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Anotace
Předmětem bakalářské práce „Interakce křesťanství a zenové buddhistické školy Sanbó
Kjódan“ je zenová buddhistická škola Sanbó Kjódan (dnešní název Sanbó Zen),
především z perspektivy její interakce s křesťanstvím. Sanbó Kjódan založil v roce
1954 Hakuun Rjóko Jasutani a tato škola významně ovlivnila šíření zenového
buddhismu do Evropy a USA, a to i v křesťanském prostředí. Druhý opat Kóun Jamada
byl klíčovou postavou pro šíření zenu mimo Japonsko. Mnoho křesťanských kněží,
řádových mnichů a mnišek vyhledalo jeho vedení a dokončilo formální zenový výcvik.
Rozdílné způsoby interakce zenu a křesťanství jsou popsány na příkladu tří
významných přímých žáků Kóuna Jamady, mezi které patří Hugo EnomiyaLassalle S.J., Ama Samy S.J. a Willigis Jäger OSB. Práce si všímá názorových rozdílů
výše zmíněných autorů ve vztahu zenu a křesťanství.
V poslední části práce jsou velmi stručně zmíněny některé podněty pro reflexi
křesťanství, které vyplývají z interakce zenu a křesťanství.
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Abstract

“The Interaction of Christianity and the Sanbo Kyodan  a Zen-Buddhist Religious
Foundation.” The Sanbo Kyodan is a contemporary school of Zen that was founded by
Yasutani Haku’un Roshi in 1954. Sanbo Kyodan has exerted considerable influence in
the development of Zen in the West. Most important for the development of Sanbo
Kyodan was Yasutani Roshi’s successor, Yamada Koun Roshi. He attracted a number
of Western students, many of whom were Christian’s priests and nuns.
The paper aims to describe the Christian Zen movement influenced by Sanbo
Kyodan. Essential is the work of the most important Yamada Koun’s students and
verified Zen teachers. Among them were three Roman Catholic priests, Hugo M.
Enomiya-Lassalle S.J., Ama Samy S.J. and Willigis Jäger OSB, who went on to become
leading figures in the Christian Zen movement. The paper attempts to characterize their
understanding of the relation between Zen and Christianity including differences among
them.
The last part of the paper pays attention to inspiration which comes from interaction
of Zen and Christianity, and suggests some points for meditation.
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Úvod
„Existuje jeden jediný, kdo by mohl být viděn v Ježíšově blízkosti: Buddha.
Tento muž představuje velké tajemství. Stojí v hrozivé, téměř nadlidské svobodě;
zároveň má dobrotu, mocnou jako světová síla. …
Možná neměl Kristus jen jediného předchůdce ze Starého zákona, Jana, posledního proroka,
ale též jednoho ze středu antické kultury, Sókrata,
a třetího, který pronesl poslední slovo východněnáboženského uvažování a překonání, Buddhu.“1

„Dokazovat

aktuálnost

problematiky

vztahu

křesťanství

k ostatním

světovým

náboženstvím je vzhledem k situaci, v níž žijeme, zcela bezpředmětné.“2 Toto v plné
míře platí i o buddhismu a buddhistické meditaci, která se v mnoha ohledech stala
běžnou

součástí

mnoha

duchovních

směrů,

terapií,

seberozvojových

a

psychohygienických technik a kurzů. Interakce křesťanství a buddhismu je realitou,
která však nemá jednoznačný průběh ani výsledek. Jako každá interakce v sobě nese
mnohá úskalí, ale i příležitost k vzájemnému poznání, pochopení druhého a prohloubení
vlastního duchovního života.
Vztah katolického křesťanství k nekřesťanským náboženstvím se v dějinách měnil a
vyvíjel.3 Významným milníkem pro naši současnost se nepochybně stal Druhý
vatikánský koncil, probíhající v letech 19621965, který lze nazvat „zatím poslední
paradigmatickou proměnou v církvi“.4 Otázka vztahu k nekřesťanským náboženstvím je
reflektována především v deklaraci Nostra aetate, ale i v mnoha dalších pokoncilních
dokumentech.5
Deklarace Nostra aetate se zmiňuje výslovně i o buddhismu6:
„Buddhismus ve svých rozmanitých formách uznává radikální nedostatečnost tohoto
proměnlivého světa. Učí, jakou cestou mohou lidé se zbožnou a důvěřivou myslí buď
dojít stavu dokonalého osvobození, anebo – ať vlastním úsilím, ať s vyšší pomocí –
dospět k vrcholnému osvícení.“7

