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Rozhovor s oddaným Kršny Madhusúdanem dásem
dá

ŽEBRÁCI
NÁM KÁŽOU
Ruth J. Weiniger
Madhusúdán dás (*1982) je mnich hnutí Haré Kršna, věnující
se pouliční misionářské práci. Zároveň tuto práci neobvyklým
způsobem reﬂektuje – již několik let vytváří pro ostatní misionáře, i zájemce mimo hnutí, komixový časopis The Frontline
Preachers („Kazatelé v přední linii“). „Přední linie“ boje o lidské duše se odehrává v ulicích města, konkrétně třeba na pražském Andělu, kde se na několika desítkách čtverečních metrů
setkávají manažeři i žebráci, misionáři i prodejci drog, alkoholici i „běžní“ návštěvníci místních obchodních center.
Tomuto terénu odpovídá i styl kresby: na naskytlo. A to bylo moje nejkreativnějOstré linky, vykreslující hranaté budovy ší období v životě, co se týče výtvarnýho
a rázovité postavičky pohybující se mezi umění. To se pak ňákým způsobem doslonimi. Všechny obrázky jsou černo-šedo- va zastavilo, když jsem odešel do chrámu
bílé. Reklamy a značky oděa jako mladej student jsem zavů, které prostředí dokresčal žít velice intenzivně úplně
lují, bývají nahrazeny nápijinou podstatou.
sem „BLABLA“. – Tedy nic
Jak ses dostal k tomuhle
z toho, co si obvykle spojujetypu služby?
me s uměním hnutí Haré Kršna. S Madhusúdánem dásem
Já jsem vyrůstal na ulici, neujsme se sešli v žižovské vegestále jsem byl venku, a i když
tariánské restauraci Gouranga.
jsem šel do chrámu, tak jsem
Zajímal mne především neobpořád na ulici. Mám stejný
vyklý umělecký počin a samotendence, stejný sklony. DoMadhusúdan dás.
zřejmě i jeho autor.
konce dodneška, i po skoro
deseti letech, co jsem v chráSmím se zeptat, cos dělal před tím, než
mu, mám neustálej přehled o hudební scéses stal mnichem?
ně. O trendech, módě a všech tadytěch věPocházim z celý a civilizovaný rodiny, kde cech, výtvarným umění a proto se v tý spooba rodiče pracujou, snažej se láskyplně vy- lečnosti cítím svým způsobem doma. I přes
chovávat obě svoje děti nejlépe, jak umí. to, že náš životní cíl a styl života je diameSice to nebylo ňák extra duchovně pokro- trálně odlišnej.
čilý rodinný plánování, ale já i můj braA v tý službě, kterou dělám, distributr jsme vyrostli v dospělý, soběstačný je- ci knih lidem na ulici, se cejtím velice podince, který nemaj žádný vážnější problé- hodlně. Protože o tu službu jsem se modmy s životem.
lil, abych ji dostal, nakonec jsem se milosDělal jsem uměleckou školu, kde jsem tí našeho duchovního mistra, mejch chráse kromě těch negativních věcí, jako je tře- movejch autorit a Kršny samotnýho mohl
ba lhát učitelům a podvádět při písemkách, zúčastnit týhletý mise a pokračuju už skonenaučil prakticky nic podstatnýho. Jsem ro pět let, vlastně dýl než pět let, a čím dýl
vzděláním rytec kovů, to je velice krásnej to dělám, tím to dělám radši a získávám
a vzácnej obor. Ale všechna řemesla umí- hlubší realizace, jak je to vlastně vznešený
raj, i tohle umírá.
a hluboký na tý ulici.
