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Anotace 

Tato diplomová práce se zabývá vývojem čchanového a zenového buddhismu a jeho 

odrazem v japonském umění. Sleduje, co přinesl zen buddhistickému myšlení, jaké byly  jeho 

klíčové myšlenky a jak se projevily v  japonské architektuře, zahradní architektuře a malířství. 

 

Annotation 

This thesis covers the development of Chan and Zen Buddhism and its reflection in 

Japanese art. It monitors what Zen brought to the Buddhism corpus, what are the key thoughts 

and how they showed in Japanese architecture, landscape design and painting. 
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1 ÚVOD 

Cílem mé práce je na základě zmapování vývoje čchanového, potažmo zenového, myšlení 

v Číně a Japonsku definovat jeho určující prvky a posoudit, jaké změny zen přinesl 

buddhismu. Dále pak vybrat ty prvky, které byly v japonském prostředí signifikantní, a 

sledovat jejich odraz v japonském umění, se zvláštním důrazem na architekturu, umění zahrad 

a malířství. Tato tři odvětví jsem zvolila jako klíčová proto, že na rozdíl od nových zenem 

ovlivněných oblastí umělecké tvorby, jako je aranžování květin či čajový obřad, lze v těchto 

třech provést porovnání s vývojem v předchozích obdobích, což umožňuje jasné zhodnocení 

změn, které přinesl právě zen. Na základě těchto změn se pak pokusím analyzovat ty zenové 

myšlenky, které k nim vedly. Pozornost budu věnovat otázce, jakým způsobem, a na základě 

čeho, se proměňovaly jednotlivé umělecké postupy, jak se vyvíjely jednotlivé techniky a jak 

se měnila buddhistická symbolika.  

 

Práce je rozdělena na tři základní části. V první se budu věnovat samotnému myšlenkovému 

směru známému jako zen. Krátce zmapuji jeho legendární počátky v Indii, jeho historicky 

doložený vývoj v Číně i jeho pozdější adaptaci na podmínky v Japonsku, abych vytvořila 

faktografický rámec, ze kterého budu vycházet v části druhé a třetí. Budu si všímat zejména 

toho, jak se zenové myšlenky měnily a utvářely a v jaké podobě došly do Japonska, abych se 

v dalších částech mohla zaměřit na tyto myšlenky a jejich odraz v samotném umění. V druhé 

části shrnu, čím se vyznačuje „zenové umění“, a poté v části třetí z pohledu kunsthistore 

postupně konkrétněji rozeberu jednotlivé umělecké formy a jejich proměny. V závěru poté 

shrnu a vyhodnotím, jak zenové myšlení ovlivnilo japonskou středověkou uměleckou tvorbu a 

jaké stopy zanechalo. 

 

Hlavní metodou, která je v práci využita, je metoda komparativní. Jedná se o srovnávací 

způsob založený na studiu shod, podobností a rozdílů. V první části práce, zaměřené na vývoj 

zenu, je jasně vymezená oblast, která je předmětem zkoumání - v tomto případě čchanový a 

zenový směr buddhismu v Číně a Japonsku. Současně je vymezen i vztah k časové ose - zde 

je využita tzv. komparace vertikální, sledování obdobných prvku v průběhu jednotlivých 

období. Rozpracuji pohled na jednotlivá východiska, na jejichž základě se čchanové myšlení 
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utvářelo, budu sledovat vývoj toho, čím byl ovlivněno a jak se měnilo v průběhu několika 

historických období. Toto zkoumání poté přenesu do Japonska a postihnu, jak se v japonském 

prostředí čchan, teď už pod názvem zen, adaptoval a jaké změny přinesl.Tím vytvořím rámec, 

ze kterého budu vycházet v dalších částech práce. 

Ve druhé části se zaměřím na zenové vnímání krásy, které je nutně spojené s uměním jako 

takovým. Z obecných tendencí tehdejšího vkusu analyticky vyvodím konkrétní prvky, které 

jsou určující pro zenové umění. Určím zde, co jsou ta kritéria, která jsou klíčová při 

hodnocení, zda je dané dílo „zenové“ či ne. 

Ve třetí části práce, zabývající se odrazem konkrétních myšlenek v umění, bude použita 

opět metoda komparativní, porovnám jednotlivé umělecké formy a jejich podobu 

v předchozích obdobích oproti jejich podobě po příchodu zenu. Jsem přesvědčená, že nejlépe 

na konkrétní změny poukážu, když budou postaveny do kontrastu se stejnými nebo 

podobnými prvky vyskytujícími se v umění ještě před vlivem zenových myšlenek a ideálů. 

V práci zmapuji vývoj těchto forem v průběhu japonského středověku (zejména dob 

Kamakura a Muromači), kdy byl vliv zenu určující pro vkus vládnoucí vrstvy a potažmo 

společnosti. Dále pak pomocí syntézy rozeberu a vyhodnotím jednotlivé dílčí prvky v umění, 

které byly zenem ovlivněné, jako jsou např. techniky používané v tušové malbě, a na jejich 

základě se pokusím vyvodit a popsat obecné tendence a myšlenky, které do umění zen vnesl. 

 

Svoji práci jsem, jak už jsem naznačila výše, zaměřila zejména na architekturu, zahradní 

architekturu a malířství. Nejen, že na těchto formách se nejlépe provádí komparace s jejich 

ekvivalenty v minulých obdobích, bude lepší se soustředit se jen na několik málo odvětví a 

věnovat se jim více do hloubky, než se snažit obsáhnout všechny stránky japonského 

středověkého umění (od divadla, přes sochařství, kaligrafii až po literaturu), ale pouze 

povrchně. Podle zadání tedy budu postupně sledovat vývoj v architektuře, poté v zahradách, 

které na architekturu logicky navazují, a nakonec se zaměřím na malířství, které je propojeno 

s oběma předchozími směry. 

Při studiu podkladů pro svou práci jsem vycházela zejména z knih, a to jak od japonských, 

tak od mnohých dalších zahraničních autorů. Snažila jsem se využít všechny dostupně 

pohledy na problematiku tak, aby výsledné informace byly vyvážené a nebyly jednostranně 

zaměřené. Užitečná mi přišla zejména kniha Zen culture od Thomase Hoovera, která má 
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velmi přehlednou strukturu, jíž jsem se místy částečně inspirovala a několikrát jsem z ní 

citovala. 

 

Pro přepis japonských jmen, názvů a termínů ve své práci použivám českou transkripci a 

původní slovo v japonském znění uvádím v závorce. U klíčových osobností uvádím v závorce 

také životní data. Pro přepis čínských termínů používám českou transkripci pinjinu a 

originální znaky uvedu opět v závorce. U slov, která pocházejí z čínštiny nebo sanskrtu, ale 

používají se i v japonském znění, uvádím jak původní čínský či indický termín, tak ten 

japonský, vše v české transkripci. Pouze v seznamu literatury vycházím z jazyka, jakým je 

daný pramen napsaný, a tudíž pro jména autorů a názvů používám přepis použitý v dané 

publikaci. 
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2 VÝVOJ ZENOVÉHO MYŠLENÍ  

 

Pro správné pochopení vlivu zenu v umění, je nejprve potřeba vytyčit si kontext, ve kterém 

zen v Japonsku působil, a co přinesly ty definující zenové myšlenky, které se následně 

projevily v japonské kultuře. V této kapitole se tedy budu věnovat základním principům 

zenového myšlení a jejich ukotvení v Japonské kultuře a souvislostech. 

 

Traduje se, že prvopočátky zenového učení se dají dohledat až do Indie do doby života 

samotného Buddhy. Ač v Indii nejsou doloženy zenové praktiky, tak existují zmínky 

odkazující k tomu, že Buddha se věnoval meditaci, jednomu z určujících prvků zenové praxe, 

a ta že byla důležitá pro dosažení probuzení. Legenda o původu čchanu (potažmo zenu) praví, 

že Buddha Šákjamuni svému učedníkovi Mahákášjapovi (jap. Daikašó 大迦葉) vyjevil, že 

pravý tvar je ve skutečnosti prázdnotou a předal mu Oko Dharmy pravého učení a úžasné 

vědomí nirvány a určil ho tak jako patriarchu nové školy. Tato škola se vyznačovala tím, že 

tajemství dosažení osvícení se předávalo beze slov, čímž se vyhnulo nutnosti skládat sútry a 

předešlo se problémům s misinterpretací psaného textu. (Hsing-yun 1994, s. 91) Od 

Mahákášjapy se v Indii tradice patriarchů předávala z mistra na nejslibnějšího žáka až do 

doby, kdy 23. patriarcha, indický mnich Bódhidharma (jap. Daruma 達磨; cca 470-543), 

považovný za zakladatele čchanového buddhismu, podle legendy přinesl toto učení do Číny 

za vlády císaře Wu (502-549) z dynastie Liang. V Nankingu však nové učení nebylo přijato 

příliš vřele, takže místo působení v hlavním městě putoval po Číně, a nakonec se usadil 

v Songských horách v klášteře Šao-lin, kde po devět let meditoval a dosáh osvícení. Jeho 

učení o meditaci a prázdnotě se nepodobalo ostatním větvím tehdejšího čínského buddhismu, 

neuctívalo svatá písma ani obrazy, předávalo se přímo z učitele na žáka a jeho ústřední 

myšlenkou bylo, že dogmata nejsou potřeba. Pochopení přicházelo s tím, že se člověk přestal 

řídit intelektem a začal se řídit instinkty a intuicí. Čchan se tak stal určitou anti-racionální 

protiváhou zavedených škol. (Hoover 1977; s. 15) V odlehlých oblastech, zejména ve 

východních horách, pak vznikaly během následujících staletí další čchanové kláštery, z nichž 

mniši putovali po celé Číně a šířili čchanové učení.  
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V 7. století se následkem sporu o nástupnictví po pátem patriarchovi čínský čchan rozdělil na 

dvě větve - Severní a Jižní školu. Severní škola, která více vycházela z indické tradice, kladla 

velký důraz na texty a zastávala cestu postupného osvícení. Relativně záhy po svém oddělení 

zanikla. Oproti tomu Jižní škola se stala hlavním proudem čchanu v Číně. Tato škola popírala 

existenci vyšší pravdy, které lze dosáhnout kultivací mysli a těla, popírala cíl i prostředek a 

nechávala jen cosi jediného a původního, co nelze uchopit a pochopit, pouze zažít. Jižní škola 

tak kladla důraz zejména na náhlý prožitek duchovního probuzení. Společně s tímto 

rozdělením zanikla i instituce patriarchy a čchanová tradice přešla na pět žáků, vesměs z Jižní 

školy, od nichž se pak odvíjely hlavní čchanové směry. Z nich jsou, z pohledu následného 

vývoje v Japonsku, nejdůležitější dva - sekty Lin-ťi 臨済 a Cchao-tung 曹洞. Ty se později 

dostaly do Japonska a pod japonskými názvy Rinzai a Sótó se zde výrazně prosadily.  (Watts 

1995, s. 195)  

Zlatá éra čínského čchanu trvala zhruba od doby šestého patriarchy až do 10. století. V této 

době se objevil mnoho velkých čchanových myslitelů a utříbily se klasické postupy, jak učit 

žáky a předávat myšlenky. Ani v době svého největšího rozmachu se však čchan nikdy nestal 

zcela převládajícím myšlenkovým proudem. Od 10. století pak začal v Číně převládat 

konfucianismus na úkor buddhismu.  Popularita čchanu se tak krátce obnovila už jen jednou, 

a to v pozdním období dynastie Sung (宋朝 1127-1279). Tehdy se čchan stal téměř módním, 

do značné míry ovlivňoval čínský vkus i umění, ovšem tento vliv byl znatelný spíš právě po 

stránce kulturní, než po stránce myšlenkové - tam už se mnoha inovací nedočkal. Právě toto 

období je ale důležité, neboť tehdejší čchan sloužil jako hlavní inspirační zdroj pro japonský 

zen v období Kamakura (鎌倉 1185-1333). Za dynastie Sung také proběhla v Číně 

systematizace čchanových škol, kdy bylo vybráno 5 hlavních klášterů v Chang-čou a Ming-

čou a ty byly hierarchicky seřazeny podle důležitosti a vlivu do systému Pěti hor (čín. Wu-šan 

五山 ). Tento systém se později stal modelem pro obdobnou klášterní hierarchii Gozan 

v Japonsku. Na konci období dynastie Sung začal čchan v Číně poněkud upadat a jeho učení 

se začalo více mísit s učením sekty Čisté země. I tak se ale čchan v Číně udržel až do dynastie 

Ming (明朝 1368-1643). 
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2.1 Čchan jako syntéza stávajících myšlenkových směrů 

Ovšem čchan není jen specifickou formou buddhismu. Jeho hlavní znaky mají paralely i 

v jiných směrech čínského ne-buddhistického myšlení. Je totiž možné, že příběhy o původu 

čchanu byly vytvořeny samotnými členy čchanové sekty se záměrem legitimizovat svůj 

původ a odvodit linii svých patriarchů od samotného Buddhy. Legendy sice poukazují na 

základní charakteristiky čchanového učení: důležitost meditace, překonání analytického 

vnímání a předávání dharmy od mysli k mysli, tedy „beze slov“, ale tyto znaky zenového 

myšlení lze dohledat v Číně ještě dřív, než podle těchto pramenů přišel Bódhidharma. 

V čchanu, a následně i zenu, lze vystopovat unikátní spojení indického buddhistického a 

staršího čínského myšlení, aniž by byla potlačena specifika ani jednoho z nich. (Watts 1995, 

s. 91) Není tedy potřeba hledat kořeny zenu a speciální školu dhjány až v Indii, když se vznik 

zenu zdá být dostatečně vysvětlen působením hlavních principů mahájánového buddhismu na 

taoismus a konfucianismus.  

Už když čchan do Číny přišel, byl spojován s taoismem a pro nejstarší překlady jeho textů 

byly používány taoistické termíny. Buddha v tomto konceptu byl zpočátku považován za 

jednoho z taoistických Nesmrtelných a noví stoupenci čchanu se často rekrutovali z řad 

taoistů. Oba směry sdílely mnohé podobnosti - oba se zabývaly otázkou prázdnoty, v obou 

byla zjevná preference přirozenosti, směřování k jednotě, harmonii s přírodou, v obou se 

objevovala i meditace1). Oba také vycházely z premisy, že existuje jakási základní pravda, 

která je slovy nevyjádřitelná a nelze ji uchopit konvenčním lidským uvažováním. Tyto 

podobné rysy postupně splývaly a pomohly utvářet svébytnou podobu čchanu, který se 

značně lišil od indických linií buddhismu. Zároveň je v čchanu znatelný i vliv 

konfucianistického myšlení, které jeho vývoj provázelo. Taoistická touha po harmonii a 

splynutí s universem se odráží v konfucianistické touze po harmonii společenské. Přidal se k 

tomu i konfucianismem vypěstovaný smysl pro dodržování pravidel střídmého a správného 

života, který v tom čchanovém pojetí člověka dále posouvá na cestě k osvícení. (Earhart 

2004, s. 91-92) Čchanový princip prázdnoty je tak zcela v souladu s principem tao, zatímco 

přesvědčení, že vše kolem nás i v nás (tj. i naše myšlení, schopnosti) jsou nám dány 

k rozvíjení nás samých, plně odpovídá konfucianismu, přičemž obojí klade důraz na aktivní a 

disciplinované rozvíjení se. V kombinaci těchto tří směrů, tedy buddhismu, taoismu a 

konfucianismu, se tak čchan zdá být ideálním praktickým duchovním směrem pro potřeby 



Myšlenky zenového buddhismu a jejich odraz v japonském umění 

 

 

10 

 

 

dálněvýchodní kultury. Jak podotkl Suzuki Daisecu Teitaró (鈴木 大拙 貞太郎 1870-1966): 

„Hlavní ideje zenu jsou bezpochyby odvozené z buddhismu a nelze jinak, než považovat je za 

vyvinuté z něj; ovšem tento vývoj byl uskutečňován tak, aby odpovídal psychologii lidí 

Dálného východu a jejich charakteristickým požadavkům. Duch buddhismu opustil svůj 

vysoce metafyzický způsob kontstrukce, aby se stal praktickou disciplínou života. Výsledkem 

toho je zen. … v zenu nalezneme systematizovanou, spíše vykrystalizovanou, veškerou 

filosofii, náboženství i samotný život lidí Dálného východu…“ (Suzuki 1964, s 36-37) Už 

nějakou dobu se sice vede diskurz ohledně Suzukiho názorů a některé se zdají být překonané. 

Trochu nadnesený se pak jeví především názor, že zen je formou přímého přístupu k mystické 

zkušenosti, která v podstatě nezávisí na žádné vnější či tradiční víře a je osvobozena od všech 

kategorií. (Lopez 2005; s. 126) Ovšem zrovna myšlenka zenu jako syntézy tří základních 

čínských směrů s hlubokým filosoficko-intelektuálním přesahem, který se plně vyvinul 

v dálněvýchodním prostředí, a jako takový tomuto prostředí dokonale vyhovuje, je stále 

validní.  

 

Původní čchanový buddhismus, který vycházel především z dhjánové linie mahájánové 

větve indického buddhismu2), nabídl alternativní duchovní rámec, ve kterém se strukturovaný 

čínský konfucianismus mohl spojit s taoistickou touhou po skrytých hloubkách a mystice a 

vyvinula se specifická forma buddhismu, která velmi dobře vyhovovala čínským potřebám. 

Něco podobného pak proběhlo i v Japonsku. Čchan přišel do Japonska už v oné adaptované 

formě obsahující prvky jak buddhismu, tak taoismu i konfucianismu, upravený mnoha lety 

vývoje v čínském prostředí. Tento směr pak byl dále vystaven vlivu stávajícího japonského 

myšlení. V japonském prostředí, které má sklony ochotně přejímat impulzy zvenčí a 

eklekticky je zapracovávat, byl čchan dále ovlivněn šintoistickou úctou k přírodě, již 

zavedenými místními buddhistickými sektami či vrozenou nechutí striktně oddělovat a 

kategorizovat a naopak inklinací k přirozeném propojování věcí. „Čínský“ čchanový 

buddhismus se tak stal „japonským“ zenem, adaptovaným tentokrát už čistě na japonské 

myšlení, náturu a prostředí. (Earhart 2004, s. 17)  
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2.2 Směry buddhismu v Japonsku před rozšířením zenu 

 

Příchodu3) a rozšíření zenu v Japonsku předcházely v podstatě tři hlavní typy buddhismu: 

buddhismus narských sekt, sekty období Heian (平安 794-1185) a populární buddhismus 

šířící se v období Kamakura.  

 

Během období Nara (奈良 710-794) měl buddhismus obrovský vliv. Tehdejší sekty4), které se 

původně zaměřovaly především na studium textů, správné pochopení a interpretaci súter, se 

začaly soustředit i na organizaci světského života, zpolitizovaly se a začaly usilovat o moc. To 

ve výsledku nutně vedlo i k jejich úpadku v intelektuální rovině, protože čas původně 

věnovaný studiu byl nyní směřován ke světským záležitostem a mocenským bojům. Když se 

pak na konci období Nara přestěhovalo hlavní město, částečně i proto, aby císař unikl zpod 

vlivu těchto sekt, jejich dopad na intelektuální či kulturní život téměř zmizel.  

 

S příchodem nového období a s odstavením narských sekt od moci, se uvolnil prostor pro 

nové buddhistické směry a ve středu zájmu se ocitly zejména dvě školy, a to Tendai a Šingon. 

Tyto dvě byly populární až do konce období Heian a i poté, během období Kamakura. 

V tomto přehledu jim věnuji pozornost zejména proto, že pro příchod zenu byly obě dvě 

důležité. Nejen proto, že oba zakladatelé zenových sekt původně vyšli z učení sekty Tendai a 

oba studovali v chrámu Enrjakudži, ale stejně jako tyto dvě školy byly  určitou reakcí na 

učení šesti narských sekt, tak i zen byl do určité míry reakcí na učení Tendai a Šingon. 

Mahájánová sekta Tendai 天台宗 se v Japonsku objevila na přelomu 8. a 9. století. Jde o 

esoterickou sektu, vycházející z Lotosové sútry (jap. Mjóhó renge kjó妙法蓮華経). Její učení 

je založeno na komplikovaném systému postupného osvojování si vědomí o podstatě pravdy, 

pomocí vykládání mandal, náznaků mudrá a meditace, na niž se kladl s postupem času čím 

dál tím větší důraz. Její zakladatel v Japonsku, mnich Saičó (最澄 767-822), studoval její 

učení v Číně a po návratu ustanovil sídlo sekty v chrámu Enrjakudži 延暦寺 na hoře Hiei. 

Sekta se těšila přízni císařského dvora, zejména za císaře Kanmu, a od roku 810 převzala 

právo vysvěcovat nové mnichy, čímž definitivně převážila nad narskými sektami. 
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Druhou dominantní sektou v období Heian byla sekta Šingon 真言宗, řadící se ke školám 

tantrického buddhismu. Tato sekta je vysoce intelektuální, klade důraz na práci s původními 

texty, studuje je, interpretuje je, a zdůrazňuje předávání Buddhova učení tělem (gestikulace, 

mudry), duchem (ukotvení mysli, koncentrace na jeden bod) i řečí (recitace súter). Tuto sektu 

přivezl do Japonska Kúkai (空海 774-835), který také studoval v Číně, a i on, a to i přes 

nevraživost s příslušníky sekty Tendai, nakonec získal podporu oficiálních struktur, zejména 

císaře Sagy. Centrum sekty bylo vybudováno na hoře Kója, vzdálené od hlavního města. 

Tyto dvě sekty byly populární především mezi dvorskou aristokracií. Vyžadovaly totiž 

vysoké vzdělání, dlouhé studium a pochopení složitých abstraktních myšlenek. Šlechta se 

v rámci zájmu o své vlastní spasení stále více zapojovala do buddhistických praktik, a tak, i 

přes neblahý precedens z období Nara, pozvolna narůstalo propojení světské moci a 

buddhistických struktur. Toto spojení mělo neblahý vliv na buddhistický klér. Chrámy 

kumulovaly bohatství, mniši se zabývali politikou a světskými otázkami na úkor studia, což 

opět nevyhnutelně vedlo k celkovému poklesu morálky, rozmařilému životnímu stylu a 

obecné dekadenci. Tento úpadek byl spojený i s úpadkem a dekadencí vládnoucí vrstvy 

dvorské aristokracie, jejíž moc také postupně slábla. Tento trend vyvolával znechucení 

„skutečných“ buddhistů a připravoval půdu pro příchod zenu, populárních buddhistických 

škol i nástup vojenské třídy.  

