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Tibetsk˘ buddhismus a západní imaginace.
Slavnost Kálaãakry ve ·t˘rském Hradci
Jana Rozehnalová – Lubo‰ Bûlka*
Úvod
JiÏ od dob romantismu roste obliba v˘chodních náboÏensk˘ch tradic na
Západû a tibetsk˘ buddhismus v tomto ohledu v souãasnosti zaujímá v˘sadní postavení. Toto náboÏenství jiÏ není pro západního ãlovûka abstraktním pojmem slouÏícím k oznaãení vzdálené tradice exotické zemû.
Násilná okupace Tibetu v roce 1959 pﬁimûla ﬁadu TibeÈanÛ, mezi nimi také duchovní pﬁedstavitele ‰kol a uãitele, k odchodu do exilu. Mnozí na‰li
útoãi‰tû na Západû, kde zaãali ‰íﬁit své uãení a získávat Ïáky. Tento „exilov˘“ buddhismus se v‰ak musel vyrovnat se sv˘m virtuálním dvojníkem,
kter˘ se na Západû zrodil mnohem dﬁíve.
Západní pojetí opﬁedlo Tibet mnoh˘mi pﬁedstavami, jejichÏ koﬁeny leÏí hluboko v minulosti. JiÏ první zprávy katolick˘ch misionáﬁÛ1 ukazují
Tibet jako zemi tajemnou, kde lidé vûﬁí v duchy a démony, které pomocí
podivn˘ch obﬁadÛ ovládají mocní lamové.2 Západní pozorovatelé pokládali úlohu lamÛ za klíãovou v celém tibetském buddhismu, odtud potom
vzniklo oznaãení „lamaismus“, které se objevuje v literatuﬁe z pﬁelomu
*
1

2

Tento text vznikl s podporou grantu GA âR ã. 401/03/1553 „Orientalismus a jeho vliv
na konverzi k asijsk˘m náboÏenstvím: Akulturace buddhismu a hinduismu v âeské republice“ (2003-2005).
Viz napﬁ. Ippolito Desideri, Cesta do Tibetu, Praha: Odeon 1976, Praha: Argo 2001
(2. vydání); Evariste-Régis Huc – Joseph Gabet, Cesty missionáﬁské, které Mongolskem, Tibetem a ﬁí‰í âínskou vykonali, Praha: Dûdictví sv. Jana Nepomuckého 1884
(1. ãeské vydání); Cesta do Lhasy, kterou se sv˘m druhem P. Josephem Gabetem v letech 1844 aÏ 1846 vykonal a podle vzpomínek vypsal Evariste-Régis Huc, nûkdej‰í misionáﬁ v âínû, Praha: Mladá fronta 1971 (2. ãeské vydání), Putování Tibetem L.P.
1845-1846, Praha: Argo 2002 (3. vydání).
Srov. téÏ Vincenc Lesn˘ (Buddhismus, Praha: Samcovo knihkupectví 1948, 375;
reprint Olomouc: Votobia 1996): „V Tibetû, v nûmÏ velebnost pﬁírody se snoubí s groteskností, v nûmÏ v‰e vyrÛstá do extrémÛ, musí ãlovûk pﬁi mace‰sk˘ch Ïivotních podmínkách tûÏce zápasit, aby se uhájil. A proto je v tibetském buddhismu, kter˘ ãlovûka
tak zcela ovládl, jako v Ïádném jiném kraji, tolik ãasto protichÛdn˘ch prvkÛ: víra v duchy a strach pﬁed nimi, víra v nadpﬁirozené a bázeÀ z nûho, mystika a z ní vyvûrající
symbolismus, ritualismus a v nûm bohatá honosivost, povûrãivost a nadev‰e pevná víra v magické schopnosti, které ãlovûku bohové propÛjãují. A nade v‰ím se vzná‰í tajemnost!“
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19. a 20. století. Tento termín v‰ak odráÏí dobové negativní hodnocení tibetského buddhismu, kter˘ byl pokládán za pokleslé obﬁadnictví.3
Negativní postoj k tibetskému buddhismu se koncem 19. století mûní
v obdiv k zemi, která uchovala dávná tajemství moudrosti v nezmûnûné
podobû. Pﬁedev‰ím teozofické hnutí a díla Jeleny P. Blavatské4 promûnily
obraz tibetského buddhismu v oãích západní veﬁejnosti. Tibet byl vnímán
jako zemû, která je pﬁímo geograficky pﬁedurãena k úloze stráÏkynû
moudrosti a pokladnice tajemství. Spojitost mezi extrémními geografick˘mi podmínkami a „nadpﬁirozen˘mi“ schopnostmi nûkter˘ch jejích obyvatel se nadále stala kli‰é literatury o Tibetu.5
Tibet a tibetsk˘ buddhismus se stal oblíben˘m pﬁedmûtem západní fantazie, která za dlouhá léta vytvoﬁila cel˘ panteon pﬁedstav a obrazÛ, jenÏ
je dnes pﬁedmûtem studia nûkter˘ch badatelÛ. V obecné rovinû zahájil tuto reflexi západního pﬁístupu k V˘chodu jiÏ Edward Said6 koncem sedmdesát˘ch let 20. století. Na oblast tibetského buddhismu aplikovali podobnou metodu v ponûkud modifikované podobû takoví badatelé, jako jsou
Donald Lopez, Peter Bishop, Orville Shell a Martin Brauen.7 Studium zá3

4

5

6
7

Srov. Austin L. Waddell, Tibetan Buddhism: With Its Mystic Cults, Symbolism and
Mythology, New York: Dover Publications 1972, 30 (poprvé byla kniha vydána pod
názvem The Buddhism of Tibet, or Lamaism, London: W. H. Allen 1895); srov. téÏ
Karl Friedrich Koeppen, Die lamaistische Hierarchie und Kirche, Berlin: 1859;
Gustav Mensching, Buddhistische Symbolik, Gotha: Leopold Klotz Verlag 1929.
S fundovanou, konkrétní a propracovanou tibetanistickou a buddhologickou kritikou
vzniku a uÏívání termínu „lamaismus“ pﬁi‰el jako jeden z prvních Donald Lopez
(Prisoners of Shangri-la, London – Chicago: The University of Chicago Press 1998,
15-45; viz téÏ Frédéric Lenoir, Setkávání buddhismu se Západem, Praha: Volvox
Globator 2002).
Isis odhalená (1877), Hlas ticha (1885), Tajná nauka (1888) a Klíã k theosofii (1889).
âesky: Jelena Petrovna Blavatskaja, Hlas ticha, Praha: Zmatlík a Paliãka 1990;. Praha:
Nová Akropolis 1996; Jelena Petrovna Blavatskaja, Klíã k theosofii, Praha: Stratos
1995. O J. P. Blavatské viz napﬁ. Peter Washington, Madame Blavatsky Baboon:
Theosophy and Emergence of Western Guru, London: Secker and Warburg 1993.
Srov. napﬁ. Alexandra David-Neelová (Mystikové a mágové Tibetu, Praha: Elfa 1998,
90): „Z m˘ch nûkolikalet˘ch pozorování vypl˘vá, Ïe telepatická sdûlení, jako ostatnû
v‰echny ostatní psychické jevy, mají v Tibetu mimoﬁádnû pﬁíznivé prostﬁedí, ale nelze
pﬁesnû ﬁíci, které podmínky je vlastnû podporují. Snad jsou to fyzické vlivy velk˘ch
nadmoﬁsk˘ch v˘‰ek tibetského území. Snad je to i velké ticho, do nûhoÏ se noﬁí celá
zemû. Snad projevy psychick˘ch sil podporuje i to, Ïe tam nejsou velké shluky lidsk˘ch obydlí. AÈ uÏ jsou pﬁíãiny jakékoliv, telepatické pﬁenosy, chtûné nebo nevûdomé, nejsou, jak se zdá, v Tibetu Ïádnou vzácností.“
Edward W. Said, Orientalism: Western Conceptions of the Orient, London: Pantheon
Books 1978.
Donald Lopez, Prisoners of Shangri-la, London – Chicago: The University of Chicago
Press 1998; Peter Bishop, Dreams of Power: Tibetan Budhism and the Western
Imagination, London: The Athlone Press 1993; Orville Shell, Virtual Tibet: Searching
for Shangri-La from the Himalayas to Hollywood, New York: Metropolitan Books
2000; Martin Brauen, Traumwelt Tibet: Westliche Trugbilder, Bern: Paul Haupt 2000.
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padních pﬁedstav o Tibetu pﬁeváÏnû vychází z anal˘zy literatury jak odborné, tak populární, nebo z filmÛ, pﬁípadnû jin˘ch umûleck˘ch dûl inspirovan˘ch tibetskou tematikou. Dosavadní bádání se zamûﬁovalo pﬁedev‰ím na anal˘zu západní interpretace tibetského buddhismu ve srovnání
s jejími autentick˘mi tibetsk˘mi pﬁedobrazy. Západní pﬁedstavy o Tibetu
byly pﬁíslu‰n˘mi odborníky rozpoznány, dÛkladnû oznaãeny a nakonec
i vystaveny v muzeích.8 Produkty západní imaginace v‰ak nejsou strnul˘mi muzejními exponáty, ale konfrontují se s „Ïiv˘m“ buddhismem exilov˘ch TibeÈanÛ.
Reprezentace tibetského buddhismu na Západû je tedy tﬁeba vnímat jako v˘sledek vzájemné interakce západních pﬁedstav a tibetského buddhismu samotného, a to v obou jeho variantách, tj. jak exilové diaspory v Indii
a ve svûtû, tak i vlastního Tibetu. Vzájemná spolupráce pak mÛÏe nab˘vat
impozantních forem, jakou byla slavnost tibetského buddhismu Kalachakra for World Peace, která se odehrála v ﬁíjnu 2002 ve ·t˘rském
Hradci (Graz). Obﬁad iniciace do uãení „kola ãasu“ je mimoﬁádnou slavností tibetského buddhismu, a o to vût‰í pozornost pﬁitahuje, odehrává-li
se na Západû, v prostﬁedí tradiãnû katolické zemû, jakou je Rakousko.
Setkání tibetského náboÏenství se Západem staví obû strany do neãekan˘ch situací, jejichÏ ﬁe‰ení pﬁipomíná koláÏ odráÏející rÛzné nadûje
a pﬁedstavy zúãastnûn˘ch.
1. Kálaãakratantra
1.1. „Kolo ãasu“ v tibetské tradici
Kálaãakratantra (skt.; tib. Dükhorgjü /dus ‘khor rgjud/) ãili uãení
o „kole ãasu“ patﬁí mezi speciální nauky tibetského buddhismu a její pÛvod lze klást do 10. století. Tato nauka obsahuje velmi propracovan˘
systém spojující pﬁedstavy kosmologické a pﬁedstavy o lidském tûle s v˘kladem eschatologick˘m. Termín tantra zde oznaãuje text vadÏrajánového buddhismu a v nûm obsaÏenou nauku. Pﬁi klasifikaci tantrick˘ch textÛ
se uplatÀuje nûkolik hledisek, pﬁiãemÏ tantry nové tradice9 se nejãastûji
dûlí na ãtyﬁi skupiny podle typu praxe, kterou popisují: nejniÏ‰í jsou tantry krijá (skt.; tib. ãha /bja/) – ãin; vy‰‰í je ãarjá (skt.; tib. ãö /spjod/) –
praxe; dále pak jóga (skt.; tib. naldÏor /rnal ‘bjor/) – jóga; a nejvy‰‰í je
8
9

