
prezentujících diametrálnû odli‰né názory.
Její studie je rovnûÏ ilustrována v˘povûìmi
ãetn˘ch muslimek vztahujícími se k disku-
tovan˘m otázkám. Vzniká tak zajímav˘
text, ve kterém anal˘za, typologie a auten-
tické v˘povûdi pfiispívají k formování sofis-
tikovanûj‰ího západního chápání postavení
Ïen v islámu.

Pfiíspûvek ·tûpána Macháãka „‘Ulamá’
tváfií v tváfi plánování rodiny“ (s. 67-97)
v mnohém koresponduje s tématy rozebíra-
n˘mi autorkou pfiedcházející studie. Machá-
ãek se v‰ak zamûfiil na pomûrnû úzkou, o to
v‰ak dÛleÏitûj‰í problematiku, kterou je
kontrola porodnosti na Blízkém v˘chodû
a zejména v nejlidnatûj‰í zemi regionu –
v Egyptû. Autor podrobil tuto vysoce ak-
tuální a citlivou otázku dÛkladnému a peãli-
vému zkoumání. Svou anal˘zu zaãíná
naãrtnutím v‰eobecného demografického
v˘voje a základních postojÛ ke kontrole
porodnosti v muslimské spoleãnosti na
Blízkém v˘chodû. Na základû fatw a teore-
tick˘ch dûl náboÏensk˘ch znalcÛ (‘ulamá’)
rozebírá postoje ‰arí‘y k otázkám antikon-
cepce a interrupce, pfiiãemÏ konfrontuje
moderní a klasické v˘klady tradice vztahu-
jící se k tûmto okruhÛm. Podává detailní
rozbor základních pojmÛ a ukazuje postoje
jednotliv˘ch uãencÛ, pfiedev‰ím z fiad pfied-
stavitelÛ prominentní „islámské univerzity“
al-Azhar, ale napfiíklad i populárního radi-
kálního ‰ajcha Júsufa al-Qaradáwího. Na
závûr autor projednává o prezentaci zkou-
maného pfiedmûtu v egyptském politickém
diskurzu. Macháãkova studie je detailní
a dÛkladnou pfiípadovou studií, která zjevnû
pfiedstavuje v˘sledek jeho dlouhodobûj‰ího
badatelského zájmu.

âtvrt˘m pfiíspûvkem sborníku je studie
Bronislava Ostfianského „Islám, sny a onei-
rokritika“ (s. 135-171). Autor zkoumá ne-
ménû zajímavou, ne v‰ak tak kontroverzní
problematiku: v˘klad snÛ a relevanci tako-
vého v˘kladu z hlediska „normativního“ is-
lámu. Arabské ãi pseudo-arabské snáfie jsou
znaãnû proslavené i v Evropû. VÛbec v˘-
klad a rozbor snÛ – jak na to poukazuje i au-
tor – byly a jsou znaãnû populární jak na
Blízkém v˘chodû, tak v Evropû. Studie je
proto uvedena detailní historickou retro-
spektivou o vnímání a v˘kladu snÛ na sta-

rovûkém Blízkém v˘chodû, zvlá‰tû pak
v biblické – jak Ïidovské, tak kfiesÈanské –
tradici. Dále pojednává o motivech snÛ
v prorocké – zejména islámské – tradici,
pfiiãemÏ pochopitelnû Muhammadovû oso-
bû vûnuje zv˘‰enou pozornost. Muhammad
byl totiÏ tou nejvy‰‰í instancí, kterou se
arabsko-islám‰tí oneirokritikové mohli pfii
své ãinnosti za‰tiÈovat. StûÏejní ãást celé
studie pfiedstavuje del‰í pojednání o arab-
sko-islámském v˘kladu a vnímání snÛ ve
stfiedovûku. V závûreãné ãásti autor kon-
frontuje s problematikou oneirokritiky nej-
v˘znamnûj‰í souãasné islámské autority.
Text provází bohat˘ poznámkov˘ aparát na-
bízející jak bohatou literaturu, tak i dal‰í v˘-
klad dílãích problémÛ. Ostfianského studie
je spolehliv˘m prÛvodcem ke zkoumané
problematice, podává nejen uÏ‰í v˘klad
arabsko-islámského vnímání snÛ, ale nabízí
i dÛkladnou anal˘zu a vhodné typologie
jednotliv˘ch dílãích aspektÛ. V neposlední
fiadû má i ‰ir‰í historickou a kulturní dimen-
zi pfiekraãující horizont islámu.