 

S koncem období Heian přišly i bezprecedentní a zcela zásadní společenské změny. Nejprve 

proběhla změna rozložení moci ve společnosti, dvorská aristokracie byla u moci nahrazena 

vojenskými rody, proběhla tím i změna vztahů mezi civilní a vojenskou vládou a vztahy mezi 

venkovem a městem, změnily se i hodnoty a priority vládnoucí vrstvy. Později se k tomu 

přidala ještě hrozba vnějšího vpádu, která přinesla i uvědomění si země jako celku. Tyto 

změny nejen, že zasáhly všechny vrstvy společnosti, ale projevily se i v myšlení, které na 

novou společenskou poptávku a nové potřeby doby reagovalo nejen adaptací stávajících škol, 

ale také přijetím nových myšlenkových směrů. Společenské změny se v japonském myšlení 

odrazily zejména v rozšíření buddhismu mezi širokou veřejnost, což bylo umožněno 

zjednodušením forem náboženské praxe a metod šíření učení, monoteistickými interpretacemi 

buddhismu a ideou univerzální cesty ke spáse. K tomu se přidal i strach z nastávajícího konce 

světa (mappó 末法 ), kterému nahrávaly i různé přírodní katastrofy a sociální pohromy, 
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hladomory, požáry či záplavy, které na přelomu období Heian a Kamakura Japonsko postihly. 

Tím vším se všeobecná touha po spáse stala ještě naléhavější než dřív. To vše dohromady 

vedlo k nebývalé popularizaci buddhismu napříč společenským spektrem. 

Již v období Heian předznamenal zjednodušování a změnu přístupu k buddhistické víře 

příchod kultu slitovných bóddhisatvů (př. Miroku (弥勒 sanskrt Maitréja), Kannon (観音

sanskrt Avalokitéšvara)), kteří člověku pomáhali dosáhnout osvícení. Postupně tak převládl 

koncept spásy zvnějšku (jap. tariki 他力), který zbavoval jedince odpovědnosti za vlastní 

spasení a spása se stala univerzálně dostupnou všem (a to i ženám) – nejen několika 

vyvoleným, kteří by strávili svůj život studiem mandal a tajných učení. Zjednodušily se i 

metody šíření buddhismu. Místo nebývale složitých a mnohovýznamových esoterických a 

tantrických textů, se pro výklad buddhistických konceptů používaly ilustrované didaktické 

příběhy, na jejichž základě pak mniši své myšlenky vysvětlovali. 

Zhruba od poloviny období Kamakura se prosadily i další popularizační prvky s cílem rozšířit  

buddhismus mimo kláštery a omezené elitní společenství a otevřít jej světské laické 

veřejnosti. Průkopníkem v tomto trendu pak byly zejména školy Čisté země (jap. Džódošú浄

土宗, Džódošinšú浄土真宗). V intelektuálním světě tehdy vzniklo přesvědčení, že nastává 

úpadek duchovního i materiálního světa, a vyvstala otázka, jak překonat tuto apokalyptickou 

vizi. Odpovědí podle těchto sekt je, že člověk si musí uchovat vědomí buddhovství a snahu 

k němu dospět – potom stačí jen hluboká víra koncentrovaná do jediného okamžiku a 

spolehnutí se na vnější spásu. Do konce to dovedl mnich Ippen (一遍 1239-1289) a sekta 

Džišú 時宗 (tj. Škola času), kteří přišli s myšlenkou, že k dosažení spásy stačí jen jedno 

jediné opravdu upřímné nenbucu 念仏(vzývání Buddhova jména).  

Populární buddhismus na rozdíl od předchozích směrů nepřišel z ciziny, ale vznikl 

v samotném Japonsku, čínský vliv tak v těchto směrech už nebyl zdaleka tak znatelný. Na 

rozdíl od předchozích učení se populární buddhismus soustředil většinou okolo jednotlivých 

postav buddhistického panteonu – zejména okolo Buddhy Amidy (阿弥陀仏 sanskrt 

Amithába), který byl původně spíš minoritní postavou, ale vzhledem k tomu, jak jednoduše 

dokázal zprostředkovat vykoupení, se během období Heian a zejména pak od období 

Kamakura stal oblíbeným napříč všechny vrstvy společnosti. 
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2.3 Zen v Japonsku – Rinzai a Sótó 

 

Škola zenu určitým způsobem reaguje na všechny tři předchozí dominantní proudy 

buddhismu - na narské školy textového kriticismu, složité esoterické a tantrické učení škol 

Tendai a Šingon i na populární buddhismus spoléhající na vnější spásu.  

 

Co se týče narských sekt, které vycházely ze studia textů, tak ze zenového pohledu 

v samotných textech nebyla cesta, která by vedla k osvícení. Zen nevěří tomu, že by  se čistě 

skrze rozbor a studium člověkem psaného slova dala pochopit podstata buddhovství. Kromě 

toho standardní studium zapojovalo racionální postupy v mysli, nemluvě o tom, že japonští 

mniši sútry četli a recitovali v čínském znění a z čínského znění je také překládali do 

japonštiny. Původní indické buddhistické myšlenky tak už byly dvakrát přeloženy. A to nutně 

vedlo k mnohým dezinterpretacím. Není proto divu, že zenoví mniši proto považovali sútry a 

jejich studium za překážku v cestě za dosažením osvícení.  

Ze sekty Tendai a jejího učení vycházeli oba zakladatelé zenových sekt v Japonsku a zen je 

jimi tedy částečně ovlivněn. Zen nepopírá ezoterickou podstatu učení a vychází také z velmi 

abstraktních konceptů, ovšem hledá jiné způsoby, jak tuto podstatu nahlédnout a dosáhnout 

osvícení. V učení sekty Šingon je zase zdůrazňována koncentrace na jeden bod a ukotvení 

mysli, které jsou zcela v souladu se zenovými principy. 

 

Vůči populárnímu buddhismu a myšlence tariki se zen vymezuje svou aktivní složkou. Pro 

dosažení osvícení nelze spoléhat na vnější sílu, ale člověk musí, a to i v případě náhlého 

osvícení, na sobě pracovat. Je potřeba překonat bariéry logiky, udržovat pravidla střídmého 

života, vyčistit tělo i mysl. Na druhou stranu určité popularizační postupy zavedené sektami 

Čisté země pracovaly ve prospěch šíření zenového učení. To, že v zenu existuje přesvědčení, 

že buddhovská podstata je vrozena každému a je potřeba ji jen objevit, že pro osvícení není  

potřeba dlouholeté studium textů a že se osvícení dá dosáhnout skrze každodenní činnosti, 

pomáhalo k tomu, že zen už nebyl jen učením pro úzkou skupinu vysoce vzdělaných elit, ale 

pronikl do všech vrstev obyvatelstva. 
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Tyto tři, společně se sociálními změnami na počátku období Kamakura, připravily půdu pro 

přijetí zenu a umožnily jeho rozšíření v Japonsku. 

 

První ucelená zenová sekta, která se do Japonska dostala byla Rinzai 臨済 (čín. Lin-ťi), 

kterou zde představil mnich Eisai (栄西 1141-1215). Eisai začínal jako mnich v klášteře 

Enrjakudži sekty Tendai. Rozčarován z poměrů, které panovaly na hoře Hiei (nevázaný život, 

důraz na formální stránku na úkor hlubší filozofické podstaty…), odjel do Číny studovat 

učení tamější obdoby sekty Tendai, Tchien-tchaj. Místo toho se zde ale seznámil se školou 

čchanu. Při své druhé cestě do Číny pak v klášteře Ťing-te S' (景德寺 ) pod vedením 

představeného Süan Chuaj-čchanga (jap. Kóan Ešó 虚庵懷敞) získal oficiální potvrzení o 

dosažení osvícení a stal se z něj zenový mistr sekty Lin-ťi. V roce 1191 se vrátil do Japonska 

a představil zde tuto sektu pod názvem Rinzai. (Nukaria 2006, s. 29-30) 

Po návratu se dostal do sporu se sektou Tendai, která neschvalovala jeho odklon od jejich 

učení. Eisai tedy opustil Kjóto a společně s okruhem svých žáků, rekrutovaných především ze 

vzmáhající se vojenské vrstvy, odjel na Kjúšú. To sice bylo vzdálené od centra, ale díky 

blízkosti ke kontinentu, a tedy vlivům z Číny a Koreje, sloužilo jako velký inspirační zdroj a 

nabízelo prostředí, které bylo více otevřené novým proudům. V roce 1199 Eisai odešel do 

Kamakury, která byla nově rostoucím konkurenčním intelektuálním centrem a protiváhou 

proti starému centru Kjótu. V Kamakuře Eisai získal přízeň Hódžó Masako  

北条 政子 1156-1225), manželky šóguna Minamoto Joritoma. Podpora šógunátu mu poté 

umožnila založit první zenový chrám v Japonsku, Kennindži 建仁寺 (zal. 1202). V prvních 

letech po svém vzniku se v chrámu kombinovaly praktiky Tendai, Šingon i Rinzai, ovšem 

postupem času se stal centrem pouze zenového učení a od poloviny 13. století se stal 

důležitým centrem nejen pro japonské vyznavače zenu, ale i pro učence prchající z Číny 

během tzv. druhé vlny čínské kultury5).  

 

Eisai do Japonska nepřinesl jen rigidní interpretaci učení sekty Lin-ťi, ale, podobně jako když 

se čchan objevil v Číně a adaptoval se na místní potřeby, nechal v rámci učení velký prostor 

pro vlivy stávajících myšlenkových směrů, které v Japonsku existovaly už dřív. Eisai tak 

zavedl určitou formu eklektického buddhismu, ve kterém se kombinovaly myšlenky sekty 

Tendai s technikami čchanového buddhismu. Nepopíral esoterickou podstatu učení, jak byla 
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předkládána sektou Tendai, ale hledal jiné cesty, jak dosáhnout osvícení - kladl důraz zejména 

na intuitivní složku na úkor čtení súter, vykládání mandal a dalších praktik sekty Tendai.  

Osvícení podle učení sekty Rinzai přichází v jednom náhlém okamžiku, tzv. kanwa zen 看話

禅. Ovšem, aby osvícení člověk dosáhl, je třeba mít zcela otevřenou mysl, překonat bariéry 

racionality a logického myšlení. Překonání racionality vycházelo z myšlenky, že dokud mysl 

uvažuje logicky, tak nemůže pochopit vnější realitu, protože sama o sobě je jedinou realitou, 

tj. mysl nemůže vnímat sama sebe, takže žádné množství logické introspekce nemohlo zajistit 

poznání této pravdy. A tudíž bylo potřeba, aby mysl opustila směřování za nějakým cílem, 

zcela se vyčistila a otevřela se bez omezování rozumových konstrukcí. Ovšem každé učení je 

ze své podstaty přenos logických konstrukcí z jedné mysli do druhé, což je s touto myšlenkou 

neslučitelné. Základní postoj čchanu, potažmo zenu, ovšem v zásadě vychází z toho, že zen 

vlastně nemá co říct, nemá co naučit v tom standardním slova smyslu. Proto ani mistr nemá 

jak pomoci žákovi na jeho cestě k poznání, tudíž mu nepomáhá – naopak ještě mu klade do 

cesty překážky. (Lopez 2005, s. 179) Čchanoví mistři v otázce, jak si poradit s paradoxem 

učení vs. překonání racionální mysli, našli inspiraci v taoismu. Ten, podobně jako čchan, 

vychází ze základní premisy, že pravda o tao 道 je lidskou myslí neuchopitelná a je potřeba 

její bariéry překonat. Už i v základním taoistickém textu, knize Tao te ťing 道德經 (Kniha o 

Cestě a její Síle), se nacházejí paradoxní příběhy a výroky, které mají pomoci přiblížit se 

poznání pravdy tím, že se naruší stereotypní způsob uvažování lidské mysli. Čchanoví učenci 

pod vlivem tohoto uvažování později přišli s podobnou praxí nelogických rébusů a hádanek 

(známé jako kóan公案), sezení plných otázek a odpovědí (praxe mondó問答), náhodnými 

dotazy a šokujícím nečekaným jednáním, které měly také za úkol podkopat racionální 

myšlení a nabourat konvenční uvažování. Vzhledem k tomu, že tyto absurdní otázky či 

problémy neměly logické řešení, nešly vyřešit pomocí logického přemýšlení. Naopak, bylo 

potřeba potlačit tendenci k racionálnímu řešení a myšlení a jejich podstatu uchopit intuitivně. 

A právě tímto překonáním stereotypního lidského uvažování se mysl vyčistila, otevřela a 

člověk byl připraven dosáhnout osvícení.  

Kóany byly určitým ústupkem zenovému přesvědčení, že nejvyšší pravdu nelze dostatečně 

dobře vyjádřit a předat slovy. To však neznamenalo, že na ni nelze slovy alespoň poukázat. 

Kóan je velmi specifickou formou slovního vyjádření, porušuje lingvistická pravidla, mate 

rozum a stává se tak nejen pouhými slovy, ale sám o sobě i určitým druhem zkušenosti, která 
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směruje mysl směrem k osvícení. Další možností, jak předat zenové myšlenky, aniž bychom 

byli svazováni bariérami jazyka, je aktivní forma učení zkušeností. Jedná se o praxi 

náhodných gest, činů (např. náhlá rána, kterou mistr žákovi uštědří), nečekaného jednání, 

které mají svou nepředvídatelností žáka vytrhnout z otupělého stavu, narušit standardní 

myšlení a posunout ho od přemýšlení směrem ke zkušenosti. (Suzuki 1993, s. 6-8) Kromě 

těchto technik byly vyzdvihovány i prosté činnosti každodenního života jakožto forma 

meditace, která může člověka posunout na jeho cestě k osvícení. Nešlo o to, zcela se vyhnout 

smyslovému vnímání a odmítat okolní svět, stejně tak se nesmělo na těchto věcech příliš lpět. 

Ideální rovnováhou tak byla jednoduchá mechanická práce, která tím, jak byla rutinní a 

repetitivní, tak se na ni bylo třeba soustředit, ale nebylo potřeba nad ní přemýšlet. Díky tomu 

se mysl mohla uvolnit a vyčistit a lépe pak také ignorovala vyrušení vnějšího světa. Jak 

později zmínil Hakuin Ekaku (白隠慧鶴 1686-1768) ve svém spise Orategama (遠羅天釜): 

„… Co je to pravá meditace? Je to, když všechny činnosti - kašlání, polykání, mávání rukama, 

pohyb, klid, slova, činy, dobré i špatné, úspěch i hanbu, výhru i prohru, správné i nesprávné – 

převedeme do jediného kóanu…“ (Hakuin, Yampolsky 1971, s. 12) Určitý způsob meditace 

tak lze najít i v  manuální práci, drobných každodenních úkonech, rutinních činnostech... Jen 

to potvrzuje to, že zen není pouze „náboženstvím“ či „filozofií“, ale celým komplexním 

životním stylem, a projevuje se i v úplných maličkostech. 

 

Zen v Japonsku ale nebyl reprezentován jen školou Rinzai a ideou kanwa zen, velkou 

popularitu si vydobyla také sekta Sótó (曹洞). Ta vychází z čínské školy Cchao-tung a do 

Japonska její učení přinesl mnich Dógen (道元 1200-1253). Ten, stejně jako Eisai, začínal 

jako mnich školy Tendai v chrámu Enrjakudži, ovšem ani on nebyl spokojen s místními 

poměry. Nakonec zcela zavrhl učení stávajících buddhistických sekt v Japonsku, protože se 

podle něj příliš odklonily od Buddhova původního učení a příliš se zabývaly světskými 

záležitostmi, a odešel do Kennindži vyhledat učení Eisaie. Ovšem Eisai záhy nato zemřel a 

Dógen v jeho nástupci Mjózenovi nenacházel dostatečně kompetentního učitele, takže v roce 

1223 odjel čerpat inspiraci do Číny. Nejdříve navštívil několik předních čchanových chrámů, 

kde byla největší váha přikládána studiu kóanů. To ho ale příliš neuspokojilo, a v roce 1225 

odešel za mistrem Žu-Ťingem (jap. Njódžo 如淨 ) do kláštera Tchien Tchung šan (jap. 

Tendózan天童山). Jeho učení se lišilo od ostatních klášterů, které Dógen dosud navštívil a 
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zaujalo ho zdaleka nejvíc. Dógen dosáhl osvícení již po několika měsících a stal se mistrem 

školy Cchao-tung, jejíž učení po návratu do Japonska představil pod názvem Sótó. (Nukaria 

2006, s. 32) 

Podobně jako Rinzai, je i Sótó založena na představě, že potenciál k buddhovství máme každý 

v sobě, jen je potřeba jej objevit. Aby toho bylo možno dosáhnout, je nutné otevřít a očistit 

mysl, ovšem cesta k tomu je jiná než v Rinzai. Sótó nevyužívá kóany pro překonání 

racionálních bariér mysli, které umožňuje dosažení osvícení v jednom náhlém okamžiku, ale 

preferuje metodu pozvolného osvícení pomocí meditace, tzv. tichý zen (mokušó zen 黙照禅). 

Základním předpokladem pro dosažení satori je mít mysl očištěnou od věcí, co nás rozptylují, 

a nezatíženou, je potřeba ji na cestu k pochopení připravit – a toho lze dosáhnout právě 

formou dlouhé meditace v lotosové pozici (zazen 座禅). Kromě toho je ovšem ale potřeba 

dodržovat přísnou praxi a kázeň, aby se očistila nejen mysl, ale i tělo, a naslouchat učení 

svého mistra. Když žák poslouchá učitele, tak pracuje vědomá část mysli, když praktikuje 

zazen, tak je vědomá mysl potlačená a nastupuje intuitivní složka – k pochopení pravdy jsou 

totiž potřeba obě. Tímto opravdu všestranným tréninkem mysli i těla, který je opět 

komplexním životním stylem, je tak žák nejlépe připraven na cestu k osvícení. (Matsunami 

2012, s. 13) Dógen vyložil tuto praxi ve svých dvou nejslavnějších dílech Fukan zazengi 普観

座禅儀 (Obecný výklad praxe zenu) a zejména pak Šóbógenzó 正法眼蔵 (Pokladnice oka 

pravé dharmy), což je kompaktní sbírka příběhů (i kóanů), které mohou posloužit jako 

materiál pro studium a vybroušení mysli, a soubor praktik, pomocí kterých lze nahlédnout 

pravou podstatu. 

Dógen původně chtěl v Japonsku jen vyzdvihnout důležitost meditace mezi ostatními 

zenovými praktikami. V chrámu Kennindži se ovšem setkal s odporem ze strany ostatních 

mnichů a byl donucen odejít. Společně s rozrůstajícím se okruhem svých žáků se přesunul do 

Ečizenu, který v té době měl pověst určitého alternativního intelektuálního střediska, 

vzhledem k tomu, že byl docela blízko kulturního centra, ale přitom byl oddělený horami. 

Ečizen se tak stal vděčným cílem kamakurských intelektuálů, kteří zde mohli v klidu studovat 

a učit. I Dógen se sem uchýlil, aby mohl v ústraní meditovat a věnovat se práci na Šóbógenzó. 

V roce 1244 pak založil chrám Eiheidži 永平寺 a popularita směru Sótó dále vzrostla. Dógen 

dokonce získal pozvání jak od představitelů vojenské vlády v Kamakuře, tak od císaře 

Gosagy (後嵯峨 1220-1272), aby v Kamakuře, potažmo v Kjótu, prezentoval své učení. 
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Dógen tato pozvání ale zpravidla odmítal, nechtěl se příliš zapojovat do světských záležitostí, 

takže sekta Sótó nebyla nikdy s vojenskou třídou a oficiálními strukturami spojována tak 

pevně, jako Rinzai, a stala se spíš „zenem pro obyčejné lidi“. (Hoover 1977, s. 55) 
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2.4 Vliv zenu v Japonsku 

Obě dvě sekty vycházejí z podobných předpokladů – že potenciál pro osvícení je nám vlastní, 

a dosáhnout satori tedy neznamená dosáhnout něčeho mimo nás, ale objevit tuto naši 

přirozenost, a že překážkou tomuto uvědomění je naše samotná mysl zastřená myšlenkami a 

tužbami. Každá ze škol však tuto překážku překonává jinak. Sekta Rinzai tím, že vystupňuje 

pocit pochybnosti a vnitřního neklidu na nejvyšší míru a nakonec v jediném okamžiku zlomí 

bariéru racionálního uvažování, čímž uvolní mysl, a navodí stav, ve kterém lze dosáhnout 

buddhovství. Sekta Sótó oproti tomu volí metodu, kdy dlouhou meditací a přísným životním 

stylem člověk dojde k tomuto stavu otevřenosti mysli a překonání konvenčního myšlení 

pozvolna a postupně. (Watts 1995, s. 116) Ač se tedy cesty liší, tak obě dvě zenové sekty 

v podstatě usilují o stejný výsledný stav, odhalení svě vnitřní buddhovské podstaty. 

 

Zen byl důležitým společenským aspektem po celé období Kamakura, kdy se k němu 

obracelo stále víc příslušníků nové elity, vojenské vrstvy, a to až po ty nejvyšší. Důvodem 

byla zejména jeho praktičnost a zásadovost - zen kladl důraz na praktické činnosti, střídmý 

život, soustředění, meditaci a uvolnění mysli na rozdíl od složitých konstrukcí esoterického či 

tantrického buddhismu předchozího období a zároveň nevyzdvihoval myšlenku vnějšího 

spasení, a tím nepodporoval sklony k určité letargii vyznavačů populárních sekt, ale naopak 

vedl k celoživotní kultivaci těla a mysli, které vyžadovaly přísnou kázeň a vytrvalost. To 

vrstvě válečníků, kteří byli zvyklí jednat spíš než dlouhé hodiny dumat nad složitými spisy, 

nemohlo vyhovovat víc. Kromě toho vojenská šlechta, která se v období Kamakura dostala na 

vrchol společenského žebříčku, trpěla určitým pocitem intelektuální méněcennosti vůči 

vysoce vzdělané dvorské šlechtě z hlavního města. Zen, z jehož učení vyplývá, že vzdělaná 

mysl je v podstatě bariérou osvícení, a který klade důraz na rychlé intuitivní odpovědi a prosté 

činnosti, byl vojákům velmi blízký – ti se v bitvě mnohdy také musí rozhodovat bez dlouhého 

přemýšlení a na základě intuice. A vzhledem k tomu, že mnoho vojenských rodů pocházelo 

z provincií, byl jim prostý, neokázalý způsob života přirozený. Navíc často mezi nimi byli i 

negramotní jedinci, takže myšlenkový směr, který vysvětluje podstatu existence bez nutnosti 

hlubokého studia složitých textů, jim více než vyhovoval. Proto se zen stal záhy velmi 

populárním právě u šógunátního dvora a Eisai, narozdíl od Kjóta, slavil v Kamakuře úspěchy. 

