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Tibet je proslulým nejen pro svou stále ještě záhadnou kulturu propletenou s náboženstvím, ale zároveň pro svá pohoří a horské masívy, nejvýše položené na světě. Kultura tohoto národa se v dávné minulosti nevyhýbala přejímání znalostí a dovedností od okolních vyspělých civilizací, Íránu, Turkestánu, Indie a Číny. V některých tibetských pramenech je svět popisován symetricky a harmonicky se svým středem v Tibetu. Historické prameny popisují především přejímání a uchování nejrůznějších dovedností z okolních zemí, ke kterým obyvatelé Tibetu vzhlíželi se zvláštním obdivem. Svébytnou hrdost jim však dodávají geografická specifika jejich země. Odtud název “střecha světa” (tib. ‘dzam bu gling gi thog sgang).
Tibet je se svými horami spojen, a to již svými bájnými počátky. Tak je první tibetský král Ňathi cänpo (tib. gňa’ khri bcan po) bratrancem devíti tibetských hor, je tedy s nimi spojen příbuzenskými svazky. This work was supported by the Research Support Scheme, grant No.: 1798/82/2000 “Religion, Nationality and Identity: A Comparative Study of Transforming Societies (Buryatia, Mongolia, Amdo).”
 Toto přesvědčivě ukazuje článek S. Karmaye, opírající se o historické dílo z třináctého století lde’u čhos ‘bjung (“Původ nauky tajných rčení”) a historický spis čan lnga (“Pět spisů”). Více viz Karmay, S. G.: “The Origin Myths of the First King of Tibet as Revealed in the Can lnga”. In: P. Kvaerne, ed., Tibetan Studies, Vol. 1, Oslo 1994, s. 408-29. Nejstarší královský rod sídlící v údolí Jarlungu je pak spjat s horským božstvem Jarlha Šampo (tib. jar lha šam po). To je v tibetštině nazýváno kula (tib. sku bla), tedy “duší těla” králů. Všech těchto devět tibetských hor (jejich jména udávají různé prameny různě) je vždy spojováno s tibetským vůdcem podobným termínem (tib. sku bla) a s vůdcovou pevností. S. G. Karmay publikoval tabulku, ve které jsou porovnány názvy těchto devíti hor podle tří různých pramenů, viz Karmay, S. G.: “The Tibetan Cult of Mountain Deities and its Political Significance”. In: Blondeau, A.-M., Steinkellner, E. eds., Reflections of the Mountain, Wien 1996, s. 72. 
S pronikáním buddhismu do Tibetu je patrná snaha tento kult hor buďto eliminovat nebo opatrně schovat do bezpečí buddhistického pantheonu vytvořením vazeb s buddhistickými jóginy, kteří si božstvo hory podrobí. Vznikají tak buddhistická poutní místa /nä, näri (tib. gnas, gnas ri)/, která se dnes zdají být typologicky odlišná od hor vztažených k jednotlivým klanům a rodům především svým univerzálním nárokem i silnějším stupněm integrace do buddhistického náboženství indického původu. Tyto posvátné hory (näri) jsou poutnickými místy nadregionálního významu, kolem kterých vede často poutnický okruh, při kterém jsou často menší kláštery a poustevny. Nejtypičtějším příkladem takovéto “posvátné hory” je Kailás v západním Tibetu. Typologie näri a lokálních božstev hor viz KARMAY, S. G.: “Mountain Cults and National Identity in Tibet”. In: R. Barnett, Sh. Akiner, eds., Resistance and Reform in Tibet, London 1994, s. 115; Diemberger, H.:“The Horseman in Red. On Sacred Mountains of La stod lho (Southern Tibet)”. In: Blondeau, A.-M., ed., Tibetan Mountain Deities, Their Cults and Representations, Wien 1998, s. 52 a Dollfus, P.: “No Sacred Mountain in Central Ladakh?”. In: Blondeau, A.-M., Steinkellner, E. eds., Reflections of the Mountain, Wien,1996, s. 3-4.
Přestože je dnes příslušnost ke klanu či rodu často zapomenuta, zůstává mnoho hor spojeno výlučně s určitou vesnicí a pro jiné vesnice nemá žádný význam. Toto propojení s horami plní nejrůznější funkce při posilování sounáležitosti i umístění jedince do sociální struktury vpletené v geografickou strukturu okolí. Dávné příbuzenské vztahy s obyvateli Tibetu dnes připomínají tituly před názvy hor jako džowo, džomo Známým příkladem je nejvyšší hora světa Džomolangma (džo mo glang ma, Mount Everest), která je sídlem bohyně Migjo Lozangma (mi gjo blo zang ma) - viz Gruschke, A.: Tibetské mýty a legendy, Praha 2001, s. 149-150 a 154. (tib. džo bo, džo mo), tj. “starší bratr, starší sestra” či titul obvyklý v oblasti Amda: Amňe (tib. a myes), tedy “praotec”. Takovýmito lokálními božstvy je Tibet zaplněn.
Vnějšímu pozorovateli tento kult hor připomenou místa pod vrcholy či přímo na vrcholech kopců a hor. Jsou na nich často v podstavci z nahromaděných kamenů vetknuty tyče od tří do pěti metrů dlouhé, stylizované buďto jako šípy s dřevěnými “křidélky” na koncích, nebo jen s připevněnými praporky podél tyče. Na vrcholcích těchto tyčí bývá připevněn znak slunce a měsíce, nebo, jak je tomu převážně v Amdu, ovčí vlnou přivázané větve horského jalovce (Junipherus excelsa, tib. šug pa), používaného každodenně Tibeťany k očistným obřadům. Tato svérázná svatyně či mohyla bývá nejčastěji nazývána labce (tib. la rce, lab rce, la bcas, la rdzas), Tibetské prameny uvádějí několik klasifikací labce - viz Birtalan, Á.:“Typology of Stone Cairn Obos”. In: Blondeau, A.-M., ed., Tibetan Mountain Deities, Their Cults and Representations, Wien 1998, s. 202. v literárních pramenech a některých oblastech Tibetu někdy lhatho (tib. lha tho). Tato místa jsou spojena s uctíváním božstev nazývaných jullha (tib. jul lha) - “lokální božstva”, žibdag (tib. gži bdag) - “božstva základny-země”, sabdag (tib. sa bdag) “pánové míst”. Přestože tato terminologie není zcela jasná, naši informátoři se shodli na jednom, totiž, že názvy sabdag a žibdag nejsou zaměnitelné. Podle Karmaye pak je název žibdag (tento je v Amdu nejběžnější) vlastním označením božstva hory, které bývá jakýmsi pánem území (tedy jul lha), sabdag je pak názvem pro jakákoliv božstva míst uvniř tohoto území (ne vždy nutně na hoře či kopci), tedy božstva podřízená žibdagovi. Viz Karmay, S. G.: c. d. 1996, s. 59-75. Přesná klasifikace a charakteristika těchto božstev (jullha a žibdag) však vzhledem k regionálním rozdílům pravděpodobně není možná. V citované publikaci na s. 42 se autorka F. Pommaret odvolává na ústní sdělení S. G. Karmaye, podle kterého jsou ve východním Tibetu oba termíny často synonymy. Viz také jiná Karmayova studie (Karmay, S. G.: c. d. 1994, s. 115), kde oba termíny též uvádí jako synonyma pro označení božstva hory. 


