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O prvním překladu Nágárdžuny do češtiny 

 

Jan Lípa 

 

 

Bez vznikání, také bez zanikání, ne věčné, také ne oddělené, ne jedno, též ne různé, bez 

přicházení, bez odcházení. Kdo takto může učiti odvislému vznikání (patičča-samuppada), 

tichému vyhasnutí rozvíjení, před ním, Osvíceným, skláním svojí hlavu, před nejlepším 

z učitelů.  

Nágárdžuna: Mádhjámikašástra, překlad Fráňa Drtikol. 

 

 

I. 

 

František Drtikol – fotograf, malíř, ale také duchovního mistr, jeden z prvních 

československých buddhistů byl také překladatelem klasických buddhistických děl, především 

mahájány a vadžrajány. Mnohé z těchto textů byly přeloženy do češtiny vůbec poprvé.  

A mezi ty nejvýznamnější Drtikolovy překlady patřila Mádhjámikašástra – „Střední nauka 

Nágárdžuny“ neboli také Mūlamadhyamakakārikā (Základní verše o střední cestě), 

pozůstávající ze 447 nebo 449 veršů ve 27 kapitolách. Podle tohoto textu byla pojmenována 

celá škola – madhjamaka.  

Právě Nágárdžunu překládá Drtikol do češtiny jako první. Stalo se tak roku 1942, 

z německého vydání Maxe Wallesera z roku 1912. 

František Hein vzpomíná (1966) na důležité Fráňovy překlady: Postupem času mně Fráňa 

půjčil prostě vše! Všechna Svatá Písma, jež byla u něho přeložena, i ta, která vlastnil odjinud, 

počínaje skvělými řečmi Buddhovými a konče Aštávakragítou, Čandrakírtim, Rosenbergem, 

Nágárdžunou a řadou dalších skvělých děl, nutných k prohledání, k uskutečňování žití plynulé 

Pravdy. Řadu let již předtím, kdy zde v Praze nikdo neměl tušení o veliké důležitosti Bardo 

Thödolu a od Ewanse Wentze přeložených Tajných nauk Tibetu, měl Fráňa tato díla pro sebe 

přeložena a k praktickému použití pro jemu věrné zpřístupněna. 1 

Evžen Štekl uvádí v samizdatu Vzpomínky na velikého Arahata (1977): Vzpomínám si, jak 

Fráňa, upoután již na lůžko, půjčil mi „Střední nauku Nágárdžuny“. Byla to kniha v černých 

deskách a byla psána celá Fráňovým rukopisem. Za nějakou dobu jsem ji v několika opisech 

opsal a jeden průklep jsem si ponechal. Hovořil jsem s Fráňou o této knize a svěřil jsem se mu 

s obdivem, který k Nágárdžunovi chovám. Fráňa mi nakonec řekl: „Jo – Nágárdžuna – to byl 

kanonýr.“ 2  

Rostislav Obšnajdr v září 1972 vzpomíná (Z mých vzpomínek na Fráňu Drtikola (1956 – 

1961)): Fráňa přeložil některé buddhistické texty a knihy. Mezi jinými to byly dva skvosty, 

„Střední nauka Nágárdžuny“ a „Dharma-teorie“. Jednou mi říkal: „Tak už jsi to zvládl?“ 

„Ano,“ povídám, „nejdříve jsem četl „Nágárdžunu“, je to ohromná věc, ale něco mi tam 

chybělo, až teprve po přečtení „Dharma-teorie“ se mi hodně osvětlilo. A pak jsem 

„Nágárdžunu“ četl znovu a znovu, je to pravé učení, jsou to věci, o jejich hloubce a čistotě se 

snad nedá ani hovořit.“ Fráňa se usmíval. Pak jsem se tázal Fráni, která z těchto knih je 

                                                 
1 Hein, F. Vzpomínky na Fráňu Drtikola, (říjen 1966), in Hein, F.: Fráňa Drtikol – Osobnost a dílo. Samizdat. 
2 Štekl, E. Vzpomínky na Velikého Arahata. Samizdat. 1977. 
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podle něj lepší, usmíval se a mlčel. Když jsem se znovu tázal a říkal, zda „Nágárdžuna“, 

klidně přisvědčil. 3 

Ještě předtím, když mi četl některé pasáže z „Nágárdžuny“, zavřel pak knihu a řekl: „Opiš si 

to a podtrhni, co je tam červeně zatrženo.“ Pak šoupl knihu po stole ke mně se slovy: „Ať už 

to je pryč.“ 

Jednou přinesl František Hein k Fráňovi překlad „Prádžnápáramitá“ a četl Fráňovi některé 

statě. Později mi Fráňa přikazoval: „Opiš si to, „Prádžnápáramitá“ je základ, důkladně 

přečíst. 

 

 

II. 