Když jsem se osamostatnil a odešel od
Kteří lidi si berou knížky?
rodičů, měl jsem tendenci žít trochu jinej
život než běžný průměrný konzumenti, tak Všemožný lidi. Jsou to bohatý, velice bohajsem chvilku pracoval v různejch pracích, tý lidi, bezdomovci, muži, ženy, starý, mlai na černo, podle toho, co se tak nějak zrov- dý, vlastně prakticky kdokoliv. To stejně zá-
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visí na Nejvyšším Pánovi, komu tu knížku
chce jakoby dát, a když já se dobře modlím o to, abych se stal jenom jeho nástrojem a nějak nebrzdil nebo jakoby neředil tu
Jeho touhu. A to je určitej stav vědomí, takový samádhi, do kterýho se může člověk
při tadytý službě dostat, když si úplně dokonale uvědomuje, že on tam je jenom jakoby ta lžíce, kterou Nejvyšší Pán míchá tu
vesmírnou polívku. A to je dokonalej stav,
při kterým se dějou zázračný věci, kdy si
knížky berou takřka jakýkoliv lidi. A to je
největší stav blaženosti.
Co ti bezdomovci? Jaké je stýkat se
s nimi jako mnich?
Moje zkušenost je, že tadyty lidi díky těm
ranám osudu a života, kterejma si všichni
prošli, někdy se to zřetelně podepíše i na
jejich končetinách, tak díky tomu vlastně
jsou docela pokorný. Některý jsou i hodně
pokorný. Protože třeba člověk automaticky musí bejt v určitý pokorný náladě, když
žebrá. Neexistuje pyšnej žebrák. Protože
pyšnýmu žebrákovi přirozeně nikdo nic
nedá. A oni jsou často velice pokorný a nemají třeba vůbec problém zpívat ty jména,
který my běžně zpíváme. Zdravit nás „Haré
Kršna“ jako se zdravíme.
No, a díky tomu oni pak vlastně můžou
v příštím životě mít velice pěkný zrození.
Nebo už teďka v tomhle životě dostávají
velkou milost od Nejvyššího Pána, že zpívají Jeho jméno. I když se to třeba teďka
nijak neprojeví a možná už v tomhle životě
nijak markantně se v jejich životech nic nezmění, oni přesto z toho získají velkej prospěch. A já nemám problém se s nima sdružovat, protože vím, že to je velká příležitost
pro ně, jak udělat určitej duchovní pokrok.
Třeba dneska jsme u jednoho sloupu
byli čtyři žebráci, dalo by se říct. Když počítám sebe jako prvního, druhou paní na
vozíčku, která tam běžně žebrá, plus třetí další Kazachstánku, která si tam přímo
sedne před nás, k tomu poslednímu sloupu,
u kterýho jsme si oblíbil stát, plus jeden další člověk, kterej tam žebral. Bylo to vlastně i humorný vidět, co to je za dnešní společnost, že žebrota je vlastně úplně přirozená součást denního života.
Myslím, že Kršna chce, abych byl skutečně víc pokornej. Tak mi tak posílá ty, který mi říkají pravdu. Protože i ty lidi na ulici, i přes to, že skutečně jsou v nevědomosti a žijou úplně šílenej život, často je Kršna používá, aby nám skrz ně řekl to, co je
skutečně pravda. A to jsem si už na začátku
v praxi ověřil, že to kázání skutečně není je-
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nom jako že kážeme „my vám“ ale
zároveň i „vy všichni nám“.

by extra úsilí, abych našel čas kreslit ten časopis.
Je to taková neoﬁciální záležiSetkáváš se s kazateli nebo misiotost, která ani není schválená nanáři jiných náboženství?
šima chrámovejma autoritama
Je tam spousta těch, který právě
a vím, že kdyby některý z nich to
mají nějakou další misi. Ať už disskutečně do detailů přečetly, tak
tribuujou jakýkoliv další hlouposs hodně věcma nebudou souhlasit
ti pro nadace, nebo to jsou právě
a kdybych to chtěl třeba oﬁciálně
svědkové Jehovovi, který teďka maj
nějakým způsobem prezentovat,
novej styl, že si rozbalej stojany se
tak mi to ani nedovolí. Ale už jsem
svejma propagačníma materiálazvyklej a i moje chrámový autorima, anebo to jsou takoví ti zapálety jsou zvyklý, že občas vyplodím
ní fanatici, kteří vždycky jenom za
něco, co není úplně reprezentativchůze mi střelí pár pekelných hesel
ní, ale zároveň to splnilo svoji práci.
