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Cam, mongolská
mystéri'e masek

Lygžima Chaloupková

Cam je pantomimická hra, mystérie v maslqích. Slovo cam je tibetského
puvodu a znamená. "tanec": V tibetštine se vyslovujecham, ale v severo-
mongolském dialektu cam. I my se zde.pridržíme mongolské výslovnosti,
jelikož chceme popisovatca.mv Mongolsku,který se odehrával každorocne

d vUrze (Ulánbátaru)v letech1811až 1937.Vjinýchklá~terechVnitrního
a:VnejšíhoMongolskase ciké hrávalcam,pokaždé jindy a s jiným poradím
úcinkujících masek, jejichž pocetnekdy dosahovalkolem stovky.

Z maskových tancu ve starém Mongolsku je znám Gem'-cam, který
bylporádán v západní cásti dnešní Mongolské republiky,v kláštere svaté-
ho Ilagugsan-chutugtu a v horském kláštere knížete Dalaje Cojnchor-
wa~a. Oba tYtokláštery mely fakulty pro s~dium mystiky boha války
Gesera, který byl uctíván jako patron mandžuského císarskéhorodu. Ppdle
ocitýchsvedkubylymaskya kostýmy,zhotovenéklášternímiumelci,obzvl~te
nápadné svým prepychem a nádherou. Behem predstavení camu znely
výstrelyze starých mandžuských kanónu, uchovávaných práve pro tento
úcel. Geserovi spolubojovníci taricili ve skvostných hedvábných odevech
aria nich meli navleceny starodávné krunýre a drátené košile. Z tohoto
camu bohužel neexistují žádné fotografické záznamy, nedochovaly se
ani kostýmy,zbrane a masky.Vevýchodní cásti dnešnít.1OMongolska byl
Geser-camporádán v kláštere knížete Sansarajdordže v dnešním meste
Cojbalsanu. V tomto kláštere se nacházel i Geseruychrám.

Literatura psaná o camu v mongolštine existovalajen .v rukopisné
podobe a nikdy nevyšla tiskem, protože byla urcena pouze úzkému
okruhu zasvecených osob. Rukopisy obsahovaly hlavne popis kostýmu,

masek a atributu ruzných božstev,vystupujících vcamu a byly uložen~
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~klášterech pro potrebu umelctJ, kterí vyrábeli ci restaurovali rekvizity.
V tibetštine samozrejme literatura o camu existovala; nebyla však prí-
stupná nikomu, kdo nebyl zasvecen do tohoto mystéria. Tím se vysvetluje
to, že v evropské odborné literature nalézáme pouze popisy ocitých
svedku - ti se mnohdy pokoušejí interpretovat význam camu na základe
výroku mnichu, kterí znají cam pouze od videní.

Agvangchiidub, ucený autor z"19.století, v Mongolsku dobre známý,
informuje o camu a jeho historii v samostatném pojednání, které nebylo
zahrnuto do jeho sebraných spisu. Toto dílo bylo urceno jenom osobám,
které složily slib duchum.ochráncum buddhistického ucení. Jeho pojed-
nání o camu vydané v 19.století xylografickou metodou nebylo pro širší
verejnost dostUpné. Podle Agvangchaduba tanec mystérií cam pochází
z Indie, kde ve staroveku zvláštní herci tancovali v maskách a odeních
bohu a démonu, prednášeli dialogy v reci bohtJ, v reci démonU-a v reci
lidí. Pozdeji se s temito mystickými tanci setkáválI\e i u Tibetanu. Pri
založení kláštera Samja v 8. století byl do TibetU pozván známý indický
ucitel víry a mystik Padmasambhava, aby bojoval s pohanskými bohy
a duchy tohoto kraje, kterí se pokusili vší silou zrízení kláštera zabránit.
Proto Padmasambhava vytvoril mystický 'tanec božstev v maskách ii~.

" hánejícíchstrach,pri kterémbylyvyslovoványtakékouzelnézaríkávací
.formule. Pohanští bohové TibetU byli tímto svatým tancem v maskách
premoženi a nedJkázali výstavbe kláštera Samjii již více škodit.' .

fozdeji rovnež mnichové staré buddhistické sekty Ningmapa prová,..
deli ruzné pantomimické tance v maskách k ukone.jšenízlých démonu.
Sekta Gelugpa, .dnes ~ejro~šírenejší buddhistická sekta v TibetU a Mon.
golsku,-zavedlatance campoprvé v 16.století.Podle legendy mel jednoh<>
dne svatýmnich Sanggj1iJeše (1653-1705) videní, v nemž se mu zjevila
hrozná ochranná božstva buddhistické víry; i uložil panchenlamovi
Lozang Chokjrqjalcchiinovi (1570-1662), aby vytvoril tanec masek,
které by mely podobu techto bpžstev. Tak vznikl v kláštere Tašilhiinpo
první cam v maskách sekty Gelugpa. Veliký5. dalajlama Ngawang' Lo-
zang Gjamccho (1617-168~) sepsal dílo, které tento cam popisuje. V dobe
'7. dalajlamy Lozang Kalzang Gjamccha (1708-1758)"vznikl cam také
v kláštere Namgjal. Jiný cam byl vytvoren pozdeji také v mnoha dalších
klášterech školy Gelugpa vTibetu.

V Mongolsku secampoprvé objevilv rOCe1811v kláštere,který sloužil .
jako 'sídlo chutUgtu' (prevtelencu) z Utgy, dnešního Ulánbátaru. Podle
ústní tradice 4. bogdgegén (tibetsky džebciin.:dampa,' hlava' mongoiské
buddhistické církve) jen velice nerad pristoupil na zavedení camu ve

68

svém kláštere.Avšak mongolská knížata a starší lamové na neho naléhali
tak silne, že chutUgtUnakonec ustoupil a dal svuj souhlas.

Kostýmya masky pro camv Urze bylyzhotoveny mongolskými mistry
podle popisu obsaženého v díle 5.dalajlamy.Jeden z mongolských chánu,
který sloužil jako místodržící mandžuského císare v UrZe, obohatil cam
o postavy ctyr lvu. príslušné masky byly jeho darem. .

