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Nové kultové stavby v Burjatsku
ako prejav angaÏovaného buddhizmu
Andrej Fukas*
Sibírsky Buddha – tak sa naz˘va dokumentárny film, ktor˘ podnietil
môj záujem o angaÏovan˘ buddhizmus v Burjatsku. Vytvorili ho petrohradskí filmári v spolupráci s belgick˘mi kolegami v roku 1998.1 Je o burjatskom buddhistickom mníchovi (lamovi) Danzan-Chajbzunovi (obãianske meno – Fjodor Sergejeviã Samajev),2 ktor˘ poãas cesty k rôznym
posvätn˘m miestam, vyjadruje svoju snahu zlep‰iÈ sociálnu situáciu ºudí,
ochrániÈ miestnu prírodu i tradície v Burjatsku.
Samajev v roku 1992 zaloÏil obãianske zdruÏenie Achalar, ktoré malo
vo v˘slednej podobe vytvoriÈ medzinárodnú sieÈ lokálnych centier, ktoré
by sa zaoberali sociálnymi i ekologick˘mi problémami súãasnosti. Vzniklo ich niekoºko, no v súãasnosti je aktívne centrum pravdepodobne len na
Ukrajine, v meste âernigov, a potom samozrejme v Burjatsku, kde sa
Achalar formoval popri tzv. tradiãn˘ch klá‰toroch v Tunkinskom a Okinskom okrese, v obciach Ar‰an, Kyren a Orlik.3 Z roku 1990 do 1997 bol
Samajev predstaven˘m (burj. ‰irétuj) v Petrohradskom klá‰tore. Centrá
Achalaru v Ulan-Ude a v Malom Îemãugu, ktoré sa uÏ v˘razne odli‰ujú
od tradiãn˘ch klá‰torov, postupne zakladá aÏ po svojom návrate do Bur-

* Tento text vznikol s podporou Grantové agentury âeské republiky, projekt Obraz a text
v buddhismu: Tibetská a mongolská ikonografie, ã. 401/05/2744 (2005-2007).
1 Sibirskij Budda, reÏisér Dirk Dumon, Korona film: Peterburg 1998.
2 V Burjatsku sa obyãajne pouÏíva oslovenie Bag‰a, dosl. Uãiteº, pre váÏen˘ch mníchov,
ºuìmi, ktorí ich povaÏujú za svojich duchovn˘ch vodcov. Vo v‰eobecnosti sa pouÏíva
spojenie mní‰skeho mena s oslovením lama, napr. Danzan lama, O‰or lama, Da‰i lama
a pod. KeìÏe sa v‰ak mní‰ske mená ãasto opakujú, tak sa o tretej osobe hovorí aj v spojení oslovenia lama a jeho obãianskeho priezviska. V tomto prípade „lama Samajev“.
Vzhºadom na charakter tejto práce pí‰em len „Samajev“, priãom to nie je prejav jeho
neváÏenia si, ale len dodrÏiavanie zásady nezaujatosti a nekonfesionality v religionistick˘ch ‰túdiách. Pravdepodobne prvé publikované zmienky o ãinnosti Samajeva viì:
Lubo‰ Bûlka, „Buddhism in Buryatia: The Current State“, in: Iva DoleÏalová – Bﬁetislav Horyna – Dalibor Papou‰ek (eds.), Religions in Contact: Selected Proceedings of
the Special IAHR Conference, Brno: Masaryk University 1996, 163-177; taktieÏ viì
Lubo‰ Bûlka, „Restoration of Buryat Buddhism: Some Notes about Monasteries“, Religio 2/1, 1994, 92-106.
3 O klá‰toroch v Kyrene a Ar‰ane viì napr. Lubo‰ Bûlka, Tibetsk˘ buddhismus v Burjatsku, Brno: Masarykova univerzita 2001, 243-244 a 247-248.
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jatska v roku 1997. V spomínanom filme vidno len centrum v Ulan-Ude
(na Verchnej Berezovke), kde sa koná obrad chij-morin, poãas ktorého ve‰ajú vlajoãky „veterného koÀa“ na zvlá‰tnu kon‰trukciu.4 Okrem nej postavil kon‰trukcie pre chij-morin e‰te v Orliku5 a Kyrene, a i keì princíp
zostáva rovnak˘, v‰etky stavby sa od seba odli‰ujú.
Osobne som sa so Samajevom nikdy nestretol, pretoÏe len niekoºko mesiacov pred mojím príchodom do Burjatska, zahynul pri autonehode (júl
2005). Táto ‰túdia je postavená na informáciách získan˘ch poãas môjho
v˘skumného pobytu v Burjatsku (marec 2006 – február 2007) od ãlenov
a stúpencov hnutia Arigun i Achalar, z kníh a nepublikovan˘ch rukopisov,
ktoré napísal Samajev a jeho stúpenci.
Základné my‰lienky a organizaãná ‰truktúra hnutia Achalar
PostihnúÈ v celosti základné my‰lienky hnutia je moÏné len s prihliadaním na ideálnu ‰truktúru organizácie tohto hnutia. Sociálne ideje sa realizujú cez spoloãenské ‰truktúry. Samajev premyslel ideálnu verziu organizácie, ktorá sa síce stala nikdy neuskutoãnen˘m zámerom, no ktorá dobre
naãrtáva jeho sociálne zámery. Na ich pozadí je moÏné vykresliÈ i reálny
v˘voj a situáciu v hnutí.
Samajev od zaãiatku Achalar zam˘‰ºal vytvoriÈ ako sieÈ pracovn˘ch
skupín po celom svete, s centrom v Burjatsku. KaÏdú skupinu malo tvoriÈ
minimálne desaÈ ºudí. Jeden z nich by bol lídrom skupiny.
ëal‰ích zostávajúcich deväÈ ãlenov skupiny sa rozdelí princípom: 3 x 3
= 9, ão oznaãuje rozdelenie deviatky po troch ºuìoch do troch skupín,
v parametroch: (1) skupina, ktorá sa bude zaoberaÈ teoreticko-idelogick˘mi problémami; (2) skupina, ktorá sa bude zaoberaÈ organizaãn˘mi problémami; (3) skupina, ktorá sa bude zaoberaÈ materiálnymi problémami
finanãno-ekonomického charakteru.6 Takáto skupina v‰ak zatiaº nebola
zaznamenaná.

