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ÚVOD
Legendy praví, že v bájném údolí
Nubra se na poušti rodí meruňky,
3000 m nad mořem tam žijí velbloudi
a vhodíš-li do zeleného čaje čarovný
kamínek, čaj zčervená. Od letišťátka
v osadě Leh lze do Nubry přejet na
kole 2 500- metrovým převýšením
průsmykem Kardung (5600 m), což
taky v létě 1999 sedm moravských
cyklistů učinilo. Pouhým „vedlejším
produktem“ byla známost s gelongem
Lozang Knčhogem v klášteře Diskit.
Nafotili jsme tam a doma pak nechali
vytisknout kolekci rituálních hudebních
nástrojů, celkem 10 tisíc pohlednic.
V následujících letech jsme je
postupně do „Diskit gönpa „ doručili.

V roce 2002 jsme přivezli navíc osobní
počítač s tiskárnou a nerozvážný úmysl
amatérsky restaurovat tři posvátné
stúpy, čhörteny. Už doma jsme nacvičili
práci s jílem a zhotovili vyleštěná
mosazná nákončí čhörtenů. Mělo to být
jen radostné povyražení.
Po týdnu práce jsme překvapeně zjistili,
že mniši vzali naše počínání mnohem
vážněji. Uspořádali obřadné posvěcení
restaurovaných stúp a nás poctili
důvěrou a nadějným očekáváním.
Nezbylo, než vzít věc rovněž vážně - v
září 2003 jsme
založili občanské
sdružení s názvem Sdružení pro Tibet.

Projekt má za sebou dvě ověřovací
fáze, obě na budovách a nástěnných
malbách v Diskitu (vlevo). Uskutečnily
se v létě 2005 a 2006. Výsledky (viz
www.fortibet.cz) uspokojily všechny
zainteresované, takže pokračujeme.
Zde prezentací poznatků o třech
svatyních kláštera Diskit,
vyzdobených nástěnnými malbami .

2005-6 profesionální restaurování
maleb a jeho výsledek

2002

2002 amatérská renovace čhörtenů

Charakterisktika oblasti
Kraj Ladak, často nazývaný “Malý
Tibet”, zaujímá přibližně
km2 v
oblasti Západního Himálaje ve státě
Džamú a Kašmír, v Indii. Kraji dominuje
tibetská
forma
mahájánového
buddhismu, tibetský je tradiční životní
styl. Mezi přibližně 200 000 obyvateli
převažují
buddhisté,
zastoupení
muslimů ovšem roste. Ladakh je spojen
s okolním světem cestami, jež
překonávají velehorské průsmyky s
nadmořskou výškou nad 5000 metrů,
obtíž představuje
také samo drsné
klima vysokohorské pouště s výkyvy
teplot od plus 40 do minus 30st.
Náboženství bylo a stale je integrální
součást ladackého života či způsobu
existence světa vůbec. Ztěží zde
najdete vesnici, v jejíž blízkosti by netál
klášter.
Historie a lokalizace památky

Klášter Diskit (gönpa Galdan Tašičhöling) je funkční buddhistický klášter
školy Gelug. situovný v kraji Ladak.
Spadá do skupiny horských klášterních
pevností. Na místě, kde dnes klášter
leží, postavil v roce 1173 své královské
sídlo místní vládce Nubry jménem Ňima
Dagpa. O tři sta let později v roce 1463
pak Šerab Zangpo, který stál i při vzniku

kláštera Tikse, založil na místě ruin
královského paláce diskitský klášter.
Z královských dob se dodnes dochovala
bílá věž v horní části kláštera, ve které
bydlí göndok, představený kláštera.
Legenda praví, že klášter Diskit byl
zničen během invaze Mongolů a
posléze přestavěn.
Ve vedení kláštera se střídají nejstarší
mniši ve funkci göndok, nejvyšším
představeným (khjenpo)je ovšem trvale
Kushok Tikse Rinpočhe (vlastním
jménem Ngawang Lhamba Tändzin –
znovuzrozenec
Kjabce
khänpo
Rinpoče),
sídlící v klášteře Tikse.
Pobočkou kláštera Diskit je palác
zemskhang ve vsi Hunder a menší
palác ve vesnici Diskit.
Klášter je vystavěn nad vesnicí Diskit při
soutoku řek Nubra a Šajok,na severním
svahu asi 6000 metrů vysokého
Ladackého hřebene. Leží tedy v Nubra
Valley, jež směřuje z východu (z Tibetu)
po proudu Šajoku západním směrem
k hranicím Pákistánu. Z centra oblasti, z
města Leh v paralelním jižněji jdoucím
hlavním údolí na horním Indu, je údolí
Nubra po většinu roku přístupné úzkou
silnicí přes sedlo Kardung La (5 600 m,
převýšení 2 500 m na 80 kilometrech
stoupání).
Chráněné zájmy
Budhistický klášter v Diskitu není dle
vyjádření zástupců Archeology Survey
of India předmětem chráněného zájmu
Indie, ani příslušných úřadů státu
Džammú a Kašmír. To má dva
důsledky, z nichž jeden je pro nás
pozitivní – možnost pomáhat i
odbornými pracemi bez povinnosti mít
příslušná pracovní povolení a licence.
Druhý je však negativní – veškeré práce
a jejich provedení jsou závislé pouze na
rozhodnutí mnichů bez potřebného
odborného dohledu, což má za
následek především různé sporné

dostavby – v poslední době například
dostavba
příbytku
opata
kláštera
s ubouráním části původní věže bývalého
královského sídla, tedy stavby starší více
než pět set let.
Rozmístění budov
Klášter Diskit má jedinečnou polohu
vysoko na skalnatém ostrohu severního
úbočí hřebene při říčce Diskit stékající
západně od kláštera mohutným zářezem
do skalního podkladu.
Směrem do hlavního údolí předstupuje
před ostroh severním směrem ještě nízký
kopec, na kterém byla v r. 2010
dokončena socha zlatého sedícího Budhy
Maitréji. Na přístupové cestě ke klášteru je
v sedle mezi ostrohem a tímto kopcem
postaveno několik budov. Největší z nich
s rozsáhlým prostranstvím byla postavena
pro návštěvu XIV.dalajlamy v roce 2004.

