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Souhrn 

 

Obecně se píše, že během období Kamakura (1185–1333) došlo k radikální proměně 

na scéně japonského buddhismu. Tato proměna však byla možná jen díky souhře 

mnoha faktorů, které umožnily, že doba, respektive společnost, byla „zralá“ na změnu. 

Faktem je, že právě během těchto 150 let se objevily na scéně charismatické osobnosti 

(Hónen, Šinran, Dógen, Ničiren), které založily směry, jež jsou dnes v Japonsku 

nejpočetnější. Nicméně někteří badatelé věrohodně ukazují, že drtivá většina tzv. 

nových prvků se objevuje už několik desetiletí, někdy i století před Kamakurou a 

stejně tak vymezování tzv. nových směrů vůči tradičním (a jejich údajný úpadek) 

vykazuje podezřelé trhliny. V jejich vztahu k ostatním školám hrálo roli i využití 

tradičního buddhistického konceptu o schopnosti ve výběru vhodného prostředku 

k dosažení buddhovství (sa. upája, jap. hóben). Dalším pozoruhodným společným 

rysem je, že tito zakladatelé všichni tvrdili, že pro dosažení spásy stačí „nic než“ 

jediná (jimi vybraná) technika. K tomu však nikdy před kamakurským období ani 

nikdy po něm na japonské půdě nedochází. V této práci se pokusím primárně 

odpovědět na klíčovou otázku: „Jaké faktory tuto výjimečnou situaci umožnily?“ 

Postupovat budu od představení konceptu upája (jap. hóben) a pro tuto práci 

důležitých témat japonského tradičního buddhismu, přes stručné seznámení s tzv. 

novými směry a jejich exkluzivistickými nároky na praxi. Poté zařadím tyto jevy do 

širšího společenského kontextu a na základě historických dat z politického a 

ekonomického vývoje se pokusím osvětlit faktory, které byly nedílnou součástí 

formování náboženského kvasu konce období Heian (794–1185) a počátku období 

Kamakura.  

 



Summary 

 

There is a general opinion that during the Kamakura period (1185–1333) the scene of 

Japanese Buddhism has radically changed. But this change was possible only due to 

synchronisation of several factors that enabled the era or the society to be fit for that 

change. It’s a fact that it was during these 150 years that the charismatic personages 

(Hōnen, Shinran, Dōgen, Nichiren) of founders of the most numerous Japanese 

Buddhist streams appeared. Nevertheless, various scholars have plausibly 

demonstrated that a striking majority of the so-called new elements had appeared 

many decades, even centuries before the Kamakura period. Similarly the delimitating 

of the so-called new movements against the traditional schools (as well as their 

proclaimed decline) proves dubious gaps. An important role in their relation to other 

schools was played by the usage of the traditional Buddhist concept of choosing the 

skilful means (sa. upāya, jap. hōben). Another remarkable common feature is that all 

these founders had claimed that salvation could be achieved by doing “only” one 

technique (one chosen by them). But this has never happened in Japan before or after 

the Kamakura period. In this paper I am primarily trying to answer one cardinal 

question: “What factors allowed for this exceptional situation?” I will proceed from 

the presentation of the concept of upāya (jap. hōben) and relevant subjects of Japanese 

traditional Buddhism over basic introduction of the so-called new streams with their 

exclusive claims as to the Buddhist practice. After that I will place these processes to a 

broader social context and based on the historical facts from political and economic 

development I will try to clarify factors which were integral parts of shaping the 

religious fermentation of the end of Heian (794–1185) and the beginning of Kamakura 

period. 

 



Úvod 

 

Buddhismus je především soteriologickým náboženstvím, tedy praktickou cestou, kde 

není možné potvrdit, že pouze či primárně dogma je prizmatem, skrze které je třeba 

toto náboženství vnímat.1 Jak uvádí náš přední badatel Jiří Holba: „Z pohledu 

buddhistické praxe, a o tu jde v buddhismu především, je odpověď ale poměrně 

jednoduchá: vždy je třeba umenšovat strast naši i našich bližních, ať je náš status 

jakýkoli.“2 Buddha sám učil, že vše je nestálé (sa. anitjá) a že nezbavíme-li se ulpívání 

(ať už na čemkoli), nezbavíme se utrpení. Proto by ani žádná nauka neměla být brána 

jako dogma a v momentě, kdy splní svůj účel, by měla být opuštěna stejně jako vor, 

který poté, co nás převezl na druhý břeh, odložíme a nepotáhneme si ho na zádech dál. 

A podobné by se dalo říct i o lpění na jediném exkluzivním prostředku sloužícím k 

dosažení buddhovství, který by měl mít universální platnost pro každého. Před 

okamžikem zmíněná parabola s vorem je typickým příběhem užívaným na osvětlení 

schopnosti ve výběru prostředků vedoucích k vysvobození (sa. upája). Právě tomuto 

tématu se budeme věnovat na stránkách této práce. 

Práci jsem rozdělil na dvě základní části. V první se budu snažit představit 

tradiční buddhistický koncept upája/hóben a v druhé, na základě politického, 

ekonomického a společenského kontextu a srovnáním některých témat tzv. nových 

kamakurských směrů a tradičních škol, se pokusím odpovědět na otázku, co umožnilo 

právě na počátku kamakurského období objevení poměrně velkého počtu učených 

mnichů propagujících pouze jednu jedinou techniku sloužící k dosažení probuzení. To 

je z určitého úhlu pohledu popření konceptu upája/hóben, z jiného pohledu praktická 

aplikace tohoto konceptu při uplatnění vlastní techniky.3 V první části se tedy ve 

stručnosti seznámíme s počátky a vývojem konceptu upája a jeho přenesením na 

                                                 
1 Jeden z nejvlivnějších současných badatelů na poli buddhismu Paul Williams přímo říká, že 
„Buddhismus je soteriologií“. Srv. P. WILLIAMS with A. TRIBE, Buddhist Thought: A complete 
introduction to the Indian tradition, London – New York: Routledge, 2000, s. 2. 
2 J. HOLBA, „Buddhova nauka o ne-Já“, in R. CHLUP (ed.), Pojetí duše v náboženských tradicích 
světa, Praha: DharmaGaia 2007, 295–329: 327. 
3 Jsem si vědom různého označování konceptu schopnosti výběru vhodného prostředku někdy 
sanskrtským termínem upája, jindy japonským hóben, které může být zavádějící. Nicméně řídím se při 
výběru buď geografickým pravidlem nebo textovým/naukovým kontextem, tedy ve spojení s 
japonským buddhismem používám hóben, v indickém kontextu upája.  



japonské ostrovy. Základním sekundárním zdrojem pro tuto část týkající se upáji jsou 

dvě monografie. Starší z nich, kniha Michaela Pye,4 byla svým způsobem 

průkopnickou prací na téma upája a jejím zaměřením je primárně textová analýza 

konceptu upája v Lotosové sútře a pradžňápáramitové literatuře. Toto zpracování sice 

například z pohledu buddhistické filosofie obecně nenabízí mnoho podnětného, 

nicméně pro tuto práci skýtá některé velmi cenné postřehy, protože Lotosová sútra 

patří k jedné z nejstudovanějších súter v historii japonského buddhismu a ve vztahu 

k našemu tématu hrála velmi důležitou roli. Aktuálnější monografie Johna Schroedera5 

přináší oproti té předchozí mnohem více materiálu pro zkoumání vývoje 

buddhistických doktrín počínaje scholastickou abhidharmou, přes počátky 

mahájánového buddhismu s exkurzem k Nágárdžunově madhjamace a konče 

v chanovém buddhismu. Ani jedna z těchto monografií se však nezabývá uceleně 

užitím tohoto konceptu v Japonsku. Schroeder se částečně věnuje Dógenovi v kapitole 

zaměřené na čínský chanový buddhismus. Z článků, které jsem měl možnost získat, 

považuji všechny kromě Schroederova článku zabývajícího se upájou ve vztahu 

k Nágárdžunovi za téměř irelevantní k této práci, neboť jsou vždy velmi úzce 

zaměřené.6 Další literaturu, která je podle mě nezbytná pro kohokoli zabývajícího se 

japonským středověkým buddhismem, zmiňuji přímo v textu práce. V první části se 

kromě vývoje konceptu upája/hóben věnuji představení předkamakurských témat, 

která považuji pro pozdější vývoj i ve vztahu využití hóben za klíčová, např. tendaiské 

hongaku šisó (teorie primordiálního probuzení). Poté představím hlavní představitele 

raného kamakurského buddhismu a z nich o něco více Šinrana, neboť ten v některých 

ohledech přináší něco opravdu nového, originálního, což se o většině ostatních 

představitelů, resp. jimi hlásaných technikách dosažení buddhovství, dá říct jen těžko.7 

Navíc se nám v jeho odkazu odráží učení jeho mistra Hónena, kterého si naopak 

                                                 
4 M. PYE, Skilful Means: A Concept in Mahayana Buddhism, London: Duckworth 1978. 
5 J. W. SCHROEDER, Skillful Means: The Heart of Buddhist Compassion, Honolulu: University of 
Hawai´i Press 2001. 
6 Těmito články myslím např. D. C. YU, „Skill-in-means and the Buddhism of Tao-sheng: A study of 
a Chinese reaction to Mahāyāna of the fifth century“, Philosophy East and West, 24/4, 1974, 413–427; 
nebo v podstatě dosti vágní článek A. MATSUNAGA, „The Concept of Upāya 方便 in Mahayana“, in 
Japanese Journal of Religious Studies I/1 1974, s. 51–72. 
7 Uvidíme později, že technika dostačující k dosažení probuzení hlásaná Hónenem (recitace nenbucu), 
Ničirenem (vzývání Lotosové sútry) atd. byly naprosto běžnou součástí většiny zavedených škol. Srv. 
s. 33–8 této práce. 



představíme velmi letmo. Oproti nauce hlásané Hónenem si jako „zrcadlo“ postavíme 

ještě představitele tradiční školy, a to Džókeie, kterého považuji za typického 

představitele vzdělaného buddhistického mnicha, který naprosto ukázkově používá 

koncept hóben. Na závěr se ještě zmíním o nárocích na spásu hlásaných zřejmě 

„nejbojovnějším“ z představitelů tzv. nových kamakurských směrů, a to Ničirena. U 

všech těchto představitelů sleduji především jejich volbu vhodného prostředku (jap. 

hóben) k dosažení buddhovství. 

Ve druhé části se pak nejdříve zastavím u proměny vládnoucí třídy, kdy se moc 

přesouvá z dvorské aristokracie směrem k nově vznikající vládě vojenské třídy. To 

spolu nese i proměnu náboženské vrstvy, neboť v Japonsku nikdy nemůžeme 

oddělovat buddhismus (či náboženství vůbec) od politické moci. Tuto proměnu si 

ukážeme na změně v systému vlastnění hospodářské půdy, představující ekonomickou 

sílu, a s tím související přesun politické moci. Ta vyústila ve změnu v patronaci 

zdrojů, které jsou potřeba pro chod chrámových komplexů. Důležitý faktor pro 

společenskou proměnu spatřuji i ve „strachu“, který můžeme sledovat napříč celou 

společností a jenž souvisí s tzv. degenerativním pojetím Buddhova učení (sa. dharma). 

Japonská společnost totiž silně vnímala tzv. poslední věk dharmy (jap. mappó), který 

odráží období, kdy jsou pohromy (ať už přírodní nebo válečné) na denním pořádku a 

otázka spásy, přestože je nabízena na mnoho způsobů, je nejistá. Poté si připomeneme 

buddhistické ceremoniální texty (jap. kóšiki), které můžeme pojímat taktéž jako jednu 

z možných technik dosažení probuzení. Rovněž je zajímavé, že se tyto texty z drtivé 

většiny objevují pouze v 11. a 12. století. Dále se v této části znovu podíváme na 

některé údajně nové prvky raných kamakurských škol a srovnáme si je s tradičními 

školami. Při mapování společných prvků si připomeneme fundované závěry Jacqueline 

Stone, přední badatelky na poli tendaiského hongaku šisó, teorie, která má silný vliv 

na všechny představitele dřívějších i kamakurských směrů.  

V závěru se pak snažím odpovědět na hlavní otázku této práce, kterou je hledání 

faktorů, momentů, vlivů, které umožnily proměnu v nahlížení na prostředky vedoucí 

ke spáse.  

Rád bych ještě upozornil, že předpokladem pro porozumění textu je základní 

znalost buddhismu, např. základní termíny jako nirvána, bódhisattva apod. zde 



nevysvětluji.8 V případech, kdy považuji za důležité si daný koncept nebo termín 

přiblížit nebo ho nepovažuji za všeobecně známý, snažím se jej stručně vysvětlit. 

K práci ještě připojuji slovníček některých japonských buddhistických pojmů, které 

mohou čtenáři usnadnit orientaci. 

 

Poznámka ke zkratkám a transkripci  

 

Kromě běžného krácení slov jako: japonsky (jap.), sanskrtsky (sa.), editor (ed.) apod., 

zkracuji častější odkazy k Šinranovým textům, které se nacházejí v jeho sebraných 

spisech vydaných v roce 2007 v Kjótu – Džódo šinšú seiten: čúšakuban dainihan 

浄土真宗聖典: 註釈版. Kjógaku dendó kenkjú sentá 教学伝道研究センター(kol. 

ed.)., formou Název spisu, in DŽS, strana. 

Příklad: 

Džódo monrui džušó, (Sbírka textů o [cestě] Čisté země), in DŽS, s. 438. 

 

Kromě první citace neuvádím plný bibliografický údaj.  

Dále kromě prvního výskytu, kde uvádím plný bibliografický údaj, zkracuji i The 

Cambridge history of Japan. Vol. 2., Heian Japan a The Cambridge history of 

Japan. Vol. 3., Medieval Japan, na CHJ a díl a stranu. Např CHJ, 2: 682–3. 

 

Japonské a sanskrtské termíny přepisuji standardní českou transkripcí, u čínských 

slov používám mezinárodně uznávaný systém pinyin. 

 

Není-li uvedeno jinak, jsou překlady citací mé vlastní.  

 

 

                                                 
8 Pro fundovaný všeobecný přehled základních buddhistických témat doporučuji dvě skvěle napsané, 
systematicky a přehledně členěné knihy:  P. WILLIAMS with A. TRIBE, Buddhist Thought: A 
complete introduction to the Indian tradition, London – New York: Routledge, 2000; P. HARVEY, 
An introduction to Buddhism: teaching, history and practices, Cambridge: Cambridge University 
Press, 1990. 



1. Problematika způsobu dosažení buddhovství (sa. upája)  

1.1 Vymezení pojmu 

 

V sanskrtu i páli termín upája (příp. upája kaušalja) znamená prostředek, způsob, 

metoda, ale také lest, úskok (v běžném jazyce), v buddhismu pak vhodný prostředek, 

příp. schopnost (ve výběru) prostředků, vhodných pro zamýšlený účel a přiměřených 

v dané situaci. Sloveso upá-já, -játi znamená „přiblížit se“.9 Sanskrtsko-anglický 

slovník doslova říká, že u Bhartrhariho znamená upája (maskulinum) „přiblížení, 

přístup, příjezd; to čím člověk dosahuje nějakého cíle, prostředek nebo způsob, cesta, 

lest, dovednost, zručnost, rafinovanost (tak v Mahábháratě, Manuově zákoníku atd.), 

způsob úspěchu proti nepříteli atd.“ 10 A u termínu upájakaušalja (neutrum) najdeme 

„schopnost ve výběru prostředků“.11 Čínským ekvivalentem je fang bien 方便 

(případně fang bien li 方便力)12 a japonským hóben 方便.13 Japonské slovníky 

nabízejí vysvětlující překlad hóben jako kómjóna šudan, což je do angličtiny opět 

skillful means, do češtiny dovedné/zručné metody/způsoby/prostředky. V angličtině 

nacházíme spojení: skill in means, skill in devices, expediency, adapted teaching, 

skillful means, skillfulness, convenient means, adaptability… a ve francouzštině: 

l´habileté dans l´emploi des moyens, artifice salvifique, l´inconcevable habileté 

salvifique, des moyens salvifiques… Žádný zavedený jednotný překlad v češtině zatím 

neexistuje. Vladimír Miltner používá „metodická schopnost bódhisattvova“ a Jiří 

Holba „schopnost ve výběru (správných) prostředků“. 

