší 
vrásky. Rusové (respektive část jejich elit) ne
dokážou civilizační úspěch angličtiny (potažmo 
anglosaského a obecně západního světa s jeho 
hodnotami) v globálním měřítku „skousnout“. 
Právě odtud pochází jejich pocit ohrožení: dějiny 
lidstva a jeho kultury se vydaly směrem, který se 
jim nelíbí a který je možná nenávratný. Není vůbec 
náhoda, že podobnými teoriemi operoval ve svém 
geopolitickém uvažování i Hitler, jen namísto 
„Anglosasů“ měl Židy a namísto „russkogo mira“ 
(tedy ruského světa) – německý Lebensraum.

Skutečné kořeny „velkého vlastenectví“

Přestože nejsem odborník na Rusko, vyrostl jsem 
v Sovětském svazu a leccos si pamatuji. Vždy to 

byla země nesmírně nacionalistická a xenofob
ní. Sovětský svaz (v němž bylo Rusko kulturním 
hegemonem) se prohlašoval za největší zemi 
ve světě co do ekonomiky, vědy, kultury atd. 
Ve všech těchto sférách vládla v Sovětském 
svazu ruština, „jazyk Dostojevského, Tolstého 
a Lenina“. Jenže v 80. letech se ukázalo, že Rusko 
odpovídá slovu „největší“ jen geograficky, možná 
ještě geologicky. Ve všem ostatním se Západu, 
natožpak světu jako celku, nedokáže vyrovnat. 

Kdysi se Sovětský svaz pyšnil tím, že je „nejvzdě
lanější zemí světa“, čímž bylo myšleno vysoké 
procento gramotnosti obyvatelstva. Dnes se 
vzdělaný člověk ve světě (a ani v Rusku) neobe
jde bez znalosti angličtiny. A tak není náhoda, že 
i v Evropě (a také v Čechách) podporují ruskou 
protizápadní politiku místní „vlastenci“, kteří se 
také „cítí ohroženi“: domnívají se, že jejich původ
ní kultury jsou ohrožené globálními hodnotami. 
Jejich znalost angličtiny a vzdělanost obecně je 
obvykle nevalná, proto jsou mimo jiné náchylnější 
k tomu, aby věřili propagandě, dezinformač
ním webům, konspiračním teoriím a podobně.

Ukrajinci se naopak pokoušejí být vzdělanější, 
otevřít se globálnímu světu a vymanit se ze 
světa, v němž vládne právě účelová manipu
lace s veřejným míněním a v němž chybí po
chopení pro jinakost, respekt pro odlišnost. 
Ruština tedy není ohrožená na Ukrajině, to 
je nesmysl a další lež kremelské propagan
dy. Je „ohrožená“ globálně, mimo jiné proto, 
že nic zásadního (nepovažujemeli za zásad
ní třeštění Duginů a jim podobných „filoso
fů“) světu už řadu let bohužel nesděluje.

Jan Pražan, Z
im
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Problémem Sovětského svazu nebyl internaciona
lismus, jak se nám snaží namluvit Putin (ve skuteč
nosti nikdy nefungoval a byl jen rouškou masové 
rusifikace), nýbrž to, že sovětský stát neměl 
světu co nabídnout, kromě totalitního způsobu 
vládnutí a zcela falešné nefunkční ideologie. A tak 
se „země, kde zítra znamená včera“ postupně 
a logicky proměnila v energetický a ekonomický 
appendix Evropy a Číny. Přesto, že se to pozi
tivně podepsalo na životní úrovni Rusů (navzdo
ry tamním elitám, které přičinlivě rozkrádaly 
zemi v 90. letech), pocit (nebo rovnou komplex) 
ztroskotání ruského (sovětského) civilizačního 
projektu čím dál víc posiloval. A tak se kremelští 
vládcové rozhodli pozvednout sebevědomí ruské 
populace (čili prohloubit iluzi kolektivního ega) 
pomocí kultu války a vítězství. Mantrou propa
gandy se stalo heslo „Můžeme to zopakovat“: 
tj. zopakovat dobytí Evropy z roku 1945, kterou 
sovětská armáda musela začátkem 90. let opustit. 

Přiznat, že demokratický svět toho lidstvu 
dokázal nabídnout víc než Rusko, by znamena
lo uznat svou chybu, a to Rusko historicky jaksi 
neumí (vždyť i zločiny stalinismu se tam popírají 
dodnes). V duchu ruských carských tradic se 
musel najít „nepřítel lidu“, zrádce, viník. Toho 
našli Rusové v „malých“ národech, které využi
ly rozpadu sovětské koloniální říše k tomu, aby 
obnovily svou suverenitu. Za tuto „zradu“ teď 
mají být potrestané, aby už nikoho nikdy nena
padlo se od „velké ruské civilizace“ odklonit.

Jenže ve skutečnosti jsou Ukrajinci jen zástupní 
nepřátelé, obětní beránci v boji „velkého Ruska“ 
proti západnímu kulturnímu vlivu (ten Rusové 
a jejich „užiteční idioti“ účelově zaměňují za NATO 
nebo rovnou za „nacismus“), který zákonitě vy
tlačuje ruštinu z mnohých sfér života. Navzdory 
tomu ruští ideologové zarputile prohlašují, že 
„Rusko se bude rozšiřovat, protože to je fyzi
kální zákon“. Nedokáželi šířit svůj kulturní vliv 
a přicházíli o vliv ekonomický, snaží se rozšiřo
vat aspoň vojensky, jak to nejlépe (prý) umí.