Navíc zen, který je kromě jiného založen i na přísné disciplíně a nelpí na materiálních věcech, 
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takže neohrožuje světskou moc, ale dá se využít k vojáckému myšlení a drilu, skvěle sloužil i 

potřebám vládnoucí struktury. Zen se díky tomuto souboru vyhovujících charakteristik dočkal 

velké oficiální podpory šógunátu – a právě proto byl jeho kulturní vliv v Japonsku daleko 

větší než Číně, kde se nikdy nestal oficiálním myšlenkovým směrem vládnoucí vrstvy. Zen se 

tak stal nejen intelektuální naukou, ale i stylem života, kulturním směrem a inspiračním 

zdrojem pro život společnosti obecně. Ovšem zenoví mniši ovšem nejen inspirovali, ale i 

sami pronikli do vládnoucích struktur, někteří dokonce sloužili jako poradci regentského rodu 

Hódžó. Jedním z jejich příspěvků do světských záležitostí byla myšlenka formalizovaného 

vojenského výcviku za použití technik zenové disciplíny, aby byli bojovníci připraveni na 

střet nejen po fyzické, ale i po psychické stránce. Tento zenový výcvik se osvědčil i v době 

mongolského nájezdu – jednou z monogolských taktik totiž bylo vyvolat v protivnících strach 

ještě dřív, než začne samotný boj, ovšem na zenem zocelené japonské válečníky tato metoda 

příliš nefungovala. (Hoover 1977, s. 49) I přesto, že mongolská invaze nakonec dopadla pro 

útočníky neúspěšně, měla svůj podíl na rozkladu kamakurského šógunátu. Odrazit mongolský 

vpád totiž bylo velmi nákladné, ale žádný zisk nebo kořist to nepřineslo, naopak to zanechalo 

velké množství nespokojených samurajů. Moc rodu Hódžó, a tím i integrita šógunátu, byla 

oslabena, což vyústilo v pokus o restauraci Kenmu. Ta však neměla dlouhého trvání a po 

krátkých bojích byla ustanovena vláda šógunů z rodu Ašikaga. V tomto neklidném období, 

které skončilo stoletím válek paradoxně nastala zlatá éra zenu a zenové kultury. 

Důvodem pro takový rozkvět zenu bylo, že šógunové z rodu Ašikaga sledovali své osobní 

zájmy, které zahrnovaly i zen a zenem ovlivněné umění. Už zakladatel linie, Ašikaga 

Takaudži (足利 尊氏 1305-1358), byl patronem zenové sekty a jedním z jeho nejbližších 

rádců byl mnich ze sekty Rinzai, Musó Soseki (夢窓 疎石 1275-1351), díky jehož vlivu se 

zen stal oficiálním myšlenkovým směrem období Muromači (室町 1336-1573). Musó začínal 

jako poradce císaře Godaiga (後醍醐 1288-1339), ovšem po jeho nepodařeném pokusu 

restaurovat císařskou moc, se Musó přidal na stranu vítězných Ašikagů, mezi kterými 

propagoval zenové učení. Po smrti císaře Godaiga dostal povolení postavit zenový chrám jeho 

jménem. Když v průběhu stavby došly finance, Musó nechal vyslat obdchodní loď do Číny. 

Po delší době tak byl znovu navázan obchodní vztah s Čínou a postupně se obnovil 

pravidelný obchodní styk s kontinentem. Obchod dostali na starost právě zenoví mniši, což 

jim přinášelo nemalé zisky a umožňovalo jim to rozvíjet své učení i zenové umění a kulturu. 
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Takaudži také na Musóův popud nechal založit zenový chrám v každé z provincií a potvrdil 

tak oficiální podporu. Díky tomuto kroku se vliv zenu rozšířil z center i do odlehlejších částí 

Japonska a jeho počet jeho vyznavačů vzrostl. Musó svým předvídavým jednáním nastavil 

precedent pragmatického chování a i určité doktrinální flexibility, která zenu umožnila přežít 

a prosperovat, i když se vládci střídali. 

O největší rozkvět japonského zenového umění se postaral Ašikaga Jošimicu (足利 義満

1358-1408), který byl velkým obdivovatelem čchanového umění dynastie Sung a miloval 

estetiku zenového umění. Podporoval obchod s Čínou, stal se největším nákupčím sungských 

uměleckých děl (především maleb) a nejštědřejším patronem zenového umění od architektury 

až po divadlo nó (能), kde projevoval zvláštní vztah přízně zejména k zakladateli nové 

divadelní formy, mladému Zeamimu. Jošimicu také dále posílil a formalizoval vztah mezi 

státem a zenem a ustanovil hierarchickou strukturu zenových chrámů Gozan (五山) podle 

čínského vzoru. Toto období rozkvětu zenového umění za Jošimicuovy vlády se nazývá 

Kulturou severních hor (北山文化). Po své rezignaci v roce 1394 odešel Jošimicu dožít do 

zenového chrámu Rokuondži 鹿苑寺, který si nechal postavit. 

Posledním významných patronem zenového umění byl Jošimicuův vnuk Ašikaga Jošimasa (

足利 義政 1436-1490), který podporoval tušovou malbu v sungském stylu, čajový obřad, 

zenovou architekturu i aranžování květin. Ovšem jeho zaujetí zenovou kulturou bylo částečně 

na úkor státních záležitostí, zejména v době válek Ónin (応仁の乱 1467-1477), což dále 

podpořilo oslabení pozice šóguna a postupnou dezintegraci státu. Poté, co rezignoval na post 

šóguna, se také stáhl z politického dění a věnoval se zenu ve svém klášteře Ginkakudži, kde 

vzniklo centrum tzv. Kultury Východních hor (jap. 東山文化). Tato kultura se vyznačovala 

silným zenovým vlivem. Během ní se rozvíjelo umění čajového obřadu, aranžování květin či 

tušové malířství. Země  se však po jeho odchodu propadla do období válek a nepokojů, které 

sice napomohly šíření kultury a vzdělanosti z center na venkov, ale taky odstartovaly ústup 

popularity zenového umění a zenového vlivu na vládnoucí kruhy. 

 

Po období válčících států byla země postupně sjednocena během doby Azuči-Momojama (安

土桃山 1573-1603). Politická situace se zklidňovala a vzhledem k novému systému daní měli 

vládci opět dostatek zdrojů na financování umění. Ovšem vkus doby se radikálně změnil a do 
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popředí se dostala dekorativnost, křiklavé barvy, zlaté zdobení… Zenová estetika se výrazněji 

prosadila v podstatě jen v čajovém obřadu a s ním spojené keramice. Na tom měl zásluhu 

zejména Tojotomi Hidejoši (豊臣 秀吉 1537-1598) a Sen no Rikjú (千利休 1522-1591), 

který byl štědrým mecenášem čajové kultury. Zenové umění paradoxně těžilo i z Tojotomiho 

nevydařeného tažení do Koreje, protože jeho vojska z Koreje přivezla korejské hrnčíře a 

místní lidovou keramiku, která měla vliv na estetiku japonského čajového nádobí. 

 

S nastolením šógunátu Tokugawa přišlo velké utlumení buddhistických škol obecně, neboť 

byla přijata nová oficiální filosofická doktrína státu, neokonfucianismus. Ekonomická i 

politická moc buddhistických klášterů byla notně omezena a došlo k intelektuálnímu úpadku i 

oslabení kulturního vlivu buddhismu obecně. Zenové sekty byly v podstatě jediné 

buddhistické sekty, které si nějaký vliv uchovaly. Ovšem zenová estetika přežívala spíše 

v aristokratickém Kjótu, a to zejména díky čajovému obřadu a některým architektonickým 

zakázkám, kdežto neokonfuciánská kultura vojenské vrstvy a později také zejména měšťanská 

kultura převládaly v Edu. V období Tokugawa (徳川 1603-1868) pak sice proběhlo ještě 

jedno krátké období zenového rozkvětu, ale jednalo se už především o rozkvět čistě kulturní, 

protože zen po ideové stránce stagnoval už od období Momojama. 

Z těch, kdo dokázali vzkřísit zenový potenciál během období Tokugawa, bych zmínila Jin-

jüan Lung-čchiho (jap. Ingen Rjúki隠元隆琦 1592-1673), čínského mistra, který do Japonska 

přišel v roce 1661 s první vlnou emigrantů z řad čínských intelektuálů po nástupu mandžuské 

dynastie Čching (大清 1644-1912). Jin-jüan s sebou přinesl novou zenovou školu Óbaku黄

檗宗, která navazuje na čchanové učení sekty Lin-ťi z období Ming a obsahuje i prvky učení 

školy Čisté země. Jin-jüan Lung-čchi pak založil první klášter této sekty, Manpukudži (萬福

寺), v oblasti Udži u Kjóta. Tato sekta však byla často kritizována za příliš eklektický přístup 

a rozmělněnost učení a neměla zdaleka tolik stoupenců jako Rinzai či Sótó.  

Druhou výraznou postavou zenového prostředí v období Tokugawa pak byl Hakuin Ekaku (

白隠慧鶴 1686-1768), který oživil a sjednotli učení sekty Rinzai a přišel i s některými 

z nejslavnějších kóanů (např. „Jak zní tlesknutí jedné ruky?“), které se používají dodnes. 

Hakuin byl básník, malíř, psal komentáře k sútrám a dal učení nový, mystický rozměr. Celý 

život studoval a byl vyhledáván učedníky pro svou inteligenci, spiritualitu a skromný lidský 

přístup. I přes jeho snahu ale zen už nikdy neměl takový vliv jako v období Muromači. 
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V období Meidži (明治 1868-1912) proběhla snaha očistit šintó od buddhismu a docházelo 

k velkým represím buddhismu. Tato tendence však netrvala dlouho a byť byl buddhismus 

během 70. a 80. let 19. století notně potlačen, tak ma počátku 20. století přišla jeho obroda. 

Buddhismus, včetně zenového učení je v japonské společnosti přítomen ve velké míře a 

v poslední době se vlna zájmu o zen znovu zvedla, a to nejen na Dálném východě, ale i na 

Západě, kde je zen pravděpodobně nejpopulárnějším buddhistickým směrem. V evropsko-

americké křesťanské společnosti totiž nabízí určitou alternativu duchovního směřování, která 

je sice exotická, ale lépe uchopitelná než např. složité tantrické buddhistické směry a 

univerzálnější než např. konfucianismus, který je velmi silně spjatý s dálněvýchodní tradicí, 

společností a kulturou. Myšlenka buddhovské podstaty dřímající v každém člověku, kterou je 

jen potřeba probudit, a to pomocí meditací či nárazového překonání logického myšlení, což 

jsou metody, které nejsou tak pevně vázány na kulturní či společenský kontext, ale jsou 

univerzálně aplikovatelné, vyhovují širokému publiku. V současnosti tedy zen prodělává další 

vlnu zájmu a to i v umění. Moderní abstraktní zenové umění se těší velké popularitě, protože 

plně odpovídá minimalistickému trendu postmoderního vkusu, který dokáže ocenit čistotu 

formy a preciznost provedení. 

 

Ty hlavní zenové myšlenky se zdají být výrazně odlišné od těch, které už v Japonsku byly 

předtím, ovšem v rámci tohoto přehledu je zřetelný vliv předchozích směrů. Japonský zen tak 

není žádný čínský či indický buddhistický směr, který by se prosadil v Japonsku tím, že 

náhodou vyhovoval poptávce doby a dané vládnoucí vrstvy, ale šlo o směr, který se po staletí 

adaptoval na dálněvýchodí prostředí, vychází z hluboce zakořeněných předbuddhistických 

tradic jak čínských, tak japonských, reaguje na předešlé buddhistické směry i poptávku 

společnosti. Ne nadarmo je to poprvé, co myšlenkový směr takto všestranně prostoupil a 

ovlivnil všechny vrstvy společnosti a všechny aspekty života – od bojových umění až po 

trendy v bydlení. Zen je eklektickým spojením těchto vlivů a dává jim určitý jednotný rámec 

ve kterém se jejich myšlenky a hodnoty mohou projevit. 
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3 ZENOVÁ KULTURA A ZENOVÉ UMĚNÍ  

V Japonsku nebylo v době svého vzniku „zenové umění“ přesně daným termínem, ani nebyla 

snaha díla do takové kategorie nějak zařazovat. V této kapitole tedy najdu prvky, kterými se 

zenová díla vyznačují a tím vymezím, co budu v rámci této práce považovat za „zenové 

umění“.  

V té nejobecnější rovině jde o souhrn estetických vyjádření zenových myšlenek a zenových 

ideálů skrze různé umělecké prostředky. Základním kritériem pro „zenové“ umělecké dílo 

v tomto ohledu je tedy ten hlubší smysl, určitý duchovní náboj, zenová myšlenka, kterou dílo 

předává. Forem, jak tyto myšlenky vyjádřit je však velice mnoho, protože samotná jednotná 

forma či přesně vytyčená pravidla nikdy nebyly tím definujícím prvkem zenového umění, 

jako je tomu třeba u pointilismu, kde forma je klíčová. Pro určení zenového umění tak je 

důležitá celá sada tendencí, hodnot a estetických ideálů, které vycházejí ze zenového myšlení. 

Zenová estetika prostupovala umění a kulturu více či méně nápadně po dlouhá léta a 

zanechala v japonské společnosti hluboké stopy a mnohé druhy umění, dnes považované za 

„tradičně japonské“, vycházejí ze zenu. Někteří autoři jdou až tak daleko, že považující 

zenovou estetiku za charakteristickou až téměř určující pro celý japonský kulturní život. (Cox 

2003; s. 18) Přičemž o vliv zenu na japonskou kulturu hovoří jako o tak jemném a 

rafinovaném, až prostoupil celé Japonsko a stal se esencí té nejvytříbenější japonské kultury. 

(Hoover 1977, s. 16) Taková prohlášení samozřejmě budeme brát s rezervou, neboť kromě 

zenu určovalo japonský vkus i mnoho dalších vlivů, faktem ale je, že zen měl na japonskou 

kulturu a estetiku velký dopad. Univerzalita zenových myšlenek, které se promítají i v kultuře 

a umění, spočívá v tom, že nás vybízejí k tomu, abychom zažívali realitu bez omezování 

intelektu a racionálních kategorií. To nám nabízí bezprostřední zkušenost toho, co dokáže 

vytvořit ta intuitivní složka mysli. Zenové umění se tak zpravidla vyznačuje značnou 

expresivitou a je velice nadčasové, svá sdělení dokáže zprostředkovat bez ohledu na čas a 

prostor. 

 

Zenové umění nepřineslo zcela nové originální formy vyjádření, tak jak to bylo často běžné 

např. v nových evropských uměleckých stylech, ale používaly se vesměs již existující 

japonské či čínské formy, které byly eklekticky spojovány s dalšími již existujícími prvky a 

upraveny tak, aby odpovídaly zenovým cílům. Projevuje se zde charakteristická schopnost 
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japonské kultury přijmout cizí vliv, zcela ho zapracovat do domácího kontextu a povýšit ho 

na tradiční japonskou formu. Podobně jako zen samotný nasál čínské prvky i japonské ne-

buddhistické prvky a zformoval je do jednoho myšlenkového směru, který zcela zdomácněl, 

tak v umění např. zahrady v čínském stylu byly v Japonsku přítomny již dávno před 

příchodem zenu, obklopovaly aristokratické vily v období Heian či napodobovaly představu 

amidistického Západního ráje, ovšem až s vlivem zenu byly z místa odpočinku povýšeny na 

skutečná symbolická abstraktní umělecká díla a „umění zahrad“ se stalo pro Japonsko 

typickou formou uměleckého vyjádření. Stejně tak satirické venkovské divadelní formy 

sarugaku čerpající jak z čínských pouličních představení, tak ze zemědělských slavností, byly 

pod vlivem zenu povýšeny na vysoce estetický divadelní zážitek formy nó skrývající hluboký 

význam. Zenové umění, ač přineslo mnoho změn, jak ve vkusu, tak v preferovaných 

námětech, žádnou zcela převratnou formu nepřineslo. Jeho kouzlo tkví v tom, že dokázalo 

skloubit již existující umělecké formy a přetvořit je v něco zcela nového, esteticky 

vytříbeného, dodat jim další, symbolický význam a pomocí jednoduchých metod vyjádření 

předávat srozumitelně a univerzálně dokonce i vysoce abstraktní myšlenky. Zenové umění je 

tedy něco ve své podstatě či formě jednoduchého a obyčejného, co ovšem skrývá další vrstvy 

a skryté významy. Láska k symbolům, náznakům, otevřeným koncům a skrytým významům, 

která se v zenovém umění projevuje, byla v určité formě přítomna v japonské kultuře už od 

období Heian. Její kořeny se dají najít např. v buddhistických básních spojených se sektou 

Tendai, které se vyznačují velkou mnohovrstevnatostí a možnostmi různých interpretací. 

(Sanford 1992, s. 33) Ovšem zen toto vnímání posunul ješět o kus dál. Místo složitých textů 

či mandal, nabízí skutečně jednoduché formy, které jsou precizně provedené, tak, že každý 

tah štětcem, či každé gesto v divadle nó má své přesné místo, a díky tomu dokážou i ve své 

jednoduchosti předat hluboké myšlenky. Tento rys je asociován s ideálem júgen (幽玄). 

Původní čínský význam této složeniny označoval jevy příliš hluboké pro lidské pochopení, 

jevy spojené s nepostihnutelnou hloubkou buddhistické a taostické pravdy. (Reischauer 1995, 

str. 176) V japonském významu pak júgen označuje určitou tajuplnost, něco, co leží pod 

povrchem, skrytý význam, neprvoplánovou krásu. Umění, které v sobě nese ideál júgen pak 

dokáže zobrazit i věci transcendentální, neviditelné, nevyjádřitelné a skrze umělecký prožitek 

je předat divákovi. (Marra 1999, str. 146) Júgen je silně spojen s divadlem nó, které je 

hluboce symbolické a tento ideál se projevuje v mnoha jeho úrovních.  Júgen je v podtextu 

básnického jazyka v libretech, je v náznakovosti a grácii zralého hereckého projevu, v symbolech 
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a přesně daných gestech, v eleganci hudby a tance. Pokud se při představení júgen objeví, cítí 

to i obecenstvo, které má požitek z klidného dojmu, jemné krásy a  elegance celého 

vystoupení. (Zeami 1960, s. 378) 

Pochopení krásy a schopnost estetického rozlišování byla v japonské kultuře přítomná už před 

příchodem zenu, ovšem představa umění, které dokáže přenášet a reflektovat filosofické 

úvahy mnoha vrstvami významu a být prostředkem k předávání hlubokých myšlenek, vychází 

právě ze zenu. Samozřejmě, odjakživa bylo umění využíváno k náboženským účelům, od 

vyobrazení náboženských ikon až po složité mandaly, nad kterými hloubali členové 

esoterických sekt, ovšem zen přináší nový, hlubší přístup. Nesnaží se věrně zobrazovat 

religiózní motivy, jako spíš vyjádřit podstatu samotné myšlenky. Jednoduchými ale 

expresivními formami působí nejen na estetické smysly, ale zprostředkovává celou zkušenost, 

která mnohdy nelze být racionálně rozebrána či popsána, a je potřeba ji vnímat komplexně. 

Díky tomu zenové umění bystří mysl v mnoha různých ohledech, a dokáže předávat i velmi 

složité myšlenky. V ideálním případě pak zenové umění má sloužit k dosažení osvícení jak 

umělce, tak diváka. Nejvyšší umělecký výsledek tak má hodnotu aktu poznání a akt poznání 

má v tomto případě estetický charakter: je krásný. 

 

Jedmím z převládajících znaků, které byly v zenovém umění vysoce ceněny, je jednoduchost. 

Odráží se v ní zenové přesvědčení, že kategorizování světa je nepřirozené a přehnaná 

dekorativnost, „přeplácanost“ jen odvádí pozornost od pravé podstaty. Proto je vyzdvihována 

čistá, elegantní, nadčasová forma. V  jednoduchosti je totiž největší síla - budí dojem, že 

umělec jen naznačil své schopnosti, a že může ve skutečnosti nabídnout daleko víc. Dílo tím 

dává prostor divákově fantazii, aby hledala hloubky v jednoduchých tvarech i skrytou 

bohatost v prázdných prostorech. Ruku v ruce s jednoduchostí jde i přirozenost. Tyto dva 

důležité atributy zenového umění jsou spojeny s ideálem wabi (侘), který značí střídmou, 

nenápadnou, nevyumělkovanou krásu, která je přírodní, přirozená a není rušivě dokonalá. 

Dílo nesmí působit příliš promyšleně či strojeně. Cení se i dojem spontánnosti, impulsivnosti 

– důkaz, že dílo je odrazem té intuitivní, neracionální části mysli, která je v zenu považována 

za zásadní. Ovšem, aby umělec mohl dosáhnout takové nenucenosti, musí zcela ovládat 

techniku, takže jeho záměr neruší nedostatek zručnosti. I ta nejjednoušší díla např. typický 

motiv zenové malby, ensó 円相  (obr. č. 1), což je jednoduchý kruh zdánlivě jen 
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bezmyšlenkovitě načrtnutý jedním tahem štětce, je výsledkem roků tréninku a praxe, aby 

mohlo být dosaženo cíleného efektu zdánlivé nahodilosti, která je ve své jednoduchosti 

perfektně zvládnutá. Zároveň v díle nesmí být znát promyšlená snaha o dosažení dokonalosti. 

To by vzbuzovalo nežádoucí dojem, že umělec bere sám sebe, umění či obecně život, příliš 

vážně. Převládající pocit přirozenosti, přírodnosti je nejlépe zřetelný asi na pozdější 

keramické tvorbě, která lépe než cokoliv jiného odpovídá estetice ideálu wabi: nádoby jsou 

záměrně lehce nepravidelné, glazura má nejednotnou barvu i konzistenci… (obr. č. 2) Cílem 

je, aby výrobek, který je výsledkem velkého úsilí a technických dovedností, vypadal tak, že se 

autor v podstatě vůbec nesnažil o technickou dokonalost, že nechal jen volně působit 

přirozené síly a materiály. Stejně tak v zahradní architektuře má každá borovice, každý 

kámen, své přesně určené místo, ovšem výsledný dojem zahrady, který je cílem pečlivého 

plánování, by měl vypadat, že jde o kus člověkem nedotčené přírody, jež roste nahodile a 

přirozeně. Tato přirozenost opět vychází z onoho základního zenového přesvědčení, že 

materiální svět je podružný, jeho existence se odvozuje od mysli a nesmí se mu přikládat 

příliš velká váha. V  díle by tak vždy měl být přítomný i určitý nádech spontaneity. Ta je 

velmi důležitá, protože vyvolává pocit svobody, odpoutanosti od pravidel toho, jak by se věci 

měly dělat. Implikuje, že dílo bylo vytvořeno intuitivně, v náhlém popudu umělcovy mysli. I 

přesně rozvržené a provedené dílo, které je výsledkem let přísného tréninku, by tak mělo 

působit lehce. Kdyby totiž v díle bylo znát umělcovo úsilí, jeho snaha o dosažení dokonalosti, 

podpořilo by to dojem, že na díle a jeho ocenění z vnějšího světa mu přehnaně záleží. A to je 

zcela v rozporu se zenovou ideou. (Young 2014, s. 20) Společně s přirozeností a 

jednoduchostí formy je v zenovém umění zřetelné i směřování právě k takové určité vnější 

zdrženlivosti, střízlivosti, která ovšem nabízí další skryté hloubky. Umění, ať je zdánlivě 

sebevíc jednoduché, by nemělo vydat všechna svá tajemství na první pohled. Mělo by nabízet 

daleko víc, než jen estetickou krásu. Čistota formy není v zenovém umění primárně 

dekorativním záměrem, ale je to prostředek, jak dát prostor vyniknout hlubším významům, 

divák by měl v díle pokaždé znovu a znovu nacházet další vrstvy, zcela v souladu s výše 

zmíněným ideálem  júgen. 