V˘stava nazvaná Traumwelt Tibet – Westliche und chinesiche Trugbilder, Völkerkundemuseum, Universität Zürich; táÏ expozice byla pﬁedstavena od 5. ﬁíjna do 24. listopadu 2002 v mûstském muzeu ve ·t˘rském Hradci.
Opakem jsou tradice staré, pﬁedev‰ím ≈ingmapa.
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anuttarajóga (skt.; tib. naldÏor lanamepa /rnal ‘bjor blana med pa/). Kálaãakra patﬁí mezi anutttarajógatantry a pojednává o „nejvy‰‰í józe“.10
1.2. PÛvod Kálaãakratantry a m˘tus o ·ambhale
Podle tradice pochází uãení o „kole ãasu“ od samotného Buddhy
·ákjamuniho, ov‰em zÛstalo skryto v mytické zemi ·ambhale, odkud bylo pﬁineseno do Indie. Podle tibetsk˘ch pramenÛ11 mûl uãení o Kálaãakﬁe
pﬁinést ze ·ambhaly zpût do Indie jógin jménem âilupá12 v 10. století.
Uãení se pravdûpodobnû dostalo do Indie z území stﬁední Asie nûkdy okolo roku 960 a nejprve se ujalo v Ka‰míru a Bengálsku.13 PﬁibliÏnû o ‰edesát let pozdûji pﬁenesl toto uãení indick˘ jógin jménem Sómanátha do
Tibetu. Spolu s Kálaãakrou zavedl v Tibetu také nov˘ kalendáﬁ, a proto tibetsk˘ letopoãet zaãíná rokem 1026. Nedlouho poté byl buddhismus
v Indii podlomen jak nájezdy muslimÛ, tak zesilujícím tlakem nastupujícího hinduismu a spolu s ním upadla i znalost Kálaãakry.
·ambhala, odkud podle tradice Kálaãakra pochází, je jednou z tzv.
skryt˘ch zemí ãi údolí (tib. bäjul /sbas jul/), která jsou pomûrnû roz‰íﬁenou pﬁedstavou v mahájánovém buddhismu. „Skrytá údolí“ spojují buddhistické i pﬁedbuddhistické pﬁedstavy o blaÏené zemi. Skryté zemû poskytují sv˘m obyvatelÛm nejen ochranu pﬁed nepﬁáteli, ale také materiální
blahobyt, jako je mnoÏství soli, tyrkysu, semen, dokonce ovoce zde dorÛstá do dvojnásobné velikosti neÏ obyãejnû.14 Mezi nejroz‰íﬁenûj‰í pﬁedstavy takové rajské zemû patﬁí západní ráj Sukhávatí, kterému vládne
buddha Amitábha.15 Tibetské prameny v‰ak mluví i o mnoha dal‰ích, jako jsou údolí Pämakö v jihov˘chodním Tibetu, Domokhü v jiÏním Tibetu
nebo Khämpalung na hranicích Tibetu s Nepálem.16
10
11

12
13
14
15
16

Viz napﬁ. Jeffrey Hopkins (ed.), KÇlachakra Tantra: Rite of Initiation, Boston:
Wisdom Publications 1999.
Nejstar‰í zmínky o ·ambhale obsaÏené v KandÏuru a TandÏuru pocházejí z 11. století, jde v‰ak o pﬁeklad star‰ích sanskrtsk˘ch textÛ. Edwin Bernbaum, The Way to
Shambhala, New York: Anchor Press 1980, 5; viz téÏ Newman John, „Eschatology in
the Wheel of Time Tantra“, in: Donald S. Lopez, Jr. (ed.), Buddhism in Practice,
Princeton: Princeton University Press 1996, 288-289.
Viz Jeffrey Hopkins (ed.), KÇlachakra Tantra…, 60-61; ponûkud jiné jméno uvádí
Jurij Rerich (George N. Roerich, The Blue Annals, Delhi: Motilal Banarsidass 1979,
775).
E. Bernbaum, The Way to Shambhala…, 15-16.
Martin Brauen-Dolma, „Millenarianism in Tibetan Religion“, in: Barbara Nimri Aziz
– Matthew Kapstein (eds.), Soundings in Tibetan Civilization, New Delhi: Manohar
1985, 249.
Martin Slobodník, „Tibet a obrazy pozemského raja“, Hieron 3, 1998, 134.
Ibid., 135-138.

57

Tibetsk˘ buddhismus a západní imaginace
Tibetské pﬁedstavy o ·ambhale se dávají ãasto do souvislosti s indickou
mytickou zemí jménem Uttarakuru, která má leÏet na severu.17 Jisté paralely lze nalézt i v bönistické legendû o zemi Olmolungring, která by mûla
b˘t situována v severozápadním Tibetu. ·ambhala by podle tibetsk˘ch
textÛ18 mûla leÏet severnû od Himáláje a ﬁeky Síta a mít podobu osmilistého lotosu, kter˘ je obklopen dvûma hﬁebeny snûÏn˘ch hor.19 Na kaÏdém
z osmi plátkÛ lotosu ·ambhaly leÏí 120 milionÛ vesnic, dohromady tedy
·ambhalu tvoﬁí 960 milionÛ vesnic. KaÏd˘ch deset milionÛ vesnic spravuje jeden satrapa, kter˘ se vûnuje správû zemû a zároveÀ vyuãuje anuttarajóga tantrám, mezi nimi i Kálaãakﬁe. ProtoÏe lidé v této zemi Ïijí podle
zákonÛ dharmy, vût‰ina z nich dosáhne bûhem jednoho Ïivota probuzení.20 Takové podmínky lákaly mnohé poutníky, a proto existuje nûkolik
psan˘ch prÛvodcÛ na cestu do ·ambhaly.
1.3. Eschatologické aspekty m˘tu o ·ambhale
·ambhala se od ostatních „skryt˘ch“ zemí odli‰uje svou spásnou úlohou. Pﬁedstavuje nejen útoãi‰tû pro adepty na duchovní cestû, ale pro kaÏdého buddhistu je i pﬁíslibem lep‰ích ãasÛ. Podle buddhistické tradice dochází postupem ãasu k úpadku svûta a ve chvíli nejvût‰í krize má pﬁijít
pomoc právû ze ·ambhaly. Zde se bûhem vûkÛ mûlo vystﬁídat 32 vládcÛ
(tib. ãhögjal /ãhos rgjal/), z nichÏ poslední Rigdän Dagpo (skt. Rudra
âakrin) vyvede buddhismus z úpadku. Rigdän Dagpo má vyrazit ze ·ambhaly v ãele vojsk, která se stﬁetnou se silami zla a po krvavé bitvû nastolí nadvládu buddhismu ve svûtû.21 Existuje mnoÏství propoãtÛ, kdy k této
bitvû má dojít. Lamové pﬁitom vycházejí z data Buddhova úmrtí, jeÏ se
rÛzní podle tradic, a pﬁiãítají k nûmu dobu vlády jednotliv˘ch ãhögjalÛ,
která má trvat pﬁibliÏnû sto let. Podle nejroz‰íﬁenûj‰ího názoru Ïijeme nyní v dobû osmadvacátého vládce, tudíÏ do této bitvy zb˘vá je‰tû pﬁibliÏnû
tﬁi sta let.22 Dnes po násilném obsazení Tibetu âínou tyto pﬁedstavy nab˘vají na aktuálnosti a mezi tibetsk˘mi uprchlíky lze pozorovat jisté oÏivení tûchto tradiãních m˘tÛ.23
17

18
19
20
21
22
23

Anal˘za vztahu mezi Uttarakuru a ·ambhalou viz Edwin Bernbaum, The Mythic
Journey and its Symbolism: A Study of the Development of Buddhist Guidebooks to
Shambhala in Relation to their Antecedents in Hindu Mythology, Ph.D. Thesis, University of California (cit. dle Karénina Kollmar-Paulez, „Utopian Thought in Tibetan
Buddhism“, Studies in Central and East Asian Religions 5-6, 1992-1993, 78-96).
Jejich pﬁehled a srovnání podává K. Kollmar-Paulenz, „Utopian Thought…“, 78-96.
Ibid., 80.
Ibid., 81.
Srov. Siegbert Hummel, „Anmerkungen zur Apokalypse des Lamaismus“, Archiv
orientální 26, 1958, 186-196.
E. Bernbaum, The Way to Shambhala…, 23-24.
Více k tomuto tématu viz M. Brauen-Dolma, „Millenarianism…“, 245-256.
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V souvislosti s legendou o ·ambhale se vyskytuje také epos o chánu
Geserovi, vládci desíti svûtov˘ch stran.24 Geser je hrdinou ﬁady pﬁíbûhÛ,
v nichÏ vystupuje jako ochránce lidu pﬁed zl˘mi démony a bojovník se
zlem, coÏ b˘vá nûkdy interpretováno jako taÏení buddhismu proti tradiãnímu bönu. Legendy o Geserovi jsou roz‰íﬁeny nejen v Tibetu, ale
i v Mongolsku. Geser je nûkdy ztotoÏÀován s Rigdän Dagpem, vládcem
·ambhaly, kter˘ v koneãné bitvû zvítûzí nad zlem. Tento m˘tus o poslední bitvû proti nepﬁátelÛm dharmy nalezl svÛj ohlas i v moderní dobû ve
20. století mezi Mongoly a Burjaty.25 Do té doby, neÏ Rigdän Dagpo vyjede v ãele vojsk na zemi porazit nepﬁátele dharmy, je velkou zásluhou pro
kaÏdého buddhistu naslouchat uãení Kálaãakratantry a zúãastnit se iniciaãního obﬁadu, kter˘ mÛÏe pomoci dal‰ímu zrození právû v ·ambhale.
1.4. Uãení a obﬁady Kálaãakry
Kálaãakratantra se skládá ze tﬁí ãástí – „vnûj‰í“, „vnitﬁní“ a „dal‰í“.
„Vnûj‰í“ ãást se zab˘vá materiálním svûtem, jeho kosmologií, geografií
a astronomií. „Vnitﬁní“ ãást, jak napovídá její název, rozpracovává strukturu lidského tûla, jeho psychick˘ch sil a energií. „Dal‰í“ ãást je vûnována boÏstvÛm, které adept vizualizuje bûhem meditace. K pﬁedání takové
nauky je nutné získat iniciaci od mistra, kter˘ ji dostateãnû ovládá. Mistr
pﬁitom pﬁedstavuje samo boÏstvo Kálaãakru, které je nositelem uãení.
Celá slavnost Kálaãakry ve ·t˘rském Hradci trvala jedenáct dní,
z nichÏ sedm bylo vûnováno obﬁadÛm, pﬁedná‰kám a konstrukci mandaly
z písku, která slouÏí jako pomÛcka pﬁi iniciaci. Vlastní iniciaãní obﬁad
probíhal postupnû bûhem ãtyﬁ dnÛ. Aãkoliv jde o uãení velmi specifické,
vyÏadující hlubokou pﬁípravu, iniciace se provádûla veﬁejnû a úãast nebyla nijak omezena. Ne‰lo o tajn˘ obﬁad skryt˘ oãím pozorovatele – oním
utajením nauky se dnes rozumí spí‰e neokázalá praxe v ústraní a vyvarování se vychloubaãného postoje neÏ naprostá mlãenlivost o celém obﬁadu.26 Podle buddhistického pojetí totiÏ vlastní iniciace probíhá v meditaci
pomocí sloÏit˘ch vizualizaãních procesÛ a písková mandala slouÏí jen jako pomÛcka pﬁi tûchto meditacích.
Iniciace do Kálaãakry pﬁesto velmi pﬁitahuje pozornost nejen západních
buddhistÛ rÛzn˘ch tradic,27 ale také ﬁady zájemcÛ bez vyznání. Zájem
24
25
26
27

