
Jak ses naučila tibetsky?
Když jsme se na konci šedesátých let setkali 
s buddhismem, bylo přeloženo jen málo 
textů a jen pár učitelů mluvilo anglicky. 
Museli jsme se naučit tibetsky sami. Já jsem 
se začala učit abecedu u Taraba tulkua na 
univerzitě v Dánsku. Když jsme pak zůstali 
v indickém Himálaji a praktikovali jsme, 
museli jsme si pro sebe přeložit všechny 
meditační texty. Když jsme praktikovali 
ngöndro, začali jsme s textem poklon. 
Skoro každé slovo jsem hledala ve slovníku 
a pomalu to přeložila. S ostatními částmi 
ngöndra to bylo stejné. V té době jsme medi-
tovali víceméně v ústraní a moc jsme s lidmi 
nemluvili, takže mluvenou tibetštinu jsme 
neprocvičovali. Abychom se naučili mluvit, 
museli jsme zůstat v tibetských táborech, 
kde anglicky nikdo neuměl.
Později jsme pozvali lamy do Evropy a tam 
nebyl nikdo, kdo by tlumočil. Takže jsem 
se musela naučit tibetsky, abych jim mohla 
tlumočit. Byl to přirozený proces. Tlumo-
čení se stalo součástí mé činnosti a Ole 
začal učit. Narodil se jako učitel, a ne jako 
překladatel (Hannah se směje). Pokud by 
překládal, předával by vlastní učení. Takže 
to funguje takhle.

Jak došlo k tomu, že jsi strávila tolik 
času v Asii?
Poprvé jsme do Asie jeli s Olem v šede-
sátých letech. Setkali jsme se s buddhis-
mem a na pár let jsme tam zůstali. V té 
době na Západě žádný tibetský buddhis-
mus nebyl, a proto bylo spojení s Výcho-
dem velmi důležité. Mým úkolem bylo 
tlumočit tibetským lamům a pomoci 
jim s organizací jejich programů. Také 
jsme s Olem po mnoho let organizovali 
poutní cesty na Východ, každoročně 
nebo jednou za dva roky vždy pro zhruba 
sto lidí. Tak jsem přicházela s Asií často 
do kontaktu. Posledních pět let pracuji 
také jako tlumočnice tibetských učitelů 
v KIBI (Karmapův mezinárodní buddhi-
stický institut).
Lidé, kteří s buddhismem začínají dnes, 
jsou v docela jiné situaci. Můžete být 
buddhistou ve vlastní zemi a vše se učit 
a praktikovat přímo tam. Pro váš rozvoj 
může být užitečná pouť do míst, která 
uchovávají zvláštní požehnání, jako 
například Bódhgaja v Indii, místo Budd-
hova osvícení. Ale není nutné na Východ 
odjet a žít tam. U mne je to tak proto, 
že tam mám práci.

Jak ses rozhodla vzdát se tradiční 
rodinné role? Stalo se to už na 
počátku vašeho manželství?
Když jsme odjeli na svatební cestu do 
Asie a setkali se s buddhismem, zůstali 
jsme tam několik let a intenzivně jsme 
studovali a praktikovali buddhistická 
učení. Později jsme neustále pracovali 
pro dharmu. Karmapa nám dal velmi 
podrobné pokyny. Chtěl, abychom se 
vrátili do Evropy a nadále pracovali 
pro dharmu. V té době to nešlo sklou-
bit s normálním rodinným životem. 
To bylo důvodem toho rozhodnutí. 
Bylo snadné se rozhodnout. Na světě 
je dost dětí a to, co jsme v té době dělali, 
bylo důležitější než mít vlastní děti. 
Dnes je situace jiná. Stát se buddhistou 
neznamená změnit styl života, jak jsme 
to udělali my.