Ovšem, ač je zenové umění ve svých jednoduchých formách precizní, tak se vyznačuje i tím, 

že se vyhýbá dokonalosti, perfektní formě (čímž směřuje znovu k ideálu wabi) a to zejména 

proto, že nechce idealizovat fyzický svět. Jedním z výrazných znaků zenových, především 

výtvarných, děl je také asymetrie. Symetrické umění má uzavřenou formu, je dokonalé a 
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úplné, a člověk tedy zůstává jen v pozici pasivního obdivovatele. Na druhou stranu díla 

asymetrická, nevycentrovaná, vyzývají divákovu představivost, aby dosáhla mimo rámec díla, 

a zapojila se tak svým způsobem do procesu jeho tvorby. Tento princip je vysledovatelný i 

třeba v literatuře, kde je zastoupen náznaky – básně jsou zdánlivě „nedokončené“ tak, aby 

stimulovaly fantazii, která sama doplní detaily, které v básni nejsou explicitně řečené. 

Explicitní umění je totiž finální, ukončené. Oproti tomu sugestivní umění probouzí zvědavost 

a je tak nekonečně proměnné, jak jen dokáže být lidská fantazie. 

 

Jednou z nových hodnot, které zen do umění přinesl, je obdiv ke starým, zašlým věcem, který 

je silně spojen s estetickým ideálem sabi (寂 ). Ten přináší preferenci věcí, které jsou 

opotřebované a je na nich vidět působení času. Toto směřování se v podstatě vyvíjelo už od 

období Heian, kdy byla nejvýše ceněná krása, která je prchavá. Dvorská šlechta obdivovala 

plynoucí roční období, padající listy či kvetoucí květy právě proto, že jejich krása byla 

pomíjivá, brzy zmizela, a o to byla vzácnější. Pomíjivost je silně spojena s buddhistickým 

myšlením, vzhledem k tomu, že je to jedna z nejdůležitejších buddhistických hodnot, a tak 

v podstatě platilo, že čím prchavější, tím esteticky uspokojivější. Zen tuto myšlenku posunul 

ještě o něco dál. Prchavá krása má svou hodnotu v tom, že nevydrží věčně, připomíná, že vše 

je pomíjivé, takže materiální svět je podružný a neměli bychom mu přikládat velkou 

důležitost, protože materiální věci rychle zanikají. Ty věci, které zaniknou rychle a v mžiku 

jsou tedy křehké a esteticky krásné. Zen ovšem přináší přesvědčení, že věci, které zanikají 

postupně, věci staré, používané a opotřebované, v podstatě „umírající“, na kterých je znát 

patina času, jsou nejkrásnější. Nutí nás přemýšlet nad věčností a uvědomit si, že člověk, 

jakožto pomíjivá bytost by měl být tváří v tvář věčnosti pokorný. Obnošené věci také často 

mají i přesně ten přirozený, nestrojený charakter, kterého si zenový vkus ovlivněný nejen 

sabi, ale i wabi, tolik cení. Tyto dva ideály společně odkazují ke třem klíčovým myšlenkám: 

nic netrvá věčně, nic není definitivně dokončené a nic není zcela dokonalé. Jasně znatelné je 

to opět u keramiky, kde i zcela nové kusy čajového nádobí mají vzhled starého, 

opotřebovaného, a použité glazury mění barvu s častým používáním, aby každý kus měl svůj 

vlastní osobitý charakter, který může vzniknout jen časem. (obr. č. 3) 

 

Další vrstvou, kterou lze rozpoznat v zenovém umění, je dojem pokojnosti. Zenové umění 

zpravidla navozuje klid, soustředění mysli a přivádí nás k rozjímání. Toho se dosahuje mnoha 
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různými způsoby, ať už hloubáním nad tahy štětce v tušové malbě, pozorováním přesně 

prováděných pohybů při čajovém obřadu nebo soustředěným uhrabáváním písku v suché 

zahradě. Zenové stavby nabídly samotné místo, které bylo vytvořené k tomu, aby zde člověka 

nic nerušilo, zenová malba zase nabídla náměty natolik symbolické a burcovala divákovu 

fantazii tak, že se na ni plně soustředil. Tím vším pak zen, přímo i nepřímo, dokázal předat 

schopnost nalézt klid a pokoj i uprostřed chaosu a přinášel nadhled, který odmítal brát svět i 

samotnou existenci příliš vážně. Zen považuje materiální svět  za iluzorní, vytvořený v mysli, 

takže nemá smysl upínat se k němu a brát jej moc vážně. Ostatně nejvyšší pravda tkví 

v jednotě mysli a hmoty. Neexistuje tedy žádná dualita, žádné štěstí či neštěstí, úspěch či 

neúspěch, to všechno jsou jen části jednoho celistvého celku existence. Ten, kdo toto 

pochopil, má svobodnou mysl, nemusí se o nic strachovat, a nachází tak naprostý klid a 

těžkosti vnějšího světa se ho nemohou dotknout. (Grendel 2006, s. 52) I ve válkami zmítané 

době tak lidé dokázali nalézt duševní vyrovnanost, která pramenila z vnitřního klidu 

získaného zenovou praxí, která pomáhá člověku naučit se ignorovat vnější vyrušení. Tato 

schopnost se stala pro Japonce do velké míry typickou a i v současnosti lidé čerpají ze 

zenových technik k vědomému potlačení stresu z moderního života. 

 

Zenové umění vychází z mnoha různých premis, které se navzájem prolínají a doplňují. 

Dokáže tak v sobě skloubit zdánlivě protichůdné principy aniž by jakkoliv vyzdvihovalo 

dualitu těchto principů. V zenové umění tak najdeme svobodu i přísnou disciplínu, 

jednoduchost, která však má skryté významy, zdánlivou nahodilost a nenucenost, která je 

však výsledkem drilu a naprosto precizně nastudované techniky, dokonalost, která ovšem 

musí působit nedokonale, nové věci s opotřebovaným starým vzhledem. Dohromady pak tvoří 

jednoduché, ale nesmírně efektní formy, které jsou přirozené a člověku velmi blízké. Ostatně 

tento typ základní, přirozené estetitky vychází z přístupu ke kráse, který byl v Japonsku 

přítomný už dávno před příchodem zenu. Původní Japonci uctívali přírodu bez 

antagonistických konceptů dobra a zla, nic, co pocházelo z přírody, včetně člověka, nemohlo 

být ze své podstaty špatné, takže jediným zločinem mohlo být narušení přirozené harmonie 

mezi člověkem a přírodou. Tento obdiv a uměle neomezovaná láska k přírodě pak 

prostupovala japonské estetické vnímání odjakživa a projevila se i v zenovém umění, které 

odmítá dualitu, je komplexní a tak přirozené a přírodní, jak to jen jde. (Hoover 1977, s . 24). 
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4 ZENOVÉ MYŠLENKY A JEJICH PROJEVY V UMĚNÍ  

4.1 Architektura 

Zenové myšlenky se odrážejí nejen v estetickém vnímání a přístupu k životu, ale projevují 

se i v různých konkrétních uměleckých formách. Umění v zenovém podání sloužilo jako 

prostředek k předání buddhistických, a tedy i zenových, myšlenek. Vyjadřovalo jak konkrétní 

příběhy, tak myšlenky a jejich podstatu a i vysoce abstraktní koncepty, aniž by bylo potřeba je 

popisovat slovy a ve svém konečném výsleku umění sloužilo jako prostředek, který člověka 

posunoval na cestě k osvícení. Na následujících stránkách tedy zmapuji projevy základních 

zenových myšlenek a přístupů projevujících se v jednotlivých uměleckých formách. Věnovat 

se budu architektuře, zahradní architektuře a malbě a zaměřím se především na období 

Muromači, protože tehdy zen ovlivňoval vkus a estetické ideály v největší míře. 

 

Japonští mniši v Číně nestudovali jen čchanové myšlenky, ale zajímali se i o čchanovou 

architekturu, takže základ japonské zenové architektury se dá nalézt zejména v Číně období 

Sung. Ovšem samotná sungská čchanová architektura se inspirovala zejména klášterní 

architekturou z dynastie Tchang (唐朝 618-907), která se tím pádem přeneseně stala hlavním 

inspiračním zdrojem i pro japonskou zenovou architekturu. Tchangská architektura se 

vyznačovala  především dominantní střechou s keramickými taškami (obr. č. 4), která byla 

podpořena masivními sloupy zakotvenými mezi kameny zakopanými v zemi a složitým 

trámovím (obr. č. 5), což jsou znaky v japonské architektuře také jasně rozpoznatelné. 

V Japonsku se tak často konzervovaly architektonické typy, které v samotné Číně vymizely. 

 

V chrámové architektuře lze velice dobře pozorovat, jak se měnily požadavky doby na 

budovy a jejich vybavení oproti předchozímu období. Buddhistické chrámy období Heian 

cílily na elitní společnost intelektuálů, učenců, příslušníků dvorské šlechty a byly určeny pro 

studium súter, hloubání nad mandalami, navozovaly mystickou atmosféru či vytvářely místo 

pro studium tajného učení mikkjó 密教. Prostor byl často temný, uzavřený, dřevěné prvky 

byly zpravidla umně vyřezávané, stropy zdobené a sochy pozlacené. (obr. č. 6) Cílem bylo 

v člověku vyvolat určitý dojem tajemna, exkluzivity a vytříbené krásy. Esoterický a tantrický 

buddhismus potřeboval zcela jiné naladění a prostředí, než populární buddhismus nebo 
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buddhismus zenový. Po převzetí moci vojenskou třídou a společenských změnách se začaly 

rychle měnit i nároky myšlenkové. Již od období Kamakura lze sledovat, jak chrámová 

architektura reagovala na příchod zenových sekt. Veškerá architektura zenových chrámů totiž 

směřuje k tomu, vytvořit vhodný prostor pro meditaci a klidné studium. Prostředí nesmí rušit 

soustředění a odvádět myšlenky k materiálním věcem, krása výzdoby má být jemná, nevtíravá 

a náznaková. Proto jsou interiéry zdobeny jen skrovně, materiály jsou přírodní a prostor je 

laděný do bílé, hnědé a dalších neutrálních barev, které nerozptylují mysl. Komplex navíc 

bývá buď obklopen zahradou, nebo jeho součástí je alespoň malá vnitřní zahrádka, aby byl 

vyvolán pocit, že se člověk nachází uprostřed přírody. Celkový dojem má být harmonický a 

navozovat klidné rozpoložení, které vybízí k přemítání a soustředění, což jsou klíčové podoby 

cesty k osvícení v zenovém pojetí. 

 

V zenovém klášteře byly ovšem budovy určené nejen pro meditaci, ale i plně účelové budovy, 

které umožňovaly chod kláštera a život v něm. I ty ale podléhaly zenovému směřování a 

vykazovaly podobné znaky jako architektura hlavních síní. Oproti období Heian se se změnou 

přístupu k učení upravily i požadavky na jednotlivé stavby a změnily se některé prvky. 

Klasický model zenového komplexu byl tzv. šičidó garan 七堂伽藍 (obr. č. 7), tedy klášter o 

sedmi síních, který se skládal ze sedmi základních staveb: sanmon三門  (dvoupatrová brána, 

která nahradila dřívější daimon大門), bucuden 仏殿 (síň Buddhy), hattó 法堂 (síň dharmy, 

která nahradila dřívější kondó 金堂), tósu 東司 (latrína), jokušicu 浴室 (lázeň), sódó 僧堂 

(meditativní síň pro mnichy) a kuri 庫裏 (kuchyně). Oproti předchozímu období je třeba si 

všimnout, že zmizela potřeba kódó 講堂, tedy síně pro vykládáni súter, vzhledem k tomu, že 

v zenovém pojetí už na sútry nebyl kladen zdaleka takový důraz. Dalším detailem je, že 

vstupní brána se stala dvoupatrovou, v prostoru ve vrchním patře byly uloženy sochy a brána, 

jakožto monumentální stavba přímo u vchodu, plnila důležitou funkci předělu mezi vnějším 

světským světem a uzavřeným spirituálním prostorem zenového chrámu. Těchto sedm budov 

představovalo určitou analogii k sedmi částem těla (obr. č. 8). Centrem kláštera byla vždy 

hattó, síň dharmy, která v této analogii odpovídá hlavě, jež je také centrem lidského těla. 

(Dumoulin 2005, s. 225) Ovšem u některých komplexů lze toto rozlišení rozeznat jen stěží, 

vzhledem k tomu, že hlavní budovy byly většinou obklopeny i dalšími menšími stavbami, 

např. dřevěnými chýšemi za branou, které sloužily k očistě předtím, než člověk dojde 
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k bucuden, obydlím opata daného kláštera (hódžó 方 丈 ) nebo třeba roztroušenými 

poustevnami (taččú 塔頭 ) (obr. č. 9), ve kterých přebývali mniši namísto jedné velké 

místnosti na spaní, jak tomu bylo v předchozích obdobích. Poustevny byly také jasným 

projevem zenových potřeb – skýtaly prostor, kde se mnich mohl stáhnout do ústraní a 

v tichosti a klidu meditovat, aniž by byl kýmkoliv rušen, jak by se to zaručeně stalo, kdyby 

přebýval ve velké místnosti společně s ostatními. Poustevny, jakožto velice malé, strohé až 

chudé stavby rozmístěné uprostřed přírody, odkazovaly k nadhledu nad světem a pohrdání 

materiálními statky a nabízely prostor k tomu být sám jen se svými myšlenkami, určitý pocit 

samoty, kde nedochází k žádným vyrušením. 

Z předchozích období zůstává dominantou budov těžká střecha se složitým trámovím 

inspirovaná architekturou dynastie Sung. Ovšem střecha už běžně není z pálených tašek, ale 

začaly se na ni používat především šindele kaja 萱. (obr. č. 10) Také tvar oken se změnil 

z klasických hranatých na okna ve tvaru zvonce. (obr. č. 11) Okna jsou znatelně větší, protože 

je potřeba, aby prostor byl daleko světlejší než v chrámech např. esoterických sekt a navíc 

okna měly za úkol zprostředkovat co nejvolnější výhled do zahrad, do přírody, aby se člověk 

mohl cítit přirozeně a nesvazován stěnami. Součástí budov často byly i spojovací chodby a 

vnější zastřešené verandy, které umožňovaly meditovat za chůze, či meditovat mimo budovu 

samotnou. Prostory obecně byly daleko otevřenější, vzdušnější, než bylo běžné např. u 

chrámů sekty Šingon, a kladl se zde velký důraz na světlo. Místnosti byly prosvětlené, a 

prostor byl členěn nejen pevnými zdmi, ale i posuvnými stěnami, které byly daleko 

variabilnější, nerozdělovaly plochu tak přísně. Plocha těchto stěn navíc byla kryta bílým 

papírem, který filtruje přímé sluneční světlo, čímž dodává místnostem mléčné příšeří, ale 

nesnižuje jejich světlost. Tyto stěny tak jen dále podpořily dojem volnosti a plynulosti 

prostoru, který člověka nijak neomezuje a je velice příjemný a přirozený. (obr. č. 12) 

Zajímavý je tento posun zejména ve srovnání s interiérem chrámů předchozích období. (obr. 

č. 6) 

 

Základním kamenem čchanové architektury byl okruh klášterů seřazených do tzv. systému 

Pěti hor (čín. Wu-šan 五山), který později přebrali i Japonci pod názvem Gozan. Tento 

hierarchický systém klasifikoval čchanové, v Japonsku pak zenové, kláštery, podle 

důležitosti. Původní systém Pěti hor vznikl během období dynastie Jižní Sung a jeho chrámy 
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sloužily jako předobraz, co se týče dispozic budov a architektonických prvků pro vznikající 

zenové chrámy v Japonsku. Oproti čínským vzorům byly v Japonsku drobné odchylky – např. 

velikost jednotlivých budov se lišila chrám od chrámu a ústřední postavou v síni dharmy 

bývala socha Buddhy Šákjamuniho v momentě osvícení – ale jinak byl čínský vzor jasně 

znatelný. 

Jedny z nejstarších architektonických plánů zenových klášterů patří původnímu rozvržení 

chrámu Kenčódži 建長寺, pro který byl inspirací čínský klášter Tchien tchung šan (onen 

klášter, ve kterém studoval Dógen) a reprezentuje klasický styl šičidó garan. Kenčódži byl 

považován za předobraz pro všechny ostatní japonské středověké zenové chrámy.6)  

 

Ovšem nejen náboženská architektura, ale i ta světská byla ovlivněna zenem. Tradiční 

japonský dům stylu šinden zukuri 寝殿造 v období Heian vycházel ze spojení přírodního 

stylu vycházejícího ze šintó a čínských vzorů, tedy palácové architektury dynastie Tchang. 

Rezidence ve stylu šinden (obr. č. 14 a 15) zahrnovaly rozsáhlý komplex budov, které byly 

zpravidla přízemní a spojované zastřešenými verandami, k nímž patřila zahrada, často s 

jezírkem. Okna byla zakrytá dřevěnými roletami, které se mohly na léto nahradit lehkými 

bambusovými roletami, nebo zcela odstranit. Výsledkem toho bylo, že v interiéru panovalo 

neustálé příšeří a zejména v zimě, kdy kvůli chladu nebylo možné rolety vytáhnout, bylo 

často jediným zdrojem světla ústřední ohniště. Místnosti nebyly odděleny podle účelu, uvnitř 

se nacházel jen jeden velký prostor, který se členil podle aktuální potřeby. Z toho důvodu 

nebyly v místnosti pevné dělící zdi, jen závěsy a posuvné dveře zavěšené od stropu. Nábytku 

bylo minimum, místo židlí se používaly přenosné slaměné rohože. Podle čínského vzoru pak 

byly na střechy používané keramické tašky a vnější dřevěné obložení bylo často nabarvené 

rumělkou. Tchangský vliv ve stylu šinden tak na čas potlačil původní šintoistickou lásku 

k přírodním materiálům a nezdobnosti, která byla vrozená už předheianské architektuře. Celý 

koncept byl určitým kompromisem mezi čínskými vzory a požadavky japonského prostředí, 

kdy zejména zima byla velkým problémem při adaptaci čínských modelů, protože japonské 

podnebí je výrazně chladnější a architektonické prvky, které v Číně fungovaly, se v Japonsku 

ukazovaly jako velmi nevhodné.  

V období Kamakura však styl domovní architektury, podobně jako architektura chrámová, 

zareagoval na vojenský ráz doby i na zenové směřování. Vzhledem k četným bojům se stavby 
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staly pragmatičtější a kompaktnější. Už to nebylo několik volně propojených budov 

rozprostřených v prostoru zahrady, ale jen jedna budova. Pokoje uvnitř měly výrazněji 

definovanou funkci a byly odděleny posuvnými papírovými dveřmi v dřevěných rámech 

namísto závěsů. Okolo zahrady pak přibyl masivní dřevěný plot na ochranu. Zenový vliv se 

pak projevil v postupném vymizení přehnané dekorativnosti a čínské inspiraci, které byly 

typické pro styl šinden, a v celkovému střídmějšímu dojmu. Hlavním odkazem stylu šinden 

tak nakonec zůstal především pocit otevřenosti, vzdušnosti který zcela odpovídal i zenovému 

vkusu. 

 

Postupem času, během období Muromači, se ustálil nový typ samurajského obydlí ovlivněný 

zenovým stylem, známý jako šoin zukuri 書院造. (obr. č. 16 a 17) Tento styl byl daleko 

střídmější než šinden, a odrážel strohý vkus vojenské vrstvy, která si nepotrpěla na opulentní 

zdobení a preferovala jednoduchost a funkčnost. Barevné ladění bylo jemné a směřované 

k přírodním světlým odstínům, typická tchangská rumělka se zde už téměř nevyskytovala. 

Výzdoba interiéru se zpravidla omezovala na vkusné závěsné svitky s kaligrafií, jednoduché 

květinové aranže a vyřezávané dřevěné prvky ve spojení s nabílenými stěnami. Prostor 

v domě byl plynulý a i když nebyl příliš velký, nesměl budit dojem uzavřenosti, stísněnosti, 

měl působit přirozeně. V domech bylo více světla, protože některé těžké okenice ve stylu 

šinden byly nahrazeny výplněmi z rýžového papíru, který určitou část světla propouštěl. I 

k tomuto domu patřila zahrada, ale její styl byl jiný a daleko méně dekorativní.  

Ač zdroj obou stylů je jednoznačně v Číně, tak se styly od sebe výrazně liší. Důvod pro to je 

ten, že styl šinden se inspiruje světskými stavbami tchangskými, kdežto šoin navazuje na 

sekulární stavby sungské. Tchangská inspirace totiž pocházela zejména z dvorské palácové 

architektury, kdežto sungský styl byl odvozen od architektury čchanových klášterů. Proto je 

styl šoin zukuri střídmější, vytříběnejší a, pravděpodobně i díky své návaznosti na přírodu a 

pozornosti k detailům, v Japonsku působí autentičtěji. 

 

Samotný název šoin zukuri se odvozuje od výklenku šoin 書院 s psacím stolem, který sloužil 

jako studovna a pracovna. Jeho inspirace pocházela z čínských čchanových chrámů, kde 

takové studovny sloužily místním představeným, kteří zde řešili administrativu kláštera. Když 

se pak zenoví mniši stali rádci a písaři pro vojenskou šlechtu, přejali styl studoven z klášterů a 
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zavedli jej i v domech samurajů. Tyto studovny se staly velice populárními, a to paradoxně i 

přesto, že mnoho samurajů bylo v té době negramotných. Místnost ale postupně ztrácela svůj 

původní účel,  a nakonec se stala nejlépe a nejvkusněji vybaveným místem v domě, kde byli 

běžně přijímáni hosté.  

Inspirace ze zenových klášterů pronikala do světské architektury i v dalších ohledem. Jedním 

z takových přejatých prvků byla tokonoma 床の間, což byl v klášterech původně výklenek 

s lehce vyvýšeným pódiem s oltářem, před kterým mniši zapalovali kadidlo, pili čaj a 

rozjímali. (obr. č. 18) V samurajských domech pak tokonoma fungovala jako místo, kde 

stávala jednoduchá květinová aranž, či zde byl zavěšen sezónní svitek s kaligrafií, a sloužila 

jako místo klidu a odpočinku. 

