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Publikace Lubo‰e Bûlky vûnovaná
buddhistické eschatologii je ãerstv˘m pﬁíspûvkem k pomalu se rozrÛstající ﬁádce pÛvodních ãesk˘ch odborn˘ch prací vûnovan˘ch rÛzn˘m aspektÛm buddhismu. Poté,
co jsou ãesk˘m ãtenáﬁÛm dostupné alespoÀ
v hrub˘ch rysech základy buddhistické nauky i jeho dûjinn˘ v˘voj, pﬁicházejí na ﬁadu
speciální témata, kter˘m dosud v ãesk˘ch,
ale ãásteãnû i zahraniãních odborn˘ch kruzích byla vûnována jen omezená pozornost.
Pﬁípad ·ambhaly je jedineãn˘ i tím, Ïe
jde o m˘tus ãasto zpracovávan˘ v literatuﬁe
„záhadologické“ (napﬁ. James Redfield,
Tajemství ·ambhaly: Hledání jedenáctého
proroctví, Praha: Pragma 2000; Victoria
LePage, ·ambhala: Tajemství duchovní ﬁí‰e, Bratislava: Alexander Giertli – Eugenika
2003), lze tedy pﬁedpokládat, Ïe vzbudí zájem nejen odborníkÛ, ale také laick˘ch ãtenáﬁÛ. Tuto otevﬁenost k laickému publiku
doprovází i autorova snaha o aktualizaci
problematiky, zejména v pﬁípadû adaptace
a interpretace ‰ambhalského m˘tu na Západû, kde se stal pﬁíãinou kritiky tibetského
buddhismu jako celku. Otázka poloÏená
v úvodu, zda mÛÏe ‰ambhalsk˘ m˘tus potencionálnû vyústit v podobné ãiny, jako byly teroristické útoky 11. záﬁí 2001 (s. 17), je
v‰ak ponûkud pﬁepjat˘m projevem snahy
„nalákat“ ãtenáﬁe. Ten, kdo by se do této
„léãky“ lapil, v‰ak bude zﬁejmû zklamán,
neboÈ jej neãeká ãetba „proroctví“ ani jasn˘ch závûrÛ, ale zejména zpoãátku pﬁíliv informací z rÛzn˘ch perspektiv, které dohromady vytváﬁejí, jak jinak, velmi pestr˘
a rozporupln˘ obraz toho, co ·ambhala
pﬁedstavuje a jak˘ úãinek má tento m˘tus
na vûﬁící.
Název knihy napovídá, Ïe pÛjde o buddhistické (ãi lépe buddhistická) pojetí „konce svûta“ a oãekávání s ním spojená, pﬁede-

v‰ím pak o podoby a role m˘tu o skryté zemi ·ambhale. Podle tradiãního buddhistického pojetí ze ·ambhaly v dobû úpadku
dharmy má vyjet vojsko v ãele s Rudrou
âakrinem, které v krvavé bitvû opût nastolí
buddhismus na zemi. Autor otevﬁením tohoto tématu vûdomû naru‰uje (dnes snad jiÏ
nikoli tak silné) stereotypní obrazy buddhismu jako ãistû mírumilovného náboÏenství.
Navazuje tak vlastnû na trend v souãasné
buddhologii odkr˘vat rÛzné, a ãasto rozporuplné tváﬁe buddhismu, jehoÏ posledním
projevem je v ãeském prostﬁedí kniha Donalda Lopeze Pﬁíbûh buddhismu (Brno:
Barrister & Principal 2003), k níÏ ostatnû
Lubo‰ Bûlka spoleãnû s Du‰anem LuÏn˘m
napsali doslov.
V Buddhistické eschatologii se zﬁetelnû
a zdaﬁile propojují dvû oblasti autorov˘ch
zájmÛ – vedle zmínûné záliby v odkr˘vání
kli‰é o buddhismu je to téma novodob˘ch
dûjin buddhismu v Rusku, Burjatsku a Mongolsku (srov. Lubo‰ Bûlka, Tibetsk˘ buddhismus v Burjatsku, Brno: Masarykova Univerzita 2001). Na konkrétním historickém
pﬁíkladû situace v Burjatsku dvacát˘ch a tﬁicát˘ch let minulého století odkr˘vá totiÏ
autor potenciální moc a sílu ‰ambhalského
m˘tu.