 

                                                 
9 M. MONIER-WILLIAMS, A Sanskrit-English Dictionary, Delhi: Motilal Banarsidass 162002, s. 214. 
10 MONIER-WILLIAMS, A Sanskrit-English Dictionary, s. 215. 
11 MONIER-WILLIAMS, A Sanskrit-English Dictionary, s. 1322. 
12 Srv. D. C. YU, „Skill-in-means and the Buddhism of Tao-sheng“, s. 413–414. 
13 Převzato z čínštiny spolu s buddhistickými texty, tedy od počátku terminus technicus, i když tak 
nezůstal do dneška, viz uso mo hóben – „i lež je prostředkem“, účel světí prostředky; od 7. st. díky 
princi Šótokuovi je tento termín i texty Lotosové sútry a Učení Vímalakírtiho, ke kterým sepsal 
komentář, značně rozšířen mezi učenci. Srv. S. SHIMODE, „The Japanese Response to Buddhism“, in 
K. KASAHARA (ed.), A History of Japanese Religion, Tokyo: Kosei Publishing 42004, 50–60: 58–60. 
M. PYE, Skilful Means, s. 16 a 84. 



1.2 Historický vývoj 

 

Buddha sám žádný text nenapsal a to, co je zachycené, jsou jeho rozpravy, tedy 

rozpravy v daném čase, ke konkrétním lidem. A tento kontext je podle mě rozhodující, 

nebo alespoň nezbytný pro interpretaci (nejen) Buddhových nauk. Jak uvidíme v druhé 

části této práce, až se budeme zabývat raným středověkem v Japonsku, právě socio-

politický kontext může hrát důležitou roli při výběru vhodného prostředku k dosažení 

probuzení. 

U samotného Buddhy nemáme žádné důkazy, zda termín upája kdy použil. 

V pálijském kánonu se termín vyskytuje jen zřídka, a to spíše v běžném významu jako 

metoda, způsob. Naproti tomu v džátakách najdeme jeho spojení s pradžňá (poznání), 

což je důležité pro pozdější vývoj rané mahájány, ale každopádně nejde o nějaký 

propracovaný koncept. Co je důležité, je samotný příběh o Buddhově rozhodnutí, že 

bude předávat učení (sa. dharmu) dál.14 Spravuje nás o tom Mahávagga, první část 

Koše disciplíny (Vinajapitaka) pálijského kánonu, kde se říká, že Buddha nejdřív 

váhal, ale pak (na domluvu boha Sahampatiho) začal nauku předávat. Jelikož si však 

byl na základě vlastních zkušeností vědom obtíží, s nimiž se člověk setkává při 

dosahování probuzení, a rozdílů mezi lidmi, které činí tyto obtíže individuálními, 

rozhodl se užívat upájakaušalji. Zde vidíme spojení vhledu a soucitu, prvek později 

zcela zásadní pro mahájánu. 

Je proto nutné všímat si i toho, komu byla jednotlivá poučení určena a jak 

odpovídal na otázky druhých. Vždy dojdeme k závěru, že učil tak, jak vyžadovala 

situace. Pokud ignorujeme kontext sdělení (tedy komu, kdy a proč něco říká), nejen že 

omezujeme jeho metodu učení, ale zastíráme jeho soucit. 

John Schroeder, autor monografie o upáje, připomíná Upájakaušaljasútru, raný 

mahájánový text, který představuje Buddhu v jeho předchozích životech, jak ze svého 

nezměrného soucitu nejen lhal, ale také se pomiloval se ženou toužící po něm tak, že 

                                                 
14 Srv. např. R. R. JACKSON, „Upāya“ a A. SKILTON, „Disciples of the Buddha“ in R. E. 
BUSSWELL, Jr. (ed.), Encyclopedia of Buddhism, s. 871–872 a 230–233: 231. 



kdyby to neučinil, zabila by se, a dokonce i usmrtil muže, který měl v úmyslu zabít pět 

set lidí.15 

Další text, důležitý pro sledování konceptu upája, je Učení Vímalakírtího 

(Vímalakírtinirdéša), text dosud hojně používaný napříč buddhistickými sektami, který 

si získal velkou popularitu zejména v Japonsku. Zřejmě hlavně kvůli tomu, že hlavní 

postavou je laik, a také díky ranému komentáři prince Šótokua (574–622). Příběh 

vypráví o tom, jak Vímalakírti navštěvuje soudy, obchody, školy, nevěstince, pijácká 

doupata, herny a debatuje s bráhmany, státníky, děvčaty, s běžnými lidmi i s božstvy. 

Nic z toho ho neodkloní od jeho rozhodnutí následovat mahájánu, a naopak dokáže 

poradit, pomoci vhodnými prostředky (sa. upája) tomu, s kým se setkává. Další 

důležitou součástí je příběh o nemocném Vímalakírtim, za kterým se Buddhovi 

učedníci bojí vypravit, neb mají strach z jeho slovutné moudrosti; bojí se, že by byli 

opět poraženi v debatě. Jediný Mandžušrí se za ním vypraví. Následně se mezi nimi 

rozvine debata, kde nechybí ani téma prázdnoty (sa. šúnjatá), klíčové mahájánové 

téma, a my zjišťujeme, že i nemoc je upája a že bódhisattva je nemocen proto, že je 

nemocné lidstvo. V sútře se dále detailně rozebírá vztah vhodných prostředků a 

vhledu, že jedno bez druhého je bezcenné a vede k připoutání.16 

Je zřejmé, že pro člověka, který se celý život drží nějaké techniky či nauky, jež 

mu slouží nebo má sloužit k dosažení kýženého cíle, je dost těžkým úkolem odhodit ji. 

Kritika ze strany mahájány proto znovu upozorňuje na nesmírně důležitý základní 

koncept buddhismu, nepřipoutávání. Varuje před připoutáním k nauce o nirváně, jež 

pro mahájánistu není než provizorním vhodným prostředkem, podpůrným prostředkem 

k „finálnímu probuzení“ či prohlédnutí, jak se věci mají. Tento prostředek však nemá 

žádný konkrétní samostatný význam. V tomto bodě mluví jednoznačně především 

Lotosová sútra (sa. Saddharmapundaríkasútra, jap. Hokekjó), která s tímto důrazem 

opakuje historku o Buddhově váhání, zda učit, a právě v této sútře je (zřejmě poprvé) 

termín upája / upájakaušalja systematicky propracován.17 

                                                 
15 J. W. SCHROEDER, Skillful Means, s. 14 a 77. 
16 J. W. SCHROEDER, Skillful Means, s. 62 – 86; M. PYE, Skilful Means, s. 84–101. 
17 Lotosová sútra je volně k dispozici ve starém Kernově překladu na http://www.sacred-
texts.com/bud/lotus/ (13. prosince 2009). 



Obsah Lotosové sútry, respektive její poselství, se dá shrnout právě pod koncept upáji. 

Jakékoliv učení či technika vedoucí k vytouženému cíli buddhistů slouží jako 

podpůrný prostředek. Ať už jedinec jde cestou učedníka-šrávaka (tzv. šrávakajána) 

vedoucí ke stavu arhata, nebo cestou buddhů solitérů (tzv. pratjékajána), kteří dosahují 

stavu buddhy o samotě a neučí dál, či cestou bódhisattvů, je nutné brát tyto techniky 

jako různé provizorní metody, jež se všechny dají shrnout pod buddhovskou upáju, 

neboli jeho dokonalou schopnost výběru vhodných prostředků tak, aby ostatní bytosti 

unikly utrpení a dosáhly probuzení. Toto zdůraznění jednoho vozidla (sa. ékajána; 

buddhajána) je sice s novým důrazem nastíněno právě v Lotosové sútře, a tedy na 

počátku mahájánového buddhismu, nicméně neříká nic nového, nepřidává k učení 

Buddhy nic navíc. Podporu k tomuto tvrzení nacházíme nejen v Lotosové sútře samé, 

ale i v jiných spisech, včetně Nágárdžunových. 

Nágárdžuna byl velmi schopný literát a využíval své schopnosti k psaní 

v mnoha různých stylech, vždy dle posluchačstva.18 Nágárdžuna byl vůbec první 

buddhistický filosof, který artikuloval a obhajoval tvrzení, že všechny věci jsou 

prázdné.19 Nauka o prázdnotě má soteriologický význam, neboť její funkcí je odstranit 

uchopování, ulpívání, a tedy i utrpení.20 Nágárdžuna kritizoval veškeré nauky, které 

postulovaly svabhávu (vlastní podstatu), ale sám nenabízel žádnou teorii, neboť podle 

něj je soteriologicky kontraproduktivní nabízet jedinou universálně platnou teorii.21 

Nejde tedy o to, že by byly příčinou našeho utrpení různé metafyzické koncepty, nýbrž 

připoutávání k nim. A totéž platí o lpění na jediné pevně dané metodě, která by měla 

vést k probuzení. Důvodem, proč Nágárdžuna popíral jakoukoli svébytnou esenci, je 

prý to, že tvrdíme-li, že něco má svou podstatu (sa. svabháva), předpokládá toto něco 

nezávislost, což popírá závislé vznikání a neumožňuje tak kauzální závislost. Je-li 

tomu tak a popřeme-li závislé vznikání, popřeme tím i jakoukoliv možnost kultivovat 

                                                 
18 Srv. SCHROEDER, Skillful Means…, s. 92. 
19 Jestliže, jak tvrdí všichni buddhisté, věci vznikají pouze v závislosti na dalších věcech, pak není 
možné, aby něco mohlo mít statickou podstatu kromě vztahů k jiným věcem. Aby něco mohlo být 
prázdné, musí taková věc v určitém smyslu existovat, protože musela vzniknout v závislosti na něčem 
jiném. A stejně tak není nic, o čem by šlo uvažovat jako o nejvyšší realitě, nějakém Absolutnu, které 
má opravdu své vlastní bytí. Srv. M. SIDERITS, „Nāgārjuna“, in E. CRAIG (gen. ed.), Routledge 
Encyclopedia of Philosophy, vol. 6, London – New York: Routledge 1998, s. 638–41. 
20 Srv. P. WILLIAMS, „Buddhist Concept of Emptiness“, in E. CRAIG (gen. ed): Routledge 
Encyclopedia of Philosophy, vol. 2, London – New York: Routledge 1998, s. 76–80. 
21 Srv. SCHROEDER, Skillful Means…, s. 97. 



svůj život, jinými slovy pěstovat ctnosti a vykazovat nějaký pokrok na své duchovní 

cestě, čímž vposledku popíráme samu podstatu buddhistické cesty. Jestliže chceme, 

aby nauka o čtyřech pravdách měla nějaký smysl, musí být buddhistická praxe 

„prázdná“.22 

 

1.3 Výběr prostředků (jap. hóben) v japonském středověku23 

 

Na prostředky se můžeme dívat z pohledu bódhisattvy či buddhy, kteří je „vynalézají“, 

ale také z pohledu člověka, který je potřebuje. Ať tak či tak, vždy je nutné mít na 

mysli, že jsou provizorní. Avšak většina představitelů tzv. nových směrů 

kamakurského buddhismu (Hónen, Šinran, Dógen, Ničiren aj.) se vyznačuje 

upřednostňováním jen jediného prostředku dosažení buddhovství a zároveň se 

(někteří) vymezují proti prostředkům ostatním, které shledávají neefektivními, a tedy 

nepotřebnými. Tento koncept se zdá být rozhodujícím pro utváření kamakurského 

buddhismu, jenž má několik společných jmenovatelů. Zásadním společným rysem je 

fakt, že díky zjednodušení nároků na praxi (alespoň zdánlivému) umožňují přístup 

širokým masám trpících lidí k osvobození, do té doby vyhrazenému úzké vrstvě 

vzdělaných mnichů.24 S tím asi souvisí i další společný znak těchto směrů, a sice že 

k vysvobození stačí „pouze“ recitovat nenbucu 念仏 (namu Amida bucu = vzývám 

buddhu Amidu) u Hónena (1133–1212), což do důsledku dovedl Šinran (1173–1262), 

vzývat Lotosovou sútru u Ničirena (1222–1282) nebo provádět pouhý zazen, meditaci 

                                                 
22 Srv. John SCHROEDER, „Nāgārjuna and the Doctrine of Skillful Means“, Philosophy East and West 
50/4, 2000, 559–583: 570–573. 
23 Z důvodu vymezeného prostoru a zaměření této práce se nebudu věnovat dalším názorným ukázkám 
užití konceptu upája. Za zmínku by stál i bódhisattva Avalokitéšvara, později v Číně znám jako Kuan 
yin a ještě později v Japonsku jako Kannon. Říká se o ní (původně maskulinní postava, později 
femininní), že díky svým nadpřirozeným schopnostem dokáže zachránit lidi, kteří volají její jméno při 
pohromách jako požár, povodeň, ztroskotání na moři atd. Stačí jen říct Namu Kanzeon Bosacu a je to. 
Je tedy dokonalým příkladem soucitu. Taktéž se nemohu věnovat pradžňápáramitovým sútrám 
(rozpravám o dokonalém poznání). Stačí jen zmínit, že spolu s předchozími zmiňovanými aspekty 
mají společných mnoho bodů, mezi nimi důležité učení o prázdnotě, radikální kritiku předchozí 
buddhistické tradice atp. 
24 Nicméně, jak uvidíme později, některé údajné radikální novoty, např. umožnit přístup k buddhismu i 
ženám, byl v některých dobách ještě před Kamakurou celkem běžnou praktikou. Například uctívání 
ostatků, srv. B. D. RUPPERT, Jewel in the Ashes: Buddha Relics and Power in Early Medieval Japan, 
Cambridge: Harvard University Press 2000, s. 14–15. 



v sedě (jap. šikan taza 只管打坐) u Dógena (1200–1253). I přestože toto exkluzivní 

pojetí cesty není vždy tak jednoznačné, přijde mi, že by tito představitelé lpění na 

pouze jednom universálně vyhovujícím prostředku měli být objektem kritického 

zkoumání. A to právě vzhledem ke konceptu výběru vhodných prostředků ve vztahu 

k jednomu ze základních pilířů buddhismu, a to nauce o neulpívání. Nicméně soudit, 

zda něco je, či není adekvátně buddhistickým, není tématem této práce. 

 

1.3.1 Důležitá témata předkamakurského buddhismu 

 

Než se ale podíváme na některé představitele kamakurského buddhismu, je nutné se 

dotknout důležitých témat prezentovaných buddhistickým učením školy Tendai, které 

je japonskou adaptací čínské školy Tiantai. Za prvé je nutné mít na mysli, že hlavním 

textem pro školu Tendai je Lotosová sútra, a za druhé důležitost teorie hongaku. 

