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Kapitola IV.

Tibetská civilizace
Často jsem náhodu vyslechl hovory - někdy dokonce 

důvěrné - lámů i běžných lidí, ale brzy poté, co jsem dosáhl 
neobydlených oblastí, měl jsem zřídkakdy to potěšení vyslech-
nout dlouhou konverzaci mezi třemi zámožnými muži, kteří 
měli na sobě drahé tyrkysové náušnice a doprovázelo je velké 
množství sloužících vyzbrojených holemi.

Pro uboze oblečeného Tibeťana není příjemné setkat se s 
takovýmito zámožnými lidmi doprovázenými jejich sloužící-
mi, protože se mu nemusí zdařit rychle uhnout nebo zapomene 
vypláznout jazyk, což je v Tibetu znamení úcty, či nevstane, 
když procházejí důležití lidé s drahými náušnicemi kolem, 
čímž dává sloužícím příležitost zavděčit se svým pánům tím, 
že mu dají na pamětnou.

Když se přiblížili, neuvolnil jsem cestu, ale když se 
sloužící dozvěděli od několika vzdělaných mužů, kteří se 
právě pokusili se mnou promluvit, že jsem „hluchoněmý ces-
tovatel“, neobtěžovali mě a tři tibetští hodnostáři se náhodou 
zastavili a rozmlouvali mezi sebou ve vzdálenosti, z níž jsem 
mohl slyšet.
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Sloužící byli majestátním gestem posláni pryč, aby na-
koupili jídlo.

Bohatí namísto mluvení křičí a místo smíchu doslova řičí. 
Čím větší je síla hlasu daného člověka, tím více je považován 
za bohatého a mocného.

Zámožní Tibeťané mysleli, že jsou zcela sami, „hlucho-
němý cestovatel“ byl jediným člověkem na doslech. Ztišili 
hlas a začali žertovat o lámech, zatímco se podezřívavě roz-
hlíželi na všechny strany, protože kněží jsou v Tibetu velmi 
mocnou silou, což je skutečnost, kterou mají velmi dobře na 
paměti i bohatí.

„Ano,“ řekl jeden z nich, „a to se stalo v X.“ (Zmínil 
místo v severovýchodním Tibetu, kde jsou lupiči, narozdíl 
od milých lupičů v západním Tibetu, proslulí svou krutostí.) 
„Před několika měsíci lupiči neváhali napadnout lámu.“

„Lámu!“ vykřikl jiný. „Jak neobyčejné, že neměli trochu 
více respektu vůči svým konkurentům!“

„Když se zloději výhružně přiblížili,“ pokračoval ten 
druhý, „zpozorovali, že láma se třese strachem. Jeden z lupi-
čů mu pak řekl: „Copak, svatý muži, ty se třeseš? Když mě 
někdo zabije, půjdu přímo do pekla; ale ty, ty půjdeš rovnou 
do ráje, když tě zabiju - proč se tedy třeseš?“ „Je pravdou, že 
bych měl jít do ráje,“ odpověděl třesoucí se láma, „ale život 
je konec konců tak krásný!“

Ti tři se srdečně smáli a jejich falešné stříbrné zuby byly 
jasně vidět.

Otevřou-li urození Tibeťané ústa, vidí člověk zaostřené 
stříbrné násadky. Tyto stříbrné násadky jsou obdobou na-
šich zlatých korunek. Pouze bohatí si mohou dovolit umělé 
zuby.

„A co se stalo s lámou?“ zeptal se další.
„Tak zloděje rozesmál,“ zněla odpověď, „že mu vůbec 

neublížili.“
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V té chvíli se vrátili sloužící a oni tři vznešení tibetští 
muži přestali okamžitě žertovat o lámech. Pravděpodobně jim 
na lámech, náboženství nebo ráji vůbec nezáleželo, ale mys-
leli si, že bude lepší, když si svůj názor na kněžstvo nechají 
pro sebe, protože pro ně bylo mnohem lepší, budou-li ostatní  
v lámy a náboženství věřit.

Teď, když cítili, že jejich konverzace byla zaslechnuta, 
začali se chovat dle konvencí a jejich mluva se stala brzy zce-
la bezvýznamnou.

Bylo by velkou chybou domnívat se, že v rozlehlých otevře-
ných oblastech s řídkou populací neexistují vůbec žádné obřady, 
předstírání a předsudky. Naopak, Tibeťané jsou v otázkách 
etikety velmi puntičkářští. Těch několik stovek moudrých lidí 
jsou, jak se zdá, jediní, které žádné předstírání nezajímá.

Pohostinní Tibeťané ze zámožnější vrstvy nabízejí jídlo 
svým hostům znovu a znovu, jakmile je jejich miska prázdná, 
ale běda člověku, který vezme tuto nabídku za bernou minci, 
opakuje-li se výzva, aby si posloužil, potřetí. Bez ohledu na 
to, jak upřímně to vypadá, třetí nabídka je pouze divadlem, 
a host, který si plní misku potřetí, bude zavržen jako nekul-
tivovaný člověk. Tibetští nomádi a jiní jednodušší lidé však 
nemají na takové věci čas a takovýchto ceremonií a předstírání 
u nich není třeba.