4 Chij-morin – burj.-mong., tib. lungta /rlung rta/, dosl. vietor-kôÀ, môÏe maÈ tri v˘znamy: 1. rituálny kus látky, ktor˘ sa tradiãne ve‰ia na stromy, alebo kríky; v rámci hnutia Arigun sú na tento úãel postavené kon‰trukcie z dreva; 2. bioenergia vedomia; 3.
systém vysvetlenia osemroãného cyklu bioenergie vedomia. O problematike „veterného koÀa“ viì napr. Daniel Berounsk˘, „The Wind Horse Galloping: A Tibetan Symbol
Connected with Nature“, in: Jaroslav Vacek (ed.), Nature in Literature (Pandanus’ 04),
Praha: Signet 2004, 185-203.
5 Vo filme sú zábery z jeho dostavby i prvého obradu.
6 Danzan-Chajbzun Samajev, Naãinaju‰ãemu buddistu, Sankt-Peterburg: Dacan Gunzeãojnej 1997, 56.
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Slovo Achalar je zloÏené z troch slabík „ach“, „al“ a „ar“. „Ach“ je prvá slabika sanskrtského slova ahimsa, no v ru‰tine tento pojem pre absenciu „h“ znie i pí‰e sa ako achimsa. Pre prehºadnosÈ je praktickej‰ie pouÏívaÈ viac zauÏívan˘ variant Achalar. „Al“ je prvá slabika pojmu altruizmus
a „ar“ prvá slabika burjatského termínu arjún. „Arjún – to je chápanie ãistoty vedomia a ãistoty okolitého sveta, t.j. Prírody. Toto slovo po burjatsky
vystihuje my‰lienku ãistej zeme, ãistej vody, ãistého vzduchu a ideu ãistého vedomia. Arjún, ãistota ºudského vedomia a ãistota okolitého sveta, sa
dosahuje cez chápanie princípov ahimsa a altruizmu.“7 ZároveÀ tri „a“
oznaãujú poãiatoãné písmená v azbuke, abecede i vo vertikálnom mongolsko-burjatskom písme. Písmenom „A“ sa taktieÏ vysvetºuje podoba arigunsk˘ch stúp.8
Na Ukrajine v meste âernigov bolo v roku 1994 Ïiakmi Samajeva oficiálne zaloÏené Centrum humanistick˘ch aktivít Achalar, no ako uvádzajú
na svojej internetovej stránke, svoju ãinnosÈ zaãala skupina o ‰tyroch ãlenov uÏ v roku 1991.9 Ich stretnutie so Samajevom sa odohralo v petrohradskom buddhistickom klá‰tore Gunzeãojnej v roku 1990. Od tej doby
ho povaÏovali za svojho uãiteºa a udrÏiavali s ním pravideln˘ kontakt –
jazdili do Petrohradu na rôzne predná‰ky, a keì Samajev odi‰iel v roku
1997 do Burjatska natrvalo, jazdili i tam a pomáhali mu najmä so stavbou
Duchovnej akadémie v Malom Îemãugu v Tunke.
„Keby bol Buddha teraz tu, povedal by: ‚venujte sa ekológii‘. PribliÏne
t˘mito slovami sa pred 15 rokmi zaãala na‰a známosÈ s lamom DanzanChajbzun Samajevom.“10 Na ilustráciu vzÈahov medzi nimi moÏno uviesÈ,
Ïe sa s ním radili napríklad o kúpe spoloãného domu, v ktorom dodnes Ïijú
tri rodiny. Ich Centrum humanistick˘ch aktivít bola tieÏ Samajevova idea.
V súãasnosti sa ukrajinská organizácia otvorene nehlási k Ïiadnemu náboÏenstvu, a teda ani k buddhizmu, aj keì sú jej ãlenovia praktikujúci buddhisti. Z rozhovorov so Samajevom vydali knihu, v ktorej v‰ak Samajev vystupuje pod pseudonymom Lama Che ·ar a na zadnom prebale knihy
zmenili jeho tvár na reálne existujúcej fotografii tak, aby ho nebolo po7 Ibid., 52-53.
8 V roku 1999 sa organizácia Achalar v Burjatsku premenovala na Arigun, priãom na
Ukrajine doteraz zostal zachovan˘ pôvodn˘ názov. Medzi ãlenmi a sympatizantmi tohto hnutia nie je jednoznaãne pouÏívaná ani jedna varianta pomenovania. Zmena názvu
súvisí najmä s daÀov˘m podvodom, na ktor˘ bola organizácia Achalar zneuÏitá. V texte pouÏívam ìalej oznaãenie Arigun pre burjatskú organizáciu a Achalar pre jej ukrajinskú vetvu.
9 Pozri <http://www.ahalar.org.ua> (10. 1. 2007).
10 Lama Danzan Arga i duchovnaja komanda ACHALAR: „Budda by skazal – zanimajtes ekologijej“, nepublikovan˘ rukopis 2006. Lama Danzan Arga je Samajevov Ïiak
z Jakutska a duchovnaja komanda Achalar je jej ukrajinská ãasÈ, práve ktorej patrí dann˘ citát.
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znaÈ.11 Takéto zatajenie pravej identity si Samajev vyÏiadal od autorov knihy s vysvetlením, Ïe my‰lienky v nej uverejnené budú zaujímaÈ ruskú tajnú spravodajskú sluÏbu a nebolo by dobré, aby si ich spájali priamo s jeho menom.
V roku 1999 klá‰tory v Ar‰ane, Kyrene a Orliku vytvorili Centralizovanú náboÏenskú buddhistickú organizáciu Majdar,12 ktorá zastupuje záujmy
uveden˘ch klá‰torov voãi ‰tátnej administratíve. Na území Tunkinského
a Okinského okresu sa prakticky kryje s obãianskou organizáciou Arigun.
Samajev vychádzal z presvedãenia, Ïe sa Buddhovo uãenie mení v ãase podºa toho, ão je v danej chvíli potrebné pre tento svet. Súãasné obdobie povaÏoval za obdobie katastrof, ktoré môÏu viesÈ k zániku ºudského rodu. „Hovoril, Ïe 10. novembra 199913 nastúpila nová etapa – etapa, ktorá
bude veºmi ÈaÏkou pre v˘voj ºudstva.“14 Podºa neho, je to dôsledok neuváÏeného konania ºudí, najmä vo vzÈahu k prírode, planéte, ostatn˘m bytostiam a v koneãnom dôsledku i k sebe sam˘m. Za najváÏnej‰í dôsledok
povaÏoval vymretie ºudského rodu, pretoÏe: „Zmizne ãlovek – zmizne
i sféra ducha.“15 Záujem v angaÏovanosti pre záchranu sveta vysvetºuje
v buddhistick˘ch pararelách:
Buddha povedal, Ïe netreba hºadaÈ prvotnú príãinu nie preto, Ïe jej niet. Jednoducho
v tom nie je zmysel! âi je zaãiatok sveta, alebo nie, je jedno, smrÈ je príli‰ blízko na
to, aby sme mohli strácaÈ ãas filozofick˘m bádaním. NemôÏeme spaÈ, ale treba konaÈ.
Veì sa môÏe staÈ, Ïe prvotné vedomie, ktoré je i podstatou Boha, podstatou Absolútna, zmizne. Duch Ïivého prestane existovaÈ a nebude miesta, kde by sa mohli buddhovia znovuzrodiÈ. V tom je podstata katastrofy.16

A keìÏe danú situáciu spôsobil ãlovek, je i v jeho rukách vyrie‰iÈ ju:
MoÏno sa ochrániÈ. Okolo Zeme treba vytvoriÈ ochranné pole. … Keì ochranné pole
obostrie celú planétu, bude môcÈ pohltiÈ de‰truktívne pôsobenie Ïiarenia na jej jadro
a takto odvrátiÈ budúcu katastrofu. Z pohºadu ºudského vnímania sú tieto parametre
poºa urãené ako priazniv˘ základ, istá atmosféra. Chápete? Je nevyhnutn˘ priazniv˘
základ podporujúci prírodu.17
11 Sava Peãerskij, Sila Sopriãasnosti: Energija novoj epochi, Kijev: Nika-Centr 2002.
12 Majdar je burjatské oznaãenie pre budúceho buddhu Maitréju (viac o Maitréjovi viì
napr. Lubo‰ Bûlka, „Maitreya in Tibetan Buddhism: Image and Myth“, Studia Asiatica: International Journal of Asian Studies 7/1, 2006, 65-83; viì taktieÏ Lubo‰ Bûlka,
„Maitréja: buddhistická vize budoucnosti“, Studia Orientalia Slovaca 6/1, 2006, 97114).
13 Stanovenie tohto dátumu súvisí s astrologick˘mi v˘poãtami Samajeva. BliÏ‰ie zdôvodnenie nebolo zistené.
14 Osobn˘ rozhovor so Svetlanou Dandarovou, december 2006, Acagat, Burjatsko.
15 S. Peãerskij, Sila Sopriãasnosti…, 40.
16 Ibid., 42.
17 Ibid., 74.
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Tento základ je moÏné, podºa Samajeva, vytváraÈ len zachovávaním
„ãistoty“ v zmysle vnútornej kvality. „Spoãiatku je ãistota u jedného ãloveka, potom si ju osvojí skupina, potom isté spoloãenstvo ºudí. Vtedy sa
sformuje priaznivá atmosféra, ktorá má schopnosÈ ochrániÈ t˘chto ºudí.“18

Obr. 1. Danzan-Chajbzun Samajev
(oficiálna fotografia)