Pokud jde o celkovou komparaci jedno-
tliv˘ch pfiíspûvkÛ, lze pozorovat urãité, nû-
kdy i v˘raznûj‰í rozdíly jak v metodologii
jednotliv˘ch autorÛ, tak v charakteru pra-
menÛ, ze kter˘ch ãerpají. Je to v‰ak zpÛso-
beno pfiedev‰ím odli‰ností jejich témat
a rozdíly v jejich badatelsk˘ch profilech,
coÏ je víc neÏ samozfiejmé. Publikaci – aÏ
na dílãí a z pohledu celkového hodnocení
druhofiadé nedostatky – není obecnû co vy-
ãítat. Co dodat na závûr? Snad jen tolik, Ïe
bylo by dobré, kdyby vznikalo víc publika-
cí podobného raÏení, tedy prací, které dove-
dou spojit kvalitní vûdeckou anal˘zu s fas-
cinujícím tématem, a to tak, Ïe zÛstává
snadno „ãitelné“ nejen pro uÏ‰í (arabistic-
kou, islamologickou, religionistickou) ba-
datelskou obec, ale i pro ‰ir‰í neakademické
publikum.

ATTILA KOVÁCS

348 Recenze

Lubo‰ Bûlka, 
Buddhistická eschatologie:
·ambhalsk˘ m˘tus,

Brno: Masarykova univerzita
2004, 171 s. 
ISBN 80-210-3491-2.

Publikace Lubo‰e Bûlky vûnovaná
buddhistické eschatologii je ãerstv˘m pfiís-
pûvkem k pomalu se rozrÛstající fiádce pÛ-
vodních ãesk˘ch odborn˘ch prací vûnova-
n˘ch rÛzn˘m aspektÛm buddhismu. Poté,
co jsou ãesk˘m ãtenáfiÛm dostupné alespoÀ
v hrub˘ch rysech základy buddhistické nau-
ky i jeho dûjinn˘ v˘voj, pfiicházejí na fiadu
speciální témata, kter˘m dosud v ãesk˘ch,
ale ãásteãnû i zahraniãních odborn˘ch kru-
zích 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 zá-
jem nejen odborníkÛ, ale také laick˘ch ãte-
náfiÛ. Tuto otevfienost k laickému publiku
doprovází i autorova snaha o aktualizaci
problematiky, zejména v pfiípadû adaptace
a interpretace ‰ambhalského m˘tu na Zá-
padû, kde se stal pfiíãinou kritiky tibetského
buddhismu jako celku. Otázka poloÏená
v úvodu, zda mÛÏe ‰ambhalsk˘ m˘tus po-
tencionálnû vyústit v podobné ãiny, jako by-
ly 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 jas-
n˘ch závûrÛ, ale zejména zpoãátku pfiíliv in-
formací z rÛzn˘ch perspektiv, které dohro-
mady 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 bud-
dhistické (ãi lépe buddhistická) pojetí „kon-
ce svûta“ a oãekávání s ním spojená, pfiede-

v‰ím pak o podoby a role m˘tu o skryté ze-
mi ·ambhale. Podle tradiãního buddhistic-
kého 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 toho-
to tématu vûdomû naru‰uje (dnes snad jiÏ
nikoli tak silné) stereotypní obrazy buddhis-
mu jako ãistû mírumilovného náboÏenství.
Navazuje tak vlastnû na trend v souãasné
buddhologii odkr˘vat rÛzné, a ãasto rozpo-
ruplné tváfie buddhismu, jehoÏ posledním
projevem je v ãeském prostfiedí kniha Do-
nalda 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 Mon-
golsku (srov. Lubo‰ Bûlka, Tibetsk˘ budd-
hismus v Burjatsku, Brno: Masarykova Uni-
verzita 2001). Na konkrétním historickém
pfiíkladû situace v Burjatsku dvacát˘ch a tfii-
cát˘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 pro-
stfiedím, 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 pro-
stfiedí, mÛÏe rozhodnû k této problematice
pfiispût.