Pouze mladí se příležitostně bouří proti neupřímnosti 
a tomuto hraní „divadla“ v denním životě, ale ve většině pří-
padů jsou brzy přinuceni podvolit se pravidlům.

O vzdělání mladší generace se pečuje většinou v klášte-
rech, ale existuje i několik škol mimo ně. Mladí Tibeťané zde 
musí naslouchat mnoha bezvýznamným řečem a postupně 
věc, která se tak nabubřele nazývá „vzděláním“, pokřiví jejich 
jinošský zdravý rozum, nalomí jejich nadšení a udělá z nich 
sobecké napodobující stroječky, které dělají všechno přesně 
stejně jako všichni ostatní.



58

THEODORE  ILLION

Mladež, zejména chlapci, vždy instinktivně toužili po mé 
společnosti. Jsem si celkem jist, že žádný tibetský mladík by 
mě neprozradil lámům, kdyby zjistil, že jsem bílý vetřelec. 
Starší by to možná udělali. Pro mladé je velmi obtížné a bo-
lestné, když jsou pozvolna tlačeni do kolejí tibetské civilizace 
s jejími mnoha nedostatky, tradicemi a vnitřními rozpory.

Stádní postoj mas ilustruje skutečnost, že se od narození 
do smrti nikdy nemyjí. Ačkoli v Tibetu je mnoho jezer, oby-
vatelstvo se po staletí „myje“ máslem a hořčicí. Každý dělá 
to, co dělají všichni ostatní a jakmile se z věci stane tradice, 
lidé přestanou přemýšlet, jestli je hluboce zakořeněný zvyk 
hloupý či nikoli.

Způsoby jsou hrozivě nehygienické. Často pijí vodu vyté-
kající z hromad trusu. Může se také stát, že tekutiny z mrtvých 
těl přijdou do styku s jídlem.

Při jedné příležitosti mi bylo velmi mile nabídnuto jídlo 
připravené noži, kterých bylo před několika hodinami použito 
k rozřezání mrtvého těla. Odmítl jsem si vzít. Přítomní lidé 
byli velmi překvapení, že nemám hlad, a žádný z nich, jak se 
zdálo, neuhodl důvod, proč jsem odmítl!

Trus se často sbírá rukama jako palivo a lidé si pak ruce 
neumyjí a dávají si jídlo do úst prsty ušpiněnými od trusu.  
V některých vesnicích se odpad prostě vyhazuje na ulici, do-
kud nedosáhne až ke střeše, čímž doslova pohřbí obyvatele 
v jejich vlastní špíně.

Tato země se tak řadí mezi nejšpinavější na světě, ale 
bílý cestovatel udělá chybu, bude-li místními lidmi kvůli 
jejich nehygienickým návykům pohrdat a cítit nadřazenost. 
Je pravda, že jsou sice navenek poněkud špinaví, ale pravdě-
podobně čistší tam, kde běloši nejsou často čistí vůbec, tj. 
ve svých srdcích. Běloši, často pečlivě vymydlení, se v nitru 
zabývají mnoha zlými myšlenkami. Někdy myšlenky lidí 
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do určité míry cítím. Proto jsem příliš fyzickou nečistotou  
v Tibetu netrpěl. Nechci tvrdit, že jsou bez chyb. Ani zdaleka. 
Ale dávají si mnohem větší pozor než běloši, aby zlými myš-
lenkami neubližovali sobě a svému okolí. Bere se mnohem 
vážněji v úvahu duchovní aspekt věcí než jejich materiální 
stránka. Myšlenky a pocity se zde považují za skutečné, stejně 
skutečné jako viditelné věci a lidská jednání. Takovéto pojetí 
se u bělochů obvykle nevyskytuje. 

Dokonce i tehdy, dostane-li se jim vzdělání v západním 
duchu, v západním stylu, pochybuji, že by se mohli někdy 
intelektuálně bělochovi vyrovnat. Mají však pravděpodobně 
jemnější intuici než většina z nás. Sezdaní lidé v Tibetu, mys-
lím, mají jen malé potíže při zjišťování, jak jsou jim jejich 
manželé nebo manželky nakloněni.

Pro bělocha je obtížné proniknout do jejich manželských 
tajemství. Z povrchního pohledu musím říci, že jsem během 
celé své cesty nikdy neviděl jediný případ žárlivosti nebo 
jedinou manželskou scénu, dokonce ani tam, kde byla jedna 
žena provdána za více mužů, což je dosti rozšířená praxe mezi 
farmáři, i když mezi nomády neobvyklá.