Teorie původního probuzení (jap. hongaku šisó 本学思想) ve své japonské podobě 

tvrdí, že nejen veškeré bytosti, ale i celý fenomenální svět je prapůvodně Tathágatou, 

tedy že naprosto vše je inherentně ve stavu buddhovství.25  

Jelikož teorie hongaku byla a dodneška stále je předmětem sporů, včetně 

odsouzení ze strany představitelů tzv. kritického buddhismu (jap. hihan bukkjó), 

považuji za nutné se na chvíli u této teorie zastavit.26 Problematickým tématem je 

                                                 
25 Standardně se má za první výskyt termínu „původní probuzení“ čínský apokryf Probuzení víry 
v Mahájánu, k němuž napsal vlivný komentář Fazang (643–712), zakladatel školy Huayan. Srv. J. 
STONE, „Medieval Tendai Hongaku Thought and the New Kamakura Buddhism“, Japanese Journal 
of Religious Studies 22/1-2, 1995, 17–48: 18–19. 
26 Během posledních dvou dekád minulého století pozvedli sérií článků a knih Macumoto Širó a 
Hakamaja Noriaki (akademičtí specialisté na madhjamaku a jógáčáru) transparent s nápisem „Kritický 
buddhismus“. Vyvolali tím v Japonsku bouři, která se přehnala nejen buddhologickými pracovišti, ale 
i buddhistickými kruhy, neboť oba hlavní představitelé tzv. kritického buddhismu jsou i věřícími 
buddhisty zenového směru Sótó. Hakamaja a Macumoto jsou přesvědčeni, že jógáčárové školy a 
nauka o tathágatagarbha sdílejí společný systém, který nazývají sanskrtským neologismem dhátuváda 
neboli teorie místa (řec. topos, jap. bašo場所). Termín dhátu označuje jakékoli esenciální, 
substanciální, věčné místo, které je zdrojem všeho ostatního a vše ostatní na něm závisí. Macumoto a 
Hakamaja tvrdí, že myšlenka dhátuváda stojí v přímém protikladu k autentické buddhistické teorii o 
závislém vznikání (sa. pratítjasamutpáda). Dhátuváda vyjadřuje prý přesně to, co Buddha svým 
učením zásadně popíral, a to je vede k závěrům považovat tathágatagarbhu a jógáčárové školy za 
nebuddhistické. Macumoto soustředí svou kritiku na nauku o tathágatagarbha a Hakamaja ji rozšiřuje 
na teorii primordiálního probuzení (jap. hongaku šisó), východoasijský vývoj tathágatagarbhovského 
učení, a tím do nelichotivého ranku dhátuváda spadnou veškeré školy východoasijského buddhismu, 



nahlížení hongaku šisó jako neměnného statu quo (všichni jsme ve stavu buddhy), 

který podrývá buddhistův záměr následování klášterní discipliny, meditačních a 

dalších technik vedoucích k probuzení (neboť probuzeni dle této teorie již jsme). Na 

sociální rovině pak status quo znamená, že věci jsou tak, jak být mají, a tudíž dochází 

k ustrnutí společenského rozvrstvení. Přestože je nepopiratelné, že buddhismus 

v Japonsku přispěl k sociální nespravedlnosti, není možné označit hongaku za 

hlavního či jediného viníka. Mnoho badatelů upozorňuje, že právě hongaku 

v některých případech představovalo pevnou (ať už explicitní či implicitní) 

ontologickou základnu pro buddhistickou morální a náboženskou praxi.27 Což 

potvrzuje z jiného úhlu i Salie King, specialistka na problematiku buddhovské 

přirozenosti. Ta ukazuje na textu Fo Xing Lun (Pojednání o buddhovské přirozenosti), 

že buddhovská přirozenost je zde použita jako upája. King říká, že buddhovskou 

přirozenost je třeba nahlížet jako neustálý proces, a ne jako nějakou ontologickou 

esenci.28 Slova átman používá autor Pojednání o buddhovské přirozenosti29 se 

záměrem dovést ostatní bytosti k probuzení, tedy jako upáju. Je třeba v učeních o 

buddhovské přirozenosti či tathágatagarbha vidět soteriologický způsob, který 

každému umožňuje aspirovat na probuzení. Navíc role hongaku jako údajné příčiny 

sociálních diskriminací a souvisejícího japonského etnocentrismu je ahistorické vidění 

skutečností, neboť k „etnocentrickému obratu“ docházelo ještě před rozpracováním 

témat primordiálního probuzení a stejně tak i nezávisle na nich.30 Specialistka na 

                                                                                                                                                         
které zastávají teorii primordiálního buddhovství, což je většina. Hakamaja viní hongaku šisó i 
z mnoha sociálních problémů ovlivňujících současné Japonsko. Podrobnosti viz P. L. SWANSON – J. 
HUBBARD (eds.), Pruning the Boddhi Tree, Honolulu: University of Hawai’i Press 1997. Tato kniha 
přináší více jak dvě desítky článků zabývajících se tématy kritizovanými představiteli kritického 
buddhismu, včetně zajímavých postřehů týkajících se exkluzivity nových kamakurských směrů a 
teorie hongaku. 
27 Srv. P. N. GREGORY, „Is Critical Buddhism really Critical?“, in SWANSON – HUBBARD, 
Pruning, 286–297: 289–291; J. STONE, „Some Reflections on Critical Buddhism“, Japanese Journal 
of Religious Studies 26/1-2, 1999, 159–188: 175–177.  
28 S. B. KING, „The Doctrine of Buddha-Nature Is Impeccably Buddhist“, in SWANSON – 
HUBBARD, Pruning, 174–192: 188. 
29 Text je tradičně připisován Vasubandhuovi, ale většina badatelů se shoduje na Paramárthovi (499–
569) jako nejpravděpodobnějším autorovi. 
30 Srv. STONE, „Some Reflections…“, s. 175–177. Ruben Habito připomíná obrat ve vnímání 
postavení Japonska ve světě: v původní představě to byla „periferie“, okrajová země, hendo 辺土, ale 
v průběhu 13. a 14. století  začalo být chápáno jako střed světa. K tomu zřejmě přispěly i mongolské 
invaze (1274 a 1281), které byly obě neúspěšné jen díky tajfunu, který zachránil japonský národ. 
Japonsko v tom pak vidělo božskou ochranu a těmto větrům se žačalo předzdívat kamikadze 神風 



hongaku šisó, Jacqueline Stone, kritizuje představitele kritického buddhismu 

z vlastního nedůsledného zkoumání historického vývoje hongaku a přímo říká, že:  

 

Primordiální probuzení není základní substrát, nepředchází fenomenální 

svět, ani není „generativním monismem“, který dává povstat všem věcem; 

jsou to zkrátka všechny fenomény, které postrádají nezávislou vlastní 

existenci (prázdnota) a zároveň povstávají skrze závislé vznikání 

(konvenční existence), a současně existují jak prázdně, tak konvenčně. 

Ontologicky to není nic jiného než vznik a zánik fenomenálního světa 

v každém okamžiku.31 

 

V Lotosové sútře nacházíme, kromě nespočetného označování techniky či učení jako 

upája/upájakaušalja, také svého druhu paralelu k učení o primordiálním probuzení 

(jap. hongaku šisó), které bylo rozpracováváno především v tendaiských kruzích, kde 

Lotosová sútra patřila mezi nejstudovanější texty. Podle učení Lotosové sútry je 

Šákjamuniho nirvána taktéž pouze prostředek (sa. upája), neboť on byl jako nejvyšší 

Buddha Tathágata (slovy Lotosové sútry) probuzen již před nespočetným časem. Bez 

dosažené nirvány ukazuje dosažení nirvány kvůli prospěchu těch, kteří nastupují na 

buddhistickou cestu, a pak vysvětluje, že kdyby byl na zemi stále ve stavu nirvány, 

věřící by se přestali starat o spásu. Proto názorně ukazuje vstup do nirvány, aby 

posluchači byli upřímně zanícení při svém vlastním dosahování osvícení.32 V 

rámci Lotosové sútry vystupují do popředí dva hlavní momenty: 1. koncept jednoho 

vozidla (sa. ékajána), který universalisticky zahrnuje všechny techniky a učení, kdy o 

každém učení či technice můžeme říct, že je v podstatě provizorní; 2. toto 

všezahrnující universalistické učení označované buddhovým vozidlem (sa. 

buddhajána) či jedním vozidlem (sa. ékajána) dosáhlo plného vyjádření ve znění 

Lotosové sútry, která je tudíž považována za nejvyšší učení. Logicky z toho plyne, že 

                                                                                                                                                         
(božský vítr). Srv. R. HABITO, „Tendai Hongaku Doctrine and Japan’s Ethnocentric Turn“, in 
Pruning, 374–387: 382–386. 
31 STONE, „Some Reflections…“, s. 174. 
32 Srv. patnáctou kapitolu Lotosové sútry v Kernově překladu, viz http://www.sacred-
texts.com/bud/lotus/lot15.htm (13. prosince 2009). 



škola Tendai, která propaguje Lotosovou sútru jako vrchol buddhovy nauky, se 

považovala za nositele nejvyšší pravdy. 

Důležitým předvojem pro kamakurský buddhismus a zároveň jakýmsi 

kontrapunktem k Tendai je směr zvaný Šingon, založený v Japonsku Kúkaiem (774–

835). Veškeré praktiky šingonského směru vedou ke sjednocení adepta s kosmickým 

buddhou, v Japonsku zvaným Dainiči Njorai (sa. Vairóčana Tathágata), který je 

ztotožňován s tělem dharmy (sa. dharmakája). Tzv. tři mystéria esoterního učení (tělo, 

řeč, mysl) byla nazývána taktéž třemi vhodnými prostředky (jap. hóben). Osvícení a 

poznání měl každý hledat ve své vlastní mysli, neb ta je prapůvodně čistá a zářící 

(vzpomeň hongaku). V pozdější době se učení školy Šingon dokázalo vhodně promísit 

i s lidovými kulty plnými místních božstev, což není v rozporu s učením, neboť i to 

jsou postupné kroky na cestě jedince, stejně jako jiné než šingonské formy buddhismu. 

 

1.3.2 Dógen 

 

Dalším směrem, který už spadá do kamakurského období, je zenový směr Sótó, 

založený Dógenem (1200–1253).33  V něm hraje klíčovou roli zazen, který může být, a 

často je, považován za vhodný prostředek, nicméně pro Dógena samotného je zazen 

evidentně něčím víc než „pouhým prostředkem“, něčím těžko označitelným jako 

metoda, neboť představuje holistický koncept, který je svým způsobem vyvrcholením, 

probuzením samotným. Dógen totiž prosazoval tvrdou disciplínu a neustálé 

náboženské úsilí, které ale neznamená lineární vývoj: neprobuzený student – praxe – 

probuzený buddha. Dógenovi jde o součinnost probuzení a praxe vyjadřovanou 

v každém okamžiku. Ideálním prototypem náboženské praxe, která je ale zároveň 

vyjádřením probuzení, je šikan taza 只管打坐 (pouhé sezení). 

 

Důležité nejsou metafyzické spekulace, ale činnost, a šikan taza je 

smysluplnou a plně dostačující cestou k probuzení. Cestou uskutečněnou 

v těle a skrze tělo. Je to praxe založená v probuzení a ne před probuzením, 

                                                 
33 Dógen přijal od svého učitele, mistra Rujinga, nástupnictví v zenové linii Sótó a byl tak prvním 
Japoncem, který se stal dědičným nástupcem linie Jun shi-e tradice Caodong/Sótó.   



proto se říká „zabíjet buddhy“, buddhy, co jsou mimo, před, za… 

konkrétním a momentálním tady a teď sezením v meditaci.34 

 

V zazenu jde ruku v ruce vhled i vhodný prostředek. Pro Dógena je meditace ne 

prostředkem k probuzení, ale aktualizací buddhovské přirozenosti. Praxe (meditace) je 

prosta jakéhokoli cíle (záměru), včetně probuzení, a proto je nazývána „praxe-

probuzení“. A měla by být prováděna napříč celým životem jedince. Dógenovi nejde o 

transcendenci jako spíše o uskutečnění tajemství existence, které se v zazenu odhaluje. 

 

Sedět zazen je samo o sobě praxí buddhy. Prosté sezení je nevytváření. 

Není to nic jiného než pravá forma vlastního Já. Mimo sezení neexistuje 

nic, co by bylo třeba hledat jako buddhadharmu.35 

 

Uvědomíme-li si, že na základě karmického zákona o příčině a následku, kdy vše 

vzniká a zaniká, v každém okamžiku svým způsobem není jen uplynulý čas, ale i 

budoucí, můžeme dojít k závěru, že vše je časo-bytí (udži 有時).36 Reflektování tohoto 

nás zbavuje falešných představ o stálosti věcí a pomáhá nám zbavovat se lpění na 

věcech, domnělých „já“, doktrínách, a tedy i utrpení. A nestálost se tak stává 

způsobem bytí. Pro buddhistu z toho vyplývá, že „cesta neustálé praxe se nikdy 

nezastavuje“.37 Co znamená pro Dógena cesta je vyjádřeno i v často citované pasáži 

z Gendžó kóan: 

 

Studovat cestu Buddhy znamená studovat své vlastní já. Studovat své já 

znamená zapomenout vlastní já. Zapomenout své já znamená být probuzen 

                                                 
34 Cituji dle H.-J. KIM, Dōgen Kigen, mystical realist, Tucson: The University of Arizona Press 1987, 
s. 61. 
35 Cituji podle Učijamy, který cituje ze Šóbógenzó zuimonki; K. UČIJAMA, Uvolnit sevření mysli: 
Cesta k zenu, Praha: DharmaGaia 2000, 5. 
36 Srv. CH. STEINECK, „Time is not fleeting: Thoughts of a Medieval Zen Buddhist“, KronoScope 7, 
2007, 33–47: 38–9, 43. 
37 Gjódži I, překládám dle M. ABE, „The Oneness of Practice and Attainment: Impilications for the 
Relation between Means and Ends“, in W. LAFLEUR (ed.), Dōgen Studies, Honolulu: University of 
Hawai’i Press 1985, s. 99–111: 107. 



všemi dharmami. Být probuzen všemi dharmami znamená odhodit vlastní 

tělo a mysl a odhodit těla a mysli ostatních.38 

 

Zbavení se jáství, touhy, kalkulu, falešné představy o vlastním já umožňuje adeptovi 

nahlédnout věci tak, jak jsou. 

 

1.3.3 Šinran 

 

Oproti tvrdé klášterní disciplině, prosazované Dógenem, se cesta Čisté země 

nezaměřuje na klášterní předpisy a různé meditační techniky vedoucí k uskutečnění 

nerozlišujícího poznání či prázdnoty. Těžiště cesty Čisté země spočívá v probuzení 

soucítění (které pramení z nejhlubších zdrojů poznání či skutečnosti), soucítění, jež se 

manifestuje v postavě buddhy Amidy. Šinran odmítá meditace a další techniky, které 

využívají vlastního úsilí (jap. džiriki 自力) jakožto způsobu vysvobození, a dospívá 

k jediné možné cestě, jak překonat jáství, a to pomocí šindžin 信心 (svěření se v moc 

buddhy Amidy). Pokud se člověk zcela vzdá svého já, dojde k pravé víře v sílu 

Amidova slibu. Slovy Šinrana se „učení Čisté země nachází ve Větší 

Sukhávatívjúhasútře“, konkrétně v jedinečných slibech buddhy Amidy, který pln 

soucitu otevřel „nerozumným bytostem“ (jap. bonbu 凡夫) pokladnici svých zásluh.39 

Celá nauka je podle Šinrana postavena na Amidově přenášení jeho karmických zásluh 

(jap. ekó 回向) na každou bytost. Skrze výchozí slib (tj. osmnáctý) se nám ukazuje 

neustálá činnost Amidy, kterou Šinran identifikuje s tariki 他力 (síla jiného), 

důležitým termínem odlišujícím učení Čisté země od všech ostatních buddhistických 

škol.40 Je to síla buddhovského poznání a soucítění, která přivádí všechny bytosti k 

                                                 
38 DŌGEN KIGEN, „Shōbōgenzō Genjōkōan“ (trans. Norman Waddell – Masao Abe), The Eastern 
Buddhist NS 5/2, 1972, 129–140: 134–135. 
39 Džódo monrui džušó (Sbírka textů o [cestě] Čisté země), in Džódo šinšú seiten: čúšakuban dainihan 
浄土真宗聖典 : 註釈版 (dále jen DŽS) 2007), s. 477. Za pomoc s překlady z klasické japonštiny 
tímto srdečně děkuji Martinu Tiralovi, Ph.D. z Ústavu Dálného východu – FF UK v Praze.  
40 „Síla jiného“ (jap. tariki) je odlišujícím znakem mezi buddhismem Čisté země a ostatními 
buddhistickými školami, které jsou založeny na vlastní síle (jap. džiriki 自力). Síla jiného neustává v 
činnosti, aby si každá vnímající bytost mohla uvědomit šindžin, ale ti, co lpí na vlastním úsilí a 
ctnostech, této činnosti brání. 



probuzení pomocí výchozího slibu. Pro Šinrana se Amida, terminologicky řečeno „tělo 

dharmy v aspektu soucítění“, objevil na světě ve formě Buddhy Šákjamuniho, aby 

odhalil cestu k probuzení a spasil nezměrné množství bytostí. 