Z religionistického hlediska je novum
pouÏití termínu „eschatologie“, dosud v˘luãnû spjatého s Ïidovsko-kﬁesÈansk˘m prostﬁedím, v buddhistickém kontextu. Aãkoliv
sám autor pﬁiznává, Ïe po metodologické
stránce studia „koncÛ svûta“ nepﬁiná‰í jeho
práce nové závûry, jako detailní anal˘za
konkrétních pﬁíkladÛ, jak eschatologické
pﬁedstavy fungovaly v neevropském prostﬁedí, mÛÏe rozhodnû k této problematice
pﬁispût.
Kniha Buddhistická eschatologie je pozoruhodná z nûkolika dÛvodÛ. Jednak z hlediska svého tématu, jednak jeho neobvykl˘m zpracováním, které v‰ak nezÛstává nic
dluÏno vûdeckosti a dÛkladné práci s literaturou i prameny. Aãkoliv se na první pohled
zdá, Ïe jde o téma blízké pouze úzkému
okruhu odborníkÛ, sv˘m uvolnûn˘m jazykov˘m stylem je tato práce otevﬁená i laickému ãtenáﬁi, ãímÏ se li‰í od leckdy ponûkud neosobních vûdeck˘ch textÛ. Takov˘
pﬁístup, kter˘ mÛÏe na první pohled budit ji-
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sté pﬁekvapení, není ov‰em samoúãeln˘.
Lze v nûm spatﬁovat snahu pﬁiblíÏit toto téma nezaujatû a vûdeck˘m zpÛsobem také
ãtenáﬁÛm dosud odkázan˘m na „záhadologickou“ ãi okultistickou literaturu, která se
‰ambhalského m˘tu ráda zmocÀuje a rÛzn˘m zpÛsobem jej pﬁetváﬁí k obrazu svému
(autorem citovaní James Redfield, Victoria
Le Page a dal‰í).
Knihu tvoﬁí dva nestejnû dlouhé celky.
První, del‰í oddíl se zab˘vá textov˘mi podobami m˘tu o ·ambhale. Druhá ãást, bohatû doprovázená ilustracemi a fotografiemi
pﬁeváÏnû z archivu autora, je vûnována ikonografii postav spojen˘ch se ·ambhalou
a podobû této zemû samotné.
První oddíl knihy je tematicky rozdûlen
do tﬁí kapitol, ãásteãnû podle kulturnû geografického pÛvodu pramenÛ: od tibetské
verze m˘tu, pﬁes jeho burjatské a mongolské podoby aÏ po moderní západní interpretace. Trojãlenné je i dûlení typÛ literatury
a pramenÛ: pÛvodní tibetské, mongolské,
sanskrtské a dal‰í asijské zdroje, vûdecká
literatura, a nakonec autor neopomíjí ani
traktáty teozofické, okultistické a vÛbec
„záhadologické“.
První kapitola je poznamenána zjevnû
nejobtíÏnûj‰ím úkolem – uvést ãtenáﬁe do
problematiky tak, aby pochopil a pﬁijal promûnlivost ‰ambhalského m˘tu a jeho rÛzné
v˘klady jako rovnocenné pﬁedmûty studia,
bez nároku na hledání „toho pravého“ m˘tu
ãi dokonce snad bájné zemû samotné. Proto
zﬁejmû také autor nechává v první kapitole
zaznít prostﬁednictvím ﬁady citací nejrÛznûj‰í, i protichÛdné názory na podstatu
·ambhaly, její lokalizaci, postavu jejího
vládce a také oãekávan˘ pﬁíchod ‰ambhalsk˘ch vojsk. Tento postup mÛÏe zpoãátku
leckterého ãtenáﬁe ponûkud mást, na druhou
stranu tím získává nejen pﬁedstavu o celé
problematice v rÛzn˘ch kontextech, ale také
je tímto zpÛsobem seznamován se ‰irok˘m
okruhem literatury a pramenÛ. Nedozvídá
se tedy, „co“ pﬁesnû ve skuteãnosti ·ambhala je, ani kde leÏí, n˘brÏ za co v‰echno mÛÏe b˘t pokládána a jak se o ní vyjadﬁují jednotliví autoﬁi.