Maitréjovy. Jámy, odkud se těžilo, jsou
přeměněny v jakési hřiště. Malý hájek,
obehnaný kamennou zdí, je napájený
z přebytků vody pro klášter.
Rozsáhlou dolní část kláštera zaujímají
malé přízemní domky mnichů. Leží na
různých výškových úrovních, přístupné
jsou po schodech nebo svažitých
stezkách

Stará dřevěná brána se třemi stúpami
naznačuje, kudy v minulosti vedla vnější
hranice kláštera.

Poté sloužila přechodně jako expozice
nových thangka. V obslužných menších
budovách sídlí nyní nová škola, ke které
nedávno přibyla internát.
Cestu ke klášteru lemuje řada stupčortenů. Část jich byla bohužel zbourána,
protože stály na zvětralém podloží, které
bylo použito jako plnivo do betonu
železobetonové konstrukce stavby uvítací
budovy a následně i pro betonovou
konstrukci podstavné budovy sochy

Dnes domky mnichů najdeme mnohdy
pod touto hranicí, tedy před branou.
Další slavobrána odděluje residenční
část od velkého nádvoří (dewang), ze tří
stran obklopeného sloupovou kolonádou
s pochozí střechou. Strmé schodiště
z nádvoří
stoupá
jihovýchodně
(obr.vpravo nahoře) a s oblibou na něm
sedávají mniši i návštěvníci.
Vede na plošinku - přesíň gönkhangu,
jež je křižovatkou cest ke dvěma
hlavním blokům.

Jižní blok lze podle polohy svatyní a
jejich architektury rozlišit na dolní jižní
sektor (blok) a horní jižní sektor.
Dolní jižní blok zahrnuje dvoupatrovou
budovu a nad ní je do svahu zasazen
gönkhang – síň hněvivých ochranných
božstev. Zmíněná budova skrývá
v nejnižší
úrovni
trojici
místností
zvaných čisa (dnes jsou zde sklady),
z nichž dvě jsou zdobeny nástěnnými
malbami.
V patře
umístěný
tandžurlhakhang – knihovna, má rovněž

malované stěny.
(Nad ní se „skví“ nedávno vystavěná
místnost, jejíž prasklý železobetonový
nosník je provizorně jištěn ocelovými
podporami v předsíni před gönkhangem.
Prostor nemá žádné využití.)
Schody vedou výš na dvorek k budovám
horního jižní bloku : k dukhangu -staré
assembly hall bez oken a k zimčungu residenci dalajlamově. V úrovni střechy
dukhangu, poněkud jižněji, je zasazen
klenot kláštera, malá svatyně lhačung.

Východní blok obsahuje v úrovni
nádvoří půvabnou starou kuchyni čora
(dolní východní sektor), nad ní pak
poněkud příliš velkou třípatrovou
budovu z druhé poloviny XX.století
(nahoře). Ta je v přízemí nedbale
využita jako sklad materiálu, nad ním
se přes celé patro rozkládá nový
džókhang - hlavní modlitebna, resp.
shromažďovací
sál
s vysokým
stropem. V nejvyšším patře budovy je
centrálně velká místnost (zamýšlená
jako budoucí muzeum), obklopená ze
severu řadou čtyř malých místností
(ubytovací pokoje, dříve svatyně, m.j.
Zelené Táry), z jihu pak novou
kuchyní, skladem a toaletou. Budova
je užitečná, ale svým měřítkem a
pokleslými detaily oken se zcela
vymyká
nádhernému
původnímu
celku kláštera.
Na nosné prvky budovy byl použit
beton. Tento zcela cizorodý materiál,
žel,
v ladackých
klášterech
už
zdomácněl.

KABDŽIMA
Popsaný komplex kláštera hlídá
z pozice nejvyšší původní pevnost,
podle
svého
nejdůležitějšího
prostoru nazávaná kabdžima (dosl.
Palác či síň čtyř sloupů). Je od
ostatních budov relativně oddělena,
přístupná úzkým, na vnější východní
stěně
zavěšeným
schodištěm.
V dolní třetině až polovině zřejmě
neobsahuje žádné místnosti, v horní
části nalezneme dvě úrovně. Nižší
z nich skrývá modlitebnu; malou, ale
vysokou místnost bez oken, zatímco
z vyšší části, ze staré residence
(nalíčena okrovou hlinkou), shlíží na
Diskit gönpa její představený. Od
roku 2006 je mu k dispozici i nový
byt , vystavěný odvážně nad
jihovýchodním rohem. Jde sice o
poměrně rušivý zásah, ale byly při
něm alespoň využity původní
technologie
stavění.
Pofiderní
statiku zdí pod ním zřejmě nahradily
účinné přímluvy u dostatečného
počtu ochranných božstev.

východní stěny

severní a východní stěny

jižní stěna

Pozoruhodnou technologií je zdivo lité
z jílu. Středověký žebřík z kmene
meruňky slouží Lobsangovi Tsulthimu
stále spolehlivě.

západní stěny

Nesporně nejstarší částí komplexu je
pevnost kabdžima. Další objekty byly
logicky postupně přistavovány blízko k
ní, v chronologii lze tedy pokračovat k
budovám horního jižního sektoru
(lhačung, dukhang, snad zimčung). Zdi
této části jsou zhotoveny z litých
hliněných bloků, které stojí na základně
z kamenného
omítaného
zdiva.
Chronologicky následují budovy dolního
jižního
bloku
(gönkhang,
tandžurlhakhang,
čisa)
a
čora
s nádvořím dewang.