Danzan-Chajbzun Samajev – prevtelenec a Sojot
Samajeva povaÏovali jeho stúpenci nielen za pokraãovateºa ideí Agvana DorÏijeva, ale i za jeho prevtelenca.19 Samajev sa tomu nebránil, ale ani
to nepotvrdzoval.
18 Ibid., 74.
19 O problematike burjatsk˘ch rozpoznan˘ch znovuzrodencov viì napr. Lubo‰ Bûlka,
„Burjatsk˘ buddhismus a Rusko: Instituce bandido chambolamy a chubilgánÛ“, in:
Martin Slobodník – Attila Kovács (eds.), Politická moc verzus náboÏenská autorita
v Ázii, Bratislava: Chronos 2006, 251-267.
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Agvan DorÏijev (1853-1938), burjatsk˘ mních, ktor˘ vy‰tudoval v Tibete, bol jedn˘m z uãiteºov 13. dalajlamy Thubtän Gjamccha (1876-1933)
a od roku 1898 aj oficiálnym veºvyslancom Tibetu. Zohral dôleÏitú úlohu
nielen v buddhizme, ale i v politickom dianí, a to nielen v Rusku. Bol vedúcou postavou reformného hnutia burjatského buddhizmu a zaslúÏil sa
o vzájomné prenikanie burjatskej a európskej kultúry. Napríklad t˘m, Ïe
viedol skupinu burjatsk˘ch mníchov po krajinách západnej Európy, v roku 1915 zaloÏil a potom viedol petrohradsk˘ klá‰tor, ktor˘ bol dlho jedin˘m buddhistick˘m klá‰torom v Európe, podporoval zmeny v buddhistick˘ch predpisoch a zvyklostiach v Burjatsku, ktoré by viedli k väã‰ej
sebestaãnosti klá‰torov a väã‰ej miere zapojenia laikov v náboÏenskom Ïivote. V Tunkinskej doline v Burjatsku bol v roku 1917 zaloÏen˘ Chandagajtajsk˘ klá‰tor, v ktorom platili pravidlá stanovené DorÏijevom a v mnohom sa odli‰oval od ostatn˘ch burjatsk˘ch klá‰torov. „Podºa zámerov
Agvana DorÏijeva boli e‰te do Októbrovej revolúcie vytvorené nové predpisy Chandagatajského klá‰tora, podºa nich mali v‰etci mnísi ÏiÈ ako komúna, ktorej patril v‰etok majetok chrámu. Okrem buddhistickej filozofie
sa tu vyuãoval i rusk˘ jazyk a mnísi sa starali aj o hospodárske záleÏitosti
– sami siali chlieb i sadili zemiaky a pod.“20
V Samajevovom Ïivote je mnoho udalostí, ktoré ho spájajú s ãinnosÈou
DorÏijeva. Samajev v roku 1990 znovuzakladá ako petrohradsk˘ klá‰tor,
kde sedem rokov pôsobí ako predstaven˘, tak i Chandagajtajsk˘ klá‰tor
v Tunkinskej doline v Burjatsku. Samajev bol jedn˘m z organizátorov re‰taurovania Atlasu tibetskej medicíny.21 Podºa jeho slov ho k tomu osobne
poveril Agvan ≈ima (1907-1990), burjatsk˘ Ïiak Agvana DorÏijeva, ktor˘
ho e‰te pred represiami proti buddhizmu v Sovietskom zväze v 30. rokoch
poslal spolu s ìal‰ími na ‰túdium do Tibetu. A ako uvádza i Samajev, jeho
otec bol osobne jedn˘m zo Ïiakov DorÏijeva.22
Pri predstave o prevtelení DorÏijeva v Samajevovi23 v‰ak vyvstáva ãasov˘ problém, ão sa dialo 26 rokov medzi smrÈou DorÏijeva a narodením
Samajeva. Podºa Svetlany Dandarovej, mnohí ºudia videli na zemi medzi
20 Da‰i ·aglachajev, Pro‰loje i nastoja‰ãeje Chojmorskogo dacana, Ulan-Ude: Chojmorskij dacan Bodhidharma 2005, 6.
21 Atlasom tibetskej medicíny sa beÏne naz˘va súbor ilustrácií k medicínskemu traktátu
Desi Sngjä Gjamco (1653-1705) Vajdurja onbo. Ulan-Udensk˘ atlas tvorí 76 listov,
maºovan˘ch na plátne. V˘ber zdigitalizovan˘ch ilustrácií a komentárov viì na internetovej stránke <http://www.ngo.burnet.ru/atlas/>.
22 Danzan-Chajbzun Samajev, „Tibet v miniaÈure, rodina boÏestv /iz istorii buddizma
v Oke/“, in: B. S. Dugarov – K. D. Tulujev (eds.), Kraj podnebesnych dolin, Ulan-Ude:
Izdateºsko-poligrafiãeskij kompleks VCGAKI 2000, 47.
23 Pri rozhovoroch so stúpencami hnutia som sa ãasto stretol s názorom, Ïe sa Samajev
podobal na DorÏijeva aj ãrtami tváre, ão b˘va povaÏované za jeden z dôkazov jeho
prevtelenia.
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Okinsk˘m a Tunkinsk˘m okresom veºk˘ ãerven˘ kruh, ktor˘ tam bol niekoºko rokov. „Hovorilo sa, Ïe sa narodí nejak˘ v˘znamn˘ ãlovek, ale nevedelo sa kde, Okinci vraveli, Ïe u nich, a Tunkinci tieÏ, Ïe u nich. Keì sa
narodil Bag‰a [tj. Samajev, pozn. A. F.], ten kruh zmizol.“24 V Burjatsku je
doteraz veºmi Ïivá predstava o prevtelení sa istej v˘znamnej osobnosti
v prírodn˘ útvar, väã‰inou v nejakú horu v okolí, kde táto osobnosÈ Ïila.
âasto sa tak objasÀuje pôvod Pánov krajiny (burj. sabdak). „Jeden lama
nám rozpovedal zaujímavú verziu pôvodu Pánov krajiny. Niekedy môÏe
vedomie Ïiv˘ch bytostí po smrti vziaÈ na seba rôzne telo, alebo miesto,
ãasto je to tvar hory alebo kopca.“25
Samajev sa narodil v Okinskom okrese Burjatskej republiky, ktor˘ tu
zvyknú naz˘vaÈ i Mal˘ Tibet. Je to riedko osídlená horská oblasÈ, kde vedºa seba Ïili, pravdepodobne od 17. storoãia, Burjati i Sojoti. Burjati sa venovali najmä chovu dobytka a oviec, priãom Sojoti boli tradiãne chovatelia sobov.26 Sojoti Ïili t˘mto spôsobom v oblasti jazera Iºãir do 30. rokov,
kedy boli odtiaº presídlení do obcí Sorok, Bokson, Churga a do Orliku. Sojoti sa zaãali venovaÈ chovu dobytka miestneho burjatskeho typu, chovajúc jaky (sarlyky), chajnyky,27 kravy, kone a ovce, ãím prebrali od Burjatov spôsob Ïivota. SúbeÏne prebiehal proces poburjat‰Èovania Sojotov.
Stáda sobov sa zachovali do 60. rokov pre transportné potreby lovcov
v zimnom období. V roku 1963 bol uznesením vlády Burjatskej ASSR
chov sobov zlikvidovan˘ ako nerentabilné odvetvie Ïivoãí‰nej v˘roby.28
V etnickom zloÏení Okinského okresu tvoria Burjati väã‰inu, priãom
ruské etnikum tu zastupuje len niekoºko rodín. Na tomto území boli dávnej‰ie dominantní Sojoti, ktorí jazykovo patria k turkickej jazykovej vetve. Sojotsk˘ jazyk dnes pozná uÏ len niekoºko jednotlivcov a je prakticky
nepouÏívan˘, pretoÏe základn˘m dorozumievacím jazykom je v Okinskom okrese i v obciach, v ktor˘ch prevaÏujú Sojoti, jazyk burjatsk˘. Sojotská identita tu existuje najmä ako vedomie pôvodu, s ktor˘m je zviazan˘ najmä tradiãn˘ a archaick˘ spôsob Ïivota, zaloÏen˘ na love divokej
zveri a chove voºne pasúcich sa soboch. V roku 2001 sa v tomto okrese
prihlásilo k sojotskej národnosti 2002 ºudí, ão je takmer 42% v‰etkého
24 Osobn˘ rozhovor so Svetlanou Dandarovou, september 2006, Chara-·ibir, Burjatsko.
25 Ojuna DorÏigu‰ajeva, Ekologiãeskaja etika buddizma, Sankt-Peterburg: Karma Je‰e
Paldron 2002, 7.
26 Valentin Ivanoviã Rassadin, „O problemach vozroÏdenija i sochranenija jazykov nekotorych maloãislennych Èurkskich narodov JuÏnoj Sibiri“, materiály konferencie „Jazyki narodov Sibiri, nachoìa‰ãiesja pod ugrozoj isãeznovenija“, Institut etnologii i antropologii RAN Moskva, 27.-28. októbra 2005 na internetovej stránke
<http://lingsib.unesco.ru/ru/round_table/papers/rassadin.shtml.ht m> (10. 1. 2007).
27 KríÏenec jaka a kravy.
28 <http://lingsib.unesco.ru/ru/languages/soiot.shtml.htm> (10. 1. 2007).
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obyvateºstva.29 Samajev vyv˘jal aktivity smerujúce k udeleniu statusu
etnika Sojotom na úrovni Ruskej federácie. „V roku 2000 boli Sojoti
v Burjatskej rebublike uznesením ã. 255 vlády Ruskej Federácie zaradení
v Jednotn˘ súpis korenn˘ch málopoãetn˘ch národov Ruskej Federácie.“30
Samajev seba oznaãoval za sojotského did-chambolamu, vrchného lamu
Sojotov. Tento titul po jeho smrti pre‰iel na Norbu lamu Aju‰ejeva
(*1972), ktor˘ je predstaven˘m klá‰tora v Orliku.
Samajev videl v zachovaní kultúr málopoãetn˘ch etník základ správneho prístupu k vyuÏitiu prírodn˘ch zdrojov i ‰etrného vzÈahu k miestnej prírode. Vo väã‰ej miere chcel vyuÏiÈ turistick˘ potenciál Burjatska, a najmä
Okinského okresu spolu so zapojením miestneho obyvateºstva do tejto oblasti podnikania. ZároveÀ sa snaÏil nielen zatraktívniÈ danú oblasÈ kultúrnymi tradíciami, ale prostredníctvom nich i pôsobiÈ na zmenu prístupu ku
krajine. Tradiãná kultúra tu zah⁄Àa mnoho etick˘ch pravidiel ako pristupovaÈ k Ïivotnému prostrediu. Napríklad zákaz kladenia ‰pinav˘ch vecí do
vody (napr. aj hrniec od sadzí), premiestÀovania veºk˘ch kameÀov, spôsobovania hluku v prírode a pod. V˘sledkom malo byÈ ovplyvnenie turistov,
roz‰írenie ich ekologického i kultúrneho povedomia a zároveÀ i zlep‰enie
ekonomickej situácie miestneho obyvateºstva. Av‰ak striktné dodrÏiavanie
pravidiel tradiãnej etiky je medzi súãasn˘mi Burjatmi pomerne zriedkav˘m javom. Turisti i miestne obyvateºstvo sa v krajine správajú predov‰etk˘m podºa svojich potrieb a zriedka re‰pektujú staré tradiãné pravidlá
správania sa v nej. V riedko osídlenej krajine sa turistami sezónne zvy‰uje poãet ºudí natoºko, Ïe to môÏe znamenaÈ v blízkej budúcnosti ohrozenie
miestneho ekosystému. Jedn˘mi z najviac viditeºn˘ch objektov, cez ktoré
Samajev vysvetºoval svoje chápanie krajiny i svojich rie‰ení v otázkach jej
ochrany a rozvoja regiónu sú práve malé kultové stavby.
Nové kultové stavby v krajine
Tieto stavby sa nachádzajú v priestore klá‰torov, alebo v prírodnej krajine a na miestach, ktoré sú povaÏované za prastaré kultové miesta tej ktorej dediny, kraja alebo v‰etk˘ch Burjatov aÏ Mongolov. V súãasnosti,
v interpretácii hnutia Arigun, naberajú niektoré z nich v‰eºudsk˘ a v‰eplanetárny v˘znam. Pri ‰túdiu takého javu, ak˘mi sú malé kultové objekty,
treba braÈ v zreteº i krajinu, prírodné prostredie, v ktorom sa nachádzajú.
ªudia, ktorí sa podieºajú na kulte, vidia svoje Ïivotné prostredie (ãiÏe svoj
kraj, hory, ktoré ich obklopujú i rieky, z ktor˘ch berú vodu, poãasie, kto-