Lze ovšem pochybovat o tom, že „fyzikální záko
ny“ jsou na straně tohoto zpátečnického vidění 
světa. Spíš to vypadá na to, že Rusko buď bude 
součástí globálního společenství, anebo ekono
micky a kulturně klesne na úroveň Severní Koreje. 
Ostatně, kulturně už pokleslo: stačí si poslech
nout výrazivo, které používají matky, manželky 
a sestry ruských vojáků v telefonátech na frontu. 
Putinova diktatura dosáhla v ohlupování ruského 
obyvatelstva vskutku neuvěřitelných výsledků. 

Být součástí jednoho světa

Nejenže Sovětský svaz kdysi nedokázal nabídnout 
světu funkční alternativu k západnímu způsobu 
života, ale ani ruská kultura není a nemůže být 
jakousi „alternativou“ té západní, protože ve sku
tečnosti je její součástí. Obecně vzato, není ruská 
postkřesťanská civilizace natolik odlišná od té 

západní a rozhodně se nemůže srovnávat s civili
zací čínskou, indickou, japonskou nebo islámskou. 
(O ekonomickém a demografickém potenciálu 
nemluvě.) Přesto si Rusko chce pomocí jaderných 
zbraní pro sebe vymoct neuvěřitelné kulturní 
a politické výsady. Chce zůstat na zbytku světa 
„nezávislé“, jako kdyby to dnes bylo ještě možné... 

„Ruská kultura“ je pojem o sobě prázdný jako 
všechny dharmy: dá se naplnit jakýmkoli obsa
hem. Pro někoho znamená imperiální „podkultu
ru“ barbarského Východu, pro někoho naopak 
jeden z vrcholů křesťanské civilizace. Obojí je 
do jisté míry pravda. Bohužel, nejvíc pověst Ruska 
ve světě poškodili současní ruští vládci: teď bude 
ruskost ještě dlouho spojovaná s kryptofašis
tickým symbolem „z“ a s nelidskými válečnými 
zločiny na Ukrajině, spáchanými ve jménu přeludů 
jakési bývalé „velikosti“, kvůli které desítky zcela 
skutečných cítících bytostí denně umírají, tisíce 
trpí, miliony opouští své domovy... Doufá snad 
ruská elita (zakotvená i se svými jachtami jak 
v západních portech, tak v „západních“ konzum
ních hodnotách), že hluboký příkop nenávisti mezi 
Ruskem a zbytkem světa dokáže ochránit „russkij 
mir“ před „zhoubným vlivem“ globální civilizace? 

Ale „russkij mir“ už beztak je součástí globál
ního světa. Mimo jiné je součástí problému 
jménem klimatická krize. Nepopírá ji náhodou 
Moskva tak zarputile právě proto, že v ní vidí 
důkaz globální propojenosti (interbeing) svě
ta, v němž pro Rusko žádné výsady neplatí? Jak 
jinak lze vysvětlit nechuť Ruska uznat klimatickou 
krizi za faktor, ohrožující globální bezpečnost 
(viz hlasování v Radě bezpečnosti OSN na konci 
minulého roku)? Nebo v Kremlu opravdu věří, že 
klimatická katastrofa zničí jen „kolektivní Západ“, 
zatímco Rusko nějakým zázrakem promění v os
trůvek prosperity, novou „Noemovou archu“?

Nostalgie po minulosti a neschopnost smířit se 
s pomíjivostí věcí je důsledkem ignorance (v san
skrtu avidjá), která plodí nenávist (vůči ostatním), 
chamtivost (vůči přírodním zdrojům), závist (vůči 
úspěšnějšímu sousedovi) a další zakalení mysli. 
Je s podivem, že buddhističtí (ani jiní) duchov
ní současného Ruska nemají odvahu upozornit 
kremelské vládce na tuto prastarou moudrost. 
Přijmout současný stav věcí a zapojit se tady 
a teď do řešení globálních problémů namísto 
toho, aby nutila svět řešit problémy sobeckých 
„pocitů ohrožení“ a dalších mindráků, toho zřej
mě současná ruská politická elita není schopna. 
Namísto toho jedná na základě živočišných „pudů“ 
a přiživuje v myslích svých spoluobčanů zhoubné 
„jedy“ a nereálné touhy. I proto je žádoucí, aby 
Rusko válku na Ukrajině, kterou samo rozpoutalo, 
také prohrálo: snad mu to pomůže přijít k sobě. 

 

Autor je překladatel a šéfredaktor 
časopisu Svět Dharmy.
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Thich Nhat 
Hanh v českých 
překladech

Ivan Štampach

Thich Nhat Hanh je 
autorem více než 
stovky knih napsaných 
v angličtině. Je překládán 
do desítek jazyků a přes 
dvacet jeho textů bylo 
přeloženo do češtiny.

Thich Nhat Hanh říkal, že měl na svém 
domácím oltáři obrazy Buddhy a Krista. 
Za svého pobytu ve Francii se věnoval 
vztahům buddhismu a křesťanství 
a napsal knihu již roku 1996 pro nakla-
datelství Pragma přeloženou do češtiny 
pod názvem Živý Buddha, živý Kristus. 