Měli jsme to štěstí být přítomni každoročnímu obřadu na labce u vesnic Gängja (tib. rgan gja) v severním Amdu. Od tohoto místa dále se budeme při transkripci místních názvů a termínů vést výslovností amdoského dialektu. Amdo (a mdo) je tradiční tibetský název oblasti severovýchodního Tibetu, v současnosti tvoří součást provincií Čching-chaj, Kan-su a S’-čchuan.  Toto území dnes správně náleží do čínské provincie Kan-su. Území je to obývané Tibeťany, přesto tu však již po dlouhou dobu žijí spolu s čínskými muslimy (Chueji), Číňany (Chany) a množstvím jiných menších národností. Podle údajů z roku 1981 žilo ve vesnicích Gängja 4826 obyvatel, Tibeťani představovali 98% - Ma Teng-kchun, Wan-ma Duo-ťi: Kan-nan cang-cu pu-luo kchaj-kuang (“Stručný přehled tibetských klanů v jižním Kan-su”), Che-cuo 1994, s. 233. O etnické situaci v této oblasti - v I. pol. 20. stol. - viz Ekvall, R. B.: Cultural Relations on the Tibetan-Kansu Border, Chicago 1939. Asi čtyři km východně od komplexu vesnic Gängja nalezneme vesnici Kharnang (tib. mkhar nang, čín. Pa-ťiao čcheng), osídlenou společně Tibeťany i Číňany. Tato vesnice je opevněna prastarými zdmi z doby dynastie Chan (206 př. n. l. - 220 n. l. ) a v té době byla čínskou. O dějinách této oblasti v období dynastie Chan viz Li Čen-i: Kan-nan ťien-š’ (“Stručné dějiny jižního Kan-su”), Che-cuo 1986, s. 24-38. V tomto období tu žili Čchiangové, prototibetské etnikum. Prapředky obyvatel Gängja měli být vojáci, kteří se zde usadili za vojenského tažení tibetského krále Ralpačäna (tib. ral pa čan), známého též jako Thicug Decän (tib. khri gcug lde bcan, první polovina 9. stol.), proti Číně. Pocházeli z prarodu (dosl.“kosti”) dong (tib. ldong rus), který se dále dělil na osmnáct rodových společenství (tib. ccha). Dnešní obyvatelé Gängja spolu s federacemi v Khagja (tib. kha gja), Cö (tib. gcos), Kangccha (tib. rkang ccha) a Cajü (tib. ca jus) mají být potomky rodového společenství Jiccha (tib. g.ji ccha, “rod rysa”). Gängja měla v historii tohoto kraje často roli mocenského centra. Svůj původ dnešní obyvatelé Gängja podle naší zkušenosti neznají. Předchozí údaje viz Dkon mčhog bstan pa rab rgjas, a mdo čhos ‘bjung; deb ther rgja mccho (“Původ nauky v Amdu”), Lan-čou 1982, s. 547. Gängja není jednou vesnicí, avšak jakousi vesnickou federací. Rozdělení těchto vesnic působí poněkud chaoticky, neboť jsou označovány buďto číslovkami (což je patrně snahou čínských úřadů vnést “pořádek”). Podle čísel by tu mělo být celkem deset vesnic. Toto však není jednoznačné, protože naši informátoři z řad místních udávali čísla od osmi po deset a to značně nejistě. Paralelní označování jednotlivých osad číslovkami (v čínštině) a tibetskými názvy, které se často váží k několika číselně označeným jednotkám ilustruje na jedné straně tradiční (a z hlediska uctívaní hor rozhodující) uspořádání vážící se k jednotlivým klanůmžijícím v oblasti (např. Rinčhin, Serich, viz níže) a pokus čínské vlády prosadit vlastní administrativní členění.  Obřad, jehož jsme byli účastni, se týkal pouze mužů vesnic (tib. sde ba) třetí a čtvrté, které nesou společný název Rinčhin (tib. rin čhen) a mužů vesnic páté, šesté a sedmé, nesoucí společný název Serich (tib. su rug). Tyto mají společného předáka “dechvon” (tib. sde dpon). Ostatní vesnice mají své vlastní hory a labce. Opět je charakteristické, že obřadů se účastní mužští příslušníci několika klanů, například podle jednoho informátora se každoročně 17. den 6. měsíce koná obřad u labce na hoře Amňe ňemer ri (a mjes ? ri), kam chodí obyvatelé osady Ženge (?, podle čínskeho dělení osada číslo dva) z Gängja a osady Huarce (?), která sa nachází v susední provincii Čching-chaj (což opět ilustruje konflikt tradičních teritoriálních vazeb a novodobého administrativního členění - viz pozn. 11). Pozoruhodná je i skutečnost, že tohoto obřadu se každoročně účastnil lama Gungthang (Gung thang, jeho šesté převtělení, Džigme Tänpä Wangčhug, ‘džigs med bstan pa’i dbang phjug, zemřelo v únoru 2000), druhý nejvýznamnější - a v Amdu velmi populární - převtělenec kláštera Labrang, neboť tyto osady patřily do jeho lharde (viz níže).  Pozoruhodná je přitom skutečnost, že tato oblast byla a stále je pod vlivem asi půldruhé hodiny cesty autobusem vzdáleného kláštera Labrang. Klášter Labrang je náboženským centrem regionu Amdo, nachází se asi 30 km jihozápadně od Gängja (o Labrangu viz např. Nietupski, P. K.: Labrang. A Tibetan Buddhist monastery at the crossroads of four civilizations, New York-Ithaca 1999). Silný vztah vesnic Gängja k Labrangu je kromě teritoriální blízkosti k tomuto klášteru daný i tím, že se někteří významní převtělenci kláštera Labrang v minulosti (ale i současnosti) narodili právě v oblasti Gängja. Samotný zakladatel Labrangu, první Künkhjen Džamjang Žäpä Dordže (kun mkhjen ‘džam dbjangs bžad pa’i rdo rdže, 1648-1721), se narodil v Gängja - viz jeho životopis Kun mkhjen ‘džigs med dbang po: kun mkhjen ‘džam dbjangs bžad pa’i rnam thar (“Životopis