Vlastně jsi to ty a Ole, kdo přinesl 
tibetský buddhismus do Evropy.
Byli jsme za to zodpovědní, protože 
v té době v Evropě žádný tibetský 
buddhismus dostupný nebyl. Náš roz-
voj nebyl nijak typický. Mělo to určitý 
význam v určité době.
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INTERVIEW S
HANNAH NYDAHLOVOU
VIRGÍNIE, ČERVEN 1995
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Hannah Nydahlová (1946 – 2007)
byla jednou z nežádanějších překla-
datelek z tibetštiny do angličtiny, 
němčiny a dánštiny. Polovinu roku 
překládala pro lamy v Karmapově 
mezinárodním buddhistickém insti-
tutu (KIBI) v Novém Dillí v Indii, kde 
se rovněž podílela na překladu bez-
počtu buddhistických textů, a také 
organizovala cesty vysokých lamů 
linie Karma Kagjü.
Druhou polovinu roku cestovala se 
svým manželem, lamou Olem Nyda-
hlem, po světě. Díky své práci mluvčí 
a zástupkyně buddhistických odkazů 
Tibeťanů vytvářela nepostradatelný 
most mezi prací západních a východ-
ních buddhistů.
Hannah a Ole Nydahlovi se v roce 1969 
stali prvními západními žáky 16. Gja-
lwy Karmapy, hlavního představitele 
tibetské buddhistické tradice Karma 
Kagjü. Po několika letech vzdělávání 
na Východě je 16. Karmapa oba požádal, 
aby přinesli buddhismus na Západ.
Od roku 1972 trávili svůj život cesto-
váním a vyučováním a založili více 
než 600 buddhistických meditačních 
center po celém světě.
Přestože byla Hannah plně kvalifi kova-
nou učitelkou Diamantové cesty, kvůli 
své vytíženosti učila jen zřídka. Přesto 
máme k dispozici několik jejích učení.
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Jak si udržuješ vyrovnanost, když má 
taková spousta lidí požadavky na tvůj 
čas a když je každému tvému pohybu 
připisována taková váha?
Požadavky na čas jsou v pořádku, to není 
žádný velký problém, ale chtěla bych 
v obecném zájmu říci něco o tom, jak 
lidé u někoho rádi sledují každý pohyb. 
Na Západě máme tendenci být v blízkosti 
svých učitelů tak trochu umělí a fanatičtí. 
Pozorujeme učitele, sledujeme každý jeho 
pohyb a přikládáme zvláštní význam 
každému slovu, které utrousí. V Evropě 
je tenhle sklon dost silný, nevím, jak je 
tomu ve Státech. Měli bychom se snažit 
být před lamy a rinpočhi přirozenější. 
Oddanost můžeme udržovat vnitřně, 
nemusíme ji nějak extrémně ukazovat 
navenek. Není nutné být neustále v učite-
lově fyzické blízkosti a neustále se na něj 
dívat. Pokud máme opravdovou důvěru, 
nemusíme ji ukazovat. Důležité je, že se 
jako buddhisté staráme víc o to, jaký 
dojem zanecháme v okolním světě, pro-
tože lidé mají sotva dost času, aby pocho-
pili, čím buddhismus je, a my nechceme, 
aby si nás pletli se spoustou sekt, které se 
dnes objevují.

Jak se vyrovnáváš se životem ve 
stínu tak silných mužů, jako jsou 
Ole a Šamar rinpočhe?
Žádný problém (Hannah se směje). 
V tomhle směru nemám žádné ambice. 
Nevidím se v něčím stínu. Jsem prostě 
sama sebou.

doktríny v roce 1968. Na počátku této 
knihy byl Gampopův text Věnec dra-
hocenných klenotů, přeložený Evans-
-Wentzem. To je sbírka učení, uspořá-
daná jako soubor pokynů, která začíná 
na běžné relativní úrovni a vede vás až 
k absolutním učením. Ta mi odpověděla 
na všechno, o co jsem se zajímala. Pro 
mne to byl velmi silný zážitek, bylo to 
jako návrat domů.
Pak jsme potkali našeho učitele Kar-
mapu a začali jsme praktikovat. Potom 
to byl vždy proces, jak vstřebat tolik 
učení, kolik bylo možné. Je obdivu-
hodné, jak jsou učení bez konce, bohatá 
a dokonalá. Každé učení a praxe, které 
jsem kdy obdržela, mě utvrdily v tom, 
že Buddhovo učení je pravdivé, a dovedly 
mě k hlubšímu pochopení. Když vidím, 
jak moc mi dharma pomohla a jak 
mnoho pomohla ostatním lidem, jsem 
velice vděčná, že jsem mohla svůj život 
využít tak, jak jsem to udělala.

