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Připadá mi neuvěřitelné, jak široká je 
buddhistická část produkce vašeho na-
kladatelství. Přitom se k buddhismu při 
sčítání lidu přihlásilo jen asi dva a půl ti-
síce lidí. Kdo jsou tedy vaši čtenáři, když 
je u nás tak málo buddhistů?

Musím přiznat, že nevím. Vydávám větši-
nou od každého titulu tisíc kusů a trvá tak 
dva nebo tři roky, než se to prodá. Ale ne-
myslím, že by naši čtenáři museli být bud-
dhisté. Spousta lidí sebe nevnímá jako pří-
slušníky nějaké konfese. Nedávno mě na 
veletrhu zastavil nějaký stavební inženýr 
a řekl, že si řeší nějaké problémy, a proto 
si koupil knížky o meditaci vhledu. Ale ani 
by ho nenapadlo považovat se za buddhistu.

Takže ty knížky asi spíš slouží pro pra-
xi a nikoli jako náboženská literatura.
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né „já“ nebo nesmrtelná duše, nýbrž vztah 
příčiny a následku. Přerození bývá v bud-
dhismu přirovnáváno k razítku a jeho otis-
ku, k pečetidlu a otisku v pečetním vosku. 
Od jedné dohořívající svíčky je zapálena 
nová, další. To, co pojí předešlý život s tím 
následujícím, je kauzalita a posloupnost; 
to, co přechází z předešlé existence na tu 
příští, je především individuální, neosobní 
impuls existence, „naše existenční dluhy 
a přeplatky“ - nevyřízená karma, ve které 
semínko vědomí vzklíčí k nové existenci. 
Buddha k tomu říká: „Karma je ta skuteč-
ná děloha, z níž se bytosti rodí.“

Teprve Buddhova nauka mi otevřela 
pochopení, o čem spiritualita vlastně je: 
člověkem vnímaná realita je pouhá vyso-
ce omezená, selektivní interpretace jisté 
vrstvy fenoménů Veškerenstva. Nábožen-
ství přinášejí poselství z oblastí té všeob-
sahující reality, poselství o oněch funkcích 
a zákonitostech, kterými se řídí nadřazená 

Skutečnost. Můžeme diskutovat jak zda-
řilá či omezená, nebo dokonce zavádějící 
jsou tato poselství jednotlivých nábožen-
ských systémů, ale jako celek je pro mne 
spiritualita zcela konkrétní, naprosto věc-
nou disciplinou.

To zní velmi racionálně, skoro jako ná-
znak nějakého nového vědeckého nábo-
ženství. Je to ono „nové pojetí spiritu-
ality“, o němž jste mluvil na začátku?

V mém odhadu se spiritualita a věda v bu-
doucnosti opět spojí v jeden proud pozná-
ní - podobně jako tomu bylo na počátku. 
Původně jsem si myslel, že karma bude ten 
první spirituální faktor, který bude obje-
ven a doložen vědecky. Nyní mám dojem, 
že to budou spíš různé frekvence existen-
ce: paralelní obydlená Universa – „Mul-
tiversum“. 

V theravádovém buddhismu se mluví 
o jedenatřiceti existenčních sférách; zvířata 
a lidé jsou v tomto seznamu vedeny jednot-
livě a hodně dole: lidská sféra je pátá od-
spoda. Nad lidskou sférou jsou vyjmenová-

ny mnohé oblasti „dévů“ a „brahmů“, což 
by se snad dalo přeložit jako sféry andělů 
a bohů. Nebeské a božské sféry jsou pro 
mnohé z nás velkou mentální útěchou. Jak 
křesťanství, tak i buddhismus jasně mluví 
o možnosti přejít v procesu smrti na vyšší 
frekvenci existence. Jsem přesvědčen, že 
je to možné. Ale vše zrozené, ať z našeho 
pohledu nízké nebo již vysoce sublimní 
a blažené, je přece jen stále ještě spojeno 
s různými druhy nesnází. I blaženost bohů 
je relativní. V souladu s Buddhovou nau-
kou zastávám postoj, že v porovnání s nib-

bánou je jakékoliv zrození v posledku bře-
meno, od kterého bychom se měli osvobo-
dit. A pak také pomoci ostatním se probu-
dit a osvobodit od nežádoucího.

Děkuji za rozhovor.
n

ð Dokončení rozhovoru 

s Ashinem Otammou z předchozích stran.

Nepochybně. Já ani nevydávám knížky, 
které by byly o nějaké ideologii, ale proto, 
aby byly užitečné. Třeba meditace vhledu 
může být užitečná komukoli bez ohledu na 
to, zda se považuje za buddhistu, nebo ne.