29 Ibid.
30 Ibid.
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rého periodické zmeny umoÏÀujú Ïivot) cez súbor predstáv vysvetºujúcich
a objasÀujúcich kult a rovnako i prostredníctvom tradiãne odovzdávan˘ch
zdôvodnení etick˘ch pravidiel. Preto nemôÏeme oddelovaÈ sakrálne stavby, s nimi spojen˘ kult, interpretácie objasÀujúce jeho zmysel a prostredie,
ku ktorému sa viaÏe. Pri opise mal˘ch kultov˘ch objektov postaven˘ch
Samajevom treba zohºadniÈ v‰etky tieto aspekty.
V práci je pouÏité rozdelenie t˘chto stavieb podºa ich základnej funkcie, t.j. podºa kultov˘ch predmetov, ktoré sa na ne upevÀujú a podºa kultov˘ch ãinnosti, ktoré sa prevaÏne vykonávajú v ich blízkosti. Sú to:
1) kon‰trukcie primárne urãené pre vlajoãky chij-morin
2) arigunské stúpy – kon‰trukcie z oceºov˘ch rúr
3) klasické stúpy
V‰etky stavby zároveÀ plnia viacero funkcií súãasne. Napríklad, pri
v‰etk˘ch troch typoch sa malé sakrálne stavby rituálne obchádzajú a zároveÀ oznaãujú a vymedzujú sakrálne miesto.31
Kon‰trukcie pre vlajoãky chij-morin
Práve pri rituálnom zaobchádzaní s vlajoãkami chij-morin do‰lo v hnutí k zaujímav˘m zmenám oproti tradícii. Tieto vlajoãky sa priväzujú na
‰peciálne, pre to urãené kon‰trukcie. Jedn˘m z hlavn˘ch vysvetlení t˘chto
stavieb je ochrana stromov v okolí klá‰torov a posvätn˘ch miest. Tradiãne
sa totiÏ vlajoãky chij-morin i zurmadhan32 ve‰ajú na stromy a kríky, priãom sa nechávajú ìalej svojmu osudu; t.j. upadúvajú na zem, hnijú na stromoch a keì je ich veºa, môÏu spôsobiÈ vyschnutie stromu. „Ako môÏeme
hovoriÈ o tom, Ïe uctievame túto krajinu, ich Pánov, keì jej pritom ‰kodíme, hubíme stromy a vytvárame odpad?“33 Podºa Samajevov˘ch plánov
boli postavené kon‰trukcie v Kyrene, Orliku a na Verchnej Berezovke

31 BliÏ‰ie ku kultov˘m stavbám postaven˘ch Samajevom viì Andrej Fukas, „Rituaºnyje
sooruÏenija vozvedennyje lamoj D.-Ch. Samajevym“, in: Ekologiãeskije probºemy
i duchovnyje tradicii narodov Bajkaºskogo regiona, Ulan-Ude: Izd-vo GUZ 2006, 94105.
32 Zurmadhan – burj., rituálne vlajoãky v podobe asi 3-10 cm úzkych a 30-50 cm dlh˘ch
útrÏkov rôznej látky, ktoré sa ve‰ajú tradiãne na stromy a kríky; v hnutí Arigun k tomuto úãelu slúÏia drôty na arigunsk˘ch stúpach, ktoré sú horizontálne i vertikálne natiahnuté medzi kovov˘mi tyãami (viì obr. 4). Varianty: zuram, zurmahan, semelge, zalá.
Pozri: S. D. Syrtypova – N. A. Petunova, Tradicionnye kuºtovyje objekty kak pamjatniki istorii i kuºtury Transbajkaºja, Ulan-Ude: Izdateºstvo BNC SORAN 2005, 22.
33 Osobn˘ rozhovor s Norbu lamom Aju‰ejevom, júl 2006, Ulan-Ude, Burjatsko.
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(v okrajovej ‰tvrti Ulan-Ude) tak, aby zodpovedali princípom astrologického systému Zurchaj.
KaÏdá rodina sa chystá osláviÈ Sagálgan34 ako sviatok, ako i vykonaÈ v‰etky nevyhnutné obrady preto, aby bol nov˘ prichádzajúci rok úspe‰n˘, bez chorôb. Najroz‰írejnej‰ou tradíciou je vykonanie obradu Chij-morin, Chij-morin chídcheche. Pre t˘ch,
ktorí poznajú, ão to je a ako ho správne vykonávaÈ, tento, pre kaÏdého dôleÏit˘ obrad,
spôsobuje radosÈ z podpory, a mnoh˘m, ktorí ho nepoznajú a nestretli sa dosiaº s vykonávamím tejto tradície, spôsobuje mnoho trpk˘ch, ãasto aÏ dramatick˘ch dôsledkov. Kvôli tomu, aby bolo v t˘chto veciach jasno a aby Nov˘ rok (Sagálgan) nepriná‰al neoãakávané nepríjemnosti, je napísaná táto kniÏka – pomocníãka pre v‰etk˘ch,
rovnako ako pre deti, tak i pre rodiãov. Je potrebná ako pre veriaceho, tak i pre neveriaceho.35

Vlajoãky chij-morin sa vyve‰iavajú na Nov˘ rok na tieto kon‰trukcie
poãas ‰peciálneho obradu, priãom kaÏdá vlajka prináleÏí konkrétnemu ãloveku – pí‰e sa na ne aj meno jednotlivca. Na nasledujúci Nov˘ rok sa v‰etky vlajoãky z kon‰trukcie snímu a rituálne sa spália a vyve‰iavajú sa opäÈ
nové. Doba, na ktorú sú urãené, je vÏdy len jeden rok. Keì sa stane, Ïe
niekto nestihol vyvesiÈ chij-morin na Nov˘ rok, môÏe tak vykonaÈ aj
v priebehu roku. Nie je úplne nevyhnutné, aby ich ãlovek vyve‰iaval kaÏd˘ rok. „Chij-morin je jedn˘m zo systémov Zurchaja, ktor˘ objasÀuje vzájomné pôsobenie ãloveka a prírody, vplyv prírodn˘ch algoritmov na ãloveka a spôsob regulácie vzájomn˘ch vzÈahov medzi ãlovekom a jeho
Ïivotn˘m prostredím.“36 Niektoré roky sú z hºadiska tohto systému pre
jednotliv˘ch ºudí nebezpeãnej‰ie ako pre druh˘ch a vtedy sa v˘slovne odporúãa urobiÈ tento obrad. Do úvahy sa berie dvanásÈroãn˘ kalendárny cyklus,37 osemroãn˘ cyklus bioenergie vedomia, vek a pohlavie ãloveka. Vyve‰iavanie vlajoãky chij-morin sa riadi práve symbolikou zaloÏenou na
dvanásÈroãnom kalendárnom cykle. DvanásÈ rokov sa tu rozdeºuje na ‰tyri skupiny po tri roky. V kaÏdej skupine sa pri vlajoãke rozli‰ujú farby látky, písmen, orámovania, jazyka, dreva a svetová strana, na ktorú ju vyve‰iavaÈ, podºa roku narodenia ãloveka,38 resp. podºa skupiny, ku ktorej
patrí.
34 Sagálgan – burj., dosl. Biely mesiac, Sviatok Nového roku, alebo skôr séria sviatkov
trvajúcich cel˘ mesiac a zaãínajúcich sa Nov˘m rokom, ktor˘ je urãen˘ lunárnym kalendárom.
35 Danzan-Chajbzun Samajev, Chii-morin – Bioenergija Soznanija, Ulan-Ude 1999, 3.
TaktieÏ na internete: <http://www.buryatia.ru/buryatia/religion/hiimorin/index.html>
(7. 1. 2007).
36 D.-Ch. Samajev, Chii-morin…, 4.
37 Burj. Arban chojor Ïel – 12 rokov, ktor˘ch názvy pochádzajú od zvierat: my‰, krava,
tiger, zajac, drak, zmija, kôÀ, ovca, opica, sliepka, pes, prasa.
38 Tu platí európske ponímanie tohto slova ako pôrodu. Burjati v‰ak tradiãne poãítajú vek
ãloveka od vzniku zárodku v tele matky.
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12 rokov

prvotn˘
element

tiger, kôÀ, pes

farba
látky

farba
písmen

farba
orám.