vševědoucího Džamjang Žäpy”), Lan-čou 1987, s. 5-6. Tento vliv je v těchto místech specifikován tibetskými výrazy lharde (tib. lha sde, dosl. “božská komunita”) a mirde (tib. mi sde, dosl. “lidská komunita”). Zatímco mirde označuje jakousi ekonomickou přináležitost ke klášteru, respektive nějakém jeho vtěleném mnichovi (tib. sprul sku), v Amdu nazývaném Alag (tib. a lag) a projevuje se placením daní (tib. khral), lharde označuje spirituální vazbu, projevující se především ze strany vtěleného mnicha jeho soudcovskou rolí. Lharde i mirde predstavují poměrně úzkou vazbu mezi daným klanem/územím a klášterem Labrang, klany v Gängja patřily mezi čtrnáct klanových konfederací, s kterými udržoval Labrang (resp. jednotliví převtělenci Labrangu) takovéto vztahy - Luo Fa-si: La-pu-leng s’ kchaj-kuang (“Stručné pojednání o klášteru Labrang”), Che-cuo 1982, s. 85-87. V dnešním Amdu se až překvapivě zdá být obnovena ona spirituální a soudcovská vazba lharde, avšak mirde vzhledem k překážkám ze strany oficiálních čínských orgánů zůstalo minulostí. Toto uchování vazeb s klášterem, respektive se vtěleným mnichem, je vskutku překvapivě silné. Podle vyjádření několika našich informátorů se čínská policie bojí zasahovat mezi ozbrojenými a poněkud divokými Amdovany a ponechává tuto oblast plně v rukou vtělených mnichů, kteří tak zůstávají jedinou autoritou vesnických a nomádských Amdovanů. Koncem padesátých let, když čínské úřady uvěznily či povraždily většinu Alagů, vypuklo mnoho konfliktů mezi nomády, neboť neexistovala autorita, která by je dokázala ovlivňovat.
Jedním z projevů živosti lharde byla i skutečnost, že se obřad soustřeďoval kolem třiadvacetiletého převtělence kláštera Sakar šargön Více o tomto klášteře, který byl založen pročátkem 17. stol. - jeho úplný tibetský název je Sakar šar wennä taši čhödzong (sa dkar šar dben gnas bkra šis čhos rdzong) - viz Pchu Wen-čcheng: Kan Čching cang-čchuan fo-ťiao s’-jüan (“Tibetské buddhistické kláštery v Kan-su a v Čching-chaji”), Si-ning 1990, s. 445-446 a Pcheng Čchi-šeng: Čching-chaj s’ miao tcha kchu (“Chrámy, kláštery, stúpy a jeskynní chrámy v Čching-chaji”), Si-ning 1998, s. 174. (tib. sa dkar šar dgon), kterého zde nenazývají jinak než Alag Zönggo (tib. A lag bzang po). Tento klášter se nachází v okolí Rebgongu (reb gong, čín. Tchung-žen), v provincii Čching-chaj, tedy v jiné provincii než vesnice samotná. Převtělenec sám se narodil ve vesnici Ringön (tib. ri sngon), která se obřadu neúčastní, ale je situovaná nedaleko šesté vesnice Rinčhin. Informátoři z řad místních i vtělený Alag Zönggo samotný však dodávali, že na labce chodili s vesničany všechna předchozí vtělení odedávna a vtělení pocházela z vesnice Gängja. Jedním dechem však dodávali, že tak tomu bylo asi sto let. Tato tradice byla přerušena v druhé polovině padesátých let, kdy vedle klášterů byly bořeny i tyto svého druhu mohyly - labce. Přestože podle místních jejich obnova počala podobně jako obnova klášterů počátkem osmdesátých let, náš obřad konaný spolu s vtělením Alag Zönggo se tu konal teprve podruhé, přesně rok po obřadu prvním. Předtím se od začátku osmdesátých let obřad na labce každoročně uskutečňoval bez účasti vtělení Alaga Zönggo.
Vesnice celé Gängja leží roztroušeny v rovině, alespoň trochu zavodňované řekou Sengčhinčh’ (tib. gseng čhen čhu). Kolem vesnic jsou proto pole s obhospodařujícími je ženami, ve vesnicích vzdálenějších řece se lidé věnují spíše pastevectví. Během dne člověk ve vesnicích nezastihne mnoho mužů, ti projíždějí okolí na svých koních či motocyklech. Federace vesnic Gängja má své středisko v jinak bezejmenné vesnici při hlavní cestě do Rebgongu. Tady jsou roztroušeny namísto typických hliněných dvorů s pohodlnými a pohlednými dřevěnými domy uvnitř, betonová hospodářská stavení, škola a obchody a tři restaurace s hlasitou čínskou hudbou (či filmem z VCD) řvoucí z ampliónu do prachu rovné cesty a prázdného okolí. V této střediskové vesnici se usídlila i jedna rozvětvená chanská a jedna chuejská rodina. Přinejmenším Chuejové (vlastníci restaurací a zprostředkovatelé při prodeji ovcí v Labrangu) hovoří s místními plynnou amdoštinou. Prašnou cestou uprostřed této vesnice občas projedou nomádi na koních či s jaky, projdou poutníci k nedalekému poutnímu místu Dagkar näkhang (tib. brag dkar gnas khang) - rozlehlé jeskyni u kláštera školy Gelugpa Dagkar gön sangngag min gjäling Kol.: Kan-nan cang-čchuan fo-ťiao s’-jüan kaj-kchuang (“Stručný přehled tibetských buddhistických klášterů v jižním Kan-su”), sv. 2, Che-cuo 1993, s. 10-16 (tib. část) a s. 9-15 (čín. část). Klášter byl v minulosti “pobočkou” (tib. gönlag, dgon lag, “úd, větev kláštera”) kláštera Labrang. (brag dkar dgon gsang sngags smin rgjas gling) a během léta i drahé terénní vozy s čínskými i zahraničními turisty směřujícími ke stejnému místu, ohodnocenému vstupenkou za dvacet jüanů (t. j. 100 Kč). O oblastech kolem Gängja se však zmíníme jinde, soustředíme se teď na popis obřadu na labce.

