UMĚNÍ TIBETU
VE SBÍRKÁCH BRITSKÉHO MUZEA V LONDÝNĚ

…kolekce tibetského umění
v londýnských muzeích je
jednou z nejbohatších na
světě…
…artefakty tibetského
buddhismu se vyznačují
specifickými rysy
slučujícími vlivy
kompozičních forem
indických a čínských s
domácím lámaistickým
šamanismem…

…fotografie ze 40. let zachycuje
pohled do interiéru tibetské svatyně s
otevřeným slunečníkem označujícím
vysoce postaveného lámu…obětní
pohár s vodou stojí na podstavci ve
formě mandaly…
…rysem tibetského buddhismu je
rozsáhlý počet božstev převzatých z
indického buddhismu včetně místních
božstev a uctívaných adeptů
minulosti…zdejší dramatický magický
vadžrajánový buddhismus vznikl z
mahájánové školy („učení velkého
vozu“)…
…snad nejuctívanějším z moudrých
je Padmasambhava – učitel, který do
Tibetu přinesl tantrický buddhismus
…postava historického Buddhy je
zobrazována méně nežli Buddha
mýtický nebo populární
bodhisattvové…

…kdo byl Padmasambhava?
(tib. Páma Džungnä dosl. „z lotosu zrozený“)
-současník tib. krále Thisong Decäna (754-797)
a jeden z historicky doložitelných zakladatelů
tibetského buddhismu, představitel školy
Ňingmapa („škola starých“- jedna ze čtyř hlavních
sekt tibet. buddhismu), uctíván jejími stoupenci jako
„druhý Buddha“…
…má zvláštní úlohu jako krotitel místních démonů,
případně jejich prostřednictvím ztělesněných
přírodních sil…
…v himálajských zemích uctíván pod jménem
Guru rinpočhe („ctihodný učitel“)…v 8.stol. vstoupil
do procesu šíření buddhismu v Tibetu ovládaném
přírodním náboženstvím a bönistickou vírou (bön, tib.
„přivolávat, evokovat“ – termín pro rozmanité
předbuddhistické náboženské proudy)…
… Padmasambhava předal své učení 25 hlavním
žákům mezi něž patřil i tib. král, zvláštní význam má
„Osm zvěstování“, nejdůležitější žákyní byla jeho
životní družka Ješe Cchogjal…tradicí je mu připisována
Bardo thödol (Tibetská kniha mrtvých)…
tibetský dřevotisk Padmasambhavy s dvěma jeho žákyněm (vlevo)

…jeden z tantrických bodhisattvů…

…některá znázornění božstev budí úděs…

pán smrti Jama otáčí kolem života
dharmačakrou…na jeho obvodu jsou důvody
symbolizující příčiny bolestných znovuzrození
neboli sansáry (nástěnný závěs z Tibetu)…

(vlevo)

…ikona Hevajry s jeho ženskou
Moudrostí…
…Nairatmya – sebevyloučení…
(tibet. bronz, 16. stol.)

pojem nairatmya sebeeliminace - vyprazdňování já a vzdání se sebestřednosti
(včetně pojmu šúnjatá – prázdnoty) nejlépe osvětlí filozofie Nágárdžunova:

(tibetský dřevořez)
typické vyobrazení Nágárdžuny - dle
tradice odvozené z mýtů o draku
Vrtrovi a Indrovi - byl samotným
králem nágů – hadů v hlubinách
oceánu zasvěcen do esoterických
nauk (ardžuna je typ stromu pod
nímž se měl narodit)

Nágárjuna, máhájanský světec z 2. stol. učil dle tradice v Nepálu mnichy z
Indie i Tibetu…
jako první v historii buddhismu vytvořil filozofický systém v němž dokazuje
neskutečnost vnějšího smyslového světa…ústředním pojmem je
bezpodstatnost…věci jevového světa nemají žádnou podstatu neboť
podstata je věčná neměnná a na všem ostatním nezávislá zatímco věci světa
jevů vznikají a zanikají – jsou prázdné…“prázdnota“ věcí tudíž znamená že
jim chybí podstata – nikoli však že neexistují jako jevy a v tomto smyslu je
chybné tvrdit že věci jsou či že nejsou…pravda leží uprostřed v
prázdnotě…světu jevů přísluší určitá pravdivost – pravda na konvenční
úrovni sanvrtisatja nikoliv však konečná pravda paramárthasatja…při
pohledu z roviny konvenční pravdy má svět a rovněž i buddhistické učení
svoji platnost ale z hlediska konečné pravdy toto vše neexistuje neboť
všechno je pouhý přelud…klamný dojem vnějšího světa tvoří
mnohotvárnost prapaňča na níž spočívají všechny představy…nejvyšší
pravda oproti tomu je prosta jakékoliv mnohotvárnosti…svoboda od
mnohosti znamená nirvánu…vznikání je potlačeno…

…nirvána a fenomenální svět jsou v zásadě totožné dva různé projevy
téhož…nirvána spočívá ne v tom čeho lze dosáhnout ale v poznání pravé
podstaty jevového světa přičemž dochází k zániku veškeré mnohotvárnosti…
nejzáludnější je lidská víra v trvalé a nezávislé já pocházející z nesprávného
pochopení podmínek a příčin skutečnosti - v obavách ze smrti a z našeho
osobního nebytí zoufale předpokládáme trvalost a lpíme na ní tam kde žádná
není a představujeme si že jako protipól neustále se měnících zkušenostních
podmínek existuje něco stálého… hypostazované entity pak považujeme za
reálnější než to s čím se setkáváme ve skutečné zkušenosti… Nágárdžuna ve
svém učení rozvíjí logickou analýzu základních výchozích pojmů „totožnost“ a
„rozdílnost“…jazyk je pro Nágárdžunu tautologický protože odkazuje sám na
sebe…lingvistická iluze nabízí jen zdánlivou nezávislost artikulovaných entit…

…náboženská praxe Tibetu je založena na
indickém buddhismu ze sklonku prvního
tisíciletí př.Kr….
…obřady užívají symbolickou řeč (mantry) a
činy (mudry) často propojené s religiózním
konáním užívajícím symbolické předměty
jako jsou posvátné dýky, sekyry a nádoby
na vodu…
…vedle toho je široké množství rituálních
předmětů z lidských kostí jako poháry z
lebek, bubny a dechové nástroje…
…jiné hudební nástroje sloužící uctívání
zahrnují cymbály, lastury a mušle a dlouhé
výsuvné trumpety…
…strunné nástroje byly užívány pro
světské účely zejména nomády na rozsáhlé
náhorní plošině severně od údolí Tsangpo…