Poté, co ãtenáﬁ pﬁekoná tento „názorov˘
pﬁíboj“, obrací se autor nejprve k vybran˘m
typÛm tibetsk˘ch a mongolsk˘ch pramenÛ

vûnovan˘ch ·ambhale, kter˘mi jsou kanonická tibetská literatura, pﬁedev‰ím Kálaãakratantra, dále seznamy ‰ambhalsk˘ch
vládcÛ, prÛvodci do ·ambhaly a modlitby
za zrození v ·ambhale. Zatímco v pﬁípadû
prvních tﬁí typÛ autor vychází z literatury
a pﬁekladov˘ch prací (problémem je zde
Kálaãakratantra, která doposud nebyla
v úplnosti systematicky zpracována), ve
ãtvrté kategorii je zaﬁazena modlitba za
znovuzrození v ·ambhale v pÛvodním komentovaném ãeském pﬁekladu Daniela
Berounského z tibet‰tiny. Pﬁeklad doprovází také faksimile originálního znûní v tibet‰tinû, text je tak cenn˘m kritick˘m zdrojem
pro pﬁípadné zájemce o dal‰í studium.
V následující krátké kapitolce vûnuje
autor pozornost v˘voji m˘tu o ·ambhale
v tibetském prostﬁedí, zejména jeho spojitosti s eposem o vládci Gesarovi, ale také
upozorÀuje na souvislost s postavou hinduistické mytologie Kalkinem. Objevují-li se
jiÏ v pﬁedchozí kapitole zmínky o moÏném
vlivu hinduistick˘ch pﬁedstav na m˘tus
o ·ambhale (s. 32-33), pak by jistû bylo
vhodné pﬁipomenout v kapitole zamûﬁené
na tibetské prostﬁedí také bönistickou paralelu, která se t˘ká zemû ÎangÏung a mûsta
Olmo lungring, míst lokalizovan˘ch do západního Tibetu. V pﬁípadû Olmo lungring
jde spí‰e o podobnost s „pokojnou“ podobou ‰ambhalského m˘tu, proto snad byla
autorem úplnû vynechána.
O to zajímavûj‰í a jistû stojící za zmínku
je paralela pocházející z evropského stﬁedovûku, k níÏ navíc nepﬁímo v knize odkazuje
jedna poznámka (s. 62, pozn. 139). Jde o legendu o bájné ﬁí‰i knûze Jana, kterou sice
nelze oznaãit za „eschatologii“, ale vykazuje také rysy „skryté“ ãi obtíÏnû dostupné zemû, odkud je stejnû jako v pﬁípadû
·ambhaly oãekávána vojenská pomoc (vedle klasické práce Friedrich Zarncke, Der
Priester Johannes I-II, Leipzig: S. Hirzel
1879, srov. napﬁ. Ulrich Knefelkamp, Die
Suche nach dem Reich des Priesterkönigs
Johannes, Gelsenkirchen: Müller 1986).
·ambhalsk˘ m˘tus zkrátka vzbuzuje
mnoho otázek, na nûÏ ov‰em jedna kniha
nemÛÏe poskytnout vyãerpávající odpovûì.
Sám autor dal‰í pole otvírá napﬁíklad odkazy k tibetsk˘m lidov˘m vyprávûním, kte-
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r˘ch „vzhledem k mimoﬁádné atraktivitû eschatologického m˘tu mezi bûÏn˘mi vûﬁícími kolovalo vícero rÛzn˘ch textÛ, vyprávûní atp.“ (s. 57).
Aby ilustroval, jak se m˘tus promûÀuje
v závislosti na konkrétní kulturnû-historické
situaci, vûnoval autor následující kapitolu
burjatsk˘m a mongolsk˘m verzím ‰ambhalského m˘tu, coÏ je prostﬁedí, které je mu
blízké a velmi dobﬁe známé (Lubo‰ Bûlka,
„M˘tus o ·ambhale a jeho burjatská aktualizace ve 20. století“, Religio 10/1, 2002,
113-122; id., „The Myth of Shambhala: Visions, Visualisation, and the Myth’s Resurrection in the Twentieth Century in Buryatia“, Archiv orientální 71, 2003, 247262). Poutavé a detailní líãení situace
v tûchto zemích ve dvacát˘ch a tﬁicát˘ch letech 20. století by bylo vhodné místy uãinit
ponûkud srozumitelnûj‰ím pro ãtenáﬁe – zejména tituly, jako jsou „bogdgegén/dÏebdzundamba chutagt“, „bandido chambolama“ a „kandÏurva gegén“, by si zaslouÏily
vysvûtlivku. Podobnû také nemusí b˘t ãtenáﬁi zcela jasné pojetí buddhismu z hlediska
„normativního a Ïitého“ jako „nirvánického
a karmického“ (s. 87).