Podle akademika B. Rincina, který se mys~ériícam speciálne zabýval,
existovaly v Mongolsku dva typy camu. Jednak to byl cam recitovaný,
vycházející z odkazu proslulého tibetského básníka a poustevníka
Milariipy (1040-1123), a'za druhé cam ve forme pantomimického tance
v maskách. Mi/arapa-cam byl pomerne málo rozšíren, pravdepodobne
kvuli svému charakteru. Vystupujev nem jen málo predstaviteltJ,z nichž

jeden hraje poustevníka Milarapu a druhý lovcejménem Gombodordže.
Základem tohoto camu je epizoda z Milariipova života. Jednou, když
lovcem pronásledovaná lan ~alezla útocište u svetcovýchnohou, odmítl
poustevník zvíre lovci vydat. Ten, zaslepen zurivostí, chtel obrátit svou
zbran proti'poustevníkovi. Milarlipa jej v!ak svými písnemi primel, aby
od pomsty upustil, nacež lovecpadl pred starcem na kolena a od té doby
se navždy zrekl usmrcování živých tvoru. .

Druhým typem camu je tanec v maskách, pri nemž úcinkující s.mas-
kami hnevivých ochranných božstev pomo!=ígest a pohybtJ symbolizují
vítezství nad nepráteli víry a zlý- . .

mi démony. podle nekterých pra-
menu se pri mystérii-cam zjevují
božstva v takové podobe, jak je
vidí mrtví v záhrobním svete.
Casto se uvádí legenda o b~zbož-
ném králi Langclarmovi, který žil
v Tibetu v 9. stoletf a snažil se
buddhismus v zemi zlikvidovat.
Jeden duchapl/lÝ mnich ho po-
zval na predstaven{. camu, sám.
v prestrojení tohoto krále zabil
a tím zachránil buddhismus v Ti-
betu. Od té doby se predstavením
camu vine myšlenka o pokorení

. a znicení všechzjevných i tajných
neprátel víry,nastolení a vítezstVí
buddhismu v zemi. Šrf.dévatanf( svésójo.
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Pri mystérii cam je treba zdÚ'raznit tri hlavní momenty: 1. vysvecen{
. a.vystavení tri hlavních obetin sor (tibetsky: zor), cagkhar(Icags-mkhar)
a lingka (ling-ga);' 2. tanec samotných masek, zobrazujících qizná
ochranná božstva;3. spálení uvedených trí obetin, což symbolizuje ocistu
od zlých duchu a hríchu, osvob~zení od vše~hprekážek tohoto Sveta.

Približne mesíc pred zahájením predstaverií zacínají ikoušky a prí-
pravy.Mniši vybraní jako úcinkující dostávají seznamy, kde je stanoveno,
kdo z nich a v které masce bude vystupovat.Otevírají se truhly, v nichž se
v prísném porádku uskladnují masky, kostýmY,obuv il veškeré atributy
patrící k maskám. Úcastníci kontrolují masky,opravují oblecenía ozdoby.
;~: '~'~'7';~1í~'<:'{;(iJr.\';'li!i1-~'\'~;Z4.\i;:

.

",.,,<~~~. Zkoušky: probíhají velmi intenzívne,
:!.;;'~~~t~$if~~~~~~1iiti}f~j i dvakrát denne. .

t/"fe,.l:i;, .2 '" ~... ~.. ~- ,. Na zacátkupredstavenísevystavítri
hlavní obetiny, vymodelované z te~a:,
zdobené ce~ný~i ornamenty a symbo-

. lickými. figurami; obarvené jsou rost-
:~J Iinnými barvami. První z nich,.sor (do-

slova "zbran proti zlým'duchum"), pri-
pomíná špicatou'trístrannou pyramidu, I
ozdobenou ohnivýmijazýcky.Na vrcho-
lek se nasazuje lidská lebka, utvorená
z testa a stejnou lebkou s~ ozdobí také
každý roh základny pyramidy. Dovnitr

v ., se s pomocí ruzných zaklínadel zaže-Maska vládcepohrebilt. '

Š
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spálf spolu s pyramidou. Druhá obetina
zvaná cagkhar(,. železný palác") pred-
stavuje podzemní hrad hladových
duchu (prétu), kterí v podzemí trpí
vecným hladem a žízní, mají tenké krky
a nafouklá bricha. Cagkhar'asor bývají
vetšinou skoro stejne vysoké, rozdíl
mezi nimi spocívájenv tom, že cagkhar
je více zdobený, mimo jiné i "gir!an- .
dami" ze skopových vnitrnosti. Na
dpatí železného paláce se kladou plíce

-- a srdce obetnfuo zvírete. Tyto vnitrnosti
MaskaSengdongmy,zenjisdii{slouŽí jako náhražka strev, plic a srdcí

hlavou. neprátel a démonu, které predstavují
..Bo.

obetní dar pro božstva-ochránce ucení. éagkhar a sor se svými z testa
vyrobenými a obarveným másle1I!kolorovanými ornamenty predstavují
cenná' umelecká díla. . . . .