Ve většině míst jsem se vetřel do přízně mladých dam 
tím, že jsem se zeptal tibetsky: 

„Kyula tug-gu taka zando?“ tj. „Kolik máš dětí“?
Je to otázka, kterou můžete naprosto klidně položit jaké-

koli mladé dámě. 
Posoudit podle vnějších známek míru citů, které lidé 

chovají k ostatním členům své rodiny, je obtížné. V jednom 
případě, kdy někdo právě zemřel, mi postoj nejbližších pří-
buzných připadal podle západních měřítek trochu bezcitný; 
ale možná, že se Tibeťané při takovýchto příležitostech snaží 
své pocity skrýt. Viděl jsem v Tibetu slzy radosti a dojetí, ale 
sotva kdy slzy zármutku. 
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Návštěva tibetského pohřbu je strašným zážitkem. Jed-
nou jsem to musel absolvovat. Onen muž byl mrtev několik 
dní. Dozvěděl jsem se, že rodina je spokojena, že jeho duše 
bude odpočívat v pokoji, protože měl to štěstí, že zemřel v pří-
tomnosti lámy, který byl přivolán včas. Láma zapěl několik 
zvláštních písní, kterým nikdo nerozuměl a poté se několikrát 
dotknul temene hlavy umírajícího člověka.

Když člověk umírá, lámové se dotýkají temene jeho hla-
vy. Zde panuje všeobecně rozšířené přesvědčení, že to usnad-
ňuje odchod duše z těla, vylétnutí duše temenem hlavy.

Od chvíle, kdy Tibeťan zemřel, zůstával láma sedět u mrt-
vého těla. Bylo přineseno jídlo pro oba, to znamená pro mrtvého 
i pro lámu. Druhý z nich jedl doopravdy a první symbolicky. 
Přípravy na pohřeb jsou pracné. Pro tibetské kněžstvo, které 
rádo věci co nejvíce komplikuje, představují nezanedbatelný 
zdroj příjmu.

Konečně se přiblížila hodina pohřbu. Láma provedl pracné 
rituály a zaříkání. Pak bylo mrtvé tělo, aniž by je dali do rakve 
nebo urny, odneseno, láma šel těsně za ním, malá skupinka 
příbuzných a blízkých přátel je následovala z povzdálí. 

Došli jsme k místu, kde byly do všech směrů rozházené lidské 
kosti. Zemi pokrývaly velké bílé nebo bělavé kamenné desky. 

Tělo bylo položeno na zem a pak je dva muži vyzbroje-
ní velkými noži začali rozřezávat – poté, co mrtvému svlékli 
oblečení a podali je uctivě lámovi, který si ho vzal jako platbu 
za pohřeb nebo jako příspěvek ke svému platu.

Během této děsivé scény nikdo neplakal a nikdo z přítom-
-ných příbuzných nebo přátel nedal najevo žádnou viditelnou 
známku zármutku. 

Kusy masa odřezaného z mrtvého těla byly odhazovány 
do kruhu, kde se k podivnému jídlu shromáždilo značně velké 
množství ptáků. Náhle se k úctyhodnějším ptákům přidružilo 
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několik krkavců a začali lidské maso požírat. Protože Tibeťané 
však nemají krkavce rádi, nelíbí se jim, jak se zdá, že by maso 
z těl jejich mrtvých mělo přejít do takových podřadných ptáků. 
Proto několik lidí z pohřební skupiny sebralo kameny a vrhlo 
je s velkou zručností po krkavcích.

Jak takovéto děsivé pohřební rituály vznikly? Je zde je-
den zřejmý důvod. Tento způsob, jak se zbavit mrtvoly, vyža-
duje méně práce než pohřbení v zemi a kremace je ve většině 
částí Tibetu kvůli nedostatku dřeva nemožná. Spálit mrtvého 
v ohni z trusu jaků, který jim běžně slouží jako palivo, by 
se jim nepovedlo. Je zde však také hlubší a pádnější důvod, 
proč rozřezávají mrtvoly. Několik moudrých mužů mi v této 
záležitosti poskytlo vysvětlení.

Kdyby nebyla těla brzy po smrti rozřezána, báli by se 
Tibeťané, že by do nich mohli vstoupit zlí duchové. Pouze 
v případě velmi svatých lámů nejvyššího stupně příležitostně 
pohřbívají mrtvé do země – poté, co je namočí v rozpuštěném 
másle. V případě takovýchto svatých lidí se zlí duchové pova-
žují za bezmocné. Navíc jsou tito lámové pohřbíváni uvnitř 
klášterů, kde jsou zlí duchové propracovaným systémem zaří-
kání znovu a znovu vymítáni. V případě běžných nebožtíků, 
kteří nejsou tak dobře chráněni, by však prosté pohřbení bylo 
příliš nebezpečné. 

Někdy jsou kouzelníci, kteří ovládají davy zlých duchů, 
obdařeni mocí vyslat zlého ducha s úkolem vstoupit do těla 
mrtvého. Jedině radikálním zničením lidských mrtvol lze ten-
to úmysl překazit. 

Tato víra není výlučně tibetská. Jsou i jiné země na světě, 
kde příbuzní právě pohřbených osob dokonce střeží hrobky 
svých zesnulých s nabitými pistolemi – na Haiti například 
– aby zabránili lidem znalých kouzel v uzmutí a zneužití mrt-
vol, než mrtví dosáhnou pokročilého stádia rozkladu. 