V místnostech byly přenosné rohože používané v domech stylu šinden nahrazeny rohožemi 

tatami 畳 (obr. č. 19), což standardizované splétané slaměné rohože pokládané ode zdi ke zdi. 

Velikost pokoje pak začala být počítána právě na počet tatami. Tím se položily první základy 

pro standardizovanou, stavebnicovou architekturu. Dále byly taškové střechy nahrazeny 

doškovými. Při stavbě i při výzdobě interiéru se používalo neopracované dřevo a obecně 

„přírodní“ styl slavil návrat. Dalším kritériem byla i funkčnost a praktičnost domu. Na rozdíl 

od stylu šinden, který často přejímal čínské vzory i na úkor praktičnosti (např. těžké okenice 

v čínském stylu, které musely být po věštinu roku zatažené, protože v Japonsku bylo daleko 

chladnější podnebí, a tím se v domě nastolilo neustálé šero), se styl šoin v Japonsku adaptoval 

lépe a snáze se přizpůsobil a reagoval na místní podmínky. To, že byl v Japonsku tak kladně 

přijat, bylo spíš souhrou náhod. Zásluhu na tom mělo především to, že shodou okolností 

odpovídal mnohým estetickým ideálům a vkusu, které byly v Japonsku ceněny již před 

vlivem buddhismu. Inklinace k přírodnímu a umírněnému, která vycházela z šintó či 

předbuddhistického animistického a šamanistikého myšlení, byla v Japonsku přítomná již 

dávno před příchodem čínské inspirace Tento styl tak Japoncům přirozeně vyhovoval a 

dokázali docenit jeho nenápadnou eleganci. (Young 2007, s. 113) 

Tento zenem ovlivněný, umírněný styl byl ve středověku velmi populární a zejména na konci 

období Muromači se velmi rozšířil a následně ovlivnil mnoho aspektů japonské architektury, 

které jsou dnes považovány za kvality „tradičního japonského domu“. Jedním z dodnes 

stojících skvělých příkaldů stylu šoin je budova Tógudó (東求堂), která patří ke komplexu 

Stříbrného pavilonu. (obr. č. 16) 
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Kulminací japonského zenového stylu v architektuře se pak stal dům ve stylu sukija 数奇屋. 

(obr. č. 20) Šlo o trochu uvolněnější verzi formálního stylu šoin jejíž předobraz se dá najít v 

architektuře čajových pavilonků. Tento styl byl méně vojensky pragmatický než styl šoin. 

Styl sukija byl bližší běžnému člověku a nebyl určen primárně pro válečníky. Byl jemnější, 

křehčí a silně se v něm projevovaly zenové preference střídmosti a strohosti. Záměrné 

omezení dekorativnosti pak dovolovalo experimentování s materiály a vybízelo 

k rafinovanosti. 

Tento typ domu se zpočátku zdál příliš křehký na to, aby vydržel v japonském prostředí 

s častými zemětřeseními. Ovšem jeho lehkost a flexibilita se nakonec projevily jako nesmírně 

výhodné. Klíčem bylo to, že většina váhy domu se přenášela ne do statických zdí, ale do 

nosných sloupů, které byly individuálně zakotveny do velkých kamenů částečně zakopaných 

v zemi. Tyto sloupy sahaly skrz dům až po strop, jehož váha, společně s váhou střechy, která 

byla standardně z dřevěných šindelů, zajišťovala, že zůstaly ukotveny na svém místě. To 

vytvořilo jakousi „plovoucí“ konstrukci, která byla schopna se pohybovat společně 

s pohybem půdy, a tím pádem byl dům natolik flexibilní, že dokázal odolat i silnějším 

zemětřesením. Další sada podobně ukotvených kratších sloupů tvořila základ pro lehce 

vyvýšenou podlahu tvořenou z těsně přiléhajících dřevěných prken. Přesahující část podlahy 

byla využívána jako vnější veranda nebo chodba engawa 縁側 (obr. č. 21), která poskytovala 

výhled do zahrady. Celá struktura domu tedy byla v podstatě pohyblivá, váhu držely sloupy a 

příčné stropní trámy,  a vnější zdi neměly konstrukční účel. Díky tomu mohly být stěny 

tvořeny jen z jílu vtlačeného do bambusového rámce, omítnutého tenkou vrstvou sádry, jejíž 

bílá barva a jemná textura elegantně kontrastovala s hrubým neopracovaným dřevem trámů a 

sloupů. Některé stěny pak byly dokonce úplně nahrazeny posuvnými panely tvořenými jen 

dřevěným rámem vyplněným rýžovým papírem. Ten opět propouštěl do místnosti světlo a 

dodával interiéru měkké přítmí. Všechny prvky dohromady tvořily dojem otevřeného a velice 

flexibilního prostoru, který není ničím omezován. I posuvné panely fusuma 襖 (obr. č. 22) 

dělící vnitřní prostory, byly pohyblivé, zavěšené od stropu, a netvořily žádnou pevnou 

překážku. (Hoover 1977, s. 113-114)  
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Tento styl dokončuje vývoj domovní architektury podle zásad zenového vkusu. Veškeré linie 

ohraničující prostor jsou velice čisté – od geometrických linií podlahy, které jsou ještě 

zdůrazněny tmavým lemováním jednotlivých tatami, až po přiznanou konstrukci tvořenou 

tmavými nosnými sloupy a příčnými trámy jasně vystupujícími oproti bílému podkladu stěn. 

(obr. č. 23) Tím, že se architektura záměrně vyhýbá křivkám, které evokují smyslnost, nabývá 

celý dům nádech určité formálnálnosti a geometrické elegance. Výzdoba je velice decentní a 

nenápadná, takže na první pohled nestrhává pozornost, spíš jen podvědomě působí na vnímání 

krásy. Důraz je kladen především na textury materiálů a jejich kontrast a účelové dekorace 

jsou potlačeny. Pokoje jsou vzdušné. Odnímatelné příčky a posuvné stěny tvoří vzájemně 

provázaný, plynulý a nepřerušovaný vnitřní prostor. Vnější stěny tvořené posuvnými dveřmi 

se dají otevřít a skýtají přímý výhled do zahrady, která, podobně jako v zenových klášterech, 

je tvořena malým uzavřeným a ohraničeným výsekem autentické přírody. Když jsou posuvné 

dveře otevřené, je výhled ven téměř neomezený a ničím nerušený, čímž se v podstatě smývá 

rozdíl mezi vnitřním prostorem a vnějším, přírodním světem. Když jsou naopak posuvné 

stěny zavřené, tak je světlo uvnitř, filtrované přes bílý rýžový papír, měkké a příjemné, 

zjemňuje kontury, potlačuje výrazné barvy a zdůrazňuje dojem přírodnosti. Vybavení je 

střídmé a používá se jen zcela nezbytný nábytek, který je většinou soustředěn spíš do centra 

místnosti, než ke krajům, což dále umocňuje pocit z volného prostoru. Navíc vzhledem 

k tomu, že Japonci nikdy nepřivykli židlím, tak se sedí na zemi a úhel pohledu v podstatě není 

příliš vyvýšený nad úroveň země, což podporuje dojem, že je člověk v harmonii s okolním 

prostředím a nevyvyšuje se nad něj. Celý dům navozuje atmosféru harmonie a klidu.  

Dům v takovém stylu dokáže působením na estetické smysly přímo zprostředkovat samotný 

zenový náhled na svět a zenové ideály - svobodu a volnost, jednoduchost, střídmé formy a 

jednotu s přírodou. Nabízí čistý prostor, podobně jako zenový chrám, kde se může mysl 

uvolnit, kde lze uniknout vnějšímu materiálnímu světu a nerušeně meditovat, či zkrátka jen 

nalézt klid. Zároveň jde ale o obydlí plné pragmatických prvků (např. ona „plovoucí“ 

struktura) vhodné i k velmi praktickému a, oproti předchozím typům domů, i pohodlnému žití 

běžného člověka. Tento styl architektury tak nenápadně a mnohdy i podvědomě dodává 

zenový rozměr každodennímu životu. 

 

Z konkrétních příkladů nemohu nezmínit perly zenové architektury v Japonsku, Zlatý a 

Stříbrný pavilon. Tyto stavby jsou opravdu ztělesněním zlatého věku zenového vlivu 
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na umění. Paradoxní je, že tento zlatý věk kultury a umění se odehrával v době velké 

společenské nestability, nespokojenosti obyvatelstva a začínajících válek. Je možné, že jak se 

kamakurští válečníci obraceli k zenu proto, aby získali sílu, rozvahu a odstup na bojišti, tak 

ašikagská šlechta v něm hledala estetický únik před neutěšenou realitou a spirituální útěchu 

v bortícím se světě. Toho dokladem můžou být i právě oba pavilony, které v sobě spojují 

nejen světskou eleganci a pohodlí zenové architektury, ale i duchovní rozměr jako místa 

určená k odpočinku mysli a meditaci.  

 

Zlatý pavilon (Kinkakudži 金閣寺) (obr.č. 24) byl postaven v roce 1397 v Kitajamě na místě 

původní rezidence patřící rodu Saiondži na příkaz Ašikagy Jošimicua. Po jeho smrti byl 

pavilon přeměněn dle jeho přání na zenový chrám. Vzhled pavilonu odkazuje na mechový 

klášter Saihódži Musóa Sosekiho z roku 1339. Ač do té doby nebylo zvykem stavět 

několikapatrové budovy, jedná se o třípatrovou dřevěnou stavbu, jejíž inspirace 

pravděpodobně pochází z jižní Číny. Budova svým tvarem připomíná pagodu a každé z pater 

je postaveno v jiném stylu, přízemí v heianském stylu šinden zukuri, první patro 

v kamakurském stylu šoin zukuri a poslední jako zenová meditační síň. Dvě spodní patra byla 

využívána k hoštění večírků hudby či poezie, horní patro pak bylo zasvěceno především 

meditaci. (Dumoulin 2005, s. 226) Název pochází od zlatými plátky pokryté střechy 

s fénixem na špici, což příliš neodpovídá střídmosti zenového vkusu. Tento ústupek 

okázalosti však vyvažují čisté linie a zejména použití přírodního, nebarveného dřeva ve 

spodním podlaží, které se stalo typickým znakem zenové architektury v dalších letech. Zlatý 

pavilon v sobě snoubí světskost i spiritualitu, Jošimicuovu touhu po velkoleposti i eleganci 

zenového vkusu. Zenovou estetiku zde podporuje i zasazení pavilonu do velké zahrady s 

jezírkem, jež zprostředkovává propojení s přírodou.  

 

Stříbrný pavilon (Ginkakudži 銀閣寺) (obr. č. 25) je oproti Zlatému střídmější. Důvodem 

byl nejen posun vkusu a hlubší zaujetí zenem, ale především změna situace a finančních 

možností jeho zakladatele v průběhu stavby. Ašikaga Jošimasa začal plánovat jeho stavbu 

v roce 1466 jako své útočiště, kam se hodlal uchýlit poté, co se stáhne z politického dění, 

ovšem plány přerušila válka Ónin. Po válce se místo honosné vily rozhodl postavit jen malý 

pavilon poblíž rezidence, ve které přebýval. Stavba zabrala víc času (1484-1490), než se 

předpokládalo, a byla tak dokončena až po Jošimasově smrti. Využití pavilonu bylo po jeho 
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smrti také změněno z rezidenční vilky na zenový chrám Džišódži 慈照寺. Pavilon tak nemá 

původně plánovanou stříbrnou střechu, ale je celý vyveden v bílé a tmavě hnědé zásluhou 

přírodního dřeva, které postupem času ztmavlo pod vlivem počasí. Má jen dvě patra, z nichž 

přízemí je v rezidenčním stylu šoin zukuri, kdežto první ve stylu zenové chrámové 

architektury. Jeho stavbu totiž zčásti financovali i zenoví mniši ze zisků z obchodu a Čínou. I 

se stavbou okolní zahrady pokračovali zenoví mniši a to až do poloviny 16. století.  V areálu 

pavilonu (obr. č. 26) se tak nachází i oddělená budova určená pro meditaci a pití čaje – 

předchůdce čajového domku. Ač šógunovy umělecké tendence dříve hraničily s extravagancí, 

tak poté, co kvůli válce musel omezit finanční náklady a také se víc ponořil do studia zenu, 

svou okázalost a výstřednost dost omezil. Navíc vzhledem k tomu, že stavba byla (zejména po 

jeho smrti) pod přímým dohledem zenových mnichů, vznikla budova výrazně střídmější než 

bylo původně zamýšleno. Stříbrný pavilon se tak stal epitomem jednoduché zenové estetiky a 

elegance. 

 



Myšlenky zenového buddhismu a jejich odraz v japonském umění 

 

 

41 

 

 

4.2 Zahradní architektura 

Zenová zahradní architekura je od architektury budov neoddělitelná. Jen těžko se můžeme 

zabývat chrámy či pavilony, aniž bychom se věnovali i jejich zasazení do okolní zahrady. 

Budovy se zahradami se navzájem doplňovaly a společně vytvářely zcela přirozený a vysoce 

estetický celek. Ne nadarmo jsou zahrady snad nejslavnější formou zenového umění. 

Zahrady byly součástí japonské kultury po dlouhou dobu, a té čínské ještě déle, ovšem až 

s příchodem zenu se staly úmyslným vyjádřením abstraktních náboženských myšlenek a 

symbolů. Původní účel dálněvýchodních zahrad se dá vystopovat k čínské legendě, která 

praví, že císař Wu z Chan postavil u svého paláce první zahradu, aby přilákal božstva střežící 

tajemství věčného života, která žila na rajských plovoucích ostrovech. Cílem bylo postavit 

zahradu ještě krásnější než byl ráj, ve kterém Nesmrtelní přebývali, a tím je přimět se 

přestěhovat. Od období Šesti dynastií (六朝 220-589) pak čínské zahrady začaly reflektovat 

buddhistické představy. Přestaly být nápodobou plovoucích ostrovů, ale staly se symbolem 

ideální přírody amidistického Západního ráje. K tomu se přidal i vliv taoismu směřující 

k nápodobě reálné přírody a harmonii jin a jang a reference na konkrétní legendy se oslabily. 

Později učenci během období Tchang hledali úkryt v horách a z přírody čerpali spirituální i 

uměleckou inspiraci, jejich vnímání krajiny tak už nebylo tolik zidealizované, a jejich 

přínosem bylo, že do zahradní architektury pronikly odkazy na drsnější, nezkrocenou přírodu, 

jako jsou hory, potůčky a kameny. (Hoover 1977, s. 77)  Zidealizované prostředí čínských 

zahrad napodobující nějaký nedostižný vzor se postupně měnilo tak, aby připomínalo 

známější prostředí a navozovalo pocit, že člověk je skutečně uprostřed divoké přírody. 

Čchanoví a potažmo zenoví mniši razili názor, že pokud už má být příroda uzavřená do 

prostoru zahrady, tak by měla zůstat co nejpřirozenější jako by do ní ruka člověka nikdy 

nezasáhla. Toto pojetí přírody bylo velmi blízké šintoistickému pojetí v japonské kultuře.  

 

Japonci se čínskými zahradami inspirovali už od období Nara, kdy v samotném plánu města 

byly vyhrazeny plochy počítající se zahradami a parky. Další rozkvět pokračoval s počátkem 

období Heian, kdy dvorská šlechta ve velkém kopírovala čínské vzory. Zahrady obklopující 

paláce či aristokratické rezidence byly nádherné, s jezírky, ostrůvky, pavilonky v čínském 

stylu, ovocnými stromy, kvetoucími keři a podobně, ovšem jejich spirituální přesah byl 

minimální. (obr. č. 26) Sloužily spíš jako místo pro večírky, procházky, odpočinek či básnické 
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soutěže. S rozšířením amidovského kultu a víry v sekty Čisté země se význam zahrad začal 

vracet od čistě světského účelu zpět k idejím buddhismu. U chrámů vznikaly zahrady 

odkazující na Západní ráj (obr. č. 27 ) a okázalých čistě dekorativních aristokratických zahrad 

u soukromých rezidencí ubývalo. S příchodem zenu byl heianský typ zahrad zcela překonán a 

zahrady dostaly zcela nový směr vývoje. Už od obobí Kamakura vznikaly zahrady podle 

zenových zásad a jejich největší rozmach nastal v období Muromači. 

 

Největší vliv na vývoj zenových zahrad měly po obnovení japonsko-čínských styků sungské 

čchanové zahrady oproštěné od prvoplánových ozdobných prvků oblíbených za dynastie 

Tchang a překvapivě také tušová malba. Ta dokázala zachytit pocity mnichů vůči přírodnímu 

světu a posunula vzhled zahrad směrem k omezení barev, monochromatičnosti a symbolismu. 

Místo napodobování imaginárního zidealizovaného ráje teď zahrada vlastně měla být 

trojrozměrnou krajinomalbou, která se snažila zobrazit přírodu v symbolech a náznacích, ale 

přitom co možná nejvěrněji a nejpřirozeněji. V zahradní architektuře se používaly dokonce i 

podobné techniky jako v malbě – včetně hrátek s perspektivou. Cílem bylo vytvořit prostor, 

který navozuje pocit, že je člověk uprostřed hluboké přírody a ne v člověkem uměle 

vytvořené zahradě. 

Mnohé zahrady byly navrženy tak, aby se na ně hledělo z jednoho pevně stanoveného bodu. 

Tím se otevřela možnost používat původně malířské techniky určené pro dvojrozměrná díla i 

v trojrozměrném světě. Dalo se třeba manipulovat s perspektivou zahrad tím, že se pomocí 

zkratky vytvořila iluze větší hloubky. Například v zahradě u Zlatého pavilonu (obr. č.28) jsou 

na straně jezera, odkud se návštěvník dívá, záměrně použity větší kameny se zajímavým 

tvarem a detaily, kdežto na protilehlé straně jsou kameny menší a hladší, což umocňuje dojem 

větší vzdálenosti. Později se k těmto hrátkám využívaly i barvy. V popředí výhledu byly 

sázeny stromu s velkými světlými listy a dál od diváka menší stromy s drobnějšími a 

tmavšími listy. Stejně tak cestičky začínaly širší a směrem ke konci zahrady se zužovaly a 

byly vysypány čím dál tím menšími a tmavšími kamínky. Cestičky také nebyly přímé, ale 

kroutily se a zahýbaly, aby narušily divákovu linii pohledu a jeho vnímání vzdálenosti. Celé 

zahrady pak cílily na to být určitou miniaturou skutečnosti. I na malému prostoru se dal 

vyvolat dojem celého rozlehlého lesa. K tomu se využívalo i okolní prostředí (jde o techniku 

tzv. vypůjčená scenérie šakkei 借景) a do celkové kompozice zahrady se zapojovaly např. 
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vzdálené hory či budovy daleko za zdí zahrady. (Young 2005, s. 20) V chrámu Šódendži正伝

寺 tak existustuje zahrada, za jejíž zdí je v dálce vidět silueta hory Hiei, která ale přitom 

působí jako součást samotné zahrady. (obr. č. 29) U chrámu Raikjúdži 頼久寺 pak najdeme 

výhled do zahrady, která zdánlivě pokračuje až k hoře Atago, aniž by byl vidět předěl mezi 

zahradou a okolní krajinou. (obr. č. 30) 
Další psychologický trik využívaný i v malbě, který pronikl do architektury zenových zahrad, 

sázel na přirozenou tendenci mysli doplňovat si věci, které ve skutečnosti nevidí. Šlo o 

techniku miegakure 見え隠れ, kdy byl výhled divákovi záměrně zakryt a ten si na základě 

instinktivních vizuálních předpokladů scenérii doplnil. (obr. č.34) Běžně byly například konec 

cestičky a zeď, která ohraničovala zahradu, skryté vzrostlými stromy, což vedlo k domněnce, 

že cesta vede dál a dál do nějakých neviděných zákoutí. I husté listoví nepravidlně 

vysázených stromů, které částečně brání ve výhledu, zmenšuje divákovu schopnost správně 

vnímat vzdálenost. Tyto triky jednoznačně vycházejí ze zenovému myšlení – logická část 

mysli, ta, co vnímá vzdálenost a hloubky, je záměrně matena zcela jednoduchými metodami. 

Takové techniky implicitně poukazují na to, jak moc nás mohou naše smysly a analytické 

myšlení klamat. 

Dojem velikosti je dále umocňován ponecháním velkých prázdných míst, jejichž otevřená 

plocha zdánlivě rozšiřuje prostor zahrady. Kromě toho například kameny byly usazovány 

napůl do hlíny tak, že vzbuzovaly přesvědčení, že jsou jen drobnou viditelnou špičkou velké 

skály, která leží pod zemí. Tyto triky a manipulace s perspektivou a divákovým vnímáním 

pak byly umně zakryty navozeným pocitem přírodnosti a stáří, který způsoboval, že divák 

žádnou manipulaci ani nečekal. V zahradách se nepoužívaly květiny, které by tyto optické 

triky mohly pokazit, a preferovány byly stromy, keře, kameny, mech… Kameny byly usazeny 

v trávě nebo zakryté mechem, aby se zdály být přirozenou součástí scenérie bez uměleckého 

záměru. Všechny prvky v zahradě byly naaranžovány tak, aby splynuly do jednoho zdánlivě 

přírodního celku. Nic nesmělo být dokonale symetrické, vyumělkované či na první pohled 

perfektní, to jsou totiž kvality, kterých si racionální mysl všimne a upozorňuje jí to na fakt, že 

je dílo vytvořeno člověkem. V takovém případě je daleko těžší ji oklamat. V asymetrické 

kompozici ovšem není žádný prvek dominantní a pokud už je některý z prvků ústřední, není 

ve středu kompozice, takže nepřitahuje pozornost a nebystří bdělost. Kameny či stromy byly 

často uspořádány do trojúhelníkových kompozic, které měly vyváženou diagonální, 
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horizontální i vertikální osu, ovšem nebyly otrocky symetrické. (obr. č. 31) Pokud je scenérie 

takto přirozená, zdánlivě nahodilá a působí jako přírodní les, mysl je daleko méně ostražitá, je 

snadněji ošálena a ochotněji přistoupí na hru iluzí s perspektivou.  