 

Je to pravé učení, které je chválené [všemi buddhy] v deseti směrech. 

Pravým záměrem této sútry je učit původní slib tathágaty, 

jméno buddhy je její esencí.41  

 

Jádro těchto slibů tkví v osmnáctém slibu, kde Amida osvětlil cestu, jejímž sledováním 

mohou všechny bytosti dosáhnout zrození v Čisté zemi, kdežto ve slibu sedmnáctém 

vyjadřuje důležitost jména tím, že jej uctívají všichni buddhové. Šinran říká: 

 

To, že se šíří ve všech světech deseti směrů, je slíbeno v sedmnáctém slibu 

ze čtyřiceti osmi velkých slibů bódhisattvy Dharmákary, který zní: 

„Mé jméno bude chváleno a pronášeno nezměrným množstvím 

buddhů v deseti směrech.“  

Je to naplnění slibu, jenž je oceánem velké moudrosti jednoho vozidla.42  

 

Vozidlo (jap. džó 乘, sa. jána) odkazuje k učení. V mahájánovém buddhismu se mluví 

o trojím vozidle, termínu, který odpovídá třem cestám, učením.43 Cesta šrávaků (dosl. 

posluchačů), která vede ke stavu arhata. Cesta pratjékabuddhů, tzv. solitérů, kteří 

„dosahují procitnutí (bódhi) sami o sobě a pro sebe“.44 Třetí cestou, pro mahájánu tou 

nejvyšší, je cesta bódhisattvů. Šinran jde ještě za tato dělení postavená na vnímání 

rozdílu mezi schopnostmi jednotlivých buddhistů a mluví o oceánu jednoho vozidla, 

učení založeném na výchozím slibu.45 Jelikož dokonalá cesta k dosažení buddhovství, 

která je umožněna jen díky uskutečněným slibům buddhy Amidy, je otevřena každému 

                                                 
41 Džódo monrui džušó, in DŽS, s. 478. 
42 Juišinšó mon´i (Komentáře k pojednání „Podstata jedinečné víry“), in DŽS, s. 703. 
43 Existují i teorie o čtyř vozidlech, kdy tím čtvrtým je buddhajána. Srv. S. MATSUMOTO, „The 
Lotus Sutra and Japanese Culture“, in Pruning, 383–403: 388–393. 
44 V. MILTNER, Malá encyklopedie buddhismu, Praha: Práce 1997. s. 164. 
45 Nejčastější přirovnání, které Šinran užívá k opisu výchozího slibu, je právě oceán, kvůli jeho 
nezměrnosti, která v jednotě zahrnuje neskutečnou multiplicitu bytostí. Srv. Y. UEDA and D. 
HIROTA, Shinran, an introduction to his thought. Kyoto: Hongwanji International Center, 1989, 267. 



člověku, moudrému i hlupákovi, je pro Šinrana ékajánou neboli jediným možným 

způsobem, jak kdokoli může dosáhnout probuzení. Zde se nám ukazuje nejen 

Šinranova exkluzivita v nároku na prováděnou praxi, ale i originalita; byl 

pravděpodobně v historii mahájánového buddhismu prvním, kdo prohlásil, že praxi – 

činnost proměňující člověka tak, aby byl prostoupen pravdou a skutečností – v člověku 

umožňuje jen buddha. 

Ústředním pojmem Šinranovy soteriologické vize je šindžin, což v hrubém 

překladu znamená „odevzdávající se srdce/mysl“. Člověk se odevzdává Amidovu 

výchozímu slibu a zároveň účinkem Amidovy aktivity vykoření své kalkulující 

(spekulativní) myšlení. Šindžin probudí v člověku jeho pravou „podstatu“. Člověk si 

uvědomí vlastní pošetilost (jap. bonbu) a v témže okamžiku dosáhne probuzení. 

 

Velkou praxí se rozumí vyslovení jména Tathágaty nezměrného světla [tj. 

Amidy]. Tato praxe se dotýká všech ostatních technik, je nanejvýš 

rychlým dokonalým naplněním.46 

 

Toto je Výchozí slib, ve kterém je [nenbucu] zvoleno a přijato. (…) 

Je to pravá jedinečná dharma jednoho vozidla.47 

 

Šinran říká: 

 

Všichni buddhové a bódhisattvové mají tělo dharmy (hoššin 法身) dvojího 

druhu. První je tělo dharmy jako takovosti (hoššó 法性), druhé je tělo 

dharmy jako soucitný prostředek (hóben 方便). Z těla dharmy jako 

takovosti povstává tělo dharmy jako soucitného prostředku, tělo dharmy 

jako soucitný prostředek dává vzniknout tělu dharmy jako takovosti. Tyto 

dva druhy těla dharmy jsou odlišné, avšak neoddělitelné, jsou jedním, ale 

nemohou být považovány za identické.48 

 

                                                 
46 Džódo monrui džušó, in DŽS, s. 478.  
47 Džódo monrui džušó, in DŽS, s. 479. 
48 Ken džódo šindžicu kjó gjó šó monrui (Antologie objasňující pravé učení, praxi a uskutečnění 
cesty Čisté země), in DŽS, s. 321.  



Domnívám se, že v tradici Čisté země se o nenbucu, slibu Amidy, Čisté zemi a 

samotném Amidovi dá říct, že to jsou vhodné prostředky (jap. hóben), které mají 

dovést věřícího k pronesení nenbucu tak, aby vyjadřovalo šindžin, ale toto nenbucu by 

měl šin-buddhista chápat jako prostupující celý jeho život (obdobně jako je tomu 

s šikan taza u Dógena).49 Problémem nicméně zůstává exkluzivita obou stručně 

představených metod/uskutečnění. 

 

1.3.4 Hónen a Džókei 

 

Šinranovo totální odevzdání se ve spásnou moc buddhy Amidy skrze nenbucu/šindžin 

je do důsledku dovedenou teorií o exkluzivním nenbucu (jap. sendžu nenbucu 

専修念仏) propagovanou (v tomto exkluzivistickém nároku prvně v Japonsku) jeho 

učitelem Hónenem. Ve svém spise Sendžakušú50 (選択集) obhajuje Hónen vokální 

recitaci nenbucu jako jediný možný způsob pro zrození v Amidově Čisté zemi, kde už 

je snadné dosáhnout probuzení. O Hónenovi je však známé, že ve svém životě 

praktikoval i jiné techniky a že je možné, že sendžu nenbucu bylo spíše „řečnickou 

lstí“ než absolutním principem, případně že nebyl jediným autorem Sendžakušú.51 Ať 

už tomu bylo jakkoli, pro naše téma se ukazuje být důležitější postavou Hónenův 

mladší současník Džókei (1155–1213), mnich školy Hossó. Hossó byla jednou ze 

šesti tradičních, tzv. narských škol, která představovala japonského dědice indické 

                                                 
49 Vzhledem k zaměření této práce jsem se nemohl více věnovat rozvedení nauky Dógena ani Šinrana. 
Zájemce o velmi fundovaný vhled do podstatných myšlenek Dógena odkazuji na diplomovou práci 
Matěje Pošara Zenový mistr Dógen a jeho koncept buddhovské podstaty v kontextu vývoje buddhistické 
nauky, která je k dispozici v Ústavu Dálného východu, FF UK v Praze. Pro úvodní seznámení 
s Šinranovou naukou viz P. VRBA, „Šinranova reformulace buddhistické praxe“ in Studia Orientalia 
Slovaca VII, 2008,  Bratislava: Univerzita Komenského, s. 223–246. Sekundární i primární literatura 
viz bibliografie obou jmenovaných prací.  
50 Zkrácený titul pro Sendžaku hongan nenbucu šú (Vybrané kapitoly o zvolení nenbucu v primárním 
slibu). 
51 K diskusi na toto téma srv. J. L. FORD, „Jōkei and the Rhetoric of ‚Other Power‘ and ‚Easy 
Practice‘ in Medieval Japanese Buddhism“, Japanese Journal of Religious Studies 29/1-2, 2002, 67–
106: 73–75; A. A. ANDREWS, „Hōnen on Attaining Pure Land Rebirth: The Selected Nenbutsu of 
the Original Vow“, in Pacific World: Journal of the Institute of Buddhist Studies 3/6 2004, 89–107: 
91–4. 



jógáčáry, resp. její čínské podoby Faxiang.52 Hossó zastávala postupnou gradující 

cestu k buddhovství, která byla v přímém protikladu k pozdějším směrům zastávajícím 

tzv. náhlou cestu probuzení (na japonské půdě Zen, Pravá škola Čisté země aj.). 

Džókei byl neúnavným kritikem právě Hónenova spisu Sendžakušú, resp. teorie 

exkluzivního nenbucu, které bylo v protikladu nejen s tradičním učením školy Hossó, 

ale i proti podle Džókeie úplně fundamentálnímu principu buddhismu, kterým je právě 

upája (jap. hóben).53 Nekritizoval Hónena kvůli praktikám uctívání (vzývání buddhy 

Amidy atd., neboť sám je také propagoval i praktikoval), ale byl proti exkluzivnímu 

nároku na Hónenem propagovanou techniku. Džókei byl totiž nefalšovaným 

„buddhistickým pluralistou“, který obhajoval tolik objektů zbožnosti (včetně 

šintoistických božstev kami), textů a technik, kolik jich jen, dle potřeb každého 

jednotlivce, mohlo být třeba.54  

 

Duchovní schopnosti bódhisattvů jsou rozmanité a odlišné. Někteří 

inklinují k náhlému probuzení, jiní k postupnému; někteří vynikají 

v moudrosti, zatímco jiní v soucitu; někteří jsou zastrašeni nečistotami (sa. 

kléša), zatímco jiní nikoli; a tak dále. Jsou i jiné rozdíly mezi nimi. Někteří 

se spoléhají na svá vrozená semínka probuzení. Jiní se spoléhají na 

schopnosti bytostí, které učí.55 

 

Poukazování na rozmanitost buddhistické nauky i praktického naplňování 

buddhistické cesty v této pasáži odpovídá tradičnímu modelu Buddhova adaptabilního 

stylu učení. A není ničím jiným než jasným vyjádřením principu schopnosti výběru 

prostředků (jap. hóben, sa. upája). Ford cituje jiného badatele (Kurosakiho), který o 

celém Džókeiově životě i díle řekl, že je „upájizací“.56 Džókei byl však proslulý nejen 

                                                 
52 Do Japonska přivezli učení školy Hossó (čín. Faxiang) japonští žáci čínského mistra Xuangzanga a 
jeho nástupce Kuijiho v 7. století. 
53 Jeho kritika byla představena v textu Kófukudži sódžó, který, jako zastánce osmi ustavených 
buddhistických škol (tzv. narské školy), poslal císaři. 
54 Termínem hóben neváhal označit i uctívání ostatků. Ohledně množství různých prostředků, technik, 
objektů uctívání atd. Srv. FORD, „Jōkei and…“, s. 81–90. 
55  Překládám dle Forda, který cituje z Džókeiova spisku Kan’jú dóhóki. FORD, „Jōkei and…“, s. 95. 
Problematika náhlého/postupného probuzení se datuje zhruba do 7. století a odkazuje na schizma 
chanového buddhismu mezi jižní a severní školou. 
56 FORD, „Jōkei and…“, s. 95. 



kritikou exkluzivního nenbucu, ale i po obrodě volající kritikou směřovanou do 

vlastních řad. Jelikož byl svědkem jistého úpadku nebo slušněji řečeno liknavosti 

v dodržování klášterních pravidel (sa. vinaja), patřil spolu s dalším mnichem (Mjóe, 

1173–1232) k obrodnému hnutí, kterému se později v akademických kruzích začalo 

říkat vinaya revival movement.57 

 

1.3.5 Ničiren 

 

Oproti všem doposud zmíněným zakladatelům nových či představitelům tradičních 

škol pocházel nejmladší z nich, Ničiren (1222–1282), z nejnižších společenských 

vrstev, z rodiny rybářů, která žila v malé komunitě na východním pobřeží. Je 

pravděpodobné, že vcelku drsné životní podmínky a navíc fakt, že „ti, co se živí smrtí 

jiných“ (lovci, rybáři, ale i válečníci) byli v očích buddhistů obecně odsouzeni 

k nemožnosti dosažení spásy, se odrazil v jeho později hlásané a vůči ostatním 

směrům dosti netolerantním způsobem propagované jediné technice vedoucí 

k probuzení. Tou byla recitace formulky Namu mjóhó renge kjó 南無妙法蓮華経 

(utíkám se pod ochranu Lotosové sútry). Podle Ničirena bylo nutné opustit všechny 

předchozí techniky vedoucí k probuzení a s co nejniternější vírou se přimknout 

k recitaci formulky. Než však dospěl k takovémuto závěru, studoval nejdříve tendaiské 

doktríny, včetně praktického následování některých technik spojených s učením Čisté 

země. Tendaiská škola v té době kladla velký důraz na meditační praxi a doktrinální 

studium. Ničiren se oddal studiu tradičních súter, především Lotosové, a dospěl 

k závěru, že vše, co je potřeba k probuzení, se nachází právě v Lotosové sútře. Později 

se též věnoval studiu esoterního buddhismu v rámci nauk Šingon a Tendai. Nicméně 

zhruba od roku 1253 se stal neúnavným propagátorem učení obsaženého v Lotosové 

sútře, které obhajoval jako to nejvyšší. K probuzení byla nutná „pouze“ víra v moc 

této sútry vyjadřovaná recitací Namu mjóhó renge kjó.58  

                                                 
57 Srv. FORD, „Jōkei and…“, s. 131–138. 
58 Srv. M. FUJII, „Nichiren“, in Y. KASHIWAHARA and K. SONODA (eds.), Shapers of Japanese 
Buddhism, Tokyo: Kōsei Publishing 1994, s. 123–134; Y. TAKAGI, „The Nichiren Sect“, in 
KASAHARA, History, 255–281: 255–264.  



Vzhledem k této práci jsem pouze letmo nastínil zaměření Ničirenovy nauky, která 

vrcholí v exkluzivistickém přilnutí k Lotosové sútře. Již teď je ale zřejmé, že primární 

vliv na Ničirena měla schopnost ve výběru vhodných prostředků (jap. hóben), jak je 

opakovaně užitá v Lotosové sútře právě za účelem obhajoby nejvyššího učení v ní 

obsažené. Ničiren navíc zacházel tak daleko, že představitele státem podporovaných 

škol Tendai a Šingon, spolu s nejvyššími představiteli státu, kritizoval za to, že 

neporozuměli důležitosti Lotosové sútry.59 Vinil je z nejtěžšího hříchu, že nedokázali 

vyzvednout výhradně Lotosovou sútru a věnují se dalším textům či technikám 

dosažení spásy. Jeho útoky končily často vyhnanstvím a jednou málem i veřejnou 

popravou, o čemž svědčí mnohé prameny.60 

 

1.4 Závěr 1. kapitoly 

 

Významný badatel Thomas Kasulis při osvětlení svého pojmu metapraxis (reflexe 

praxe oproti metafyzice, jež je reflexí pravdy) říká:  

 

Náboženská praxe vyvolává nějakou změnu, nebo alespoň by měla, a 

metapraxis zkoumá a hodnotí tento proces. Co tato praxe mění? Přináší 

vzpomínku? Znovuzpřítomnění? Zplnomocnění? Jestli ano, jak 

konkrétně tato praxe funguje? A proč bychom měli preferovat tu naši 

tradiční jako efektivnější než jinou?61 

 

Nebereme-li zenovou prázdnotu a Amidův soucit Čisté země metafyzicky (nelze 

praktikovat současně), ale metaprakticky, pochopíme, proč je možné je v praxi sladit. 

