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Anotace 

 

Cílem této práce je nastínit problematiku japonské zenové tušové malby a kaligrafie, a to 

pfiedevším co se týče její duchovní stránky. Obsahuje obecný úvod do zenového buddhismu,  dále 

rozpracovává zenovou malbu a kaligrafii z hlediska jejích formálních znaků, historického vývoje 

a duchovního kontextu. Zahrnuje též několik dosavadních teorií týkajících se definice zenového 

umění. 

 

Klíčová slova: zen, japonský buddhismus, japonské umění, tušová malba, kaligrafie, Hakuin 

Ekaku 

 

 

Annotation 

 

This thesis is focused on the Japanese Zen ink painting and calligraphy, particularly regarding its 

spiritual aspect. Contains a brief introduction to Zen Buddhism, followed by an analysis of Zen 

painting in the terms of its formal attributes, historical development and the spiritual context. It also 

includes some of the main theories regarding the definition of Zen art. 
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Použité zkratky 

 

san. – sanskrt 

jap. – japonština 

čín. – čínština 

 

 

Poznámka k pfiepisům: U všech jmen, názvů a termínů v japonštině, čínštině i sanskrtu bylo použito 

české transkripce. U klíčových pojmů v čínštině je v závorce uvedena i transkripce pinyin. 
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I. Úvod 

 

V posledních desetiletích, v souvislosti s tím jak neustále vzrůstá zájem o východní kulturu 

a spiritualitu, je slovo zen poměrně oblíbené. Setkáváme se s ním nejen ve stále hojnějších odborných 

či populárně naučných publikacích, kde by ho člověk jaksi očekával, ale mnohem častěji 

i v každodenním životě, v názvech různých produktů či jako obecné označení jakéhosi blíže 

neurčeného orientálního tajemna (podobně jako slovo tao).  

I ve světě současného umění se občas setkáme s díly, o nichž kritik či sám autor prohlásí, že jsou 

„zenová“. Většinou se jedná o díla velmi minimalistická, pár zdánlivě nahodilých černých čar na 

bílém podkladu a podobně. Co to však je zen a co činí umělecké dílo zenovým, na to je velmi těžké 

nalézt uspokojivou odpověď. Je pfiekvapivé, že i v fiadě odborných publikací týkajících se zenového 

umění nenalezneme dostatečný výklad toho, co to zenové umění je.  

Gregory Levine ve své eseji „O podobě a fieči zenového umění“ (On the Look and Logos of Zen 

Art.)1  podává stručný pfiehled několika teorií podstaty zenového umění, které se objevily na poli 

vědeckém v průběhu dvacátého století. Nutno dodat, že se k mnohým z nich staví poměrně kriticky. 

Podotýká napfiíklad, že jejich autofii mnohdy opomíjejí kulturně-historický kontext, ve kterém se 

zenové umění vyvíjelo. Dále pak, že v této oblasti stále chybí soubor stabilních termínů a definic. 

Je pravdou, že v oblasti zkoumání zenové kultury se mnozí dodnes opírají o teorie Suzuki 

Daisecua a Hisamacu Šin’ičiho. Levine však ve své stati ukazuje, že díla Suzukiho, Hisamacua 

a dalších japonských badatelů stejné generace, 2  jsou silně ovlivněné japonským nacionalismem 

a obsahují mnoho nepfiesností, ne-li pfiímo dezinterpretací. „Zen, který [Suzuki a spol.] propagovali, 

byl z valné většiny produktem japonské laické buddhistické praxe a byl naočkován nacionalistickou 

rétorikou ohledně výjimečnosti japonské kultury.“3  

Velká část západní literatury týkající se zenového umění však operuje právě s termíny a teoriemi 

pocházajícími od Suzukiho, Hisamacua a dalších, což činí studium značně obtížným. Tito autofii 

nezfiídka zahalují zenovou kulturu rouškou jakéhosi esoterického tajemna, v horších pfiípadech se 

                                                
1 Levine, Gregory: On the Look and Logos of Zen Art  [online]. 2008 [cit. 2009-05-05]. Dostupný z WWW: 

<http://ls.berkeley.edu/dept/arthistory/faculty/levine.html>, s. 5. 

2 Hovofiíme o éfie Taišó a první tfietině éry Šówa. Mezi další diskutované autory patfií napfiíklad Hisamacuův učitel Nišida Kitaró. 

3 Ibid., s. 14. 
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snaží dokázat její nadfiazenost nad kulturou evropskou. Tyto myšlenky posléze něktefií západní autofii 

pouze nekriticky kopírují.  

Mnozí (v čele se Suzukim) pak rozvíjejí teorii, že veškerá japonská kultura je vlastně ve své 

podstatě zenová, s čímž také nelze dost dobfie souhlasit. Nelze sice popfiít, že zen byl jedním 

z významných faktorů utváfiejících mnohá odvětví tradiční japonské kultury. Čajový obfiad, bojová 

umění, zahradní architektura, haiku, divadlo Nó, malífiství, kaligrafie a mnohé jiné disciplíny jsou 

úzce spjaty se zenovou filosofií. Tradiční estetické ideály jako jsou wabi, sabi, nebo júgen, též bývají 

označovány jako zenové. Ovšem vezmeme-li napfiíklad kulturu období Hei’an (794–1185), jejíž odkaz 

je do jisté míry dodnes živý, byl by naprostý nesmysl tvrdit, že se jedná o kulturu zenovou, když víme, 

že se zen v Japonsku plně rozvinul až v následujícím období Kamakura (1192–1333). 

Z toho vyplývá, že pfiestože zenové umění má více než tisíciletou tradici, jedná se o téma doposud 

nepfiíliš zpracované, skýtající mnoho podnětů k hlubšímu studiu. 

 

Jisté je, že neexistuje žádný pfiesně definovaný „zenový styl“, který by měl zfietelně daná pravidla 

formy či struktury, nebo pfiesně ohraničený ikonografický kánon.4 Existuje však bod, ve kterém se zen 

skrze ruku umělce manifestuje v podobě výtvarného díla. Hovofiíme-li tedy o zenovém umění, spíše 

než o vnější, formální znaky se jedná spíše o jakýsi duchovní náboj, který tvofií hodnotící kritérium 

pro označení díla jako „zenové“. Toto kritérium je samozfiejmě velmi abstraktní, což činí zenové 

umění velmi těžko uchopitelným a velmi snadno zneužitelným.  

Existují i názory, které tvrdí, že žádné zenové umění vlastně neexistuje. Osobně jsem vůči 

takovýmto tvrzením velmi opatrná. Kloním se spíše k názoru těch badatelů, ktefií tvrdí že zenové 

umění existuje, nelze je však ohraničit jako konkrétní styl, formu či význam. Podobně jako nelze 

konkrétně definovat, co je to „pravé Japonsko“. 5  Aktuálním problémem tedy je zenové umění 

pfiehodnotit, oprášit od nánosu zavádějících teorií a nalézt potfiebné lexikum, kterým by bylo možno 

je redefinovat. 

 

                                                
4 Brinker, Helmut; Kanazawa, Hiroshi: Zen. Masters of Meditation in Images and Writings. Zurich, Artibus Asiae Publishers 1996, s. 

37. 

5 Levine, Gregory: On the Look and Logos of Zen Art. Op. cit., s. 6.  
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Jsem toho názoru, že psát o zenu (potažmo o jeho umění) je ve svém jádru velmi obtížné. V zenu 

se totiž praví, že podstatu jeho učení nelze vyjádfiit slovy, je tfieba ji individuálně zakusit. Jeden 

z nejvýznamnějších zenových mistrů dvacátého století Seung Sahn ve své knize Zenový kompas píše: 

„Pravá podstata, vaše pravá pfiirozenost a pravda jsou za slovy. Pfied dávnými časy jeden 

velký učitel fiekl: ‚Skutečnou formu nelze vyjádfiit slovy. Pravda je nehybná.‘ Jestliže otevfiete 

ústa, opíráte se o slova a jazyk, a tím jste již ztratili pravdu. (…) 

Vše v tomto světě – Slunce, Měsíc, hvězdy, hory, fieky, stromy - je v neustálém pohybu. 

Je zde však jedna věc, která se nikdy nehýbe. Nikdy nepfiichází ani neodchází. Nerodí se ani 

neumírá. (…) Jestliže to najdete, najdete své pravé Já a dosáhnete univerzální podstaty. Ale 

porozumění vám v nalezení tohoto bodu nepomůže.“6 

 

Z tohoto důvodu se také domnívám, že psát o zenu bez toho, aniž by pisatel s ním měl osobní 

zkušenost, by mohlo vést k dezinterpretaci. Proto ve své práci budu vycházet i z poznatků nabytých 

v roce 2008 pfiibližně tfiíměsíčním pobytem v zenovém kláštefie Džiundži v prefektufie Gifu, Japonsko. 

A dále také z četných návštěv významných zenových klášterů, prohlídek jejich výtvarných sbírek 

a rozhovorech s mnichy a mistry, které jsem uskutečnila během svého studijního pobytu v Japonsku 

od záfií 2007 do srpna 2008. 

 

Cílem mé práce je pfiedstavit hlavní dosavadní teorie o podstatě zenu viděného skrze umění 

(konkrétně japonskou tušovou malbu a kaligrafii7) a doplnit je svými poznatky. Teoretický výklad chci 

ilustrovat konkrétními pfiíklady významných autorů a děl. 

Chci se soustfiedit hlavně na duchovní stránku tématu, z toho důvodu jsem do první poloviny 

zafiadila poměrně rozsáhlý úvod do zenu samotného. V druhé části pak popisuji zenové umění 

z hlediska formálních znaků, historického vývoje, a na závěr se pokusím nastínit, jakým způsobem se 

duchovno promítá do výtvarných děl. 

                                                
6 Seung Sahn: Zenový kompas. Pfiel. Věra Hrůšová. Praha, DharmaGaia 2006, s. 225.  

7 Tušová malba a kaligrafie jsou si velmi blízké a dle mého názoru je nelze od sebe úplně oddělit. Je téměfi pravidlem, že slavní tušoví 

malífii byli zároveň vynikajícími kaligrafy.  
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II. Zen – jeho historie a učení 

 

1.  Buddhismus 

Náboženství, označované jako buddhismus, je soubor učení, který vztahuje k nauce (san. dharma 

– „to, co drží pohromadě“, nebo „to, čeho by se měl člověk pfiidržovat“), kterou hlásal Šákjamuni 

Buddha („Probuzený“). Buddha je historicky doloženou postavou, prokazatelných údajů o jeho 

životě však máme poměrně málo a jeho život je opfieden fiadou legend. Z hlediska nábožensko – 

filosofického však nemá smysl oddělovat tyto legendy od faktu (což je ostatně velmi obtížné, ne-li 

nemožné), neboť Buddhův životopis slouží jako důležitý symbol, shrnutí buddhistické cesty 

k probuzení (san. bódhi).  

Víme, že Buddha žil pfiibližně v pátém století pfi. Kr. 8  Narodil se na severu Indie ve 

městě Lumbiní jako syn náčelníka kmene Šákjů. Podle legendy odešel ve věku 30 let z domova, aby 

se stal potulným asketou (san. šramana). Věnoval se nejrůznějším druhům tvrdé askeze, posléze však 

tyto praktiky opustil a dal se tzv. stfiední cestou, která byla kompromisem mezi sebeumrtvováním na 

straně jedné a oddáváním se pozemským slastem na straně druhé. Krátce poté dosáhl v meditaci 

úplného nazfiení nejvyšší pravdy, pfiekonal veškeré touhy a nevědomost a stal se probuzeným. 

Následujících čtyfiicet pět let do své smrti strávil obklopen svými žáky putováním po severní Indii 

a hlásáním nauky. Podle legendy po smrti vstoupil do stavu nirvány („vyvanutí“), aby se již nikdy více 

nezrodil.9  

Ústfiedním problémem indické filosofie Buddhovy doby bylo nalézt odpověď na otázku, proč 

jsou bytosti upoutány v koloběhu znovuzrozování (sansára) a jakým způsobem lze dosáhnout jeho 

ukončení. Buddhovou odpovědí je nauka o strastné povaze života, jejích pfiíčinách (touha 

a nevědomost), možnosti jejího odstranění a návodu jak ho dosáhnout (skrze následování souboru 

etických pravidel a duchovních cvičení), formulovaná ve Čtyfiech ušlechtilých pravdách. Tyto 

myšlenky se posléze objevují ve všech buddhistických školách, avšak liší se interpretací a důrazem, 

který je jim pfiikládán. 

                                                
8 Pfiesná data Buddhova narození a smrti nejsou známa, nejpravděpodobněji žil mezi lety 490 a 410 pfi. Kr. 

9 Williams, Paul; Tribe, Anthony: Buddhist Thought. A Complete Introduction to the Indian Tradition. London, Routledge 2000, 

s. 25–30. 
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Buddha ze svého učení vyloučil vše, co nepovažoval za nezbytně nutné pro pochopení podstaty 

nauky. Díky tomu se stalo učení nesmírně pfiizpůsobivým a tolerantním vůči jiným myšlenkovým 

proudům. V průběhu staletí se buddhismus rozšífiil takfika po celé Asii a integroval do sebe mnoho 

lokálních kulturních a filosofických prvků, což bylo pfiíčinou vzniku fiady odlišných škol. Tradičně se 

tyto školy člení do tfií větších celků:  

J ižní  bud dhismus (théraváda neboli hínajána) – Šrí Lanka, Laos, Thajsko, Barma, 

Kambodža.  

Mahá jána  – Čína, Vietnam, Japonsko, Korea. 

Severní  buddhismus (vadžrajána) – Tibet, Nepál, Mongolsko, Rusko, Čína, Japonsko.10  

 

Pfiestože má patrnou spojitost i se školami jižního buddhismu, bývá Zenový buddhismus tradičně 

fiazen do větve mahájánové. Mahájána (doslova „velké vozidlo“) na rozdíl od starší théravády otevírá 

cestu k probuzení nejen mnichům, ale i laikům. 11  Jedním z ústfiedních principů je zde ideál 

bódhisattvy, člověka, který dal ve svém nitru vzniknout „probuzené mysli“ (san. bódhičitta) a pro 

blaho ostatních bytostí nastoupil cestu praxe vedoucí k probuzení. Je zproštěn osobních vazeb vůči 

světu, stále se v něm však zrozuje za účelem pomoci ostatním živým bytostem. 12  V pozdějších 

mahájánových školách dochází k hojnému uctívání bódhisattvů, na Dálném východě se jedná 

pfiedevším o kult bódhisattvy Avalókitéšvary (čín. Kuan-jin/Guan'yin; jap. Kannon), který se často 

objevuje i v umění. 