Dále se i testa zhotovuje malá figurka-lingka, zobrazující nahého clo-
veka s vystouplým brichem a se spoutanýma rukama a nohama. Tato fi-
gurka má ztelesnovatneprátele víry,ale i veškeréhríchy.Stavíse na zvláštní
trojúhelníkovou podložku. Behem posledníc:\:1trí dnu príprav camu se
konajíve velké kruhové drevené budove bohóslužby na pocest strašlivých
ochráncu víry a Erliga Nomun-chána, vládce podsvetí, kterým se pri-
nášejí obetiny. Zmínená kruhová stavba se nazývá Barún-orgo, což
zna~ená Západní chrám. Pred ním stojí další jednoposchodový,
ctverhranný drevený chrám, ve kterém tanecníci nacvicují kroky pro ta-
nec s m~skami. Východne od kruhové stavbyse nachází chrám Dechen-
galab se zlacenou strechou, pred nímž se porádají mystérie cam. 1ri dny
pred zacátkem predstavenf,si campi:J"n('cham-dpon), tanecní mistr,
v Barún-orgo nasadí na hlavu vysokou cernou cepici se symbolickými
kovovými ozdobami a po pronesení obetní formule rozreže Hngku na
predem urcený pocet dílu. S pomocí této formule a magit:kýchzaklínadel
jsou vyvoláni neprátelé víry a lingka je ocarována; pricemž se figurka
vykuruje odporne páchnoucím 'dýmem, jež má privábit duchy temnoty.
Nekdy se bricho figurky vzdulo a nezasvecení verili, že to do luna lingkJ
vstoupili duchové. Mistri, zhotovující z testa cagkhar,sor a lingku, však
meli své tajné recepty; vedeli presne, jak dlouho trvá .zaklínacf obrad,
a primíchali do testa kyprící prostred- .

ky, díky kterým testo zacalo kynout
a v pravýokamžik sevzdulo. Cástiling-
kY, oddelené magickou dýkou, byly
pak pohozeny k úpatí železného palá-
ce. Dva dni pred zahájením celebro-
val argamci (jeden z vudcu camu)
v kruhovém chrámu druhé rozrezání

lingkJ, cili znicení neprátel k poteše
božstev ochranujících víru. Den pred
zahájením tance v Barún-orgo pro-
behl tretí predepsaný obrad HngkY,pri
nemž se novezhotovené figurkyz testa
potretírežou na vícekusu. .

V predvecer predstavení jsou prípra-
vyna uvedenímystériecam zakonCeny.
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Prostor pred :chráme~ Dechengalab byl urovnán.a vycišten..Uprostred.
velkého, tehdy nezastaveného.prostoru bylumísten' ústrední bod camu .:..

baldachýn na ctyrech pilotech s aplikovanými orna~enty, pod nímž byly
vystaveny tri výše popsané obetiny. Kolem baldachýnu byl rozemletou
krídou nacrtnut prstenec pozustávající ze sedmi s<7UstJ'edných.kruhu......
hlavní dejište pusobenítancících masek. První kruh od stredu se nazývá
cagkhar-:tig,kruh železného paláce. Uprostred neho stojí již zmínený
baldachýn s obetinami. Druhý kruh je prázdný. 1retí kruh patrí campd-
nOt/ineboli tanecnímu mistrovi. Ctvrtý kruh je opet prázdný. Pátý kruh
se jmenuje bag-tig, coŽ znamená kruh masek. Po nem následuje šestý,
taktéž prázdný, a sedmý, oznacovaný jako žanag-tz'g,kruh strážcu žanagu
v cerných cepicích. V tomto kruhu se v tanecním rytmu pohybuje jedna-
dvacet cerných strážcu, k nimž se casem pripojí ješte dvaadvacátý, a sice

tanecní mistr campdn. .'

Vne soustredných kruhU je krídou narý-
sován velký ctyrúhelník, na jehož ctyrech
stranách vlají prapory patnácti ~chcinných
božstev,strážcu svetovýchstran. Po obvodu
ctyrúhelníka jsou vyhrazena místa pro vá-
žené hosty a další diváky.

( Od kruhového chrámu Barún-org&vedl
k tanecnímu prostoru pnichod tvorený
dvema látkovýmizástenami, napnutými na
pilotech. Tudy masky prieházely na tanec-
ní'plochu. Na konci této 'Cesty'bylyvyzna-

.ceny dva malé kruhy, v nichž masky cekaly,
než budou vyvolányke svému vystoupení.

Na severní strane velkého ctyrúhelníka
byl postaven pavHón ze žlutého hedvábí,
urcený prochutugtu z Urgy. Na západní
strane na ncj navazovaly tri další pavi16ny;
v prvním byla sedátka pro ~ejvyššf lamy,
v prostredním místa pro lainy, kterí se cte-
nÚn textu úcastnili bohoslužeb; a v posled-
ním místa pro lamy-hudebníky, doprová;-
zející tanecníky hrou na velké pozDuny
a jiné hudební nástroje. Na jižní stran~
ctyr.úhelníku byl postaven menší pavHon

Strážceseveru. z látky; kde byla vystavena socha božstva

'.tU!. _

., .

Vadžrapáni. Za .ní stály dve velké žerde, mezi nimiž byl napjat na rámu
obrovský portrét tD~OtObožstva. Portrét byl aplikací z pestrého hedvábí

. o velikosti 16 metru ctverecních. Tato hedvábná aplikace byla velice
výrazná; podle svcdectví pametníku skutecne vznikal dojem, jako by
toto božstvo, obklopené šlehajícími plameny, upíralo svuj pronikavý
pohled na cam.. Na východní strane velkého ctyrúhelníka stály dva
pavilóny pro hodnostáre, úrední osoby a cestné hosty ze svets.kého

Btrá~c~ svato~~ch
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prostredí. Prostí mnichové a diváci, kterým nebyly urceny žádné zvláš~ípavil6ny, stáli na obvodu ctyrúhelníka.

Ráno v den zahájení se v kruhovém chrámu Barún~orgo konal ctvrtý
obrad znicení nepláteJ náboženství a campdn znovu rozrezal magickou
dýkou figurku #ngky, vyrobenou z testa, pricemž byly,recitoványhrozivé
zaklínací formule. Vechví1iurcr:néjedním z osmi astrologu, byl železný
palác vynesen na tanecní plochu a vystavenpod ústredním baldachýnem.
Zde nutno dodat, že v Urze žili ctyri "vejcí" a ctyri "menší" astrologové,
kterí vypocítávali lunární kalendár, jakož i dny a hodiny pro všechny
duležité obeti. Jeden z "velkých" astrologu pak mel za povinnost stanovit
okamžik, kdy cagkhar,sor a lingka mely být vyneseny na tanecní plochu.
Obetní pyramida Jorbylapostavena na ctverco:vémkusu látky,na kterém
byla vyobrazena lidská postava. Pri obradu, predcházejícím vstupu
masek cam na tanecní scénu, byly recitovány zak1ínací formule; s jejich
pomo!=ímelo být docíleno vstoupení zlých duchu, kterí na záver mystérie
cam meli být zniceni, do figury lingka.