Ïelezo

Ïltá

modrá

zelená

had, sliepka, krava

voda

biela

zelená

ãervená Ïltá

modrá

sever

opica, my‰, drak

drevo

modrá

ãervená Ïltá

biela

zelená

v˘chod

prasa, zajac, ovca

oheÀ

zelená

Ïltá

modrá

ãervená juh

biela

farba
jazyka

farba
dreva

ãervená biela

smerovanie
západ

Tab. 1. Symbolika vlajoãek chij-morin v rámci dvanásÈroãného
kalendárneho cyklu
Podºa D.-Ch. Samajev, Chii-morin…, 27-28.

Táto symbolika sa odzrkadlila i na kon‰trukciách pre chij-morin, ão je
moÏné najlep‰ie ilustrovaÈ na Achalarskej stúpe v Orliku.

Obr. 2. Rituálne obchádzanie Achalarskej stúpy v Orliku, Okinsk˘ okres
(foto autor, 13. 5. 2006)

Achalarská stúpa v Orliku39 bola postavená Samajevom v roku 1997,
ako vôbec jeho prvá v priestore dugana (mal˘ chrám) Achalar (asi 20 m severne od neho), ktor˘ sa nachádza v centre Orliku. Je drevená, nafarbená
39 Názov Achalarská stúpa sa viaÏe uÏ len k stúpe v Orliku, ako jej ‰pecifick˘ názov, aj
keì sa tak naz˘vali i ostatné arigunské stúpy. Tie sa v‰ak premenovali pri zmene názvu
hnutia.
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zodpovedajúco symbolike urãenej pre chij-morin. Napr. západná strana je
nafarbená tak, ako je to urãené v tabulke ã. 1 pre farbu dreva, ãiÏe na bielo; podºa rovnakého pricípu sú sfarbené aj ostatné strany. Na vrchu, hneì
pod plechovou strie‰kou, sú namaºované vlajoãky chij-morin s tibetsk˘m
nápisom ta /rta/ – kôÀ.40 Základné farby vlajoãek, farby orámovania, písmen, jaz˘ãkov súhlasia so svetov˘mi stranami podºa tabuºky ã. 1.
Samotné vlajoãky chij-morin sa privezujú k dreven˘m Ïrdiam, ktoré
moÏno ºahko sÀaÈ i nasunúÈ do ‰peciálnych úchytkov na samotnej kon‰trukcii. Na vrchu sú to akési objímky a spodn˘ koniec sa zasunie do diery
vytvorenej nadstavcom v horizontálnych kladách. To umoÏÀuje umiestnenie vlajoãek i na niekoºkometrovú v˘‰ku prakticky zo zeme.
Tvar stúpy v spodnej ãasti, ktorá je vysoká asi 2 metre, je kvadratick˘.
Rohy tejto základne spájajú vo vrchole stavby ‰tyri klady vytvárajúc tak
ihlan zakonãen˘ plechovou búdkou taktieÏ ihlanovitého tvaru. SlúÏi na
uloÏenie posvätn˘ch textov. Pod touto plechovou búdkou spájajú ‰tyri základné hrady ‰tyri klie‰tiny, na v˘stupkoch ktor˘ch sú umiestnené zvonãeky a srsÈ z jakov a koní. Samajev vo filme Sibírsky Buddha hovorí, Ïe
táto konská a jaãia srsÈ vyjadruje úctu k miestnym duchom a je to miestny,
pôvodne ‰amanistick˘ zvyk. Medzi ‰amanistick˘mi a buddhistick˘mi
obradmi nevidel Ïiadne protireãenie. Ako hovorí v tomto filme: „·amanské i buddhistické tradície sa zmie‰ali a silné, ostré hranice medzi nimi miestni obyvatelia nevidia. A navy‰e, v‰etko vychádza akoby zospodu,
z uctievania miestnych boÏstiev smerujúc aÏ k Buddhovi.“
Na zemi v centre stavby je umiestnená nádoba na spaºovanie obetín
(burj. jindr). Poãas obradov slúÏi táto stavba i ako klasická stúpa, t.j. rituálne sa obchádza41 (obr. 2).
Na Verchnej Berezovke je situované centrum Arigunu. Nie je to klá‰tor, nenachádza sa tam chrám, nie je tam ani nebol predstaven˘ a v súãasnosti je toto centrum takmer opustené. Na severnej strane pozemku stojí
kon‰trukcia pre chij-morin, ktorá sa tvarovo poná‰a na kon‰trukciu v Kyrene (obr. 3), ale v spodnej ãasti je postaven˘ rituálny domãek, ktorého steny stoja medzi základn˘mi zvisl˘mi hranolmi. Zaãali ju stavaÈ v roku
1997, rovnako ako Achalarskú stúpu v Orliku. Táto kon‰trukcia síce nie je
úplne dokonãená, no ch˘ba len niekoºko detailov, napríklad lep‰ie pokrytie strechy a kon‰trukcia na chodenie pri vyve‰iavaní vlajoãek. Spôsob
upevnenia Ïrdí, na ktoré sa privezujú vlajoãky chij-morin je rovnak˘ ako
v Orliku. V˘znam farieb tu nesú práve tieto Ïrde, ktoré majú farbu zodpo40 Skratka z plného tibetského názvu pre vlajoãky chij-morin – lungta /rlung rta/, dosl.
vetern˘ kôÀ.
41 Goró – burj., z tibetského khorlo /khor lo/, dosl. kruh.
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vedajúcu predpísanej v tabuºke ã. 1. Domãek tvoriaci základÀu tejto kon‰trukcie má otvory pre okná i dvere, na podlahe je zemina a v strede je nádoba na spaºovanie obetín. V strednej ãasti drevenej strechy je e‰te ìal‰ia
zo skla, ktorá presvetºuje vnútraj‰ok a v ‰títoch ktorej sú otvory na v˘vod
dymu. Nad vchodom je na drevenej tabuºke napísané staromongolsky i tibetsky „vetern˘ kôÀ“.

Obr. 3. Dodatoãné ve‰anie vlajoãek chij-morin na kon‰trukciu v Kyrene,
Tunkinsk˘ okres
(foto autor, 14. 6. 2006)

V Kyrene má drevená, deväÈ metrov vysoká kon‰trukcia kvadratick˘
tvar (obr. 3). Zaãali ju stavaÈ v roku 2002. Celá kon‰trukcia spoãíva na ‰tyroch 1,5 metrov˘ch betónov˘ch kvádroch zapusten˘ch do zeme, na ktoré
sú pripevnené ‰tyri základné zvislé hranoly. Stojí asi 50 metrov od severnej strany chrámu. Nie je úplne dokonãená, napríklad, nie je e‰te nafarbená. Vlajoãky chij-morin sa privezujú podobne ako i v Orliku k dreven˘m
Ïrdiam, tie sa v‰ak potom zave‰iavajú na kon‰trukciu pomocou hákov na
ich vrchnom konci. V strede na zemi je umiestnená nádoba na spaºovanie
obetín. Okolie je zarastené mlad˘mi brezami a keìÏe je nádoba na spaºovanie obetín umiestená aj pred samotn˘m chrámom, nevenuje sa jej taká
rituálna starostlivosÈ ako v Orliku.
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Arigunské stúpy
Arigunské stúpy sú ‰peciálnym typom kultov˘ch stavieb, ktoré postavil
Samajev. Svojím tvarom pripomínajú triangulaãné kon‰trukcie, ktoré b˘vajú postavené na kopcoch, a ktoré veriaci vyuÏívajú tieÏ na vyve‰iavanie
vlajoãiek chij-morin a zurmadhan, pretoÏe nezriedka stoja práve na posvätn˘ch miestach. Arigunské stúpy sú taktieÏ kon‰trukcie z oceºov˘ch tyãí, ale navzájom pozvárané do tvaru trojbokého ihlanu s t˘m, Ïe asi v jednej tretine v˘‰ky sú umiestnené vodorovné spojnice medzi hlavn˘mi
tyãami. A na vrchole stúpy b˘va umiestnen˘ známy znak mesiaca, slnka
a plameÀa, ktor˘ je vystrihnut˘ z plechu. V buddhistickej tradícii majú rozmanité symbolické znaãenie. „Mesiac a slnko oznaãujú kozmickú silu
Buddhu a plameÀ svet uãenia Buddhu.“42 MôÏu predstavovaÈ aj telo, reã
a myseº.43 Tento znak b˘va ãasto umiestÀovan˘ na vrchol rituálnych koláãov (burj. balin, tib. torma /gtor ma/) urãen˘ch pre buddhistické boÏstvá.
Tvar stúpy má pripomínaÈ písmeno A, ako vyjadrenie pôvodnej my‰lienky
Achalaru, s tromi A v názve.