V zenu není ideál bódhisattvy tolik vyzdvihován jako v jiných mahájánových školách, 

charakteristické pro něj je však to, že pfiiznává možnost duchovního probuzení (jap. satori) i laikům, 

což je typicky mahájánovým rysem. Výmluvným pfiíkladem budiž jeden z nejslavnějších čínských 

mistrů Chuej-neng, který podle legendy dosáhl satori aniž by byl michem.  

Dalším mahájánovým konceptem, který se široce uplatňuje i v zenu, je učení o prázdnotě (san. 

šúnjatá, jap. kú) všech jevů. Podle mahájány jsou všechny věci prosté vlastní, trvalé podstaty. Jsou to 

jen jevy, které mimo prázdnotu neexistují. Nejedná se však o prostý nihilismus, čili učení o tom, že 

                                                
10 Lexikon východní moudrosti, op. cit., s. 60.

 

11 Ibid., s. 272. 

12 Holba, Jifií: „The Bodhisattva's Altruistic Path to Buddhahood“ in: Focus Pragensis III. Yearbook for the Philosophy and 

Phenomenology of Religion. Ed. Jifií Holba, Milan Lyčka, Alexander Matoušek, Miroslav Šedina. Praha, OIKOYMENH 2003, s 120. 
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věci neexistují; znamená to, že věci nepfiedstavují nic jiného než jevy. 13  Šúnjatá bývá v mahájáně 

mnohdy kladena naroveň absolutnu, neboť je vždy úplná a prostá všeho rozlišování. Dosáhnout 

prázdnoty tedy znamená dosáhnout absolutna, čili cíl náboženské cesty. 

Zen tuto myšlenku rozvíjí dále: Jestliže je prázdnota absolutnem, jsou potom všechny jevy 

pravdivé tak jak jsou. Dosažení této skutečnosti bývá v zenu pfiirovnáváno k zrcadlu, které pouze 

odráží to, co se pfied ním objeví.14  

Nauka o prázdnotě se projevuje i v zenové malbě. Často se můžeme setkat s tím, že značnou část 

určitého díla tvofií prázdný prostor. Jedno z vysvětlení je, že se nám autor snaží naznačit, že vše 

vychází z prázdnoty. 

 

Po nastínění hlavních bodů buddhistické nauky a začlenění zenu do systému buddhistických 

směrů mohu nyní pfiistoupit k výkladu zenu jako takového. 

 

 

2.  Nástin historického vývoje zenu 

 

Buddhismus do sebe v průběhu staletí na své cestě z domácí Indie do jiných končin Asie 

(a v dnešní době by se dalo fiíci do celého světa) zakomponoval mnoho kulturních a filosofických 

prvků z oblastí, kterými procházel. Abychom mohli lépe pochopit zenovou filosofii, je tedy tfieba ve 

stručnosti nahlédnout i do jejího historického vývoje, o což se pokusím v následující kapitole. 

 

A. Indie a Čína 

Název zen (čín. čchan/chan) vychází ze sanskrtského dhjána, které znamená meditační 

pohroužení. V Indii nemá tato škola historicky doloženého pfiedchůdce. ovšem meditační praxe byla 

důležitou součástí již nejstaršího buddhismu, ke kterému má ostatně čchanová škola pravděpodobně 

velmi blízko. Její pfiesný počátek není historicky nijak doložen, podle legendy se vztahuje 

                                                
13 Lexikon východní moudrosti, op. cit., s. 440.  

14 Seung Sahn: Zenový kompas. Op. cit, s. 131 a násl.   
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k samotnému Buddhovi. Údajně jednou, když Buddha prodléval na Supím vrchu,15  setrval prý celou 

noc v mlčenlivém pohroužení, k ránu pak pozvedl v rukou květ lotosu. Jediný, kdo z kolem 

shromážděných mnichů toto gesto pochopil, byl Kášjapa Sthavira, který v okamžiku této události 

dosáhl vlastního probuzení. Buddha si toho byl vědom a později, pfied svou smrtí, věnoval Kášjapovi 

svou žebrací misku a roucho, čímž ho symbolicky pověfiil, aby se stal patriarchou nové školy 

spočívající v pfiímém pfienosu nauky beze slov.  

Tento patriarchát byl pak dále v Indii pfiedáván a byl to podle legendy 28. patriarcha 

Bódhidharma (asi 470 – 543), který jej pfiinesl z Indie do Číny.16  Dlouhé roky putoval Bódhidharma 

po Číně, až se nakonec usadil v kláštefie Šaolin (Shaolin). Těsně pfied smrtí pfienesl patriarchát na 

svého prvního žáka Chuej-kcheho (Dazu Huike; asi 487-593), od kterého se dále odvíjela linie 

čínského čchanu.  

Spolu s patriarchátem pfiedal Bódhidharma Chuej-kchemu pfieklad původně sanskrtského textu 

Lankávatára sútry, která obsahuje některé myšlenky později rozvíjené čchanovou školou. Hlavním 

tématem sútry je nauka o zárodku buddhovství (tathágathagarbha) obsaženém v každé bytosti. Pro 

jeho objevení není tfieba slov, lze ho pfiedat napfiíklad pomocí gesta a podobně.17   

Legenda o původu a šífiení čchanu je však historicky nepodložená a soudí se, že byla vytvofiená 

stoupenci čchanové sekty proto, aby propůjčila jejich učení autenticity a vážnosti. Ve skutečnosti se 

čchanový buddhismus pravděpodobně vyvinul v Číně a jeho myšlenky zde byly v určité podobě 

pfiítomny již dávno pfied legendárním pfiíchodem Bódhidharmy. Již v prvotních fázích rozkvětu 

čínského buddhismu v pozdějším období východní dynastie Chan (25 – 220 n. l.) v oblasti Luo-jangu 

byly do čínštiny hojně pfiekládány spisy týkající se buddhistické meditace (snad pro svou podobnost 

s domácími myšlenkami taoistickými).18  Počátkem 3. stol. n. l. se čínský buddhismus již zfietelně dělil 

na větev pradžňovou a více meditativní dhjánovou. Za zakladatele dhjánové linie je považován Tao-an 

(Dao'an; asi 312 – 385). Nauka, kterou běžně označujeme jako čchan (zen) se pravděpodobně 

postupně vyvinula z prolnutí této dhjánové linie s myšlenkami taoismu.19  

                                                
15 San. Grdhrakúta. Podle súter jedno z nejčastějších míst, kde se odehrávala Buddhova kázání. 

16 Údajně dorazil Bódhidharma do Číny v roce 520 n. l. 

17  Werner, Karel, op. cit. s. 331–332. 

18  Werner, Karel, s. 325. 

19 Lexikon východní moudrosti, op. cit., s. 534. 
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Pfiesné okolnosti tohoto vývoje nejsou známy, víme však jistě, že na konci sedmého století již byla 

ve východních horách oblasti Chu-pej zformována čistě čchanová klášterní komunita20  pod vedením 

pátého čchanového patriarchy Chung-žena (Hongren; 601 – 674). Z tohoto centra posléze putovali 

meditující mniši do celé Číny a rozšifiovali svou nauku. 

 V následujícím období došlo v čchanové linii ke schizmatu vzniklém na základě sporu 

o následníka pátého patriarchy. Škola se rozdělila na jižní větev v čele s patriarchou Chuej-nengem 

(Huineng; 683–713) a severní větev v čele s Šen-siouem (Yuquan Shenxiu 606? –706), která ovšem 

záhy zanikla. Na rozdíl od severní větve orientované spíše na studium textů, kladla Chuej-nengova 

škola důraz pfiedevším na náhlý prožitek duchovního probuzení. Chuej-neng pocházel z chudých 

poměrů a byl původně nevzdělaným laikem. Prožitku satori se mu dostalo poté, co zaslechl jistého 

člověka recitovat Diamantovou sútru. Pracoval jako pomocná síla v kuchyni v kláštefie pátého 

patriarchy Chung-žena, který rozpoznal jeho hluboký duchovní vhled a těsně pfied svou smrtí mu 

pfiedal patriarchát. Mnozí mniši neradi akceptovali fakt, že šestým patriarchou by se měl stát člověk 

tak nevzdělaný, který navíc ani nebyl mnichem. Proto se část z nich odštěpila a založila vlastní linii, 

později známou pod názvem Severní škola. 

Chuej-neng sám nikdy nepfiedal patriarchát žádnému svému nástupci, čímž došlo k pfierušení této 

patriarchání tradice, měl nicméně asi 40 pokračovatelů, od nichž se později odvinuly hlavní čchanové 

skupiny. Dobou Chuej-nenga a jeho žáků také začíná období rozkvětu čchanu v Číně.21   

 Jižní větev čchanu se v průběhu let rozdělila na sedm směrů lišících se prakticky pouze 

v detailech pfiedávání nauky. Dvě z nich, Lin-ťi (Linji; jap. Rinzai) a Cchao-tung (Caodong; jap. Sótó) 

doputovaly do Japonska, kde jsou dodnes živé.  

V období dynastie Sung (960–1279) došlo k systematizaci zenových škol, kdy bylo pod vedením 

císafie Ning-cunga (Ningzong, vládl 1194–1224) rozčleněno pět hlavních klášterů v Chang-čou a Ming-

čou do systému „Pěti hor“ (čín. wu-šan).  Tato struktura později sloužila jako pfiedloha pro japonský 

systém gozan v Kamakufie a Kjótu, který sdružoval hlavní klaštery své doby a stal se důležitým centrem 

pro šífiení zenu a zenové kultury.22  

                                                
20 Vedle čchanu v Číně existovaly i jiné buddhistické školy, které měly svoje chrámy a centra. 

21 Ibid., s. 177 – 179. 

22 Brinker, Helmut: Zen in the Art of Painting. London, Penguin Books 1987, s. 7 – 8.   
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 V pozdějších obdobích vliv čchanu v Číně značně upadal, a jeho učení se v mnohých pfiípadech 

smísilo s učením školy Čisté země. Pro tuto práci není pozdější vývoj čchanového buddhismu pfiíliš 

podstatný, pfiistoupím tedy ke stručnému výkladu zenové historie v Japonsku. 

 

B. Japonsko 

První zmínky o zenové škole v Japonsku sahají již do šestého století n. l. Během století sedmého 

až devátého existují záznamy o cestách několika japonských mnichů do čínských čchanových klášterů 

a naopak čínských čchanových mistrech, ktefií navštívili Japonsko. Žádná zenová škola se však v této 

době na japonské půdě neusídlila a během desátého až dvanáctého století jako by japonský zen 

procházel obdobím spánku.23  Heianské i narské školy sice také ve větší či menší mífie provozovaly 

meditaci, nikdy však na ni nekladly takový důraz jako zenová škola. Definitivně se zenové učení 

usídlilo v Japonsku až v období Kamakura, kdy vzniklo hned několik zenových škol. 

Obecně se za zakladatele japonského Zenu považuje Mjóan Eisai (1141–1215).24   

Eisai, jako mnozí jiní jeho vrstevníci, cítil silnou potfiebu reformovat japonský buddhismus. 

V šedesátých a osmdesátých letech dvanáctého století cestoval do Číny, odkud zamýšlel jet do Indie 

hledat kofieny původního buddhismu. K této cestě však nezískal povolení a místo toho vstoupil do 

čchanového kláštera linie Lin-ťi. Po návratu do Japonska založil na Kjúšú první zenový klášter 

Šófukudži a zde také propagoval zenové učení. Brzy však narazil na odpor školy Tendai, takže musel 

pfiistoupit k určitým kompromisům a vedle zenové meditace zavést v Šófukudži magické rituály. Po 

jeho smrti pak ještě poměrně dlouhou dobu pfietrvávala tato směs zenu a esoterického buddhismu.  

Pfiibližně o dvě generace po Eisaiovi začal působit Enni Ben’en 25  (1201–1280), pozdější 

zakládající opat kjótského kláštera Tófukudži. Během svého pobytu v Číně v letech 1235–1241 

rozvíjel čistě čchanovou praxi a po svém návratu do Japonska oživil meditativní proud japonského 

buddhismu, který po smrti Eisaie postupně upadal. Neoddělil sice Zen od rituálních praktik 

heianských škol, zasloužil se ale o další pokroky ve zdomácňování Zenu v Japonsku. Tento proces byl 

                                                
23 Dumoulin, Heinrich: Zen Buddhism: A history. Japan. Pfiel. J. W. Heisig a P. Knitter. Bloomington, World Wisdom 2005, s. 5 – 6. 

24 Již v r. 1189 Dainiči Nónin vyslal dva své žáky do Číny, aby zde navázali kontakt s čínskými zenovými mistry. Sám pak na konci 

období Heian založil první japonskou zenovou školu Daruma, která sice po nějaké době zanikla, měla však patrný vliv na pozdější 

japonský zen, jmenovitě na Dógena. (Viz. Dumoulin, Zen Buddhism: A history, op. cit., s. 7 – 14.) 

25 Známý spíše pod svým posmrtným jménem Šóiči Kokuši. 
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dovršen v druhé polovině období Kamakura, kdy Japonsko postupně navštívili čtyfii čínští mistfii 

čchanové linie Lin-ťi.26  

Jednou z nejvýznamnějších postav japonského zenu byl Dógen Kigen (1200–1253), který stejně 

jako Eisai hledal východiska pro reformu japonského buddhismu a s tímto také v roce 1223 

odcestoval do Číny. Zde po čtyfii roky studoval čchan u různých mistrů, největší vliv na jeho pozdější 

učení však měla linie Cchao-tung. Po svém návratu do Japonska nejdfiíve působil v Kjótu a pfiilehlých 

oblastech, kde pracoval na svém rozsáhlém díle Šóbógenzó. Na sklonku života se se svými žáky 

uchýlil do kláštera Eiheidži, který nechal postavit v oblasti Ečizen (na území dnešní prefektury Fukui). 

Dógenův pfiínos japonskému buddhismu byl nesmírný. Je znám pfiedevším jako zakladatel 

japonské linie Sótó a velký propagátor zenové meditace (jap. zazen), konkrétně techniky „pouze 

sezení“ (jap. šikantaza). V době působení v kláštefie Eiheidži také pracoval na ideálním modelu 

klášterní disciplíny, který zde posléze uváděl do praxe a který byl v dalších obdobích vždy inspirací 

pro zenové mnichy. V současnosti je to v rámci zenu právě linie Sótó, která je v Japonsku i ve světě 

nejvíce rozšífiena. 