LHAČUNG
Svatyně těsně sousedí s pevností,
západně od jejího severozápaního rohu.
Svou východní a severní stěnou stojí na
hraně kamenné zdi, nad níž na
dřevěných krakorcích visí ochoz. Stejně
jako níže ležící Dukhang jde o budovu
bez oken, osvětlenou světlíkem. Zdi
jsou silné, vystavěné z nepálených cihel
(bez vazby v rozích) a litého hliněného
zdiva.

Nášlapnou vrstvu tvoří dřevěný rošt
z delších a širších prken s výplní
kratších a užších vlysů mezi ně
zapuštěných.
Na koruně zdi je bez jakékoli opory
kladeno ve směru severojižním sedm
stropních
trámů
z odkůrovaných
nehraněných kmenů topolu. Ty jsou
pravděpodobně dodatečně podepřeny
jedním velkým průvlakem napříč v
polovině místnosti, podepřeným dvěma
sloupy s vyřezávanou hlavicí. Nad
trámy, kolmo na ně, leží těsně při sobě
kulatina z odkůrovaných a srovnaných
převážně topolových větví různých
profilů dle rozpětí trámů. Nad ní lze
předpokládat vrstvu plochých kamenů
nebo kůry a vrstvu hlíny smíšené
s rostlinnými zbytky a pískem, která
funguje jako akumulační vrstva pro vodu
ze sporadických dešťů. Na akumulační
vrstvu je proveden potěr z jemného jílu
(markalaku) a jemně prosátého písku,
který by měl zabezpečovat rychlý odvod
vody k chrličům. Potěr je aktuálně
fragmentovaný, jíl z něj vymyt vodou.
Chrliče bývají tradičně tesány ze dřeva
jako
otevřená
korýtka
(ryny),
zapouštěny do podlahy a vyvedeny
přes atiku do prostoru před objekt. Zde
jsou,
žel,
nahrazeny
černými
polyvinylovými
hadicemi
malého
průměru, jimiž kývá vítr (a nenechavé
ruce turistů) a vylamuje je z konstrukce,
čímž otevírá cestu vodě skrze vrstvy
střechy.

Odpovídají tomu umístění čerstvých míst
zatečení na malby.
Plochou střechu lemuje nízká atika,
budovu váže vnější trámový věnec. Kolem
každé stěny je věnec vytvořen ze dvou na
sebe
navazujících
trámů,
tesařsky
spojených příčným klínováním. Klíny na
všech čtyřech stranách jsou t.č. prasklé,
(obr.vpravo
nahoře),
chybí
také
v nárožních spojích. Spojení je rozvolněno
a díly věnce posunuty, čímž tento vazebný
prvek ztratil účinnost.

Vnější omítka je hliněná hrubá
s patrnými tahy prstů a s bílým
nátěrem. Vnitřní omítky jsou opatřeny
nástěnnými malbami.
Lhačung, pravděpodobně nejstarší
svatyně kláštera s velikou sochou
Congkhapy, vzdává hold zakladateli
školy Gelugpa četnými nástěnnými
malbami, nesoucími znaky vlivu
kašmírské školy. Malba v této svatyni
je velmi kvalitní. Její stav je však
havarijní. Povrch maleb je zčernalý
zplodinami z olejových lamp. Tím, že je
narušená statika stěn a stropu, došlo
k zatékání
dešťové
vody,
která
poškodila malbu, a k rozsáhlému
uvolnění maleb i s podkladovou vrstvou
od stěn až o 15 cm hlavně v horních
partiích pod stropem.

Gelong Namgyal Wangdus a Jan
Hrňa pokládají záplatu nad místa
prosaku.

LHAČUNG - SEVERNÍ STĚNA

Vchod do Lhačungu je umístěn
atypicky na severní stěně. Logicky to
ovšem odpovídá nejpřirozenějšímu
směru příchodu ke svatyni.
V minulosti došlo vlivem rozdílného
pnutí dřevěných prvků portálku k
narušení statiky. Velká plomba nad
vchodem navazuje na rozsáhlé plochy
uvolněné omítky fixované pouze
okrajově plombou. Vpravo od vchodu
byla v rohu svatyně hluboká trhlina
odshora dolů. Hliněné cihly nejsou
v rozích vůbec provázané, proto došlo
k rozevření až 8 cm skrze tloušťku
celé

stěny. Aby nedocházelo k dalšímu
poškozování, vyplnili jsme trhlinu
hliněnou hmotou ze starých rozmělněných hliněných cihel.
Ikonograficky
má
vstupní
stěna
obvyklou kompozici s ochrannými
božstvy a vyobrazením donorů.
Pro velké ztráty nelze malby spolehlivě
určit, nade dveřmi snad Jama nebo
Mahákála Šadbhudža Vpravo nade
dveřmi hlídá Ženský dharmapála (Šrí)
Déví/ Lhamo, pod ní tříoký jezdec se
zástavou, atakovaný malým jezdcem na
opici. Vlevo dole u dveří Jamantaka, po
jeho pravici Vimalamitra.