Lze říct, že vykládá Ježíše Krista 
v buddhistickém smyslu. Dharma je 
univerzální a mohou ji sledovat lidé 
napříč světadíly a kulturami. Kristus 
jako vtělený Bůh reprezentuje jednotu 
nirvány a samsáry. Křesťanský obřad 
Večeře Páně zvaný též mše vykládá 
jako jedení a pití v bdělé soustředě-
nosti. Takové stolování odkrývá v jídle 
božskou či probuzenou skutečnost. 
Jeho protipólem z křesťanské stra-
ny je zejména v posledních letech 
i česky hojně vydávaný americký 
křesťanský autor Richard Rohr.

Kniha, která by si vzhledem ke zdej-
šímu původně křesťanskému zázemí 
zasloužila překlad do češtiny, je The 
Energy of Prayer: How to Deepen Your 
Spiritual Practice (Publishers Group, 
2006). Vybočuje z obvyklých témat 
a obsahuje i buddhistický výklad křes-
ťanské modlitby Otče náš. Ten pojímá 
modlitbu v širším smyslu než teistická 
náboženství. Člověk slovy, myšlenkami 
nebo mentální energií může oslovovat 

Buddhu, stejně jako třeba své předky 
nebo skutečnosti našeho světa, protože 
všechny jsou projevem dharmy. 

Skoro všechny Thayovy texty pro-
bírají základy buddhistické praxe, 
různé podoby a stupně meditace vsedě 
a meditace při chůzi, vědomé prožívání 
každodenních běžných aktivit a práci 
s emocemi včetně emocí těžkých vyvo-
laných životními nezdary a tragédiemi. 

Důkladný a podrobný popis metody 
duchovního života předkládá obsáhlá 
publikace Cesta osvobození: dvacet jedna 
dní v plné přítomnosti (Praha: Alferia, 
2019). Je to záznam Thayových dharmo-
vých promluv na třítýdenním ústraní 
pro mnišky, mnichy i laiky. Jednou ze 
základních praxí je tiché sezení s pozo-
rováním dechu. Je to cesta známá v zenu 
i v théravádovém buddhismu s malými 
rozdíly v jednotlivých školách. Thay do-
poručuje kromě sledování vdechu a vý-
dechu, vedle jeho zaznamenávání, rov-
něž krátké afirmace vděčnosti a radosti. 

Druhou metodou je bdělé vykoná-
vání každodenních aktivit od probu-
zení po usínání. I kdyby vám zbýval 
jeden nebo dva týdny života, dočteme 
se tam, pořád můžete hluboce žít 
v každém okamžiku svého života. 
Někteří lidé žijí třeba i osmdesát let, 
ale nevědí, jak žít opravdově v každém 
okamžiku každodenního života. Nikdy 
neměli to štěstí, aby se to naučili.

Z bohaté buddhistické praxe Thich 
Nhat Hanh vybírá především sedmou 
část Vznešené (či Ušlechtilé) osmičlen-
né stezky, v sanskrtu samjaksmrti, 
což se překládá jako pravá bdělost, 
případně podle Vladimíra Miltnera 
sebeupamatování nebo podle Karla 
Wernera uvědomění. Angličtina má pro 
to výraz mindfulness, tedy všímavost, 
doslova plnost mysli. Tento anglický 
výraz si našel cestu i do češtiny. Vyšlo 
nejméně deset publikací překladových 
i od českých autorů, s volnou návaz-
ností na Buddhovu dharmu, které 
mají tento anglický výraz v názvu.

Obě komplementární metody vracejí 
praktikujícího do právě prožívané 
reálné skutečnosti. Thich Nhat Hanh 
se tím zabývá v publikaci Jsme tady 
a teď: objevte kouzlo přítomného okamžiku 
(Olomouc: ANAG, 2015). Představuje 
podstatu buddhistického myšlení 
a praxe. Všímavost má potenciál měnit 
náš život. Vedle bdělého prožívání běhu 
života a meditace vsedě představuje 
v této a četných dalších svých textech 
také rozvíjení všímavosti při chůzi. 
Klasická praxe střídá zejména v obdo-
bí intenzivní celodenní praxe sezení 
a chůzi. Doporučuje se chodit po rov-
ném známém úseku, kde není třeba vě-
novat pozornost překážkám, tam a zpět 
a uvědomovat si přitom zvedání, nesení 
a kladení jedné a druhé nohy. Thay do-
poručuje souběžně také sledovat dech. 

Kniha zdůrazňuje, že všímavost 
není únikem nebo útěkem před 
skutečností, nýbrž naopak její plné 
prožívání. Připomíná také hluboké 
naslouchání a obratnou řeč, kterým se 
věnuje opakovaně i v jiných spisech. 
Také se i jinde vrací k postupu, jak 
léčit emocionální bolest a prokázat 
opravdovou lásku a soucit ve vztazích. 
Všímavost znamená být tady, přítom-
ný a úplně živý. Je to pravda svobo-
dy – a bez této svobody není štěstí. 