Erlig-cam

V poledne byly obetiny cagkhar a Jor prineseny na své místo pod
baldachýnem. V týž moment vstoupili na tanecní scénu camu strážci
svetových stran ve svých hedvábných bdevech a maskách: žlutá maska
byla odena v žlutý kostým atd. Potom byla vynesena malá soška Vadžra-
páni, postavena do svého pavil6nu na jižním okraji tanecní plochy a pred

ní položeny podnosy s horícími.máslo-
vými lampickami. Mnichové, kterí tan-
ce cam doprovázeli hudbou, pri svém
nástupu deklamovali predepsané mod-
litby za zvuku dlouhých medených po-
zounu, fléten se širokými"stríbrnými
ozvucnicemi a medených cinelu. Délka
pozoun'Udosahovala 3-4 metry a každý
z.nich nesli dva mnichové. . .

V rohu. tanecní plochy, poblfž pavi-,
Ionu pro tnnichy-recitátory rituálních
textU,na zvláštním míste pokrytém tygrí
kliží se zrucnevypreparovanou hlavou,

.U _ou ,.. --~ usedl mnich predstavujícíkrotiteIevetrU:.
"NitÚkamecono!eDithoggja. Oden byl v kostýmu strážcli-žanagu,

(14

- 0.0. __o,_....

v cerném klobouku se symbolickými ozdobami z pozlaceného bronzu.
Behem celého predstavení camu svémísto neopouštel a pronášel magické
formule, jež mely utišit vftr a zahnat špatné pócasí.

Po vystavení obetních daru do stredového kruhu zaujali vyhrazená
místa v pavil6nech mnichové-recitátori a mnichové-hudebníci. Dva
rekové, strážci cagkharua soru, v plné zbroji, v rukou se štíty a meci, se
postavili.napravo a nalevo od baldachý~u. M~ska jednoho z nich mela
dobrosrdecný výraz, maska druhého byla zkrivena zlobou. Tancu se
rekové nezúcastnili, stáli pouze jako strážci na okraji nejužšího kruhu.
Teprve ted zacalo vlastní tanecní predstavení masek, které sestávalo
celkem z petadvaceti výstupu. Dejište camu ochranovalo rovnež patnáct
strážcu svetovýchstran.neboli ~hogkjongové(phjosg-skjong), kterí drželi
v rukou ruzné predmety jako mec, lotosovýkvet,praporek, laso na chytání
zlých duchu atd. Ani tyto masky se tance neúcastnily.

Jako první z pruchodu pro masky prišly dve masky kostlivcudterthO-
dagpo (dur-khrod bdag-po). Tito vládcové pohrebišt meli masky ve tvaru
lidské lébky"abi1éodevy,linamalovanými žebry, predstavující kostry. Pri
obcházení železného paláce ve vnitrním kruhu svými pohyby a zaklí-
nadly promenovali ctyrúhelník'camu jakoby ve hrbitov. Další duležitou
postavouje chešang-chánspolu.se svýmiosmi synyv maskách, nosí žlutou
masku a žluté roucho, kolem krku má dlouhý ruženec s velkými kulic~
kami a v ruce drží vykurovací nádobu nebo khatag (kha-btags), hed~
vábnou šálu dobrého prání. Zde predstavuje postavu arhata neboli
ochránce buddhistické víry. Jeho hlavním úkolem v camu je uvádet
všechny tancící masky a dohlížet na provádep.í obradu.

Po vládcích hrbitovu se na tanecní. ploše camu objevuje postava
havrana. Jeho predstavitel, maskovaný výraznou.hlavou cerného havrana
a cerným odevem s prišitými havraními péry, se behem svého výstupu
všemožne snaží dotknout obetních daru cagkhara Jor, vystavených pod
ústredním baldachýnem. Havran byl považován za necistého a svým
dotekem se snažil obetní dary, vysvecené predtím za trídenních boho-
služeb, znesvetit. Avšak bdelým rekum se vždy darí mu v tom zabráni~.

Jako další vystoupil mnich argamci, mistr cer~moniár, jeden z orga-
nizátoru mystérie cam. Prišel z chrámu východem pro masky a v ruce
držel misku z lidské lebky, která obsahovala krev smísenou s ruznými
ingrediencemi, symbol krve statisícu lidí. Argamci stanulye stredovém
kruhu a se zvoláním "argam" provedl symbolický úkon odlévání nápoje
ochráncum ucení, kterí, lidskému oku neviditelní, truní v prostoru nad
plochou camu. Po tomto úkonu argamci plochu opustil.
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Poté mnichové pronášeli modlitby za zvuktJpozoqnu a cinelu. Z-pru~
chodu masek vyšli na scénu dva ochránci náboženstv' cukorové (dgu~
skor). Jeden z nich mel cernou masku s hnevivým výrazem, druhý masku
bílou, v rukou držel hul a žluté kolo s osmi paprsky, jež symbolizovalo
ucení. Každý z paprskÍ1mel zvláštní význam; mely PQdobudvoubritých
mectJ, které pri otácení kola mely rozsekávat okolní nevedomost. Po nich
se objeviladvojice[ubu (blu-ba), hrozivých ochránctJ ucení, z nichž jeden
mel rudou masku a rudý odev,druhý modrou masku a modrý odev.Obe
masky mely zlobný výraz obliceje a nicily neprátele víry svými zakrive-
nými šípy,pricemž pronášely vodní zaklínací formule. Mnichové v pa~
vilonech pokracovali v recitaci vyvolávacích textu. Medené pozouny,
.dechovénástroje z lidských stehenních kostí a cinely privolávaly masky
dalších hnevivých a strašných bohu. .