Nejpůsobivější jsou ovšem obrazy Bílé
Táry a Zelené Táry, shlížející z obou
horních rohů vstupní stěny.
Jemné
plynulé linie, zářivé barvy aury, bohaté
girlandy perel a něžné tváře svědčí o
mistrovské práci.
Indoevropské rysy Bílé Táry a mongolské
rysy Zelené Táry připomínají dvě
manželky krále Songcän Gampa –
nepálskou princeznu Thicün Bhrkutí Déví
a čínskou princeznu Weng-čchen.
Žel, obraz Bílé Táry značně utrpěl
zatečení vody při větších deštích v r.
2010.

Mimořádně
zajímavá
je
malba
v severovýchodním rohu dole. Bude
předmětem dalšího průzkumu, přilehlý
nápis možná napoví víc.

LHAČUNG - VÝCHODNÍ STĚNA

Nápis v tibetském písmu
vlevo dole těsně sousedí
s obrazem velké skupiny
osob na vstupní stěně.
Může tudíž jít o text,
týkající se laskavých
patronů a mecenášů
svatyně či kláštera.
Nad třemi zpodobněními představitelů
školy Gelug , jež u oltáře doplnil
bódhisattva Nátha Maitréja v netradiční
asáně, se pod stropem vznáší patron
Tibetu
Avalokitéšvara,
ádibuddha
Vadžrasattva
a hned dva buddhové
medicíny Bhaišadžjaguru.
Po pravici Maitréjově je vyobrazen dřívější
buddha Kanakmuni a mezi koleny hlavních
soch hlídají Vádžra-pání, Mahákala a
Guhjasádhana Hajgríva.

Dole zeď lemuje Osm šťastných
symbolů
a
12
zpodobnění
Ratnápániho.
Velmi
pozoruhodné
jsou
dva
dekorativní pruhy na lotosových
trůnech. Zdobí je malby pávů a figur
nesoucích trůn. Tyto motivy a zejména
jemné linie „perských“ ornamentů
upomínají na dávný vliv Kašmírské
malířské školy v Ladaku.

LHAČUNG – JIŽNÍ STĚNA
Před jižní, oltářovou stěnou stojí
množství soch, čhortenů a jiných
sakrálních předmětů ( ccha-ccha, cagli,
stuhy, obětní nádobky, lampičky,
vykuřovadla), jimž bude věnována
příští zpráva.
Střední třetinu oltářního prostoru
vpředu zaujímá a celému prostoru
dominuje socha
zakladatele školy
Gelug, Conghapy (1357- 1419)
s mudrou učení v nadživotní velkosti.
Je zhotovena s měděného plechu,
polychromovaná, oblečená do žlutého
brokátu (nová polyesterová tkanina
s dekorem
květinové
„mandaly“),
spočívá na lotosovém květu. Po
stranách paží ční reliéfy lotosových
ratolestí na dřevěné desce. Celek je
vyzdvižen na masivní podstavec asi
80 cm vysoký, obdobný dolnímu dílu
sousedících stúp.
Krajní třetiny přední linie oltáře pak
zaujímají dvě asi dvoumerové stúpytibetské
čhorteny.
Levá
je
z měděného
plechu,
pravá
z mosazného, polychromovaná.
V zadní partii oltáře, po pravici a levici
Conghapově
spočívají
na
jednoduchých dřevěných podstavcích
hliněné sochy dvou jeho nejbližších
žáků – vlevo Khädub Dže, vpravo
Gjalschab Dže.
U nohou mistrových i výše na hranách
čhortenů a podstavců jsou nahodile
umístěny hliněné sošky vysoké od 12
do 50 cm, s polchromií i bez ní.

které poškozují omítku a páčí ji od
stěny.

LHAČUNG, ZÁPADNÍ
STĚNA
Čtyři hlavní figury hodnostářů
školy Gelug s mudrou učení sedí
naproti kolegům na východní
stěně, podobně jako dodnes
sedávají mniši při obřadech. Tvoří
pozorné
auditorium
svému
nejvyššímu
představenému
v centru oltáře.
Malé, jakoby vzdálené, jsou další
2 skupinky posluchačů ve žlutých
čepicích (pod stropem).
U
oltáře
vlevo
nahoře
Avalokitéšvara
s
gestem
manidharamudra, vedle Amitábha.
Mezi koleny hlavních figur drží
stráž
Jama
a
(Šrí)Déví
(tib.Lhamó)
Okolo ukotvení dřevěného rámu
bývalé skleněné příčky je malba
uvolněná a poškozená. Ve stropu
jsou přidané konstrukční prvky,

jízdní zvířata a řada rozmanitých figur –
detail trůnu

LHAČUNG, DROBNÉPLASTIKY
Na oltáři lhačungu , u nohou mistrových i výše na
hranách čhortenů a podstavců jsou nahodile
umístěny hliněné sošky vysoké od 12 do 50 cm,
s polchromií i bez ní.

Před demontáží nedávné a nevhodné skleněné
přepážky jsme malé sochy z oltáře Lhačungu vynesli
před svatyni k fotodokumentaci.
Mnohé jeví závažná, ale jistě napravitelná poškození.
Ve shodě s převažující ikonografií nástěnných maleb
také sochařská výzdoba svatyní kláštera Diskit
koresponduje s faktem, že po celou dobu existence
kláštera byl tento užíván mnichy školy Gelug.