Měla jsi někdy pochybnosti nebo 
nedůvěru v dharmu?
Ne. Pokud se stalo něco nepříjemného 
nebo došlo k nějakému zklamání, 
vždycky to jen potvrdilo, co učení říká 
o pomíjivosti a měnících se vlastnostech 
všeho podmíněného. Jako dítě jsem měla 
snadný život, což není možná vždy dobré 
k tomu, aby se člověk naučil zacházet 
s nepříjemnostmi, ale na druhé straně mi 
to dovolilo získat určitou stabilitu, která 
pak byla užitečná v mé pozdější práci.

Jaké etapy rozvoje jsi na sobě během 
25 let praxe buddhismu pozorovala?
Od první chvíle, kdy jsem se setkala 
s čistým buddhismem, to bylo jako 
zjevení. Od dětství jsem měla v mysli 
spoustu otázek, zajímala jsem se o smysl 
života a podobné věci. Dánsko je křes-
ťanská země, ale ne silně nábožensky 
založená a křesťanství, jak jsem se s ním 
setkala, mi nedalo odpovědi, které jsem 
hledala. Nedokázala jsem přijmout 
představu jediného Boha Stvořitele, řeči 
o tom, že kdo neuvěří v Boha, je navěky 
zatracen a že ztratíme blízké lidi, kteří 
neuvěřili. Tyhle věci mi nedávaly smysl. 
Také jsem se vždy hodně starala o to, 
co se stane s myslí poté, co zemřeme. 
Když jsem byla hodně mladá, moc mě 
tyto věci zajímaly.
Později jsem se v pubertě hodně zapojo-
vala do světských aktivit (směje se). Tyhle 
otázky mě už tolik nepřitahovaly a neza-
neprázdňovaly. Pak jsem potkala Oleho 
a začali jsme brát psychedelika. Tak se 
setkání s ním stalo pokračováním v hle-
dání odpovědí a obzvlášť zkoumáním 
mysli. Kromě toho, že nám psychedelika 
rozbila nějaké představy o tom, že svět je 
pevný a skutečný, a dala nám tak okusit 
iluzorní podstatu jevů, nám však nedala 
vůbec žádnou odpověď. Problém byl, že 
člověk pak začal chápat prožitky, jako by 
byly skutečné, což bylo ještě horší a šlo to 
ještě hůře očistit.
První skutečně buddhistické učení 
jsem četla v knize Tibetská jóga a tajné 
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Jak si můžeme udržet čistý pohled 
a nebýt přitom naivní?
K tomu pomáhá dharma. Pokud neznáš 
dharmu, vede tě to k životu v nějaké nesku-
tečné iluzi, kdy si myslíš, že věci jsou něčím, 
čím ve skutečnosti nejsou. Připisuješ jevům 
trvalou existenci, kterou nemají. Můžeš 
si o něčem myslet, že je to úžasné, ale pak 
už to najednou úžasné není. Nebo vidíš 
nedostatky a začneš posuzovat a myslet 
si, že je všechno hrozné a bez východiska, 
a budeš mít chuť spáchat sebevraždu nebo 
něco podobného. Chápu, že lidé, pokud 
neznají dharmu, mohou být zoufalí. Ti, kdo 
pozorují svět, aniž by viděli celý obraz, se 
mohou zhrozit toho, co vidí. Jakmile znáš 
dharmu, už to není tak zlé. V lidech můžeš 
vidět jejich možnosti, dívat se na to ze 
správné perspektivy. I když jsou tu války 
a katastrofy, víš – alespoň teoreticky – že 
to není tak, jak se věci ve skutečnosti mají, 
a že k tomu, aby tohle utrpení skončilo, 
stačí, aby každý pochopil skutečnou pod-
statu jevů. Když potkáš lidi, kteří se chovají 
podivně, nebereš to osobně. Myslíš víc na 
to, jak bys jim mohl poradit. Už to není sou-
kromá věc. Tak nám dharma pomáhá. Mít 
čistý pohled znamená vidět podstatu jevů.