Pﬁíbûhy o Geserovi vy‰ly slovensky pod názvem Chán Geser, vládca desiatich svetov˘ch strán: Príbehy zo starého Tibetu, ako si ich rozprávali Mongoli, pﬁel. Marta Kiripolská, Praha: DharmaGaia 1994.
Lubo‰ Bûlka, „M˘tus o ·ambhale a jeho burjatská aktualizace ve 20. století“, Religio
10/1, 2002, 113-122.
Pﬁedná‰ka 14. dalajlamy 18.10. 2002, Kalachakra for World Peace, Graz.
Slavnost ve ·t˘rském Hradci nav‰tívili nejen buddhisté hlásící se k tibetské tradici, ale
také ãlenové jin˘ch ‰kol, napﬁ. rakou‰tí buddhisté ‰koly Chua-jen.
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o slavnost tibetského buddhismu byl v˘raznû umocnûn pﬁítomností 14. dalajlamy, kter˘ je uznávanou morální a duchovní autoritou i mezi nebuddhisty.
2. Kálaãakra na Západû
2.1. Slavnost iniciace do Kálaãakry
V souãasnosti je iniciaãní slavnost do uãení Kálaãakry díky aktivitû
14. dalajlamy pomûrnû znám˘m obﬁadem, kter˘ se provádí témûﬁ kaÏdoroãnû na rÛzn˘ch místech svûta. Na Západû byla tato iniciace poprvé udûlována v ãervenci roku 1981 v americkém Madisonu. Následnû se uskuteãnila ve ‰v˘carském Rikonu v ãervenci 1985. V Americe mohli zájemci
pﬁijmout iniciaci v Los Angeles v létû roku 1989, o dva roky pozdûji
v New Yorku a v roce 1999 v Bloomingtonu.28 Do Evropy se slavnost
Kálaãakry vrátila v prosinci 1994, kdy zavítala do Barcelony.29 Posledním
místem jejího konání byla indická Bódhgaja, kde obﬁad probûhl opût pod
vedením 14. dalajlamy v lednu 2003.30
·t˘rsk˘ Hradec se v ﬁíjnu 2002 stal teprve tﬁetím evropsk˘m mûstem,
které hostilo slavnost Kálaãakry a spolu s ní na devût tisíc úãastníkÛ
z mnoha zemí svûta. Podle neoficiálních informací31 k 1. ﬁíjnu 2002 se do
·t˘rského Hradce chystalo celkem 7470 úãastníkÛ, z toho 2920 muÏÛ
a 4550 Ïen. Z tohoto poãtu jen 289 pﬁedstavovalo ordinované mnichy
a mni‰ky, zbyl˘ch 7180 úãastníkÛ byli laici. Nejpoãetnûj‰í skupinu tvoﬁili úãastníci z Nûmecka (1716), Rakouska (1416), ·v˘carska (965) a Itálie
(638). Samozﬁejmû nelze opominout poãetnou skupinu TibeÈanÛ. Ve skuteãnosti se iniciace zúãastnilo o témûﬁ dva tisíce úãastníkÛ více, které v‰ak
nebylo moÏné statisticky zachytit. Zajímav˘m jevem, kter˘ je podle ãast˘ch úãastníkÛ podobn˘ch shromáÏdûní na Západû pravidlem, je v˘raznû
vy‰‰í poãet Ïen, a to jak mezi laiky, tak v rámci ordinované sanghy. Co do
poãtu úãastníkÛ slavnost Kálaãakry ve ·t˘rském Hradci nelze srovnávat
s Indií, kde ãasto pﬁiláká desítky tisíc poutníkÛ. Ov‰em v prostﬁedí tradiãnû katolické zemû, jakou je Rakousko, ‰lo o událost zcela mimoﬁádnou,
vyvolávající rÛzné reakce.
28

Erica Hagen, „Kalachakra for World Peace: A Report“, Tibetan Review 3/4, 1999, 1217.
29 Pﬁevzato z internetov˘ch stránek tibetské exilové vlády (http://www.tibet.com/Buddhism/kala.htm).
30 Viz Sonam N. Dagpo, „His Holiness the Dalai Lama Confers the 28th Kalachakra
Initiation at Bodh Gaya“, Tibetan Review 6/4, 2002, 27-30.
31 Informace poskytnuté organizátory slavnosti, 19.10. 2002.
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Pﬁehled iniciací do Kálaãakry udûlen˘ch 14. dalajlamou32
ã.

doba

místo konání

1
2
3
4
5
6
7
8

kvûten 1954
duben 1956
bﬁezen 1970
kvûten 1971
prosinec 1974
záﬁí 1976
ãerven 1981
duben 1983

9

srpen 1983

10
11
12

ãervenec 1985
prosinec 1985
ãervenec 1988

13
14

ãerven 1989
prosinec 1990

15
16
17
18

ﬁíjen 1991
srpen 1992
duben 1993
ãervenec 1994

19
20
21
22

prosinec 1994
leden 1995
srpen 1995
ãerven 1996

23
24

záﬁí 1996
prosinec 1996

25
26
27
28

srpen 1999
srpen 2000
ﬁíjen 2002
leden 2003

Norbulingka, Lhasa, Tibet
Norbulingka, Lhasa, Tibet
Dharamsala, Indie
Bjakuppe, Karnátaka, Indie
Bódhgaja, Bihár, Indie
Lé, Ladak, Indie
Madison, Wisconsin, USA
Dirang, Bomdila,
Arunáãalpradé‰, Indie
Tabo, Spiti, Lahul,
Himáãalpradé‰, Indie
Rikon, ·v˘carsko
Bódhgaja, Bihár, Indie
Zanskar, DÏammú a Ka‰mír,
Indie
Los Angeles, USA
Sárnáth,Váránasí,Uttarpradé‰,
Indie
New York, USA
Kalpa, Kinnaur, Indie
Gangtok, Sikkim, Indie
DÏispa, Kejlong,
Himáãalpadé‰, Indie
Barcelona, ·panûlsko
Mundgod, Karnátaka, Indie
Ulánbátar, Mongolsko
Tabo, Spiti, Himáãalpadé‰,
Indie
Sydney, Austrálie
Salugara, Západní Bengálsko,
Indie
Bloomington, Indiana, USA
Key Monastery, Spiti, Indie
·t˘rsk˘ Hradec, Rakousko
Bódhgaja, Indie

32

poãet úãastníkÛ
100 000
100 000
30 000
10 000
100 000
40 000
1 500
5 000
10 000
6 000
200 000
10 000
3 300
130 000
3 000
20 000
100 000
?
3 000
50 000
30 000
20 000
3 000
200 000
3 500
?
9 000
?

Upraveno podle internetov˘ch stránek tibetské exilové vlády a s pﬁihlédnutím k http://
kalachakranet.org/hhdl.htm (10.1. 2003).

61

Tibetsk˘ buddhismus a západní imaginace
Obﬁad Kálaãakry na Západû pﬁitahuje stále vût‰í pozornost a zájem
z nûkolika dÛvodÛ. Jedním z nich je pﬁítomnost 14. dalajlamy, kter˘ si ãetn˘mi cestami po svûtû, pﬁedná‰kami a úãastí na mezináboÏenském dialogu získal mnohé pﬁíznivce nejen mezi buddhisty. Jen Prahu nav‰tívil
v letech 1990-2002 ãtyﬁikrát. Svou roli také sehrává urãitá vizuální pﬁitaÏlivost tibetského buddhismu, která ho zv˘hodÀuje oproti jin˘m buddhistick˘m tradicím.33 Slavnost Kálaãakry tak pro nûkteré úãastníky mÛÏe b˘t
pﬁíleÏitostí k setkání s dalajlamou, pro jiné exotickou podívanou.
2.2. PrÛbûh obﬁadu Kálaãakry
Iniciaãní rituál Kálaãakry je detailnû popsán v nûkolika publikacích,34
které podávají interpretaci jednotliv˘ch ãástí tak, jak je vykládají tibet‰tí
uãitelé. Jak v‰ak takovou slavnost proÏívá náv‰tûvník ze Západu? Odpovûì na tuto otázku není snadná z nûkolika dÛvodÛ. Jedním z nich je velká
rÛznorodost úãastníkÛ, z nichÏ mûl kaÏd˘ své osobní pohnutky a také rozdílnou zku‰enost s buddhismem. Na‰í snahou zde tedy není popsat obﬁad
tak, jak ho mûli v ideálním pﬁípadû náv‰tûvníci proÏít, ale spí‰e ukázat, jak
byla Kálaãakra a tibetsk˘ buddhismus prezentován a souãasnû jak na neobvyklou náv‰tûvu reagoval hostitel.
Cel˘ iniciaãní rituál je velmi sloÏit˘ a jeho provedení trvá jedenáct dní.
Skládá se z ﬁady pﬁípravn˘ch obﬁadÛ, které se t˘kají v˘bûru správného
místa, konstrukce mandaly jako hlavní „iniciaãní pomÛcky“ a z vlastní
iniciace adeptÛ. Laiãtí úãastníci mohou bûhem prvních sedmi dní pﬁihlíÏet
obﬁadÛm, sledovat konstrukci mandaly a naslouchat pﬁedná‰kám uãitelÛ.
Aãkoliv Kálaãakra patﬁí mezi vysoce specializované nauky, program
prvních dní pﬁipomíná základní „rychlokurz“ buddhismu, kter˘ shrnuje
hlavní body nauky. Pﬁi tom se vystﬁídali rÛzní uãitelé jednotliv˘ch tibetsk˘ch smûrÛ – Bönu, ≈ingmapy, Sakjapy, Kagjüpy a Gelugpy, jejímÏ
hlavním pﬁedstavitelem je dalajlama. Základní rámec buddhistické nauky
tak kaÏd˘ z pﬁedstavitelÛ ‰kol doplnil o specifické metody uÏívané tou
kterou ‰kolou na cestû k probuzení. Rozdílné metody a techniky byly
pﬁedstaveny v celkovém kontextu jako jeden z moÏn˘ch prostﬁedkÛ ke
stejnému cíli, kter˘m je dosaÏení stavu probuzení. Na závûr tohoto „rychlokurzu“ byla jedna pﬁedná‰ka vûnována samotné Kálaãakratantﬁe jako
33