Tichému, soustředěnému sezení 
a bdělému sledování dechu a práci s ru-
šivými vjemy, představami a myšlen-
kami se Thich Nhat Hanh věnuje také 
v publikacích přeložených do češtiny 
jako Ticho (Olomouc: Fontána, 2017), 
a Každý dech znamená pokoj: praktický 
průvodce každodenním životem (Praha: 
Knižní klub, 2014). Zde radí jak do ruš-
ného, uspěchaného života vkládat 
okamžiky bdělosti a prožívat chvíle 
klidu a štěstí. Ve Švestkové vesnici se 
občas ozve zvon a vše se zastaví na 
dobu tří pozorných vdechů a výdechů. 
Existuje dokonce i aplikace pro mobilní 
telefony, která se ozve v pravidelných 
intervalech a dává tuto možnost.

Chvíle bdělosti mají v Thayově pojetí 
léčivý význam. Jeho slavnou knížkou na 
toto téma je No mud, no lotus, do češtiny 
přeloženou jako Bez bahna lotos nevy-
kvete. Má podtitul Umění transformovat 
utrpení (Praha: Alferia, 2019). Věta 
tvořící titul knihy se stala téměř heslem 
lidí praktikujících podle Thayových do-
poručení. Objevuje se při různých příle-
žitostech též v podobě Thayem tradičně 
štětcem nakreslené. Tato malá učebnice 
přebývání v přítomnosti vychází z toho, 
že všichni lidé si přejí být šťastní, ale 
přitom součástí každého lidského 
života je utrpení. Štěstí nenalezneme, 
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když budeme před bolestí zavírat oči, 
když se budeme tvářit, že v životě není 
přítomna. Je možné naučit se utrpení 
přijmout a přetvořit v něco nového.

Práci s utrpením se věnují také 
publikace Strach: základní průvodce, jak 
přežít bouři (Praha: Euromedia Group, 
2019). Autor se věnuje možné trans-
formaci strachu v hlubokou harmonii, 
lásku a vnitřní klid. Kniha ukazuje, 
jak s pomocí praktikování neustálé 
bdělosti, hlubokého dýchání, medi-
tací vhledu do dějů v nitru překonat 
sociálně daný program. Věnuje se 
utrpení způsobenému v minulosti a do-
poručuje bděle znovu prožít to, co ho 
vyvolalo, a porozumět mu. Příznačným 
motivem všech škol duchovního života 
je strach ze smrti. Je a zůstává a nelze 
mu čelit jinak než efektivním cvičením 
bdělosti, relaxací a meditací, která 
se v théravádové tradici podle jazyka 
palí jmenuje mettá. Jde o metodické 
pěstování laskavého přátelství ke všem 
lidem a všem cítícím bytostem. 

Lidé kladou náboženským autoritám 
otázku, jak je to se smrtí. Je-li smrt 
definitivním koncem osobního života. 
Náš autor se této otázce nevyhýbá. 
Zabývá se jí v knížce Nic nekončí, nic 
neumírá: nejvyšší moudrost pro štěstí 
a útěchu (Praha: Metafora, 2014). Ptá se, 
dokážeme-li si vskutku cenit života, 
nebo na něm jen lpíme vedeni strachem 

z neznámého, z toho, že v okamžiku 
smrti prostě přestaneme existovat? 
Ukazuje, že každý se skládáme z nesčet-
ných prvků, které, než se složily do naší 
bytosti, byly jinde a v jiných souvis-
lostech. A i za života nás různé aspekty 
naší bytosti opouštějí. Podléháme 
v každém okamžiku rozkládání i sklá-
dání. Nejde o pád do absolutní nicoty.

Autor s radostnou lehkostí a napros-
tou srozumitelností i nám západním 
lidem dává nahlédnout do starých 
pravd, v nichž buddhističtí mniši 
a mnišky žijí už dva a půl tisíce let. 
Budeme-li pozorně číst, můžeme 
dospět k tomu, co pak možná potvr-
dí hluboké meditativní poznání, že 
smrt není žádný strašlivý a definitiv-
ní konec. A že ani my, ani naši drazí 
ve skutečnosti nikam neodcházíme. 

Mladí lidé přicházeli za učitelem 
s otázkami příznačnými pro jejich věk. 
Ptali se ho na partnerské a podobné 
vztahy. Na to odpovídá v spisu O lásce 
(Praha: Alferia, 2020). Obsahuje vhledy, 
které se dají aplikovat do vztahů part-
nerských, rodinných, pracovních i přá-
telských. Přivádí čtenáře k prohlubová-
ní vděčnosti ohledně jejich vztahů a učí 
tvořivému zacházení s překážkami. 
Seznamuje se čtyřmi stavy mysli, které 
patří k lásce. Jsou to mettá – nepodmí-
něná a nesobecká milující laskavost, 
karuná – soucit ke všem bytostem bez 

rozdílu a úsilí být užitečný sám sobě 
i ostatním, muditá – radost z radosti 
druhého, upekšá – vyrovnanost, klidná 
mysl. Thay vybízí k jejich kultivaci. 
V théravádovém buddhismu se tyto 
čtyři stavy mysli označují jako bož-
ská dlení (nebo božské příbytky).