DUKHANG
půdorys
a schémata umístění fotografií

DUKHANG
Stará
shromažďovací
síň
obdélníkového půdorysu 10 x 8 m se
charakterem stavby i maleb podobá
Lhačungu natolik, že lze soudit i na
shodné stáří obou budov.

trůn dalajlamův, stolice opata a lavice
pro shromážděné mnichy.
V současnosti je dukhang užíván
k obřadům zcela sporadicky, slouží
jako sklad masek a jiných rituálních
předmětů a v létě je
otevírán
vděčným návštěvníkům k prohlídce. Ti
však to nejcennější, totiž nástěnné
malby,

pohled od oltář ke dveřím
Od dvojdílných dřevěných dveří na
severní straně se k jižní stěně
s oltářem táhnou dvě řady po pěti
pilířích,
podepírajících
původní
průvlaky. Konstrukce střechy i podlahy
je shodná s Lhačungem, střecha je
opatřena dvěma světlíky.
Soudě podle hlavní oltářní sochy je
stará
modlitebna
dukhang
dedikována
patronu
Tibetu
Čänräzigovi.
Ve své původní funkci hlavní
modlitebny kláštera byla prostora
pravděpodobně uspořádána tradičně,
stěny celoplošně pokryty malbami,
hlavní oltář volně
přístupný , nábytku poskrovnu:

zahlédnout nemohou, protože podél
obou delších stěn, východní a
západní, byly dodatečně instalovány
dřevěné skříně, ukrývající za skly 22
asi 60 cm vysokých soch arhatů. Blíže
k oltáři přibyly zasklené knihovny,
samotný oltář byl celý oddělen
přepážkou z dvanácti skleněných
tabulí
v širokých
rámech.
Tyto
nedávné změny zbavily prostor (oltář
zejména) jeho původní atmosféry a
degradovaly to nejkrásnější do pozice
čehosi „za skříní“.
Pokud se mnišská komunita rozhodne
dukhang zachránit , bude třeba mu
vrátit

původní dispozici a arhatům najít jiné,
vhodnější místo. Teprve pak bude
možné začít s řádnou dokumentací
maleb –na str. 15 a 16 přinášíme jen
fotografie horní čtvrtiny východní a
západní stěny a spíše odhady než
seriózní ikonografické zhodnocení.

DUKHANG, OLTÁŘ
Podobně velmi předběžný je popis
oltáře:
V levé (východní) části oltáře stojí

tisíciruký Čenrezig, nejvyšší z jeho 11
hlav (Mahákalova a Amitábhova) ční
nad strop dukhangu do malého
světlíku
Prostřední a pravé (západní) části
oltáře
dominují dvě velké pozlacené sochy
buddhů či bódhisattvů se žlutými
plášti; podobně jsou oblečeny i další,

menší sochy, dvě z nich stojící.
Oltářní stěna je pojednána skvělými
malbami, přepážka
však brání jejich dokumentaci.

DUKHANG, SEVERNÍ STĚNA
Pouze na této stěně jsou malby
viditelné v celém rozsahu. Žel, právě
nad vchod je spádovaná střecha a při
nefungujícím chrliči voda opakovaně
prosákla střechou. Spolu s mastným
kouřem olejových lamp je hlavním
činitelem zásadní degradace celé
plochy.

Nade dveřmi visí velké dřevěné
pouzdro na thagku, která se při
největších slavnostech vyvěšuje do
velkého světlíku za vchodem.
Vlevo od dveří se v horní části nachází
sádhita
Čakrasanvara
s typickou
vadžrahúmkáramudrou
(křížovým
gestem).

Ze tří figur pod ním jsou čitelné dvě :
Vadžrapáni, který (jak napovídá jeho
modré zbarvení) je považován za
vtělení
Akšóbhji
a
dharmapála
(ochranné božstvo) Begce (Beg-ce),
jenž do buddhistického pantheonu
vstupuje
jako
původně
předbuddhistický tibetský bůh války.

Vpravo od dveří je zobrazeno rozlišné
zastoupení
postav
buddhistického
pantheonu. Malba kupříkladu zachycuje
Bílou
Táru
jako
Ušníšavidžaju,
Amóghasiddhu,
jednu
z dvanácti
ochránkyň dharmy tänma (brtan-ma), či
dharmapálu Mahákálu šadbhudžu.
Nejzajímavější ikonou se jeví být postava
držící dhvadžu (sluneční korouhev =
symbol vítězství Buddhovy nauky). Je jí
pravděpodobně Vaišravana (známý taktéž
pod jmény Džambhala či Kubéra), strážce
Severu a pokladů.
Pod ním je patrný narativní výjev
s mnichy. Nelze jej validně určit, neboť i
na této části stěny jsou patrná poškození
omezující možnost verifikace zmíněných
identifikací. Některé ikony není možné
určit vůbec.

Vadžrapáni

DUKHANG, VÝCHODNÍ
STĚNA

horní (skříněmi nezakrytá) část
nástěnných maleb

Ústředními čtyřmi postavami
východní
stěny
jsou
(transcendentní)
dhjánibuddhové.
Vzhledem k umístění vitrín není
možné je přesně identifikovat podle
atributů a muder, dle jejich zbarvení
lze soudit, že se jedná o párové
zobrazení dhjánibuddhů Vairóčany
(vládce střední světové strany) a
Amitábhy (vládce západu). Kromě
těchto ústředních ikon se v horní
části nástěnné malby nachází také
další dhjánibuddhové (př. Amitájus,
Akšóbhja),
dále
pak
četní
bódhisattvové, (rozpoznatelní díky
pěticípé koruně). také světci školy
Gelug, jejichž společným znakem je
typická gelugpovská žlutě zbarvená
špičatá čepice.