Pokusil jsem se představit koncept výběru vhodných prostředků jako čistě 

                                                 
59 Stejně nevybíravým způsobem kritizoval později i učení Čisté země a tantrické prvky, i přesto, že je 
evidentní, že z obou těchto zdrojů dostatečně čerpá jeho vlastní učení. Srv. J. I. STONE, „’Not mere 
written words‘: perspectives on the language of the Lotus Sūtra in Medieval Japan“, in R. K. PAYNE 
– T. D. LEIGHTON (eds.), Discourse and ideology in medieval Japanese Buddhism, London – New 
York: Routledge 2006, 160–194: 178–184; R. BOWRING, The Religious Traditions of Japan, 500 –
1600, Cambridge: Cambridge University Press 2005, s.340–2, 335.  
60 Srv. BOWRING, The Religious Traditions of Japan, s. 336–8; FUJII, „Nichiren“, s. 127–131.  
61 T. P. KASULIS, „Philosophy as Metapraxis“, in F. REYNOLDS and D. TRACY (eds.), Discourse 
and Practice, Albany: State University of New York Press 1992, 169–196: 178. 



soteriologickou devizu, která je oproti zastávání jediné exkluzivní formy praxe či 

doktríny ve světle čtyř ušlechtilých pravd logicky oprávněným přístupem umožňujícím 

buddhistům zbavit se ulpívání. Stejně tak se dají z určitého úhlu pohledu neslučitelné 

doktríny (jako nauka o ne-já nebo závislý řetězec vznikání a teorie primordiálního 

buddhovství) vnímat jako stejně hodnotné a slučitelné (z pohledu probuzeného nebo 

z pohledu toho, kdo dosáhl dokonalého vhledu či soucitu, nebo jak říká Kasulis, 

metaprakticky). 

Upája v sobě spojuje jak filosofii, tak i náboženskou praxi. Osvětluje techniky 

(praxe) a reflektuje buddhistickou soteriologii. Koncept výběru vhodných prostředků 

není oddělitelný od reflexe vlastní buddhistické praxe a nutnosti nepřipoutávat se k ní, 

a již od počátku byl úzce spjat se soucitem. Tyto krátké definice jsou podle mého 

názoru kriticky aplikovatelné na kterýkoli buddhistický proud či hnutí zastávající 

pouze jednu jedinou nauku či praxi, o kterých pak tvrdí, že je tím jediným správným 

buddhismem. Zároveň je ale zřejmé, že většina (mahájánových) nauk, které o sobě 

toto tvrdí či tvrdily, používá „upájistickou“ terminologii k apologetice své vlastní 

pravdy, kdy o těch ostatních říká, že to jsou pouhé provizorní prostředky. 

K tomu je nutné mít při studiu neustále na paměti fakt, že sektářské „bojůvky“ 

nebo rozpory mezi starými tradičními školami a nově zaváděnými jsou často, ne-li 

vždy, provázeny ze strany těch nových hanlivým označováním těch tradičních jako 

v nějakém smyslu nedokonalých. Vzpomeňme hínajána – mahájána, složité – 

jednoduché techniky atd., příklady bychom našli i v jiných náboženských kulturách. 

Nové směry vznikají obvykle v reakci na stávající systémy, nikoli v izolaci: ať už jako 

doplnění a zdokonalení, nebo odmítnutí původního. V buddhismu k tomu občas sloužil 

i koncept upáji, kdy se o těch tradičních školách řekne, že jsou provizorní, tedy že to je 

pouze předstupeň k vyššímu poznání, které přináší nový směr. Tímto způsobem se 

stará škola neodvrhne jako špatná, ale řekne se o ní, že byla vhodným prostředkem pro 

danou dobu a lidi, dokud nedošlo k objevení vhodnějšího (v některých případech 

jediného vhodného) prostředku k dosažení buddhovství. 

 

 



2. Hledání odpovědí 

2.1 Historické reflexe 

 

Následující část, v které se pokusím nastínit některé k tématu relevantní historické 

události a procesy, vychází primárně z druhého a třetího dílu obsáhlých 

cambridgských dějin Japonska s přihlédnutím k dějinám od autorské dvojice 

Reischauer – Craig a v neposlední řadě k dějinám od George Sansoma.62 

 

2.1.1 Vrchnostenské statky (jap. šóen) 

 

Základní forma fungování japonského středověkého buddhistického kláštera byla 

provázána se sociálně-politickou, a tedy i ekonomickou strukturou. Slučováním 

soukromých lén pod patronaci silných rodů či náboženských institucí vznikala od 8. 

století hospodářství, jimž se říkalo šóen (vrchnostenské statky). Tímto aktem patronace 

se pokoušeli majitelé soukromých lén dosáhnout různých daňových osvobození. Šóeny 

se šířily po celé zemi a během následujících čtyř století jejich počet dosáhl několika 

tisíc. Hlavní roli v tomto systému hrál vlastník pozemku, kterým byl většinou vlivný 

dvořan nebo venkovský šlechtic. Nad ním pak stál obvykle ještě patron, nejčastěji 

z nejsilnějších dvorských rodů či mocné náboženské instituce.63 Na druhé straně pod 

vlastníkem stál místní správce (nebo správci), níže pak drobný vlastník nebo držitel, 

který půdu vlastnoručně obhospodařoval, a hierarchii na dolním konci uzavíraly osoby 

závislé na drobném vlastníkovi.64 Postupem času si stále větší část produkce nacházela 

cestu do soukromých rukou, buď do velkých náboženských institucí nebo rodů 

dvorské šlechty, jejichž členové byli patrony či přímo vlastníky, nebo byli formálně 

                                                 
62 The Cambridge history of Japan. Vol. 2., Heian Japan,  J. W. HALL, M. B. JANSEN, M. KANAI, 
D. TWITCHETT (gen. eds.), Cambridge: Cambridge University Press, 1999; The Cambridge history 
of Japan. Vol. 3., Medieval Japan, K. YAMAMURA  (ed.), Cambridge: Cambridge University 
Press, 1993. E. O. REISCHAUER – A. M. CRAIG, Dějiny Japonska (přel. David Labus a Jan 
Sýkora), Praha: Nakladatelství Lidové noviny 2001. G. SANSOM, A History of Japan. Vol 1. To 
1334, Folkstone: Dawson, 1978. 
63 Srv. REISCHAUER – CRAIG, Dějiny, s.31–2.  
64 Více k problematice šóenů srv. CHJ, 2: 72–80, 221–254, 291–303, 610–3.  



jmenováni do vysokých provinčních úřadů. Jak ekonomické, tak i politické vazby 

mezi centrem a venkovem tak byly zprostředkovávány spíš než státním správním 

aparátem nejmocnějšími rody a ústředními náboženskými isntitucemi. Mocné rody a 

náboženské instituce v oblasti hlavního města byly sice navzájem provázány 

strukturou zastarávající centrální správy, ale ve skutečnosti spíše samy přebíraly 

funkci skutečné vlády. V některých provinciích bylo najednou až 60 % statků 

spravováno klášterními komplexy, a jelikož postupně ztrácely možnost podpory ze 

strany aristokracie, musely se samy náboženské instituce začít starat a strážit svůj 

majetek. V důsledku toho vyvstala v podstatě přirozenou cestou nutnost vyzbrojit 

mnichy a vytvořit tzv. „mnišskou armádu“ (jap. sóhei) chránící tyto majetky. Ruku 

v ruce s tím rostla i soupeřivost mezi mocnými kláštery a dvorskou aristokracií o 

kontrolu nad rozsáhlými statky. Násilné střety mezi kláštěry a akce ozbrojených 

mnichů v hlavním městě se staly pověstnými a doklady k těmto ne zrovna 

buddhistickým praktikám máme dochovány ve velkém množství. Například k roku 

1003 záznamy narského chrámu Kófukudži uvádějí počet 3000 ozbrojených mnichů a 

v roce 1113 prý chrámy Kófukudži a Enrjakudži zmobilizovaly „desítky tisíc“ 

ozbrojených mnichů kvůli hádce ohledně kněze, jenž prošel výcvikem v Enrjakudži a 

byl jmenován na post vrchního správce (jap. bettó) do kláštera Kijomizudera, 

patřícímu pod Kófukudži.65 Od konce 11. století ohrožovala tato mnišská vojska 

pravidelně hlavní město a v Heike monogatari (Příběh rodu Taira) je citován excísař 

Širakawa, který si na toto téma prý dokonce postěžoval: „Pouze tři věci se vymykají 

mé kontrole: řeka Kamo [protékající Kjótem], číslo, které padne na kostce, a mnišská 

vojska z chrámu Enrjakudži.“66 Takto dosáhl v Japonsku buddhistický „klér“ mnohem 

většího ekonomického i společenského vlivu, než jaký kdy měl v Koreji nebo Číně.67 

 

                                                 
65 Srv. CHJ, 2: 682–3. 
66 Cituji dle CHJ, 2: 683. 
67 REISCHAUER – CRAIG, Dějiny, s. 37. 



2.1.2 Vzrůst moci vojenské třídy 

 

Jak jsme viděli již v předchozí části, s postupně slábnoucím vlivem vlády a státní 

správy vůbec rostla intenzita ozbrojených sporů o půdu nebo o výnosné pozice na 

úřadech.68 Aby se místní vládci nebo správci mohli těmto aktivitám bránit, vynutili si 

právo udržovat ozbrojené síly. Postupem času se tato funkce stala natolik významnou, 

že těm, kdo ji vykonávali, začaly být udělovány vojenské tituly. Obdobně museli 

chránit své zájmy i vlastníci soukromých pozemků, takže i oni udržovali ozbrojené 

družiny. Je jen logické, že vojenská funkce začala výrazně prorůstat s 

funkcí politickou či správní. Ozbrojené družiny, které se začasto sdružovaly ve větší 

celky, byly vedeny nejvyšší venkovskou šlechtou. Nejvýznamnějšími rody, jejichž 

vzestup se v tomto období profiloval, byly rody Tairů a Minamotů (ti např. prosluli 

jako ochránci excísařů). Ve 12. století se vojenští velitelé rozmohli natolik, že jim i 

lokální vlastníci svěřovali své pozemky, tak jako dříve dvorským rodům a klášterům, 

oplátkou za ochranu.69  

K výraznému urychlení procesu, v němž si vojenská šlechta budovala svůj vliv 

u dvora, došlo v polovině 12. století, kdy propukla dvě krveprolití známá jako 

Nepokoje éry Hógen (1156) a Nepokoje éry Heidži (1159–60).70 Z nich vyšel vítězně 

rod Tairů v čele s Kijomorim, ale přestože jeho vliv na dění u císařského dvora byl 

značný, měl o poznání menší vliv na velké kláštery a ještě méně pak na ozbrojené 

družiny venkovských rodů. Povstání tak na sebe nenechalo dlouho čekat a rod Tairů 

byl roku 1185 definitivně poražen rodem Minamotů bitvou u Dannoury. O čtyři roky 

později si Minamotové podmanili celé tehdejší území Japonska. Nastala konfiskace 

majetku přívrženců rodu Taira a Joritomo, vůdce Minamotů, který v roce 1192 získal 

titul Seii taišógun (Generalissimo, potlačující barbary), později zkrácený na šógun, 

začal zavádět některé nové správní funkce, jejichž síť mu měla sloužit k přímé 

administrativní kontrole nad většinou území Japonska.71 Jelikož zavádění těchto 

                                                 
68 Detailní popis vzestupu vojenské třídy viz CHJ, 2: 644–709. 
69 REISCHAUER – CRAIG, Dějiny, 42–4.  
70 Důležitost těchto historických okamžiků pro vývoj feudálního státu, srv. SANSOM, A History, s. 
210–212. 
71 Srv. CHJ, 2: 700–9; CHJ, 3: 46–58. Ohledně správních funkcí srv. CHJ, 3: 59–66. 



opatření záměrně narušovalo pravomoce staré vlády, její představitelé se jim snažili 

klást odpor. Nicméně když se excísař Gotoba se svými vazaly pokusil s pomocí 

vojenských družin a některých klášterů v roce 1221 (Nepokoje éry Džókjú) rozpoutat 

rebelii proti Kamakuře (sídelní město šogunátu), došlo k upevnění Joritomových 

záměrů. Povstání bylo totiž snadno potlačeno (na straně šogunátu prý stálo 190 000 

vojáků!), excísař byl vyslán do vyhnanství, většina vůdců popravena a šogunát mohl 

zkonfiskovat přes 3000 soukromých statků v centrálním a západním Japonsku a 

odměnit své vazaly.72  

Tento vpravdě radikální přesun moci ukončil období Heian. Po dobu více než 

pěti století od období Nara (710–784) měla dvorská aristokracie, spolu s císařskou 

nobilitou, monopol na politickou moc, včetně materiálních výhod z toho 

vyplývajících. Od konce Heian stála veškerá politická iniciativa na vojenské třídě (jap. 

buši), a tak až do tzv. restaurace Meidži (1868) byly u moci vždy vojenské režimy.73 

V souvislosti s proměnou na náboženské scéně musíme zmínit ještě jeden 

důležitý postřeh. V letech 782–990 bylo zhruba 97 % mnichů, kteří zastávali pozici 

zasu 座主 (vrchní opat) či bettó 別当 (správce ve velkých chrámech) nebo obdobnou 

prestižní funkci, prostého původu; v letech 991–1069 se už počet snížil na 52 % a 

v posledním století období Heian, v letech 1070–1190, jich bylo již pouze 10 %. Jejich 

místa totiž postupně zabrali mniši urozeného (tj. aristokratického) původu.74  

Tento historický exkurz byl pro nás důležitý proto, abychom viděli, jak byla 

úzce a naprosto existenčně provázána ekonomická a politická moc s náboženskými 

institucemi. Proměna, která se odehrála ve vládnoucích vrstvách, kdy se moc přesouvá 

z rukou dvorské aristokracie do rukou vojenské třídy, a paralelní ekonomický růst 

velkých chrámových komplexů nám ukazuje minimálně dva důležité momenty: 

 

1. Klientela náboženských institucí zajišťujících už po staletí rituály vztahující 

se k prosperitě národa se zásadně změnila – z (povětšinou) velmi vzdělané 

                                                 
72 Srv, CHJ, 3: 70 – 73; REISCHAUER – CRAIG, Dějiny, s. 49. 
73 Období, kdy vládly vojenské režimy: Kamakura (1185–1333), Muromači (1333–1568), Azuči-
Momojama (1568–1603), Edo (1603–1868). Srv. CHJ, 2: s. 44–45.  
74 J. I. STONE, Original Enlightenment and the Transformation of Medieval Japanese Buddhism, s. 
111. Od císaře Širakawy (konec 11.st.) excísaři umisťovali císařské prince jako vrchní opaty do 
důležitých klášterních komplexů (Enrjakudži, Onjódži atd.). 



dvorské šlechty na spíše přímočařejší příslušníky vojenské třídy, kteří ne vždy 

pociťovali potřebu sponzorovat kláštery.  

 

2. Kláštery se díky vlastnímu ekonomickému růstu a s tím souvisejícím 

vznikem instituce ozbrojených mnichů musely proměnit i co se týče své 

původní funkce, kterou bylo primárně „duchovní učiliště“.  

 

Je snadno pochopitelné, že takovéto období hlubokých proměn, krutých válek mezi 

rody, mezi centrální vládou a venkovem, a v neposlední řadě i mezi kláštery 

samotnými, se muselo vyznačovat jistým pesimismem, nejistotou nejen na rovině 

každodenního života, ale i ve vztahu k náboženské spáse. 