Kniha Buddhistická eschatologie je po-
zoruhodná z nûkolika dÛvodÛ. Jednak z hle-
diska svého tématu, jednak jeho neobvyk-
l˘m zpracováním, které v‰ak nezÛstává nic
dluÏno vûdeckosti a dÛkladné práci s litera-
turou i prameny. Aãkoliv se na první pohled
zdá, Ïe jde o téma blízké pouze úzkému
okruhu odborníkÛ, sv˘m uvolnûn˘m jazy-
kov˘m stylem je tato práce otevfiená i laic-
kému ãtenáfii, ãímÏ se li‰í od leckdy ponû-
kud 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 té-
ma nezaujatû a vûdeck˘m zpÛsobem také
ãtenáfiÛm dosud odkázan˘m na „záhadolo-
gickou“ ãi okultistickou literaturu, která se
‰ambhalského m˘tu ráda zmocÀuje a rÛz-
n˘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 po-
dobami m˘tu o ·ambhale. Druhá ãást, bo-
hatû doprovázená ilustracemi a fotografiemi
pfieváÏnû z archivu autora, je vûnována iko-
nografii postav spojen˘ch se ·ambhalou
a podobû této zemû samotné.

První oddíl knihy je tematicky rozdûlen
do tfií kapitol, ãásteãnû podle kulturnû geo-
grafického pÛvodu pramenÛ: od tibetské
verze m˘tu, pfies jeho burjatské a mongol-
ské podoby aÏ po moderní západní interpre-
tace. 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 pro-
mûnlivost ‰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 nejrÛz-
nûj‰í, i protichÛdné názory na podstatu
·ambhaly, její lokalizaci, postavu jejího
vládce a také oãekávan˘ pfiíchod ‰ambhal-
sk˘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 ·ambha-
la je, ani kde leÏí, n˘brÏ za co v‰echno mÛ-
Ïe b˘t pokládána a jak se o ní vyjadfiují jed-
notliví 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 kano-
nická tibetská literatura, pfiedev‰ím Kála-
ãakratantra, 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 ko-
mentovaném ãeském pfiekladu Daniela
Berounského z tibet‰tiny. Pfieklad doprová-
zí 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 spoji-
tosti s eposem o vládci Gesarovi, ale také
upozorÀuje na souvislost s postavou hindu-
istické 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 para-
lelu, která se t˘ká zemû ÎangÏung a mûsta
Olmo lungring, míst lokalizovan˘ch do zá-
padního Tibetu. V pfiípadû Olmo lungring
jde spí‰e o podobnost s „pokojnou“ podo-
bou ‰ambhalského m˘tu, proto snad byla
autorem úplnû vynechána.