 

Z buddhistické tradice, u nás založené právě Fráňou Drtikolem, vycházeli, navazovali, byli 

ovlivněni či nasměrováni mnozí další… Jistě bychom měli vzpomenout současného 

největšího znalce Nágárdžuny a madhjamaky – PhDr. Jiřího Holbu, Ph.D., autora řady knih  

o tomto tématu: 

Madhjamaka: indická buddhistická mahájánová škola. Podle nauky této školy jsou všechny 

věci prázdné (šúnja), tzn., že postrádají nějakou trvalou a neměnnou esenci neboli vlastní bytí 

(svabháva), protože vznikají a zanikají na základě svých příčin a podmínek. „Zakladatelem“ 

této školy byl indický mnich Nágárdžuna (asi 2. st. n. l.), jehož hlavním textem 

byla Múlamadhjamakakáriká. Pokud by podle Nágárdžuny byly věci obdařeny neměnným 

vlastním bytím (svabháva), nemohly by se měnit a nepodléhaly by kauzální závislosti. 4 

Dlužno ovšem dodat, že tyto dharmy určující vlastnosti postrádá jak samsára, tak i nirvána. To 

je podstatou Fráňovy parafráze Nágárdžunova výroku: Nirvána je samsára a samsára je 

nirvána. 

Holba také uvádí:  

Nauka o prázdnotě (šúnjatá), pravé povaze všech jsoucen, je pro setoriologii mahájánového 

buddhismu naprosto klíčová dosažení vhledu do prázdnoty, tj. nazření věcí, jak se ve 

skutečnosti mají, zbavuje ulpívání a vede k vysvobození ze strastného koloběhu 

znovuzrozování (samsára). Tento vhled umožňuje dosáhnout probuzení (bodhi) a odstranit 

neuspokojivou strast (duhkha), což je podle buddhismu základní rys veškeré existence. 

Madhyamaka se svojí naukou o prázdnotě hrála velmi důležitou roli východoasijské 

buddhismu, jehož charakter také podstatným způsobem ovlivnila. Velký vliv měla zejména na 

enigmatický čchanový (jap. zenový) buddhismus. Základním způsobem se také podílela na 

velmi sofistikované scholastice tibetského buddhismu Kde je považována za nejvyšší vyjádření 

buddhistických nauk, za poslední či nejvyšší pravdu (paramárthasatya). 5  

Mūlamadhyamakakārikā patří do tzv. korpusu „logického usuzování“ (yukti), velmi dobře 

známého v tibetské tradici, kde jej nazývali Sbírka šesti textů madhjamaky a usuzování (Dbu 

ma rig pa´i tshong drug): Múlamádhjamikakáriky, nazývané také Mádhjamikašástra či 

Pradžňamúla (Kořen poznání), Juktišaštiká (Šedesát strof o usuzování), Šúnjatásaptati 

(Sedmdesát strof o prázdnotě), Vigrahavjávartaní (Vyvrácení námitek), Vaidaljaprakarana 

(Pojednání o vyvrácení logiky (školy njája)) a Ratnávalí (Věnec klenotů). 6  

 

 

                                                 
3 Obšnajdr, R. Z mých vzpomínek na Fráňu Drtikola (1956 – 1961), in Hein, F.: Fráňa Drtikol – Osobnost a dílo. 

Samizdat. 
4 Holba, J. Čtyři hlavní buddhistické školy podle tibetských doxografů. In Arahat, [on line], dostupné  

z http://arahat.unas.cz/cs/texts/ctyri_skupiny_cs.php 
5 Holba, J., ed. Nágárdžuna: Filosofie střední cesty. Vyd. 1. Praha: OIKOYMENH, 2012. s. 13 
6 Holba, J., ed. Nágárdžuna: Filosofie střední cesty. Vyd. 1. Praha: OIKOYMENH, 2012. s. 15 
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III. 

 

O mnoho dříve, Jiří Scheufler7 ve svém samizdatovém pojednání Nágárdžunova filosofie 

uvádí: Nágárdžunovi bylo Cílem Osvícení, bdělé Vědomí Sebe a Univerzální Poznání, zatímco 

hínajánistům pozdější doby a zvláště Nágasénovi byla Nirvána vyvanutím, jímž lze rozumět 

naprosté zničení osobnosti, nezanechávající za sebou nic, co by mohlo být nazváno jakýmkoliv 

druhem existence. Z tohoto hlediska tedy Nágárdžuna skutečně zastával zlatou střední cestu.  

Proto dle mahájánské filosofie může mudrc, mající Bódhi čili Osvícení, podle potřeby  

a zvláště za účelem vedení žáků vyvolávat a komentovat fantasmagorii projeveného světa  

a přece sám trvale spočívat v Šúnjam čili v Prázdnotě jmen a tvarů včetně vlastní osobnosti. 