Vydáváte ale také dost náročnou bud-
dhistickou literaturu. Tu si ten stavební 
inženýr asi nekoupí.

Ale koupí si je třeba studenti religionistiky 
nebo příbuzných oborů. A pak si takovou 
literaturu koupí třeba pokročilí praktikují-
cí jiných směrů. Zase mám příklad: kama-
rád dělá jógu a koupil si knížku o tibetském 
buddhismu. Říkal mi, že je mu jedno, že se 
ta tibetská praxe obrací k Avalokitéšvaro-
vi. On si tam dosadí to své a ten text zůstá-
vá z hlediska praxe beze změny. Myslím 
si, že mnoho lidí je zaměřeno spíš na praxi.

To by také vysvětlovalo ty výsledky sčí-
tání lidu. Asi je opravdu hodně těch, kdo 
nemají touhu hlásit se k nějakému -ismu. 
Vraťme se ale k vašemu nakladatelství. 
Buddhistická literatura vypadá jako 
jeho vlajková loď. Ale spektrum vydá-
vaných knih je širší.

Nakladatelství je vlastně zaměřeno na mi-
moevropské a alternativní kultury. Těmi 
mimoevropskými myslím hlavně ty ori-
entální, především buddhismus, který mě 
zajímá nejvíc. Pak ale i spisy, které mají 
obecně kulturní význam, třeba japonskou 
poezii. Alternativní kulturou myslím pře-
devším západní alternativy – alternativní 
psychologii a osobnostní rozvoj. Také by 
se to snad dalo nazvat jako praktická psy-
chologie.

Tyto dva okruhy možná vyjadřuje i ná-
zev nakladatelství. 

Když jsem byl v roce 1990 ve Spojených 
státech, tak tam vyšla knížka DharmaGaia, 
eseje o buddhismu a ekologii. Dharma jako 
buddhistická nauka a Gaia jako západní 
ekologická alternativa.

Dvě stě vydaných titulů vypadá na vel-
ké nakladatelství.

Ale já jsem živnostník. Pracuji v posledních 
letech jenom se svou manželkou, která dělá 
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papírování. Jinak zadávám práci externis-
tům – redaktorce, sazeči a případně dalším. 

A jak to děláte s distribucí?

To je kámen úrazu. A také důvod, proč vy-
dávám v tak malých nákladech. Začínal 
jsem jako amatér a ani jsem nevěděl, jak 
se to s distribucí dělá. A doteď tomu nevě-
nuji mnoho energie.

Začínal jste jako amatér. Co vás k tomu 
vlastně vedlo?

Ve svém hledačském období, když mi bylo 
kolem pětadvaceti, jsem dělal buddhistic-
ké i jiné duchovní samizdaty. Po roce 1989 
jsem odjel na rok do Ameriky a po návra-
tu moje nakladatelská činnost z té samiz-
datové přirozeně vyplynula. A ještě pro to 
byl jeden důvod: když jsme založili Bud-
dhistickou společnost, chtěli jsme vydávat 
Buddhovy rozpravy a další primární texty, 
ale ukázalo se, že nikdo z nás to neumíme. 
Také jsme se nemohli domluvit, co přesně 
by mělo vyjít. A v této situaci jsem si řekl, 
že to tedy vezmu na sebe jako svou soukro-
mou iniciativu. Jako první brožurku jsme 
vydali Fišerovy Filosofi cké koncepce nej-
staršího buddhismu. 

Projekt Buddhistické společnosti ale 
zkrachoval.

Spíš vyšuměl. Neuměli jsme se tenkrát do-
hodnout ani vést žádnou organizaci. Byli 
jsme tenkrát naprosto nezkušení, jen nad-
šení. A potom se ukázalo, že ty odstředivé 
tendence jednotlivých skupin jsou silnější 
než touha být pod jednou střechou.

Není trochu škoda, že projekt vyšuměl?  
Před českou veřejností je buddhismus 
do velké míry reprezentován největším 
společenstvím Buddhismus Diamantové 
cesty. Není to tak trochu na úkor jiných 
směrů, třeba théravády?

Někteří lidé to tak říkají. Oni jsou speci-
fi čtí a někdo je kritizuje, že je to tzv. pop-
-buddhismus, ale já bych to tak nebral. 
Mezi buddhistickými společenstvími jsou 
některá více esoterická, jiná hodně otevře-
ná. Popularita této patrně nejlépe organizo-
vané a nejaktivnější skupiny by nebyla na 
úkor Buddhistické společnosti. Ta by měla 
stejně spíš reprezentativní úlohu, možná 
i trochu akademickou, ale jednotlivá spo-
lečenství by se stejně jistě starala přede-
vším sama o sebe. 