O to zajímavûj‰í a jistû stojící za zmínku
je paralela pocházející z evropského stfiedo-
vûku, k níÏ navíc nepfiímo v knize odkazuje
jedna poznámka (s. 62, pozn. 139). Jde o le-
gendu o bájné fií‰i knûze Jana, kterou sice
nelze oznaãit za „eschatologii“, ale vykazu-
je také rysy „skryté“ ãi obtíÏnû dostupné ze-
mû, odkud je stejnû jako v pfiípadû
·ambhaly oãekávána vojenská pomoc (ved-
le 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 odka-
zy k tibetsk˘m lidov˘m vyprávûním, kte-
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r˘ch „vzhledem k mimofiádné atraktivitû es-
chatologického m˘tu mezi bûÏn˘mi vûfiící-
mi kolovalo vícero rÛzn˘ch textÛ, vyprávû-
ní 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 ‰ambhal-
ského m˘tu, coÏ je prostfiedí, které je mu
blízké a velmi dobfie známé (Lubo‰ Bûlka,
„M˘tus o ·ambhale a jeho burjatská aktua-
lizace ve 20. století“, Religio 10/1, 2002,
113-122; id., „The Myth of Shambhala: Vi-
sions, Visualisation, and the Myth’s Resur-
rection in the Twentieth Century in Bu-
ryatia“, Archiv orientální 71, 2003, 247-
262). Poutavé a detailní líãení situace
v tûchto zemích ve dvacát˘ch a tfiicát˘ch le-
tech 20. století by bylo vhodné místy uãinit
ponûkud srozumitelnûj‰ím pro ãtenáfie – ze-
jména tituly, jako jsou „bogdgegén/dÏeb-
dzundamba chutagt“, „bandido chambola-
ma“ a „kandÏurva gegén“, by si zaslouÏily
vysvûtlivku. Podobnû také nemusí b˘t ãte-
náfii zcela jasné pojetí buddhismu z hlediska
„normativního a Ïitého“ jako „nirvánického
a karmického“ (s. 87).

Poslední kapitola první ãásti knihy po-
jednává o západních podobách m˘tu
o ·ambhale v souvislosti s tzv. „virtuálním
Tibetem“ – tedy souborem pfiedstav spojo-
van˘ch s Tibetem na Západû od dob roman-
tismu aÏ po souãasnost. Jedním z tûchto ob-
razÛ je i skrytá zemû ·angri-la z románu
Ztracen˘ obzor britského spisovatele Jame-
se Hiltona. Kuriozitou je odraz tûchto pfied-
stav 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 „tajem-
ství“ svûta.

S Tibetem a ·ambhalou v‰ak nejsou
spojovány pouze pozitivní pfiedstavy o „po-
zemském ráji“, ale také, jak se toho dotkl
autor v první kapitole, obrazy znaãnû hrozi-
vé. Do tohoto souboru patfií – vedle autorem
zmínûn˘ch Marqués-Rivièra, Ossendow-
ského 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 dûsi-
vé vlády lamÛ. Okruh literatury „okultního“
typu vûnované Agartû by jistû téÏ stál za po-
zornost. Za její zástupce lze jmenovat na-
pfiíklad práce Aleca Maclellana (Agartha,
ztracená podzemní fií‰e, Praha: Ivo Îelezn˘
1999), Hartwiga Hausdorfa (Bílá pyramida:
Tajemné stopy v podzemí tibetsk˘ch klá‰te-
rÛ, Praha: Brána 1996), Trevora Ravens-
crofta (Kopí osudu, Brno: Books 1998)
nebo Theodora Illiona (Temn˘ Tibet, Brati-
slava: Alexander Giertli – Eugenika 2003).

Naopak idealizovaná ·angri-la je ãastou
rekvizitou západních pfiíruãek typu „pût Ti-
beÈanÛ“ apod., coÏ je ov‰em druh pramenÛ,
které jiÏ mají více spoleãného spí‰e se sta-
rostmi o bolavá záda neÏ o „poslední bitvu“
a osud ãlovûka, proto jim vcelku pochopi-
telnû s ohledem na sledovan˘ eschatologic-
k˘ aspekt ·ambhaly autor nevûnuje pozor-
nost.

Druhá ãást knihy pfiedstavuje obrazov˘
doprovod pfiedev‰ím ke dvûma prvním ka-
pitolám knihy a obsahuje více neÏ dvacet
ilustrací, kreseb, fotografií a xylografÛ z ti-
betského, burjatského a mongolského pro-
stfiedí spojen˘ch se ·ambhalou a jejími
vládci, které zãásti pocházejí z autorova
vlastního archivu. V‰echny doprovází de-
tailní, fundovan˘ v˘klad; celá ãást tak dopl-
Àuje a osvûÏuje pfiedchozí kapitoly.