Doplňuje ji knížka O věrnosti (Praha: 
Alferia, 2021). Lze říct, že Thayovo 
pojetí partnerské lásky není represivní, 
ale je náročné. Nabízí zde pro někoho 
možná překvapivé, ale o to cennější 
vhledy k tématům lásky, intimity, 
porozumění, závazku a smyslové lásky. 

Angažovaný buddhismus se věnuje 
péči o životní prostředí, o půdu, vodu, 
ovzduší, jakož i o živé organismy 
na Zemi. To výslovně probírá kniha 
Dopis z lásky: láskyplný vzkaz Matce 
Zemi od jejích dětí (Praha: Metafora, 
2014). Nejde jen o technický problém. 
V meditaci a při všímavém pozorování 
přírodních bytostí a dějů objevujeme 
kosmickou harmonii. To nás motivuje 
k šetrnému jednání. A navíc vnější 
děje jsou zrcadlem vnitřní skuteč-
nosti. Proto ztišení ponoření a bdění 
vysílá mír do celého živého světa. 
 
 
 

Autor je religionista a člen redakční 
rady časopisu Svět Dharmy.
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Tertön 
Foundation

Zakladatel naší nadace Tertön Foundation lama 
Tsori Dečhen Rinpočhe (1974–2021) měl vskutku 
pestrý život. Už ve třech letech se projevil jako 
tulku (převtělený lama), byl v Indii unesen, za
chráněn, následně získal klasické i buddhistické 
vzdělání, učil dharmu v Americe... Proč si nakonec 
vybral pro své projekty právě Českou republiku?

Narozen, aby pomáhal druhým

Tsori Dečhen Rinpočhe se narodil jako Karma 
Gjurme Sonam roku 1974 v uprchlickém táboře 
v jižní Indii. Jeho otec Lama Samteng je rovněž 
významný učitel, který strávil přes 40 let meditací 
v ústraní. Už ve věku tří let učil malý Gjurme své 
malé kamarády meditovat! Během jedné cere
monie dokonce vyšplhal na trůn určený učiteli 
a začal žehnat zástupům přicházejících Tibeťanů.

Když ale vzápětí před celou rodinou prohlá
sil „Jsem Drubwang Tsori Dečhen Rinpočhe!“, 
odpovědí mu bylo hrobové ticho. Nebylo pochyb, 
že chlapec je tulku – reinkarnace realizovaného 
mistra, který se znovu zrodil jako bódhisattva, 
aby pomáhal všem bytostem. Znamenalo to, 
že by malý Gjurme měl odejít do kláštera, jen
že rodině se s ním tak brzy loučit nechtělo. 
A tak jeho dědeček rozhodl, že teprve až bude 
Gjurmemu sedm let, pošle ho studovat do kláš
tera Namdroling pod vedením Jeho Svatosti 
Penora Rinpočheho, držitele odkazu linie Palyul 
starobylé tibetské buddhistické školy Ňingma.

Zázračná záchrana

V klášteře studoval Gjurme meditaci, filosofii 
a tradiční tibetskou medicínu. Bohužel studium 

bylo přerušeno řadou tragických událostí. Když 
do Namdrolingu dorazila zpráva, že zemřela 
Gjurmeho maminka, jel domů na vlastní pěst, 
aby se s ní rozloučil. Do autobusu v Bengalúru 
ale nenastoupil: potkal ho osud, který bohu
žel i v dnešní době potkává stovky dětí v Indii. 
Byl unesen a prodán do otroctví. Po dvou le
tech utrpení jej v zuboženém stavu našel vy
sloužilý voják, který mu zachránil život. 

Tato krutá zkušenost z dětství vedla 
Rinpočheho k tomu, aby zasvětil život po
máhání těm, kteří to potřebují nejvíce.

Jeho záchrance – Kapitán, jak mu Tsori Rinpočhe 
přezdíval – jej vzal do rodiny jako vlastního syna. 
Dostalo se mu klasického vzdělání, vedle studií 
také pracoval. Po dosažení plnoletosti se Tsori 
Rinpočhemu podařilo opět se shledat se svým 
otcem Lamou Samtengem a se svou rodinou. 
Následně dokončil své vzdělání v klášteře.

Na naléhání svého učitele Penora Rinpočheho 
odjel Tsori Rinpočhe do Ameriky, aby tam vy
učoval dharmu. Tato mise přinesla Tibeťanům 
žijícím v otřesných podmínkách uprchlického 
tábora spoustu užitku. Za přispění Rinpočheho 
žáků se do tábora dostala humanitární pomoc, 
hlavně jídlo a léky. Na oknech se objevily chybě
jící moskytiéry, chránící proti malárii; pouliční 
psi dostali očkování proti vzteklině a Rinpočhe 
dokonce nechal vybudovat novou cestu, kte
rá zkrátila cestování do nejbližšího města 
o pět hodin. S cílem pomoct svým strádajícím 
soukmenovcům založil Tsori Rinpočhe klášter 
v Mainpatu, který poskytuje domov a vzdělání 
stovkám tibetských dětí z uprchlických táborů. 

Požehnaná země

Když v roce 2017 Tsori Rinpočhe poprvé při
jel do České republiky, prohlásil: „V této zemi 
mám hodně žáků.“ Viděl obrovský poten
ciál pro rozvoj buddhismu v České republice. 
V roce 2018 byla pod jeho vedením založena 
nadace Tertön Foundation, která si klade za cíl 
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uchovat buddhistická učení a zpřístupnit je 
lidem. Tato učení pomáhají v rozvíjení sou
citu a laskavosti nejen k nám samotným, ale 
ke všem cítícím bytostem. Rovněž bylo v Praze 
otevřeno městské meditační centrum.