Vlastní obřad, tedy výstup na horu Amňe Kungri (tib. a mjes skung ri, “Praotec Hora skrýše”), Hora se nachází asi 15 km severozápadně od centra Gängja. se koná pravidelně desátého dne šestého měsíce podle tibetského lunárního kalendáře (během července, resp. srpna). Proč je stanoveno právě toto datum jsme se sice od místních nedověděli, ale jistě souvisí s datem dokončení a “posvěcení” mohyly (labce) na dané hoře. Tak například text o stavbě mohyly (lha tho) uvádí, že po dokončení stavby, uskutečněné v astrologicky určenou vhodnou dobu je ji třeba každý rok uctívat ve stejný čas (Čha har dge bšes (1740-1814), lha tho brceg cchul dngos grub gter mdzod (“Způsob stavby mohyly lha tho, podkladnice dokonalého uskutečnění”). In: čha har dge bšes gsung ‘bum (“Sebrané spisy Čhahara geše”), sv. ča, fol. 191b-199b, pekingské xylografické vydání). Hory, které jsou poutními místy (gnas) jsou uctívány v dobu, kdy byly “otevřeny” význačnými mnichy či jogíny (viz Karmay, S. G.: “The Cult of Mount dMu-rdo in rGyal-rong”. In: Karmay, S. G., The Arrow and the Spindle, Kathmandu 1998, s. 451-465). Data podobných obřadů v oblasti se pohybují od čtvrtého do devátého měsíce tibetského lunárního kalendáře. Vlastní obřad však započne již den předem, příjezdem vtělení Alag Zönggo. Alag přichází do svého rodiště (a zároveň lharde, které tvoří osady Rinčhin a Serich) pouze jednou do roka při příležitosti obřadu na labce. 
Byli jsme na cestě do kláštera Dagkar spolu s mnichy z tohoto kláštera, když nás v dálce, na konci širokého údolí upoutalo veliké množství pohybujících se lidí. Přestože s námi cestující mniši prohlašovali, že to není nic hodného pozornosti - přijel jen vtělený mnich (Alag) vesnice Gängja, je vítán tradičním pohoštěním (tib.thab bsu) a jich se to naprosto netýká, vydali jsme se oním směrem. Než jsme během dvou hodin došli na konec širokého údolí stáčejícího se doprava zužující se roklí k hoře Amňe Kungri, Alag Zönggo mezitím odjel zpět do vesnice a s ním část provázejících jej mužů. Pod horou bylo připraveno několik stanů a muži si tu připravovali šípy (tib. mda’ rgod) pro zítřejší výstup na horu, tři až pět metrů dlouhé. Dřevěná křidélka šípů přivazovali ovčí vlnou, na konec šípů upevňovali větve jalovce (tib.šug pa). Hotový šíp zapíchli před stan a připravovali krátkou část provazu z ovčí vlny ve skupinkách po třech čtyřech mužích. Z těchto kratších provazů bude zítra na labce spleten dlouhý provaz a obtočeny jím všechny vetknuté šípy. Jiní vařili čerstvě stažené ovce či leštili nábojnice do samopalů či archaičtějších pušek.
Při cestě zpět širokým údolím jsme potkali Alaga navracejícího se do svého stanu pod horou, aby tam strávil noc. Zastavil se zhruba na deset minut uprostřed údolí a Tibeťané ho začali objíždět na koních a motocyklech. Přitom spustili pronikavý křik, cosi, co připomínalo válečný pokřik a stříleli do vzduchu ze svých samopalů či pušek. Toto je tradiční vítání vtěleného mnicha laiky (tib. čhibs bsu) a nemusí souviset jen s obřady na hoře. Střelbou a křikem spolu s rychlou jízdou se projevuje radost ze setkání. Pro úplnost musíme dodat, že během tohoto setkání jednu stranu údolí u vysoké a několik kilometrů dlouhé skály překlenula duha a pomalu se začala rozplývat s tím, jak se Alag znovu vydal na cestu ke konci údolí, kde nakonec přespal ve svém stanu. Takové detaily vytvářejí pro Tibeťany představy o jejich Alagovi. Právě duha patří mezi tradiční topoi při opisech narodení významních lamů v tibetských životopisech; viz např. životopis 3. dalajlamy v Dalajlama: Stezka k probuzení. Esence zušlechtěného zlata, Praha 2000, s. 217. 

Na druhý den ráno, tedy desátého dne šestého měsíce tibetského lunárního kalendáře, se začali sjíždět ti muži, kteří nespali ve stanech v zúženém údolí pod horou. Po obligátním posilněním vařenou ovcí, campou a čajem, se asi v půl deváté ráno vydali první jezdci s šípy na koních, motocyklech i několik nás pěších v průvodu směrem k hoře. Cesta údolím říčky Začhenčh’ (tib. za čhen čhu ?) je ozdobena několika vztyčenými, asi půlmetrovými kameny nejčastěji s vytesanou slabikou AUM nebo AUM Á HÚM i třemi slabikami Á uspořádanými do trojúhelníku tvaru písmena V. Vtělený Alag Zönggo se vydal na cestu se dvěma dalšími mnichy na konci průvodu. Asi dvěstě metrů před počínajícím prudkým srázem odložili ti na motocyklech své stroje, přímo u počínajícího srázu uvázali jezdci své koně. A přišel na řadu namáhavý výstup s šípy do příkrého srázu. Mužů bylo kolem dvou set a zhruba třetina z nich nesla dlouhé šípy. Karmay při popisu podobného obřadu v jiné části Amda tvrdí, že “každý muž musí přinést šíp” (Karmay, S. G.: c. d. 1994, s. 117), ale naši informátoři konstatovali “že žádná pravidla neexistují, každý člověk to dělá podle svého rozhodnutí”. Nevíce bylo “skutečných” šípů s upevněnými malovanými křidélky u vrchního konce a jalovcem na vršku. Ale k vidění byly i jen dlouhé kmeny s vlnou uvázaným jalovcem na vrchním konci a kmeny s praporky potištěnými textem, opět s jalovcem na konci. V dané oblasti je nejoblíbenějším textem tištěným na praporcích text ‘phags ba rgjal mcchan gji rce mo’i dpung rgjan (“Vzácný náramek vrcholku korouhve ”). Text je vlastně ochraňujícím dháraní (tib. gzungs), kolem nějž je klasickou formou sútry (s formulí “toto jsem jednou slyšel”) objasněno, za jakých bájných okolností je Buddha pronesl uprostřed “třiatřicátého” nebe.