Na plošecamu se objevilyobe maskyžindo (bži~'gros),vládcu mrtvých.
Jedním z nich byla rudolící forma boha smrti Erliga, jmenoval se migmar.
(mig-dmar), což znamená "rudooký". Oblicej a odev druhé masky'byly
bílé. Obe masky predvedly tanec zaklínání zlých neprátel c~r svetových
stran. Každý pohyb jejich rukou a nohou mel zvláštní smysla oznacoval
porážku neprátel. Po skoncení tance opustily plochu camu. .

Mnichové v pavilonech poté, vyvolali príští bohy. Z pruchodu pro
. maskyvystoupilovpárechosm.straš-

livých masek dungjiima (bdun-
.brgjad-ma). Uvádela je tmavomod-
rá maska býcíhlavyv tmavomodrém
hedvábném odevu,' na nemž byly
vyšity magické ornamenty ve tvaru
girland z malických lebek. v ruce
dTŽelakolo ucení,. ostatních sedm
masek melo hrozivé cerné .lidské
tváre nahánející strach a cerné oble~
cenf,v rukou držely mece. Tyto mas-
ky predvedly tanec ocištení cesty.

Po nich na tanecní plochu vs~ou-
pily dve -maskyzvírecích boM,; Jed-
nou z nich byla maska jelení hla:vy
šawa (b-ba), druhá byla maska bu-
volamahc (ma-he), kterou starí000.0-

.galští mistri pbvykle zobrazovali
Jedenzestrážcu. Vpodobe modré býcí hlavy.Zlaté

..

ohnivé plameny, upevnené na .kontích rohÍ1, vyvalené oci, rozšírené
nozdry, které, jak se, zdálo, nasávaly všechny ty dráždivé vune - to vše
dodávalo temto maskám velikou pusobivost:.Jejich tanecní tempo bylo
velmi rychlé a obvykle se všichni tešili na tento tanec v provedení
nejlepších tanecníku mystérie cam. .

Po odchodu techto tanecníku ohlásily výkriky a zvuky hudby pri-
blížení dalšího božského páru, který se rovnež objevilv doprovodu obou
vládcú pohrebišt, chešang-chána a jeho suir{mnichu hrajících na flétny
a nosicu vykurovacích nádob. Prvním z nich bylo hrozné božstvogonkar
(mgon-dkar), Bílý strážce, v bílé masce se strašlivým výrazem tváre,
v jedné ruce držel drahokam cintámani vyplnující všechna prání, ve
druhé nádobu s nápojem nesmrtelnosti. Spolu s ním krácelo božstvo
bohatství a hojnosti Kubéra, mel~ žluté oblecení, v rukou drželo prapo-
rec vítezství a šelmicku mangustu, které z úst vytékalydrahokamy. Podle
lidové víry zabezpecuje tento božský pár hojnost a blahobyt, zbavuje
bídý a nouze. ' ..

Vchode1il pro masky vstoupil odmereným ~okem buh Vadžrapáni.
Pricházel doprovázen svou šaktí .(ženským protejškem tantrických bož-
stev), kterou prostíMongolové nazývali sengdongma (seng-gdong-ma),
což znamená "Žena se lví hlavou". Doprovázely ji dve bohyne, jedna s
hlavoU.tygra a druhá s hlavou medveda. podle verících tyto ctyri masky
h1ibHyzlé duchy a urovnávaly mezilidské spory.Jejich tanecsymbo~izoval
znicení hord duchu Zla. Vadžapáni si svým tancem podmanoval.všcch-

,ny,kdo jsou zaslepeni mocí .

a pýchou a vítezil nad zlými
silami. SengdQngma spolu se
svýmispolecnicemi s medvedí
a tygrí hlavou marily úklady
a kletby neprátel.

. Dále se objevilyctyri páry
stra~livýchrudých masek di-
thoggjii (gri-thogs-brgjad),
osm meconošu. Odevy techto
masek s hrozivými obliceji
bylyrudé. Mecono~isi pro se-
be odríkávali. zaklínací for-
mule, jejichž prostrednictvíin
oni sami nabývali sílu mocné-
ho božstva Erliga Nomun- Chešang-chánsesvýmdopro.tJodem.
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chána, zahájili tanec, symbolizující vyhlazování neprátelských hord,
o a ukoncilijej pohybyvyjadrujícímivítezství.Po svémvýstuputanecní

o kruh neopustiJi,ale vyckalido pUchodudal~íchbožstev.

Býla jimi dve božstva rigpii-lhamo (rig-pa'i Iha-mo) a liikhiin-sogdag
(las-mkhan srog-bdag), bohyne moudrosti a vládkyne života. První mela
cervenou masku s hrozivým výrazem.a odev.z modrého hedvábí, v ru-
kou držela medený mec a železnou dýku -phurbu, druhá mela na hlave

prilbu a pres odev nosila drátenou ko~iJi,v rukou mela cervené kopí
a loveckou ~niru k chytání zlých duchu. Tyto bohyne predstavovaly do-
provod božstva džamsranaa predvádely svuj tanec s patetickými, hrozi-vými gesty a pohyby.

Zaznelo opet vyvolávání.Vykurovacínádoby byly naplneny je~tevet-
ším množstvím vonné pryskyrice a k nebi stoupala velká oblaka dýmu
na pocest jednoho z nejvýznamnej~ích hrozivých božstev.Na ploše camu

se nyní objevilo s obvyklým doprovodem božstvo camsing (lcam-sring)
nebo mongolsky džamsran. Tanecník mel na sobe težký odev ze zlatem
pro~ívané látky a náprsní krunýr. Jeho ohromná maska,vycenená ve.
stra~livégrimase, byla inkrustována ozdobami z korálu. Vznešene krácel
k tanecnímu kruhu. Leskem svésC1ya moci ovládalototo božstvotri
svety.Tanecník v této masce mohl, stejne jako v~ichni ostatní, vyhlížet
Otvorem umísteným mezi jazykem a dlouhými tesáky.Maska z'rudých
korálu se zlatým blýskavýmobocím pusobila v paprscích letního slunce
skoro jako živá. Umelec, který tuto masku zhotovil, seradil korály podle

o veJikostitak, žeohnevivá,návalem krve nadmutá hlava s dlouhými, ohnive
rudými, na záda spadajícími
vlasy vypadala jako rozžha-
vená. Džamsran, stejne jako
ostatní hnevivá božstva, mel
na hlave korunu tvorenou peti
lidskými lebkami, které zná-

i zornujívítezství nad.peti sila-
mi zla. V rukou tcímal džam-
sranmec blyštícíse krvave ru-
dou barvou a srdce preplnené
krví. Každým pohybem svého
pomalého tance zastrašoval
neprátele.