Ovšem největším Rinpočheho přáním bylo vy
tvoření veřejného místa, kde by všichni měli 
možnost poznat buddhistické učení a seznámit 
se s meditací. V roce 2020 jsme poblíž Dobříše 
našli místo, jež odpovídalo Rinpočheho požadav
kům – pojmenoval ho Čökuling, což v tibetštině 
znamená Místo dharmakáji. Zde máme v plánu 
vybudovat buddhistické centrum, otevřené 
všem zájemcům o buddhismus. Budování centra 
plánujeme zahájit už v červenci tohoto roku.

Rinpočheho odkaz

V listopadu roku 2021 Tsori Dečhen Rinpočhe 
podlehl dlouhodobé nemoci. Do svých posled
ních momentů předával žákům drahocenné 
rady a byl všem nápomocný. Při svém odchodu 
tulku předvedl naprostou kontrolu nad svou 
myslí – o něčem takovém většinou pouze čteme 
v knihách o nejslavnějších jogínech. Celých pět 
dní po smrti jeho mysl setrvávala v těle, kte
ré spočívalo v meditační pozici, přičemž jeho 
srdeční centrum zůstávalo teplé (thukdam). 
Následná kremace byla doprovázena mnohými 
příznivými znaky a po otevření kremační stúpy 
byly nalezeny Rinpočheho neporušené oči, jazyk 
a srdce, které se spojily do jednoho celku. To 
Tibeťané považují za nejvyšší znak očištění těla, 
řeči a mysli a rozvinutí jejich dokonalých kvalit.

Stejně jako další Rinpočheho žáci i my v Tertön 
Foundation pokračujeme v uskutečňování jeho vizí 
a naplňování jeho odkazu. Nadále podporujeme 
kláštery v Mainpatu a Pharpingu a odvádíme cha
ritativní práci v Indii a v Nepálu, kde se i s relativně 
malým množstvím peněz dá přinést spousta užitku.

Pokud jde o naše aktivity v České republice, právě 
se chystáme zahájit budování buddhistického 
centra Čökulingu u Dobříše. Za tímto účelem 
jsme zakoupili dvanáct hektarů půdy. Chceme zde 
mimo jiné vybudovat meditační chrám, gonpu. Ta 
bude stále otevřená všem těm, kteří si přejí skrze 
buddhismus poznat sami sebe a pomáhat ostat
ním. Jedním z Rinpočheho přání bylo, abychom 
v budoucnu prováděli nepřetržitou meditaci 
za mír a štěstí ve světě. Meditující by se střída
li, ale vždy by meditoval alespoň jeden člověk.

Plánujeme, že vedle gonpy vyroste také Šedra, 
institut pro studium buddhistické filosofie. Sem 
budou jezdit předávat své nauky učitelé z nej
různějších buddhistických škol. Tsori Rinpočhe 
byl zastáncem hnutí RIME. A také zde plánuje
me postavit domov pro seniory. Buddhismus 
je v Evropě zakořeněn již přes padesát let 
a první generace buddhistů již stárne. Naším 
přáním je dát těmto lidem místo, kde mohou 

v klidu trávit čas a meditovat, a zároveň jim 
poskytnout veškerou péči, kterou potřebují.

Pojďme do toho spolu!

Před svým odchodem Tsori Dečhen Rinpočhe 
požádal svého otce Lamu Samtenga, aby předal 
Čökulingu své požehnání. S tímto cílem koncem 
letošního června navštíví Lama Samteng Českou 
republiku spolu s Rinpočheho ženou Karzang 
Dolmou a jejich dvěma dcerami. U příležitosti 
této velké události započnou přípravné práce 
na stúpě osvícení. Stúpy symbolizují plně roz
vinuté kvality mysli a přinášejí harmonii a po
žehnání svému okolí. Jelikož se Česká republika 
nachází v centru Evropy, prospěje tato stúpa 
mnoha lidem, a to zdaleka nejen v naší zemi!

Přípravné práce odstartují počátkem čer
vence 2022. Pokud se do nich chcete zapo
jit, nepotřebujete žádné speciální znalosti 
ani zkušenosti. Stačí, abyste pouze měli chuť 
podílet se na něčem nadosobním, co přine
se užitek nejen nám, ale i všem generacím, 
které přijdou po nás. Jste více než vítáni. 

Místa je dost pro všechny. Těšíme se na Vás! 

 

Poděkování

Srdečně děkujeme všem těm, kteří 
podpořili naši crowdfundingovou 
kampaň na platformě Donio.cz – 
díky vám jsme vybrali na rozjezd 
časopisu 138 629 korun!

O vydání tohoto prvního čísla se 
zasloužili zejména Patrik Bartek, Iva 
Cimalová, Bedřich Herbst, Martin Hynek, 
Tomáš Klus, Tereza Kvapil Pokorná, 
Roman Novák, Jan Pinc, Jan Poustka, 
Ondřej Rott, Dagmar Řezáčová, Jan 
Vlček, zenové školy Kwanum Zen a Plum 
Village, nadace Tertön Foundation, 
nadační fond Nala (nala.cz), internetové 
obchody Orient Krystal (orientkrystal.
cz) a Stúpy.cz (stupy.cz) a mnoho 
dalších přispěvatelů... Děkujeme!