a jdou dál, aniž by se zastavili. Den- Ostré linie a drsné příběhy Frontline Preachers se silně
Jedna rubrika ve starším čísle se
liší od běžného, „sladkého“ umění Haré Kršna.
ně je jich spousta.
jmenuje Mercyprocate – to je kombiTeď je to třeba hodně nábožennace dvou slov, „mercy“ jako milost
sky laděný. Někdy je tam třeba pět skupin, taky typický pro ulici, i těm jsem často ne- a „reciprocate“ jako opětovat nebo výměkterý se tam snažej něco prezentovat. A když chával knihy.
na. Jako prostě výměna milosti mezi sebou.
Tak nějak tam spolu žijeme a já se snapak lidi potkaj ještě jednoho dalšího, ještě
ð Dokončení rozhovoru
v tomhle hábitu, tak už je jejich smysl pro žím vždycky nějak dát těm lidem kus sebe,
je na protější straně dole.
času, pozornosti, laskavosti, protože to je
humor skutečně velice vytříbenej.
Většinou se k nim snažím mít milosti- přesně to, co jim chybí. A jenom trochu
vej postoj. Většinou se snažím mít milosti- když jim dáme, tak ty lidi úplně změněj
vej postoj ke všem. To je ta naše hlavní ná- svoji mentalitu a začnou bejt trochu norreligionistický časopis
lada, kterou bychom měli mít, že jsme mi- mální. Zapomenou na tu svoji misi, že tam
o současné náboženské scéně
lostiví. Proto taky třeba chodíme ven, ba- šli něco rozdávat, prodávat, prezentovat,
17. ročník
vit se s lidma, ať jsou jakýkoliv. Zároveň kázat, a jednaj jako člověk.
Číslo 1/2014 vychází 17. března 2014.
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A to jsou takový reálný hlášky, který lidi často dávaj, když viděj na ulici mnicha. Často jsou hodně sprostý, takže jsou pak
hodně cenzurovaný nějakým graﬁckým způsobem, ale ty jsou
nejoblíbenější u oddanejch, který ty časopisy četli.
Třeba ta žebračka, která tam chodí k tomu sloupu a dělá ze
sebe strašnýho chudáka, aby jí lidi přispívali. A člověk přirozeně na začátku má soucit a když vidí, že hodně z toho prokouří, propije, tak ten soucit s těma lidma ztrácí, ale přesto se snaží nějak jim pomoct. Když vidí, že jsou fakt v bídným životním stavu, hlavně kvůli svý nevědomosti a kvůli svejm špatnejm životním návykům, tak se jim snaží nějak
pomoct. Víte, ona vždycky žebrá takhle: „Paní, pane, mohli byste mi dát nějaké drobné? Prosím vás...“ – A jede
furt dokola tuhletu stejnou mantru. – A já jsem k ní přišel
a říkám: „Daruju vám mantru.“ A ona řekla tak úplně: „Nechci!!!“ Tak jsem řek: „Tak budete žebrat do nekonečna.“
A ona: „Nevadí.“ Tak jsem řek: „Tak nashle...“
To jsou takový krátký výměny, tyhle výměny milosti. A někdy jsou fakt drsný. Ono tam se, na tý ulici, třeba při tom kázání, velice ostře kloubí ta hořkost toho materiálního plus ta sladkost toho, když ta osoba objevuje tu duchovní sladkost, tu chuť
v těch duchovních otázkách. Je to taková hořkosladká chuť,
kvůli který ti, co to dělaj, vědí, že v tom chtějí pokračovat dál. n
Poznámka
Publikovaná čísla Frontline Preachers jsou v digitální podobě k dispozici na adrese:
http://www.neomezeny.cz.
Mgr. Ruth J. Weiniger (*1982) absolvovala studium religionistiky na Filosoﬁcké fakultě Univerzity Pardubice. Nyní je v navazujícím studiu religionistiky na ETF UK.