 

V období Muromači (1336–1573) pokračovalo šífiení zenu mezi širší vrstvy, pfievážně samuraje, a 

došlo k obrovskému rozkvětu v oblasti zenové kultury. V uměnovědné periodizaci se toto období dělí 

do dvou částí, kultury Kitajama a Higašijama (severních a východních hor), neboť hlavním centrem 

kultury byly v této době zenové kláštery situované v prvním období severní, a posléze v druhém 

období ve východní části Kjóta. Bylo to právě v tomto období, kdy došlo ke zformování tradiční 

japonské kultury tak, jak ji vnímáme dnes. Spolu se zenovým buddhismem byly v období Kamakura 

z Číny hojně importovány i různé kulturní disciplíny, které v průběhu desetiletí v prostfiedí japonských 

klášterů získaly nezaměnitelný japonský ráz. Pod patronátem šógunů z rodu Ašikaga vzkvétal čajový 

obfiad, ikebana, umění zahrad, čínská poezie, divadlo nó, a v neposlední fiadě i tušová malba.27  

Období Muromači, potažmo následující období Azuči-Momojama, je tedy z hlediska zenového 

umění jedno z nejplodnějších. 

 

                                                
26 Dumoulin, Heinrich: Zen. in: The Encyclopedia of Religion. Ed. Mircea Eliade. New York, Macmillan Publishing 1987, s.-561 – 563. 

27 Reischauer, Edwin O.; Craig, Albert M.: Dějiny Japonska, pfiel. D. Labus, J. Sýkora. Praha, Nakladatelství Lidové noviny 2000, s. 69 a 

násl. 
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S nástupem vlády Tokugawského šógunátu (1603–1867) došlo k radikálnímu omezení politické a 

ekonomické moci buddhistických klášterů. Oficiálně propagovanou filosofií doby byl 

neokonfucianismus, což znamenalo úpadek intelektuálního a kluturního vlivu buddhismu, tedy 

i zenu.28   

Pfiesto byl japonský zen obohacen o školu Óbaku, která stejně jako školy pfiedchozí pfiišla z Číny. 

V roce 1661 čínský mistr Jin-jüan Lung-čchi (Yinyuan Longqi; jap. Ingen Rjúki; 1592–1673) založil 

spolu se svými žáky v Udži první klášter této školy, Manpukudži. Pfiíchod školy Óbaku právě v této 

době nebyl náhodný; byla to doba nástupu dynastie Čching, kdy došlo k ovládnutí Číny Mandžuy. 

Z tohoto důvodu pfiiputovala do Japonska vlna čínských emigrantů nejen z fiad mnichů. Linie Óbaku 

navazuje na učení čchanových mistrů linie Rinzai z dynastie Ming (1368–1644), které v sobě obsahuje 

prvky učení školy Čisté země, kvůli čemuž byla kritizována ze strany některých japonských mnichů. 

Nikdy neměla pfiíliš mnoho stoupenců, je ovšem činná dodnes.29  

Navzdory slábnutí vlivu zenu v období Edo, známe z této doby několik výrazných zenových 

postav. Patfií mezi ně i jeden z nejslavnějších zenových mistrů vůbec, sjednotitel japonské školy Rinzai, 

významný malífi a kaligraf Hakuin Ekaku (asi 1685–1768).30  V oblasti zenové kultury bylo období 

Edo také poměrně plodné, i když ne v takové mífie jako období pfiedcházející. Pfiesto však byl 

zaznamenán rozvoj nových pfiístupů v oblasti zenové malby. Vzkvétalo i zenem ovlivněné básnictví 

formy haiku. 

Na začátku období Meidži (1868–1912) došlo ve snaze násilně očistit „domácí“ šintóismus od 

„cizího“ buddhismu k jeho násilnému potlačování. Tato perzekuce však neměla dlouhého trvání 

a japonské buddhistické školy včetně zenové mohly pokračovat ve svých aktivitách. V novodobých 

dějinách sehrál zen důležitou roli v procesu obrozování buddhismu v Japonsku na počátku dvacátého 

století.31  V současnosti se ze všech japonských buddhistických škol těší na Západě největší pozornosti 

právě škola zenová. 

 

 

                                                
28 Ibid., s. 93 – 96.   

29 Dumoulin, Heinrich: Zen. in: The Encyclopedia of Religion., op. cit., s. 565. 

30 Podrobněji o Hakuinově životě a díle viz. s. 36. 
31 Dumoulin, Heinrich: Zen. Op. cit., s. 567. 
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3.  Zenová nauka:  „Prázdný  prostor ,  nic  svatého“ 

 

Jak nám naznačuje historický vývoj zenu, jeho doktrína je ve svém jádru produktem stfietu 

indické filosofie s čínským (a později také japonským) myšlením. Suzuki ve svém díle „Zen 

a japonská kultura“ (Zen and Japanese Culture. Princeton, Princeton University Press 1993.) 

poznamenává, že narozdíl od filosoficky založených Indů 32  je čínské myšlení mnohem více 

orientováno na běžný každodenní život.33  Zen je charakteristický svou prostotou, někdy až radikální 

pfiímočarostí, a důrazem na aplikaci náboženské praxe na běžné úkony každodenního života.  

 

Jeden z vůbec nejznámějších zenových pfiíběhů vypráví o setkání Bódhidharmy s císafiem Wu 

z dynastie Liang.  

Císafi, který byl velkým podporovatelem buddhismu, nejprve fiekl: „Buddha učil, že když 

poskytneš šaty a misky byť jedinému mnichovi, půjdeš do nebe. Já jsem však daroval jídlo, ošacení 

a misky nespočetnému množství mnichů. Pfiispěl jsem na tisk súter. Také jsem nechal postavit mnoho 

chrámů. Řekněte mi, pane, jak velké jsou moje zásluhy?“ 

Bódhidharma odpověděl: „Vůbec žádné.“ 

Císafi se poté zeptal: „A jaký je největší význam svatých pravd buddhismu?“  

„Prázdný prostor, nic svatého.“ 

Císafi byl úplně zmaten, a tak se zeptal, „Kdo je ten, který stojí pfied námi?“ 

„Nevím.“34  

Tento pfiíběh ilustruje mimo jiné skutečnost, že se zen snaží odpoutat od konceptuálního myšlení, 

byť by se jednalo o něco, co je v buddhistickém světě považováno za svaté. 

 

Tradičně bývá zenová nauka charakterizována těmito výroky, které jsou také pfiipisovány 

Bódhidharmovi: 

1. „Zvláštní pfiedání mimo (ortodoxní) učení.“ (jap. kjóge becuden) 

                                                
32 Pfiíkladem budiž jeden z největších indických buddhistických filosofů Nágardžuna, jehož myšlenky bývají označovány za jednu 

z nejhůfie uchopitelných filosofií všech tradic a dob. 

33 Suzuki, Daisetz T.: Zen and Japanese Culture. Princeton, Princeton University Press 1993 (11. vyd.), s. 3. 

34 Seung Sahn: Zenový kompas. Op. cit., s. 279. 
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2. „Nezávislost na slovech a (posvátných) písmech.“ (jap. furjú mondži) 

3. „Bezprostfiední ukázání lidského srdce.“ (jap. džikiši ninšin) 

4. „Nahlédnutí (vlastní) podstaty a dosažení buddhosvtví.“ (jap. kenšó džóbucu)35  

 

První dva výroky jasně vystupují proti náboženskému dogmatismu a slepé vífie v posvátná písma. 

Místo toho propagují „bezprostfiední ukázání lidského srdce“, čímž je míněno osobní pfiedání nauky 

z mistra na žáka, „z mysli do mysli“ (jap. išin denšin).36  

Ve srovnání s ostatními mahájánovými školami tedy zen upozaďuje náboženské rituály 37  

a intelektuální zkoumání buddhistické nauky. Valný význam nepfiikládá ani sútrám a jiným posvátným 

buddhistickým textům, v některých pfiípadech se setkáváme s jejich úplným zavržením. Ve výtvarném 

umění tento pfiístup názorně ilustruje dílo Liang Kchaje (2. pol. 12. stol.–1. pol. 13. stol.) Šestý 

patriarcha trhající sútru (ilustrace č. 1).  Nutno však podotknout, že se jedná o poněkud extrémní 

pfiípad. Recitace textů patfií mezi běžnou denní praxi ve všech zenových klášterech, avšak ve srovnání 

s jinými směry buddhismu se zen pfiíliš nezaobírá jejich studiem. 

Podobným způsobem zen nedává pfiíliš prostoru uctívání náboženských symbolů (obrazů, soch 

a podobně). Nedá se sice fiíci, že by v zenových chrámech a klášterech nebyly uctívány sochy buddhů, 

bódhisattvů a různých světců. Avšak jejich zobrazení v dílech, která označujeme jako zenová, je 

výrazně odlišné od pfiísně kanonizovaných forem zobrazení u jiných buddhistických škol. Blíže se 

k tomuto tématu vyjádfiím v následujících částech práce. 

 

Mnohem více než ostatní mahájánové školy klade zen důraz na individuální prožitek satori 

s odkazem k tomu, jak je prožil Buddha Šákjamuni. Podle zenové nauky každá bytost již v sobě má 

buddhovskou podstatu (jap. buššó), která je ovšem za běžných podmínek zastfiena různými 

myšlenkami, tužbami a podobně. Satori tedy neznamená dosáhnout něčeho, co je mimo nás, pouze 

objevit tuto pfiirozenost. 

                                                
35  Lexikon východní moudrosti, op. cit., s. 534.  

36  Brinker, Helmut: Zen in the Art of Painting. Op. cit., s. 4–5.  

37. Nedá se však hovofiit o tom, že by zen rituály úplně zavrhoval, jak se snaží něktefií autofii naznačit. V současném japonském zenu je 

prováděno mnoho rituálů, od pohfibů po vzpomínkové obfiady. Na rozdíl od esoterického buddhismu však rituál v zenu není 

těžištěm praxe. 
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Způsobů, jak toto uskutečnit, je několik. Zenové pfiíběhy a životopisy starých mistrů obashují 

mnoho popisů toho, kterak ten či onen praktikující dosáhl probuzení. Nezfiídkakdy se jedná o náhlou 

a nečekanou událost, napfiíklad na základě výkfiiku, zdánlivě nesmyslného výroku, dobfie mífiené rány 

mistrovou holí a podobně. 

Jedním z hlavních pilífiů zenové praxe však zůstává meditace v sedě (zazen). Tato technika je 

společná pro téměfi všechny buddhistické směry, v málokterém je jí však dáváno tolik prostoru, jako 

v tradici zenu. Velmi zjednodušeně se jedná o cvičení, které má žáku pomoci oprostit se od 

svazujících pfiedstav, tužeb a dalších „nečistot“, které mu brání prožívat buddhovskou podstatu. 

 

Suzuki rozděluje formu pfiedání zenové nauky na verbální a akční.38  

Bódhidharma prohlásil: „Nezávislost na slovech a písmech.“. Jedna z nejzákladnějších tezí zenu 

je, že nejvyšší pravdu nelze vyjádfiit slovy. To však neznamená, že na ni nelze slovy poukázat. Suzuki 

pro toto razí termín „zenový verbalismus“ a vysvětluje jej následovně: 

 

„Ovšem, jak všichni víme, my jakožto lidské bytosti nemůžeme žít bez jazyka, protože 

nám není umožněno udržet svou existenci jinak, než ve skupinovém soužití. (…) Vzhledem 

k tomu, že zen je jednou z nejvýznamnějších lidských zkušeností, je nezbytné aby se člověk 

uchýlil k jazyku, aby ho byl schopen vyjádfiit ostatním i sám sobě. Zenový verbalismus však 

má svá vlastní specifika, která porušují veškerá lingvistická pravidla. V zenu se zkušenost 

a vyjádfiení stává jedním. Zenový verbalismus vyjadfiuje nejkonkrétnější zkušenost.“39  

 

V praxi se zenový verbalismus projevuje pfiedevším v systému kóanů, běžným logickým 

uvažováním nefiešitelných hádanek, které zenový mistr uděluje žákovi. Jejich cílem má být dopomoci 

praktikujícímu k nahlédnutí vlastní pravé podstaty (již zmíněné Bódhidharmovo kenšó). Jako pfiíklad 

lze uvést napfiíklad kóan pocházející od japonského mistra Hakuina Ekaku, ve kterém žákovi fiíká 

„Tato ruka vydává velmi jemný zvuk. Říká se mu zvuk jedné ruky. Běž a naslouchej mu!“40  Tento 

výrok se na první pohled zdá být naprostým nesmyslem, má však zenovému žákovi poukázat na 

                                                
38 Suzuki, Daisetz T.: Zen and Japanese Culture, op. cit., s. 6. 

39 Ibid., s. 6. 

40 Gasenšú. Tókjó, Ningen zen kjódan 1997. 
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omezenost pojmového myšlení a pfiimět ho ke ztišení, meditačnímu pohroužení 

a „naslouchání“ prázdnotě (ta je zde vyjádfiena pojmem „zvuk jedné ruky“). 

Další významný kóan je označován názvem Původní tváfi (jap. honrai no menmoku) a vztahuje se 

k šestému patriarchovi čínského čchanu Chuej-nengovi. Jeho klíčová otázka zní: „Jak vypadala tvoje 

tváfi pfied tím, než se narodil tvůj otec a tvá matka?“ Z hlediska logického myšlení se opět jedná o 

nesmyslnou otázku. V zenové terminologii však „tváfi pfied tím, než se narodil otec a matka“, nebo 

také „původní podstata“, značí duchovní stav pfied tím, než vyvstane veškeré myšlení a rozlišování – 

tedy stav, kdy člověk splývá se svou buddhovskou podstatou. V praxi to opět pro zenového žáka 

znamená pohroužit se do meditace a tento stav zakusit. 

Kóany a různé zenové pfiíběhy se také staly oblíbeným námětem zenového umění, o čemž šífieji 

pojednám v následující části práce. 

 

Druhou formou výuky zenu podle Suzukiho je forma akční.41  Ta může mít podobu určitého 

gesta (napfi. Buddhovo zvednutí květiny v pfiíběhu o vniku zenu, viz. s. 11), či dobfie mífiené rány ze 

strany mistra, která má za úkol pomoci žákovi v odetnutí pojmového myšlení a uvědomění si své 

pravé podstaty. 

Obě tyto formy mají však stejný cíl: pfiimět žáka aby sám zakusil a pochopil smysl zenu. 