Za pozornost stojí okolnost, že zatímco všichni muži z vesnice stoupali na horu z pravé strany, tj. proti směru slunce a tedy “nebuddhistického směru”, Alagna konci průvodu se dvěma mnichy poodjel na koni dále do údolí, aby nakonec vystoupil na horu po směru slunce, tedy “správným buddhistickým směrem”.
Labce na hoře Amňe Kungri není pouze jedinou “mohylou” s vetknutými šípy. Takových “mohyl” je tu pět. Hora je v podstatě slepena ze dvou vrcholků, jakéhosi nižšího “ramene”, odkud pak vede příkrý tři sta metrový sráz ke špičatému vrcholku. Při stoupání z pravé strany muži nejprve dorazí k první “mohyle” s šípy pod “ramenem”, tedy nižším vrcholkem. Ta je poměrně malá a nepozorovali jsme, že by tu někdo přidával své šípy. Největší “mohyla” se objeví v sedle za “ramenem” - nižším vrcholkem, po cestě ke špičatému vrcholu. Na onen nižší vrcholek se usadil Alag Zönggo se svými dvěma mnichy, tak, že pohlížel přímo na labce - “mohylu” zvrchu. K této “mohyle” přikládala šípy naprostá většina mužů. Asi sto metrů za touto největší “mohylou” pak v příkrém srázu vedoucím na nevyšší špičatý vrchol hory byla menší mohyla tvořená výhradně kmeny stromků s praporky potištěnými texty. Sem své šípy nikdo nepřikládal, ale několik jedinců připevnilo praporky s texty. Tuto “mohylu” nenazývali labce, ale lungta (tib. rlung rta / klung rta).
Lungta je “větrným koněm” známým ze zobrazení na praporcích. Je však zároveň jednou z astrologickou kategorií běžně určovanou astrologickými kalendáři (tam často jako klung rta, tedy “vodní kůň”), spolu s “životem” (tib. srog), “duší” (tib. bla), “tělem” (tib. lus), “silou” (tib. dbang thang). Označuje míru harmonie vnějších okolností, které ovlivňují život člověka. Pro vylepšení (v tibetštině doslova “zvětšení”) své lungta se tedy věší praporky na místech jako jsou vrcholky hor, prameny, řeky či jiná “geograficky silná” místa. Tato mohyla vskutku sloužila k takovýmto účelům a je možné ji typologicky odlišit od vlastního labce. K problematice “větrného” či “vodního” koně viz Karmay, S. G.: “The Wind Horse and the Well-being of Man”. In: Ch. Ramble, M. Brauen, ed., Anthropology of the Tibet and the Himalaya, Zurich 1993, s. 150-157.
Obě tyto mohyly, labce i lungta, byly obtočeny provazem zpleteným z ovčí vlny a provazy směřovaly k sobě, končily zatěžkány několika kameny několik metrů od sebe, bez toho, že by byly skutečně propojeny či svázány. Na nejvyšším špičatém vrcholku jsou pak dvě menší zbylé mohyly s šípy, zhruba třicet metrů od sebe.
Asi v deset hodin, tedy hodinu a půl po zahájení pochodu, usedl Alag se svými dvěma mnichy ihned po výstupu na výše popsaný nižší vrchol bezprostředně nad největší “mohylou” a dal se do odříkávání textů. Muži u labce mezitím svazovali k sobě menší provazy, připravené vždy několika muži dohromady již u svých stanů předchozího dne, a vytvořili tak jeden dlouhý provaz. Předák vesnic (tib. sde dpon) se postavil vedle Alaga tak, že byl na svahu trochu pod ním, a pronesl, že ti, kdo chtějí až na samotný vrchol hory, mohou vyrazit. Nato odešlo směrem k vrcholu asi třicet mužů. Muži pak na pokyn předáka rozdělali oheň z přineseného jalovce po straně labce, takže byl mezi Alagem čtoucím na vrcholku a labce v sedle pod ním. Mezitím několik mužů připravovalo dvě figurky jaků z campy.
Texty odříkávané Alagem sestávali z všudypřítomného “Příchodu k útočišti Tří klenotů a pozvedání mysli k probuzení” (tib. skjabs‘gro sems bskjed). Po něm následoval text “omývání” (tib. khrus gsol), dále text “očistného obřadu kouřem vonných bylin” (tib. bsang mčhod bkra šis ‘khjil ba), a nakonec text “posvěcení” (tib. rab gnas), labce je tedy každoročně “posvěcováno”. Není zde místa pro to, abychom si podrobněji všimli těchto standardních textů školy Gelugpa. Za zmínku stojí, že se tu během recitace střetly dva texty používané pro očištění. První z nich (tib. khrus gsol), je textem čistě indického původu (přestože nemá kolofon a je tudíž možné, že byl zkompilován Tibeťanem, nic to nemění na skutečnosti, že ideje mají původ v Indii). Je textem, před kterým jsou přivolána nejrůznější božstva, následně jsou omyta a s nimi špatnosti “cítících bytostí” (tib. sems čan, skrt. sattva) jmenované v termínech indického buddhismu. Během tohoto textu je běžně “omýváno” zrcadlo ve formě měděného disku voňavou vodou symbolickým přiložením hedvábné látky namočené v této vodě ke čtyřem stranám kulatého disku (nahoře, dole, vpravo, vlevo). Zde na labce však po části “přivolávání božstev” začal jeden z mnichů namísto těchto úkonů překvapivě obcházet s měděným diskem Alaga po směru slunce.