DUKHANG, ZÁPADNÍ STĚNA

horní (skříněmi nezakrytá) část

Západní strana je, co se týče uspořádání a
motivů, obdobou východní stěny. I zde se
nachází četná vyobrazení, přičemž
ústředními postavami jsou Amitábha
(v párovém zobrazení) a Vairóčana, kteří
jsou obklopeni rozličnými postavami
buddhistického pantheonu. V levé části

převládají vyobrazení zástupců Gelugpy
s totožnou dharmačakrapravartanamudrou.
Ve střední části se nachází standardní
podoba Amóghasiddhi a dalších dvou
postav, z nichž lze vzhledem k míře
poškození určit jen Avalokitéšvaru

Šadakšarina Lokéšvaru, s tím, že vyobrazení
postrádá pro něj specifické atributy. Po pravé
straně od středu je zjevné výrazné narušení
malby, za nímž je znázorněno několik
dalších postav. Nejvýznačnější z nich je
Sinhásana Maňdžušrí, vládce

moudrosti, ochránce učenců, který
sedí na svém zvířeti (váhana), jímž
je
lev
(sinha).
Za
vtělení
Maňdžušrího
je
považován
mimojiné i zakladatel školy Gelug
Congkhapa.

DUKHANG, VELKÝ SVĚTLÍK

velký světlík, pohled ze střechy

tým. Z improvizovaného lešení nejprve
malbu suchou cestou jemně přečistil
(houby Wishab, tvrdé štětce).

Pigmenty pro retuše a rekonstrukci
mal-by
pojeny KlucelemG
a
polyvinylalkoholem Mowiol.

Závěrečná fixáž byla provede-na
roztokem Klucelu G v etanolu.

před restaurováním
Levá
a pravá
horní část malby
s dekorativním pásem byla odpadlá,
ztráty byly také v dolní části, hliněnou
omítkou vedla prasklina a při okrajích
byla malba uvolněná i s omítkou.
Opakovanou injektáží za použití 30%
roztoku Sytonu byly omítkové vrstvy
upevněny. Bylo provedeno tmelení a po
něm retuš – minimální na samotném
obraze,
v dekorativním
pásu
rekonstrukční.
malba po restaurování...

velký světlík, pohled z interiéru
...a restaurátoky po malbě
Prostor za dveřmi osvětluje velký
světlík, na jehož osvětlené stěně se skví
malba zobrazující dění v klášteře
Tašilhunpo v Žikace (Centrální Tibet) pančenlama na ní vítá dlouhou řadu
hostí, kteří se blíží na velbloudech,
koních a na vozech.
Temperová malba, dosti poškozená
zatékáním vody, je zdobená olejovým
zlacením. V závěru naší mise v r. 2006
se malbě věnoval náš restaurátorský

Čisa
Postřední, 2.místnost ( dole) slouží jako sklad
tradičních tibetských kožených kufrů, náčiní
apod. Pod oknem v severní stěně je složena
spousta obřadních stolků a dva rituální bubny.
Místnost je bez dekorací, prochází se jí dále
západně do hlavní prostory.

Tímto jménem někteří mniši označují
celé přízemí budovy s knihovnou (v 1.
poschodí); je tvořeno třemi místnostmi.
Za dveřmi (na východní stěně)
z přístupové kryté loggie (jež je
otevřenou přístupovou terasou ke
knihovně) najdeme 1.místnost, spíše
jen chodbu 4 x 1 metr. Na její severní
stěně je okno a pod ním uskladněny
matrace a lůžkoviny. Zajímavější je
stěnajižní, obsahuje totiž nástěnné
malby tří božstev.
Jedná se o postavy Maňdžušrího,
Avalókitéšvary
Čaturbhudži
a
Vadžrapániho. Tato trojice bývá často
vyobrazována společně, neboť jejich
„pravomoce“ pokrývají široké pole
působnosti a tvoří tak velice silné
uskupení. (Maňdžušrí je bódhisattva
přinášející moudrost, Avalókitéšvara
soucit a Vadžrapáni je strážce tajných
nauk a rovněž bůh deště, přičemž jeho
pravomoc se vztahuje i na zahánění
zlých duchů a odvrácení nehod a
zranění.)
Malby jsou provedeny lehkými
elegantními tahy, omítka je ovšem těžce
narušená a malby potřísněny při
nedávných tesařských a zednických
pracích.

2.místnost s dodatečnou podpěrou
1.místnost, jižní stěna

ČISA, TŘETÍ MÍSTNOST

stěna východní
Převážně pro ni se užívá název Čisa,
jde přibližně o čtverec 4,3 x 4,6 m, se
dvěma okny
na
severní
stěně.
V současnosti slouží jako skladiště
plechových a dřevěných beden (s
osobními věcmi nepřítomných mnichů),
zdobí ji také gong a dva mohutné
pozouny rangdung, činely, rituální
maska a několik thangka.

jižní

západní

V době vzniku ovšem měla účel zajisté
důstojnější, jak o tom svědčí nádherná
výzdoba její východní a zejména celé
jižní stěny.
Stěny
objektu
jsou
masivní,
z nepálených cihel. Strop je obvyklé
konstrukce ; 8 nosných trámů běží
severo-jižním směrem.

Zřejmě však už nebyly sto unést váhu
knihovny, takže byla jejich nosnost
vylepšena nedávným přidáním příčného
průvlaku se sloupem. Také těsně k jižní
stěně je pod stropem přidán průvlak se
sloupem. (Podobná dodatečná konstrukce
navazuje podél jižní stěny střední
místnosti.)