 

Hlavní důraz zenu však tkví pfiedevším a hlavně v prosté zkušenosti každodenního života. Na 

rozdíl od jiných forem buddhismu, ve kterých získávají mniši prostfiedky pfiedevším rituální žebrotou, 

zahrnuje zen do klášterní praxe i manuální práci (jap. samu). Jedním z účelů samu je pomoci 

meditujícímu transformovat zkušenost náboženského vhledu nabytou meditací do praxe běžného 

života, která by se také měla stát určitou formou meditace. Jeden z nejvýraznějších mistrů japonského 

zenu Hakuin ve svém spise Orategama o tomto tématu píše: 

 

Co je to opravdová meditace? Znamená to pfievést veškeré činnosti – kašlání, polykání, 

máchání rukama, pohyb, klid, slova, skutky, dobré a zlé, úspěch i stud, výhru i ztrátu, 

správné a špatné – do jednoho jediného kóanu. (…) měj stále pfied očima princip čisté, 

                                                
41 Suzuki, Daisetz T.: Zen and Japanese Culture, op. cit., s. 8. 
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nezfieděné, nevyrušené meditace, usiluj o stav mysli ve kterém, ač obklopen davy lidí, jako 

bys byl sám uprostfied pláně táhnoucí se deset tisíc mil (…) jestli v této chvíli budeš usilovat 

stále vpfied, aniž bys ztratil svůj základ, bude to jako kdyby se prolomila vrstva ledu, jako 

kdyby se zfiítila nefritová věž, a zakusíš ohromný pocit blaženosti.42  

 

Mnoho historických i současných zenových mistrů učí své žáky tomu, že nejvyšším učením zenu 

je plně prožívat a soustfiedit se na to, co v dané chvíli člověk dělá. Toto učení názorně popisuje 

následující pfiíběh: 

 Zenový mistr Tchien-chuang Tao-wu (Tianhuang Daowu; 748 – 807) měl žáka jménem 

Čchung-sin. Když se tento žák stal novicem, očekával od svého mistra nějaké poučení, toho se mu 

však stále nedostávalo, a tak se jednou zeptal mistra: „Už je to nějakou dobu, co jsem pfiišel do tohoto 

kláštera, proč jste mi ještě nefiekl ani slovo o podstatě zenového učení?“ Tao-wu odpověděl: „Od té 

doby, co jsi pfiišel, jsem tě neustále učil o zenové disciplíně.“ 

„Co to bylo za učení?“ 

„Když mi ráno pfiineseš šálek s čajem, vezmu si jej. Když mi pfiipravíš jídlo, pfiijmu je. Když se mi 

ukloníš, odpovím ti pokynutím hlavy. Jak jinak bych tě měl učit o mentální disciplíně zenu?“ 

Čchung-sin chvíli pfiemýšlel, jaký význam mohou mít mistrova slova. Mistr poté fiekl: „Chceš-li 

uvidět, podívej se ihned a pfiímo. Jakmile začneš pfiemýšlet, pravý smysl ti unikne.“ 

 

Mistr Tao-wu v tomto pfiíběhu zfietelně dává najevo, že podstaty zenu nelze dosíci konceptuálním 

myšlením. Je to asi tak stejně nemožné, jako pokoušet se chytit sumce pomocí tykve, kterýžto výjev 

ztvárnil Džosecu (1405–1423) ve svém díle Chytání sumce tykví (ilustrace č. 2). 

Z tohoto hlediska se výtvarné umění, které není vázáno slovy, jeví jako ideální prostfiedek 

k vyjádfiení zenové nauky. Zenový umělec má skrze výtvarné dílo možnost pfiedat svou náboženskou 

zkušenost pozorovateli. Hovofiíme tedy principielně o dvojí funkci zenového umění; z hlediska jeho 

tvůrce je to jistá forma meditace v pohybu, a z hlediska pozorovatele se jedná o určitý způsob pfiedání 

zenové nauky.43  Šífieji o tomto tématu pojednám v následující kapitole. 

                                                
42 Hakuin: Orategama. Citováno z: Addiss, Stephen: The Art of Zen. New York, Harry N. Abrams Publishers 1989, s. 128. 

43 Addiss, Stephen: The Art of Zen. New York, Harry N. Abrams Publishers 1989, s. 8.  
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III. Zen viděný skrze umění, umění viděné skrze zen 

 

Jak jsem již krátce nastínila v úvodu, definovat zenové umění je velmi problematické. Pfiestože 

hovofiíme o zenové malbě či kaligrafii, nedá se fiíci, že by existoval nějaký formálně jednotný „zenový 

styl“. 

Některé publikace pracují s termínem zenga („zenová malba“), který se skládá ze znaků – zen 

(禅) jakožto zenový buddhismus, a ga (画) coby obraz. Není jisté, kde a kdy se tento výraz poprvé 

objevil, pfiípadně kdo jej zavedl, ovšem s jistotou víme, že to zdaleka není tradiční označení; jedná se 

buď o relativně nově vytvofienou znakovou složeninu, či dost možná o pfievod anglického „Zen 

Painting“ do japonštiny.44  Jeho použití je nicméně velmi nejednoznačné. 

Něktefií badatelé, napfiíklad Stephen Addiss ve své monografii „Umění zenu“ (The Art of Zen. 

New York, Harry N. Abrams Publishers 1989.) používá termín zenga pro díla zenových mnichů od 

období Edo po současnost. S tímto použitím lze víceméně souhlasit, neboť v tomto pfiípadě můžeme 

do jisté míry hovofiit o žánrově i stylově ucelené oblasti.45  Ovšem stále nám zde zůstává téměfi tisíciletá 

historie umění prokazatelně úzce spjatého se zenem, které je však natolik rozmanité, že je pod název 

zenga zahrnout nelze. V podkapitole týkající se historického vývoje zenové malby a kaligrafie se budu 

snažit zmapovat historii této oblasti a pokusit se vystopovat spojitosti mezi jednotlivými autory a díly 

napfiíč staletími. 

 

Jsem toho názoru, že na zenové umění lze nahlížet dvěma (ne zcela oddělitelnými) způsoby: 

jednak z roviny uměnovědné, jednak z roviny duchovní. Co se uměnovědného pfiístupu týče, zde 

zkoumáme historický vývoj, konrétní umělecké techniky, provázanost s ostatními uměleckými 

školami a podobně. V rovině duchovní lze zkoumat prolínání zenové nauky s uměleckým vyjádfiením, 

způsoby využití malby (potažmo kaligrafie a jiných uměleckých disciplín) v náboženské praxi, či roli 

umění v pfiedání nauky. Zenové umění je sakrální umění, které se v žádném pfiípadě nevyvíjelo 

                                                
44 Cudži, Nobuo: „Kinsei zensó no kaiga – Hakuin, Sengai wo čúšin ni“ in: Zen to Geidžucu II. Ed. Kurasawa, Jukihiro. Tókjó, Perikan 

ša 1997, s. 229–230. 

45 Ibid., s. 230–231. 
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v žádném kulturně-historickém vakuu. Proto je dle mého názoru pro jeho správné pochopení nutno 

zahrnout do výzkumu oba tyto úhly pohledu. 

V následující pasáži se pokusím shrnout a okomentovat několik teorií ohledně zenové malby, 

kaligrafie a zenového umění obecně. 

 

1.  Zenová malba a  kal igrafie  z  pohledu formálních znaků  

 

Pfiestože tedy nelze nahlížet na zenové umění jako na určitý jednotný styl, setkáváme se 

v jednotlivých monografiích s četnými pokusy popsat zenovou malbu a kaligrafii z hlediska 

formálních znaků, technických prostfiedků a podobně. Vzhledem k omezenému prostoru nemám 

možnost se zde zabývat vizuální stránkou zenové malby a kaligrafie v plné šífii, zmíním se tedy pouze 

krátce o jejích technických prostfiedcích a ve druhé části podkapitoly uvedu hojně citovanou 

a diskutovanou teorii „sedmi charakteristických vlastností zenového umění“ podle Hisamacu 

Šin’ičiho. 

 

A.  Technické prostfiedky zenové malby a kaligrafie 

 

Tak jako se zen samotný snaží odpoutat od zažitých náboženských dogmat, i zenová malba 

a kaligrafie se vyznačuje velkou dávkou svobody a nevázanosti na tradiční umělecké postupy. Mnohá 

zenová díla diváka až pfiekvapí svou odpoutaností od formy a velkou měrou zdánlivé nahodilosti. 

Jedno mají téměfi všechny zenové malby společné: až na výjimky s jedná o díla monochromní. 

Černá tuš je mezi zenovými umělci obzvláště ceněna, neboť lze s její pomocí dosíci velice prosté, 

avšak hluboké atmosféry, tedy čehosi, co úzce souvisí s atmosférou zenu jako takového.  

Zmínila jsem se sice o nevázanosi na tradiční umělecké postupy, ovšem nutno fiíci, že od doby 

svých počátků za čínské dynastie Tchang (618–906) se zenoví malífii inspirovali technikami čínského 

sekulárního umění, pfiedevším tzv. „nespoutaného stylu“. 46  Jedná se pfiedevším o několik technik 

nanášení širokých vrstev tuši (čín. muo-ku-fa/mogufa; jap. mokkocušó – „bezkostnatý styl“), pfiípadně 

                                                
46 Více o něm viz. s. 28. 



 24 

o techniku „rozstfiikované tuši“ (čín. pomo; jap. hacuboku) čili nanášení tušových skvrn.47  Techniku 

hacuboku můžeme pozorovat napfiíklad v Seššúově krajině (ilustrace č. 12). 

Velmi specifickým způsobem pfiistupuje zenové umění i k lince. Na rozdíl od umění jiných 

buddhistických škol, ve kterém je linka většinou jakoby „odosobněna“, nenese sama o sobě žádný 

výraz a slouží pfiedevším k vymezení jednotlivých ploch,48  bývá linka v zenové malbě a kaligrafii velmi 

expresivní sama o sobě. Dalo by se fiíci, že je tím nejdůležitějším prvkem celého díla, neboť 

v dálněvýchodné tradici panuje pfiesvědčení, že linka věrně odráží autorovo nitro. Setkáme se zde tedy 

s celou škálou osobitých způsobů použití linky – od jemných až éterických linek napfiíklad 

Rjókanových (ilustrace č. 29–30), po tlusté a energické linky Ikkjúovy (ilustrace č. 15) nebo 

Hakuinovy (ilustrace č. 26–27). 

Takovéto hravé použití štětce umožňuje autorovi okamžité a téměfi neomezené sebevyjádfiení a co 

možná nejpfiímější zprostfiedkování náboženského prožitku. Tak jako je cílem zenu nazfiení pravé 

podstaty (kenšó), je cílem zenového umění tuto pravou podstatu vyjádfiit. Spíše než o realistické 

zobrazení si tedy většina zenových autorů klade za cíl vyjádfiit „pravou podstatu“ zobrazovaného; 

často opomíjí detaily a několika výraznými tahy zobrazuje to, co považuje za důležité. 

Výsledkem jsou mnohdy velmi dynamicky a živě působící díla. Konkrétní pfiíklady s komentáfii 

uvádím v podkapitole zabývající se historií zenového umění. 

 

 

B.  Sedm charakteristických vlastností podle Hisamacua 

 

V průběhu dvacátého století se na poli odborné literatury setkáváme s mnohými pokusy 

charakterizovat zenové umění, málokterý z nich se stal tak vlivným a diskutovaným jako teorie 

Hisamacuova.  

Hisamacu Šin’iči ve své monografii „Zen a umění“ (Zen to bidžucu. Kjóto, Bokubi ša 1958.) 

pfiíchází se sedmi charakteristickými vlastnostmi, které by měly být obsaženy v každém zenovém díle. 

Jsou jimi:  

                                                
47 Brinker, Helmut; Kanazawa, Hiroshi: Zen. Masters of Meditation in Images and Writings. Zurich, Artibus Asiae Publishers 1996, s. 

122. 

48 Ibid., s. 124. 
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a) Nesouměrnost (fukinsei) – znamená asymetričnost, pokfiivené tvary. Hisamacu zde srovnává 

vyobrazení Buddhy v umění zenu a v podání školy Čisté země (džódošú). Konkrétně dává do 

protikladu dílo čínského zenového autora Liang Kchaje (Liang Kai; pozdní 12. stol.–1. pol. 13. stol.) 

Buddha Šákjamuni sestupující z hory s obrazem Buddha Amitábha nad horami z období Kamakura, 

uloženým v chrámu Konkaikómjódži. Zatímco vyobrazení buddhy Čisté země Amitábhy se vyznačuje 

velkou souměrností, harmonií, a posvátnou, téměfi nadpozemskou atmosférou (ilustrace č. 4), je 

obličej Buddhy Šákjamuniho v díle Liang Kchaje nesouměrný, dalo by se fiíci až divoce vyhlížející 

(ilustrace č. 3). Oproti neznámému autorovi obrazu Amitábhy je Liang Kchajův způsob vyjádfiení 

poněkud hrubý až zkratkovitý, a celkově dílo působí dosti dramatickým, spíše než posvátným dojmem. 

Hisamacu tento rozdíl vysvětluje tak, že zenové umění touto nesouměrností a ne-svatostí pfiekračuje 

souměrnost a pohybuje se kdesi nad posvátnem, čímž získává dojem „světskosti“.49  Opět se nám zde 

pfiipomíná výrok Bódhidharmy vyjadfiující neulpívání zenu na posvátnu: „Prázdný prostor, nic 

svatého“.  

 

b) Prostota (kanso) – je svěží jednoduchost, opak pfiílišné deskriptivity. V tušové malbě se 

projevuje pfiedevším v použití odstínů pouze jediné černé tuši. Pfiestože se občas setkáme i s použitím 

více barev, zůstává většina děl zenové tušové malby monochromních. Co se týče techniky, spíše než o 

sofistikovanou propracovanost se jedná o úsporný až hrubě působící styl vyjádfiení. Na závěr 

Hisamacu dodává, že zenová díla jsou oproštěná od všeho, co by mohlo „pfiekážet“.50  

 

c) „Ušlechtilá vyschlost“ (kokó) – to jsou věci kostnaté, zbavené smyslovosti, pokožky a svalů. 

Vytáhlé, staré, vyschlé. Tyto znaky můžeme jasně pozorovat v pfiedešlém pfiíkladu, Liang Kchajovu 

Buddha Šákjamuni sestupující z hory. Nejen postava Buddhy samotného, ale i okolní krajina působí 

velmi „vytáhlým a vyschlým“ dojmem. Kokó ovšem neznamená cosi, co by prostě vyschlo a zaniklo 

(napfi. vyschlý pramen); spíše se jedná o dokonalost dosaženou působením času či celoživotní praxí.51  

Z oblasti kaligrafie slouží jako názorný pfiíklad dílo mnicha Rjókana (1758-1831; ilustrace č. 28–30). 

                                                
49 Hisamacu, Šin’iči: Zen to bidžucu. Kjóto, Bokubi ša 1958, s. 25 – 27. 

50 Ibid., s. 27 – 28.   

51 Ibid., s. 28 - 29.    
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Rjókanovy znaky vypadají jako holé kosti bez masa, každý tah je však mistrovsky vedený, je v něm 

skryta síla dlouholeté praxe a hluboké náboženské zkušenosti. 

 

d) Pfiirozenost (šizen). Nejedná se pouze o nahodilost, či cosi vytvofiené pfiírodou. U výtvarných 

děl je to jakási nenucenost, nenásilnost, odproštěnost od svazující konceptuality. Spontaneita 

a nevinnost prýštící z hlubokého vhledu. 