 

2.1.3 Koncept mappó  

 

Dvanácté století bylo obdobím nejen válečných konfliktů, vzestupu vojenské třídy, 

těžkých daňových zatížení uvalených na zemědělce, ale i svědkem těžkých morových 

ran, zemětřesení, dlouhých období sucha a hladomorů.75 V tomto kontextu přestávalo 

být důležité téma universální harmonie a na palčivosti nabývala spíše otázka, co může 

znamenat buddhismus pro každého jednotlivce osobně. Metafyzické a tantrické 

spekulace vlastní oběma nejdůležitějším školám té doby, Tendai i Šingon, počíná 

nahrazovat jednodušší otázka týkající se každého člověka: jak dosáhnout spásy 

v těchto extrémně krušných časech?  

Dříve než se budeme věnovat novým kamakurským směrům v konfrontaci 

s tradičními školami, zastavíme se ještě u jednoho buddhistického konceptu, který 

úzce souvisí i s exkluzivistickými nároky hlásanými jak Hónenem, Šinranem či 

Ničirenem, tak i Dógenem. Tímto konceptem je učení o postupném úpadku Buddhovy 

nauky (sa. dharmy) v průběhu historického času. Není pro nás důležité zabývat se 

dobou a místem vzniku teorie, ani různými časovými variantami téhož principu. 

Uveďme si jen, že postupný úpadek Buddhova učení se dělí na tři postupné fáze. Po 
                                                 
75 Například epidemie černého kašle v roce 1135 nebo epidemie neštovic v letech 1020, 1025 atd. Srv. 
BOWRING, The Religious Traditions of Japan, s. 173. 



věku pravé dharmy (jap. šóbó 正法), kdy lidé Buddhovo učení správně vykládali i 

následovali, a tak dosahovali probuzení, přichází věk imitující (či falešné) dharmy 

(jap. zóbó 像法), kdy učení existuje, ale pouze někteří jej v praxi následují a nikdo už 

nedosahuje probuzení. Na závěr přichází poslední věk dharmy (jap. mappó 末法, 

někdy překládané jako „poslední dny zákona“), kdy sice učení nadále existuje, ale již 

nikdo ho v praxi nenásleduje a probuzení je již jen pouhé slovo. Pro nás je důležitá 

fáze mappó, neboť v Japonsku byla tato teorie poměrně rozšířená a zmínky či 

pojednání o tomto úpadkovém stadiu najdeme nejen v buddhistických spisech, ale i 

v dobové literatuře.76 Nejčastěji byl počátek mappó kladen do roku 1052 a všechny 

buddhistické školy v Japonsku se nějakým způsobem vůči teorii o degenerativním 

procesu vymezovaly a je jen logické, že v těžkých dobách tvrdilo nemálo z mnichů i 

laiků, že se společnost již v posledním věku nachází.77 Přičteme-li k výše zmiňovaným 

přírodním kalamitám, válečným stavům a svým způsobem i úpadku tradičního 

klášterního života další ránu, kterou utrpěl buddhismus na celojaponské úrovni, není se 

co divit, že nejen obyčejný člověk, ale i nadprůměrně vzdělaní mniši a dvořané 

zažívali tyto rány jako doklady toho, že se ocitli v apokalyptickém věku buddhismu. 

Tou národní ránou pro buddhismus bylo brutálně násilné ničení buddhistických 

chrámových komplexů v roce 1180. Taira no Šigehara má na svědomí zdevastování 

tradičních center buddhismu v Naře – Kófukudži a Tódaidži, kde údajně zahynulo 

v plamenech více než 3000 mužů a žen.78 Zmiňované exkluzivní nároky na praxi u 

                                                 
76 Například v Eiga monogatari (Příběh skvělé doby, okolo roku 1092), Hódžóki (Záznamy z 
poustevny, r. 1212) nebo Heike monogatari (Příběh rodu Taira, okolo roku 1244) . Srv. T. ŌHASHI, 
„The Pure Land School“, in KASAHARA, A History, 114–130: 126; CHJ, 3: 23, 448–452, Z. 
ŠVARCOVÁ,  Japonská literatura 712–1868, Praha: Univerzita Karlova v Praze, 2005, s. 161–2, 
178–9, 194–5. 
77 Někteří kladli počátek do roku 787 (např. Keikai), jiní do roku 1052 (obecně představitelé školy 
Tendai). Srv. M. L. BLUM, „The Sangoku-Mappó construct: buddhism, nationalism, and history in 
medieval Japan“, in PAYNE – LEIGHTON (eds.), Discourse and ideology, 31–51: 35–44. Dále srv. 
R. E. MORRELL, Early Kamakura Buddhism: a minority report, Berkeley: Asian Humanities Press 
1987, s. 1–5. 
78 Srv. BOWRING, The Religious Traditions of Japan, s. 221. Bowring cituje i v té době 
nejvlivnějšího dvorského úředníka Kudžóa Kanezaneho, který si do svého diáře zapsal: „Všech sedm 
velkých chrámů (v Naře) je v plamenech. To je odrazem úpadku jak buddhistické, tak nejvyšší dharmy 
pro všechny lidi na tomto světě. Nemám slov, nejsem schopen najít znaky, kterými bych popsal, co 
cítím. ... Tódaidži, Kófukudži, Enrjakudži a Ondžódži, to je naše tradice. Obě tendaiská centra už 
několikrát v popelech byla, ale nikdy ne chrámy v Naře. Na základě toho je zřejmé, že opravdu žijeme 
ve zhoubných časech, bezpochyby éra úpadku.“ Cituji dle BOWRING, The Religious, s. 221–222.  



Hónena či Šinrana (pouhá recitace nenbucu) a u Dógena (šikan taza) je nutné vnímat i 

prizmatem dobově velmi rozšířeného pocitu úpadkové doby. V momentě, kdy Šinran 

došel k závěru, že se Japonsko nachází v této kritické fázi, kulminovala jeho nauka 

v ústřední bod jeho soteriologické vize, a to v nemožnost dosažení probuzení vlastním 

přičiněním. Organicky vyplývajícím důsledkem pak bylo odevzdání se ve slitovnou 

moc buddhy Amidy, díky němuž jedinému je věřící schopen dojít spásy.79 Přesně 

obráceně na to zareagoval Dógen, ale svým způsobem i Džókei, který s kritikou 

liknavosti a uvolňování řádových pravidel nešetřil ani vlastní řady.80 Dógen v přitakání 

mappó viděl potenciálně nebezpečnou příčinu lenosti a anarchii, a tak proti tomu 

stavěl tvrdou praxi a řeholní kázeň. Sám vytvořil několik detailních manuálů pro 

ritualizovaný každodenní kláštěrní život. 

 

2.2 Nové buddhistické směry a tradi ční školy 

2.2.1 Kóšiki 

 

Středověká forma buddhistické liturgie (jap. kóšiki 講式) zahrnuje cca 10–12 mnichů 

aktivních při provádění rituálního obřadu a dále většinou mnohem více laiků, kteří 

poslouchají a zpívají před objektem (obrázkem) božstva nebo buddhy, kterému byl 

daný text/rituál zasvěcen.81 Součástí obřadu jsou hymny, přinášení rituálních obětin, 

skládání společných závazků, přenášení zásluh/nasměrování ctnosti (jap. ekó),82 

formulace nějakého záměru atd. Součástí byly někdy i divadelní prvky. Texty mimo 

jiné sloužily i k propagaci buddhismu, a to nejen z důvodu rozšiřování učení za brány 

chrámu, ale i z důvodů „fundraisingu“. Neboť, jak jsme si již řekli, podpora 

buddhistických chrámů a výstavba nových byla během dvanáctého a třináctého století 

rapidně snížena, navíc některá centra byla zdevastována (vzpomeň ničení chrámů 

                                                 
79 Viz s. 19 této práce. 
80 Viz s. 22 této práce. Je nutné nezapomínat na to, že Džókei byl představitelem tradičních škol, tedy 
těch, vůči kterým se údajně nové směry vymezovaly. Ohledně jeho dalšího charakteristicky 
„upájistického“ přístupu viz nadcházející kapitola. 
81 Detailně se středověké liturgii věnuje Ford ve druhé kapitole své monografie věnované Dźókeiovi, 
srv. FORD, „Jōkei and…“, s. 69–156. 
82 Srv. slovníček na konci této práce. 



v roce 1180 Tairou no Šigaharou).83 Důležitým faktorem pro tuto práci je skutečnost, 

že 90 % dochovaných a datovatelných textů kóšiki se objevuje právě ve 12. a 13. 

století. A poté počet vznikajících textů rapidně klesá. Zhruba dvě třetiny z nich sepsal 

Džókei, který byl stejně jako Dógen tvrdým kritikem liknavosti a lenosti, zastával 

následování kláštěrních pravidel (sa. vinaja). V Džókeiem sepsaných kóšiki byl 

centrem uctívání, kromě Maitréji (budoucí buddha) a Kannon (bódhisattva soucítění), 

hlavně Šákjamuni. Jak už jsme si říkali, Džókei byl typickým představitelem 

tradičního buddhismu propagujícím hóben, a tak by nás již nemělo překvapit, že i 

kóšiki bylo považováno za techniku vedoucí k probuzení. Kóšiki můžeme vnímat i 

jako rituální vedení ke zrození v Maitréjově čisté zemi (Tušita), čímž se kóšiki 

přibližuje technice vizualizace, která byla běžná napříč buddhistickými školami té 

doby.84 Ford ve své monografii věnované Džókeiovi zmiňuje na čtyřicet míst 

nalezených porůznu v devocionálních textech, kde autor doslova užívá spojení 

různých technik a hóben, vždy se slitovnou mocí božstva/buddhy/bódhisattvy.85 Tak se 

můžeme dočíst, že nenbucu, recitace dháraní, uctívání ostatků a stejně tak učení o 

prázdnotě jsou všechno vhodné prostředky (jap. hóben).86 

Tím se dostáváme k zajímavému a důležitému tvrzení, že Džókei mnohem více 

(než např. Hónen) reprezentuje svou dobu.87 Eklekticismus v praxi a v uctívání byl 

naprosto normální pro tradici i jejich dobu. Exkluzivita byla minoritní záležitostí. A 

tzv. jednoduché techniky vedoucí k probuzení (recitace nenbucu, recitace namu mjóhó 

renge kjó atd.) běžně koexistovaly s tzv. složitými technikami (různé meditace atd.) ve 

všech zavedených školách.88 Tudíž tu některými badateli proklamovanou novost či 

                                                 
83 Srv. J. L. FORD, „Buddhist ceremonials (kōshiki) and the ideological discourse of the established 
Buddhism in early medieval Japan“, in PAYNE – LEIGHTON (eds.), Discourse and ideology, 97–
125: 98. 
84 Vizualizace některého z buddhů či jeho invokace pomocí formulky nenbucu patří pod techniku 
sanskrtsky nazývanou buddhánusmrti (upamatovávání se na Buddhu). Jejich účelem bylo „naladit se“ 
na kvality daného buddhy a tím vést mysl ke kultivaci a duchovnímu pokroku. Technika 
buddhánusmrti se rozvíjela především v okruhu následovníků Čisté země. Srv. WILLIAMS, Buddhist 
thought, s.183–4. 
85 Srv. FORD, „Jōkei and…“, s. 143–6. 
86 Srv. FORD, „Jōkei and…“, s. 143. 
87 Srv. FORD, „Jōkei and…“, s. 185–206. 
88 Srv. například F. GIRARD, The Stanza of the Bell in the Wind: Zen and Nenbutsu in the Early 
Kamakura Period, Tokyo: The International Institute for Buddhist Studies, 2007, s.3; 



radikalitu nových směrů a technik bychom měli spíše hledat ve formě a nositeli 

sdělení, a ne v obsahu.89  

 

2.2.2 Exkluzivita nových směrů, inkluzivita tradi čních škol 

 

Velmi častým přístupem (i mezi badateli) je, že nové kamakurské školy byly 

„reformativní“ reakcí/odpovědí na učení o hongaku šisó, které (prý) v jejich očích 

podrývalo klášterní disciplinu a podporovalo rozšíření korupce v buddhistických 

institucích. Jacqueline Stone ve své skvělé a pro každého, kdo se vážně zabývá 

středověkým japonským buddhismem, nedocenitelné práci Original Enlightement and 

the Transformation of Medieval Japanese Buddhism krok za krokem ukazuje 

nevhodnost takovýchto postojů a naprosté banalizování problematiky hongaku šisó. 

Její analýza přesvědčivě dokazuje čtyři charakteristiky nového paradigmatu 

probuzení, které sdílely jak nové kamakurské školy, tak i teorie primordiálního 

probuzení (jap. hongaku šisó).90 

 

1. Nelinearita: myšlenka, že osvobození přichází v jednom jediném okamžiku; 

v protikladu k tradičnímu chápání bódhisattvovské cesty, která trvá tři kalpy a 

déle. Tento aspekt nového paradigmatu, vycházející z nedualistických 

představ a esoterického učení, ruší vnímaný rozdíl mezi obyčejným 

iluzivním/klamavým vědomím a stavem osvíceného Buddhy, který bývá 

popisován jako stav, kdy člověk nahlédne, že všechny dharmy jsou 

Buddhadharma.91  

 

                                                                                                                                                         
FORD, „Jōkei and…“, s. 173. Stejně tak kdybychom sledovali vývoj směrů, které svůj počátek kladou 
do námi sledované doby, nutně bychom došli k závěru, že pluralismus a eklekticismus je naprosto 
standardním postojem drtivé většiny buddhistických denominací. 
89 Téma exkluzivity/inkluzivity a zavádění údajných novot se rozebírá ještě na následujících stránkách. 
Na ukázku (nejen dle mého názoru) zavádějících tvrzení, srv. A. MICHIO, „Japanese Buddhism“, in 
M. ELIADE (ed.). Encyclopedia of Religion, Vol. 2, New York: Macmillan, 1987, 487–493: 490; 
ANDREWS, „Hōnen on Attaining Pure Land Rebirth, s. 89; T. UNNO, River of fire, river of water: 
an introduction to the Pure Land tradition of Shin Buddhism, New York: Doubleday, 1998, s. 2–4.  
90 STONE, Original Enlightenment, s. 228–236. 
91 STONE, Original Enlightenment, s. 229–230. 



2. Jediná podmínka: protože osvobození se v těchto případech vnímá jako 

bezprostředně dosažitelné v jednom jediném okamžiku, a ne jako výsledek 

lineárního průběhu zdokonalování, závisí osvobození či spása na jednom 

jediném faktoru, a ne na různých faktorech.92 

 

3. Všezahrnující postoj: zmiňovaná jediná podmínka nepředstavuje jednu fázi 

na cestě k osvícení, nýbrž zahrnuje celou cestu. Tendaiský koncept, ve 

svých počátcích ovlivněný esoterním učením (jap. mikkjó), mluví o tzv. 

sokušin džóbucu (uskutečnění buddhovství v tomto těle).93 

 

4. Špatná karma není překážkou: popření kauzální závislosti mezi morálkou 

a osvícením. Negativní karmické následky již nejsou podstatnými překážkami 

k dosažení osvobození, takže ani konání záslužných činů není nezbytné.94 

 

Jako příklad si zde můžeme uvést Šinrana, který říká: 

  

Oceán záhadného jména se nezastavuje na mrtvolách těžkých hříšníků;95 

myriády řek hříšných skutků, když se do něj vlévají, 

nabudou stejnou chuť jako vody oceánu ctností. 

