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"Koncept upája v Japonsku raného středověku 

Využití schopnosti výběru vhodných prostředků (upája) v průběhu dramatických proměn 

tzv. nových kamakurských škol buddhismu" 

Bereme-li strategii účelných prostředků (skt.: upája/ jap.: hóben) jako hmatatelný průmět konceptu ne-já 

do naukové praxe, máme nepochybně co do činění s jedním z fundamentálních témat mahájánovového 

buddhismu jako celku. V kontextu japonského buddhismu (a buddhismem ovlivněné japonské kultury 

obecně) se slovo hóben objevuje jako univerzální zaklínadlo prakticky na každém kroku. Většina jeho 

uživatelů je však přesvědčena, že má ve věci tohoto pojmu jasno, že to je (podobně jako pro nás 

'jezuitský' účel, který světí prostředky) v zásadě koncept velmi prostý a od počátku "hotový", tedy bez 

nějaké zásadní historické dynamiky. Z tohoto hlediska zní titul předkládané práce bez pochyby jako velká 

výzva snad pro každého badatele v oblasti japonského buddhismu. Příslibem vzrušující četby je i 7mínka 

o "dramatických proměnách nových kamakurských škol", neboť ani zde nejde rozhodně o běžný přístup. 

Kamakurské školy bývají, a to jak z hlediska dogmatiky, tak z hlediska praxe, obvykle vnímány jako 

pokusy o dramatickou polarizaci do té doby v zásadě všeobecně respektovaných a sdílených 

soteriologických prostředků (případně jejich zasazení do nestandardního kontextu), vystřídané záhy 

pozvolnou 'degenerací' směrem k japonskému eklektickému 'normálu'. Tedy, ze zjednodušené běžné 

perspektivy, "dramatičnost" (s výjimkou ničirenského proudu) končí osudy symbolických 

patriarchů-zakladatelů (kaíso) , s nimiž je tato 'náhlá' polarizace tradičně spojována. Pokud by se na 

konkrétním příkladu účelných prostředků podařilo diplomantovi ilustrovat, že tomu tak není, byl by to 

určitě pozoruhodný počin. Zájem, který ve čtenáři vzbudil titul, dále posiluje i formulace z úvodu, že 

hlavní otázkou práce je "hledání faktorů, které umožnily proměnu v nahlížení na prostředky vedoucí ke 

spáse" (str. 7). Nezasvěcený čtenář se těší na "představení předkamakurských témat", klíčových pro 

pozdější vývoj (i) ve vztahu k využití hóbenu. Tolik práce slibuje. A co opravdu přináší? 

Diplomant projevil velmi dobrou obeznámenost s anglofonní sekundární literaturou i aktuálními 

badatelskými trendy na Západě, a dokonce i snahu alespoň symbolicky použít i některé originální 

prameny. Prokázal, že se v míře, která je pro neoborového studenta jistě výrazně nadprůměrná, orientuje 

v tradiční periodizaci japonského buddhismu raného středověku i v obecných dějinách této epochy. 

Problém ale, podle mého názoru, nastává v momentě, kdy očekáváme, že diplomant od zprostředkování 

"korektního" (a dnes již i v našich podmínkách všeobecně známého) přehledu přistoupí k vlastní 

myšlenkové konstrukci. Nepodařilo se mi (ale možná je to jen moje nedovtipnost) vystopovat odpověď na 

"hlavní otázku práce", tedy jaké příčiny vedly "k proměně v nahlížení na prostředky vedoucí ke spáse" a 

vlastně ani jak tato proměna vypadala. Tedy pokud se touto proměnou nemíní v literatuře znovu a znovu 

opakované klišé o náhradě relativních prostředků prostředky absolutními. Nepodařilo se mi ani nalézt 

přímou souvislost mezi obecně historickou sumarizací (str. 27-31) a něčím, co bychom mohli nazvat 

'historicko-společenská podmíněnost konceptu upája v japonských podmínkách'. 

Určitým zklamáním je i fakt, že avizovaná "předkamakurská témata" se omezují na jediné, a sice tzv. 

hongaku šžsó (nauku o Výchozím probuzení). Je nepochybné, že právě toto téma hraje v genezi nového 

kamakurského buddhismu zásadní roli - a navíc, že se jako jedno z mála konečně dostalo i do zorného 

pole badatelů na Západě. Přesto by, podle mne, stálo za to zastavit se i u některých dalších, podobně 



relevantních témat - např. tendaiského konceptu ičinen sanzen (3 tisíce světů v každém pomyšlení) či 

šingonského sokušin džóbucu (buddhovství v tomto těle). Na druhé straně pokud má autor ambici zabývat 

se konkrétně tématem hongaku šisó, měl by tuto volbu zřetelněji zdůvodnit (nespokojit se jenom s tím, že 

je téma obecně považováno za nosné) a s tématem by se měl pokusit dále pracovat - tedy blíže vyjasnit 

jeho roli v procesu etablování reformních směrů, případně konkrétně ve vztahu k účelným prostředkům. 