 

e) Skrytá krása (júgen) – znamená půvab nevyjádfieného. Pro zenovou tušovou malbu jsou typické 

prázdné plochy, které jsou součástí kompozice. Tato prázdná místa nejenže dávají pozorovateli 

prostor pro vlastní pfiedstavivost. Mají také hluboký význam z hlediska buddhistické nauky 

o prázdnotě. Naznačují, že všechno z prázdnoty vychází, prázdnotou je a do prázdnoty se vrací.  

Dále je pro zenovou malbu typické zobrazení prosté pfiílišných detailů. Spíše než o věrnou kopii 

reality se snaží vystihnout podstatu zobrazovaného objektu. Pfiíkladem může být Krajina od Seššúa 

(Seššú Tójó; 1420–1506; ilustrace č. 12), skládající se z několika hrubých čar a ploch, které nám 

pouze letmo naznačují, že se jedná o vyobrazení jakési krajiny s horami, stromy, několika domky 

a blíže neurčenou vodní plochou, na které pluje loďka. To vše je zakomponováno do poměrně 

rozsáhlého prázdného prostoru, a nad malbou se nachází textový komentáfi. Toto dílo, ač na první 

pohled velmi hrubé až „neumělé“, je označeno za japonský národní poklad. 

 

f) „Mimosvětskost“ (dacuzoku) – značí odpoutanost od veškerých konceptů, od ulpívání na 

čemkoli. Hisamacu toto vysvětlení doplňuje termínem muhó no hó („zákon bezzákonovosti“). 52  

Odpoutání se od ulpívání je jeden z hlavních cílů v zenu a buddhismu obecně. Ve výtvarném umění to 

může znamenat napfiíklad odpoutání se od veškerých zažitých postupů a technik, s čímž se 

u zenových autorů setkáváme poměrně často. Ilustrativním pfiíkladem mohou být kaligrafie mnicha 

Ikkjúa (Ikkjú Sódžun; 1394–1481) (ilustrace č. 15), které svou osobitostí pfiekračují veškeré tradiční 

kaligrafické techniky. 

 

                                                
52 Ibid., s. 35.   
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g) Ticho (seidžaku) – znamená klid, pohroužení se do sebe. Pro zenová díla je typické, že vyzafiují 

jakýsi vnitfiní klid a ticho, a tyto pocity vyvolávají i v samotném pozorovateli. Hluboká náboženská 

zkušenost autora se takto pfienáší skrze dílo do okolí, napfiíč prostorem a časem. 

 

Výše uvedené charakteristiky se podle Hisamacua v rámci zenového umění navzájem prolínají 

a jsou od sebe navzájem neoddělitelné. Dále tvrdí, že aby je člověk mohl plně pochopit, musí nejdfiíve 

dosáhnout zenové realizace. Což tedy de facto znamená, že Hisamacu omezuje právo chápat 

a hodnotit zenové umění pouze na ty, ktefií dosáhli něčeho, čemu on fiíká „zenová mysl“.53  

Hisamacu zde očividně činí ze zenového umění cosi esoterického, „běžnému 

smrtelníku“ nepochopitelného, což by se dalo označit za názorný pfiíklad „romantizace“ japonské 

kultury. Mnozí pováleční religionisté a historici umění označují Hisamacuových „sedm vlastností“ za 

neproduktivní, neboť v nich není brán v potaz historický kontext čchanu a zenu. 54  Podle mého 

názoru nelze Hisamacuovu teorii jednoduše smést ze stolu. Jeho charakteristiky můžeme sice označit 

za abstraktní, ezoterizující či možná spíše romantizující, některé ze „sedmi vlastností“ působí 

dokonce poněkud obskurně (napfiíklad „ušlechtilá vyschlost“). Na druhou stranu vlastnosti jako 

„odpoutanost od konceptů“, „prostota“ a další, úzce souvisí se základní naukou zenu a dají se 

uplatnit na mnohá díla, která vnímáme jako zenová. Velice zajímavé je i srovnání malby zenového 

autora s dílem umělce školy Čisté země. Jistě by bylo pfiínosem pokusit se srovnat více maleb různých 

buddhistických škol s malbami zenových umělců.  

Hisamacuovu teorii by podle mého názoru bylo možné do jisté míry použít jako jedno 

z východisek pro hledání adekvátních termínů a definic zenového umění. 

 

 

2.  Zenová malba a  kal igrafie  z  pohledu historie 

 

Pokusím se nyní podívat na zenovou malbu a kaligrafii skrze historický vývoj. Umění, o němž lze 

prohlásit že má určitou spojitost se zenem, prošlo během staletí na své cestě z Číny do Japonska 

                                                
53 Levine, Gregory: “Two (or More) Truths: Reconsidering Zen Art in the West,” in: Awakenings: Zen Figure Paintings from Medieval 

Japan, eds. Gregory Levine, Yukio Lippit. New York, Japan Society; Yale University Press 2007, s. 56.  

54 Ibid., s. 56.  
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(a Koreje, i když korejské zenové umění do této práce nezahrnuji) složitým vývojem, což je další 

důkaz toho, že nelze mluvit o zenové malbě a kaligrafii jako o jakémsi jednotném stylu. Pfiesto však 

autofii a školy, které zde uvedu, mají mezi sebou určité spojitosti, ať už tématické, nebo co se týče 

výtvarného projevu. V následující pasáži se chci pokusit naznačit tuto spojnici vedoucí napfiíč zeměmi 

a staletími. 

Pfii výběru reprezentativních autorů jsem se snažila volit na základě poměrně hojného počtu 

referenční litaratury co možná nejopatrněji. Uvádím umělce, o jejichž dílech lze dle mého soudu 

téměfi s jistotou prohlásit, že se jedná o díla zenová, a to pfiedevším z hlediska námětu a celkového 

působení díla. 

 

Stejně tak jako zen samotný má i zenové umění svůj původ v Číně. Vzhledem k tomu, že téma 

této práce se vztahuje k umění japonskému, nebudu se o historii čínské čchanové malby pfiíliš dlouho 

rozepisovat. Jelikož však byla naprosto zásadní pro vznik a vývoj zenového umění v Japonsku, 

zmíním alespoň několik důležitých bodů a jmen. 

 

A. Čína 

Počátky zenové malby sahají do období Tchang (618–906). Pfiibližně od devátého století se 

v čínském malífiství objevuje takzvaný „nespoutaný styl“ (čín. i-pchin/yipin), který popíral dosavadní 

malífiské konvence. Díla v tomto stylu byla vyvedena pfievážně monochromně a vyznačovala se 

hrubým, zjednodušeným provedením. Občas jejich autofii používali místo štětce různé netypické 

nástroje jako svazky slámy a podobně. Jeden z nejznámějších autorů „nespoutaného stylu“ Wang Mo 

byl znám svým netradičním postupem, ve kterém nejdfiíve náhodně nanesl na podklad několik 

tušových skvrn, z nichž posléze vytvofiil krajinu.55   

V odborné literatufie se nejčastěji setkáváme s názorem, že zenová malba má kofieny mimo jiné 

právě v tomto „nespoutaném stylu“. 56  Jeho jednoduchost a nevázanost na tradiční techniky úzce 

koresponduje se zenovým duchem neulpívání na konceptech. 

                                                
55 Fontein, Jan; Hickman, Money L.: Zen Painting and Calligraphy. Boston, Museum of Fine Arts 1970, s. XIX. 

56 Levine, Gregory: On the Look and Logos of Zen Art. Op. cit., s. 9. 
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Za prvního významného čchanového umělce, jehož jméno se dochovalo až do dnešní doby, je 

považován Kuan Siou (Guan Xiu; 832–912), který byl zároveň vynikajícím kaligrafem a básníkem. 

Je autorem série děl Šestnáct arahatů57  (ilustrace č. 5), která se sice dochovala pouze v kopiích, lze 

z nich však tušit, jak nejspíš vypadala tvorba Kuan Sioua samotného. Tato série děl v „nespoutaném 

stylu“ znázorňuje buddhistické světce až téměfi groteskním způsobem, což je něco v tradiční 

buddhistické ikonografii nemyslitelného, avšak v zenové malbě se s podobným způsobem znázornění 

náboženských postav setkáváme v průběhu celé její historie.58  

Pfiibližně v polovině jedenáctého století se v okruhu čchanových mnichů a laických buddhistů 

objevila nová forma alegorické poezie. Do tohoto období se datuje vznik deseti básní s podobenstvím 

o „hledání buvola“, které pfiirovnává cestu zenu (cestu hledání pravé pfiirozenosti) k pfiíběhu 

o pasáčkovi, který hledá svého ztraceného buvola. 59  Tyto básně byly vydávány v ilustrovaných 

sbírkách a staly se po staletí oblíbeným námětem zenové tvorby. 

Do období dynastie Severní Sung (960–1127) se též datují úzké vztahy čchanových mnichů se 

skupinou literátů. Tyto dvě skupiny byly mezi sebou velmi úzce provázány a i v pozdějších obdobích 

se navzájem silně ovlivňovaly. To mělo za následek, že co se tušové malby i kaligrafie týče, jsou díla 

těchto dvou skupin v tomto období od sebe velmi těžce odlišitelné. Takto úzké vztahy pfietrvávaly až 

do počátku dynastie Jižní Sung (1127–1279), kdy zfiejmě postupně vymizely.60  

Jedním  z hlavních pfiedstavitelů čínské čchanové malby a kaligrafie této doby byl již zmíněný 

Liang Kchaj  (Liang Kai; pozdní 12. stol.–1. pol. 13. stol.). Pfiestože Liang Kchaj nebyl mnichem, 

jeho díla jsou prosycena čchanovým duchem.61  Je známý pfiedevším jako autor figurální malby. Mezi 

jeho ranější díla patfií zde již zmíněný Buddha Šákjamuni sestupující z hory (ilustrace č. 3), který je 

vyveden v detailnějším stylu. Jeho pozdější díla, jako napfiíklad výše zmíněný Šestý patriarcha trhající 

sútru (ilustrace č. 1), jsou charakteristická velmi strohým stylem odproštěným od detailů. Mnoho Liang 

                                                
57 Arahat (čín. luo-chan/luohan, jap. rakan) je podle buddhistického učení světec, který dosáhl osvobození od všceh pout, které ho váží 

ke koloběhu znovuzrozování. Na rozdíl od mahájánových bódhisattvů neklade takový důraz na spásu všech bytostí.  

58 Fontein, Jan; Hickman, Money L.: Zen Painting and Calligraphy. Op. cit., s. XIX. 

59 Ibid., s. XXII  

60 Ibid., s. XXIII. 

61 Ibid., s. XXXV. 
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Kchajových děl bylo dovezeno zenovými mnichy do Japonska, kde tato díla získala vysokého 

ocenění.62  

Dalším významný čchanový malífi a kaligraf, který silně ovlivnil japonské umělce, byl Liang 

Kchajův vrstevník, mnich známý pod jménem Mu - čchi Fa - čchang (Muqi Fachang; pfiibližně 1200–

1270). V samotné Číně se mu pfiíliš uznání nedostalo, jeho díla byla kritizována jako „obhroublá“, 

„nedodstatečně elegantní“ a „nedosahující techniky starých mistrů“.63  Některá jeho díla však byla 

zenovými mnichy pfievezena do Japonska, kde se jim dostalo značné pozornosti a byla též hojně 

kopírována. Mezi jeho nejslavnější malby patfií Bódhiasttva Avalókitéšvara, Opice a Jefiáb (ilustrace 

č. 7), které do Japonska údajně pfiivezl Enni Ben’en. Později byly sestaveny do triptychu a jsou nyní 

uloženy v kjótském chrámu Daitokudži. Za zmínku stojí též skromné, avšak velmi proslavené dílo 

Šest tomelů (ilustrace č. 6), ve kterém autor zobrazuje šest kousků ovoce na prázdném podkladu. Je 

pozoruhodné, že ač se jedná o dílo velmi minimalistické, navíc monochromní, byl autor schopen 

mistrovsky vystihnout „podstatu“ zobrazovaného. 

Ve stejné době jako Liang Kchaj a Mu-čchi tvofiil též významný kaligraf Čang Ťi- č '  (Zhang Jizhi; 

1186–1266). Nebyl sice čchanovým mnichem nýbrž úfiedníkem, byl však velmi vroucným buddhistou 

a udržoval mnoho kontaktů s buddhistickým duchovenstvem. Jeho energicky působící díla byla velmi 

oblíbena i mezi japonskými mnichy putujícími do Číny, díky čemuž se dostala do Japonska, kde se 

mnohá dochovala dodnes (ilustrace č. 8).64   

Z následujících období se nám již pfiíliš čchanových děl nedochovalo. Dá se tedy soudit, že 

s postupným slábnutím vlivu čchanu došlo i k úpadku popularity čchanového malífiství.65   

 

B. Japonsko 

Japonští zenoví mniši putující do Číny v období Kamakura nepfiinášeli zpět do své vlasti pouze 

zenovou nauku. Pfiinesli také do té doby v Japonsku prakticky neznámý způsob výtvarného vyjádfiení, 

                                                
62 Ibid., s. 16.  

63 Ibid., s. 28.  

64  Brinker, Helmut; Kanazawa, Hiroshi: Zen. Masters of Meditation in Images and Writings. Zurich, Artibus Asiae Publishers 1996, 

s. 272. 

65  Fontein, Jan; Hickman, Money L.: Zen Painting and Calligraphy. Op. cit., s. XXXVI. 
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monochromní tušovou malbu. Dá se fiíci, že je zásluhou právě japonských mnichů, že se nám do 

dnešních dob dochovala díla čínských mistrů jako Liang Kchaj nebo Mu-čchi. 

 

Tušová malba začala do Japonska pronikat pfiibližně ve tfiináctém století. V této době se zde 

rozšífiil žánr dóšakuga, do kterého spadá zobrazování náboženských postav z buddhistického 

a taoistického pantheonu (často byli zobrazováni napfiíklad Buddha, Bódhidharma, Lao-c‘, Mandžušrí, 

Avalókitéšvara a další).66  Patfií sem i tzv. zenkizu (též zenkiga), což jsou vyobrazení slavných zenových 

pfiíběhů a činsó neboli portréty slavných mistrů. Původně byly malby tohoto žánru vytváfieny 

profesionálními malífii na zakázku pro kláštery, které je zavěšovaly pfii pfiíležitosti různých slavností. 

Později však se jejich tvorbě začali věnovat sami mniši.67  

Pravděpodobně nejstarší dochovaný pfiíklad zenové malby japonského původu je dílo neznámého 

autora z konce tfiináctého století zobrazující Chuej-nenga žádajícího o pfiijetí pfied branou pátého 

patriarchy. 