Estetickou stránku pokládají za jeden z faktorÛ ovlivÀujících oblíbenost tibetského
buddhismu v Americe Robert Thurman a Jan Nattier („Why Buddhism, Why Now?“,
Civilization, prosinec 1999 / leden 2000, pﬁevzato z http://www.tibet.ca/wtnarchive/1999/12/27_3.html [3.2. 2001]).
34 Viz napﬁ. Martin Brauen, Mandala, posvátn˘ kruh tibetského buddhismu, Praha:
Volvox Globator 1998; viz téÏ Kalachakra Initiation by Namgyal Monastery, Roma:
Tibet Domani 1994.
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jednomu z prostﬁedkÛ k probuzení „jasného svûtla“ (tib. /‘od gsal/).
V souladu s buddhistickou naukou o rozdíln˘ch pﬁedpokladech ãlovûka
k dosaÏení probuzení, která je popsána v Lotosové sútﬁe (skt.
Saddharmapundaríkasútra), mûl Buddha pﬁedat své uãení na více úrovních podle schopností lidí. Souãasn˘ dalajlama v‰ak pﬁiznává platnost
i nebuddhistick˘m tradicím.35 Takové pojetí Kálaãakratantry zapadalo do
celkové prezentace obﬁadu jako Kálaãakry za svûtov˘ mír. Pﬁes snahu
o velkou otevﬁenost celé akce vÛãi lidem v‰ech vyznání si Kálaãakra zachovala charakter náboÏenského obﬁadu s pevnû stanoven˘mi pravidly.
2.3. V˘bûr a pﬁíprava místa
Nejprve je tﬁeba provést mnoho pﬁípravn˘ch rituálÛ. Velká peãlivost se
vûnuje v˘bûru místa pro konstrukci mandaly – za vhodné se povaÏují zahrady, hory nebo paláce. Za zvlá‰tû pﬁíznivé se pokládá místo leÏící severov˘chodnû od stúpy, chrámu nebo mûsta. Na urãeném místû se zkoumá
kvalita pÛdy, zda neobsahuje pﬁíli‰ mnoho kamenÛ, kostí nebo koﬁínkÛ.
Pokud je tﬁeba místo vyãistit, mni‰i nanesou na zem ãtvercovou síÈ, do
které umístí „pána zemû“ v podobû hada, a poté postupují podle pﬁedem
stanoven˘ch pravidel v odstraÀování pÛdy, kterou posléze prosejí a vyãistí.36 Pokud je pÛdy po vybrání v‰ech neãistot ménû, je tﬁeba ji doplnit stejnû kvalitní zeminou.37
Rituál zkoumání a oãi‰Èování zemû lze nahradit recitováním nejstar‰í
ãásti PradÏÀápáramitásútry o osmi tisících ‰lókách, zvané A‰tasáhasriká.
Na Západû je tato varianta ãastá, protoÏe iniciace se obvykle udûluje
uvnitﬁ budovy, kde podobná zkoumání nejsou moÏná. Cel˘ rituál vede
mistr zvan˘ „vládce vadÏry“, kter˘ pﬁedstavuje boÏstvo Kálaãakru a zastupuje je pﬁi udûlování iniciace. Na vybraném místû vládce vadÏry poÏádá lokální boÏstva o povolení k provedení rituálu. Mistr si sebe pﬁedstavuje jako boÏstvo uvnitﬁ mandaly a vysloví zámûr postavit mandalu. Nato
se obûtuje Buddhovi nebo Avalókité‰varovi a bûhem následující noci
vládce vadÏry recituje mantry a spí hlavou smûrem k jihu, s obliãejem obrácen˘m k v˘chodu.38 Ráno se zkoumají sny ubûhlé noci, které mohou naznaãit úspû‰nost chystaného obﬁadu, pﬁiãemÏ se za dobré znamení povaÏují sny o krásn˘ch stromech, bíl˘ch sluneãnících, slonech, Buddhovi
nebo o bódhisattvech. Naopak ‰patn˘m znamením jsou sny o jízdû na oslu
35
36
37
38

Pﬁedná‰ka 14. dalajlamy 20. ﬁíjna 2002, Kalachakra for World Peace, Graz.
M. Brauen, Mandala…, 76; Panchen Ötrul Rinpoche, „The Stages of the Rite of
a Tantric Initiation“, Chö Yang: The Voice of Tibetan Religion and Culture 3,
Dharamsala 1990, 56-73.
Panchen Ötrul Rinpoche, „The Stages…“, 56.
Ibid.
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nebo velbloudu, setkání se slep˘mi ãi hluch˘mi lidmi, se supy nebo psy.
V pﬁípadû ‰patn˘ch snÛ je tﬁeba nabídnout boÏstvÛm dal‰í obûtiny a odﬁíkat mantry.
Po obﬁadech oãisty a pﬁípravy místa je nad zvolen˘m prostranstvím postaven zvlá‰tní stánek thegpa (tib. /theg pa/). Uvnitﬁ b˘vá postaven trÛn
pro vládce vadÏry a oltáﬁ s obûtinami pro Kálaãakru. Podél stûn jsou povû‰eny obrazy (thangka) s vyobrazením Buddhy, Kálaãakry a ochrann˘ch
boÏstev.39 Na Západû, kde probíhá udûlování ve velkém sále nebo hale,
mÛÏe stánek thegpa zastﬁe‰ovat pouze místo pro mandalu, kdeÏto vládce
vadÏry sedí mimo stánek na samostatném trÛnû, jako tomu bylo ve
·t˘rském Hradci.
2.4. Odstranûní pﬁekáÏek
Druh˘ den slavnosti následuje po odstranûní fyzick˘ch neãistot oãista
na duchovní úrovni. Mohou se objevit rÛzné pﬁekáÏky v podobû obtíÏn˘ch
duchÛ, které je tﬁeba pﬁimût ke spolupráci na mandale nebo je „zne‰kodnit“. Vládce vadÏry se usadí uprostﬁed místa, kde má stát mandala, a pﬁedstaví si okolo budoucí mandaly jeden ochrann˘ kruh z vadÏer a druh˘
z ohnû. Dal‰í ãtyﬁi mni‰i stojí ve smûru svûtov˘ch stran a pﬁitom si kaÏd˘
z nich pﬁedstavuje sebe sama jako jednoho z buddhÛ pûti rodin40 (skt.
buddhakula; tib. sanggjä rignnga /sangs rgjas rigs lnga/) a provádí obûÈ
vládci vadÏry.41
Bûhem tohoto rituálu se mistr snaÏí odstranit pﬁekáÏky nejen v podobû
duchÛ a démonÛ, ale zejména pﬁekáÏku nejvût‰í – totiÏ pﬁipoutanost cítících bytostí k tomu, co je pomíjivé. Pﬁi konstrukci mandaly je nutné mít
stále na mysli vnitﬁní prázdnotu v‰ech jevÛ (skt. ‰únjatá).42
Pﬁi obﬁadu symbolického oãi‰Èování zemû jsou „obtíÏní duchové“ znehybnûni pomocí deseti zvlá‰tních rituálních d˘k (tib. /phurbu/). Horní po39

„The Kalachakra Initiation Explained“, http://www.buddhanet.net/kalini.htm (31.1.
1999).
40 Pût buddhovsk˘ch rodin pﬁedstavuje pût skupin aspektÛ mysli, a to jak negativních, tak
pozitivních, které reprezentuje vÏdy jeden hlavní tathágata. TathágatÛm vÏdy odpovídá pﬁiﬁazená svûtová strana a barva: bíl˘ Vairóãana sídlí ve stﬁedu mandaly, pﬁedstavuje nevûdomost a také moudrost poslední skuteãnosti. Modr˘ Ak‰óbhja sídlí na v˘chodní stranû mandaly, jeho negativní energie se projevuje agresí, která se mÛÏe
zmûnit v „zrcadlovou moudrost“. Na jiÏní stranû mandaly b˘vá vyobrazen Ïlut˘
Ratnasambhava, jehoÏ projevy jsou p˘cha a její protilék moudrost vyrovnanosti. Západní stranu ob˘vá ãerven˘ Amitábha symbolizující touhu a moudrost rozli‰ování. Na
severní stranû sídlí zelen˘ Amóghasiddhi symbolizující závist a v‰ezahrnující moudrost. Viz Lexikon v˘chodní moudrosti, Olomouc: Votobia – Praha: Victoria Publishing
1996, 58-59.
41 Panchen Ötrul Rinpoche, „The Stages…“, 56-57.
42 M. Brauen, Mandala…, 76.
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lovina d˘k má podobu jednoho z hnûviv˘ch boÏstev43 mandaly. D˘ky rozmístûné okolo desky mandaly tak vytváﬁejí ochrann˘ kruh. Poté mni‰i
spolu s vládcem vadÏry pﬁedvedou rituální „tanec zemû“ zvan˘ Sagar okolo místa mandaly. Úbory mnichÛ pﬁedstavují opût hnûvivá boÏstva mandaly.
Na zem je poloÏena deska, na kterou bude mandala vysypána. Bûhem
tûchto obﬁadÛ je do mandaly pozvána bohynû zemû (tib. /sa ji lha mo/)
a pût tathágatÛ (skt.; tib. deÏin‰egpa rignga /de bÏin g‰egs pa rigs nga/),44
kteﬁí se usídlí kaÏd˘ na jedné svûtové stranû – Amóghasiddhi na v˘chodû,
Ratnasambhava na jihu, Vairóãana na západû, Amitábha na severu
a Ak‰óbhja ve stﬁedu mandaly. KaÏd˘ z tûchto buddhÛ má svÛj emblém,
kter˘m je symbolicky oznaãen povrch desky – v˘chod meãem, jih klenotem, západ kolem, sever lotosem a stﬁed vadÏrou.
Tûmito obﬁady je místo pﬁipraveno, aby se stalo doãasn˘m pﬁíbytkem
boÏstev. BoÏstva mandaly jsou nejprve mistrem pozvána do zvlá‰tních nádob (tib. /bumpa/), které b˘vají vyrobené ze zlata, stﬁíbra, Ïeleza nebo levnûj‰ích materiálÛ. KaÏdá je „obleãena“ do brokátu a oznaãená pruhem
barevné látky a emblémem pﬁíslu‰ného tathágaty. Nádoby s boÏstvy jsou
potom v pﬁedepsaném poﬁadí rozmístûny na desku urãenou pro budoucí
mandalu. Postupnû je pﬁipraveno pût substancí potﬁebn˘ch k vlastní konstrukci mandaly – nádoby bumpa, kﬁídov˘ provázek, barevn˘ písek, vadÏra a zvonek.
2.5. Nakreslení linií mandaly a její zhotovení
Mandala jako symbolick˘ obraz vesmíru a zároveÀ lidského tûla v sobû zahrnuje velice propracovanou strukturu, proto je tﬁeba nejprve nanést
na desku základní linie a tvary, podle kter˘ch se potom postupuje pﬁi vysypávání. K tomuto úãelu se pouÏívá provázek namoãen˘ v roztoku vody
a drcené kﬁídy.
Tﬁetího dne slavnosti je deska symbolicky oãi‰tûna ‰afránovou vodou
a vládce vadÏry pozve boÏstva do mandaly. Za recitování manter pokládá
na urãená místa na desce zrnka jeãmene, která jsou jejich ztûlesnûním.
Kromû skuteãn˘ch kﬁídov˘ch linií jsou vytvoﬁeny neviditelné „linie poznání“. Tyto linie se vyná‰í pomocí suchého provázku, kter˘ je upﬁeden
z pûtibarevn˘ch vláken. KaÏdá barva pﬁitom symbolizuje jednu z moudrostí pûti tathágatÛ – zelená Ak‰óbhjovu, ãerná Amóghasiddhiho, ãervená
Ratnasambhavy, bílá Amitábhy a Ïlutá Vairóãany. Z tohoto posvûceného
43
44