Poslední kapitola první ãásti knihy pojednává o západních podobách m˘tu
o ·ambhale v souvislosti s tzv. „virtuálním
Tibetem“ – tedy souborem pﬁedstav spojovan˘ch s Tibetem na Západû od dob romantismu aÏ po souãasnost. Jedním z tûchto obrazÛ je i skrytá zemû ·angri-la z románu
Ztracen˘ obzor britského spisovatele Jamese Hiltona. Kuriozitou je odraz tûchto pﬁedstav v trampském hnutí, kde se ·angri-la
promítla do názvu jedné z chat na Vala‰sku
(s. 92). AutorÛ, kteﬁí nûjak˘m zpÛsobem
pracují s konceptem ·ambhaly, je v‰ak celá
ﬁada, od cestovatelÛ typu Nikolaje Roericha
aÏ po autory, jako je James Redfield, pro
nûÏ je ·ambhala pouze jedním z „klíãov˘ch
slov“ v jejich divok˘ch teoriích o „tajemství“ svûta.
S Tibetem a ·ambhalou v‰ak nejsou
spojovány pouze pozitivní pﬁedstavy o „pozemském ráji“, ale také, jak se toho dotkl
autor v první kapitole, obrazy znaãnû hrozivé. Do tohoto souboru patﬁí – vedle autorem
zmínûn˘ch Marqués-Rivièra, Ossendowského a nejnovûji manÏelÛ Trimondiov˘ch

– také texty, jeÏ mluví o tzv. podzemní ﬁí‰i
jménem Agarta (Agarthi/Agarata apod.),
která b˘vá charakterizována jako sídlo dûsivé vlády lamÛ. Okruh literatury „okultního“
typu vûnované Agartû by jistû téÏ stál za pozornost. Za její zástupce lze jmenovat napﬁíklad práce Aleca Maclellana (Agartha,
ztracená podzemní ﬁí‰e, Praha: Ivo Îelezn˘
1999), Hartwiga Hausdorfa (Bílá pyramida:
Tajemné stopy v podzemí tibetsk˘ch klá‰terÛ, Praha: Brána 1996), Trevora Ravenscrofta (Kopí osudu, Brno: Books 1998)
nebo Theodora Illiona (Temn˘ Tibet, Bratislava: Alexander Giertli – Eugenika 2003).
Naopak idealizovaná ·angri-la je ãastou
rekvizitou západních pﬁíruãek typu „pût TibeÈanÛ“ apod., coÏ je ov‰em druh pramenÛ,
které jiÏ mají více spoleãného spí‰e se starostmi o bolavá záda neÏ o „poslední bitvu“
a osud ãlovûka, proto jim vcelku pochopitelnû s ohledem na sledovan˘ eschatologick˘ aspekt ·ambhaly autor nevûnuje pozornost.
Druhá ãást knihy pﬁedstavuje obrazov˘
doprovod pﬁedev‰ím ke dvûma prvním kapitolám knihy a obsahuje více neÏ dvacet
ilustrací, kreseb, fotografií a xylografÛ z tibetského, burjatského a mongolského prostﬁedí spojen˘ch se ·ambhalou a jejími
vládci, které zãásti pocházejí z autorova
vlastního archivu. V‰echny doprovází detailní, fundovan˘ v˘klad; celá ãást tak doplÀuje a osvûÏuje pﬁedchozí kapitoly.
Kniha Lubo‰e Bûlky je pﬁíjemn˘m a ãtiv˘m „uvedením do studia ·ambhaly“, pﬁedev‰ím pak ãást vûnovaná konkrétní aktualizaci tohoto m˘tu v pomûrnû nedávné
minulosti v Burjatsku a Mongolsku je podnûtem pro dal‰í zamy‰lení o úlohách a vlivu
eschatologie v dûjinách a souãasnosti.
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