 

Kompozice samozřejmě vychází i z toho, odkud se očekává, že bude divák zahradu 

pozorovat. Některé zahrady jsou koncipovány na pohled od vchodu, některé mají být 

pozorovány zevnitř budovy nebo z verandy. To se odráží v celém rozvržení zahrady a přináší 

to nutnost vyvážit potřebnou stabilitu celé struktury s určitou mírou dynamismu, který navádí 

zrak z jednoho prvku na druhý a vtahuje tak diváka do kreativního procesu pozorování. Do 

zahrady jsou zapojeny i samotné stavby, např. ve schématu známém jako „husy v letu“ tvoří 

budova střed kompozice a od ní vybíhají dvě diagonální linie, které nabízejí zajímavé 

rozestavení prvků a nenuceně začleňují stavbu do okolního prostředí, v této kompozici 

nemusí jít jen o budovy samotné, ale i např. mostek. (obr. č. 32) Kompozice pak opět působila 

nahodile, jako by byla jen náhodným výsekem zcela běžné přírody. I tak je ale třeba mít na 

paměti, že zahrada stále byla druhem umění. Nešlo o to vytvořit přesnou kopii přírody bez 

jakékoliv invence, jako spíš o její symbolickou, miniaturizovanou interpretaci. Ten malý 

prostor měl vyjádřit v náznacích celistvost přírody jako takové a zároveň nesl i nějaký hlubší 

význam. Cílem bylo předat tuto hlubší myšlenku divákovi, ať už konkrétními odkazy (např. 

kameny symbolizující jeřába a želvu, které jednoznačně odkazovaly k dlouhověkosti7)), 

abstraktními symboly (např. uhrabaný písek mezi kameny v suchých zahradách, který se dal 

mnohoznačně vykládat) nebo celkovým dojmem, který zahrada vyvolávala. 

 

Symbolismus v japonských zahradách byl klíčový a i on se pod vlivem zenu značně změnil a 

vyvinul. Právě působením zenového myšlení se symboly postupně stávaly víc a víc 

abstraktními a jednoduššími. Tento vývoj je v zahradní architektuře velmi zřetelný při 

srovnání s tradičními čínskými zahradami. V  tchangském pojetí byla zahrada koncipována 

jako určitý protiklad formálního světa uvnitř domu. Oproti tomu Japonci zahradu vnímali jako 

„prodloužení“ domu. Dům zcela přirozeně do zahrady patřil stejně jako zahrada přirozeně 

patřila k domu. Čínské zahrady (obr. č. 33) byly komplikované, dělené, vytvářely 

idealizované scenérie, kterými se mělo procházet a nechat se jimi okouzlit. Obsahovaly 

dekorace, které na první pohled nebyly přírodní, ale člověkem vytvořené (např. omítnuté zdi 

nebo výrazně barevné prvky). Přítomnost těchto „nepřirozených“ prvků, půlkruhové 
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symetrické motivy, netradičně až bizarně tvarované kameny a květiny dodávaly zahradám 

opulentní vzhled. Venkovní zdi pak měly zabránit tomu, aby někdo nahlížel dovnitř do 

zahrady. Naopak, japonské zenové zahrady měly za úkol vytvořit iluzi, že vše je zcela 

přírodní a vzniklé zcela bez lidského přičinění. Dekorace byly minimální nebo žádné a i 

samotná zeď byla často umně skrytá za stromy či keři, aby iluzi přirozenosti nenarušovala. 

Její účel totiž byl zabránit tomu, aby se lidé uvnitř dívali ven – což je zcela zásadní rozdíl ve 

funkci i ve filosofii. Zeď totiž nemá striktně ohraničovat prostor, naopak má dále podpořit 

iluzi nekonečnosti zahrady a napomoci člověku cítit se jako v lůně přírody tím, že jej nic 

neruší. Kromě toho byly zenové zahrady primárně určené k pozorování z konkrétního místa, 

ne k procházení a pořádání párty. Byly tudíž spíš statickým uměleckým dílem, podobně jako 

malby či kaligrafie. 

Převládajícím pocitem, který měly vyvolat čínské zahrady, byla rafinovanost, pocta lidským 

dovednostem, obdiv k tomu, jak dokonalou umělou idealizovanou krajinu se podařilo 

vytvořit. Naopak japonské zenové zahrady, ve kterých byly preferovány rovné linie místo 

křivek, asymetrie místo symetrických kompozicí, jednoduchost místo zdobnosti, spíše budily 

dojem oslavy krajiny a přírody samotné spíš než lidských schopností. Zenová zahrada sice 

byla uzavřená na malém prostoru, ale vyvolávala pocit nekonečnosti, symbolizovala celou 

přírodu. Zenový přístup k zahradní architektuře změnil vysoce dekorativní formu, ale 

s poněkud prázdným obsahem, na druh umění, které bylo nejen esteticky krásné, ale i vysoce 

symbolické, a dokázalo tak vyjádřit složité abstraktní myšlenky. 

Z japonských zahrad, které nejlépe ukazují principy rané zenové zahradní architektury, bych 

ráda vyzdvihla především tyto čtyři: mechová zahrada u chrámu Saihódži 西芳寺  (také 

Kokedera 苔寺), zahrada u chrámu Tenrjúdži 天龍寺, obě ovlivněné vkusem Musó Sosekiho, 

a zahrady u Zlatého a Stříbrného pavilonu, odrážející vkus Ašikagy Jošimicua a Jošimasy. 

Všechny byly postaveny na místě původních heianských či kamakurských soukromých 

zahrad a přetvořené pod vlivem zenu. Zahrada Saihódži vznikala za vlády Ašikagy 

Takaudžiho na místě amidistické zahrady a původně sloužila jako místo pro rozjímání a únik 

před vnějším světem. Zajímavým prvkem jsou její dvě úrovně, které podporují dojem velké 

rozlohy, neohraničenosti scenérie. Spodní část zahrady (obr. č. 34)  je pak soustředěná okolo 

jezírka ve tvaru znaku pro srdce či mysl, kokoro 心. V přilehlé zahradě roste přes 120 druhů 

mechu, a je určena k procházení. Tento účel, jak už jsem zmínila výše, ze zenových zahrad 
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s postupem času vymizel a později byly určeny jen k obdivování zvenčí. Vrchní část zahrady 

(obr. č. 35) se přibližuje ke stylu pozdnějších suchých kamenných zahrad, což vytváří 

zajímavý kontrast k části spodní (ostré kameny vs. měkký mech). Je zde také suchá kaskáda 

z aranžovaných kamenů, kudy nikdy voda netekla, ale je to symbol vodopádu, který býval 

nezbytnou součástí čínských zahrad. Musóův vkus se zde projevoval zejména ve výběru a 

umístění kamenů (např. hrubé kameny umístěné na ostrůvcích v jezírku), které později 

inspirovalo práci s kameny třeba v zahradě u Zlatého pavilonu.  

Zahrada u Tenrjúdži byla založena Takaudžim také na popud Musóa. Jeho zapojení v návrhu 

zahrady je sporné. Je možné, že architektem byl některý z čchanových mnichů z Číny, neboť 

zahrada je výrazně pod sungským vlivem. Ovšem v některých prvcích je znatelný Musóův 

rukopis – osobitá práce s kameny, ostrůvky v jezírku se třemi kameny, které odkazují ke třem 

plánům krajinomalby, simulovaný kamenný vodopád v pozadí… Tato zahrada už je určena 

k pozorování zvenčí, primárně z verandy, kde výhledu dominuje Arašijama v pozadí, která je 

technikou šakkei vizuálně zapojena do kompozice zahrady. (obr. č. 36) V zahradě je též 

jezírko, které je napájeno spodními prameny a má symbolizovat lidskou mysl, která čerpá klid 

a sílu z přírody, tak jako jezero čerpá vodu z těchto na první pohled neviděných pramenů. 

Voda v jezírku a bílý písek na břehu pak symbolizují očištění pro duši. (Dumoulin 2005, s. 

228)  

Zahrada u Kinkakudži je z doby, kdy už byly zenové koncepty velmi dobře uchopeny, už také 

existovalo mnoho zahrad v zenovém stylu, a Jošimicu tak přesně věděl, jak by měla jeho 

zahrada vypadat. (obr. č. 37) Jedná se tak o jednu z nejlepších zenových zahrad v celém 

Japonsku. Jejímu rozvržení vévodí jezírko s roztroušenými malými ostrůvky, na kterých 

rostou zakrslé borovice, či jsou zde usazeny kameny představující kromě jiného želvy a 

jeřáby7). (obr. č. 28) Ústředním bodem pak byl pavilon, ze kterého měla být zahrada 

pozorována primárně, dnes je ale pavilon více u kraje jezírka, než tomu bylo původně. Svahy 

okolo jsou porostlé stromy a výhled je zakrytý hustým listovím tak, aby byla hranice, kde 

končí zahrada a začíná hora, co nejméně znatelná. Zahrada Kinkakudži už je osobitě 

japonská, a ne tak silně ovlivněná sungskými vzory (jako např. zahrada u Tenrjúdži), a lze ji 

považovat za první krok k dospělé zenové architektuře. 

 

Jošimasa při budování zahrady u Ginkakudži obdivoval koncept jak zahrady u Saihódži, tak té 

u Kinkakudži, ale vkus doby byl po válkách Ónin už poněkud změněný, takže zahrada vypadá 
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odlišně. Ač měl ve svém okolí mnohé zenové estéty, zahradu navrhl z velké části sám a tvořil 

ji za asistence nové vrstvy profesionálních zahradníků, kteří se starali o náročnou práci jako 

bylo třeba přesouvání těžkých kamenů. Zahrada je dvouúrovňová, v pozadí je kamenný 

vodopád, ve spodní části opět jezírko rozdělené kamenným mostkem, který spojuje centrální 

ostrůvek s oběma břehy, a s malými ostrůvky porostlými zakrslými borovicemi.(obr.č.38) 

(Inspiraci v Saihódži lze nalézt v práci s kameny, protože byly použity podobně ostře hranaté 

kameny v kombinaci s plochými širokými kameny, které uspořádáním připomínají krajinky 

z období Sung. Zahrada u Ginkakudži byla uměleckým dílem navzdory pohnuté době, ve 

které vznikala. Byla to oáza klidu vhodná pro rozjímání na okraji válkami poničeného Kjóta. 

 

S Jošimasou přišel konec převládajícího vlivu zenu, zenové umění přišlo o mnohé své 

patrony, a jeho směr se změnil, umění se stalo více hloubavým, symbolickým a abstraktním. 

Tento směr přinesl vyvrcholení v podobě zahrad ve stylu kare sansui 枯山水. Dá se to 

považovat za poslední krok v inspiraci malbou. Zahrady kare sansui jsou v podstatě 

trojrozměrné reprodukce sungských, či zenových, krajinomaleb. V takové zahradě je celá 

krajina stěsnaná do malého prostoru a vše, od moře, přes stromy a keře až po perspektivu, je 

vyjádřeno pomocí kamenů, písku či občasného mechu. Veškeré prostředky jsou tak 

jednoduché, jak je to jen možné, podobně jako u tušové malby, kde také pomocí několika 

jednoduchých tahů lze vyjádřit vše potřebné. Postupem času začaly být zahrady dokonce i 

monochromní, podobně jako zmíněné tušové malby zcela bez barev. Pracovaly jen s 

přírodními odstíny kamenů - šedá, černo-hnědá, bílá… Zahrady byly rozlohou menší než ty 

rané zenové, byly koncentrovanější a vysoce stylizované do abstraktního zpodobnění přírody 

pomocí miniatur a symbolů. 

Tím, že takové zahrady nemají na první pohled jasný smysl a přehledné symetrické 

uspořádání, představují pro mysl výzvu, podobně jako např. kóany. Abstraktní pojetí těchto 

zahrad, přísně strohý design a propracovaná kompozice, která nenásilně vede divákův pohled 

od jednoho prvku ke druhému, pomáhá nabourat zaběhnuté racionální uvažování, zklidňuje 

mysl a napomáhá koncetraci, jež je pro meditaci nezbytné. Pozorování takové zahrady se 

zcela vyrovná studování zenové malby či kaligrafie, co do hloubky smyslu, symboliky a 

jednoduchosti použitých prostředků k jejich vyjádření. 
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Jedním ze skvělých příkladů stylu kare sansui je zahrada Daisenin 大仙院  (součást 

chrámového komplexu Daitokudži 大徳寺 v Kjótu), což je písková zahrada představující 

sungskou krajinu, která obklopuje budovu chrámu ze všech stran, a vytváří tak dojem, že je 

divák přímou součástí této scény.  Krajina je jen načrtnutá pomocí několika jednoduchých 

symbolů: z uhrabaného písku připomínajícího vodní plochu (přes část písku dokonce vede 

mostek, který dojem umocňuje) vystupují na výšku postavené hrubé kameny symbolizující 

hory a ploché kameny symbolizující vodopád a řeku. Nejsou potřeba žádné přímé symboly 

nebo explicitní odkazy,  a přitom podstata scenérie je i pomocí jemných náznaků zcela 

zřejmá. 

V takto minimalistickém provedení se velice dbalo na detaily. Každý kámen musel být 

pečlivě vybrán. Upřednostňovány byly kameny, které byly něčím zajímavé, měly určitou 

osobitost, a přitom neměly na první pohled tak zvláštní tvar, aby na sebe strhávaly pozornost 

na úkor ostatních prvků. Ideální byly kameny, které měly vcelku běžný tvar, ale zajímavou 

texturu a vypadaly omšele a staře. Oblíbené byly i ty, které připomínaly hory či útesy 

z tušových maleb, hrubé s ostrými hranami, ale od člověka neopracované. Takových kamenů 

bylo sice v okolí Kjóta dostatek během období Kamakura a raného Muromači, ovšem po 

válce Ónin už zmizely. Začaly se tedy recyklovat kameny, které byly již předtím použité 

v jiných zahradách patřících k chrámům vypáleným během válek nebo ke zničeným 

šlechtickým rezidencím. To kamenům navíc dodávalo ještě další rozměr, měly patinu, 

„životní“ příběh a určitou osobnost – a právě zejména díky nádherným kamenům „s historií“, 

je zahrada Daisenin tak ceněná. 

 

Ovšem nejznámější zahrada kare sansui, která i patří mezi památky UNESCO, je u chrámu 

Rjóandži 龍安寺 na severozápadě Kjóta. Tato zahrada je považována za samotnou esenci 

zenu, na malém prostoru zde není vyvedená pouze symbolická horská krajinka, ale je zde 

vydestilován celý vesmír. (Hoover 1977, s. 90) I tato zahrada vznikla na místě dekorativní 

zahrady v čínském stylu pocházející z období Heian. Zahrada byla přestavěna na konci 15. 

století. Část té původní (obr.č. 40) zůstala zachována dodnes a tvoří zajímavý protiklad, když 

člověk přichází ke chrámu skrz zelenou zahradu s jezírkem a za zdí chrámu nalezne další, 

ovšem zcela odlišnou, suchou zahradu. (obr. č. 41) Okolo té je postavena dlouhá otevřená 

veranda, která, na rozdíl od oken, umožňuje nerušený výhled na celou plochu zahrady. Ze 
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zbylých třech stran je zahrada obehnána zídkou s pískovou omítkou a šindelovou stříškou 

z tmavě hnědého dřeva, které kontrastuje s bílou barvou písku. V zahradě nejsou stromy ani 

tráva, jediné stromy jsou ty, které lze vidět za zdí zahrady. Sestává pouze z prostranství s 

pískem a kameny v pěti různě velkých skupinkách umístěných v ostrůvcích zeleného mechu. 

Nejde zde už o symbolické zpodobnění určité konkrétní krajiny, ale o zcela abstraktní cvičení 

v kompozici a uspořádávání objektů a materiálů v prostoru. Kameny jsou sestaveny do dvou 

skupin po dvou kamenech, dvou skupin po třech a jedné po pěti, z nichž každé dominuje 

jeden větší, většinou vertikálně usazený, kámen doplněný jedním či více menšími a tvarově 

nevýraznými kameny. Kompozice (obr. č. 31) zahrady je vyvážená, ale ne symetrická, na levé 

straně jsou dvě skupiny kamenů, které co do velikosti odpovídají třem skupinkám vpravo. 

Sklon jednotlivých kamenů, písek, který je uhrabávaný podél, i fakt, že všechny skupinky 

jsou trochu mimo osu zahrady, dodávají kompozici na dynamičnosti, která táhne divákův 

pohled ze strany na stranu. Písek zde zastává podobnou funkci jako prázdná místa v tušové 

malbě – podtrhuje jednotlivé kameny a podněcuje fantazii, aby si domýšlela, co je jím 

vyjádřeno, a spolupodílela se tak na tvorbě zahrady. Celá zahrada má své kouzlo v tom, že 

evokuje pocit nekonečnosti i v takto uzavřeném a omezeném prostoru, zcela v souladu se 

zenovým konceptem odpoutanosti a nicoty. A byť se uskupení a umístění kamenů zdá být 

náhodné, je záměrně zkomponováno a podvědomě vnímáno jako dokonalé. Logické myšlení 

je zde narušeno pomocí deformace symetrie, abstraktní kompozice a přísného minimalismu, a 

zahrada působí primárně na  intuitivní stránku mysli. Zahrada Rjóandži nepůsobí jako 

explicitní umělecké dílo, ale spíš jako vyjádření oné základní pravdy, která není ukotvená 

v materiálním světě, evokuje místo, kde je překonaná dualita a mysl se může oprostit od 

zátěže tohoto světa. 

  

Daisenin a Rjóandži představují dva vrcholy zenové zahradní architektury – jedna z nich je 

symbolická krajina, se suchými vodopády a simulovanými potůčky, druhá pak zcela 

abstraktní monochromní kompozice, která působí moderně i stovky let po svém založení. To 

dokazuje, že zenové umění v mnoha ohledech předběhlo dobu. Abstrakce, jednoduchost, 

symbolismus a pozornost k detailu jsou kvality, které jsou zcela univerzální a nadčasové 

napříč časem a prostorem. A i proto je zenové umění dodnes velmi vysoce ceněno a 

obdivováno. Je totiž srozumitelné a působí na lidskou mysl a fantazii takovým způsobem, že 

je aktuální i o stovky let později.  
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4.3 Malířství 

Jak už jsem naznačila v předchozí části, malba byla v zenovém umění velice důležitá. Cílem 

zenu je nazřít pravou podstatu a cílem zenové malby bylo tuto podstatu vyjádřit. Nešlo však o 

realistické zobrazení, stejně tak, jako v zahradní architektuře nešlo o otrocké zpodobnění 

každého přírodního prvku. Naopak nejdůležitější bylo zachytit esenci myšlenky, 

zprostředkovat určitý prožitek. Nebyly potřeba explicitní detaily, vše se dalo vyjádřit pár 

jednoduchými tahy, které zachycovaly jen to nejdůležitější. Tento přístup byl v té době velmi 

novátorský a způsobil naprostou změnu směru ve výtvarném umění.  

 

Počátky zenové malby lze opět najít v Číně, kde se už od období Tchang čchanoví mniši 

vyznačovali láskou ke kaligrafii a černobílé malbě, která pokračovala i během dynastie Sung. 

Oproti hlavnímu proudu buddhistické malby, došli čchanoví mniši k radikálnímu odklonu, a 

to názorem, že monochromní vyjádření dokáže být expresivnější než jakákoliv barva. Černá 

tušová linka se běžně používala zejména jako sekundární prostředek, který vymezoval obrysy 

barevné plochy a nenesl význam sám o sobě. Ovšem v čchanové malbě se používala daleko 

kreativněji. Černá tuš se stala jediným médiem – a používala se nejen v lineární kresbě, ale 

dokonce i k vyplnění ploch. Pomocí ředění tuše do odstínů šedé a černé dokázali malíři 

dokonale nahradit použití barvy. Černobílá malba tak vyzývala diváka, aby se zapojil do 

procesu tvorby díla tím, že jeho fantazie podvědomě doplnila chybějící barvy. Výsledný efekt 

tak byl sugestivnější a přirozenější než kdy barevné dílo mohlo být. Barvy, které by byl 

umělec schopen namíchat by totiž nikdy nemohly být tak bohaté, jako paleta v divákově 

mysli. 

Čínští mniši také používali na tehdejší dobu velice neortodoxní metody vyjádření, které šly 

proti hlavnímu proudu buddhistické malby. Nemalovali jen štětci, ale experimentovali s 

nanášením tuše přímo na papír, kterou pak roztírali různými částmi těla, svazky slámy či 

látkou (tzv. nespoutaný styl, čín. muo-ku-fa, jap. bokkocu 没骨) (obr. č. 48), nebo s jejím 

rozstřikováním (čín. pomo, jap. hacuboku 溌墨). Tyto metody se přenesly a dále se rozvíjely i 

v období Sung, kdy čchanová malba začala být uznávaná jako plnohodnotná alternativa 

původní barevné buddhistické malby. Jedním z nejznámějších umělců té doby byl Liang 

Kchaj (梁楷 konec 12. stol. – 1. pol. 13. stol.), který sice nebyl mnich, ale čchanový vliv byl 
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v jeho dílech očividný. Jeho obrazy byly zpočátku velmi detailní, používal barvy a obecně 

jeho tvorba vycházela z většinového buddhistického vkusu té doby. (obr. č. 42) Ovšem s tím, 

jak plynuly roky, je velmi zřetelný vývoj v jeho technice. Se zájmem o čchanový styl v jeho 

dílech ubývaly detaily, díla získávala na abstraktním symbolismu a nabývala expresivitu. 

Postupně se přiklonil právě k nespoutanému stylu a jeho pozdní práce už jsou velmi strohé a 

jednoduché. (obr. č. 43)  Změna v jeho stylu a technikách byla odrazem duchovního vývoje, 

který prodělal, když se začal zajímat o čchan a v jeho díle je jasně zřetelné, jak moc se 

čchanové malířství té doby lišilo od ostatní tvorby. Jeho obrazy byly dováženy i do Japonska 

a sloužily jako inspirace pro pozdější zenové umělce. (Fontein 1970, s. 35)  

Dalším slavným malířem té doby byl Mu-čchi Fa-čchang (jap. Mokkei 牧谿, cca 1200-1270), 

který sice byl v Číně samotné kritizován kvůli tomu, že jeho díla nejsou dostatečně elegantní 

a jeho styl je hrubý, ovšem v Japonsku byl vysoce ceněn pro svou přirozenost až syrovost. 

Jeho díla zde byla často kopírována. Jedním z jeho nejslavnějších je pravděpodobně obraz 

Šest tomelů (čín. Š’tchu 柿图, jap. Kakizu 柿図) (obr. č. 44), který je esencí čchanových 

kvalit – minimalistický, monochromní, bez propracovaného pozadí, na prázdném pouze 

vystínovaném podkladu, ovšem s podstatou zachycenou pomocí několika základních tahů. 

Jeho práce se štětcem silně připomíná kaligrafické tahy. Čchanoví mniši totiž byli známí i 

svými úzkými vztahy s tehdejšími literáty a malba s poezií a kaligrafií se navzájem silně 

ovlivňovaly. Ostatně k Jižní škole sungské malby bývá odkazováno i jako k tzv. literátské 

škole (čín. wen-žen chua 文人畫). V rámci tohoto směru tak vznikala alegorická poezie 

doplněná malbami, např. desetibodové podobenství Hledání buvola (jap. džúgjú十牛), kde 

byly krátké básně doplněny tušovými ilustracemi a obě formy umění se vzájemně doplňovaly 

a pomáhaly společně předat abstraktní myšlenku čtenáři. Toto propojení se ovšem ke konci 

období Sung začalo postupně rozpadat. 