BoÏstva se zjevují v podobû pokojné (Ïi) nebo hnûvivé (khro), pﬁiãemÏ obojí mají stejnou dÛleÏitost. Právû existence hnûviv˘ch boÏstev ãasto vede k mylné pﬁedstavû, Ïe se
v tibetském buddhismu uctívají démoni.
V této souvislosti se ãasto pouÏívá nesprávn˘ termín dhjánibuddha.
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provázku, kter˘ se pﬁikládá k jednotliv˘m kﬁídov˘m liniím, boÏstva pﬁecházejí do samotn˘ch základÛ mandaly.
Koneãnû je moÏno pﬁistoupit k vlastnímu vybarvení mandaly. K tomu
se pouÏívá barevn˘ písek, kter˘ se vysypává na pﬁipravenou desku pomocí kovov˘ch trycht˘ﬁkÛ ãagpa (tib. /ãag pa/). Mni‰i pﬁi práci nahlíÏejí do
pﬁíruãky, která obsahuje vzory pro pﬁesnou reprodukci jednotliv˘ch obrazcÛ. Pro napravení pﬁípadn˘ch chyb se pouÏívá dﬁevûná ‰krabka ‰ingga
(tib. /‰ing ga/). Mandalu zaãíná vysypávat vládce vadÏry uprostﬁed desky
na v˘chodní stranû, dále pokraãují ãtyﬁi mni‰i, kteﬁí ji dokonãí v prÛbûhu
ãtvrtého a pátého dne slavnosti.45
BoÏstva v mandale se vyobrazují nûkolika zpÛsoby. Jednou z moÏností je vyobrazení tzv. zástupné peãeti (skt. samajamudrá; tib. damcchig
ãaggja /dam cchig phjag rgja/) ãili emblému, se kter˘m je boÏstvo spojováno. V jiném pﬁípadû mÛÏe boÏstvo symbolizovat tzv. peãeÈ nauky (skt.
dharmamudrá; tib. ãhökji ãaggja /ãhos kji phjag rgja/), tedy slabika s ním
spojená. Dal‰í variantou je tzv. velká peãeÈ (skt. mahámudrá; tib. ãaggja
ãhenpo /ãhos kji phjag rgja ãhen po/), která ukazuje tûlesnou podobu boÏstev. V pﬁípadû Kálaãakry má mandala pevnû danou podobu, která se nemûní, boÏstva jsou v ní zastoupena pouze v podobû emblémÛ ãi slabik, nikdy se nezobrazují v tûlesné podobû.
·est˘ den jsou okolo hotové mandaly rozestavûny nádoby bumpa, stánek thegpa je potom ozdoben praporky a obûtinami. Ráno sedmého dne je
dokonãena sádhana46 mandaly. Odpoledne následuje rituální tanec, pﬁi
kterém jsou mni‰i odûni v kost˘mech dvanácti bohyní obûtí. Vládce vadÏry poté rituálnû podûkuje v‰em boÏstvÛm za pomoc pﬁi konstrukci mandaly. Pﬁitom mni‰i hrají na gongy, zvonky, bubny a dlouhé trubky. Hotová
mandala v‰ak stále zÛstává skryta pﬁed zraky adeptÛ ve stánku thegpa.
2.6. Pﬁípravy pro iniciaci
Dosud laici pouze pﬁihlíÏeli obﬁadÛm provádûn˘m mnichy. Osmého
dne se stávají aktivními úãastníky slavnosti. Pﬁicházejí na místo iniciace
ãistû obleãení a vyplachují si ústa na znamení oãisty. Adept se má tﬁikrát
poklonit mistrovi a obûtovat mu symbolicky mandalu. Mistr vysvûtlí
45
46

„The Kalachakra Initiation Explained“, http://www.buddhanet.net/kalini.htm (31.1.
1999).
Sádhany pﬁedstavují texty a v nich obsaÏená meditaãní cviãení. Tyto texty obsahují podrobné popisy jednotliv˘ch boÏstev, která mají b˘t bûhem meditace vizualizována.
Sádhany se skládají ze tﬁí ãástí. První, pﬁípravná ãást spoãívá v pﬁijetí útoãi‰tû a vyvinutí bódhiãitty. V dal‰í ãásti následuje „fáze utváﬁení“, budování boÏstva v pﬁedstavû,
které je poté ve „fázi rozpadu“ rozpu‰tûno v pochopení prázdnoty. Sádhanu uzavírají
prosebné modlitby, poÏehnání a zpûvy. Srov. Lexikon v˘chodní moudrosti…, 371.
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krátce stav mysli a motiv, s nímÏ by mûl adept pﬁistupovat k iniciaci. Aby
adept mohl plnû ãerpat z plodÛ iniciace, musí v sobû rozvinout pravou
motivaci (skt. bódhiãitta; tib. ãhagãhubkji sempa /bjang ãhub kji sems
pa/; dosl. „duch probuzení“). Má usilovat o dosaÏení probuzení pro blaho v‰ech cítících bytostí, spoléhat na svého uãitele a odpoutat se od samsárové existence.
Pro vstup do mandaly je nezbytné, aby adept pro‰el procesem pﬁerodu,
kterému odpovídá také vizualizace zrození ze spojení hlavních boÏstev
mandaly Kálaãakry a Ví‰vamátry. Poté Ïáci prosí mistra o udûlení iniciace a ten odpovídá kladnû. Následuje skládání slibÛ bódhisattvy a tantrického slibu. Na to mistr symbolicky oãi‰Èuje poskvrny tûla, ﬁeãi a mysli
adeptÛ a pﬁipomíná jim jejich pÛvodní buddhovskou podstatu.
2.7. Pﬁedpovídání úspû‰nosti iniciace a ochrana pﬁed nepﬁízní
Souãástí pﬁíprav k iniciaci je také pﬁedpovûì její úspû‰nosti. K tomu se
pouÏívá nûkolik postupÛ. Jedním z nich je házení tyãinkou na ãi‰tûní zubÛ. Musí b˘t dlouhá okolo dvaceti centimetrÛ, rovná a bez po‰kození. Tyãinka se vrhá na desku, kde jsou vyznaãeny jednotlivé svûtové smûry
a boÏstva s nimi spojovaná. Deska nahrazuje pískovou mandalu, která by
byla pﬁi tomto obﬁadu poru‰ena. KaÏd˘ smûr, kter˘m tyãinka dopadne,
ukazuje prostﬁedek, jak˘ má adept na cestû k probuzení podporovat a tím
také jednu z buddhovsk˘ch rodin (skt. buddhakula).
Na velk˘ch shromáÏdûních pochopitelnû není moÏné, aby toto házení
tyãinkou provádûl kaÏd˘ z úãastníkÛ, proto je vÏdy urãen jen jeden zástupce za urãitou skupinu. Tak hází jeden za mnichy a mni‰ky, dal‰í za
laické muÏe, za Ïeny, a zvlá‰tního zástupce mají také TibeÈané. Stejnû tak
dal‰í pravidlo, podle nûhoÏ má kaÏd˘ adept dostat tﬁi dou‰ky vody na znamení oãisty tûla, ﬁeãi a mysli, se v praxi provádí pouze symbolicky, neboÈ
z ãasov˘ch dÛvodÛ není moÏné obslouÏit v‰echny pﬁítomné.
Dal‰ím krokem je pﬁipevnûní ãerveného provázku, kter˘ si adept ováÏe okolo paÏe nebo krku. Adept si pﬁitom má pﬁedstavovat, Ïe provázek je
tvoﬁen dvojit˘mi zkﬁíÏen˘mi vadÏrami, na jejichÏ vrcholu dlí buddha
Maitréja. Ten má adepta ochraÀovat aÏ do doby svého pﬁíchodu v budoucnosti.
Pﬁípravu k iniciaci zavr‰ují pokyny ohlednû spánku. KaÏd˘ adept
dostává trávu ku‰a, která má podle tradice oãi‰Èující úãinky. Tráva je poÏehnána mantrou bódhisattvy MaÀdÏu‰rího, je pﬁímá, coÏ znaãí bystrost
a ãistotu adeptovy mysli. Stébla trávy se rozdávají i na velk˘ch shromáÏdûních v‰em pﬁítomn˘m, kteﬁí si ji mají vloÏit veãer pod pol‰táﬁ a pod matraci. Îáci by mûli v pﬁedveãer vlastní iniciace spát s hlavou obrácenou
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smûrem k mandale, pﬁed spaním odﬁíkat ochrannou mantru, obûtovat
buddhÛm a bódhisattvÛm a vyznat se ze sv˘ch ‰patn˘ch ãinÛ i my‰lenek.
Ráno mistr vykládá sny z hlediska toho, zda jsou dobr˘mi nebo ‰patn˘mi
znameními. Obecnû v‰ak znamením není pﬁikládán velk˘ v˘znam, pﬁedev‰ím laici by nemûli polevit ve svém úsilí, pokud jsou znamení dobrá,
a stejnû tak by nemûli rezignovat, pokud jsou znamení ‰patná.
2.8. Vstoupení do mandaly
Devátého dne od zaãátku slavnosti Ïáci opût pﬁicházejí omytí, v ãist˘ch
‰atech, aby koneãnû spatﬁili hotovou mandalu a v meditaci do ní „vstoupili“. Mistr ru‰í v‰echny nepﬁíznivé síly provedením obûti. Adepti dostávají ãervenou pásku, kterou si nasazují pﬁes oãi, a kvûtinu, coÏ je ve skuteãnosti okvûtní plátek, jenÏ má b˘t obûtován boÏstvu.
Úãelem pásky pﬁes oãi je zabránit mysli, aby se odch˘lila od cíle, a také zastavení bûÏn˘ch obrazÛ, které zaplavují mysl prostﬁednictvím smyslov˘ch podnûtÛ.47 Páska v‰ak souãasnû symbolizuje závoj nevûdomosti,
kter˘ zakr˘vá adeptovu mysl.48
Bûhem iniciace nosí mni‰‰tí adepti, kter˘ch je pouze hrstka, zvlá‰tní
odûv. Ten naznaãuje jedineãnost celého obﬁadu. Odûv pﬁipomíná urãité
boÏstvo, které sídlí v mandale, a tím se usnadÀuje uvûdomûní stejné podstaty spojující boÏstvo s adeptem. Dnes je ‰at mnohem skromnûj‰í neÏ
v minulosti, kdy se urãité ãásti vyrábûly z drah˘ch látek a klenotÛ. Na hlavy mnichÛ jsou posazeny ãervené „ãepice“ pﬁipomínající vysok˘ drdol
vyãesan˘ch vlasÛ, kter˘ je korunován pûtiãetnou korunou. Koruna opût
symbolizuje pût buddhovsk˘ch rodin.
Pﬁed zapoãetím iniciace klade mistr v‰em pﬁítomn˘m otázku, kdo jsou
a ãeho chtûjí dosáhnout. KaÏd˘ má odpovûdût: „Jsem ten ‰Èastn˘ následovník mahájány a pﬁeji si dosáhnout stavu velkého probuzení.“ SvÛj postoj adept stvrzuje sloÏením bódhisattvovského slibu (skt. pranidhána),
kter˘m se zavazuje k altruismu a pomoci v‰em bytostem. Následuje tantrick˘ slib spojen˘ s poklonou v‰em boÏstvÛm a bódhisattvÛm, zároveÀ
mistr adeptovi pﬁipomíná, Ïe by se nemûl vychloubat svou zku‰eností
a mûl praktikovat v soukromí.
Za zpûvu manter si adept pﬁedstavuje, Ïe veden mistrem pﬁistupuje
k mandale z v˘chodní strany. Postupnû obchází mandalu a transformuje se
do kaÏdého z pûti tathágatÛ. Poté si má adept sám sebe pﬁedstavit v podobû VadÏravegy, kter˘ ztûlesÀuje hnûvivou podobu Kálaãakry.
47 Panchen Ötrul Rinpoche, „The Stages…“, 61.
48 Pﬁedná‰ka 14. dalajlamy, 20.10. 2002, Kalachakra for World Peace, Graz.
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Iniciovaní si poté, co v mysli vstoupili do mandaly, mají vybrat rodinu
boÏstev, k níÏ budou náleÏet. K tomu slouÏí okvûtní plátek, kter˘ se, podobnû jako pﬁedtím dﬁevûná tyãinka, hází na desku zastupující mandalu.
Na závûr této fáze obﬁadÛ si adepti sundávají pásky z oãí, coÏ má b˘t provázeno siln˘m proÏitkem jasné mysli zbavené závoje nevûdomosti. Adept
si nyní má vizualizovat mandalu a v‰echna boÏstva, která v ní sídlí, do
nejmen‰ích detailÛ.
Obﬁady spojené se vstupem do mandaly trvají asi ãtyﬁi hodiny, sled vizualizací je tudíÏ velmi rychl˘ a jen velmi pokroãilí adepti mohou skuteãnû sledovat jeho prÛbûh a ﬁídit se mistrov˘mi instrukcemi. Vizualizaãní
procesy také vyÏadují znaãné schopnosti získané dlouholetou praxí, coÏ je
nad moÏnosti vût‰iny laikÛ. Zatímco laiãtí TibeÈané se tû‰í z pouhé pﬁítomnosti dalajlamy, bûhem obﬁadÛ svaãí a obãas mezi sebou prohodí pár
slov, ãást západního publika se velmi soustﬁedûnû snaÏí plnit pokyny
k meditaci.
2.9. Sedm iniciací49
Desát˘ den udûluje mistr sedm iniciací, které mají oãistit adeptovo tûlo, ﬁeã a mysl a provést jej duchovním pﬁerodem. Tomu také odpovídají
oznaãení jednotliv˘ch stupÀÛ nazvan˘ch podle zlomov˘ch momentÛ v Ïivotû dítûte. V‰echny iniciace jsou udûlovány v meditaci, ve skuteãnosti
Ïáci sedí na podlaze pﬁed mistrem a ﬁídí se jeho pokyny.
První iniciace se oznaãuje jako iniciace vodou a pouÏívají se pﬁi ní vázy naplnûné vodou. Adept, veden mistrem, v pﬁedstavû obchází mandalu
a zastaví se pﬁed severní bránou, kde poÏádá o iniciaci oãi‰Èující jeho tûlo. Adept se v meditaci pﬁerozuje v bílého Amitábhu. Ve skuteãnosti má
b˘t postﬁíkán vodou, která v nûm oãi‰Èuje pût prvkÛ – vzduch, oheÀ, vodu, zemi a prostor. Této iniciaci ve v˘voji dítûte odpovídá první vykoupání.
Druh˘m krokem je korunní iniciace, která se také odehrává na severní stranû mandaly. Adept si má pﬁedstavit pût sloÏek osobnosti (skt. skandha; tib. phungpo /phung po/) ve formû pûti tathágatÛ, kteﬁí se dot˘kají
korunou jeho hlavy. Bûhem této iniciace se oãi‰Èuje pût sloÏek bytí – tûlesnost (skt. rúpa), pociÈování (skt. védaná), vnímání (skt. sandÏÀá), tvoﬁivost (skt. sanskára) a vûdomí (skt. vidÏÀána). Ve v˘voji dítûte je tento stupeÀ pﬁirovnáván k prvnímu ostﬁíhání vlasÛ.
Tﬁetím aktem je iniciace korunní stuÏky, která se provádí na jiÏní stranû mandaly a adept se v ní pﬁerozuje do podoby Ratnasambhavy. PouÏívají se k ní hedvábné závûsy látky, které bûhem obﬁadu visí po stranách
49