Obr. 4. Vlajoãky zurmadhan sú uviazané na drôtoch,
centrálne umiestnená stúpa na rituálnom mieste pod Munko Saridakom
(foto autor, 2006)

42 Bato Bazarov, Baliny Aginskogo dacana, Aginskoje: Aginskij burjatskij buddijskij institut 1999, (nepublikovan˘ rukopis) 13.
43 Claudia Bütler, „Torma – The Tibetan Ritual Cake“, Chö-Yang, Sidhpur: Norbulingka
Institute 1996, 44.
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Pod Munko Saridakom, ktor˘ je
najvy‰‰ím vrcholom v˘chodného Sibíra (3491 m n.m.) sú postavené tri
arigunské stúpy z kovov˘ch tyãí, dva
drevené stæpy (obr. 5) urãené Pánovi
hory Burinchánovi44, prístre‰ok pre
dvoch duchovn˘ch, pod ktor˘m vykonávajú obrady. Poãas obradu sa
kladú na dreven˘ stôl obetiny vo forme potravín a na dreven˘ oltár pod
arigunskou stúpou, ktorá sa nachádza vedºa prístre‰ku pre duchovn˘ch,
vlajoãky zurmadhan, aby sa posvätili. Mlieko a vodka sa pouÏíva v obrade serÏem, ostatné potraviny si berú
ºudia domov. Vlajoãky zurmadhan
sa po skonãení celého obradu ve‰ajú
na arigunské stúpy (obr. 4). Nachádza sa tu e‰te kamenn˘ oltárik na spaºovanie obetín. Celé priestranstvo je
ohraniãené kameÀmi poloÏen˘mi vedºa seba.
Stredná stúpa, ktorá je najväã‰ia,
je ‰tvorboká a poná‰a sa viac na
Achalarskú stúpu v Orliku neÏ na
ostatné arigunské stúpy. V jej strede
sa tieÏ nachádza misa na spaºovanie
obetín. Znak, ktor˘ zvyãajne ukonãuje arigunské stúpy, je pozmenen˘,
Obr. 5. Dreven˘ stæp
a nad mesiacom a slnkom sa nachádurãen˘ Pánovi hory,
za namiesto plameÀa trojzubec, ktor˘
Burinchánovi
je symbolom Burinchána. Ostatné
(foto autor, 2006)
dve stúpy sú typick˘mi arigunsk˘mi,
ako som ich opísal vy‰‰ie. Nachádzajú sa po jej bokoch a sú men‰ie. Centrálna stúpa má základÀu o strane asi dva a pol metra, ostatné dve men‰ie
okolo jedného metra.
Drevené stæpy urãené Burinchánovi sú vysoké asi päÈ metrov. V strednej ãasti sæpov sú vertikálne nápisy staromongolsky, rusky i latinkou „Burin chaan“. Na vrchu sú ukonãené bumãugom, symbolom âingischána,
44 Burinchán je Pánom hory (burj. sabdak) Munko Saridak. Je jedn˘m z piatich najdôleÏitej‰ích boÏstiev Tunkinskej doliny i Oki.
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ktor˘ tvorí ozdoba z bielej konskej srsti. Trojzubec, ktor˘ sa nachádza nad
ním, oznaãil Norbu lama za znak samotnej hory Munko Saridak. „MoÏno
ho v‰ak chápaÈ i ako tri klenoty“45 (obr. 5).
Munko Saridak má pre ºudí najmä v Tunkinskej doline a Oke osobitn˘
v˘znam. „Munko Saridak má tieÏ meno Munke Sajan (Veãn˘ Sajan) a tieÏ
Sagán-nojon (Biely Pán) a b˘va povaÏovan˘ za hlavného ‚Pána‘ V˘chodn˘ch Saján, posvätné meno, ktorého je Burjen-chán.“46 V rámci náboÏenskej organizácie Majdar je toto miesto vyzdvihnuté na úroveÀ najposvätnej‰ieho miesta v‰etk˘ch Mongolov. Samajev ho nazval sibírskou
FudÏijamou. ZdôrazÀoval jedineãnosÈ tohto kraja v jeho energetickom vyÏarovaní. Hodnota prírody pre neho nespoãívala len v dostupnosti ãist˘ch
zdrojov (zeme, vzduchu, vody), alebo v priestore pre Ïivot mnoh˘ch bytostí, chápal ju i ako priestor pre duchovnú realizáciu ºudí i ako priestor,
ktor˘ ovpl˘va silnou energiou, pomocou ktorej moÏno zapoãaÈ zmeny
k lep‰iemu pre cel˘ svet. Na Bajkal a Chubsugul47 sa pozeral ako na oãi
planéty a na ·umak ako na tretie oko planéty. Rozmiestnenie prírodn˘ch
objektov tomu zodpovedá – moÏno to chápaÈ ako prirovnanie. Na strane
druhej, je to symbolické oznaãenie toho najvzácnej‰ieho – oãí, s t˘m, Ïe
tretie oko zodpovedá duchovnému potenciálu alebo múdrosti. ëal‰ie vysvetlenie je v tom, Ïe ãokoºvek sa spraví na t˘chto miestach, prená‰a sa to
na celú planétu:
Burinchán je hlavn˘m ochrancom celého regiónu Bajkala, Saján i jazera Chubsugul,
a nielen preto, Ïe na v˘chod od tejto hory uÏ vy‰‰ej, okrem japonskej FudÏijami, niet.
Je zviazan˘ i s jazerami Chubsugul a Bajkal v úlohe prírodnej dominanty. Munko Saridak akoby v‰etko niekoºko ráz zväã‰uje a prená‰a priamo na planetárnu úroveÀ.
Bajkal i Chubsugul sú oãami planéty a Munko Saridak vystupuje medzi nimi a prepája tieto dva jazerá v jedin˘ etno-ekologick˘ komplex. Sú to silné energetické objekty.48

Samajev spolu s niekoºk˘mi buddhistick˘mi mníchmi i ukrajinsk˘mi
ãlenmi Achalaru a zástupcami národného parku „Tunkinskij“ vystúpili
11. mája 2001 na vrchol Munko Saridaku, kde ku geodetickej kon‰trukcii
pripevnili rôzne relikvie – holografické zobrazenie Santálového Buddhu
(burj. Zandan Îú49), schránku s Diamantovou sútrou – a vykonali tu obrad
45 Tri klenoty – triratna (skt.), buddha, dharma (uãenie) a sangha (spoloãenstvo mníchov,
alebo veriacich). Pozri Robert Beer, Symboly tibetského buddhismu, Brno: BBart 2005,
70.
46 L. R. Pavlinskaja, Koãevniki golubych gor, Sankt-Peterburg: Jevropejskij dom 2002,
162.
47 Ruská varianta mongolského názvu Chövsgöl núr.
48 Osobn˘ rozhovor s Norbu lamom Aju‰ejevom, júl 2006, Ulan-Ude, Burjatsko.
49 O histórii a kulte Zandan Îú viì Lubo‰ Bûlka, „Zandan Zhuu and the Buryat Sangha:
History and Present State“, Ekologiãeskije probºemy i duchovnyje tradicii narodov Bajkaºskogo regiona, Ulan-Ude: Izd-vo GUZ 2006, 143-152.
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posvätenia hory i uctenia si jej Pána – Burinchána. V rozhovore pre noviny Pravda Burjatii Samajev hovorí:
Myslím si, Ïe pokorenia hôr nejestvujú. Je to len na‰e Ïelanie pocítiÈ v danej v˘‰ke
seba samého ako súãasÈ Matky – prírody. Burinchán je jedn˘m z piatich základn˘ch
Pánov na‰ej zeme, ku ktorému sa s prosbami obracajú ºudia. Prichádzajú k jeho úpätiu, a nie k jeho hlave, ktorá je bliÏ‰ie Najvy‰‰iemu. A na‰im cieºom bolo posvätiÈ práve túto ãasÈ, aby tí, ktorí sa k nej pribliÏujú, vedeli, Ïe stúpajú k najposvätnej‰iemu
miestu. Potom ich prístup k Bohu a konkrétne k Munko Saridaku, bude poÏehnan˘.50

Ar‰anská stúpa sa nachádza na ºavej strane prístupovej cesty k dedine
Tagarchaj, asi pol kilometra od nej, na rozºahlej lúke (obr. 6). Na tomto mieste sa pred obdobím náboÏenského útlaku nachádzalo obó z nahromaden˘ch kameÀov s búdkou, v ktorej bola umiestnená socha, alebo obraz nejakého boÏstva.