Řeky slepých vášní, když se vlévají do oceánu velkého soucitného slibu 

nezměrného světla rozlévajícího se do deseti směrů, 

nabudou stejné chuti jako moře moudrosti.96  

 

Konkrétní slova z osmnáctého slibu „…vyloučeni jsou ti, kdo páchají pět těžkých 

přečinů, a ti, kdo haní dharmu“, vykládá Šinran jako důrazné upozornění, jak těžkými 

                                                 
92 STONE, Original Enlightenment, s. 231.  
93 STONE, Original Enlightenment, s. 233. Zde si také můžeme připomenout šindžin u Šinrana či 
šikan taza u Dógena, kde, chápu-li správně jejich koncepty, neznamenaly tyto techniky prostředky 
vedoucí k probuzení, ale už probuzení jako takové, které měl jednotlivý adept „aktualizovat“ po celý 
svůj život. 
94 STONE, Original Enlightenment, s. 233–4. 
95 Tj. těch, kteří pachají pět těžkých přečinů a haní dharmu. 
96 Kósó wasan (Hymny učených mnichů), in DŽS, s. 585. 



hříchy jsou takovéto skutky, nicméně osmnáctý slib mluví o spáse všech bytostí bez 

výjimky.97 

Jiným způsobem, ale s obdobným důsledkem, tvrdilo tendaiské hongaku šisó, 

že osvícení není závislé na zničení karmických znečištění.98 Tedy opět, špatná karma 

nemůže být překážkou ke spáse. 

Kniha Jacqueline Stone je důležitá především kvůli předvedení společných 

rysů, které jsou běžně připisovány pouze tzv. novým kamakurským školám. Tedy, že 

prvky, které jsou často pokládány za nové, najdeme v druhé polovině období Heian 

nejen u školy Tendai, ale v některých případech i u Šingon, především v teorii sokušin 

džóbucu (buddhovství v tomto těle). Společné prvky jsme viděli i u Dógena a Džókeie 

(v reakci na mappó a v důrazu na klášterní pravidla). Jejich dalším společným prvkem 

může být pohled na místo reprezentované klášterem. Jak jsme viděli, jak tradiční 

Džókei, tak i „novátor“ Dógen ctili klášterní život. Pro buddhismus bylo (a dnes je) 

normální uctívat různé buddhy a bódhisattvy jako různé aspekty moudrosti a soucitu a 

stejné platí pro praxi – oboje bylo (a dnes je) nedílnou a typickou součástí mnišského 

způsobu života v klášterech. Oproti tomu Hónen, Šinran a Ničiren tím, že z tradiční 

široké manifestace posvátna (časově i prostorově) přenesli tento nárok na jednu 

exkluzivní manifestaci (Amida, Lotosová sútra), způsobili i změnu ve vnímání 

posvátného místa. Především Šinran a Ničiren naprosto popřeli klášterní život, ale 

nezapomínejme, že ten byl centrální osou již od počátku. Učení o nepřipoutávání, ne-

já a důležitosti discipliny (sa. vinaja), to byly vždy základy buddhismu, které byly 

ztělesňovány i klášterním životem. 

 

Tvrdit, jak se často děje, že nové kamakurské směry přinášejí radikální novoty 

na buddhistické scéně, s čímž jde ruku v ruce tvrzení o úpadku buddhismu jako 

takového, vůči kterému se právě zakladatelé nových škol vymezují, je dosti zavádějící. 

Dovolím si ocitovat významného badatele na poli japonských náboženství Neila 

McMullina, který si myslím dostatečně poukazuje na poměrně častý problém. 

 

                                                 
97 Songó šinzó meimon, in DŽS, s. 644. 
98 STONE, Original Enlightenment, s. 233–234. 



Je chybou domnívat se, že když mniši a klášterní nebo chrámové 

komplexy získají politickou, ekonomickou a vojenskou moc, je to ipso 

facto známkou korupce, degenerace a/nebo sekularizace, stejně jako je 

chybou představovat si, že v Japonsku vůbec někdy byly časy, kdy 

náboženská společenství neměla naprosto žádnou „sekulární“ moc… Na 

poli religionistiky zabývající se Japonskem panuje jakási tendence 

chránit náboženství před bahnem politiky a ekonomie, jak dokládá 

zaujatá snaha některých badatelů udržet náboženství – obzvláště 

buddhismus – „čisté“.99 

 

 S tím souvisí i rozštěpení současného japonského akademického světa ohledně 

hodnocení středověkého tendaiského konceptu primordiálního probuzení (jap. 

hongaku šisó).100 

 

2.3 Závěr 2. kapitoly 

 

Išida Jošita tvrdí, že kritičtí jedinci v rámci narských škol a školy Šingon během konce 

éry Heian vzhledem k pociťované krizi volali po vnitřní reformě aktuálního stavu 

buddhismu. Oproti tomu mniši pocházející z tendaiské tradice se rozhodli na krizi 

reagovat zakládáním nových směrů (Hónen, Šinran, Dógen). Išida vidí podstatu těchto 

rozdílných reakcí v základních naukových rozdílech škol Šingon a Tendai.101 Ať už 

Išida má, či nemá pravdu, poukazuje svou prací na důležitou otázku, a to proč všichni 

zakladatelé nových buddhistických škol během Kamakury jsou tak radikální 

v exkluzivistickém nároku. Odpověď bude jistě složitější, ale nápadným faktorem, 

který by v odpovědi neměl hrát marginální roli, je fakt, že všichni ze zmiňovaných 

zakladatelů prošli tendaiským výcvikem. Ten sice na první pohled vypadá jako 

tolerantní, jelikož je inkluzivisticky založený, propaguje hóben a akceptuje všechny 

možné prostředky k dosažení buddhovství. Je-li ale nějaký směr všezahrnující, není 
                                                 
99 Cituji dle STONE, Original Enlightenment, s. 100. 
100 Pro přehled různých teorií, včetně pohledu tzv. kritického buddhismu srv. POŠAR, Zenový mistr 
Dógen, s. 31–33. 
101 Y. ISHIDA, „Kjú Bukkjó no čúseiteki tenkai“ 旧仏教の中世的展開 in Nihon Bukkjóši: čúsei hen 
日本仏教史中性編 , I. SABURO et al. (ed.), Kyoto: Hózókan, 1967, 2: 292–375. 



v podstatě exkluzivistický? Svůj nárok na pravdu předkládá v hávu jakoby široce 

otevřených možností, ale v podtónu můžeme odhalit povýšenectví „té pravé cesty“. Již 

Tendai, desetiletí před sledovaným „novátorským“ obdobím Kamakury, přichází 

s exkluzivistickou nabídkou výhradního způsobu spasení. Doklad najdeme přímo v pro 

tento směr ústředním textu: Lotosová sútra využívá hóben ve své podstatě pro 

označení všech ostatních učení za provizorní, protože až to naše (jinými slovy nové) 

učení je nejvyšší. Zde se nám také ukazuje možnost různého uchopení konceptu 

upája/hóben, který může být využit pro obhájení „svých“ pravd. Tuto funkci můžeme 

označit jako sektářskou, protože o ostatních učeních nebo technikách řekneme, že jsou 

jen provizorní, kdežto ta naše je ta pravá. Hermeneutickou funkci nabízí upája jako 

inkluzivní nástroj (kdy cokoli se může hodit), nástroj, který ospravedlňuje pluralismus 

nauk i technik k dosažení buddhovství a dále umožňuje uspořádat různá učení a texty 

v koherentní systém. Pedagogickou funkci upáji, kdy cokoli může sloužit jako vhodný 

příklad podle potřeb daného posluchače, jsme viděli už v Buddhových příbězích. 

Primární funkce konceptu je však soteriologická, neboť dosažení buddhovství, tedy 

spásy, je cílem každého buddhisty.102 

Radikalita tzv. nových kamakurských směrů není ani v údajné novosti jejich 

technik, neboť snad všechny jejich prvky najdeme už v období Heian: jednoduchá 

praxe, zaměření na spásnou moc Šákjamuniho, umožnění přístupu lidu, včetně žen, 

uctívání ostatků,103 ale právě v jejich důrazu na výběr jednoho jediného prostředku. 

Neboť i v rámci učení Čisté země nacházíme množství dokladů o tom, že před 

Kamakurou i po ní bylo naprosto normální, že se techniky standardně spojované se 

zenovým buddhismem nacházejí pod jednou střechou s technikami primárně 

zastávanými Čistou zemí.104 Stejně tak najdeme pluralismus v rámci samotného kultu 

                                                 
102 Srv. rozdělení u Forda, FORD, „Jōkei and…“, s. 144. Jiné rozdělení pak nabízí ještě Yu: Upája 
jako 1) síla svrchovaného Buddhy; 2) provizorní pravda, které se učí věřící; 3) síla, které dosahují 
bódhisattvové. Toto dělení je příliš úzce zaměřené na výklad Lotosové sútry a pradžňápáramitových 
súter a pro naší práci nemá zásadního významu. Srv. YU, „Skill-in-means and the Buddhism of Tao-
sheng“, 414. 
103 Taktéž existovaly ženské mnišky, srv. BLUM, „The Sangoku-Mappó construct, s. 40, 46–7; 
BOWRING, The Religious Traditions of Japan, s. 169.  
104 Shrnutí prostoupení nenbucu praktik v rámci zenového směru Rinzai v období Edo (1603–1868) 
srv. R. M. JAFFE, „Ungo Kiyō’s Ōjōyoka and Rinzai Zen Orthodoxy“, in R. K. PAYNE – K. K. 
TANAKA (eds.), Approaching the Land of Bliss: Religious Praxis in the Cult of Amitābha, Honolulu: 
University of Hawai’i Press 2004, 202–235: 218–221. Ohledně zenu a nenbucu srv. GIRARD, The 



uctívání buddhy Amitábhy (jap. Amida), který zahrnuje nejen jednoduché recitace 

nenbucu. Existuje mnoho způsobů jak udržet Buddhu v mysli (sa. buddhánusmrti) a 

mnoho způsobů, jak porozumět tomu, proč by věřící měl tyto techniky provádět.105 

 

3. Závěr 

 

V předkládané práci jsem se snažil o nalezení odpovědi na to, co umožnilo proměnu 

náboženského paradigmatu, který na počátku období Kamakura přinášejí zakladatelé 

dnes nejpočetnějších buddhistických denominací v Japonsku (Šinranova Džódo šinšú, 

Dógenova Sótóšú, Hónenova Džódošú, Ničirenova Ničirenšú). Prizmatem, skrze které 

jsme sledovali proměnu, nám byla primárně soteriologicky zaměřená schopnost ve 

výběru vhodných prostředků (sa. upája, jap. hóben) k dosažení buddhovství. Důvodem 

k využití tohoto konceptu byl především fakt, že nikdy před kamakurským obdobím 

ani nikdy po něm se neobjevil jediný zásadní představitel buddhistického směru, který 

by hlásal exkluzivní nárok na jím vybraný prostředek k dosažení spásy. Ukázali jsme 

si ale, že proměnu, ke které došlo, chceme-li ji podchytit v celku, nemůžeme sledovat 

bez přihlédnutí k politické scéně a dění, neboť v Japonsku byl (minimálně do 

předmoderní doby) buddhismus vždy s politickou mocí úzce provázán. Proto jsme 

sledovali i zásadní proměnu na politické a s tím související ekonomické rovině, kdy se 

po pěti stoletích, kdy vládla dvorská aistokracie, dostává k moci nová třída, a to 

vojenská. Buddhistickým institucím se tak dostalo nového, dost odlišného klienta. 

Sledovali jsme také, jak se ve víru politických změn proměňovaly i samotné 

náboženské instituce. Ukázali jsme si, že pluralismus a inkluzivita co se týče 

buddhistických praktik, které by měly zajistit spásu danému člověku, byla naprosto 

normální (dokonce včetně uctívání tradičních božstev, jap. kami), což se dokonce 

                                                                                                                                                         
Stanza of the Bell in the Wind, s. 3, 48–68. Případně o vlivu uctívání Amidy na zenové směry 
v období Edo se zaměřením na novou školu Óbaka srv. Z. KUBOVČÁKOVÁ, „Kanna zen, mokušó 
zen alebo nenbutsu zen? Príchod novej zenovej školy Óbaku do Japonska a jeho dôsledky“, in Studia 
Orientalia Slovaca VII, 2008,  Bratislava: Univerzita Komenského 199–222. 
105 Srv. úvod Richarda Payneho v PAYNE – TANAKA (eds.), Approaching the Land of Bliss, s. 12 a 
článek o inkluzivistickém přístupu v rámci tibetského uctívání Amitábhy, viz M. T. KAPSTEIN, 
„Pure Land Buddhism in Tibet? From Sukhāvatī to the Field of Great Bliss“, in PAYNE – TANAKA 
(eds.), Approaching the Land of Bliss, 16–51: 41. 



později projevilo i ve školách, které navazují na odkaz exkluzivistických myslitelů z 

kamakurského období. 

Myslím, že zajímavý pohled na ojedinělou proměnu buddhistického myšlení, 

která se odehrávala na konci období Heian a počátkem období Kamakura, by mohlo 

přinést teoretické srovnání s obdobnými proměnami v rámci jiných kulturních 

prostředí. Jsem si samozřejmě vědom, že takováto komparace je velmi ošemetná, 

nicméně pokud bychom si vytyčili několik faktorů (proměna náboženského 

paradigmatu, ekonomická či politická proměna v dané společnosti, přírodní a válečné 

pohromy, borcení tradičních hodnot, napříč společností pociťovaný strach či 

pesimismus ohledně možnosti dosažení spásy; k tomu by se dala ještě přidat tradiční 

pluralitní, a tedy tolerantní nabídka na náboženské scéně oproti přicházející po změně 

volající, netolerantní exkluzivistické nabídce), které bychom podrobili 

metodologickému zkoumání, mohla by přinést cenné výsledky. Ať už z pohledu 

sociologie či psychologie náboženství či obdobných religionistických disciplin. 

Badatel zběhlý v japonských dějinách by mi jistě mohl položit otázku, v čem 

byla situace pro obyčejného člověka či buddhistu jiná v období Muromači, resp. 

období Válčících knížectví (1467–1568), které patří taktéž k jedněm 

z nejdramatičtějších a nejnejistějších období v historii Japonska. Odpověď na tuto 

otázku by jistě vydala na samostatnou práci, ale dovolím si zde jako možnou podporu 

mého tvrzení, že situace proměny mezi obdobími Heian a Kamakura byla, alespoň co 

se týče námi sledovaných faktorů, naprosto odlišná, citovat dvojici historiků 

Reischauer – Craig, jež oprávněně tvrdí, že lidové sekty a vesnice si vydobyly jistou 

faktickou moc. 

 

Rozsáhlé rozlohy si dokázaly udržet velké kláštery, schopné vydržovat 

si vojska k jejich obraně, a s rostoucím vojenským významem pěšáka 

byly v ojedinělých případech schopny dosáhnout na feudální vrchnosti 

určitých ústupků také vesnické občiny, podporované místními drobnými 

samuraji. Akce vesničanů a městského obyvatelstva představovaly 

vážnou hrozbu již od roku 1428, kdy se domohli vydání „aktu 

dobrotivosti“ (jap. tokusei), rušícího jejich dluhy u lichvářů. Stoupenci 

Pravé sekty (jap. Džódo šinšú) získali vojenskou kontrolu nad provincií 



Kaga na severozápadním pobřeží Honšú v roce 1488 a dokázali ji udržet 

po téměř celé jedno století. Jiná odnož této sekty, obvykle nazývaná také 

Ikkó (jediného směřování), v různě dlouhých časový úsecích ovládala 

jiná roztroušená území.106 

 

Je zřejmé, že situace byla podstatně odlišná, neboť koncem období Heian a počátkem 

Kamakury měli mezi náboženskými institucemi ekonomickou, a tím tedy i politickou 

moc pouze velké tradiční školy, kdežto v Muromači byly již i tzv. lidové směry (jako 

škola Čisté země) dostatečně odolné vůči centrální moci i jiným náboženským 

institucím. Mohly být tudíž oporou obyčejným lidem, pro něž představovaly 

existenciální jistoty v krušných časech. 