Druhý očistný text (tib. bsang mčhod bkra šis ‘khjil ba) byl napsán pátým dalajlamou Ngawang Lobzang Gjamccho O něm viz např. Cybikov, G. C.: Cesta k posvátným místům Tibetu, Praha 1987, s. 183-185. (ngag dbang blo bzang rgja mccho, 1617-1682). V kolofonu je zmíněno, že pátý dalajlama napsal texty na základě těch, které měly původ u Padmasambhavy. Padmasambhava (tib. padma ‘bjung gnas, 8. stol. n. l.) je indickým jogínem, zakladatelem prvního tibetského kláštera v Samjä, viz Sönam Gjalcchän: Zrcadlo králů, Praha 1998, s. 182-196. Obdobu takovýchto textů nenajdeme v překladech z indických či čínských jazyků, základem je autochtonní tibetská praxe “očisty vonnými bylinami”, především v Tibetu všudypřítomným a lehce dostupným jalovcem. K tomu více např. Chabpel Tseten Phuntsok: “The Deity Invocation Ritual and the Purification Rite of Incense Burning in Tibet”. In: The Tibet Journal, Vol. 16 (1991), No. 3, s. 3-27.
  
Během odříkávání tohoto textu dal také na příslušném místě předák vesnic povel ostatním mužům výkřikem: “Lha gjällo!!” (bohové vítězí!!). Vzápětí se spustil nepředstavitelný rachot. Muži křičeli vysokým tónem. Někteří vykřikovali ono “lha gjällo”. Do toho se ozvaly rachejtle, výstřely z pušek a samopalů. Všichni v euforii vyhazovali lungta, čtvercové papírky s vytištěnými koníky za křiku “lha gjällo”. Paralelně s muži u největší mohyly se podobně chovali muži na samotném vrcholku hory. Během tohoto nepředstavitelného hluku začali sypat do dýmajícího jalovce campu, tvaroh, pruhy hedvábí - khatag (tib. kha btags), cukr a obětní kuličky z vonných směsí (tib. ril bu). Zároveň několik mužů ovázalo vetknuté šípy provazem sestaveným z menších provazů z ovčí vlny a konec vedli směrem k “mohyle” lungta. Konec provazu nakonec zatížili několika kameny. Několik jedinců připevnilo na “mohylu” lungta své praporky s natištěnými texty. Nejintenzívnější povyk trval asi patnáct minut. Když poté Alag dorecitoval texty, lidé před ním padali na zem tzv. “plnými poklonami”. Nezdržel se však dlouho. Poměrně uspěchaně se začal se svými mnichy spouštět svou “buddhistickou stranou” po svahu k přichystaným koním. Kolem jedenácté hodiny se muži, následujíc příkladu Alaga, vydali svou stranou zpět dolů. Ve stanovém táboře pod kopcem se unaveni pustili do jídla, několik mužů předneslo Alagovi ve stanu khatag a všichni se začali pomalu trousit po skupinkách domů. Pro úplnost musíme dodat, že jsme nebyli jedinými cizinci. Byl tu i jeden čínský přítel jednoho z mužů, mladý muž studující angličtinu. Podle svých slov “měl moc rád Tibeťany”, tomu napovídalo i jeho parádní tibetská čhuba - tradiční oblečení. Tibeťané ho škodolibě fotili se samopalem jeho vlastním aparátem. A stejně jako jsme je nesmírně rozveselili my svým neumělým hnětením campy a coby nosiči šípů na horu Amňe Kungri, nemohli se vynasmát při vzpomínce na Číňana rozhazujícího papírové koníky a imitujícího tibetský pokřik “lha gjällo” čímsi jako “a čhe lo” (“A čhe” je tibetsky sestra, přeneseně však jakákoliv holka).

Toto místo není vhodné pro utváření dalekosáhlých závěrů. Tento obřad na labce je jen jedním z mnoha. Různorodý charakter těchto obřadů neumožňuje jednoznačné závěry a přesnou charakteristiku. S. G. Karmay tyto obřady označuje za “nepsanou tradici laiků”, které jsou v kontrastu s monastickými institucemi v Tibetu, Karmay, S. G.: c. d. 1994, s. 115 a Karmay, S. G.: c. d. 1996, s. 59. neboť podle jeho pozorování nehrají buddhističtí a bönističtí duchovní při obřadu žádnou významnější úlohu. Podle našich informátorů, mnichů z kláštera Labrang, dokonce v okolí kláštera Labrang nesmí být labce na místech viditelných z klášterního komplexu. Na druhé straně u kláštera Dagkar nedaleko Gängja existuje labce, kam každoročně chodí jednadvacátého dne čtvrtého měsíce pouze mniši z kláštera. Vesnice pod klášterem má své labce, kam nechodí naopak mniši. Naše pozorování však svědčí o tom, že integrace tohoto lokálního kultu do buddhismu v Gängja dosáhla vyššího stupně, neboť obřadu na labce se účastní i převtělenec spolu s několika mnichy. To, že se tohoto obřadu účastní pouze muži není taktéž všeobecně rozšířené.  I když je tento případ typičtější, kromě příkladů z Gängja (naši informátoři nám řekli, že se ženy během obřadu starají o ovce a jaky) srovnej s údaji z jižního Tibetu (Diemberger, H.: c. d. 1998, s. 47) a ze severozápadního Nepálu, kde žijí Tibeťani - Hazod, G.:“The Yul lha gsol of mtsho yul”. In: Blondeau, A.-M., Steinkellner, E. eds., Reflections of the Mountain, Wien, Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften 1996 s. 96. Naopak, během obřadu u kláštera Labrang každoročně 17. den 6. měsíce na labce na hoře Amňe Lhari Karpo (a mjes lha ri dkar po) chodí muži i ženy z osady Horní a Dolní Thawa (mtha’ ba gong ma, mtha’ ba žol ma). Za zmínku stojí i skutečnost, že tohoto obřadu se účastní také reprezentant institucionalizovaného buddhismu - je to však mnich (tedy ne převtělenec, Alag) a navíc z kláštera Sangčhen min gjäling (gsang čhen min rgjas gling) při Labrangu, který patří škole Ňingmapa.  Obětováním šípu, tedy zbraně (a symbolu síly, mužnosti a zároveň i “stromu života”) místnímu božstvu hory se příslušníci dané komunity dostávají pod ochranu tohoto božstva, kterou je třeba každoročně znovuobnovovat. Ochranné božstvo, aby mohlo plnit svou funkci, potřebuje dostatečný arzenál zbraní a z literatury jsou známé příklady takovýchto obětí. Schicklgruber, Ch.: “Race, Win and Please the Gods: Horse-race and Yul lha Worship in Dolpo”. In:Blondeau, A.-M., Steinkellner, E. eds., Reflections of the Mountain, Wien, Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften 1996, s. 104-105; Dollfus, P.: c. d., s. 9 (pozn. 22) - zde se jako obětiny uvádějí části brnění, přilby, pušky a luky. Každoroční uctívání lokálního božstva hory (žibdag, resp. jullha) pravidelně obnovuje vztah mezi jednotlivcem/komunitou/klanem a daným božstvem, přinesené obětiny pacifikují hněvivý aspekt božstva a zaručují jeho ochranu. Každoroční obřad má i svoji sociální funkci - posiluje identitu a integritu dané komunity. Zajímavou skutečností je, že v  literatuře jsou zaznamenány takovéto obřady s výraznou funkcí upevňování společenství a vytváření jejich základních struktur pomocí vazeb s “přírodními božstvy” především v okrajových částech Tibetu, které nebyly pod přímým mocenským vlivem tibetské centrální vlády (týká se to západního Tibetu, hranic s Nepálem, ale především východních oblastí etnického Tibetu, Amda a  Khamu).