A dále: Nágárdžuna sám se vyjádřil o Prázdnotě, že tak, jak on jí rozumí, kdyby měla záviset 

od odstranění veškerých věcí, všeho stvoření, prostě od zničení či negování čehokoliv, stala by 

se tím rovněž relativním objektem a pojmem způsobeným předchozí příčinou. Prázdnota 

existuje nezávisle na čemkoliv, ale protože si JI, majíce oči zastřeny Majou relativního světa 

neuvědomujeme, musí i tento svět být nějakým způsobem skutečný, neboť zde nemůže existovat 

nic, o čemž se můžeme empiricky přesvědčit, co by samo svou relativní existencí neodkazovalo 

na Transcendentálno. Tento svět nazýváme fenomenálním vzhledem k příčinám nebo 

podmínkám, ale nepřihlížíme-li k nim, lze tentýž svět nazývat Absolutnem. Je to Nágárdžunova 

Prázdnota a poznat JI znamená poznat vše. Jestliže jsme JI nepoznali, nedosáhli jsme 

Poznání. Je Uskutečněním veškeré existence, nedefinovatelným Bytím, Skutečnem, „TÍM“  

a podstatou Buddhy. Nágárdžuna napsal, že „Buddha, Prázdnota a Nirvána jsou totožné. 

Poznání toho záleží ve zrušení světa projevu nevnímáním jeho mnohosti. Prázdnota je 

bezedná, nemající příčiny a jsoucí mimo pochopení i existenci jakéhokoliv vymezení, což však 

neznamená, že je ne-existencí. Je Svrchovanou Pravdou, mající povahu Blaženosti.“ 

Pozornému čtenáři jistě neunikne určitý významový posun oproti klasickému výkladu 

madjamaky. Ten je dán tím, že autor již užívá pozdějších idejí madhjamaky vycházázejících 

z jejího sloučení s jógáčárou.  

 

 

IV. 

 

V souladu se zkušenostmi Rostislava Obšnajdra a dalších praktiků doporučoval Mistr Evžen 

Patero základních Drtikolových překladů studovat v konkrétním pořadí8: 

1. Evans-Wentz, W. Y., Bardo Thödol – Tibetská kniha mrtvých, Londýn, 1927. Popisuje 

systém nádí, čakramů, ale i řadu dalších jevů provázejících žáka při praxi kundaliní-jógy.  

2. Rosenberg, O., Problémy buddhistické filosofie, Petrohrad, 1918. Přezdívaná Dharma 

Theorie – přibližující způsob myšlení a vnímání světa následovníkem buddhistického učení.  

3. Ščerbatskoj, F. I., Význam buddhistické nirvány, Leningrad, 1927. Prostřednictvím textů 

Čandrakírtiho a Nágárdžuny přináší upřesňující informace o dosažení cíle naší cesty.  

4. Walleser, M., Střední nauka Nágárdžuny (Mádhjamikašástra), Heidelberg, 1911. Vynikající 

dílo popisující Prázdnotu a beznázorovost jako správný přístup k její praxi.  

5. Walleser, M., Aštasáhasriká Pradžňápáramitá, Göttingen, 1914. Obsahuje také text 

Vadžračchédika Pradžňápáramitá – obě jsou praktickým návodem k životu v Dokonalosti 

poznání.  

Ostatně texty, komentáře či aspoň zmínky o Nágárdžunovi obsahuje nejen jeho 

Mádhjamikašástra (4), ale také Rosenbergova Dharma – Theorie (2) a Ščerbatského Význam 

                                                 
7 Scheufler, J. Nágárdžunova filosofie. Samizdat. 
8 Lípa, J., Učení Fráni Drtikola. In honzík, J.: Praha: Jednota v rozmanitosti. Buddhismus v České republice. 

Praha: DharmaGaia, 2010, s. 152–157. 
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buddhistické nirvány (3). Dlužno však také dodat, že Aštasáhasriká Pradžňápáramitá (5) byla 

již v době svého vzniku Nágárdžunovi připisována.  

 

 

V. 

 

Nágárdžuna byl jedním z hlavních zakladatelů mahájány. Význam jeho díla a učení byl pro 

samotný buddhismus zcela zásadní. Jeho pojetí reality (v podání relativity, a tím de facto 

neskutečnosti všeho) bylo doslova revoluční a přirozeně doplnilo původní Buddhovo učení.  

S postupným vývojem buddhistických filosofií docházelo v 8. stol. k přibližování  

a sjednocování Nágárdžunovy školy madhjamaka a jógáčáry (školy přívrženců jógy, z níž se 

vyvinuly školy dhjány, čchanu a zenu) s důrazem na termín álajavidžňána (pravědomí či 

pokladnice vědomí, přičemž vše projevené je její projekcí a je podkladem každého stavu 

vědomí), a s tím i přiblížení k filosofii a dialektice advaita-védánty. Sjednocení madhjamaky  

a jógáčáry však také dalo vznik tibetskému vadžrajánovému buddhismu. Pozdější tantrismus 

vadžrajány již tohoto sjednocení plně využívá… 

Jsme si vědomi, že Nágárdžuna nemůže zůstat stranou zájmu ani dnes, a měl by být denně 

pečlivě studován. Ruština je češtině nejbližší světový vědecký jazyk, do kterého bylo přímo  

z originálů přeloženo množství důležitých buddhistických děl, která vám Alan Černohous 

zprostředkovává formou "co nejsrozumitelnějších překladů, aby (někteří) lidé byli obohaceni 

a posunuli se výš na své cestě", jak sám říká. A proto jsme se rozhodli, společně 

s překladatelem Alanem Černohousem, zpřístupnit Nágárdžunovo učení na našich stránkách  

i Vám… 
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