Ve století čtrnáctém se nám objevují v souvislosti se zenovou malbou první konkrétní jména. Jsou 

to Mokuan Reien, Kaó Ninga, Rjózen a Ue Gukei.68  

Mnich Mokuan Reien (aktivní v 1. pol. 14. stol.) odcestoval kolem roku 1333 do Číny, kde pfii 

svém pobytu v několika významných klášterech maloval pfiírodní motivy a lidské postavy ve stylu 

inspirovaném Mu-čhi Fa-čchangem. Mokuan byl oblíben v Číně i v Japonsku, jeho díla byla součástí 

sbírek šógunů Ašikagy Jošimicua a Ašikagy Jošimasy. Nejznámější z děl pfiipisovaných Mokuanovi je 

několik maleb zpodobňujících historicky doloženou postavu žebravého čchanového mnicha Pu-taje 

(Budai; jap. Hotei)69  (ilustrace č. 10).  

Zenoví malífii činní od poloviny čtrnáctého a dále v patnáctém století vykazovali tendence k větší 

specializaci než jejich pfiedchůdci. Jedná se také o dobu velkého rozkvětu malby v prostfiedí oficiálně 

podporovaných klášterů zahrnutých do systému gozan, kdy došlo ke vzniku hned několika klášterních 

                                                
66 Cudži, Nobuo: „Kinsei zensó no kaiga – Hakuin, Sengai wo čúšin ni“. Op. cit., s. 231. 

67 Ibid., s. 232.  

68 Fontein, Jan; Hickman, Money L.: Zen Painting and Calligraphy. Op. cit., s. XLVIII.  

69 Brinker, Helmut; Kanazawa, Hiroshi: Zen. Masters of Meditation in Images and Writings. Op. cit., s. 52.  
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ateliérů. V tomto období také začaly do zenové malby pronikat světské motivy, oblíbená byla 

napfiíklad krajinomalba.70  

Jeden z nejznámějších mnichů malífiů doby Azuči-Momojama byl Kičizan Minčó (1350–1431), 

který působil v kláštefie Tófukudži. Jeho styl je charakteristický kombinací starší polychromní malby 

s nově etablovanou monochromní tušovou malbou. Mezi jeho díla patfií série portrétů (jap. činsó) 

slavných zenových mistrů. Minčóovi je také pfiipisován svitek Chýše u horské fiíčky (ilustrace č. 11), 

inspirovaný čínskou krajinomalbou, který je názorným pfiíkladem raného japonského šigadžiku, 

nástěnného svitku s básnickým komentáfiem zobrazeného motivu.71  

Dalším významným centrem zenové malby se stal kjótský klášter Šókokudži založený šógunem 

Ašikagou Jošimicuem. Prvním významným autorem z tohoto klášterního ateliéru byl malífi údajně 

čínského původu Džosecu (1405–1423). Mezi jeho nejvýznamnější díla patfií pozoruhodný kousek 

nesoucí název Chytání sumce tykví (ilustrace č. 2), který vznikl kolem roku 1413. Je na něm zobrazen 

muž, kterak se s tykví v rukou sklání nad fiíčkou, ve které plave sumec. Tento na první pohled velmi 

bizarní výjev má snad divákovi naznačit, jak moc je nemožné dosáhnout zenové pravé podstaty 

nevhodnými prostfiedky72  (ulpíváním na slovech atd.). Džosecuovi je též pfiipisován skupinový protrét 

Buddhy, Lao-c' a Konfucia, nazvaný „Tfii učitelé“, který se nachází v kjótském kláštefie Kennindži. 

Náměty vyobrazující společně významné postavy buddhismu, taoismu a konfucianismu, byly jedním 

z oblíbených námětů zenové malby již v Číně. Naznačují mimo jiné prolínání a vzájemný vliv těchto 

tfií velkých náboženství.73   

Snad ještě větší vliv než Džosecu sám měl jeho žák Šúbun (aktivní pfiibližně v letech 1423-1460). 

Šúbunovo dílo pfiedstavuje jakýsi pfielom mezi dosavadní tendencí následovat čínské vzory 

a pozdějším, čistě japonským stylem. V letech 1423–1424 se zúčastnil diplomatické mise do Koreje. 

Zde se seznámil s díly korejských autorů, což na něj patrně mělo velký vliv.74  Později působil jako 

oficiální malífi šógunátu. Proslavil se pfiedevším jako malífi krajin, je mu ovšem pfiipisováno i autorství 

prvního dochovaného japonského alegorického cyklu deseti obrazů Hledání buvola (jap. džúgjúzu; 

ilustrace č. 13). 

                                                
70  Cudži, Nobuo: „Kinsei zensó no kaiga – Hakuin, Sengai wo čúšin ni“. Op. cit., s. 232.  

71  Fontein, Jan; Hickman, Money L.: Zen Painting and Calligraphy. Op. cit., s. 99–100.  

72  Brinker, Helmut; Kanazawa, Hiroshi: Zen. Masters of Meditation in Images and Writings. Op. cit., s. 175. 

73  Ibid., s. 19–20. 

74  Fontein, Jan; Hickman, Money L.: Zen Painting and Calligraphy. Op. cit., s. 107–109.   
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Poněkud solitérně mezi jednotlivými klášterními ateliéry působí postava ekcentrického mnicha, 

významného básníka a svérázného kaligrafa Ikk jú Sódžuna (1394–1481). Obecně se pfiedpokládá, 

že Ikkjú byl synem císafie Gokomacua a jisté dvorní dámy nízkého ranku. U dvora nikdy nebyl uznán 

jako potomek císafie, a již v pěti letech byl poslán na výchovu do kjótského kláštera Ankokudži. 

Studoval a působil posléze i v jiných klášterech, ke sklonku života se stal opatem jednoho z hlavních 

kjótských klášterů Daitokudži. Vynikal v čínské poezii, do které nezfiídka vnášel ostrou kritiku na 

soudobý stav zenu v Japonsku. Byl známý svým bufiičským chováním, které mnohdy otevfieně 

pfiekračovalo mnišská pravidla. Ikkjúova kaligrafická díla úzce korespondují s jeho nespoutaným 

duchem. Bofií veškerá zažitá pravidla pro psaní kaligrafie; vyjzafiují energičnost, spontaneitu 

a nekonformnost.75  Jako pfiíklad zde uvedu diptych „Šoaku makusa – Šúzen bugjó“, tedy „Vyhýbat 

se všemu zlému – následovat vše dobré“ (ilustrace č. 15). Toto dílo je pozoruhodné tím, že v něm 

autor plynule pfiechází od základního „tiskacího“ stylu kaišo pfies rozvolněnější gjóšo až po vysoce 

kurzivní styl sóšo, postup naprosto neobvyklý. 

Ikkjúovo dílo se výrazně lišilo od dobového vkusu, který si žádal spíše pečlivě technicky 

vypracovanou uhlazenost. 76  Ikkjúův výstfiední duch pfietrvával (a možná by se dalo fiíci dodnes 

pfietrvává) v Daitokudži po následující staletí a ovlivnil mnoho generací mnichů a malífiů. 

 

Od poloviny patnáctého století se formuje malífiská škola též v kamakurském kláštefie Kenčódži. 

Výraznými postavami byl Čúan Šinkó (činný v polovině 15. stol.) a jeho žák Kenkó Šókei. 

Jeden z nejvlivnějších umělců doby, který je zároveň jedním z slavnějších japonských malífiů 

vůbec byl Seššú Tójó (1420–1506). Seššú se stal mnichem ve věku jedenácti let. Studoval v kláštefie 

Šókokudži, kde se stal žákem mistra Šúbuna. V roce 1467 se vydal na cestu do Číny, kde studoval 

malífiství dva roky.77  Je znám pfiedevším jako autor krajin. Jeho velký pfiínos je spatfiován v tom, že se 

dokázal povznést nad poněkud těžkopádnou tradici zobrazování zidealizované čínské krajiny 

a maloval krajinu japonskou. Jeho díla jsou mnohdy vysoce stylizovaná, někdy v nich můžeme 

pozorovat až téměfi abstraktní prvky. Pfiíkladem může být zde již zmíněná krajina (ilustrace č. 12), ve 

které bylo využito techniky haboku neboli pfiekrývání tušových skvrn. Ač vypadá poměrně primitivně, 

                                                
75  Brinker, Helmut; Kanazawa, Hiroshi: Zen. Masters of Meditation in Images and Writings. Op. cit., s. 104 – 105.  

76  Addiss, Stephen: The Art of Zen. New York, Harry N. Abrams Publishers 1989, s. 19 – 20.  

77  Hisamacu, Šin’iči: Zen to bidžucu. Op. cit., s. 12. 



 34 

jedná se o velmi náročnou techniku vyžadující opravdové mistrovství,78  což dle mého názoru úzce 

koresponduje s duchem zenu. 

 

Od patnáctého století začal v prostfiedí japonského zenu nabývat na síle doposud upozaděný 

zenový proud rinka, coby opozice ke starším klášterům systému gozan. Jeho centrem se staly 

pfiedevším kláštery Daitokudži a Mjóšindži, oba založené v první polovině čtrnáctého století a tradičně 

spojované s císafiským dvorem. V období válčících států (1467–1586) si tyto kláštery navíc upevnily 

svou pozici tím, že se jim dostávlo podpory ze strany provinčních knížat.79  V následujících staletích 

posléze z tohoto prostfiedí vzešlo mnoho významných postav zenového umění.  

 

V průběhu šestnáctého století pokračoval rozkvět zenové malby v prostfiedí klášterů, její vliv však 

poprvé silně zapůsobil i mimo klášterní kruhy, mezi profesionální malífie, napfiíklad na šóguátem 

oficiálně sponzorovánou školu rodu školu Kanó.  

Zdaleka největším malífiem této doby, který sice sám nebyl mnichem, avšak jehož některá díla lze 

považovat za zenová, byl Hasegawa Tóhaku (1539–1610). O jeho životě víme poměrně málo. Je 

známo, že se pohyboval v prostfiedí kjótských klášterů Honpódži a Daitokudži, což mělo velký vliv na 

jeho tvorbu. Udržoval pfiátelské vztahy s jedním ze zakladatelů japonského čajového obfiadu Sen no 

Rikjúem, o čemž nám svědčí i Rikjúův portrét vzešlý z Tóhakuova štětce. V Daitokudži, kde jsou 

uchovány rozsáhlé sbírky zenového umění japonského i čínského, se Tóhaku seznámil s díly Mu-

čchiho a jiných velikánů. Mu-čchiho vliv je patrný napfiíklad ve čtyfidílné malbě na posuvnou stěnu 

(jap. fusuma) Opice snažící se dosáhnout na měsíc (ilustrace č. 14).80  Toto dílo zobrazuje opici, která 

visí za jednu ruku z větve a druhou rukou se snaží dosáhnout na odraz měsíce ve vodě. Jedná se 

o zenovou alegorii toho, jak běžný člověk touží po mnoha věcech aniž by si uvědomoval, že jsou 

pouhou iluzí – stejně tak jako si opice z obrazu neuvědomuje, že měsíc, kterého se snaží dosáhnout, 

je pouhým odrazem. 

Za Tóhakuovo nejskvělejší dílo, které je zároveň jedním z nejpůsobivějších obrazů celé historie 

japonské tušové malby, je považován dvoudílný Paraván s piniovým hájem (ilustrace č. 16). Autor zde 
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zobrazuje zdálky viděný piniový háj letmo prosvítající skrze mlhu. Toto dílo má až neuvěfiitelně 

působivou atmosféru. Ač se jedná o velmi minimalitické ztvárnění, je pozorovatel do něj pfiímo vtažen, 

téměfi jako by se sám měl stát součástí kompozice. 

Mimo tato a mnohá další díla v „zenovém“ duchu je Tóhaku známý též jako autor zdobnějších 

děl ovlivněných dekorativním stylem školy Kanó.81  

 

Nástup období Edo pfiinesl velké změny prakticky ve všech oblastech, zen a zenovou malbu 

nevyjímaje. Jak jsem již zmínila výše, kláštery v této době ztratily oficiální podporu i svůj kulturně 

politický vliv. To však mělo za následek jednak po vnitfiní stránce obrat k intenzivnější náboženské 

praxi, po stránce vnější snahy o šífiení nauky mezi laickou obec.82  

Svou roli v šífiení zenu sehrálo i tušové malífiství a kaligrafie. Mnozí zenoví mistfii začali využívat 

malbu k pfiedání nauky, čímž jejich díla dostala nový rozměr. Zenová tušová malba období Edo bývá 

občas označována jako zenga. 

Hlavním centrem pro zenovou malbu se stal klášter Daitokudži, spojený s již zmíněnou skupinou 

rinka. Dalo by se téměfi mluvit o samostatném stylu, který spojoval umělce pohybyjící se 

v prostfiedí tohoto kláštera. 

Jedním z prvních autorů spojovaných s Daitokudži nebyl mnich, ale vysoce postavený dvorský 

úfiedník Konoe Nobutada (1565–1614). Nobutada studoval zen v Daitokudži. Je znám jako básník 

a malífi, nejvíce je však ceněn jako kaligraf.  V rámci dvorské výchovy se mu dostalo vysokého 

vzdělání v klasické kaligrafii čínské i japonské, vytvofiil si však svůj vlastní, velmi stfiídmý až drsný styl, 

který měl silný vliv na jeho pokračovatele.83  Jako pfiíklad uvádím dílo Tendžin (ilustrace č. 17), které 

ve velmi zjednodušeném stylu typickém pro Nobutadu znázorňuje zbožštělou podobu dvorského 

básníka Sugawary no Mičizaneho (845 – 903), jež byl Nobutadovým oblíbeným námětem. V horní 

části svitku se nachází báseň vyvedená v typickém Nobutadovu „hrubém“ stylu. 

Hlavní postavou japonského zenu počátku období Edo, který ovlivnil mnoho soudobých 

i pozdějších zenových malífiů, byl opat Daitokudži, Takuan Sóhó  (1573–1645). Tento vlivný mnich, 

který byl učitelem mnoha mocných své doby včetně šóguna, je co se týče umělecké tvorby znám 

                                                
81  Tóhaku mimo jiné pracoval v ateliéru Kanó Šóheie, což mělo velký vliv na jeho tvorbu. 

82  Addiss, Stephen: The Art of Zen. Op. cit., s. 20. 
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pfiedevším jako básník a kaligraf. Zde uvedené dílo ztvárňuje nápis Uvnitfi nádoby jsou dny dlouhé 

(jap. Kočú džicu gecu nagaši; ilustrace č. 19), který se vztahuje ke starému taoisticko-zenovému 

pfiíběhu vyjadfiujícímu krásu světa satori. V Takuanových kaligrafiích můžeme rozpoznat vliv jeho 

pfiedchůdce Ikkjúa. 