Zaznamenaný obřad v lokalitě Gängja zároveň poskytuje zajímavý materiál pro studium problematiky teritoriálních vztahů v Tibetu, existenci mikroregionů, nadregionální či dokonce pantibetské identity (tuto komplexní otázku tu můžeme jen naznačit). Gängja se nachází mezi dvěma - bývalými - významnými politickými, ekonomickými a náboženskými centry této části Amda: na jedné straně to byl klášter Labrang a na druhé, v menší míře, klášter Rongwo gön dečhen čhökhorling (rong bo dgon bde čhen čhos ‘khor gling) Více o klášteře viz Pchu Wen-čcheng: c. d., s. 431-434 a Pcheng Čchi-šeng: c. d.,  s. 152-157. v Rebgongu. Oba kláštery v minulosti poměrně nedávné (Labrang byl založen roku 1709) soupeřily o ekonomický a politický vliv v oblasti a animozity mezi nimi přetrvávají až do současnosti. Podle našich informátorů nestudují v Labrangu žádní mniši z kláštera v Rebgongu. Zároveň však obě tato centra byla poměrně nezávislá na centrální tibetské vládě. Teritoriální afiliace jistého území k velkému klášteru byla (a do jisté míry je i v současnosti) reprezentovaná jednak vzpomínanými vztahy lharde a mirde mezi konkrétní komunitou a Alagem kláštera a jednak v nábožensko-institucionální oblasti: existencí “poboček” velkého kláštera v dané lokalitě. Jak jsme uvedli, klášter Dagkar je “pobočkou” kláštera Labrang. To se projevuje například tím, že mniši z Dagkar chodívají studovat do Labrangu a nejvyšší převtělenci Labrangu (Džamjang Žäpa a Gungthang) mají rozhodující autoritu při určení no
vého převtělení kláštera Dagkar.  Některé vesnice Gängja tvoří lharde převtělence Gungthanga z Labrangu (viz pozn. 12) a naši informátoři opakovaně konstatovali, že jsou často poutníky v Labrangu (a chodí tam zároveň za obchodem) a naopak velmi málo v Rebgongu, z čehož by vycházela jakási přirozená gravitace k Labrangu. Na druhé straně Alag Zönggo, který se narodil v Gängja (a všechna jeho převtělení), je převtělencem kláštera Sakar šargön, který je “pobočkou” kláštera v Rebgongu Okázalý nezájem mnichů z Dagkar o obřad u labce může být kromě toho, že se klášter nachází v jiné části Gängja než vesnice Serich a Rinčhin motivovaný i tím, že Alag podléhá jinému klášteru. a vesnice Rinčhin a Serich tedy patří do lharde Rebgongu. V oblasti Gängja se lokální identita, reprezentovaná především obřadem na labce (která tedy není společná všem vesnicím patřícím ke Gängja) dostává do kontextu nadregionální identity, charakteristické prolínáním vlivu dvou center. Pro obyvatele tétočásti Tibetu je charakteristické taky vědomí specifické amdoské identity (reprezentované mimo jiné i osobitým dialektem) a zároveň pocit příslušnosti k tibetskému etniku, jehož kulturním a náboženským centrem je Lhasa a její okolí. Buddhistický aspekt obřadu (přítomnost Alaga a odříkávaní textů) je projevem pantibetské identity, protože náboženstvo - tibetský buddhizmus - tvoří její nejdůležitejší součást. Tyto nepřehledné tradiční teritoriální vazby a osobní vztahy v současnosti existují v podmínkách existence čínského administrativního členění, které je nezohledňuje, a hospodářského systému, který narušil tradiční ekonomické vazby, mirde, mezi tibetským obyvatelstvem a klášterem.
Obřad na labce však nemusí být nahlížen jen perspektivou zaměřenou na teritoriální a sociální vazby. Mnozí mniši z nejvýznamnější bašty scholastického buddhismu - kláštera Labrang - vnímali obřady na labce jako nebuddhistické. Jsou podle nich záležitostí převtělenců a laiků (používali doslova výrazu “nomádů” jako ztělesnění nevzdělanosti a naivity). Převtělenci jsou ze své podstaty nadáni mocí vcházet do styku s těmito “nebuddhistickými” božstvy a obřady a zároveň je usmiřovat a dostávat pod vliv buddhismu. Není nemístné připomenout charakteristiku polohistorických tibetských králů “pěti přívlastků cän” (bcan), kde je jejich božská moc (mnga’ thang) vztažena k jejich osobám výrazem thul (‘phrul, zde ve významu “vtělení”), a tím odlišená od moci kněží (gšen) a jiných mocných osob. Pět králů s přízviskem cän je dodnes obtížné datovat i jednoznačně stanovit jejich jména. Někdy je udáván u předposledního krále “pěti cän”, Lha Thothori Ňänšal, časový údaj asi 254-374. Viz SÖNAM GJALCCHäN: c. d., s. 251. Tibetský název převtělenců tulku (sprul sku, dosl. “tělo vtělení”) O buddhistické koncepci “trojího těla” (sans. trikája) viz KOL.: Lexikon východní moudrosti. Buddhismus, hinduismus, taoimus, zen, Praha-Olomouc 1996,s. 481-482. ukazuje na možnost adaptace této staré představy “božské moci” tibetským buddhismem. Nastínění této hypotézy viz CUTLER, N. S.: “The Early Rulers of Tibet: Their Lineage & Burial Rites”. In: The Tibet Journal, Vol. 16 (1991), No. 3, s. 28-51. 