Kniha Lubo‰e Bûlky je pfiíjemn˘m a ãti-
v˘m „uvedením do studia ·ambhaly“, pfie-
dev‰ím pak ãást vûnovaná konkrétní aktua-
lizaci tohoto m˘tu v pomûrnû nedávné
minulosti v Burjatsku a Mongolsku je pod-
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sté pfiekvapení, není ov‰em samoúãeln˘.
Lze v nûm spatfiovat snahu pfiiblíÏit toto té-
ma nezaujatû a vûdeck˘m zpÛsobem také
ãtenáfiÛm dosud odkázan˘m na „záhadolo-
gickou“ ãi okultistickou literaturu, která se
‰ambhalského m˘tu ráda zmocÀuje a rÛz-
n˘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 po-
dobami m˘tu o ·ambhale. Druhá ãást, bo-
hatû doprovázená ilustracemi a fotografiemi
pfieváÏnû z archivu autora, je vûnována iko-
nografii postav spojen˘ch se ·ambhalou
a podobû této zemû samotné.

První oddíl knihy je tematicky rozdûlen
do tfií kapitol, ãásteãnû podle kulturnû geo-
grafického pÛvodu pramenÛ: od tibetské
verze m˘tu, pfies jeho burjatské a mongol-
ské podoby aÏ po moderní západní interpre-
tace. 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 pro-
mûnlivost ‰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 nejrÛz-
nûj‰í, i protichÛdné názory na podstatu
·ambhaly, její lokalizaci, postavu jejího
vládce a také oãekávan˘ pfiíchod ‰ambhal-
sk˘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 ·ambha-
la je, ani kde leÏí, n˘brÏ za co v‰echno mÛ-
Ïe b˘t pokládána a jak se o ní vyjadfiují jed-
notliví 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 kano-
nická tibetská literatura, pfiedev‰ím Kála-
ãakratantra, 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 ko-
mentovaném ãeském pfiekladu Daniela
Berounského z tibet‰tiny. Pfieklad doprová-
zí 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 spoji-
tosti s eposem o vládci Gesarovi, ale také
upozorÀuje na souvislost s postavou hindu-
istické 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 para-
lelu, která se t˘ká zemû ÎangÏung a mûsta
Olmo lungring, míst lokalizovan˘ch do zá-
padního Tibetu. V pfiípadû Olmo lungring
jde spí‰e o podobnost s „pokojnou“ podo-
bou ‰ambhalského m˘tu, proto snad byla
autorem úplnû vynechána.

O to zajímavûj‰í a jistû stojící za zmínku
je paralela pocházející z evropského stfiedo-
vûku, k níÏ navíc nepfiímo v knize odkazuje
jedna poznámka (s. 62, pozn. 139). Jde o le-
gendu o bájné fií‰i knûze Jana, kterou sice
nelze oznaãit za „eschatologii“, ale vykazu-
je také rysy „skryté“ ãi obtíÏnû dostupné ze-
mû, odkud je stejnû jako v pfiípadû
·ambhaly oãekávána vojenská pomoc (ved-
le 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 odka-
zy k tibetsk˘m lidov˘m vyprávûním, kte-
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r˘ch „vzhledem k mimofiádné atraktivitû es-
chatologického m˘tu mezi bûÏn˘mi vûfiící-
mi kolovalo vícero rÛzn˘ch textÛ, vyprávû-
ní 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 ‰ambhal-
ského m˘tu, coÏ je prostfiedí, které je mu
blízké a velmi dobfie známé (Lubo‰ Bûlka,
„M˘tus o ·ambhale a jeho burjatská aktua-
lizace ve 20. století“, Religio 10/1, 2002,
113-122; id., „The Myth of Shambhala: Vi-
sions, Visualisation, and the Myth’s Resur-
rection in the Twentieth Century in Bu-
ryatia“, Archiv orientální 71, 2003, 247-
262). Poutavé a detailní líãení situace
v tûchto zemích ve dvacát˘ch a tfiicát˘ch le-
tech 20. století by bylo vhodné místy uãinit
ponûkud srozumitelnûj‰ím pro ãtenáfie – ze-
jména tituly, jako jsou „bogdgegén/dÏeb-
dzundamba chutagt“, „bandido chambola-
ma“ a „kandÏurva gegén“, by si zaslouÏily
vysvûtlivku. Podobnû také nemusí b˘t ãte-
náfii zcela jasné pojetí buddhismu z hlediska
„normativního a Ïitého“ jako „nirvánického
a karmického“ (s. 87).