Srov. Laura Harington (ed.), Kalachakra, Roma: Tibet Domani 1994, 277-293.
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koruny. Tﬁetí iniciace oãi‰Èuje v tûle deset vûtrÛ, které jsou nositeli energie (skt. prána), a umoÏÀuje tak adeptovi dosáhnout deseti bódhisattvovsk˘ch dokonalostí (skt. páramitá; tib. pharãin /phar phjin/). Tato iniciace
se pﬁirovnává k propíchnutí u‰í dítûte.
âtvrt˘m stupnûm je iniciace vadÏry a zvonku, opût udûlovaná na jiÏní stranû. Proãi‰Èuje lev˘ a prav˘ energetick˘ kanál (skt. nádí; tib. /rca/),
kter˘ symbolizuje Kálaãakra a jeho partnerka Ví‰vamátra. Zvuk zvonku,
kter˘m zvoní mistr, oãi‰Èuje energie v pravém i levém kanále a umoÏÀuje
svést oba proudy do jednoho centrálního kanálu. Tím jsou adeptova ﬁeã
a jednání ztotoÏnûny s ﬁeãí a jednáním Kálaãakry a jeho partnerky. Ve v˘voji jedince odpovídá tato iniciace prvním slovÛm dítûte.
Jako pomÛcka pﬁi páté iniciaci jednání, udûlované na v˘chodní stranû
mandaly, slouÏí prsten ozdoben˘ vadÏrou. Tímto obﬁadem se oãi‰Èuje ‰est
smyslÛ ãlovûka – zrak, sluch, ãich, hmat, chuÈ a mysl – a ‰est pﬁedmûtÛ
smyslového vnímání (zvuky, pachy, tvary, hmatatelné objekty, chuti
a ostatní jevy). Pátá iniciace mÛÏe b˘t pﬁirovnána k první radosti z pﬁedmûtu smyslového vnímání.
Pﬁi ‰esté iniciaci jména dostává adept náramky a kruhy na kotníky, které pﬁedstavují hnûvivá boÏstva mandaly. Prostﬁednictvím transformace nákotníkÛ v hnûvivá boÏstva se v adeptovi oãi‰Èují v‰echny jeho aktivity –
chÛze, uchopování atd. a adept dostává následnû od mistra jméno.
Sedmá iniciace mistra zavr‰uje iniciaãní obﬁad a je srovnávána s první lekcí ãtení. Tato iniciace probíhá ve tﬁech fázích. Bûhem první z nich
adept dostává od mistra pût emblémÛ tathágatÛ (kolo, meã, klenot, vadÏru
a lotos). Mistr iniciovaného nabádá, aby uãil své Ïáky vhodnou formou,
podle jejich zájmÛ, schopností a zamûﬁení. Adept si má sebe pﬁedstavit ve
v˘chodní bránû mandaly, kde se usadí na lvím trÛnû, dostává od mistra kolo, bílou lasturu, která symbolizuje zvuk nauky, a posvátn˘ text náleÏející
k iniciaci. Tyto pﬁedmûty symbolizují, Ïe iniciovan˘ smí vyuãovat, poté
adept odpoví gestem roztoãení kola nauky (skt. dharmaãakramudrá).
Mistr je‰tû pﬁipomíná, aby iniciovan˘ pamatoval na vnitﬁní prázdnotu
existence, a podává mu zvonek. Adept zvonkem zazvoní a zvuk, kter˘ zazní, je zvukem této prázdnoty (skt. ‰únjatá; tib. thonpaÀi /stong pa Àid/).
Ve druhé fázi sedmé iniciace mistr pﬁedává adeptovi mantry. Mistr recituje mantry, které pﬁedstavují moudrost pochopení prázdnoty. PomÛckou pﬁi
této fázi iniciace jsou oãní kapky, coÏ je ve skuteãnosti smûs mléka a medu, která má odstraÀovat zaslepenost. Tímto obﬁadem by mûl adept získat
moudrost rozpoznání prázdnoty. Dále se pouÏívá zrcadlo jako symbol plného pochopení prázdnoty. Poté adept dostane luk a ‰est ‰ípÛ, které symbolizují pronikavou moudrost pochopení prázdnoty. Ve tﬁetí fázi sedmé
iniciace si adept sám sebe pﬁedstaví jako Kálaãakru. Od uãitele dostává
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vadÏru pﬁedstavující Buddhovu mysl, moudrost velkého blaÏenství. Aby ji
mûl stále na mysli, pﬁiloÏí si adept vadÏru k srdci. Poté podá mistr adeptovi zvonek, aby si stále uvûdomoval prázdnotu v‰ech jevÛ.
Vlastní iniciace mistra spoãívá ve ztotoÏnûní se s Kálaãakrou a s pﬁedstavou, Ïe adept uÏ dosáhl probuzení. Adept si má váÏit svého mistra, jelikoÏ celé duchovní naplnûní pochází z toho, co jej nauãil a co mu pﬁedal.
Poté mistr opût pﬁipomíná v‰echny závazky, které touto iniciací na sebe
adept pﬁijal. Opût mu opakuje rady, jak následovat tantrickou stezku, zdÛrazní jedineãnost této pﬁíleÏitosti a veﬁejnû ohlásí, Ïe iniciace byla dokonãena.
Po skonãení iniciací se nask˘tá úãastníkÛm moÏnost spatﬁit pískovou
mandalu zblízka, pﬁípadnû se jí poklonit a obûtovat jejím boÏstvÛm.
Mandala je od tohoto okamÏiku chápána jako souãást velké iluze v‰eho
dûní, svÛj úkol splnila. BoÏstva, která ji ob˘vala, jsou rituálnû poÏádána,
aby se vrátila zpût do sv˘ch sídel. Vládce vadÏry nejprve osmi tahy ve
smûru svûtov˘ch stran poru‰í mandalu, mni‰i písek peãlivû smetou doprostﬁed desky, uloÏí do nádoby a ta se nakonec vysype do blízké ﬁeky.
2.10. Buddha v reklamû a iniciace on-line
Zatímco obsah textÛ a prÛbûh obﬁadÛ je pevnû stanoven, dal‰í okolnosti a pﬁidruÏené akce, které se ve ·t˘rském Hradci odehrávaly, byly jiÏ projevem západní iniciativy a imaginace. Tibetsk˘ buddhismus na Západû
sklízí úspûch z mnoha dÛvodÛ, z nichÏ nûkteré zde jiÏ byly zmínûny. V˘znamnou úlohu sehrála osobnost souãasného dalajlamy, kter˘ pﬁibliÏuje
buddhismus západním posluchaãÛm pro nû srozumitelnou formou. Exotika, tajemnost a pﬁedstavy o nadpﬁirozen˘ch jevech stále pﬁitahují mnoho
západních lidí a tibetsk˘ buddhismus na Západû je tak nositelem mnoha
v‰eobecnû roz‰íﬁen˘ch asociací, kter˘mi jej obdaﬁila západní imaginace.
Tyto asociace jsou vlastnû obchodní znaãkou, která, jak se dnes obchodníci
pﬁesvûdãují, dokáÏe divy hodné prav˘ch tibetsk˘ch „kouzelníkÛ“.
I v ãesk˘ch zemích a na Slovensku se objevují obchody s orientálním
zboÏím od malovan˘ch obrazÛ (thangka) a soch buddhÛ aÏ po ‰perky a ‰aty v tibetském stylu. Buddhismus se takto dostává do neãekan˘ch souvislostí – v Bratislavû je dokonce Buddha „pﬁinucen“ meditovat v kavárnû
pﬁíznaãnû nazvané „Budhabar“. Slavnost Kálaãakry ve ·t˘rském Hradci
byla velkou pﬁíleÏitostí ukazující nejrÛznûj‰í polohy vztahu Západu k tibetskému buddhismu. Organizátoﬁi vyuÏili moderních technologií vãetnû
internetové prezentace a registrace k tomu, aby pﬁiblíÏili Kálaãakru západnímu publiku.50 Na místû bylo moÏné zakoupit také CD-ROM s poãí50