Věříme, že nám zachováte svou 
přízeň a budete náš časopis 
podporovat i nadále!
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27. května bude v Salmovském 
paláci (Hradčanské náměstí 1, 
Praha 1) otevřena výstava „zenga“, 
japonské zenové malby a kaligrafie 
ze 17.–20. století. Národní galerie 
Praha vystaví vůbec poprvé část 
unikátní sbírky Kaeruan („Z žabí 
chýše“). Výstava potrvá do 2. října.

6. až 19. června proběhne v ārāmě 
Karunā Sevena (Slezská 2059/3, 
Prostějov) individuální meditační 
ústraní. Jedná se o individuál
ní meditační praxi, kdy je možné 
využít vedení a instrukce ctihodné 
bhikkhšuní Visuddhi, ale též prak
tikovat sami na základě vlastních 
zkušeností. Přihlášky: https://cs.ka
runasevena.cz/applicationform. 

17. až 19. června navštíví Prahu na 
pozvání Bodhi Path Praha tibetský 
mistr linie Karma Kagjü Džigme 
Rinpočhe. Setkání s ním proběh
nou v kinosále Dlabačov (hotel 
Pyramida, Bělohorská 24): pátek 
17. 6., 19:30–21:00; sobota 18. 6., 
10:00–11:30 a 15:00–16:30; neděle 
19. 6., 10:00–11:30. Cena při regist
raci po 20. 5. a na místě – 1 600 Kč 
(zvýhodněná pro studenty, důchod
ce, lidi v nouzi, členy Bodhi Path – 
1 200 Kč), vstupné na jednotlivé 
přednášky – 450 Kč (zvýhodněné 
350 Kč). Více informací: bodhipath.cz.

20. až 26. června proběhne v zeno
vém klášteře ve Vrážném (Vrážné 3, 
Jevíčko) meditační ústraní ško
ly Kwanum Zen s mistrem Dae 
Kwangem (nar. 1944), hlavním učite
lem zenového centra v Providence, 
USA. Cena ústraní a další detaily 
se upřesňují, pro informaci viz 
webové stránky kwanumzen.cz.

Ve dnech 27. června až 7. července 
sangha Bodhi Jeseníky zve na jede
náctidenní intenzivní meditační kurz 
všímavosti a vhledu Satipatthána
Vipassaná (Théravádová tradice). 
Kurz proběhne v Holčovicích (oblast 
Jeseníky), kurzovné činí 10 900 Kč 
(plná vegetariánská penze, uby
tování, pitný režim). Přihláška: 
https://bit.ly/bodhijeseniky. 

Od 1. července začnou v meditač
ním centru Chökuling u Dobříše 
přípravné práce pro stavbu stú
py. Proces příprav povede Lama 
Samteng, student Tulku Urgyen 
Rinpočheho, který většinu svého 
života strávil meditací v ústraní. 

Zúčastnit se můžete za dobrovolný 
příspěvek. Pokud byste rádi přiložili 
ruku k dílu nebo se dozvěděli více 
informací, pište na info@terton.cz.

Ve dnech 2. až 16. července se 
budou v Tuněchodském Mlýně 
u Stříbra (Kladruby, okres Tachov) 
konat meditační kurzy pod vede
ním britské mnišky Thajské lesní 
tradice Adžán Čandasiri (2. až 
9. července) a australského mni
cha barmské tradice Jeffa Olivera 
(9. až 16. července). Každý z kur
zů stojí 5 800 Kč, oba dohromady 
10 000 Kč. Více informací: https://
www.buddha.cz/kurzymeditace/ 

3. až 9. července proběhne na 
půdě Filozofické fakulty Univerzity 
Karlovy 16. celosvětový seminář 
Mezinárodní asociace tibetských 
studií (IATS). Pro další informace 
sledujte webové stránky asocia
ce https://www.iats.info/.
 
8. až 10. července proběhne ví
kendový meditační kurz všímavosti 
a vhledu SatipatthánaVipassaná 
(Théravádová tradice) pro začáteč
níky. Kurz proběhne v Holčovicích 
(oblast Jeseníky), kurzovné činí 
2 990 Kč (plná vegetariánská penze, 
ubytování, pitný režim). Přihláška: 
https://bit.ly/bodhijeseniky.

V sobotu 16. července se v cent
ru Shambhala (Varšavská 290/13, 
PrahaVinohrady) od 8:30 do 16:00 
koná jednodenní meditační ústra
ní školy Kwanum Zen. Doporučený 
dar činí 500 Kč. S sebou: pohodlné 
dlouhé volné kalhoty vhodné na 
meditaci v sedě, ponožky a ideálně 
jednobarevné či nevýrazné obleče
ní. Součástí je lehké vegetariánské 
občerstvení. Hlaste se nejpozději 
do 13. července na kwanumpraha@
gmail.com, tel. +420 602 796 371.
 