Jedním z hlavních žáků Takuana byl Išši Bunšu (1608–1646). Išši pocházel z aristokratické 

rodiny, tudíž se mu dostalo již v útlém vzdělání v poezii a kaligrafii. Jeho dílo Meditující 

Bódhidharma (ilustrace č. 18) je vyvedeno ve stylu ippicu daruma, čili zobrazení tohoto světce pomocí 

jednoho tahu štětcem. Text v horní části díla pojednává o setkání Bódhidharmy s císafiem Wu (viz. s. 

17). Iššiovy znaky působí mnohem jemněji než napfiíklad písmo Takuanovo, což zrcadlí vliv jeho 

dvorské výchovy.84  Za svého života získal obdiv nejen mezi mnichy, ale i dvofiany. 

 

Stranou vlivných klášterů působil Fúgai Ekun (1568–1654), mnich linie Sótó který prožil část 

života jako poustevník v jeskyni v oblasti Kantó. Svým stylem se odkazoval ke stfiedověkým zenovým 

malífiům žánru zenkizu a jako by pfiedznamenával pfiíchod velkých mistrů období Edo, Hakuina 

a Sengaie. 85  Fúgai po sobě zanechal fiadu zpodobnění Pu-taje, Bódhidharmy, a také několik 

autoportrétů. Zde uvedené dílo je Pu-taj ukazující na měsíc (ilustrace č. 20), oblíbený námět zenových 

malífiů raného období, vyvedený ve Fúgaiově typické kombinaci širokých tahů v odstínu šedi 

a tmavších tenkých linek.86  

 

Počínaje rokem 1654 byl japonský zen obohacen o nově pfiíchozí školu Óbaku, která pfiinesla 

nejen pro Japonce nové pohledy na zenové učení, ale i nové výtvarné techniky, které široce ovlivnily 

japonské umění, a to zdaleka nejen v oblasti zenové malby a kaligrafie.87   

Zakládajícím mistrem školy Óbaku byl Jin-jüan Lung-čchi (známější pod svým japonským 

jménem Ingen Rjúki ; 1592–1673). Z výtvarného hlediska je znám pfiedevším jako kaligraf, jehož 

mohutně působící čínský styl (viz. ilustrace č. 21 – Hora záfiivá jako sníh) byl vedle subtilnější 

japonské kaligrafie de facto novinkou, ceněna jsou i Ingenova razítka. Výrazný pfiínos pro japonské 
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umění měly i Ingenovy portréty (činsó), ztvárněné jeho žáky, které v sobě odráží čínskou inspiraci 

evropskou malbou a nesou tudíž v sobě nové prvky realistického zobrazení. 

Z malífiů školy Óbaku stojí za zmínku mnich čínského původu Taihó (čínsky Ta-pcheng/ 

Dapeng; 1691–1774). Ve svém díle se specializoval na zobrazování bambusů. Svitek s názvem 

Bambus ve sněhu (ilustrace č. 22) názorně ilustruje jeho značně realistický styl, který ovlivnil nejen 

jeho pfiímé žáky, ale i pozdější malífie literátské školy.88  

 

Snad největší postavou japonského zenu období Edo byl Hakuin Ekaku (1685–1769), který 

byl zároveň velmi talentovaným a svérázným malífiem a kaligrafem. 

Pocházel ze samurajské rodiny z vesnice Hara. Jako malý chlapec údajně vyslechl kázání 

potulného mnicha školy Ničiren a jeho sugestivní popis pekelných hrůz ho natolik šokoval, že 

pfiemluvil své rodiče aby mu dovolili vstoupit do kláštera.89  V mládí se věnoval nejen studiu zenu, ale 

i kaligrafie a klasické čínské literatury. Hrůza z pekla jej však stále pronásledovala a hnala ho ke stále 

intenzivnější praxi, která mu nakonec pfiivodila „zenovou nemoc“. 90  Díky jistému poustevníkovi, 

který žil v horách na sever od Kjóta, se Hakuin nakonec uzdravil, tato zkušenost však měla vliv na 

jeho pozdější učení, ve kterém dával důraz nejen na meditaci vsedě, ale i na udržování meditativního 

stavu mysli pfii běžných každodenních aktivitách.91  

Hakuin je znám jako velký reformátor zenu. Držel se stranou prostfiedí vlivných klášterů, což mu 

umožňovalo vklidu pracovat a tvofiit. Pfiesto za ním pfiicházelo pro ponaučení mnoho mnichů 

i laických věfiících, a sám také hodně cestoval. Zanechal po sobě mnoho spisů, mezi něž patfiily 

komentáfie k tradičním zenovým textům. Zajímavý je jeho komentáfi k Sútfie Srdce, která patfií 

k nejposvátnějším písmům Mahájány, ovšem Hakuin ji ve své stati naprosto strhává a označuje za 

snůšku nesmyslů. Sám ovšem dodává, že je to proto, aby pomohl svým žákům oprostit se od lpění na 

čemkoli, i kdyby to bylo považováno za sebeposvátnější.92  

Ve snaze pfiiblížit zenovou nauku co nejvíce lidem začal Hakuin ve stáfií hojně využívat malbu 

a kaligrafii. Do dnešních dnů se dochovala víc než tisícovka jeho děl. Pfiedstavuje širokou škálu 
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námětů, od portrétů náboženských postav a světců jako Bódhidharma nebo Avalókitéšvara, po 

ilustrace k různým pfiíběhům. Jeho kaligrafie také zahrnují široké spektrum stylů, včetně bondži 

(pojaponštěný sanskrt). Některá Hakuinova díla jsou ztvárněna záměrně „neuměle“, jiná ovšem zračí 

autorův obrovský talent a pečlivě vypracovanou techniku. Jeho tvorba působí velmi živě a obsahuje 

značnou dávku humoru. 

Z hlediska žánru by se Hakuinova malífiská tvorba dala pfiibližně rozčlenit na dvě skupiny. 

První skupinou je žánr dóšakuga – portréty slavných zenových mistrů, buddhistických světců 

a také autoportréty. Hakuin po sobě zanechal obrovské množství děl tohoto žánru – portréty 

Bódhidharmy, Lin-ťiho, Avalókitéšvary a mnohých jiných. Některá tato díla dosahují velikosti pfies dva 

metry. Ve srovnání se staršími díly stejného žánru jsou Hakuinovy způsoby ztvárnění naprosto 

unikátní a svébytné.93  Jedním z pfiíkladů je Bódhidharma v červeném rouchu (ilustrace č. 23). Toto 

vskutku monumentální dílo (měfií na výšku téměfi dva metry) je vyvedeno v barvách, což je pro 

zenovou tušovou malbu méně obvyklé, nicméně u Hakuina se setkáváme s použitím více barev 

poměrně často. Asi nejpůsobivější z celého obrazu jsou patriarchovy obrovské oči, které pohledem 

směfiují kamsi vzhůru. Autor se jimi patrně snaží vyjádfiit duchovní sílu zobrazované postavy. 

S podobným prvkem se setkáme i u jiných Hakuinových děl, napfiíklad u jeho vyobrazení Lin-ťiho 

(ilustrace č. 25). 

Druhou skupinou jsou náměty „lidové“ a karikatury. Jak jsem již zmínila výše, Hakuin se skrze 

svá díla snažil pfiiblížit zenové učení co nejširším vrstvám. Proto jeho dílo zahrnuje i velký počet 

humorných ilustrací k různým kóanům, zenovým ale i lidovým pfiíběhům a podobně. Patfií sem 

i zobrazení rozličných božstev lidové víry, napfiíklad Sedm bůžků štěstí, zvífiecí božstva jako je liška 

a další. Hakuin tyto postavy a pfiíběhy zasazoval do zenového kontextu a snažil se na nich vysvětlit 

základní teze zenového učení,94  pfiípadně své názory na soudobý stav zenu v Japonsku, jako v pfiípadě 

díla Jezevec (ilustrace č. 24). Tato malba znázorňuje jezevce oblečeného do červeného roucha, které 

je atributem tradičně spojovaným s Bódhidharmou. Jezevec je, podobně jako liška, v japonské lidové 

vífie považován za zvífie, které může člověka snadno svými čáry podvést. V horní polovině díla autor 

pfiipojuje následující text: „Pfiedstírá že je / samotný Bódhidharma / Ale podívej / má obličej jezevce 
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/ Falešný mistr!“ Toto dílo můžeme chápat jako Hakuinovu kritiku mnichů, ktefií se vydávali za 

osvícené, pfiestože ještě nedosáhli plné náboženské realizace. 

Jinak byl Hakuin ovšem nesmírně nábožensky tolerantní. Ve svém spise Orategama popisuje 

názor, že náboženské praktiky se sice mohou odlišovat, je-li však cíl stejný (tj. nazfiení pravé podstaty), 

není tfieba na určité z nich ulpívat a považovat ji za nadfiazenou nad ostatními.95  Tato náboženská 

tolerance se projevila i v Hakuinově kaligrafické tvorbě. Dochovalo se několik jeho kaligrafických 

nápisů ztvárňujících mantry používané v ostatních buddhistických školách, napfiíklad Namu Amida 

Bucu (mantra vzývající buddhu Amitábhu, hojně recitovaná pfiíznivci školy Čisté země; ilustrace č. 27), 

či nápisy v bondži. Hakuinovo kaligrafické dílo je stejně svébytné jako jeho malba. Jeho znaky 

většinou působí velmi robustně a odrážejí autorovu unikátní osobnost tím, že se pfiíliš neváží na 

standartní kaligrafické konvence. Pro Hakuinovy kaligrafie je typický styl kaišo ve zdánlivě neumělém 

provedení. Autor v mnoha pfiípadech fiadí jednotlivé znaky velmi těsně za sebe tak, že lehce splývají. 

Ve svém pozdějším díle často používá techniky, pfii které dojde k rozpití znaků na okrajích, čímž dílo 

nabyde pocitu prostorovosti. Můžeme to pozorovat i ve výše zmíněném díle Namu Amida Bucu. Velmi 

výrazně zenovým můžeme označit Hakuinův ičiensó (zenový kruh; ilustrace č. 26). Kruh jakožto 

znázornění absolutna byl oblíbeným námětem zenových mistrů. Z Hakuinova štětce se jich dochovalo 

několik, zde uvedený pfiíklad je však jeden z nejpůsobivějších. Je zde zfietelný pečlivě a pomalu 

provedený tah štětcem, který zračí sílu a vyrovnanost. Doprovodný text zní: „V Hamamacu v Enšú96  

roste dobrý čaj. / Chtěl bych vyslat dívku, aby by jej / natrhala.“ Doposud není jasné, co tímto autor 

mínil. 

Hakuin byl výjimečnou postavou po všech stránkách. Jakožto učitel se zasadil o obrodu zenu 

v době jeho úpadku. Coby malífi výrazně obohatil oblast zenové malby o nová témata a svůj osobitý 

styl. V oblasti duchovní i výtvarné byl velkou inspirací pro mnoho následujících generací. 

 

Téměfi protikladně k Hakuinovu monumentálnímu stylu působí dílo velkého básníka a kaligrafa 

Rjókana (1758–1831). Rjókan pocházel z vesnice Izumozaki ležící v dnešní prefekrufie Niigata. Ve 

věku osmnácti let se stal mnichem linie Sótó. Za svého mládí dosáhl hluboké znalosti čínské 

                                                
95 Addiss, Stephen: The Art of Zen. Op. cit., s. 117. 

96 Dnešní prefektura Šizuoka. 



 40 

i japonské poezie a kaligrafie.97  Většinu života prožil velmi skromně, na cestách nebo jako poustevník 

v malé chýši Gogó-an nedaleko svého rodiště. Údajně byl velmi oblíbený u dětí a proslavil se též 

blízkým vztahem ke své o mnoho let mladší žačce, mnišce Teišin. Po výtvarné stránce se Rjókan 

proslavil pfiedevším jako kaligraf, z malby se dochoval jeho autoportrét (ilustrace č. 28). Vytvofiil si 

vlastní specifický kaligrafický styl vyznačující se velkou stfiídmostí a prostotou, která odráží autorovu 

velmi skromnou povahu.  

Rjókan po sobě zanechal velkou fiadu kaligraficky zpracovaných básní. Pfiíkladem je i následující 

báseň o podzimním listí, psaná vysoce kurzívním stylem na zdobeném papífie (ilustrace č. 29). 

Rjókanův styl kaišo je snad ještě svébytnější než jeho díla v kurzívním stylu. Pfiíkladem je i jeho 

opis jednoho z nejvýznamnějších mahájánových textů, Sútry Srdce (ilustrace č. 30). Rjókanovy znaky 

jsou velmi minimalistické, jako holé trámy mezi nimiž profukuje vítr. Podle mého názoru velmi 

dobfie rezonují s myšlenkami zenu. 

 

Bezpochyby nejvýraznější postavou zenového malífiství konce období Edo byl Sengai Gibon 

(1750–1838). Do kláštera vstoupil v jedenácti letech, jeho hlavním mistrem byl Gessen Zenne (1701–

1781), jeden z nejvýznamnějších zenových učitelů osmnáctého století. Pfiibližně ve čtyfiiceti letech se 

stal opatem kláštera Šófukudži na Kjúšú, jež je nejstarším zenovým klášterem v Japonsku. Zde se 

věnoval nejen výuce mnichů, ale i laických věfiících. Co se týče tvorby, má Sengai mnoho společného 

s Hakuinem.98  Podobně jako u Hakuina pochází Sengaiova díla z pozdějších let jeho života, kdy se 

uchýlil do ústraní v jednom z menších chrámků spadajících pod Šófukudži. Jeho malby byly velmi 

oblíbené a údjně k němu téměfi každý den pfiicházeli lidé s papírem, aby jim na něj něco namaloval. 

Sengai to velmi humorně okomentoval ve své básni „Ach, hrůza, hrůza! / Je snad má skromná chýše / 

nějaký záchod? / Každý, kdo za mnou pfiijde / nechá tu papír.“99  

Stejně tak jako Hakuin využíval Sengai malbu pfii výkladu zenové nauky. I okruh námětů je 

u těchto dvou mistrů velmi podobný. Sengaiovo dílo zahrnuje díla žánru dóšakuga, krajiny, pfiírodní 

motivy, bůžky lidové víry a jiné. Vyznačuje se záměrně neumělým stylem, který mnohdy pfiipomíná 

                                                
97 Addiss, Stephen: The Art of Zen. Op. cit., s. 159. 

98 Cudži, Nobuo: „Kinsei zensó no kaiga – Hakuin, Sengai wo čúšin ni“. Op. cit., s. 258. 

99 Addiss, Stephen: The Art of Zen. Op. cit., s. 179. 
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dětské kresby. Sengai sám jednou prohlásil, že jeho technikou je „žádná technika“.100  Pfiesto však 

nám některá díla dají tušit jeho velké mistrovství. Sengaiovy malby působí poněkud skromněji než 

Hakuinovy, pfiesto však jsou velmi energické a srší notnou dávkou humoru. Ve velké oblibě měl 

motivy zvífiat, které často využíval k různým pfiirovnáním, podobně jako v díle Skupina žab (ilustrace 

č. 31). Žáby byly Sengaiovým poměrně častým námětem. V pfiípadě tohoto díla je zobrazuje sedící 

v fiadě, podobně jako sedí mniši v kláštefie pfii meditaci. V jejich obličejích se dá vyčíst spokojený 

výraz, kterým snad autor naznačuje blaženost spojenou se zenovou meditací. V horní části díla píše: 

„Skrze zazen se prý člověk stává buddhou. My jsme žabičky, staneme se žábou.“ Jedno z možných 

vysvětlení textu je, že tak jako „žabička“ již je ve své podstatě „žábou“, je člověk ve své podstatě 

buddhou. 