Obr. 6. SerÏem – obetovanie mlieka miestnym duchom
poãas obradu pre Lusuda, vodného boha pri Ar‰anskej stúpe,
Tagarchaj, Tunkinsk˘ okres
(foto autor, 4. 6. 2006)

50 D. ·aglachajev, Pro‰loje i nastoja‰ãeje…, 12.
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„Kedysi (t.j. v ãase pred represiami proti buddhizmu v 30. rokoch, pozn. A. F.) trval sviatok na obó51 niekoºko dní, ºudia stavali jurty, bol tam
dreven˘ domãek, ktor˘ potom spálili.“52
Obrady v‰ak miestni obyvatelia vykonávali i naìalej, no uÏ skryto, potajomky. „Keì sme boli malinkí, mne mohlo byÈ tak deväÈ rokov, spomínam, Ïe sme tam videli ak˘chsi dedu‰kov – lamov. Na lyÏiãku nám dali salamat53 a my sme sa tam ìalej hrali, behali, a oni robili obrady.“54 Miesto
bolo vÏdy urãené na uctievanie Lusuda55, vodného boha, ktor˘ sa nachádza nielen v prameÀoch, ale vo v‰etk˘ch riekach a napríklad spôsobuje
i dáÏì. SúãasÈou obradu je i obetovanie rituálneho koláãa (burj. balin, tib.
torma /gtor ma/) pre Lusuda. Ten v Tagarchaji zhotovujú z praÏenej múky,
masla, mlieka a cukru tradiãne babiãky, priná‰ajú ho na miesto obradu, kde
s ním potom uÏ rituálne zaobchádza lama – vhadzuje ho do prameÀa (burj.
ar‰an) malého potôãika. Z toho pochádza i názov stúpy a jej okolia.
Samotná arigunská stúpa je totoÏná s t˘mi pod Munko Saridakom. Postavili ju v roku 2002. Kamene, ktoré sa nachádzajú v strede pod Àou, pochádzajú zo starého obó. Na kamenné ohraniãenie v tvare akéhosi kvietku
boli kamene dovezené. 21. mája 2006 zaãali miestni obyvatelia stavaÈ
osemstenn˘ mal˘ chrám juÏne od stúpy. DæÏka jednej steny je pribliÏne
2 metre.
Dôvody na postavenie arigunsk˘ch stúp v ich typickej jednoduchej podobe neboli len duchovného rázu, ale i ekonomického. PostaviÈ tradiãnú
kamennú stúpu vyÏaduje veºa prostriedkov, síl a ãasu a na niektor˘ch
miestach by to bolo aj nemoÏné. Okrem toho, oceºové rúry sú materiálom
stabiln˘m, vydrÏia dlho a zároveÀ sú súãasn˘m materiálom. A moÏno sa
Samajev in‰piroval stavbami, ktoré tu uÏ boli predt˘m a pre Tunkinskú dolinu sú typické, av‰ak jeho v˘poveì k tejto téme nebola zaznamenaná.
Forma t˘chto stavieb je veºmi podobná arigunsk˘m stúpam. Naz˘vajú sa

51 Obó – burj., dosl. hruda, kopa. Kónick˘ objekt vytvoren˘ z voºne uloÏen˘ch kameÀov,
ale rovnako i obecn˘ názov kultového miesta, kde sa vykonávajú obrady Pánom krajiny.
52 Osobn˘ rozhovor so Zandran Anãikovou, jún 2006, Tagarchaj, Burjatsko.
53 Salamat – burj., je ka‰ovité jedlo pouÏívané pri rituálnych alebo sviatoãn˘ch príleÏitostiach. Varí sa zo smotany, masla, cukru a múky. Patrí medzi tzv. biele jedlá, ktoré sú
urãené pokojn˘m boÏstvám. Tieto jedlá, alebo ãisto len potraviny, sa poãas obradu posvätia a potom ich ºudia jedia ako posvätené jedlo. Verí sa, Ïe takto posvätené jedlo lieãi a je v˘Ïivnej‰ie neÏ obyãajne.
54 Osobn˘ rozhovor s ªubou ·agdorovnou ·aktamajevou, jún 2006, Ar‰an, Burjatsko.
55 Lusud, varianty: Lusan, Lusinchán – burj., z tibetského lu /klu/. V predbuddhistick˘ch
kultoch má meno Uchan-chat. K tomu pozri: Matvej Nikolajeviã Changalov, Sobranije soãinenij I, Ulan-Ude: Respublikanskaja tipografija 2004, 104-108, 254-256.
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Ïalsany.56 G. D. Nacov zapísal v roku 1940 históriu dvoch Ïalsanov Kyrenského klá‰tora, ktoré v‰ak uÏ vtedy nejestvovali, no zachovala sa ich
fotografia.57 V roku 1918 jeden tibetsk˘ lama, menom Darma Luãin, postavil tieto dva dvadsaÈmetrové Ïalsany na sever od chrámu. Ich zámerom
bolo posilnenie náboÏenstva a reÏimu, alebo potlaãenie moci nepriateºov
náboÏenstva, ktorí majú prísÈ zo severu. Nacov k tomu dodáva, Ïe tak priamo naráÏal na sovietsku moc.58
Takáto stavba sa nachádza i na starom kultovom mieste Burchan Babáj
(burj., dosl. „Boh Otec“) v Tunkinskej doline, medzi kúpeºami Nilovaja
PustyÀ a Chojtogol, pod kopcom, ktor˘ sa naz˘va Sagán Chajrchan (burj.,
dosl. Biely Pieskov˘) (obr. 7). Vojaci, pochádzajúci z radov miestnych
Burjatov, ktorí odtiaºto odchádzajú na vojnu, zvyknú braÈ z t˘chto miest
piesok, ktor˘ sa poãas obradu posväcuje a za‰íva sa do odevu, alebo sa ním

Obr. 7. Îalsan – tradiãná forma malej kultovej stavby v prírode,
Burchaj Babáj, Tunkinsk˘ okres
(foto autor, 20. 6. 2006)
56 Îalsan – burj., z tibetského gjalcchan /rgjal mtshan/, skt. dhvadÏa, vlajka víÈazstva. Jeden z ôsmych ‰Èastn˘ch symbolov, priãom v tibetskej tradícii symbolizuje prekonanie
zla. Má valcovit˘ tvar a b˘va znázorÀovan˘ na ‰tyroch rohoch strechy chrámov, ale je
aj ãast˘m atribútom rôznych boÏstiev. Pozri R. Beer, Symboly…, 35-36.
57 Genin-Darma Nacov, Materialy po lamaizmu v Burjatii II, Ulan-Ude: Izdateºstvo BNC
1998, 180.
58 Ibid., 111.
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naplní plátenné vrecú‰ko. SlúÏi ako ochrana pred zabitím. Populárne sú
najmä spomienkové rozprávania z druhej svetovej vojny. Po návrate domov sa potom tento piesok vys˘pa na svoje pôvodné miesto.59 V tradiãnom burjatskom chápaní sa totiÏ premiestÀovanie zeme, pôdy, kameÀov
povaÏuje prinajmen‰om za neúctu voãi krajine, a preto sa musí aj piesok
navrátiÈ tam, odkiaº bol vzat˘.
Klasická stúpa
V roku 2001 Samajev zaãal stavaÈ Buddhistickú duchovnú akadémiu
v Tunkinskom okrese v ãasti obce Îemãug, ktorá sa naz˘va Vy‰ka, alebo
po novom ÎemãuÏina. Akadémia mala slúÏiÈ jednak ako vzdelávacia in‰titúcia pre mníchov z náboÏenskej organizácie Majdar, jednak bola zam˘‰ºaná ako miesto pre dialóg medzi rôznymi vedeck˘mi pracovníkmi a náboÏensk˘mi predstaviteºmi. Samajev chcel na tomto mieste realizovaÈ
svoju ideu o vytvorení nového prístupu vo vede, ale i celkovo v spoloãnosti na základe dialógu medzi Západom a V˘chodom, medzi vedou a náboÏenstvom. V jednej budove mali byÈ spoloãne chrám i predná‰ková
miestnosÈ i miesto pre b˘vanie. Túto stavbu nestihol dokonãiÈ, stojí len základná budova, ktorá je zastre‰ená a v jednej ãasti je dokonãen˘ spoloãn˘
ubytovací priestor. Po jeho smrti sa stavebná ãinnosÈ pozastavila a v súãasnosti nie je budúcnosÈ projektu známa.
SúãasÈou Akadémie je aj klasick˘ typ stúpy – konkrétne „Stúpa Osvietenia“ (burj. Îanãup ·adon). Samajev ju zaãal stavaÈ 13. júna 2002: „Na
miesto, urãené pre stavbu stúpy, bola lamom Danzan-Chajbzunom Samajevom umiestnená drahocenná nádoba obsahujúca posvätné mantry – tak
bol zaloÏen˘ základ stúpy.“60 Boli tu pouÏité kamienky zo v‰etk˘ch ãastí
Burjatska, a taktieÏ z Bajkalského jazera. V základnej ãasti stúpy sa nachádza 5000 lístkov s mantrami, koleso uãenia, sútry, ktoré patrili Agvanovi DorÏijevovi, osobné veci Agvan ≈imy, jeho popol, ìalej mlieãny zub
Congkhapy, ktor˘ Samajevovi za t˘mto úãelom podaroval Nikolaj Dudko
– známy maliar buddhistick˘ch obrazov (thaniek), Ïijúci v Ulan-Ude. ëalej sa tu nachádzajú lieãivé byliny z Tibeta, Indie a Burjatska a veci podarované veriacimi. Presne dva roky po poloÏení základov, 13. júna 2004,
prebehlo vysvätenie stúpy, poãas ktorého Samajev povedal: „KaÏd˘, kto