Velmi relevantní jsou poznámky o významu Lotosové sútry pro všeobecné přijetí konceptu upája/hóben 

v oblasti klíčového vlivu této sútry (tedy ve velké části Východní Asie) - byť redukce celého spisu pouze 

na glorifikaci upáji mi připadá přece jen poněkud přehnaná -, i o predestinaci kamakurské reformace 

tendaiským 'klíčem k naukám'. Škoda, že oba tyto podstatné faktory zazní jen okrajově a diplomant 

s nimi dále nepracuje - zde by, podle mého názoru, bylo pole pro nosnou úvahu. Pokusit se o výklad 

kamakurského pokusu o monopraxi jako realizaci 'lotosového' přístupu ... Zamyslet se, jaký vliv měla 

heianská transformace buddhistických škol ze 'studijních oborů' v 'církve' nejen na praktickou nauku 

jednotlivých směrů, ale i na naukové klima jako celek... Škola Tendai je pochopitelně logickým 

modelovým příkladem, nicméně to, že se určitý konkrétní moment "propaguje jako vrchol buddhovy 

nauky" a že se škola "považuje za nositele nejvyšší pravdy" (str. 17) je naprosto standardní přístup, který 

se v japonských podmínkách stal klasickým nejpozději na přelomu období NaralHeian (2. pol. 8. stol. po 

K.) . Kdyby škola-církev nehlásala, že její učení je to nejdokonalejší, ztratila by přece svůj raison d'etre! 

Nechceme-li zabíhat zpět ke kegonskému konceptu kosmického buddhismu (s centrem kosmu velmi 

sugestivně lokalizovaným přímo do postavy narského Mahávairóčany) a dalším postupně 

emancipovaným narským proudům, musíme si povšimnout alespoň školy Šingon (diplomantem obratně 

označované za "kontrapunkt" k Tendai), která exkluzivitu své nauky (t.j. mantrajány) proklamuje 

nesrovnatelně radikálnějším způsobem než škola Tendai a v jistém směru by se tak dala chápat jako 

přímý předobraz 'kamakurské monopraxe'. Je však třeba rozlišovat mezi třemi typy postoje: 

Nejdokonalejší praxe - univerzálně jediná možná praxe - a jediná reálná/přínosná praxe v daném 

kontextu C objektivně' - daná vývojová perioda /mappó/, daná lokace /Japonsko/ - viz např. Ničirenovo 

Kaimoku-šó; resp. subjektivně - dané 'emancipační stádium' jedince /viz např. Kúkaiova pojednání 

Sokušin-džóbucu-gi nebo Džú-šin-ronl). Ale to už se, inspirován diplomantovými podněty, pouštím do 

jiné studie ... 

Nezbývá, než se pokusit o hodnocení, které je pro mne v případě předkládané práce velmi problematické. 

Je nepochybné, že diplomant má nadprůměrný všeobecný přehled, snaží se pracovat korektně s jemu 

dostupnou literaturou a dodržet všechny předepsané formální rysy diplomové práce. Místy sice narazíme 

na překvapivou stylistickou neobratnost (např. na str. 5, 14, 18, 24 - vede, alespoň pro mne, k obtížné 

srozumitelnosti sdělení), nicméně obecně po formální stránce práci považuji za nadprůměrnou. Jsem však 

na vážkách co se týče naplnění tématu a metodické relevantnosti. V tomto směru mám dojem, že se 

diplomantovi podařilo připravit půdu pro velmi zajímavou konstruktivní úvahu, na kterou nakonec 

nedošlo - což je, podle mého názoru, vzhledem ke zjevným schopnostem diplomanta, opravdu škoda. Po 

dlouhém váhání se nicméně přikláním k hodnocení chvalitebně - do značné míry spoléhaje na to, že 

diplomant bude schopen závěry, jež pro mne z práce samé nejsou dostatečně zjevné, prezentovat v rámci 

obhajoby. 

V Praze dne 27. ledna 2010 
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