 

Během dynastie Sung se vyvinuly tři charakteristické žánry čchanové malby – figurální 

malba, portrétní malba a krajiny.  

Figurální malba (obr. č. 45) byla často didaktická a zobrazovala buddhistická podobenství. 

Nejčastějším tématem byli čchanoví patriarchové, vyobrazení v situacích známých z legend, 

nebo mniši meditující či jinak praktikující. Do tohoto žánru spadaly i karikatury. Portrétní 

malba (obr. č. 46) se vyznačovala tím, že spíše než o detailní zobrazení každého jednotlivého 



Myšlenky zenového buddhismu a jejich odraz v japonském umění 

 

 

52 

 

 

rysu tváře modelu, šlo o zachycení základních charakteristických znaků dotyčného a určitou 

psychologickou studii vystihující nejen jeho vzhled, ale i jeho nitro. I tyto obrazy byly 

střídmé, minimalistické a monochromní nebo vyvedené v tlumených pastelových odstínech. 

Ovšem díky mistrovství čchanových umělců se dalo i pomocí takto jednoduchých prostředků 

dosáhnout věrného zobrazení podoby modelu a vystižení podstaty daného člověka. 

Třetím a pravděpodobně nejznámějším žánrem byly krajiny. (obr.č. 47) Čchanoví mniši 

experimentovali s tradičním pojetím krajin a jejich novátorské spontánní až impulsivní 

zobrazení přírody ovlivnilo čínskou krajinomalbu, a to i její konzervativní akademický proud, 

na dlouhou dobu. Technika tušové krajinomalby byla skvěle zvládnuta už na konci období 

Tchang, kdy byly vyřešeny klíčové problémy s perspektivou. Malby v tomto pojetí nemají 

žádný úběžný bod a linie zůstávají spíše rovnoběžné. Divákův pohled tedy vychází z pozice 

mimo obraz a na scenérii shlíží z určitého nadhledu. Pro znázornění vzdálenosti byla malba 

rozdělena do tří plánů. V nejbližším plánu byly náměty detailněji zpracované až po jednotlivé 

listy či vlnky na vodě. V druhém, prostředním, plánu je detailů méně, takže rozeznatelné jsou 

jen např. jednotlivé větve. Ve třetím plánu jsou pak už jen pár tahy a velmi schematicky 

naznačené horské vrcholky téměř bez jakýchkoliv podrobností. Tyto tři úrovně na sebe 

nenavazují plynule, každá z nich představuje znatelný skok ve vzdálenosti, a proto byly 

předěly mezi nimi často skryty v mlze nebo mracích. Pevná pravidla žánru pak byla 

ustanovena na počátku období Sung. V malbě se tak ustálily tradiční prvky, vyskytující se 

téměř v každém díle. Krajina se neobešla bez hor v pozadí, stromů, kamenů, tekoucí vody a i 

mnohdy se na obraze objevily i drobné známky lidské existence, jako jsou mostky či 

poustevny a chatrče. Výjimkou nebyly ani lidské postavy, ovšem spíše než venkované, se 

zobrazovaly vznešené postavy jako jsou poustevníci, úředníci v důchodu či třeba mniši.  

Cílem děl nebylo fotograficky přesné ztvárnění dané scenérie, snaha směřovala spíš k tomu, 

vyjádřit emocionální, spontánní reakci mysli na přírodu. V krajinách byly zachyceny základní 

body, které danou scénu charakterizovaly. Podle čchanového myšlení totiž tyto body tvořily 

podstatu scény daleké víc, než vyčerpávající výčet všech konkrétních prvků vyskytujících se 

na daném místě. K tomu je potřeba zmínit ještě dva charakteristické prvky sungské malby, 

které výrazně ovlivnily pozdější japonskou zenovou malbu, a to využívání prázdných ploch 

jako formy symbolismu a práci se zobrazením přírodnin (stromů, kamenů…) jakožto 

metafory k lidskému životu. (Hoover 1977, s. 98-101) 
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Sungská tušová krajinomalba se vyvinula ve dva odlišné směry, v Severní a Jižní školu. Ani 

jedna nebyla primárně čchanová, ovšem vliv čchanu zde byl zcela jasně znatelný. Obecně se 

dá říci, že Severní škola tíhla k symetričtějším kompozicím, ostrým tahům štětce, detailnějším 

zobrazením a přísnějšímu oddělení tušové linky od rozmytých ploch. Oproti tomu Jižní škola 

směřovala spíš k oblejším tvarům, užívala více rozmyté tuše a méně kontur a měla lyričtější, 

snový ráz. Ovšem poté, co sungský dvůr uprchl z původního hlavního města Kchaj-feng na 

jih, se obě školy začaly propojovat a navzájem ovlivňovat. Vznikl tak smíšený styl, který 

směřoval sice víc k lyrické náladě Jižní školy, ale ostře rozeklané hory, texturované kameny 

či pokroucené stromy vyvedené v ostrých jasných tazích odkazovaly spíše k Severní škole. 

Tento styl dominoval na konci období Sung a stal se předobrazem pro zenovou malbu 

populární v období Muromači.  

Zásadními postavami tohoto období pak byli určitě Ma Jüan (馬遠, cca 1160-1225) (a Sia 

Kuej (夏圭, 1195-1224) (obr. č. 49), kteří jsou představiteli malířského směru Ma Sia馬夏, 

jenž vychází z Jižní školy, ale obsahuje prvky i té Severní. Oba dva umělci experimentovali 

s asymetrií a záměrnou juxtapozicí tradičních krajinných prvků. Kombinovali jak krátké, ostré 

tahy u detailů v prvním plánu, tak techniky postupně rozmývané tuše, již používaly k malbě 

zamlžených hor v pozadí. Sia Kuej navíc rád využíval i obrysovou linku, takže některé prvky 

v popředí měly často i jasně danou konturní siluetu. 

Po nástupu dynastie Ming se vkus přiklonil spíš zpět k Severní škole a škola Ma Sia ztratila 

na oblibě, ovšem v Japonsku se stala velice populární a vycházeli z ní mnozí slavní japonští 

zenoví malíři, kteří doceňovali subjektivní přístup k přírodě a eklektické spojení rozdílných 

technik v jednom díle. 

 

Kromě toho v období Sung vzkvétala i čchanová „expresionistická“ škola, jejíž centrem byl 

klášter Chang-čou (杭州). Tato škola ignorovala konvence a razila vlastní excentrický styl, 

který inspiroval i malíře ze sungského akademického proudu. Produkovali krajiny, zátiší a 

zobrazovali i kóany. Charakteristická pro ně byla perfektně zvládnutá technika, a dokonalé 

ovládnutí štětce, jež umožňovaly tvořit spontánně a zdánlivě nahodile. Jejím představitelem 

byl např. již zmíněný Mu-čchi Fa-čchang. (obr. č. 44) (Hoover 1977, s. 102) 

Japonští mniši, kteří začali jezdit do Číny poté, co se k moci dostali Ašikagové a Jošimicu 

obnovil kontakt s kontinentem, se nejdřív setkali právě s čchanovou malbou období Sung, 
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která je velmi oslovila. V době, kdy Jošimicuovi vyslanci nakupovali v Číně umění, vracel se 

čínský vkus už zpět k Severní škole, Číňané tak byli více než ochotní prodávat díla ve stylu, 

pro ně tehdy již překonané, Jižní školy. Díky tomu se podařilo v Japonsku shromáždit a 

uchovat mnohá skvělá díla Mu-čchiho a dalších mistrů inklinujících k Jižní škole, či škole Ma 

Sia. I proto je vliv Jižní školy na japonskou malbu velmi zřetelný. 

 

Tušová malba (jap. suibokuga水墨画) začala do Japonska pronikat během období Kamakura 

ovšem největší rozmach přišel až právě s obdobím Muromači. Kromě samotného stylu a 

technik byla z Číny přebírána i témata maleb – od čistě náboženských buddhistických motivů 

přes ztvárnění zenových příběhů a kóanů, přes portréty, až po krajiny. Zpočátku byly 

zobrazovány především postavy z buddhistických legend (Buddha, Bódhidharma, Lao C’…), 

zpodobnění buddhistických příběhů a portréty slavných mistrů. Než Japonci zcela přijali tento 

nový typ malby a adaptovali ho na japonské prostředí, trvalo to nějakou dobu, po kterou se 

zabývali především kopiemi sungských děl. Zejména krajiny se v tomto prvním období, 

vyznačovaly tím, že zobrazovaly hlavně idealizované čínské scenérie místo domácí japonské 

krajiny. Ovšem přesně to byla nejlepší cesta, jak kvalitně zvládnout techniku, aby se malba 

mohla posunout na další úroveň, tedy originální ryze japonská díla.  

Mnoho obrazů bylo zpočátku anonymních, ovšem od 14. století začala být se zenovou malbou 

spojována konkrétní jména, např. Mokuan (黙庵, ?-1345). (obr. č. 50) Ten ke konci života 

odcestoval do Číny (v roce 1333) studovat do čchanových klášterů dílo Mu-čchiho, figurální 

malbu a krajinomalbu. Mokuan se jako malíř proslavil i v Číně a zůstal zde až do své smrti 

v roce 1345. Od poloviny 14. století a zejména během 15. století spěla japonská malba k větší 

specializaci, vznikaly ateliéry a zenoví malíři byli oficiálně sponzorováni kláštery i šlechtou. 

Centrem malby se stal zejména klášter Tófukudži, kde působil např. Kissan Minčó (吉山明兆

, 1350-1431) (obr. č. 51) známý pro kombinace tušové malby s polychromní malbou, a klášter 

Šókokudži 相国寺, který šógun Jošimicu založil v roce 1382, a jeho malířský ateliér, kde 

později pracoval např. Džosecu (如拙, 1405-1496), jehož pravděpodobně nejslavnější obraz 

„Chytání sumce pomocí tykve“ (jap. Hjónenzu 瓢鮎図) (obr. č. 52) je mistrovská alegorie 

nepostižitelnosti pravé vědomosti, která jedinečným způsobem zprostředkovává obě funkce 

zenového umění – pro malíře jde o určitou formu meditace skrze umění, a pro diváka jde o 

způsob předání zenové nauky. (Addiss 1989, s. 8) Tyto ateliéry byly pro rozvoj malby velice 
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důležité, protože poskytovaly mnichům možnost se plně soustředit na studium výtvarných 

technik. 

Zenová malba totiž vyžaduje dokonalé ovládnutí malířského řemesla. Zenový umělec je 

popisován jako člověk, který 20 let studuje techniku a poté, co v ní dosáhne dokonalosti, 

nechá se vést inspirací. Nahodilost a pocit lehkosti je jen záměrný klam. Aby dílo působilo 

tímto nenuceným dojmem, je potřeba naprostá přesnost každého tahu štětcem, poněvadž 

tušová malba nepovoluje žádné zpětné opravy, na rozdíl třeba od olejomalby. Takový typ 

malby tak v podstatě je ztělesněním zenového ideálu. Na základě přísné disciplíny a mnoha 

let studia člověk dospěje do stádia, kdy má techniku natolik zvládnutou, že je každý jeho 

pohyb zautomatizován a vědomá mysl se tak do procesu tvoření prakticky nezapojuje. 

Umělec samozřejmě promýšlí dílo předtím, než začne malovat, má jej v mysli pečlivě 

připraveno. Ovšem v okamžiku tvorby už se technickým provedením vědomě nezabývá, 

nechá se plně inspirovat okamžikem, prostředím či pocitem a tvoří zcela spontánně. Malíř se 

nezastavuje uprostřed tvorby a neposuzuje svoje dílo. Obraz vzniká plynule, není čas 

promýšlet jednotlivé tahy, malířovy pohyby jsou intuitivní a díky tomu dokážou zachytit i 

prchavé okamžiky či vnitřní podstatu věcí. Když malíř zkazí jeden tah, zahodí celý obraz, 

protože  v minimalistickém stylu zenové malby je každý tah kriticky důležitý. Navíc 

přemalovávání je po uschnutí vždy viditelné a kvůli retuším by se ztrátila původní lehkost. 

Celá práce tak vychází přímo ze zenem vytrénované mysli, která se dokáže oprostit od detailů 

a rušivých elementů materiálního světa. Taková mysl umí tvořit intuitivně a přirozeně, je 

podvědomě zcela propojena s rukou, která následně zvládne pomocí extrémně jednoduchých 

prostředků vystihnout základní podstatu s lehkostí a bez doslovných odkazů k realitě. 

V důsledku tak i samotný proces tvorby zenové malby může sám o sobě fungovat jako forma 

meditace gazen (jap. 画禅). (Fontein 1970, s. 108-110) 

Tím, jak živelně a spontánně takové dílo vzniká, je těžké u něj určit nějakou konkrétní 

ustálenou formu, podle které by bylo zařazováno jako „zenové“. Navíc, jak už jsem výše 

zmínila, takové analyzování a striktní kategorizování na základě rigidní sady pravidel jde 

proti samotné podstatě zenového myšlení. Zenové dílo tak lze určit spíše na základě dojmu, 

pocitu, určité atmosféry které ho kvalifikují mezi zenové výtvory. 

 

Podle Hisamacua však lze vysledovat několik typických vlastností, které se dají v zenových 

dílech najít a označit za charakteristické. Jedním z nich je, podobně jako u zahradní 
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architektury, asymetričnost. Oproti ostatním buddhistickým dílům, i oproti některým 

sungským dílům, se ta japonská vyznačují nesouměrností, pokřivenými tvary a nečekanou 

kompozicí. Tyto prvky probouzejí divákovou zvědavost a působí přirozeněji než symetrické 

tvary a uspořádání. Navíc budí dojem určité světskosti, neokázalosti, jsou divákovi blíž, než 

dokonale souměrná, odosobněná díla, což jen potvrzuje, že zenové myšlení si uchovává 

nadhled, a neulpívá na hodnotách materiálního světa. Dalším znakem je jednoduchost, 

prostota. V protikladu k bohatě zdobeným barevným a zlaceným malbám např. z období 

Heian se zenová malba vyznačuje úsporným, občas až hrubým stylem. K tomu se pojí i sklon 

zobrazovat a obdivovat staré věci, který je známý už z ideálu wabi. Ovšem ne věci zaniklé či 

umírající, spíš věci, které jsou zbavené smyslnosti, ovšem jsou ušlechtilé a stářím obroušené 

k dokonalosti, takové věci totiž skrývají za velmi prostým zevnějškem zkušenosti získané 

věkem, a tudíž i skrytou sílu. Na to navazuje další princip, směřující k ideálu júgen. A to, že 

zenové dílo by mělo vždy mít skryté významy, skrytou krásu. V malbě je tento princip 

typicky vyjádřen prázdnými plochami, které nejsou známkou nedokončenosti nebo 

nedostatku námětů, ale jsou plnohodnotnou a zamýšlenou součástí kompozice. Tato prázdná 

místa symbolizují nejen samotnou buddhistickou prázdnotu v širokém slova smyslu (vše 

z prázdnoty vychází a vše se do ní vrací), ale skrývá se v nich i prostý půvab nevyjádřeného, 

který burcuje divákovu fantazii. I proto zenové malby nezacházely do detailů, v krátkosti 

vystihly podstatu zobrazovaného a nesnažily se o jeho otrocky přesnou kopii. Například 

v krajinomalbě je pár tahy štětce letmo naznačen obrys jen těch nejdůležitějších krajinných 

prvků, které jsou umístěny do relativně velkých prázdných ploch. V této jednoduchosti, 

zdánlivé nedokončenosti je totiž ona krása. A právě jednoduchost, nestrojenost, zdánlivá 

nahodilost je dalším charakteristickým znakem zenové tušové malby. Jak už jsem zmínila  

výše, tato nenucenost ovšem vychází z perfektní techniky a hlubokého vhledu, které pak jsou 

koncentrované do jednoho spontánního okamžiku živelné tvorby, připomínající zenový 

proces hlubokého studia a soustředění a poté náhlého osvícení. (Hisamacu 1958, s. 27-29) 

 

Zenová malba by také měla být nezávislá na konceptech, neměla by ulpívat na ničem, podle 

principu muhó no hó 無法の法 , tj. zákon bezzákonitosti. Vychází to ze základního 

buddhistického principu „neupínat se ke světu“. V malbě to znamená nedodržovat žádná 

rigidní pravidla. Co se techniky týče, převládá zavržení zažitých postupů, experimentování 

s formou a osobitost každého jednotlivého díla. Od dob, kdy japonští mniši přestali kopírovat 
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čínské tušové malby, se jejich styl vyvíjel nezávisle. Dá se říci, že každý velký japonský 

zenový malíř si vyvíjel vlastní, originální styl, a to proto, že se necítil svázán konvencemi a 

tvorba vycházela intuitivně přímo z jeho nitra a nenásledovala žádnou sadu jasně daných 

pravidel. A proto je každé zenové dílo zcela unikátní. Poslední charakteristikou zenových 

maleb je určitý poklid. Mělo by v divákovi vyvolávat vnitřní klid, který pramení z toho, že 

umělec tohoto klidu dosáhl a byl schopen jej do díla vložit. Jde v podstatě o nepřímou 

komunikaci mezi autorem a divákem skrze malbu. (Levine 2007, s. 56) 

Tyto charakteristiky zenové malby jsou velmi abstraktní, nejsou pevně zanesené v nějakém 

klíči pro rozpoznávání zenového díla, možná jsou i trochu nadnesené a měly by tak být brány 

s nadhledem. Ovšem základní myšlenky zenu, jako odpoutanost od světa, jednoduchost, 

přirozenost a skrývání hlubších významů do zdánlivě jednoduché formy, jsou v nich rozhodně 

zahrnuty. Jde tak v zásadě o vodítko k tomu, v čem a jak hledat onen „dojem“, podle kterého 

posuzujeme „zenové“ umění.  

 

Tyto charakteristiky se tříbily dále během 15. století, kdy už japonská zenová malba získala 

osobitý domácí nádech. Do válek Ónin ještě byla často napodobována sungská díla 

z akademického proudu, ovšem poté plně převládl spontánní čchanový styl, který se začal 

v Japonsku ubírat vlastní cestou. Jedním z prvních, kdo nejen kopíroval, ale i inovoval čínské 

předlohy, byl Šúbun (周文 , cca 1423-1460), žák Džosecua, který byl silně inspirován 

lyrickým stylem Jižní školy, ale nekopíroval předlohy doslovně. V jeho malbách tak je znát 

už určitý náznak osobního pojetí. (obr. č. 53) Na jeho díle pak stavěli další, kteří japonský styl 

posunuli kupředu, např. Šúbunův žák Seššú Tójó (雪舟 等楊, 1420-1506). Zatímco hlavní 

proud malířů, v čele se Sótanem (宗湛, 1414-1481) pořád ještě spíše napodoboval sungské 

umělce (obr. č. 60), Seššú si vytvořil svébytný styl. Studoval malbu i v Číně, ovšem nebyl 

spokojen se směrem, kam se vyvíjela malba v období Ming, a tak se v roce 1468 vrátil zpět do 

Japonska. Zde po Šúbunově smrti nenašel dostatečně dobrého učitele, a tak odešel z Kjóta na 

venkov, kde postupně vyvinul svůj vlastní směr. Byl to on, kdo ukončil tradici napodobování 

idealizované čínské krajiny, a začal malovat krajinu japonskou. Jeho díla byla velmi 

stylizovaná, až abstraktní. Vybíral si komponenty z čínských krajinomaleb a pak je sestavil 

podle sebe a vytvořil tak zcela novou scenérii. I přes kritiku mingské malby, používal 

techniky, které se naučil v Číně. Jeho oblíbenou byla technika rozstřikované tuše haboku破墨
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(obr. č. 54), která, ač vypadá relativně primitivně, je náročná na provedení a vyžaduje 

vysokou úroveň mistrovství. Jeho styl předznamenal  další vývoj tušové malby sumie 墨絵

v Japonsku, který se už v následující éře Azuči-Momojama rozdělil do dvou hlavních směrů. 

Jeden, jenž vycházel ze stylu Severní školy a školy Ma Sia, se vyznačoval odvážnými, 

ostrými tahy štětce, přímými liniemi a hranatými plány. Druhý pak kombinoval spíš jemnější 

přístup Jižní školy s technikou haboku. Typické pro něj byly jen lehce naznačené tvary (často 

zcela bez kontur), nejasné obrysy, prolínající se krajinné prvky bez pevně daných plánů a 

především zvládnutí tónování tuše (nótan濃淡). (Dumoulin 2005, s. 236-237) A byť Seššú 

nebyl představitelem žádné konkrétní školy, jeho díla se stala inspirací pro mnohé další 

japonské malíře. Z těch slavných mohu jmenovat Sóamiho (相阿弥 , zemřel 1525), 

pocházejícího z rodiny malířů, kteří produkovali velmi kvalitní krajiny v sungském stylu a 

preferovali jemný snový styl (obr. č. 55), či Sessona (雪村, cca 1504-1589) (obr. č. 56), který 

šel ve stopách obou rozdílných Seššúových stylů, a stejně jako on, žil v ústraní na venkově, 

což mu dávalo v tvorbě velkou volnost. Ovšem během 16. století už začala být zjevná příliš 

úporná snaha o dokonalost a typická lehkost, která je typická pro Seššúovu tvorbu, se 

vytrácela. Přesto však někteří vynikající malíři odkaz „čínské“ monochromní malby doby 

Muromači rozvíjeli i nadále. Na Seššúa navázali někteří mistři nových škol, v 16. století např. 

Kanó Eitoku (狩野 永徳, 1543-1590), inspirovaný tušomalbou Severní školy (obr. č. 57) 

anebo Hasegawa Tóhaku (長谷川  等伯 , 1539-1610), který uměl, podobně jako Seššú 

malovat v obou stylech – ve výrazných lomených tušových úderech i jemné lavírované tuši 

Jižní školy. (obr. č. 58 a 59) Oba však často do tušové malby zapojovali také zářivé, pastózní 

barevné pigmenty a zlato, což byl ústupek vkusu doby a  přepychu období „japonské 

renesance“ Momojama, jež se snažila evokovat nádheru a kultivovanost heianské dvorské 

kultury. S 16. stoletím tak skončil zlatý věk opravdové kreativity v monochromní, střídmé 

zenové malby. Ten trval téměř 150 let během období Muromači a částečně Momojama, 

ovšem závisel z velké části na několika opravdu talentovaných jedincích.  

I tak ale krajinomalba zůstává, obsahem i formou, ideálním vyjádřením zenového smýšlení. 