-Spolecne s džamsr.anem
tancili také jeho hroziví božští

~8
.. .

..: I~.,'

l
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pruvodci. Tyto masky se pomalu otácely pod paprsky horkého cerven-
COVéJ;lOslunce v kruhu masek - bag-tjga predvádely symbolické pohyby.
Každý z techto pohybu nicil neviditelné neprátele vyvolané silou zaklí-
nadel na plochu camu, již vládCipohrebišt promenili ve hrbitov.

Po džamsranotlC"odchodu znovu zaznely vyvolávací t6ny pozounu,
flétena cinelu. Z východu pro maskyvyšlyven dva páry masek, které pred-
stavovalypruvodce Mahákály. Jeden z nich m~l strašlivou tmavomodrou
masku, druhý hnevivou hnedou masku. TIetí, tmavomodrá maska,
ukazujíc{vycenené zuby, mela odevz tmavomodrého hedvábí. Ctvttýmel
cernou maskUa odev zhotovený z cerného hedvábí, prošívaný zlatem.

Po nich následovala stra~livá bohyne lhamo (lha-mo). Tato maska
byla modrá. Hlavu mela ozdobenu chocholem z pavích per, v uších náuš-
IlÍce zobrazujíC( hada a lva; V rukou držela mec a misku z lidské lebky.
Poté zvuky hudby vyvolaly na scénu camu masku samotného božstva
Mahákály. Maska mela hrozivý výraz, odení bylo modré.

. Z pruchodu pro masky 'vystoupili ctyri vládcové okolí dongniinži
(gdong-gnan-bži). Jeden z nich byl vládce hory Bogdchán-úl, na jehož
severní strane leží nekdejší Urga, hlavní mesto Mongolska. Tato maska
mela hlavu mytického ptacího krále Garudy. V zobáku držel hada, jehož
svíral krídly a paráty za hlavu a za ocas. Na hlave mel Garuda dva velké
rohy. Spolu s Garudou prišel i Popelavý starec s rozcuchanými vlasy
a dlouhým šedým vousem. Tato maska ukazovala vycenené zuby a její
velké oci vyhlížely divoce a hrozive. Odena byla do modrého hedvábí.
V ruce držela prehnutý provaz ke spoutání neprátel. Lid považoval toho-
to ducha za vládce Cibulové hory, která leží západne od Urgy. Jedna ze
dvou dalších masek mela modrou psí hlavu, druhá modrou kancí hlavu
s mocnými, desive vyhlížejícími klektáky. .y mongolských hrdinských
~ágáchse vyskytujepostava šamanského ducha, kterýmá podobu kan~e,
S hlasitým chrochtáním trhá svými štetinami mraky na obloze. Na
jednom z jeho klu jsou nabodnuti hrdinové, kterí se s ním pus~iIido
souboje, aby ho obrátili na buddhismus, a na. druhém klu kone pora~
žených buddhistických reku. Je možné, že mistr výrobce masek tuto
bájnou postavu ztotožnil s maskou pohanského ducha s kancí hl~vou,
který, poražen uciteli buddóistické víry, se stal ochráncem ucení, proti
nemuž predtím bojoval.

. Po skoncení tance techto ctyr masek vyšli z východu pro masky ctyri
acarové(a-ca-ra), indictí ucitelé víry.Tyto svérázne ztvárnené masky mely
na sobe odevy z jednoduché, pruhované bavlnené tkaniny a ve srovnání
s jinými maskami v pestrých odevech, ušitých z hedvábí protkávaného
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zlatem, vyhlíželyveliceskro.mne.Acarotl!predvedli tanec lo.to.savého.ko.laa poté se vzdálili.

Na prfštfvyvolánívyšel na scénu Bílý starec, do.brýduch zeme. Tato.
maska bylavytvo.renas podivuhadno.u silou výrazu. Kmeto.vumohutnau,
lyscu hlavu lemcvaly dlouhé šedé vlasy.Starec mel šedý Vo.USa hunaté
o.bací,Po.dnímž vyhlíželymo.udré cci, které to.ho.již mno.ho.videly.Tvár
Bílého. starce mela prátelské rysy, rty se v1ídne usmívaly. Tanecníkem
Bílého.starcebylvždyvysaký,urostlýmnich. Videt mahl mezercu v ústech
masky.Na sabe mel bílý sametovýcdev,na jehcž stríbrite bílém po.dklade
byly rozesety kruhy tvo.renénižavými~ zlatými a zdenými draky, jako.
symbcly síl~ V ruce držd dlo.uho.uMl s drací hlavcu, znak dlauho.-
vekcsti. Kalem krku mel af)ravskýniženec. Mel u sebe sladkasti a tabák,
které ro.zdelo.valdetem a staríktim; dar o.dneha prinášel blaha a štestí.
V celém camu byl Bílý starec nejo.blíbenejšípo.stavau. '.

Ke camu v Vrze patrily také ctyri lví masky _ dve bílé a dve zdené.
Tyto.styHzavanémasky bylyzvláštpekne zpraco.vány.Samy.se mystického.
tance neúcastnHy,.nýbrž svým aso.bitým hraním aživcvaly celé pred-
stavení. VraH lvti vystupavala asm mnichti, pa dvo.Una každého. lva
pricemž vždy jeden mel nasazenu masku, a druhý se pad "lví ktiží"

,~ držd za pas svého.partnClFi(diváky'" _.. nevidenéha)a spalecnes ním "tva.:'-' Y'
l" I. n va.~.!.