ČISA, VÝCHODNÍ STĚNA

Východní strana zachycuje převážně
dharmapály (ochránce). Po levé straně
od dveří je osamoceně zobrazen Jama.
Velká plomba zasahuje do poloviny jeho
postavy. Malba je neadekvátně
domalovaná
Napravo od dveří se nachází párově
zobrazený Mahákála šadbhudža, dále
pak dharmapála Kubéra, Hajagríva
čaturbhudža a také jediný ženský
dharmapála (Šrí) Déví (tib. lhamo; lhamo), která je ochrannou bohyní Lhasy
spolu s Dalailamou a Pančenlamou.

Jediným
zobrazeným
nehněvivým
božstvem je Vaišravana (či Džambhala),
bůh bohatství a pokladů, sedící na lvu, a
zastávající pozici strážce Severu a
vládce jakšů, jejichž významný zástupce

Jangleber je na stěně též přítomen.
Součástí ikonografie východní stěny je i
scénický výjev mnichů/učenců, jehož
význam snad zpřístupní další důkladná
analýzea.

V omítce jsou svislé praskliny,
v minulosti hrubě zatmelené. Malba je
zčernalá, má četné zatekliny a cákance
z předchozích oprav.

ČISA, JIŽNÍ STĚNA

Jižní stěna zachycuje bohatý ikonografický
materiál, v jehož středu je zasazena
dominantní postava stěny - Gautama
Buddha v kruhu světců. Postav světců je
devatenáct, což znamená, že k šestnácti
kanonizovaným arhatům jsou přičleněny
další tři postavy. Po stranách Buddhova
trůnu stojí Šáriputra (vlevo) a Maudgaljájana
(vpravo), kteří v umění mahájánového
buddhismu zaujímají pozici dekorativních
postav, a také populární upásaka Hwašang.
Tyto
postavy
jsou
navzdory
své
nekanonizaci často zobrazovány spolu
se šestnácti

arhaty, proto v tomto případě nelze hovořit o
nějaké výjimečnosti.
Mimo historické postavy obklopující Buddhu
jsou na stěně vyobrazeni i tzv. lókapálové
(tj. čtvero velkých králů – sans. „čatur
mahárádžah“). Ve spodní levé části stěny
se nachází Virúpákša, strážce západu a
vládce nágů, a Dhrtarádža, strážce východu
a vládce gandharvů. Ve spodní pravé části
jsou pak vyobrazeni Virúdhaka, strážce jihu
a vůdce Kumbhándů, a Vaišravana, strážce
severu, bůh pokladů a vůdce jakšů.

Malba je velmi kvalitní, ale zčernalá.
V pravé části je na celou výšku malba od
zatékání zpráškovatělá. Několik statických
trhlin narušuje omítku.

TANDŽURLHAKHANG
(KNIHOVNA)

Jižní stěna je kryta policemi s knihami,
zavěšeny jsou tu polychromované
dřevěné obřadní masky. Malba ze
vstupní stěny sem přesahuje
přinejmenším bordurami; stěny za
policemi nebyly přístupné našemu
průzkumu.

Klášterní knihovna, jak už její tibetské
značení napovídá- musí schraňovat
především Tängjur [Bstan-‘ gjur, Překlad
(Buddhova) učení“] a Kangjur [Bka´´gjur, „Překlad slov (Buddhy
Šákjaminiho)“], to jest kánon tibetského
buddhismu, tvořený 300 svazky se
čtyřmi a půl tisíci děl. Obsahuje ze
sanskrtského originálu do tibetštiny
přeložená buddhistická díla.
Zda je tomu tak i v diskitské klášterní
knihovně, to musí doložit až následující
výzkum. Zde se budeme zabývat
architekturou a výzdobou stěn
tandžurlhakhangu.
Knihovna je umístěna v 2.nadzemním
podlaží dolního východního bloku, nad
prostorem „Čisa“ a pod gönkhangem.
Přístupná je z prostorné terasy,
podlouhlý tvar podlaží je rozdělen na
malou předsíň a vlastní knihovnu o
půdorysu 4 x 7 metrů.
Pod stropem běží v dlouhé ose, asi 170
cm od jižní stěny mohutný průvlak,

podepřený dvěma dřevěnými sloupy
s hlavicemi. Tyto dřevěné prvky jsou
pojednány malbami s draky a květinami.
Větší díl stropu (od průvlaku k severní
stěně) má obvyklou konstrukci (trámy
s rozestupem asi 80 cm, nad nimi kolmo
souvislá vrstva větví), zbývající menší
část stropu (od průvlaku k jižní stěně)
má podhled omítnutý. Podlahu tvoří
dřevěný rošt z delších prken s výplní
kratších vlysů mezi ně zapuštěných.
západní vstup na pavlač
Východní (vstupní) stěna je zdobena
malbou Strážců čtyř světových stran,
vždy po dvou na každé straně vstupních
dveří. Zdí vede trhlina s průhledem,
omítka okolo je uvolněná, malba je
zpráškovatělá a setřená.