Na adrese http://www.kalachakra-graz.at.
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taãov˘m modelem trojrozmûrné mandaly Kálaãakry, cel˘ obﬁad byl dokonce Ïivû vysílán pﬁes internet. V‰echny tyto technické prostﬁedky
umoÏnily oslovit mnoho lidí po celém svûtû a roz‰íﬁit tak povûdomí o tomto obﬁadu. Takové snoubení tibetského obﬁadu se západní technikou odráÏí západní pﬁedstavu o tibetském buddhismu jako „spirituální vûdû, svaté
technologii“.51 Z tohoto hlediska je na Západû ãasté vnímání tibetského
buddhismu ãi buddhismu obecnû jako systému metod duchovního rozvoje, které lze dobﬁe skloubit se západní vûdou.52 Odrazem tohoto pﬁístupu
jsou reklamy ãi ilustraãní fotografie zobrazující manaÏera v dokonale
padnoucím obleku a v lotosové pozici, které známe i z ãeského prostﬁedí.53
Tibetsk˘ buddhismus na Západû se tak stává jedním z prostﬁedkÛ „sebezdokonalování“, coÏ je vzhledem k pﬁedstavû o neexistenci „já“ v buddhistickém pojetí velmi paradoxní. Náv‰tûvníkÛm, kteﬁí takto pojímali
svou úãast na Kálaãakﬁe, byl ·t˘rsk˘ Hradec ochoten poskytnout potﬁebnou „v˘stroj“. Buddhové, praporky lungta a jiné pﬁedmûty spojované
s buddhismem nebo Tibetem zaplnily v˘lohy knihkupectví, lékáren ãi klenotnictví. Nad horsk˘mi hﬁebeny Alp ozvûna vracela tibetské modlitby
trochu pozmûnûné: Óm, money, money, húm…
Vztah Západu k tibetskému buddhismu je v‰ak mnohovrstevnat˘, svátek Kálaãakry nebyl pﬁijímán jednohlasnû kladnû, ale zvedl se proti nûmu
a tibetskému buddhismu obecnû i siln˘ odpor.
3. Kálaãakra – hrozba západní civilizaci?
Odmítavé hlasy vÛãi ‰íﬁení tibetského buddhismu v Evropû zaznûly jiÏ
koncem devadesát˘ch let 20. století pﬁedev‰ím v nûmecky mluvících zemích, tento trend v‰ak vyvrcholil v souvislosti s pﬁípravou slavnosti
Kálaãakry ve ·t˘rském Hradci.
V˘tek namíﬁen˘ch proti tibetskému buddhismus obecnû a proti Kálaãakﬁe zvlá‰tû se objevuje celá ﬁada54 a nelze se jim zde vûnovat v plné ‰íﬁi. Autoﬁi kritik „odkr˘vají v jádru tibetského buddhismu atavistick˘, fun51 Peter Bishop, Dreams of Power…, 77-92.
52 Timothy Leary – Richard Alpert – Raplh Metzner, „The Psychedelic Experience:
A Manual Based on the Tibetan Book of the Dead“, http://www.lycaeum.org/books/
psychedelic-experience/, 6.
53 V ãesk˘ch médiích napﬁ. ilustraãní fotografie k ãlánkÛm „Umûní odpoãívat není samozﬁejmostí“, MF Dnes 21. ledna 2003, 10; „Nov˘ Ïivot s nov˘m ãíslem“, Mlad˘ svût
37, 2002, 56.
54 Pﬁehled kritizovan˘ch aspektÛ tibetského buddhismu srov. http://www.trimondi.de/
med20.html (16.2. 2002). Kálaãakratantra je terãem kritiky na tzv. Kritisches Forum
Kalachakra, http://www.trimondi.de/Kalachakra/dec.dt.htm (8.1. 2003).
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damentalistick˘, sexistick˘ a váleãnick˘ koncept, kter˘ nastoluje globální
buddhokracii“.55 Obﬁady spojené s Kálaãakrou provádûné na Západû jsou
chápány jako prostﬁedek ‰íﬁení militantní buddhokratické vize obsaÏené
v m˘tu o ·ambhale.
Nejv˘raznûj‰ími pﬁedstaviteli tohoto proudu jsou Herbert a Mariana
Röttgenovi, pí‰ící pod pseudonymem Victor a Victoria Trimondiovi.56
Jsou autory dvou obsáhl˘ch publikací, které prezentují veﬁejnosti jako
„kulturnû-kritické studie“, jeÏ jsou v˘sledkem „podloÏené vûdecké anal˘zy“.57 Záhy po vydání první knihy Trimondiov˘ch následovaly publikace
dal‰ích autorÛ, Colina Goldnera,58 Martina a Elke Kamphuisov˘ch59 a nejnovûji basilejského faráﬁe Bruna Waldvogel-Freie.60 Negativní postoje
k tibetskému buddhismu vycházejí z rÛzn˘ch pohnutek a uÏívají odli‰né
argumenty, nelze je tedy vnímat jako jednotné hnutí. Za reprezentativní
autory v‰ak lze pokládat jiÏ zmiÀované Trimondiovy, kteﬁí svou kontroverzní knihou Der Schatten des Dalai Lama vyvolali znaãn˘ rozruch.
Trimondiovi se pou‰tûjí do ostré „kritiky“ tibetského buddhismu, kterému vyt˘kají mimo jiné morbidní a agresivní charakter ztûlesnûn˘ hnûviv˘mi boÏstvy, sexuální zneuÏívání Ïen pﬁi tantrick˘ch rituálech, a pﬁedev‰ím kritizují m˘tus o ·ambhale jako buddhokratick˘ koncept, s jehoÏ
pomocí se tibetsk˘ buddhismus snaÏí ovládnout svût.61 Trimondiovi pokládají za nutné „prozkoumat náboÏenské a mytologické vzory, které
pﬁedcházejí kulturám, pﬁedtím neÏ bude nekriticky a slepû proklamována
interkulturalita jako model budoucnosti“.62
Aãkoliv si Trimondiovi nárokují oznaãení vûdeckosti,63 jejich práce je
v˘razem osobního názoru, kterému se snaÏí dodat váhu objektivity. Ve
snaze opﬁít se o vûdecké autority se Trimondiovi úãelovû odvolávají na
55
56
57

58
59
60
61
62
63

Srov. Victor Trimondi – Victoria Trimondi, Der Schatten des Dalai Lama: Sexualität,
Magie und Politik im tibetischen Buddhismus, Düsseldorf: Patmos 1999, zadní pﬁebal
knihy.
Své biografie prezentují na http://www.trimondi.de/biograph.html (4.9. 2002).
„Autoﬁi ve své solidní vûdecké anal˘ze otevírají zásadní debatu o souvislostech sexuality, náboÏenství a politiky v dûjinách. Jejich kniha je základní, pouãná a poutavá kulturnûhistorická práce, a navíc jedineãná ve vyuÏívání mnoÏství zahraniãní literatury
k tomuto tématu.“ (V. Trimondi – V. Trimondi, Der Schatten des Dalai Lama…, zadní pﬁebal knihy).
Colin Goldner, Dalai Lama: Fall eines Gottkönigs, Aschaffenburg: Alibri Verlag 1999.
Martin Kamphuis – Elke Kamphuis, Ich war ein Buddhist, Gießen: Brunner Verlag
2001.
Bruno Waldvogel-Frei, Und der Dalai Lama lächelte…: Die dunklen Seiten des tibetischen Buddhismus, Berneck: Schwengeler Verlag 2002.
V. Trimondi – V. Trimondi, Der Schatten des Dalai Lama…, 614-645.
On-line text, http://www.trimondi.de/bioghraph.html (4.9. 2002).
On-line text, http://www.trimondi.de/deba02.html (16.2. 2002).
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badatele,64 kteﬁí se zab˘vají otázkou interpretace a reflexe tibetského
buddhismu na Západû, jako jsou tibetologové Donald S. Lopez,65 Peter
Bishop66 a dal‰í.67 Trimondiovi se ve sv˘ch pracích pokou‰ejí „odkouzlit“
tibetsk˘ buddhismus, ov‰em oproti zmínûn˘m vûdcÛm nepokládají za pramen idealizovan˘ch pﬁedstav o tibetském buddhismu západní imaginaci,
ale obviÀují tibetské lamy a zejména 14. dalajlamu ze zámûrné manipulace fakty s cílem zakr˘t „vrásky a stíny“ na tváﬁi tibetského buddhismu.68
Svoji argumentaci opírají o pﬁeklady pÛvodních textÛ, v pﬁípadû Kálaãakratantry se museli spokojit pouze s její ãástí, ov‰em poznamenávají, Ïe
byli schopni „rekonstruovat“ její obsah z dostupn˘ch komentáﬁÛ a pramenÛ.69 Pro obhájení sv˘ch tezí o morbidním a agresivním charakteru tibetského buddhismu se odvolávají na tantrické texty, které v‰ak chápou doslovnû a bez ohledu na jejich kontext.
Kromû publikované literatury udávají jako zdroj sv˘ch informací e-mailové adresy soukrom˘ch osob, které mají zaruãovat jejich hodnovûrnost, ve
skuteãnosti v‰ak mají „potvrdit“ nepravdivé informace.70 Pod povrchním
nátûrem odkazÛ na literaturu a uznávané badatele prosvítá skuteãn˘ zámûr
Trimondiov˘ch zdiskreditovat tibetsk˘ buddhismus v oãích veﬁejnosti. To
se jim podle v‰eho zatím pomûrnû dobﬁe daﬁí. Pﬁedev‰ím v kﬁesÈansky zaloÏen˘ch zemích Rakousku a Nûmecku nacházejí nad‰en˘ ohlas, jak
64