Co třeba situace, kdy se lidé, kteří 
jsou ti blízcí, obrátí proti tobě?
Učení říkají, že pomíjivost můžeme pocho-
pit, když vidíme, jak se z přátel stávají 
nepřátelé a z nepřátel přátelé. To je hluboká 
pravda. Samozřejmě, že je smutné, když se 
proti tobě obrátí blízký přítel, něco se pak 

zničí. Nestává se mi to ale tak často jako 
Olemu. Ten bývá díky své funkci a domi-
nantnímu zevnějšku častěji v situacích, kdy 
ho lidé buď zbožňují, nebo nenávidí. Někdo 
v něm vidí svůj idol a zkouší ho napodobo-
vat. Někdy jsou to právě tihle lidé, kteří se 
kvůli pýše a žárlivosti obracejí proti němu 
a najednou z něj dělají ďábla. Ole si to nebere 
osobně. Když k tomu dojde, je to škoda, ale 
můžeme se z toho poučit. Ole se učí o růz-
ných lidských charakterech a jejich různém 
jednání. Můžeš se naučit, jak lépe zacházet 
se situacemi, jak vycházet s lidmi a jak pře-
dejít tomu, aby znovu k něčemu takovému 
došlo. Můžeš v lidech vidět jejich sklony 
a být opatrnější v tom, do jakého druhu 
vztahu s nimi vstupuješ, pro jejich dobro.

Můžeš něco říci o zvláštnostech 
úlohy ženy v buddhismu?
Pokud praktikuješ buddhismus, je to 
hodně individuální věc a nemá to moc 
co dělat s tím, jestli jsi muž, nebo žena. 
Každý jednotlivec má určité schopnosti 
a podmínky, jak vnější, tak vnitřní. 
Na Západě nevnímám velký rozdíl mezi 
muži a ženami. Větší rozdíly v jejich rolích 
jsou ve východních kulturách. Co se týče 
použití buddhistických metod, není tu 
velký rozdíl. Obecně mají ženy větší pro-
blémy s ulpíváním a muži snad spíš pracují 
s agresivitou, to je ale velice individuální. 
Všichni jsme lidské bytosti a většinou 
máme rušivé emoce nějak zkombinovány. 
Takže když dojde k praxi dharmy, není 
mezi ženami a muži velký rozdíl.

Pohybuješ se v okruhu učitelů 
a mnoho let překládáš, máš spoustu 
znalostí a moudrosti. Proč víc neučíš?
Mám k dispozici jen určité množství 
času a už se podílím na mnoha různých 
činnostech. Když už se jednou s něčím 
začne, má se to dělat pořádně.
Na učení nemyslím, a když jsem pohro-
madě s Olem, je přirozenější, že učí on. 
Když s ním nejsem, tak většinou překlá-
dám a organizuji pro tibetské lamy. Učení 
zatím nějak není součástí mé aktivity. Kar-
mapa také hodně zdůrazňoval důležitost 
toho, abychom s Olem pracovali společně. 
Pokud bych k tomu měla ještě samostatný 
program jako učitelka, nezbyl by nám čas, 
kdy bychom byli spolu. Každý učitel má 
jiný styl. Může být těžké, když si hledíme 
jednoho a odmítáme ostatní.
Neměli bychom se nechat zmást rozlišo-
váním různých druhů učitelů a myšlen-
kou, že k tomu, abychom se obtěžovali 
učení poslouchat, musí být učitel rinpo-
čhe nebo někdo hodně známý. To, že jsme 
vnímavější a pozornější, pokud má učitel 
styl, kde se cítíme jako doma, je běžná 
psychologie. Často se zdá, že nechápeme 
nutnost studovat základy učení, abychom 
praxi pochopili správně. K tomu nepotře-
bujeme učitele, kteří jsou nutně osvícení 
nebo mají zvláštní charisma. V takovém 
případě je nejdůležitější, aby věděl, o čem 
mluví. Když si budeme hledět víc dharmy 
než toho, kdo ji učí, ochráníme se před 
duchovní manipulací, což je užitečné 
pro všechny.

Z časopisu Kagyu Life International, č. 4, 1995
přeložil Pavel Švéda.

BD.29

BD22.indd   29BD22.indd   29 12.12.2011   2:30:5812.12.2011   2:30:58