Západní stěna je kryta zasklenými
skříněmi, skrývajícími četné hliněné
sochy, drahými kameny zdobenou
stúpu z měděného plechu a četné
další sakrální předměty. Samotná
stěna obsahuje četné nástěnné malby
- vlevo Šestnáct arhatů, vpravo
buddhové v různých pozicích. Malba
je proteklá a přemalovaná.
Podél celé severní stěny běží dřevená
pavlač, spočívající na dřevěných
krakorcích. Pro nejistý technický stav
není pavlač užívána. Stěna
komunikuje s pavlačí široký oknem a
dvěma úzkými vchody po jeho
stranách.

východní vstup na pavlač

ANALÝZY
V roce 2005 jsme vzorky omítky
s fragmenty maleb nalezené v dukhangu
převezli do ČR.
Stěny staré modlitebny jsou vystavěny
ze sušených cihel šedo-hnědé barvy a
opatřeny jednovrstvou hliněnou omítkou.
Štuk na omítce tvoří jemná jílovitá vrstva
silná cca 1 - 1,5 mm (taktéž šedo-hnědá),
která je kryta barevnou vrstvou (0,1 mm).
V Laboratoři
molekulové
spektrometrie Vysoké školy chemickotechnologické v Praze byla provedena
analýza
vzorku
svrchního
štuku
s červenou malbou a to metodou
elektronové mikroskopie z mikronábrusu a
dále metodou infračervené mikroskopie
(FTIR).
Analýzy
prokázaly
přítomnost
anorganické složky tj. kombinaci uhličitanu
vápenatého, sádry (síranu vápenatého)
s hlinkou (kaolinem) a křemenem. Z
organických pojiv je v malém množství
přítomen
polysacharid
blíže
nespecifikovaného typu. V barevné vrstvě
byl identifikován sulfid rtuťnatý (cinabarit)
s triviálním názvem rumělka (Obr.3 a 4).
Zjištěním závažným z hlediska volby
technologie
restaurování
byl
nález
četných zrn chloridu sodného (soli
kuchyňské).
Souučasně Labtech s.r.o., Brno,
provedl rozbor tří vzorků povrchových vod
z okolí kláštera Diskit. Zvýšený obsah
NaCl v těchto vzorcích (obr.5) ukazuje na
použitou vodu jako na možný zdroj
zasolení omítek. Jiným zdrojem mohou
být prašné bouře, jichž jsme byli v klášteře
opakovaně svědky, a které vanou prach a
písek z nedalekých písečných plání a dun.
Jejich chemická analýza bude jistě
užitečná.

Z nástěnných maleb západní stěny lhačungu (str.7) byly v roce 2006 odebrány vzorky. Laboratoři restaurátorské školy AVU v Praze byl proveden Ing. J.
Přikrylovou laboratorní průzkum vzorků malby s cílem určit složení omítky, podkladové vrstvy a barevné vrstvy. Byl proveden statigrafický průzkum v bílém a
ultrafialovém světle v optickém mikroskopu. Dva ze vzorků (vzorek č. 3 a vzorek č. IV) byly navíc analyzovány metodou infračervené (FTIR) mikroskopie v Laboratoři
molekulové spektrometrie VŠCHT v Praze (Grafy 2 a 3).
Bylo zjištěno, že hliněná omítka (na fotografiích dole označena jako vrstva č.1) je tvořena sodnými hlinitokřemičitany, křemennými zrny a úlomky hornin a
podkladová vrstva malby (označena jako vrstva č.2) obsahuje jemné částice hlíny (složení shodné s hmotou omítky, vyjma křemenných zrn a úlomků hornin) a
bílkovinné pojivo (klih). Barevná vrstva (označena jako vrstva č.3) je bílkovinou pojená hmota obsahující různé pigmenty, viz. tabulka č. 1). U většiny vzorků byly
pozorovány výrazné povrchové nečistoty (viz. obrázky v tabulce č. 1).
Analýza dokládá užití přírodních pigmentů anorganických (azuritu, malachitu, rumělky, chryzokou, hematitu) a organických (laka, idigo ).

Tabulka č. 1: Statigrafický průzkum vzorků (Laboratoř restaurátorské školy AVU v Praze)

vzorek složení barevné vrstvy
Pigment: přírodní azurit (modrý)
Č.1

Cu3 (CO3) 2 (OH) 2, oranžové
částice azuritové žíloviny a tmavé
kovově lesklé částice hematitu
Fe2O3

foto ( zvětšení 126 x )

vzorek složení barevné vrstvy
Pigment: diaoptas (chryzokol)
Č.5
CuSiO4, v malém množství
malachit Cu2 (OH)2CO3

Č.2

Pigment: auripigment (žlutý) Ag2S3
Na povrchu podkladové vrstvy
patrna tmavá vrstva, zřejmě
podkresba

Č.6

Pigment: oranžová vrstva: suřík
Pb3O4, ovolnatá běloba Pb(OH)2
· 2 PbCO3
Tenký žlutý podklad:
auripigment Ag2S3

Č.4

Pigment: rumělka HgS

Č.7

Složení jako vrstva č.2 (viz.výše)
– probarvena červeným
organickým barvivem laka

Č.III

Pigment: rumělka HgS

Č.IV

Pigment: auripigment Ag2S3 ,
indigo (modré)

foto ( zvětšení 126 x )
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Našim restaurátorům se podařilo analyzovat nejen omítky, ale i vyhlídky na to, zda se podaří diskitský i ostatní ladacké kláštery uchránit zkázy.
Jen sanace nástěnných maleb v Diskitu představuje podle jejich odhadu asi 600 dnů práce zkušeného odborníka. Když přičteme nutnost dát do pořádku
rozvody elektřiny a vody, kanalizaci, statiku budov a vodotěsnost střech, když pomyslíme na nezbytnost výuky místních odborníků pro památkovou péči,
popř. na ambiciozní plány turistického provozu včetně muzea a odpovídajících služeb, to vše při zachování původního smyslu existence klášterů vůlbec,
pak se budou muset páni mniši pomodlit mnoho růženců za úspěch tohoto díla. Doufejme, že následující zpráva bude o zdaru na této cestě.
Brno, leden 2012