."Jt,\,1f);Ij!I\'Jni;;lGi'Ia'I.,. Paté do.svého..kruhu .na tanecní
plaše vstaupil tanecní mistr campon,
který mel za úko.lna záver predsta-.
venl camu uvrhno.ut na hranici cag-
khar a spr, záverecné 'o.betní dary
o.chráncÍlm víry. CamponutI tanec
mel ztelesnavat bažstVa Jamu. Pa
jeho.adchadu vstaupi1a do.vnejšího.
kruhu ~anag-tig jednadvacet Cer-
ných strážcti, kterí v ta!Dta kruhu
predvedli svtij charakteristický ta-
nec. Pri nem si pro. sebe adríkávali
zaklínací farmule ba~stva Jamy. Po.
sko.ncení svého.tance o.Pustiližana-
gOtl! sVÍljkruh a usadili se uvnitr
'ctyrúhdníka camu na lavice, které

Dharmapála. jim prinesli. Pak následo.valadlo.u-
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ho. o.cekávaná prestávka. Ta.Qecnício.dpacívali a pasilavali se, zatímco.
Bílý starec pokracoval ve svých veselých výstupech, jimiž šíril rado.st,
veselía štestí. . .

Pa prestávce z výchadu pro masky vystaupila hrazivá maska camiinti
(ca-mun-tri), která byla pavažavána za ženskau sílu (šakti) macnéha
tantrickéha bažstva Erliga Namún-chána. Tato.bahyne mela v rukau
tro.jzubec'a pohár z lidské lebky.Pa uko.ncen,ímystického.tance camiinti
neopustila kruh, ale acekávalapríchad sVéha':chate,Erliga Namún-chána.

Erlig Nomún-chán se abjevuje jako.po.slednív samém 'záveru' mysté-
r.iecam, když všechny astatní masky již svétance predvedly.Král zákanu
však na scénu ~espechá; apet zaznela vyvalávání, ale Erlig si,ješte stále
dává na cas. Na tanecní plaše se abjevuje teprve po.tretí naléhavé výzve.
Pahybuje se velmi pamalu. Zdá se, jako.by pro samau dtistajnast ~otVa'
mahl pahybo.vatnohama, nebat je pri každém kraku staví spíše do.strany
než dapredu, a vzniká tak dajem, jako. by pauze kladl jednu nahu
namísto. druhé a vubec se nehýbal z místa. Hudební nástroje zazní ješte
naléhaveji, ale Erlig Namún-chán krácí stále Po.maleji. Jeho suita je
velmi pacetná: uvádejí jej nejen aba vládcavé pahrebišt, chelang-chán
s dapravodem, nasici vykuravacích nádab a hráci na flétnu; ale také
ctyri indictí ucitelé víry acarotlé,'výhružne krácející za ním, .aBílý starec
se ctyrmi lvy.Aby zdtiraznil význam to.hota príclio.du, jede Bdý,starec
usazen na jednam ze lvu. V prtivadu krále zákanu byla táké asm m,asek
dithoggjiidu,kterí svtij tanec predvedli již na'Po.cátkucamu. Z davu prihlí-
žejících tu a tam vystupavalilidé a vešeli ..' .

na pestré, zlatem pratkané raucho Erlig-
chánavy masky khatagy. Obravská;
strašliváErligava býcíhlava byla madrá;
prataže podle barevné symbo.likycerná
a tmavamadrá oznacavaly,prísnau du-
stojnast, nahánející sQ-ach.Cervená byla
barvau maci a síly,která si podmanavata
vše kalem. Žlutá symbalizo.vala štestí
a dlauhý živat, bílá' laskavast a mí-
rumilavno.st.Z barvyadevtia masekbyla
možq.a vycíst také charakter a pavahu
jednatlivých Po.stavcamu. .

Erlig Namún-chán, vládce nad mrt-
vými, tancil pamalu a dlauha, spalu se MaskaErligNomun-chá'na,krále
svýmqapro.vadem.Zatímco.svýmimys- zákonua vládcepodsv!tf.
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tickýmipohyby symbolickyhubil nositele zla, kterí ješte zustali po tancích
. dr[vevystoupivšíchmasek,pronášelimnichovézaklfnacfformule,s je~
jichž pomocí vháneli neprátele víry do figurky lingka vyrobené z testa,
nebo nakreslené na ctyrúhelnfkovém kusu bílé látky.

V záveru camu se v témž poradí znovu objevily na scéne všechny
masky, které tancily pred príchodem Erliga Nomún-chána. Za zvuku
vyvolávacímelodie vstupovaly jedna po druhé do velkého kruhu masek
a predvádely tam tanec. V této chvilijiž slunce stálo velicenízko. Hedvábí
a brokát kostýmu, modré, rudé, žluté a bflé masky, zlato lesknoucích se
symbolických ornamentU, tyrkysy a korály pusobily jako bizarní, kou-

zelné preludy. Žanagotlév cerných cepicích,.kterí až d~sud sedeli na la-

_.
f

vicích vne kruhu, se pripojili k všeobecnému tanci. Zacal nejefektnejší
okamžik predstavení camu. Desítky masek v barevných odeních pred-
vádely symbolické pohyby v rytmu hudby.

. V této chvíli byla ukoncena recitace evokací božstev a duchu v rámci
obradu spálení lingkJ. Chrámoví sluhové pripravili na jižní strane, za
diváky,hranici. Na ní stál velký kotel, ve kterém za ctení rituálních textu
bylo uvede'no do varu máslo. Tanecní mistr camponsi oblékl starou záste-
ru, potrísnenou již pri drívejších obetech túkem. S pohárem z lidské
lebky,který byl naplnen silným alko~olem smíchaným s rúznými prísa-
dami, pronesl zaklínadlo nad kotlem s varícím tukem, nad kterým chrá-
moví sloužící drželi portrét lingkJ, natažený na dlouhých tycích. Po
symbolickýchpohybech a prectení zaklínadel vylilcampon obsah poháru
do kotle s rozpáleným tukem; jakmile kapalina pokryla hladinu horkého
tuku, vyšlehl z kotle obrovský plamen, jehož jazyky v mžiku spálily
figurku nebo portrét lingkJ. V témž okamžiku se zdálo, jako by také
campon byl zachvácen plameny, za nimiž byla.videt už jenom jeho hlava
a rozpažené ruce. .