Kritisches Forum Kalachakra, http://www.oesm.at/graz/Buddhism/kfk.shtml (2.9.
2002): „JiÏ po nûkolik let je tibetsk˘ buddhismus, dûjiny lamaismu, vztahy mezi exilov˘mi TibeÈany a 14. dalajlamou pod vzrÛstající palbou kritiky, a to tentokrát nikoli
z ãínské strany. Historikové z USA upozorÀují na velmi roz‰íﬁené, pﬁikrá‰lené velebení tibetsk˘ch dûjin (Melvin C. Goldstein, Tom A. Grundfeld). Kritiãtí tibetologové obviÀují oficiální tibetologii ze zámûrné manipulace (Donald S. Lopez, Jr.)…“
65 Donald Lopez, Prisoners of Shangri-la, London – Chicago: The University of Chicago
Press 1998.
66 Peter Bishop, Dreams of Power: Tibetan Buddhism and the Western Imagination,
London: The Athlone Press 1993.
67 Orville Shell, Virtual Tibet: Searching for Shangri-La from the Himalayas to
Hollywood, New York: Metropolitan Books 2000; Tsering Shakya, „Tibet and the
Occident: The Myth of Shangri-la“, Tibetan Review 27/1, 1992, 13-16; Agehananda
Bharati, „Ficticious Tibet: The Origin and Persistence of Rampaism“, Tibet Society
Bulletin 7, 1974; Martin Brauen, Traumwelt Tibet – Westliche Trugbilder, Bern: Paul
Haupt 2000.
68 On-line text, http://www.trimondi.de/deba02.html (16.2. 2002): „V‰echny ty módní ﬁeãi o pﬁívûtivosti tibetského buddhismu k pﬁírodû a ekologii jsou umûl˘m produktem
z dílen dalajlamovy propagandy.“ Viz téÏ http://www.trimondi.de/med20.html (15.2.
2002).
69 V. Trimondi – V. Trimondi, Der Schatten des Dalai Lama…, 24-25.
70 Andrea Kamphuisová ve své recenzi na knihu Trimondiov˘ch názornû ukazuje, Ïe
Trimondiovi uÏívají e-mailov˘ch adres bez vûdomí jejich majitelÛ a pro „poji‰tûní“
nepravdiv˘ch informací. Srov. Andrea Kamphuis, „Schattenboxen mit dem Dalai
Lama“, http://www.gwup.org/skeptiker-online/a01/dalai.html (29.8. 2002).
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o tom svûdãí reakce basilejského faráﬁe Bruna Waldvogel-Freie i ohlas
u kﬁesÈanského spolku OESM.71 Jako úãinn˘ prostﬁedek k oslabení konkurence vyuÏívá práci Trimondiov˘ch také rakousk˘ Institut für islamische Bildung.72 Trimondiovi si také vzali na mu‰ku Maxe Deega, indologa, japanologa a religionistu z vídeÀské evangelické fakulty, kter˘ oznaãil
jejich práci za projev osobního názoru, nikoliv za v˘sledek vûdeckého bádání.73 Trimondiovi odpovûdûli obsáhl˘m ãlánkem o v˘voji orientalistiky
a indologie, v nûmÏ nejenÏe zpochybnili Deegovu vûdeckou autoritu, ale
postavili ho do jedné linie s vûdci, kteﬁí v dobû Tﬁetí ﬁí‰e spolupracovali
s nacisty.74
Publikace Trimondiov˘ch nepﬁedstavují pﬁíspûvek k religionistickému
bádání, ale jsou spí‰e jeho pﬁedmûtem. Jejich interpretace tibetského
buddhismu, kter˘ ãasto oznaãují jako „lamaismus“, zapadá do velké a starobylé rodiny spikleneck˘ch teorií a paranoidních pﬁedstav o Tibetu, zemi
ovládané magií lamÛ.75 Z úãelového vyuÏití renomovan˘ch tibetologÛ
Trimondiovy usvûdãuje jiÏ samotné uÏívání oznaãení „lamaismus“. Právû
jimi ãasto citovan˘ Donald Lopez analyzuje tento termín jako historicky
podmínûn˘ konstrukt, kter˘ je zatíÏen negativním hodnocením tibetského
buddhismu.76 Na jedné stranû se tedy Trimondiovi odvolávají na jeho anal˘zu západních obrazÛ tibetského buddhismu, na druhé stranû je v‰ak sami zámûrnû vyuÏívají. UÏitím termínu „lamaismus“ Trimondiovi navazují na star‰í pﬁedstavy s ním spojované.
Na pﬁelomu 19. a 20. století byl tibetsk˘ buddhismus ãasto prezentován
jako slepé rameno rozvûtveného proudu buddhistick˘ch tradic, které se
stalo zahnívajícím moãálem ritualismu a podivnou smûsicí rÛzn˘ch
nauk.77 Dal‰ím charakteristick˘m znakem, kter˘ zatíÏil termín „lamaismus“, je dÛraz na moc církevní hierarchie a od toho odvozené paranoidní
pﬁedstavy o nesmírné moci tibetsk˘ch lamÛ. „Lamaismus“ jako mechanismus vytvoﬁen˘ lamy k ovládnutí svûta vylíãili ve sv˘ch knihách jiÏ
71
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Waldvogel-Freiovu recenzi knihy Trimondiov˘ch viz http://www.amazon.de. Kritiku
Kálaãakratantry pﬁejímá téÏ kﬁesÈanské sdruÏení OESM prezentované na http://www.
oesm.at/graz/Buddhism/kfk.shtml.
BlíÏe viz http://members.telering.at/islam/index.htm (10.1. 2003).
Deegovu recenzi viz http://www.trimondi.de/Kalachakra/med.06.htm (23.12. 2002).
„Mezi renomovan˘mi univerzitními profesory nacistické orientalistiky nalezneme kolegy von Deega: Walthera Wüsta, Jakoba Wilhelma Hauera…“ On-line text,
http://www.trimondi.de/Kalachakra/med.06.htm (23.12. 2002).
V. Trimondi – V. Trimondi, Der Schatten des Dalai Lama…, 560-572.
D. Lopez, Prisoners of Shangri-la…, 15-45.
Srov. Austin L. Waddell, Tibetan Buddhism…, 30. „Primitivní lamaismus mÛÏe b˘t tedy definován jako smûs ‰ivaistického mysticismu, magie a indicko-tibetské démonolatrie, pﬁekrytá tenk˘m nátûrem mahájánového buddhismu. Tento charakter si lamaismus uchovává aÏ do dne‰ních dnÛ.“
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Jean Marqués-Riviére78 a Ferdinand Ossendowski.79 Trimondiovy spojuje s tûmito autory nejen terminologie, ale pﬁedev‰ím zájem o m˘tus
o ·ambhale a poslední bitvû vedené vládcem ·ambhaly. Trimondiovi pokládají právû tento m˘tus za velkou hrozbu západní civilizaci. Rozvíjejí
teorii o moÏném pﬁijetí tohoto konceptu âínou za úãelem dosaÏení svûtové nadvlády.80 S odvoláním na Huntingtonovu teorii o stﬁetu civilizací vidí v Kálaãakratantﬁe a m˘tu o ·ambhale jednu z nejnebezpeãnûj‰ích ideologií, která mÛÏe „cel˘ svût uvrhnout do plamenÛ“81 a pﬁirovnávají ji
k islámskému konceptu dÏihádu. (Ten v‰ak chápou v˘hradnû jako „svatou
válku“ nikoli jako „usilování“ o víru, které mÛÏe b˘t vedeno rÛzn˘mi zpÛsoby.)82
Takov˘ pohled na tibetsk˘ buddhismus a na jiná náboÏenství83 v‰ak
v souãasnosti nelze podceÀovat, neboÈ se pod fale‰n˘m ‰títem vûdy stává
zbraní v konkurenãním boji mezi náboÏenstvími. Slavnost Kálaãakry ve
·t˘rském Hradci tak odhalila ‰irokou ‰kálu pﬁístupÛ západní imaginace
k tibetskému buddhismu, kter˘ se stává pﬁedmûtem idealizovan˘ch pﬁedstav, obchodním artiklem nebo obávan˘m nepﬁítelem ve stﬁetu kultur.
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âesky pod názvem Ve stínu tibetsk˘ch klá‰terÛ, Praha: Symposion 1948. Dal‰í vydání
Jean Marqués-Riviére, Ve stínu tibetsk˘ch klá‰terÛ, Brno: Yetti 1991, 53: „Okultní síly na‰eho tûla se studují a rozvíjejí ve stra‰livé míﬁe, neboÈ zde je ‰kola fakirÛ a ãarodûjÛ, kteﬁí se rozcházejí po Asii a svou silou a sv˘mi zázraky ovládají její lid.“
Ferdinand Ossendowski, Zemí zvíﬁat, lidí a bohÛ, Praha: Volvox Globator 1993.
V. Trimondi – V. Trimondi, Der Schatten des Dalai Lama…, 707-715.
Ibid., 787.
Srov. Milo‰ Mendel, DÏihád: Islámské koncepce ‰íﬁení víry, Brno: Atlantis 1997.
Trimondiovi na sv˘ch internetov˘ch stránkách http://www.trimondi.de/biograph.html
(4.9. 2002) ohla‰ují podobnou „anal˘zu“ islámu. Upraveno podle internetov˘ch stránek tibetské exilové vlády a s pﬁihlédnutím k http://kalachakranet.org/hhdl.htm (10.1.
2003).
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SUMMARY
Tibetan Buddhism and Western Imagination: The Kalachakra Initiation in Graz
The popularity of Eastern religious traditions in the West has increased since the era of
Romanticism, however Tibetan Buddhism occupies an extraordinary place among them.
Tibet has been associated with the hidden land of Shangri-la and its religion became a frequent subject of Western imagination or fantasies. Since the second half of the 20th century Westerners have had the opportunity to encounter Tibetan Buddhism in exile. Military
occupation of Tibet by Chinese troops in the 1950’s has forced hundreds thousands of
Tibetans, spiritual teachers and lamas among them, to leave their homeland. They found
their refuge in Western countries where they set up centers and schools of Tibetan
Buddhism and started to spread their teachings in the West.
However, Tibetan Buddhism in exile encountered its own virtual double, the product of
Western imagination or fantasies which have a long tradition. Western imagination created
a rich gallery of images and ideas about Tibet. Products of Western imagination concerning
Tibet has become a subject of scientific study in the last several years. Edward Said’s concept of Orientalism has been applied in a slightly modified way in the field of Tibetan studies by scholars Donald Lopez, Peter Bishop, Orville Shell and Martin Brauen.
Recently there have been many opportunities for creative encounter between Tibetan
Buddhism and Western imagination. An example of such interaction is a huge event of
Kalachakra initiation, which has already been performed in the West for several times. The
Kalachakra initiation found a favourable response among Western Buddhists and sympathizers. However, it also activated a strong opposition. Hostile voices against the spread
of Tibetan Buddhism in Europe arose as early as the end of the 1990’s especially in German
speaking countries. This trend culminated concurrently with the preparation of Kalchakra
initiation which was to be performed in the Austrian city of Graz in October 2002. Among
the most active representatives of this stream is a German couple Herbert and Mariana
Röttgen known under the pseudonym Victor and Victoria Trimondi. Trimondi published
a sharp criticism of Tibetan Buddhism. They consider Tibetan Buddhism a morbid and aggressive religion. Above all they criticize the Shambhalic myth and its buddhocratic concept which announces a world war in the future. Trimondi claim scientific authority, but
their approach to the subject lacks objective prerequisites; among them the knowledge of
original languages of the texts they criticize. Negative reaction against the spread of Tibetan
Buddhism represents a “dark side” of Western imagination concerning Tibet. However, it
should not be marginalized. Voices like this against Tibetan Buddhism, or any religion, become, under a false shield of science, powerful weapons in a rival fight between religions.
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