 Z průběhu obřadu na hoře Amňe Kungri pak výrazně vystoupila ambivalentní role převtělence. Na jedné straně byl centrem pozornosti, bezvýhradné úcty laiků během celého trvání obřadu včetně jeho příprav. Na straně druhé však jeho jednání při vlastním obřadu na labce působilo dojmem naprostého oddělení od jednání laiků (výstup na horu oddělenou “buddhistickou” cestou, ani náznak po exaltovanému projevu laiků, netečnost k jejich jednání). Zdá se tedy, že se tu střetávají dva oddělené ritualizované projevy úcty. Oba jsou sice z hlediska funkce obdobně konstitutivní, vrcholem ritualizovaného jednání kolem převtělence se zdá být jeho vítání v krajině (čhibs bsu), vrcholem uctívání hory pak exaltovaný povyk na hoře Amňe Kungri. V obou projevech můžeme nalézt paralely: předkládání jídla převtělenci v krajině a obětiny jídla božstvu hory. Projev radostné vitality střelbou, povykem a objížděním cvalem “svačícího” převtělence a na druhé straně střelba, výkřiky a rachejtle na hoře, přičemž výstup na ni lze chápat také jako projev vitality.
Na závěr tedy jen krátkou hypotézu. Přestože v této oblasti hojně užívaný epiteton hor Amňe (tib. A mjes) - “praotec” napovídá o značném stáří představy o horách jako předcích, nepodařilo se nám mezi místními nalézt ani stopu po legendě vztahující se k jejich hoře. Zarážející je skutečnost, že přes místní oblibu v přehánění údajů o stáří, několik informátorů svorně tvrdilo, že tento obřad je starý zhruba sto let. Pan Ča-ča, místní tibetolog znalý životopisů vtělení zakladatelů největšího kláštera v okolí, Labrangu, naše podezření ještě upevnil. V životopisech prvních tří převtělenců není zmínky o těchto obřadech, až se náhle objevují v biografii čtvrtého Džamjang Žäpy Kälzang Thubtän Wangčhuga (tib. kun mkhjen sku phreng bži ba bskal bzang thub bstan dbang phjug, 1856-1916). O něm více viz Ča-ča: Ťia-mu-jang chu-tchu-kche-tchu š’-si (“Genealogie převtělení Džamjang Žäpy”), Lan-čou 1998, s. 225-313. Předcházející tři převtělení Džamjang Žäpy se narodili v okolí kláštera Labrang. 4. Džamjang Žäpa však pocházel z Derge (sde dge) v Khamu (khams), východním Tibetu. Tyto skutečnosti by napovídaly tomu, že takovéto obřady nemusejí být nutně zde původní, ale možná (znovu?)přivedené či pozměněné vlivem z jiných oblastí Tibetu.



THE MOUNTAIN CULT IN THE AMDO VILLAGES OF GENGYA

Summary

The article is primarily aimed at description of a ritual on the mountain Amnye Kungri (a myes skung ri) in Amdo. Although many witnesses of such rituals appeared in recent literature, still one would hardly find any descriptions of the rituals where incarnated lama (sprul sku) is engaged. This was the case of the yearly ritual on labtse (la btsas, etc.) “belonging” to two villages Serich (su rug) and Rinchin (rin chen) included in wider village federation called Gengya (rgan gya) and located some 30 km from the Labrang monastery on the way to Rebgong. The incarnated lama known to local people as Alag Zönngo (a lag zang po) is rather young (23) and surprisingly from the Gelug monastery Sakar Shargön near Rebgong, though the area seems to be dominated bythe influence of the Labrang monastery. The fate of labtses in this area followed that of monasteries during the late 1950’s and the Cultural Revolution. After total destruction, its renaissance came in the beginning of 1980’s, but the  incarnated lama participated in the ritual only for the second time in summer 2001. The ritual is restricted to the male population of the villages, not always a common feature in the area. The acting of the lama was characteristic by his unconcern about exalted performance by the villagers on the labtse, their attaching new arrows to the labtse, winding the labtses round by woolen rope, burning juniper and numerous offerings, shouting and firing from guns. Although all the villagers climbed the mountain from the right “non-Buddhist” side, the lama himself made his way to the labtse separately in the clock-wise direction. Thus the central point of worshipping their lama seemed to happen one day earlier on his arrival. He was welcomed in a large valley leading to the mountain by traditional picnic (thab bsu). There is a parallel in offering food and drinks to the incarnated lama and to the “mountain spirit” (gzhi bdag). Even the exalted celebrating of his arrival by shouting, riding horses and motorbikes fast around him and firing from guns (chibs bsu) could be taken as a parallel. The article further deals with the context of the constitutive features of the ritual and relations of Gengya villages to the two powerful monastic centers in Rebgong and Labrang, expressed by Tibetans in the terms of lharde (lha sde) and mirde (mi sde). The first of these, characterized by spiritual relations and judicial authority seems to be reestablished in the area, while the economical dealings (mi sde) are being more interfered from the side of Chinese authorities. Although the mountain rituals aresometimes considered to be of long history in the border areas of Tibet, the village informants spoke about no more than hundred yearshistory of the ritual. This coincides with the assumption of the local tibetologist (Mr. Zhazha) who studies hagiographies of the incarnations of Jamyang Zheypas (‘jam dbyangs bzhad pa) of Labrang. First references of the mountain rituals appear in the biography of the fourth reincarnation, Kelzang Thubten Wangchug (kun mkhyen sku phreng bzhi ba bskal bzang thub bstan dbang phyug, 1856-1916). This leads us to the hypotheses, that these mountain rituals were at least reshaped at that time in this particular area around Labrang.  