Mísí se v ní úcta a obdiv k přírodě, přičemž černobílá minimalistická forma směřující až k 

abstrakci je esencí zenového vkusu a estetiky obdivující jednoduchost a přirozenost. Samotný 

proces malby je v podstatě sám o sobě formou zenového cvičení (tzv. gazen, tedy zen skrze 

malování), kdy je racionální část mysli upozaděna a v umělci převládá spontánní, intuitivní 
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jednání, při kterém vznikají vrcholná díla tohoto žánru. Díky absenci racionální bariéry 

dokážou tyto malby předat myšlenky i pocity, které hluboce rezonují v divákovi, a mohou 

také  samy o sobě sloužit k meditaci. Zenová malba je tak zcela nadčasová, působí na člověka 

napříč dobou i prostorem a dokáže unikátním a zcela univerzálním způsobem promlouvat 

k divákovi. 
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5 ZÁVĚR 

 

Zen je velmi specifickým myšlenkovým proudem, který je mnohdy považován za esenci 

„japonskosti“. Samotný zen vychází z indického mahájánového buddhistického rámce, který 

do Japonska přišel přes Čínu, kde přirozeně zapracoval předbuddhistické myšlenky taoismu a 

konfucianismu, které se s ním v mnohém shodovaly, a tím se adaptoval na místní prostředí. 

Původní indické myšlenky byly částečně ohnuty a upraveny tak, aby zapadaly do čínského 

kontextu a byly pochopitelné. Čínský čchanový buddhismus je tak do určité míry jen novým 

uspořádáním již existujících čínských předbuddhistických myšlenek do indického rámce. 

Tento již počínštělý směr se poté dostal do Japonska a byl vystaven působení japonského 

prostředí – šintoistické úctě k přírodě, již zavedeným buddhistickým sektám, vrozené nechuti 

kategorizovat apod. – a znovu se přizpůsobil, tentokrát potřebám a nastavení japonské 

společnosti. Vznikl tak zcela svébytný proud, který byl pro Japonce velmi přirozený, 

uchopitelný, vyhovoval vládnoucí třídě i běžnému člověku a byl perfektně adaptovaný na 

japonské podmínky. Tento eklektický přístup se odráží i v umění. Např. Sledujeme-li vývoj 

chrámových střech, je u starších klášterů jasně znatelná inspirace z Číny (obr. č. 4), ve tvaru 

střechy, použití tašek, dřevěného obložení po okrajích či barevnosti, ovšem pod vlivem 

nároků japonského prostředí a zenového vkusu, se tvar střechy stal plynulejší, přirozenější, 

připomínající střechy šintoistických svatyň, tašky nahradily šindele dodávající přírodnější 

vzhled (obr. č. 10) a celkový tvar i provedení ve svém výsledku skloubily hned několik velmi 

rozdílných vlivů a zakomponovaly je do nového celku. (obr. č. 20) 

 

Zen přinesl jak nové formy, tak i nové definující myšlenky a přístupy v buddhismu. V jeho 

pojetí ale stále zůstal velký prostor pro vliv stávajících buddhistických proudů. Nepopíral 

esoterickou podstatu učení, jak byla předkládána sektou Tendai, ale hledal jiné cesty 

k osvícení. Preferoval zejména intuitivní složku a samotné učení jakožto přenos logických 

konstrukcí z jedné mysli do druhé považoval za nevhodnou cestu k osvícení. Další premisa 

zenu je, že potenciál pro osvícení je nám všem vrozený a dosáhnout osvícení tedy neznamená 

dosáhnout něčeho mimo nás, ale pouze objevit tuto naši přirozenost. Překážkou v tomto 

uvědomění je ale naše vlastní racionální mysl, která je zanesena tužbami materiálního světa. 

Zen vycházel z myšlenky, že dokud mysl uvažuje logicky, tak nemůže pochopit vnější realitu, 
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nemůže vnímat sama sebe, a tím pádem žádné množství logické introspekce nemůže pomoci 

k poznání základní pravdy. Naopak, bylo potřeba potlačit tendenci k racionálnímu řešení, 

nespoléhat se na učení či analýzu textů, ale pochopit podstatu intuitivně. Mysl musela přestat 

sledovat nějaký cíl, překonat stereotypní lidské uvažování a omezování rozumovými 

konstrukcemi, vyčistit se, otevřít se a tím pádem se připravit na cestu k osvícení, které  poté 

přichází v jednom náhlém okamžiku. To je umožněno právě tím, že mysl překoná racionální 

bariéry, je otevřená a na osvícení připravená. Druhou cestou byla cesta pozvolného osvícení, 

kterého lze dosáhnout meditací v lotosové pozici zazen, pomocí níž se také mysl naučí 

soustředění, uvolní se a očistí se. Meditací může být kromě zazenu i drobná mechanická práce 

či jakkákoliv jiná praktická činnost, která podporuje soustředění a nezapojuje racionální část 

mysli. K tomu pak patří i přísná praxe a střídmý život, které jsou klíčem k tomu, že nejen 

mysl, ale i tělo je očištěno. . 

 

V zenovém umění se promítají přesně ty kvality, které vycházejí z těchto základních 

myšlenek zenu. I zenové umění tak navazuje na hluboce zakořeněné japonské hodnoty, jako 

je úcta a láska k přírodě, a dál je rozvíjí. V přírodě už jen melancholicky neobdivuje něžnou 

pomíjivou krásu, která byla v období Heian ceněná nejvýše, ale plynutí času a pomíjivost 

nachází ve věcech starých a používaných, které už mají něco za sebou. Hledá hlubší význam 

v povrchní líbivosti. Tím se estetické vnímání tříbí a prohlubuje, krása je totiž v zenovém 

pojetí k nalezení téměř v jakékoliv maličkosti, přirozených a obyčejných věcech a složité 

symboly se dají vyjádřit i velice jednoduše. Tím, že zen považuje materiální svět za iluzorní, 

vytvořený v mysli, odmítá upínání se k  němu a zachovává si určitý nadhled. Jednoduchost 

formy tak má být vyjádřením pohrdání materiálními věcmi a naši pozornost směřuje spíš 

k významu, k tomu, co leží pod povrchem.  

Další pravda tkví v jednotě mysli a hmoty. Ve světě neexistuje žádná dualita, protože všechny 

protiklady jsou jen různými částmi jedné celistvé existence. Mysl, která tuto myšlenku přijala, 

je svobodná, dokáže najít klid i uprostřed chaosu, protože se ho těžkosti vnějšího světa 

nemohou dotknout. Jedna z výrazných kvalit zenového umění je schopnost v sobě obsáhnout 

zdánlivě protichůdné principy, aniž by jakkoliv vyzdvihovalo jejich dualitu. Tento typ 

základní přirozené estetitky byl v Japonsku latentně přítomný už dávno před příchodem zenu. 

Původní Japonci uctívali přírodu bez antagonistických konceptů dobra a zla, nic, co pocházelo 

z přírody, včetně člověka, nemohlo být ze své podstaty špatné, takže tím jediným zlem mohlo 
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být narušení přirozené harmonie mezi člověkem a přírodou. Zen tudíž opět navazuje a rozvíjí 

koncepty v Japonsku už existující a posouvá je dál. V zenovém pojetí najdeme nejen 

přírodnost, ale i zdánlivě zcela neslučitelné prvky jako svobodu i přísnou disciplínu, 

jednoduchost a zároveň mnohovýznamovost, zdánlivou nahodilost a nenucenost, která je však 

výsledkem mnoha hodin cvičení a naprosto precizně nastudované techniky. Díky této 

schopnosti povznést se nad vnímáním světa v dualitách pak také zenové umění disponuje 

dojmem klidu a pokoje, kterého lze dosáhnout nezávisle na vnějším prostředí. Paralela se dá 

najít i v historickém zasazení, kdy zenová kultura zažívala nebývalý rozkvět nehledě na to, že 

Japonsko bylo v té době zmítáno válkami, 

Směřování k praktičnosti a přirozenosti je dalším základním prvkem zenového umění. 

Praktičnost zenového myšlení jako takového (např. možnost dojít osvícení skrze praktické 

činnosti, meditace za chůze či během drobné manuální práce) se odráží i v umění. 

Architektura ovlivněná zenem (která se z chrámů přenesla i do světských obydlí) byla oproti 

předchozím typům chrámových staveb (obr. č. 6) příjemnější a plná pragmatických prvků, 

které reagovaly na potřeby japonského prostředí a svých obyvatel, a nabízel výrazně 

pohodlnější žití než předchozí architektonické styly (obr. č. 16). S praktičností jde ruku v ruce 

i přirozenost a přírodnost. Ta sice vychází z dávno zakořené japonské lásky k přírodě, pod 

vlivem zenu ji však přestává idealizovat a zobrazuje ji věrněji a bez přikrášlování. Výsledkem 

je dojem, že věc vznikla přirozeným způsobem a ne lidskou rukou, jde tedy ve své podstatě o 

oslavu přírody jako takové spíš než o, na první pohled patrnou, oslavu lidských schopností. 

V zahradní architektuře lze tuto tendenci sledovat např. v porovnání heianských zahrad typu 

šinden (obr. č. 14), kde budova byla jasnou dominantou a zahrada byla spíš druhotný, 

podpůrný prvek sloužící k dokreslení krásy samotné budovy. Oproti tomu v zenové zahradě 

(obr. č. 38) se budova se zahradou přirozeně doplňují a vyváří harmonický celek, kde nelze 

určit jeden dominantní prvek, tak jako v přírodě samotné. Tato snaha vyhnout se přílišné 

dokonalosti je spojena s tím, že zen odmítá idealizování fyzického světa. Promyšlený 

perfekcionalismus by vzbuzoval nežádoucí dojem, že umělec bere sám sebe i dílo příliš 

vážně, a tím pádem je příliš ukotven v materiálním světě a nechá se jím svazovat. Zřetelné je 

to například při zpodobňování lidí, kde se místo věrného zobrazení každé linky tváře podstata 

tváře i osobnosti člověka vyjádřila pomocí několika tahů, které vystihly ty určující rysy. (obr. 

č. 50) Právě takový dojem spontánnosti se cení. Vyvolává totiž pocit svobody, odpoutanosti 

od pravidel materiálního světa, která určují, jak by se věci měly dělat. Výsledný dojem 
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impulsivnosti implikuje, že dílo bylo vytvořeno v náhlém popudu umělcovy mysli, a tudíž je 

odrazem intuitivní, neracionální části mysli. Nabízí tak divákovi bezprostřední zkušenost 

z toho, co dokáže vytvořit ona intuitivní složka mysli. Ovšem, aby mohlo být dosaženo 

takové míry nenucenosti, je třeba dosáhnout dokonalého ovládnutí techniky, aby umělcův 

záměr nerušil nedostatek schopností. Díky letům praxe a studia pak umělec dokázal pomocí 

několika přesně umístěných tahů implicitně vyjádřit hluboký význam. (obr.č.1) 

Celým zenovým uměním se prolíná určité směřování k vnější zdrženlivosti, střídmosti, ovšem 

se skrytými hloubkami pod povrchem. Umění, ať je na zdánlivě sebevíc jednoduché, by nikdy 

nemělo vydat všechna svá tajemství na první pohled. A mělo by nabízet daleko víc, než jen 

dekorativní krásu. Čistota formy není v zenovém umění primárně dekorativním záměrem, ale 

dává vyniknout těm hlubším významům a divák by měl v díle pokaždé znovu a znovu 

nacházet další vrstvy a skryté hloubky.  

Na to navazuje další z výrazných znaků zenových děl, asymetrie. Symetrické umění má 

uzavřenou formu, je perfektní a úplné, a člověk tedy zůstává jen v pozici pasivního 

obdivovatele. Na druhou stranu asymetrická díla vyzývají divákovu představivost, aby 

dosáhla mimo rámec díla, a zapojila se tak svým způsobem do procesu jeho tvorby. 

Sugestivní umění, na rozdíl od umění explicitního, které je ukončené,  probouzí zvědavost. 

Tento princip je vysledovatelný i třeba v literatuře, kde je zastoupen náznaky – básně jsou 

zdánlivě „nedokončené“ tak, aby stimulovaly představivost, která sama doplní detaily, které 

v básni nejsou explicitně řečené. Stejným způsobem pak na diváka působí třeba záměrně 

prázdné, bílé plochy v tušové malbě. (obr. č. 55) 

 

Z toho vychází další výrazný rys zenového umění, a to je silný symbolismus. Láska 

k symbolům, náznakům a skrytým významům byla rozšířená už v sektami Tendai a Šingon 

ovlivněném umění období Heian, ovšem zen ji dále rozvíjí. Představa symbolického umění, 

které dokáže přenášet a reflektovat filosofické úvahy a být prostředkem k předávání vysoce 

abstraktních myšlenek, je zcela nový koncept, který se v Japonsku dřív nevyskytoval a 

vychází právě ze zenu. Umění bylo sice odedávna využíváno k náboženským účelům, ovšem 

zen přináší nový, hlubší přístup. Nesnaží se přesně zobrazovat náboženské motivy, ale 

aspiruje na to, vyjádřit podstatu samotné myšlenky. Nepřináší nové, zcela originální formy, 

ale adaptuje ty stávající, posouvá je a využívá je k novým cílům. Např. Zahrady, které sice už 

pod vlivem sekt Čisté země měly buddhistický podtext, když zpodobňovaly představu 
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Západního ráje (obr. č. 27), v kontextu zenu postupně (obr. č. 35 a 39) vykrystalizovaly až na 

úroveň abstraktního trojrozměrného výtvarného díla (obr. č. 41). Nesnaží se doslovně 

předvést divákovi nějakou konkrétní představu či příběh, jako spíš předložit mnohoznačnou 

myšlenku sloužící k přemítání. Zahrada svou jednoduchou ale přitom expresivní formou 

působí nejen na estetické smysly, ale zprostředkovává celou zkušenost, kterou mnohdy nelze 

rozebrat racionálně a je potřeba ji vnímat komplexně. Tím je vyjádřena samotná zenová idea 

učení přímou zkušeností, kterou nelze logicky popsat. Zahrady totiž nemají na první pohled 

čitelný smysl a přehledné symetrické uspořádání, takže představují pro mysl výzvu, podobně 

jako např. kóany. Díky svému abstraktnímu pojetí, přísně strohému designu a propracované 

kompozici, která nenásilně vede divákův pohled od jednoho prvku ke druhému, pomáhá 

nabourat zaběhnuté racionální uvažování, burcuje mysl a napomáhá koncetraci, jež je pro 

meditaci a zenový vhled nezbytné. Umění zahrad v tomto provedení tak slouží nejen jako 

zdroj estetického potěšení, doslovná didaktická pomůcka či objekt pasivního obdivu, ale i 

jako alternativní prostředek předávání učení a dokonce jako cesta k osvícení sama o sobě.  

 

Kromě toho může být i samotný proces vytváření zenového výtvarného díla meditací a ve 

výsledku i cestou k osvícení. Zcela v souladu s učením sekty Sótó je k vytvoření zenového 

díla nezbytná dlouhá doba cvičení, kdy umělec piluje techniku, plně se soustředí na každou 

drobnost, musí dodržovat přísnou disciplínu a věnovat se absolutnímu ovládnutí techniky. 

Přitom celé toto snažení nemá za cíl dosažení dokonalosti či vytvoření perfektního díla. 

Naopak, na základě mnoha let studia umělec dojde do stavu, kdy má techniku tak zvládnutou, 

že je každý jeho pohyb zautomatizován a vědomá mysl se tak do procesu tvoření prakticky 

nezapojuje. Opět jde o překonání racionálních bariér a překážek, které rozum klade do cesty 

rozvinutí plného potenciálu člověka. V okamžiku tvoření malby tak dochází ke stavu, který je 

asociován s cestou k osvícení v zenovém pojetí. 

 

Umění odedávna sloužilo jako prostředek k předání buddhistických či obecně náboženských 

myšlenek, ovšem zen to posouvá ještě o úroveň dál. Vzhledem ke svým specifikům se zenové 

učení brání popisování slovy a vysvětlování učiteli. Umění tak zastává v jeho předávání ještě 

daleko důležitější roli, než u ostatních směrů. Zenové principy vedoucí k poznání základní 

pravdy jsou vyjadřovány uměním, předávány uměním, dokonce samotné vytváření tohoto 

umění je cestou k osvícení. Taková provázanost je bezprecedentní a vytváří hlubší vztah mezi 
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myšlenkou a jejím uměleckým ztvárněním. I praktická odvětví, jako je architektura, všemi 

svými prostředky směřovala k zachycení podstaty zenových myšlenek, snaží se stimulovat 

mysl symboly a náznaky, navozovat atmosféru vhodnou k meditaci či navozovat dojem 

nedotčené přírody. A to nejen v chrámech, ale i ve stavbách, které byly určeny pro běžný 

život. Zenové umění tak každým detailem, nenápadně až podprahově posunuje člověka na 

cestě k osvícení. 

 

Navíc tím, že zen nepůsobí prvoplánově na primární smysly, ale naopak navozuje pocity, 

pracuje s náznaky a není vázán na konkrétní kontext, je jeho dopad daleko větší. Zenové 

kvality jako střídmost, jednoduchost, přírodnost, abstraktnost, čistota stylu, pozornost 

k detailu, to vše jsou hodnoty univerzální a nadčasové. Zenové umění působí na lidskou mysl, 

intuici a fantazii takovým způsobem, že je srozumitelné a aktuální po celém světě. Žádný jiný 

směr nebyl s japonským myšlením, kulturou a vlastně i stylem života tak provázaný a přitom 

tak univerzální a překračující hranice času a prostoru jako zen. Nejspíš právě proto je zenový 

odkaz v japonské kultuře a myšlení živý dodnes. 
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6 POZNÁMKY 

 
1) Taoistická meditace byla souborem spirituálních a tělesných cvičení, tréninku soustředění a kultivace mysli, 

podobně jako čchanová meditace, ovšem cíl těchto cvičení se od čchanu lišil. V čchanu se meditace provozovala 

primárně za účelem dosáhnout osvícení, prohlédnutí, kdežto taoistická meditace aspirovala na prodloužení délky 

života a v ideálním případě vytvoření nesmrtelného spirituálního těla, které by přežilo i po smrti. 

 
2) Mahájána je jeden ze směrů indického buddhismu, který se později dostal do Číny a do Japonska.. Mahájána 

se ještě před přelomem letopočtu odštěpila od hínajány, která je považována za „čistší formu“, neboť striktněji 

následuje Buddhovo učení a vychází z Pálijského kánonu (okruhu súter zaznamenávajícíh Buddhova slova, 

psaný v jazice Pálí, sanskrtském dialektu). Oproti tomu mahájána uznává existenci ostatních náboženství a 

bóddhisatvů a má i jiný okruh súter. Ty jsou více eklektické a během let se k nim kromě Buddhových myšlenek 

přidala i řada komentářů a sekundárních materiálů, z nichž zejména části přidané v Číně jsou mnohdy velmi 

spekulativní. Dhjánová linie mahájány pak klade důraz zejména na meditaci, silné soustředění a potlačení 

racionálních procesů než na práci s texty.  

 
3) První zmínky o čchanové škole se v Japonsku objevují už v 6. století, a během století sedmého už existují 

záznamy o cestách japonských mnichů do čínských čchanových klášterů či o čchanových mistrech, kteří 

navšítvili Japonsko. Ovšem informace byly kusé a nešlo o žádný systematický výklad zenových praktik. 

(Císlerová 2009, s. 14) Další předzvěstí příchodu zenu do Japonska byl mnich Engaku, který v polovině 9. století 

studoval meditační praxi v Číně a po svém návratu do Japonska žádal o povolení založit meditativní školu. To 

mu ale nebylo uděleno. 

 
4) Jednalo se zejména o šest hlavních narských sekt, ke kterým se odkazovalo jako ke školám textového 

kriticismu, neboť svoje učení vyvozovaly ze studia buddhistických pramenů a šlo jim o správné pochopení 

daných textů. Učení těchto sekt vycházelo ze súter, kterým z celého okruhu buddhistických pramenů daná škola 

přikládala význam. Nejvýznaměji šlo o sektu Kegon (華厳宗), tzv. Věncovou školu, která vycházela ze Sútry o 

Buddhově girlandě (jap. Kegonkjó華厳経) a sektu Riššú (律宗), tzv. Školu kázně,  která pracovala zejména 

s Košem kázně (jap. Ricuzó 律蔵) a Lotosovou sútrou, dále pak o sekty Hossó (法相宗), tzv. Školu dharmových 

příznaků, Sanron (三論宗), tzv. Školu tří pojednání, Džódžicu (成実宗), tzv. Školu uskutečnění pravdy, a Kuša (

倶舎宗). 

 
5) Jednalo se o vlnu čínských intelektuálů, kteří na konci období Sung prchali z kontinentu před mongolskými 

nájezdníky. První vlna čínské kultury proběhla během přejímání čínských vzorů z dynastie Tchang v obdobích 

Asuka, Nara a raném Heian. Přejímání tehdy bylo podporováno japonskými oficiálními strukturami, které 

považovaly Čínu za kulturní a intelektuální vzor. Čínská inspirace byla jasně znatelná např. v architektuře (např. 
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už samotné rozvržení Heiankjó bylo vytvořeno podle stylu čínského Čchang-anu), literatuře, odívání či i 

v samotném státním zřízení ricurjó, státních zkouškách a organizaci armády, což byly reformy, které také 

vycházely z čínského předobrazu a v 7. století proběhl pokus je zavést i v Japonsku. 
 

6) Paradoxně toto rozvržení je dnes lépe vidět na chrámu Tófukudži (obr. č. 13), kde dokonce jsou pořád k vidění 

ještě některé původní budovy z období Kamakura. Oba chrámy totiž pojily blízké vztahy, a tak, když v roce 

1319 byl při požáru zničen Tófukudži, mniši z kláštera Kenčódži jim poslali kopii plánů pro stavbu Kenčódži, 

aby pomohli s obnovou. Tófukudži byl tedy postaven na základě stejných plánů jako Kenčódži. Kenčódži pak 

vyhořel na počátku 15. století a v ohni zmizely i dokumenty popisující původní design chrámu, nové Kenčódži 

tedy nebylo obnoveno zcela přesně podle původních plánů, a originální rozvržení tak najdeme právě 

v Tófukudži. (Dumoulin 2005, s. 223) 

 
7) Želva a jeřáb jsou tradičním prvkem nejen v zenových a japonských zahradách, ale i v čínských zahradách a 

vztahují se k nesmrtelnosti. Tato symbolika vychází z čínského myšlení a odkazuje k příběhům o Nesmrtelných 

žijících na Plovoucích ostrovech. Ti podle legendy ve svých zahradách létali na jeřábech a samotné ostrovy byly 

podpírány želvami, aby držely na místě. Když pak za dynastie Čchin začaly být vytvářeny zahrady jako 

nápodoba ráje na Plovoucích ostrovech, aby přilákaly Nesmrtelné s jejich tajemstvím věčného života, byly do 

designu zapojeny i kameny symbolizující želvy a jeřáby, které měly pomoci Nesmrtelným cítit se v těchto 

zahradách jako doma..  
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