59 Informácie pochádzajú od Darimy Gombojevny ·agdurovej, pracovníãky Národného
parku „Tunkinskij“ v Kyrene, ktorá k tejto téme aj opublikovala svoj ãlánok „Sostojanie i perspektivy sochranenija tradicionno kultovych prirodnych territorij i objektov“
na inernete na <http://www.ecoethics.ru/b26/314.html> (7. 1. 2007).
60 Svetlana Dandarova, Stupa „Prosvetlenija“, nepublikovan˘ rukopis.
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príde a bude stáÈ vedºa stúpy, nech myslí na to, Ïe stúpa bola postavená
kvôli jeho blahu i ‰Èastiu.“61
Preão zaãal Samajev stavaÈ Akadémiu práve na tomto mieste a práve tu
postavil „stúpu osvietenia“? Dnes sa táto skutoãnosÈ interpretuje rôzne
i v samotnom hnutí. V‰eobecne je v‰ak uznávaná verzia, Ïe práve v t˘chto miestach jestvovalo v minulosti centrálne osídlenie Sojotov – Nuraj,62
a Samajev preto pokladal toto miesto za „v˘nimoãné“. V súãasnosti sa objavili informácie, ktoré naznaãujú, Ïe na danom mieste stála aÏ do 30. rokov kultová stavba, podºa opisu, pravdepodobne Ïalsan.63 Nemáme priame dôkazy toho, Ïe takéto poznatky boli i u Samajeva, no ãlenovia
Arigunu sú presvedãení o tom, Ïe to vedel a Ïe to bol tieÏ jeden zdôvodov
umiestnenia stúpy. Predstavení klá‰torov organizácie Majdar zvyknú vyzdvihovaÈ zvlá‰tnu silu, energiu tohto miesta. Umiestnenie stúpy i Akadémie povaÏujú za obzvlá‰È dôleÏité:
Táto stúpa je ako obrovsk˘ generátor. Zväã‰uje silu my‰lienok a smeruje ich do celého sveta. Pomocou nej moÏno pôsobiÈ na v˘voj vo svete. … To miesto bolo vybrané
preto, Ïe len niektoré miesta vo svete sú také, Ïe z nich pramení taká obrovská energia. A v snahe vyuÏiÈ túto energiu bola postavená i stúpa.64

Neìaleko Akadémie, asi pol kilometra západne, sa nachádzajú minerálne horúce pramene, ktoré vznikli po prieskumn˘ch geologick˘ch vrtoch.
V poslednom období sa sem prichádza lieãiÈ, alebo len na dovolenku, ãím
ìalej, t˘m viac ºudí, ão je aj zdrojom príjmov z turistického ruchu:
Bag‰a vloÏil do stúpy mnohé tibetské lieky a lieãivé bylinky. Postavil ju tu, aby pomáhala ºuìom, ktorí sa sem prídu lieãiÈ. ªudia, ktorí prichádzajú, nevedia ako sa správaÈ – pijú vodku a potom sa opití idú kúpaÈ. Toºko ich uÏ tu tak˘ch umrelo. A ãasto
ºudia nevedia, ako sa kúpaÈ. Myslia si, Ïe ãím dlh‰ie a ãastej‰ie tam budú chodiÈ, t˘m

61 Ibid. V‰eobecne ku konsekraãnému obradu buddhistick˘ch stúp viì Yael Bentor, Consecration of Images and Stupas in Indo-Tibetan Tantric Buddhism, Leiden – New York
– Köln: E. J. Brill 1996; v Burjatsku viì napr. Lubo‰ Bûlka – Daniel Berounsk˘, „Burjatsk˘ buddhistick˘ obﬁad PﬁedloÏení tisíce ofûr u stúpy Da‰igomon“, Religio 9/1,
2001, 25-50.
62 Vychádza sa najmä z ãlánku P. G. Poltoradnev, „Sojoty – Nuraj“, ÎizÀ Burjatii (UlanUde) 1, 1929, 125, kde sa pí‰e, Ïe v práve rozpustenom uluse (burj. termín pre obec)
Nuraj Ïilo najviac Sojotov v Tunkinskom okrese.
63 Z osobného rozhovoru Bajirmy Zandanovej s Ivanom Budajeviãom Cyrenovom, 2006,
Îemãug, Burjatsko. Bajirma Zandanova je dcéra O‰or lamu Zandanova, priamo zaangaÏovaná v hnutí Arigun. Danná informácia bola pouÏitá pri Ïiadosti o zaradenie „Stúpy Osvietenia“ medzi objekty kultúrneho dediãstva v Burjatskej republike v januári
2007.
64 Osobn˘ rozhovor s O‰or lamom Zandanovom, júl 2006, Kyren, Burjatsko.
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viac im to pomôÏe, ale práve naopak. Treba dodrÏiavaÈ urãité pravidlá. Bag‰a chcel
i vpl˘vaÈ na ºudí, ktorí sem prichádzajú, aby postupovali správne.65

Samajev sa pri obrade posvätenia stúpy vyjadril, Ïe je zav⁄‰ením jeho
päÈdesiatroãného preb˘vania na zemi v tomto tele, v Àu vloÏil v‰etko, ão
mu dali jeho Vy‰‰í Uãitelia.
„Je to v˘znamná udalosÈ nielen pre Burjatsko – poznamenal lama – ale
i pre celé Rusko, pre ºudí druh˘ch náboÏenstiev, tak ako je Stvoriteº jeden.
Skoro tu bude miesto masového pútnictva.“66
Krátke zhodnotenie súãasnej situácie v hnutí
Samajev bol v Burjatsku verejne známa osobnosÈ. Väã‰inou ho burjatskí buddhisti vnímajú s veºkou úctou, no pochopenie jeho my‰lienok a zámerov prejavuje len málokto. Celkovo je pokraãovateºov Samajevov˘ch
my‰lienok málo a sú roztratení (priestorovo, komunikaãne i názorovo). Po
jeho smrti sa organizácia Majdar zmieta vo vlastn˘ch sporoch medzi jednotliv˘mi klá‰tormi, resp. jej predstaven˘mi. Nie je jasné, kto je zodpovedn˘ za centrá v Ulan-Ude a na „Vy‰ke“ v Duchovnej buddhistickej akadémii, kde nie sú vyrie‰ené ani vlastnícke vzÈahy k pozemku. Zjavne tu
ch˘ba Samajevova jednotiaca autorita a progresívne, jedineãné myslenie,
preto nie je moÏné smerovanie v˘voja hnutia presne urãiÈ.
Burjatská ãasÈ je viac zviazaná z tradiãn˘m náboÏenstvom a klá‰tormi.
V burjatskom buddhizme v‰ak poãet mníchov Majdaru – spolu deväÈ
i s chuvarakmi (pomocníci) – zohráva len marginálnu úlohu. Z najväã‰ej
burjatskej buddhistickej organizácie „Tradicionnaja Sangha Rossiji“ môÏeme oãakávaÈ snahy o zaãlenenie miestnych klá‰torov. Takáto snaha tu uÏ
bola v roku 1999 a ruská vláda podporuje centralizovanú politiku i v oblasti náboÏensk˘ch organizácii. Ale najváÏnej‰ia príãina, ktorá by mohla
v˘voj tak˘mto smerom ovplyvniÈ je to, Ïe miestnej organizácii ch˘ba autorita, ktorá by ju zjednocovala i zastre‰ovala. Ukrajinsk˘ Achalar sa viac
zameriava najmä na sociálnu angaÏovanosÈ a na podporu vzdelávacích
i ekologick˘ch aktivít. Medzi jednotliv˘mi ãasÈami jestvujú snahy o spoluprácu, a len ãas ukáÏe ako sa dokáÏu vysporiadaÈ so svojim dediãstvom,
duchovn˘m i materiálnym.

65 Osobn˘ rozhovor so Svetlanou Dandarovou, november 2006, ÎemãuÏina, Burjatsko.
66 <http://www.bgtrk.ru/ru/mod.php?name=news&go=dat&fid=7588> správa z 29. júna
2004 (7. 1. 2007).
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Nové kultové stavby v Burjatsku ako prejav angaÏov. buddhizmu
SUMMARY
New Ritual Constructions in Buryatia as Manifestation of Engaged Buddhism
The study is focused on ritual constructions which were created and set up by Lama Danzan-Khaybzun Samayev between 1997 and 2002. These contemporary ritual constructions
encompass a lot of traditional elements but are built in a unique way. They are located in
both Tunka and Oka regions and also in the capital of Buryatia, Ulan-Ude. They are made
for hanging up flags khii-morin (Bur., Tib. lungta) and zurmadkhan (Bur.) and play the same role as stupas. The study distinguishes between two types of ritual constructions:
wooden constructions for khii-morin and Arigun stupas made of steel poles. The study is also focused on an astrology system called Zurkhai (Mong.), which is the basis for the symbolism of khii-morin, as well as the theory and history of the Ahalar-Arigun movement,
which was founded by Lama Danzan-Khaybzun Samayev in the early 1990s. The ideological foundation of this movement lies in solutions to ecological and social problems and interaction between Western and Eastern thinking. Generally the study gives a basic understanding of the ideas and work of Lama Danzan-Khaybzun Samayev through a description
of his original ritual constructions which are used to this day.
Key words: Engaged Buddhism; ritual constructions; prayer flags khii-morin; DanzanKhaybzun Samayev
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Fig. 1 The Emperor Commodus as Hercules,
with typical attributes of this god: a club and lionskin
Taken over from
http://commons.wikimedia.org/wiki/Image:Commodus_Musei_Capitolini_MC1120.jpg