Tance masek nyní koncily.Mnichové, usazení v pavil6nech, povstali.
Práve nastala hodina spálení cagkfzarua soru, urcená astrology. Slunce
zašlo, na východe se ukázal mesíc.. v jeho svitu pusobily masky v ta-
necním kruhu zcela jinak než v oslnivém slunecním svetle.Vne okruhu
kláštera již meli chromoví sluhové pripravenu hranici na spálení obetí.
Dlouhá polena byla postavena Vpodobe stanu, jehož vnejší steny byly
pokryty senem namoceným v tuku. Poblíž byly zapáleny dve menší hra-
nice. Pred hranice se postavil campdn, za ním stáli nosici s lagkharem
a sorem. Zaklínac p'istoupil k.velké, v jasných plamenech stojící hranici
a vhodil cagkhar a za ním sOt:dovnitr horícího stanu. Jako stín pllsobil
Zaklínac, predvádející ve vlajícím odevu svuj podivný tanec v krvave
rudém svitu plalrienú, kdyžtytQpyramidy vydal ohni. V tomto okamžiku
se rozlehly výstrely.Diváci stríleli do h~anice ze starých pušek s kremí-
kovým zážehein, aby tak pomohli usmrtit zlé duchy, uvcžené do ohne
znicení. Starí hikostrelci meli pri tomto záverecném obetním obradu své
luky pri sobe a zacali vystrelovat do planoucí hranice šípy, až plameny
-vyšlehlyvysoko k nocnímu nebi. Také obyvatdé z okolí kIášteni prinesli
vše, co je treba k porážce Zla. Házeli do ohne suchou stromovou kuru,
tuk a otýpky drevených trísek napuštené olejem na svícení, nebo vylévali
na hranici .másloj nebot duchové vládnoucí tomuto kraji a ochranná
božstva ucení, cítící obetní dary stravované plameny, meli videt, že také
prostí lidé se úcastní této, duchum tak libé, obeti. .
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Mnišský sbor pokracoval.vrecitaci zaklínadel. V kruhu tancily masky,
.osvetlovanéplápolajícím ohnem hranice. Hra svetela'stínu oživila jeji~h
fantastické obliceje a zdálo se, jako by je osvecovala radost z.víte.zství.
Dav prihlížejících se pripojil k záverecným modlitbám, a mohutný ch6r
~užských hlasu se vznešene rozléhal na záver tohoto dne kvecerní obloze.
Spálené drevo na hranici se zhroutilo v dešti jisker. Masky ukoncily svuj
tanec, a všichni úcastníci camu kráceliv procesí k chrámu. Cam byl'u kon-
ce. Diváci opoušteli místo konání camu. Lidé z mesta se vraceli domu
a ti, kdo prišlize stepi,spechalike svýmkoním. .

Pantomimické mystérie cam Erlig-chána se v této podobe konaly v Qrze
od roku 1811do roku 1937,celkem 127krát, jedn0trdo roka: Jen jeden-
krát, pocátkem tricátých let našeho století, došlo v jednom roce ješte
k druhému predstavení. Stalo se tak na žádost filmových tvurcu z teh-
dejšíhq Sovetského svazu, kterí prijeli do Ulánbátaru natocit cam. Tyto
snímky bylyporízeny na cernobílém filmu bez zvuku. Pri.natácenínebyli
prítomni žádní vedectí poradci a mnohé momenty, duležité z hlediska
historie tohqto tance a pantomimických mystérií, zustaly mimo zorné
pole kameramanu. Presto je tento materiál z vedeckého hlediska velice
cenný, nebot film ukazuje všechny fáze camu ErHg-chána. Ví se, Že
Japonci behem 2. svetovéválky natáceli mystérie Eriig-chána v nekolika
klášterech Vnitrního Mongolska, a !ytozáberý byly predvádeny kocov-
níkum v Mandžusku. Koncem 90; let všude v Mongolsku dochází k oži-
vení buddhismu, restaurují se staré buddQistické kláštery a vysvecujíse
nové svatyne. Obnovuje se. t;iké my~térie cam. V r. 1999, poprvé po více než
šedesáti letech, byl predveden cam na nádvorí klášt~ra'Gandan v Ulán-
bátaru. V úloze tanecního 'mistra campona vystoupil starý buddhistický
mnich, který si ješte doqre pamatoval všechny tan.elní pohyby a mohl
potešit prítomné diváky svým starobylým tanecním umel1ím. Bohužel
takových' mistru zustává.v Mongolsku kaŽdý~ roke~méne a méne.
V soucasnosti je pro 'všechnymilovníkycamu nanejvýš aktuálním t1kolem
porídit podrobné záznamy aktivních úcastníku éamu s popisem všech
kostýmu, atributu a tanecních pOQybu.V roce 1997.pyla ve.VnÍtrním
Mongolsku vydána monografie o camu od autqra'Erd~niho~ který za-
chycujeve svépu~1ikacivznik a vývojcamu v ruzných cástech Mongolska,
uvádí jednotlivé druhy divadelních predstavení, vztahující se k camu,.
)bsah her a charakteristiku' hlavnr~h hrdinu. .':fatopubli~ace ur~ite
'ozšírí naše vedomosti o camu',zvlášte pak o jeh~.pfedstaveních, která se
)dehráv~lave Vnitrním Mongolšku:' ..
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Tovlin Bold (13 let): PantomimickÝ tanec co1(l7- výrez: tanecn(ci (Mongolsko).
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Tovlin Bold (13 let): PantomimickÝ tanec cam - výrez: orchestr (Mongolsko).
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