Úspěch exkluzivních nároků nových kamakurských směrů měl jistě i jiné 

příčiny a toto období stále skýtá množství možností badatelským záměrům. Nicméně 

je potřeba vidět, že to, co někteří kritizují jako nebuddhistické, bylo úspěšné nikoli pro 

obsah hlásaného poselství, ale právě pro svou netolerantnost a výlučnost. Neboť námi 

sledované období na jedné straně sice tolerantně nabízelo desítky možných způsobů 

dosažení spásy, desítky, možná stovky objektů uctívání zajišťujících štěstí, prosperitu, 

spásu atd., ale na druhé bylo konfrontováno s naprosto hmatatelně pociťovanou 

nefunkčností/selháním tohoto množství spásu slibujících technik a učení. Naproti tomu 

jedna jediná volba podporovaná co nejniternější vírou, bez nároku na jakékoli nutné 

chápání složitých a často abstraktních konceptů tradičních škol, představovalo sílu, jíž 

bylo v těžkých časech snadné podlehnout. Myslím, že zaměření se na jednu jedinou 

techniku muselo být i reakcí na vnímané rozpory mezi hlásanými naukami a 

technikami a nejistotu, kterou takovýto člověk musel zakoušet. Jestliže je spása, jak 

tvrdily tradiční školy, odvislá od konání množství různých správných činů, tak si 

člověk nemůže být nikdy jistý svojí schopností provádět je všechny správně 

(extrémem v tomto nazírání byl Šinran, který prohlásil, že člověk koná jen špatné 

skutky). Naproti tomu, kdyby spása byla závislá pouze na jedné podmínce, okamžitě 

bychom mohli nabýt větší sebedůvěry a jistoty, když bychom právě tuto podmínku 

naplňovali. Přičteme-li si k tomu, že dobové zprávy mluví o všech zakladatelích 

                                                 
106 REISCAHUER – CRAIG, Dějiny Japonska, s. 64. 



nových směrů jako o charismatických a charakterově velmi silných osobách, je 

potřeba jejich novátorství a radikalitu a následný úspěch vidět ne v obsahu, ale ve 

formě a nositeli sdělení.107 Jeden z možných směrů dalšího bádání jsem naznačil 

v závěru druhé kapitoly, kde předkládám názor, že podhoubí pro exkluzivistické 

nároky zakladatelů nových kamakurských škol leží ve zdánlivě tolerantním prostředí 

tendaiského směru. Ten sice uznává všechny možné techniky a nauky, ale pouze jako 

provizorní. Za vrchol pak pokládá učení obsažené v Lotosové sútře, jež pod svá křídla 

„tolerantně“ zahrnuje všechna ostatní. Jelikož všichni zmiňovaní zakladatelé prošli 

mnohaletým výcvikem školy Tendai, je pravděpodobné, že byla jejich mysl tímto 

výcvikem a učením formována. Nicméně abychom z takového pracovního závěru 

mohli udělat závěr fundovaný, bylo by třeba se více zabývat školou Tendai, což by 

samo o sobě jistě vystačilo na obsáhlou práci. 

Paralelně s hledáním odpovědí na klíčovou otázku této práce se mi, doufám, 

zároveň podařilo ukázat nevhodnost zdůrazňování radikální novosti, kterou údajně 

přinesli zakladatelé nových kamakurských směrů. I přestože je nepopiratelné, že jejich 

nárok na výběr jediného prostředku a důraz na odmítnutí ostatních je prvkem novým, 

samotné jimi zvolené prostředky nové nejsou. Stejně tak i přestože je nepopiratelné, že 

buddhismus se po jejich objevení na náboženské scéně mezi prostý lid rozšířil více, 

než tomu bylo předtím, je opět nutné nezapomínat na fakt, že uctívání ostatků nebo 

vandrující mniši (jap. hidžiri) propagující buddhismus (většinou Čisté země), byly jevy 

běžné již několik století před Kamakurou. A je velmi pravděpodobné, že svou roli 

v rozšíření buddhismu mezi prostý lid v období Kamakura hrál i fakt, že zakladatelé 

nových směrů nepoužívali k psaní svých textů jen kanbun (psaná čínština, obdoba 

latiny v evropském učeném prostředí středověku), ale i wabun (psaná japonština), 

který byl přístupný mnohem více lidem. 

                                                 
107 Tři z námi sledovaných (Hónen, Šinran a Ničiren) byli vysláni do vyhnanství a i jinak perzekuováni. Včetně 
faktu, že jejich učení bylo po nějaký čas zakázané. Přesto se nikdy nevzdali a propagovali ho dál. Obdobně i 
Dógen, který byl svým původem nejurozenější z nich, nepodlehl později nabízeným poctám a výdobytkům ze 
strany vládnoucích kruhů a v ústraní se věnoval menší skupině zapálených následovníků. 



4. Příloha - Slovníček termínů108 

 

Amida bucu 阿弥陀仏阿弥陀仏阿弥陀仏阿弥陀仏 – buddha Amida 

Amida, japonsky doslova „Nezměrný život a světlo“, je buddhou, jehož 

„podstatou“ je dharmakája (tělo dharmy, jedno z tzv. třech buddhovských těl) 

manifestované jako soucit. K probuzení všech bytostí se amorfní, neuchopitelné 

buddhovské tělo manifestovalo ve formě bódhisattvy Dharmákary a zvěstovalo 

Jméno. Dharmákara ustanovil a naplnil speciální sliby k záchraně nerozumných 

bytostí a stal se buddhou Amidou. Proto je Amida zván tathágatou naplněného 

těla. Zatímco ostatní buddhové pomáhají lidem shromažďovat zásluhy (pomocí 

meditačních technik a zdokonalování poznání), buddha Amida osvobozuje lidi od 

nevědomosti a karmického zla pomocí „formy“ (výchozí slib) a jména (Namu 

amida bucu). Šinran občas mluví o Amidovi jako o „Matce soucitu“. 

 

Bettó 別当別当別当別当 – vrchní správce 

Můžeme se setkat i s termínem betó. Termín odkazuje k postu zastávanému ve 

velkých chrámech, jako je například narský chrám Tódaidži. Dnes už se tento 

termín nepoužívá. 

 

Bonbu 凡夫凡夫凡夫凡夫 – pošetilá, nerozumná bytost 

Člověk ovládaný slepými vášněmi a nevědomostí. Jedním ze sanskrtských 

ekvivalentů je bála. U Šinrana však nejde o hlupáka v běžném slova smyslu. Při 

prožití šindžin, při osvícení nezměrným Amidovým světlem, dojde k hlubokému 

náboženskému uvědomění, prohlédnutí, které i pro tzv. inteligentního člověka 

znamená nahlédnutí sebe sama jako egocentricky zaměřeného blouznivce. Ve 

světle Amidova hlubokého soucitu nahlédne člověk Amidovu nezměrnou 

moudrost, sám sebe pak jako pošetilce. 

                                                 
108 Informace pro slovníček čerpám z The Collected Works of Shinran, D. HIROTA et al. 
(trans.), Vol. 2, Kyoto: Jōdo Shinshū Hongwanji-ha, 1997, s. 170–218; UEDA and HIROTA, 
Shinran, s. 91–309; STONE, Original Enlightenment; Japanese-English Buddhist Dictionary 

日英佛教辭典, Tokyo: Daitō Shuppansha 大東出版社, 1991. 



Džiriki 自力自力自力自力 – vlastní síla 

Tento termín obecně zahrnuje všechny techniky kromě recitování nenbucu. 

Šinran mezi ně ale počítá i nenbucu, pokud jej člověk recituje se záměrem zrodit 

se v Čisté zemi. Takový člověk se pouze zmítá na scestí, jelikož je třeba se plně 

oddat síle jiného. 

 

Ekó 廻向廻向廻向廻向 - nasměrování ctnosti 

Důležitý mahájánový koncept přenosu zásluh se zakládá na účinnosti 

nezměrného soucítění bódhisattvů, pomocí kterého se překračuje spoutanost 

jednotlivých bytostí vlastní karmou.  

 

Hakarai 計らい計らい計らい計らい – kalkulování (spekulování), záměr  

Šinran používal tohoto zpodstatnělého slovesa především ve spojitosti s lidským 

snažením o dosáhnutí osvobození ze světa sansáry. Termín navíc označuje nejen 

lidské kalkulování, ale i Amidův záměr vyjádřený ve výchozím slibu, tj. dva 

významy, které si v podstatě odporují. Z perspektivy člověka je záměr vždy 

vlastní silou (džiriki), tedy překážkou k probuzení, kdežto z perspektivy 

dokonalého Amidy je termín ztělesněním síly jiného (tariki), pomocí níž je 

možno dosáhnout probuzení. Nezměrné Amidovo soucítění neustále ozařuje 

všechny bytosti. Avšak jakékoli usilování o dosažení probuzení prostřednictvím 

pěstování vlastních ctností a schopností zabraňuje člověku vnímat Amidovo 

soucítění a znemožňuje mu tak prožitek šindžin. Poznat sebe jakožto pošetilou 

bytost (bonbu) a poznat Amidovo soucítění jsou ve skutečnosti neoddělitelné 

aspekty téhož uskutečnění šindžin, jež si člověk uvědomí simultánně v jediném 

okamžiku. 

 

Hóben 方便方便方便方便 – schopnost ve výběru (správných) prostředků 

Japonské slovníky nabízejí vysvětlující překlad hóben jako kómjóna šudan, což 

v češtině znamená dovedné metody/způsoby/prostředky. Pojem byl převzat z čínštiny 

spolu s buddhistickými texty, tedy od počátku terminus technicus, i když tak nezůstal 

do dneška, viz ůsloví uso mo hóben – „i lež je prostředkem“, účel světí prostředky. 



V čínštině jsou stejné znaky čteny fang bien 方便 a jsou překladem sanskrtského 

termínu upája (příp. upája kaušalja), který znamená prostředek, způsob, metoda, ale 

také lest, úskok (v běžném jazyce), v buddhismu pak vhodný prostředek, příp. 

schopnost (ve výběru) prostředků. 

 

Hongaku šisó 本学思想本学思想本学思想本学思想 – teorie prapůvodního probuzení 

Hongaku znamená prapůvodní (primordiální) probuzení, šisó pak teorie (učení). 

Terminologické spojení, které zavedl počátkem 20. století buddholog Šimadži 

Daitó (1875–1920). Označoval jím proud myšlení středověkého buddhismu, 

primárně v rámci školy Tendai, který tvrdi, že vše je inherentně ve stavu 

buddhovství. Že nejen člověk, ale veškerý fenomenální svět je buddhou 

Tathágatou.109 

 

Hongan 本願本願本願本願 – výchozí slib 

Výchozím slibem se rozumí čtyřicet osm slibů bódhisattvy Dharmákary, z nichž 

nejdůležitější je slib osmnáctý. Je manifestací bezčasého bytí v čase. Působení 

buddhy Amidy (buddhovského těla v aspektu soucítění) vychází v podobě 

hlubokého přání a modlitby z nejhlubšího zdroje života, aby buddhovské tělo 

dharmy jako takovost (šinnjó) mohlo osvobodit všechny bytosti od karmického 

zla znovuzrozování. 

 

Hoššin 法身法身法身法身 – tělo dharmy (sa. dharmakája) 

V šin-buddhismu má buddhovské tělo dharmy dva aspekty: takovost a soucítění. 

Ve své podstatě je bez tvaru a beze jména, pro člověka myslí a řečí naprosto 

neuchopitelné. Takto neuchopitelná nejzazší realita se proto, aby došlo 

k probuzení všech cítících bytostí, projevuje ve formě soucitu, prostřednictvím 

Amidova výchozího slibu, jména a Čisté země, které jsou s takovostí 

buddhovského těla soupodstatné. 

 

                                                 
109 Problematice hongaku šisó se naprosto zásadním způsobem věnuje Jacqueline Stone, viz 
bibliografie. 



Hózó Bosacu 法蔵菩薩法蔵菩薩法蔵菩薩法蔵菩薩 – bódhisattva Dharmákara 

Bódhisattva, který složil slib, že osvobodí všechny bytosti, které pronáší jeho 

jméno. Naplněním tohoto slibu se stal buddhou Amidou. Výchozí slib a eóny 

náboženské praxe, které byly nutné k naplnění tohoto slibu, jsou, přesněji řečeno, 

Dharmákarovy skutky. Na příběhu Dharmákary vidíme, že Amida není statickým 

symbolem, ale vyjádřením neustálé aktivity soucitu, který leží v jádru 

mahájánového buddhismu.  

 

Mappó 末法末法末法末法 – poslední věk dharmy 

Tradiční dělení na tři období úpadku Buddhova učení: věk pravé dharmy (jap. 

šóbó 正法), v kterém převládá dokonalá autentická dharma, věk napodobující 

dharmy (jap. zóbó 像法), v kterém dominují pouhé formy dharmy a věk 

upadající dharmy (jap. mappó), v kterém je dharma úplně zapomenuta. V prvním 

převládá učení, praxe a dosažení probuzení, v druhém učení a praxe a ve třetím 

pouze učení. 

 

Mjógó 名号名号名号名号 – jméno  

Termínu jméno se v šin-buddhismu užívá pro náboženskou formuli Namu Amida 

bucu („Vzývám buddhu Amidu“, nebo „Sláva buddhovi Amidovi“). Slovo namu, 

které přeneseně znamená „uchýlit se pod ochranu“, chápe Šinran jako Amidovo 

soucitné volání do Čisté země. Volaný se má zcela odevzdat do moci výchozího 

slibu, který byl naplněn ve prospěch všech bytostí. Vyslovení jména není ani 

prosebnou modlitbou ani magickým zaříkadlem, neboť ho pronáší Amida a 

člověk slyší, prost pochybností i kalkulování. 

 

Namu mjóhó renge kjó 南無妙法蓮華経南無妙法蓮華経南無妙法蓮華経南無妙法蓮華経  

Ničiren shrnul svou religiózní víru v Lotosovou sútru recitací jejího názvu (jap. 

daimoku) ve formulce Namu mjóhó renge kjó (utíkám se pod ochranu Lotosové 

sútry). 

 



Nenbucu 念仏念仏念仏念仏 

V dějinách japonského buddhismu prošlo slovo nen různými významy: 

meditovat nad obrazem Buddhy, udržovat myšlenku na Buddhu a vyslovovat 

jméno Buddhy. V učení Čisté země nabylo nenbucu význam pronášení jména. To 

bylo jádrem Hónenova učení. Šinran pak učil, že vyslovování jména je vlastně 

Amidovo volání, které působí v člověku a probouzí v něm šindžin.  

 

Šikan taza 只管打坐只管打坐只管打坐只管打坐 – pouhý zazen 

Termínem šikan taza (pouhý zazen) se odkazuje k meditaci vsedě bez daného 

tématu zaměření mysli. Jde o „prázdné“ sezení, při kterém není objektem žádný 

kóan apod. Hlavním propagátorem této techniky byl Dógen, zakladatel zenového 

směru Sótó. 

 

Šindžin 信心信心信心信心 

Ústřední pojem Šinranovy soteriologické vize, který v hrubém překladu znamená 

„odevzdávající se srdce/mysl“. Člověk se odevzdává Amidovu výchozímu slibu a 

zároveň účinkem Amidovy aktivity vykoření své kalkulující (spekulativní) 

myšlení. Šindžin probudí v člověku jeho pravou „podstatu“. Člověk si uvědomí 

vlastní pošetilost (bonbu) a v témže okamžiku dosáhne probuzení. 

 

Tariki 他力他力他力他力 – síla jiného  

Zde leží rozlišující znaménko mezi šin-buddhismem a ostatními buddhistickými 

školami. Je to komplementární termín ke konceptu vlastní síly (džiriki). 

Odkazuje k nezměrnému soucítění buddhy Amidy, které překračuje dualitu já a 

jiného. V praxi to znamená, že člověk je k odhození klamného spoléhání se na 

vlastní sílu doveden něčím zvenčí, co je mimo něj, a tím je právě tariki. Síla 

jiného nás přivádí přímo k výchozímu slibu. 

 



Zasu 座主座主座主座主 – vrchní opat 

Titul propůjčovaný vrchnímu opatovi chrámu, především v Enrjakudži, 

Kongóbudži a Rinnódži. 
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