22. až 24. července máte možnost se 
zúčastnit ústraní (retreatu) s ti
betským mistrem Yongey Mingyur 
Rinpočhem v Praze. Ústraní proběh
ne v kostele sv. Anny (nadace Pražská 
křižovatka), ul. Zlatá 211, Praha 1 
Staré město. Pro více informací 
(v angličtině): events.tergar.org nebo 
(v češtině) FB: Tergar Prague (také 
na IG), mail prague@tergar.org.

28. až 31. července pořádá Zenová 
škola mistra Sandó Kaisena ústra
ní ve Vrážném u Jevíčka. Ústraní 

proběhne od čtvrtka 28. 7. (19:00) 
do neděle 31. 7. (15:00) v klášte
ře Kwan Um, Vrážné 3, Jevíčko. 
Finanční dar: 2 500 Kč včetně 
ubytování a vegetariánské stra
vy. Více informací najdete na 
stránkách www.zenkaisen.cz.

V sobotu 13. srpna se v centru 
Shambhala (Varšavská 290/13, 
PrahaVinohrady) od 8:30 do 16:00 
koná jednodenní meditační ústra
ní školy Kwanum Zen. Doporučený 
dar činí 500 Kč. S sebou: pohodlné 
dlouhé volné kalhoty vhodné na 
meditaci v sedě, ponožky a ideálně 
jednobarevné či nevýrazné obleče
ní. Součástí je lehké vegetariánské 
občerstvení. Hlaste se nejpozději 
do 13. července na kwanumpraha@
gmail.com, tel. +420 602 796 371.

Ve dnech 19. až 29. srpna sangha 
Bodhi Jeseníky nabízí další mož
nost se zúčastnit jedenáctidenního 
intenzivního meditačního kurzu 
všímavosti a vhledu Satipatthána
Vipassaná (Théravádová tradice). 
Kurz proběhne v Holčovicích (oblast 
Jeseníky), kurzovné činí 10 900 Kč 
(plná vegetariánská penze, uby
tování, pitný režim). Přihláška: 
https://bit.ly/bodhijeseniky.

Ve dnech 15. až 20. září proběh
ne v meditačním centru Javorie 
v Horném Tisovníku na Slovensku 
intenzivní meditační kurz s Bhante 
Dhammadipou. Základní poplatek 
činí 185 Eur ( je do něj zahrnutá 
doprava pro učitele, ubytování, 
vegetariánská strava; na dar pro 
učitele lze přispět na místě). Pro 
závazné přihlášení je třeba uhra
dit zálohu 100 Eur. Více informací, 
přihlášky: info@centrumlong.sk. 



inzerce

projekt NAMASTÉ NEPÁL, spolku na pomoc Nepálu

- nabízí rukodělné zboží přímo od výrobců
- největší výběr �betských thanegk v ČR
- vo�vní, umělecké a užitkové předměty
- co není skladem, objednáme v Nepálu

NEPÁLSKÝ
OBCHŮDEK

www.namastenepal.cz/e-shop
obchudek@namastenepal.cz

Výtěžek přispívá na stavbu škol
pro chudé nepálské dě�.

ZEN | Buddhovo sezení
Zenová škola mistra Sandó Kaisena

Pravidelná sezení v našich centrech

Praha pondělí a čtvrtek v 19.00

Brno pondělí a čtvrtek v 18.30

Ostrava úterý a čtvrtek v 19.00

Litvínov středa v 19.00

Kladno lichý čt a sudý pá v 18.30

Více na: 
www.zenkaisen.cz

Buddhistická ekonomie je v současnosti již poměrně etablovaný 
proud ekonomického myšlení, který se na Západě rozvíjí od 60. let 
minulého století. Lze skloubit ekonomickou efektivitu s etickými 
hodnotami? Je možná „ekonomika soucitu“ a pomůže nám zvládnout 
následky klimatické krize? Odpovědi na tyto otázky v knize hledají 
akademici i duchovní, laici i mniši, mezi nimiž nechybí jména jako:

Stephen Batchelor
prof. Clair Brownová
Vaddhaka Linn
ctihodný Prayudh Payutto
prof. László Zsolnai
a další...

Výbor uspořádal, 
z angličtiny přeložil 
a poznámkami 
opatřil Max Ščur. 
Vydalo nakladatelství 
Pavel Mervart 
v roce 2022, 192 stran.

269 Kč



Předplaťte si  
náš časopis  
na roky 2022  
a 2023!

Předplatné 
do konce roku 2022 
(2 čísla)
 · základní: 200 Kč
 · fanouškovské: 300 Kč
 · mecenášské: 400 Kč

Předplatné 
na roky 2022 a 2023 
(6 čísel)
 · základní: 600 Kč
 · fanouškovské: 900 Kč
 · mecenášské: 1200 Kč

Jak postupovat:

1. Pošlete nám na účet jednu 
z uvedených částek, do zprávy 
uveďte „Předplatné, Jméno 
a Příjmení, Obec“

bankovní spojení:
308347692 / 0300

2. Zaregistrujte se na našich 
webových stránkách 
www.svetdharmy.cz/predplatne/

V případě dotazů 
nás neváhejte kontaktovat: 
predplatne@svetdharmy.cz

Děkujeme!

„Celý duchovní 
život spočívá v tom, 

že máme dobré 
přátele, kamarády 

a společníky.“
Buddha

www.svetdharmy.cz
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