Poslední kapitola první ãásti knihy po-
jednává o západních podobách m˘tu
o ·ambhale v souvislosti s tzv. „virtuálním
Tibetem“ – tedy souborem pfiedstav spojo-
van˘ch s Tibetem na Západû od dob roman-
tismu aÏ po souãasnost. Jedním z tûchto ob-
razÛ je i skrytá zemû ·angri-la z románu
Ztracen˘ obzor britského spisovatele Jame-
se Hiltona. Kuriozitou je odraz tûchto pfied-
stav 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 „tajem-
ství“ svûta.

S Tibetem a ·ambhalou v‰ak nejsou
spojovány pouze pozitivní pfiedstavy o „po-
zemském ráji“, ale také, jak se toho dotkl
autor v první kapitole, obrazy znaãnû hrozi-
vé. Do tohoto souboru patfií – vedle autorem
zmínûn˘ch Marqués-Rivièra, Ossendow-
ského 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 dûsi-
vé vlády lamÛ. Okruh literatury „okultního“
typu vûnované Agartû by jistû téÏ stál za po-
zornost. Za její zástupce lze jmenovat na-
pfiíklad práce Aleca Maclellana (Agartha,
ztracená podzemní fií‰e, Praha: Ivo Îelezn˘
1999), Hartwiga Hausdorfa (Bílá pyramida:
Tajemné stopy v podzemí tibetsk˘ch klá‰te-
rÛ, Praha: Brána 1996), Trevora Ravens-
crofta (Kopí osudu, Brno: Books 1998)
nebo Theodora Illiona (Temn˘ Tibet, Brati-
slava: Alexander Giertli – Eugenika 2003).

Naopak idealizovaná ·angri-la je ãastou
rekvizitou západních pfiíruãek typu „pût Ti-
beÈanÛ“ apod., coÏ je ov‰em druh pramenÛ,
které jiÏ mají více spoleãného spí‰e se sta-
rostmi o bolavá záda neÏ o „poslední bitvu“
a osud ãlovûka, proto jim vcelku pochopi-
telnû s ohledem na sledovan˘ eschatologic-
k˘ aspekt ·ambhaly autor nevûnuje pozor-
nost.

Druhá ãást knihy pfiedstavuje obrazov˘
doprovod pfiedev‰ím ke dvûma prvním ka-
pitolám knihy a obsahuje více neÏ dvacet
ilustrací, kreseb, fotografií a xylografÛ z ti-
betského, burjatského a mongolského pro-
stfiedí spojen˘ch se ·ambhalou a jejími
vládci, které zãásti pocházejí z autorova
vlastního archivu. V‰echny doprovází de-
tailní, fundovan˘ v˘klad; celá ãást tak dopl-
Àuje a osvûÏuje pfiedchozí kapitoly.

Kniha Lubo‰e Bûlky je pfiíjemn˘m a ãti-
v˘m „uvedením do studia ·ambhaly“, pfie-
dev‰ím pak ãást vûnovaná konkrétní aktua-
lizaci tohoto m˘tu v pomûrnû nedávné
minulosti v Burjatsku a Mongolsku je pod-
nûtem pro dal‰í zamy‰lení o úlohách a vlivu
eschatologie v dûjinách a souãasnosti.
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