Poslední rozloučení s panem
Josefem Marxem
„Před dvěma lety jsem měla možnost se poprvé setkat s panem Marxem a pohovořit s ním o
Dhammě. Od té doby se z nás stali blízcí přátelé a trávit čas s tak úžasným člověkem bylo
pro mě velkým potěšením. Pan Marx byl jednou z mála bytostí, která život zasvětila
Buddhovu učení a jeho praxi. Byl pro mě člověkem, který nejenom o Dhammě mluvil, ale
zároveň podle ní žil a jednal. Jeho laskavost a soucit, velmi jemné a zdvořilé vystupování,
zapálení pro Dhammu a potřeba pomáhat druhým byly jen jednou z mnoha kvalit, kterými
vynikal. Byl to také velmi vzdělaný člověk. I když sám osobně nikdy v Asii nebyl, přesto
udržoval velmi dobré kontakty s mnoha mnichy, překládal buddhistické knihy, uměl velmi
dobře páli a sanskrt. Byl jedním z našich nejstarších českých buddhistů, člověkem, který si
zaslouží moji hlubokou úctu a obdiv.
Bhikkhuní Visuddhi

„S Josefem Marxem jsem se setkal v prvním roce univerzitního studia v Olomouci, což byla
pro mě nádherná možnost seznámit se s někým, kdo se již po mnoho let intenzivně zabýval
studiem Buddhovy nauky v pálijských textech. Já sám jsem teprve začínal překládat
buddhistické texty z angličtiny, a on mě povzbuzoval k tomu, abych se naučil také páli a
překládal přímo z originálu. Vyprávěl mi o tom, jak se snažil udržovat kontakt s mnichy na
Srí Lance v dobách hlubokého komunismu, kdy to vůbec nebylo snadné. Získat jakoukoli
literaturu také bylo obtížné. Zaujalo mě, jak systematicky přistupoval ke studiu pálijských
textů, což bylo zřejmě díky jeho dlouholeté práci v archivu. Pracoval rovněž na pálijském
slovníku a na stará kolena se naučil používat počítač. Potíže se zdravím mu znesnadňovaly
život, ale vždy si rád našel čas na rozhovor o Dhammě s mladým studentem. Rozmýšleli
jsme, jak nejlépe šířit Buddhovo učení v českém prostředí prostřednictvím literatury. Poté,
co jsem se stal mnichem a převážně žil v Anglii a dalších zemích, jsem s ním už neměl velký
kontakt, ale cítil jsem, že mě v tom z duše podporuje a vidí v tom také částečný úspěch své
práce.“
Bhikkhu Gavésakó