A že théraváda není moc vidět? Podle 
mě viditelnost závisí na atraktivitě a théra-
váda moc atraktivní není – jsou to přede-
vším bolavá kolena a pomalá cesta. Jako 
zajímavější se mi zdá otázka, proč se tady 
neuchytil zen. Jsou tady jen malé skupinky 
a ani knih o zenu se moc neprodává. Mož-
ná je nám čínská a japonská kultura přece 
jen hodně vzdálená a možná to také záleží 
na učitelích. Učitelé tibetského buddhismu 
na Západě jsou nejatraktivnější, ať už to je 
dalajlama nebo Ole Nydahl.

Cynicky řečeno, přijetí tibetského bud-
dhismu na Západě také asi dost pomoh-
la čínská okupace Tibetu.

Asi ano, díky ní se vytvořilo široké zázemí 
pomáhajících organizací, jako jsou Potala, 
Lungta a další. A to hraje svou roli.

Jaká je vaše osobní praxe? Praktikujete 
podle nějaké buddhistické školy?

Ne. Praktikoval jsem korejský zen, dokud 
žil Seung Sahn. Jeho následníci mi ale ne-
připadali jako příliš kvalitní učitelé. Pak 
mě hodně oslovil a vlastně dodnes oslovu-
je dzogčhen. Mám k němu blízko, ale ne-
dělám praxi v rámci žádné školy.

A jak jste se vlastně k buddhismu dostal? 
Co byl ten prvotní impuls?

Prvotní impuls byl na vojně v Plzni, kde 
jsem potkal desátníka, který dělal jógu. Za-
čal jsem se o to zajímat a to mě přivedlo 
k dalším knihám, také ke knihám o buddhis-
mu, k Lesnému a Procházkovi. V roce 1979 
jsem pak jel stopem na festival do Varšavy 
a potkal jsem polské zenové buddhisty. Do 
Polska jezdil i v těchto letech Seung Sahn.

Do Polska jezdila kvůli buddhismu řada 
lidí.

Nešlo jen o buddhismus, otevřenější to tam 
bylo ve všech směrech. Většina lidí, kteří se 
v 80. letech zajímali o buddhismus, byla ně-
jak napojena na Polsko. Já jsem pak do Pol-
ska jezdil pravidelně třikrát ročně do zeno-
vých center v Krakově a ve Varšavě. Po re-
voluci začala praxe školy kwan um i u nás. 
Na začátku 90. let byl Seung Sahn i v Praze.

Říkal jste, že učitelé, kteří vedou tuto li-
nii po Seung Sahnovi, vám už tolik ne-
vyhovují. Jsou to Poláci a Američané. Je 
vůbec možné, aby na Západě vyrostl au-
tentický buddhistický učitel?

Já si myslím, že ano. Buddhismus v dě-
jinách prokázal velkou adaptabilitu. Už 
Seung Sahn říkal, že buddhismus se na Zá-
padě také promění a západní buddhisté bu-
dou ovlivněni judaismem a křesťanstvím. 
A je to tak v pořádku, protože buddhismus 
se musí přizpůsobit naší mentalitě, aby 
mohl na Západě oslovovat. Ale je otázka, 
za jak dlouho se objeví nová kvalita. Vždy 
je nějaké přechodné období, které se vyzna-
čuje eklekticismem a malou autenticitou.

Je tedy možné říct, že vaše nakladatelství 
přispívá k vytvoření podmínek, v němž 
by ta nová kvalita vznikla?

Tak jsem to nikdy neformuloval, ale asi 
ano.

A formuloval jste někdy, proč to vlastně 
dvacet let děláte?

Protože mě to samotného zajímá, samo-
zřejmě. Mám to obrovské štěstí, že vydá-
vám to, co mě zajímá, a rozhoduji si o tom 
sám. Je mi v podstatě jedno, zda to je ti-
betský buddhismus nebo zen – když mě to 
osloví, tak to vydám.

Tak to je vlastně podobné jako v tom sa-
mizdatu.

V jádru je to podobné. Když asi před třemi 
lety začala trochu přicházet krize a neby-
lo jasné, jak ji přečkám, začal jsem vybírat 
z připravených knih ty, které bych chtěl vy-
dat a které ne. Řekl jsem si, že jedno z těch 
určujících kritérií je to, aby ty knížky byly 
užitečné. A je mi jedno, zda je to buddhis-
mus nebo psychologie osobnostního rozvo-
je, ale pokud mám pocit, že to může být li-
dem užitečné, tak bych to rád vydal.

Děkuji za rozhovor.
n 

Lumír Kolíbal.