Snad nejznámější a zároveň nejdiskutovanější Sengaiovo dílo je Kruh, trojúhelník, čtverec 

(ilustrace č. 32). Tyto tfii symboly, fiazené za sebe tak, že se mírně pfiekrývají, jsou vyvedené 

jednoduchými tahy štětcem. Barevně pfiecházejí od nejtmavšího kruhu po nejsvětlejší čtverec. V levé 

části je nápis „První japonský zenový klášter“, čímž je míněn Šókokudži. Bylo vysloveno mnoho 

teorií o tom, co mohou tyto symboly znamenat. V tradiční orientální symbolice značí kruh nebe, 

čtverec zemi, trojúhelník oheň. Tyto geometrické tvary jsou také součástí stúp.101  Je pravděpodobné, 

že neexistuje žádné konkrétní vysvětlení smyslu tohoto díla. Snad se jedná spíše o jakýsi „vizuální 

kóan“, na který není možné nalézt žádnou jednotnou odpověď. 

Sengaiova tvorba zahrnuje i klasické zenové náměty, jako je Avalókitéšvara v bílém rouchu (jap. 

Bjakue Kannon) (ilustrace č. 33). Ztvárňuje oblíbenou ženskou podobu tohoto původně mužského 

bódhisattvy, kterak medituje v jakési jeskyni. Podobně jako jiní zenoví umělci ztvárňuje Sengai tuto 

světici velmi „lidsky“, jen lehce naznačená svatozáfi a ozdoba hlavy nám prozrazuje o koho se jedná. 

Celkově působí dílo velmi vfielým a poklidným dojmem. Způsob znázornění je propracovanější než 

jiná Sengaiova díla a prozrazuje nám autorovo pravé mistrovství, jindy pečlivě skrývané do zdánlivě 

neumělých tahů. 

                                                
100 Cudži, Nobuo: „Kinsei zensó no kaiga – Hakuin, Sengai wo čúšin ni“. Op. cit., s. 259. 
101 Stúpa byla púvodně mohyla pro ostatky Buddhy a dalších světců. Později tento typ sakrální stavby nabyl spíše symbolického 

významu a rozšífiil se po celém buddhistickém světě. V Japonsku byly pfiedevším v minulosti používány malé stúpy jako náhrobky. 
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Sengaiovo dílo se vyznačuje velkou hravostí a vfielostí, je snadno pfiístupné každému, avšak 

rozhodně není povrchní. Snad také proto se stal jedním z nejoblíbenějších zenových mistrů a malífiů 

v celé japonské historii.102  

 

S nástupem moderní doby se zenové dílo zdaleka nevytratilo. Na pfielomu období Edo a Medži 

působil napfiíklad velmi výrazný zenový mistr a malífi Nantenbó Tódžú (1839–1925), jehož díla se 

evidentně odkazují k Hakuinovi i Sengaiovi.  

Dá se fiíci, že zenové umění žije dodnes, a to nejen v prostfiedí zenových klášterů. Spolu 

s pronikáním zenu a japonské kultury na Západ zenové umění značně ovlivnilo i některé moderní 

umělce, ovšem do jaké míry se jejich díla dají označit za zenová, si netroufám tvrdit. Nicméně i díla 

starých japonských a čínských mistrů jsou dodnes hojně vystavována, obdivována a diskutována. Je 

otázkou, jakým směrem se bude oblast zenového umění vyvíjet v postmoderní době prosycené zcela 

novými technologiemi, myšlenkami a pfiístupy. 

 

3.  Zenová malba a kaligrafie z pohledu duchovního 

 

O problematice popsání zenového umění jsem se již zmínila v úvodu. Také jsem vyslovila názor, 

že spíše než formální znaky určuje „zenovost“ díla jeho duchovní náboj. Duchovní principy zenu 

jsem již ve stručnosti nastínila v kapitole zabývající se zenovou naukou. Jak se však tyto principy 

manifestují skrze výtvarné umění, to se pokusím pfiiblížit v následující části. 

Z kapitoly o historii zenové malby a kaligrafie vyplývá, že autor nemusí být zrovna zenovým 

mnichem, aby mohl tvofiit díla v zenovém duchu. 

V pfiedešlých kapitolách jsem zmínila také určité motivy, které se v zenové malbě často vyskytují, 

ovšem fakt, že určité dílo zpracovává nějaký námět související se zenem (napfiíklad postavu 

Bódhidharmy, Pu-taje, či v pfiípadě kaligrafie nějaký zenový výrok a podobně), ještě implicitně nemusí 

znamenat, že se jedná o dílo zenové. Občas se stane, že se setkáme s dílem znázorňujícím napfiíklad 

mnicha Pu-taje natolik vulgárním způsobem, že působí spíše jako jakýsi bláznivý starý tlouštík; 

takovéto dílo dost dobfie nelze označit za zenové. Oproti tomu máme díla jako jsou Mu-čchiho Šest 

                                                
102 Addiss, Stephen: The Art of Zen. Op. cit., s. 185. 
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tomelů (ilustrace č. 6), nebo Tóhakuovy Pinie v mlze (ilustrace č. 16), které pfiestože nezpracovávají 

vyloženě „zenové“ téma, si díky své unikátní atmosféfie právem zaslouží označení „zenové“. 103  

Z toho tedy vyplývá, že určit, zda se jedná o zenové dílo pouze na základě motivu nelze. 

Abychom se mohli alespoň trochu pfiiblížit porozumění duchovní podstatě zenového umění, je 

tfieba vycházet z principů zenu jako takového. Jak jsem již popsala v kapitole zabývající se zenovou 

naukou, těžištěm zenu je prožívání „pravé podstaty“ skrze meditaci i každodenní život. Z tohoto 

duchovního prožitku by tedy zákonitě mělo vycházet i zenové umění. 

Japonský historik a dlouholetý laický zenový praktikující Haga Kóširó ve své eseji „Co je to 

zenové umění?“ („Zengeidžucu to wa nani ka“ in: Zen to Geidžucu II. Ed. Kurasawa, Jukihiro. 

Tókjó, Perikan ša 1997.) popisuje zenové umění následujícím způsobem: 

 

„To, co činí zenové umění zenovým uměním, by měl být pfiedevším způsob vyjádfiení 

satori, a také způsob, jakým se projevuje povaha zenového praktikujícího (…). Prožitek 

satori, pfiípadně zkušenost intenzivní praxe následující po získání vhledu, vyjádfiená 

prostfiednictvím písma nebo štětce a tuše, to je pravé zenové umění.“104  

 

Svou teorii Haga ilustruje srovnáním dvou děl zobrazujících Pu-taje, a to jednak v podání Kanó 

Masanobua (1434–1530), zakladatele malífiské školy Kanó a oficiálního malífie šóguna Ašikaga 

Jošimasy, a jednak v podání mnicha Mokuana (viz. s. 31). Masanobuovo dílo (ilustrace č. 9) na první 

pohled odráží autorovo mistrovství v práci se štětcem. Co se techniky týče, již pfii zběžném pohledu je 

zfiejmé, jak Mokuana mnohonásobně pfievyšuje. Oproti tomu Mokuanův Pu-tai (ilustrace č. 10) je 

znázorněn poměrně minimalisticky a zdaleka nepůsobí tolik realisticky a prostorově. Ovšem 

podíváme-li se blíže, zjistíme, že Mokuanovo dílo v sobě skrývá mnohem větší duchovní hloubku 

a malba Masanobuova vedle něj působí dosti profánně.  

Z hlediska malífiské techniky je tedy Masanobu na první pohled mnohem zdatnější než Mokuan, 

který nebyl profesionálním malífiem. Ten však měl jakožto mnich hlubokou zenovou zkušenost, která 

                                                
103 Haga, Kóširó: „Zengeidžucu to wa nani ka“ in: Zen to Geidžucu II. Ed. Kurasawa, Jukihiro. Tókjó, Perikan ša 1997, s. 49. 

104 Ibid., s. 56. 
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mu umožnila vyjádfiit duchovní podstatu zenové postavy jakou je Pu-tai, mnohem věrněji než 

profesionální malífi, který pravděpodobně pfiíliš zkušeností se zenem neměl.105  

 

Hagova teorie je dle mého názoru dosti výstižná, neboť se snaží vyjít z nejzákladnější zkušenosti 

zenu, kterou je satori. Aby ji však bylo možno šífieji uplatnit, bylo by tfieba ji ještě více rozpracovat. 

Nesmíme také zapomínat, že pfiestože se jedná o hluboce duchovní záležitost, je zenové umění 

nejen zenem, ale i uměním, jakkoli tento výrok zní banálně. Je tedy tfieba pfii jeho posuzování se 

soustfiedit zároveň na duchovní i estetické kvality díla.  

 

                                                
105 Ibid., s. 57–58. 
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IV. Závěr 

 

Zenové umění je pfies svou více než tisíciletou historii oblast stále nesmírně živá. Mnozí filosofové 

a duchovní myslitelé mluví o současné době jako o době duchovní krize. Mám za to, že pfiiblížení se 

zenu a jeho estetice může pfiinést současnému člověku jednu z možností pfii hledání východisek 

z chaosu a smyslové pfiehlcenosti postmoderního světa. 

Jak jsem se pokusila nastínit v této práci, oblast zenového umění je doposud pfiekvapivě málo 

zmapovaná a definovaná, což činí toto téma velmi pfiitažlivým. Jedná se o téma velmi 

mnohovrstevnaté, na které lze nahlížet mnoha odlišnými způsoby. Tak jako je obtížné hovofiit o zenu 

samotném, není zdaleka snadné hovofiit o umění s ním spojeném. Pevně doufám, že se mi však 

alespoň částečně podafiilo pfiiblížit jeho duchovní kontext, historický vývoj, a v neposlední fiadě 

nastínit několik teorií týkajících se jeho definice.  

Kvůli omezenému rozsahu práce jsem však zdaleka neměla možnost pojednat o zenové malbě 

a kaligrafii v celé její šífii. Poměrně důležitou oblastí, které jsem se dotkla pouze letmo, jsou napfiíklad 

témata zobrazovaná v zenových dílech. Jedná se o oblast velmi širokou, pro jejíž pochopení je nutno 

nastudovat celou fiadu klasických textů nejen buddhistických, potažmo zenových, ale i taoistických 

a konfuciánských, neboť tyto tfii nauky se tradičně na Dálném východě velmi úzce prolínají. 

Velmi pfiínosné by jistě bylo také pokusit se srovnat zenové malífiství srovnat s malífistvím jiné 

buddhistické školy – napfiíklad školy Čisté země či ezoterickými školami jako je Tendai. 

V blízké budoucnosti bych také velmi ráda na toto téma prostudovala více japonské odborné 

literatury, neboť publikací týkajících se této oblasti existuje poměrně velký počet a podle mého názoru 

zpracovávají problematiku zenového umění mnohem zevrubněji než současné publikace západní, 

které jsou z velké většiny spíše obecného charakteru. 

Osobně vnímám tuto práci jako velmi dobrý základ pro další studium, neboť se hodlám tematice 

zenové kultury nadále věnovat i v budoucnu. 
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 Obrazová pfií l oha 

 

1. Liang Kchaj (2. pol. 12. stol.–1. pol. 13. stol.): Šestý 

patriarcha trhající sútru. 
 



 49 

2. Džosecu (1405–1423): Chytání sumce tykví. 

 

(detail) 
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3. Liang Kchaj (2. pol. 12. stol.–1. pol. 13. stol.): 

Buddha Šákjamuni sestupující z hory. 
 

4. Neznámý malífi, období Kamakura: Buddha Amitábha 

nad horami. 
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5. Kuan Siou (832–912): Arahat (kopie). 
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6. Mu-čchi Fa-čchang (pfiibližně 1200–1270): Šest tomelů. 

7. Mu-čchi Fa-čchang (pfiibližně 1200–1270): Jefiáb, Avalókitéšvara, Opice (triptych). 
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8. Čang Ťi-č' (1186–1266): Diamantová sútra (část). 

9. Kanó Masanobu (1434–1530): Pu-taj. 10. Mokuan Reien (aktivní v 1. pol. 14. stol.): 

Pu-taj. 
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11. Kičizan Minčó (1350–1431): 

Chýše u horské fiíčky 

12. Seššú Tójó (1420–1506): Krajina. 
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13. Šúbun (aktivní pfiibližně v letech 1423‑1460): Z cyklu Hledání buvola. 

14. Hasegawa Tóhaku (1539–1610): Opice snažící se dosáhnout na měsíc. 
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15. Ikkjú Sódžun (1394–1481): Vyhýbat se všemu zlému – následovat vše dobré 



 57 

16. Hasegawa Tóhaku (1539–1610): Paraván s piniovým hájem. 



 58 

17. Konoe Nobutada (1565–1614): Tendžin. 18. Išši Bunšu (1608–1646): 

Meditující Bódhidharma. 



 59 

19. Takuan Sóhó (1573–1645): Uvnitfi nádoby jsou 

dny dlouhé. 
20. Fúgai Ekun (1568–1654): Pu-taj ukazující na 

měsíc. 
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21. Ingen Rjúki (1592–1673): 

Hora záfiivá jako sníh. 

22. Taihó (1691–1774): Bambus ve sněhu. 
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23. Hakuin Ekaku (1685–1768): Bódhidharma v červeném rouchu. 

24. Hakuin Ekaku (1685–1768): 

Jezevec. 
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27. Hakuin Ekaku: Namu 

Amida Bucu. 

26. Hakuin Ekaku (1685–1768): Ičiensó (Zenový kruh). 

25. Hakuin Ekaku (1685–1768): Lin-ťi. 
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28. Rjókan (1758–1831): Autoportrét. 

29. Rjókan (1758–1831): Báseň waka. 
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30. Rjókan (1758–1831): Sútra Srdce (část). 

31. Sengai Gibon (1750–1838): Skupina žab. 
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32. Sengai Gibon (1750–1838): Kruh, trojúhelník, čtverec. 

33. Sengai Gibon (1750–1838): Avalókitéšvara 

v bílém rouchu. 