1

GUARDINI, Romano. Der Herr. Betrachtungen über die Person und das Leben Jesu Christi.
Würzburg: Werkbund-Druckerei und Verlag R. Binotsch, 1940 (3. vydání), s. 381.
2
POSPÍŠIL, C. V. Úvodní studie. In: Křesťanství a ostatní náboženství. Dokument Mezinárodní
teologické komise z roku 1996. Krystal OP, 1996, s. 3.
3
Blíže v ČERVENKOVÁ, Denisa. Katolický pohled na náboženskou pluralitu. Univerzita Karlova v
Praze: Nakladatelství Karolinum, 2016.
4
PETRÁČEK, Tomáš. Církev, tradice, reforma. Odkaz Druhého vatikánského koncilu. Vyšehrad,
2016, s. 23.
5
Přehled v ČERVENKOVÁ, Denisa. Katolický pohled na náboženskou pluralitu, str. 87–125.
6
Tuto formulaci navrhli společně jezuité Dumoulin, Enomiya-Lassalle a Pfister. Srov. JOHNSTON,
William. Arise, My Love… Maryknoll, NY: Orbis Books, 2000, s. 48–49.
7
NAe 2.
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Na adresu nejen buddhismu pak pokračuje: „Katolická církev neodmítá nic, co je v
těchto náboženstvích pravdivé a svaté. S upřímnou vážností se dívá na jejich způsoby
chování a života, pravidla a nauky. Ačkoliv se v mnohém rozcházejí s tím, co ona věří a
k věření předkládá, přece jsou nezřídka odrazem Pravdy, která osvěcuje všechny lidi.“8
Papež Pavel VI. ustanovil v roce 1964 Sekretariát pro nekřesťany (od roku 1988
Papežská rada pro mezináboženský dialog). Mezináboženské setkání v Assisi v roce
1986, které zorganizoval papež Jan Pavel II., bylo významným milníkem na cestě
dialogu.
„Od tohoto setkání se v katolické teologii mluví o tak zvaném „duchu Assisi“, tedy o
duchovní atmosféře vzájemného setkání, která má za cíl reﬂektovat vlastní víru a v
otevřeném dialogu hledat ve svém náboženství duchovní kořeny pro mírové soužití…
V žádném případě zde nedocházelo k synkretizmu či vytváření nějakého nového
náboženství, které by relativizovalo zjevenou Pravdu.“9
Přestože názory a interpretace teologů se liší, význam a nezbytnost dialogu
(ekumenického i mezináboženského) je dnes zřejmá a nezpochybňovaná. Aby byl ale
dialog plodný, bude třeba mimo jiné pečlivě a bez předsudků studovat ostatní
náboženství, či spíše jejich konkrétní směry a školy. Před teologií tak stojí řada úkolů:
„Konečně bude muset křesťanská teologie ostatních náboženství studovat a zkoumat
jednotlivá náboženství a to, co je jejich přesným obsahem, který pak bude nutno
konfrontovat s obsahem křesťanské víry.“10
Cílem této práce je pokus o drobný příspěvek ke zkoumání učení zenové
buddhistické školy Sanbó Kjódan11 a její unikátní interakce s křesťanstvím. V roce 2014
byla tato škola přejmenována na Sanbó Zen, ale v celé práci je používán původní název
Sanbó Kjódan, pod kterým se škola rozšířila mezinárodně. Zkoumat buddhismus jako
celek lze totiž jen velmi omezeně, neboť jeho jednotlivé směry nejsou propojeny a
hierarchicky uspořádány tak, aby je zastřešovala jednotící formální autorita. A tak se

8

NAe 2.
SLÁDEK, Karel. Křesťanská a buddhistická spiritualita – dialog v jinakosti. Studia theologica
2009, roč. 35, č. 1, s. 72.
10
Křesťanství a ostatní náboženství – Dokument Mezinárodní teologické komise z roku 1996, s. 21.
11
V práci je používána česká transkripce pojmů z orientálních jazyků dle: Lexikon východní
moudrosti. Buddhismus, Hinduismus, Taoismus, Zen. Olomouc: Votobia, 1996. Pro termíny, které nejsou
v Lexikonu uvedeny, používám mezinárodně přijatý Hepburnův přepis použitý v Lexikonu. V české,
anglické a německé literatuře se název Sanbó Kjódan vyskytuje v nejrůznějších variantách (např. SanbôKyôdan, Sanbo Kyodan, Sanbokyodan, Sambokyodan).
9
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nejen výrazně liší jednotlivé větve buddhismu12, ale i jednotlivé školy a – jak se
pokusím ukázat – i učení jednotlivých mistrů v rámci jedné školy může obsahovat
rozdíly, které mohou být z křesťanského hlediska důležité. Práce stručně popisuje
důvody vzniku a historii zenové buddhistické školy Sanbó Kjódan včetně vývoje jejího
učení. Pozornost je věnována především vztahu ke křesťanství a vlivu na křesťanské
žáky, pozdější učitele zenu.
Hlavním zdrojem je literatura sepsaná učiteli a křesťanskými žáky Sanbó Kjódan,
dále oficiální webové stránky Sanbó Kjódan (včetně částí přístupných pouze pro členy)
a stránky křesťanských žáků a jejich zenových center. Jako sekundární zdroj slouží
knihy zabývající se historií interakce buddhismu a křesťanství, biografie hlavních aktérů
a v neposlední řadě literatura na téma křesťanské mystiky. Tato práce je psána z
perspektivy žité křesťanské víry autora, kterou lze „z hlediska dnešní hermeneutiky
pojímat jako přiznávané a reflektované předporozumění, což je naprosto legitimní,
protože žádná interpretace není bez určitého předporozumění“.13 Zásadní je vědomá
otevřenost korekcím, která odlišuje předporozumění od předsudku.

12

Hinajána, mahájána, vádžrájána. Nutno poznamenat, že pojem hinajána je hanlivý výraz
mahájánového buddhismu pro rané buddhistické školy. Mezi nejznámější rané školy patří např.
theraváda.
13
POSPÍŠIL, Ctirad Václav. Hermeneutika mystéria. Struktury myšlení v dogmatické teologii.
Kostelní Vydří: Krystal OP, Karmelitánské nakladatelství, 2. vydání 2005, s. 31.
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1 Buddhismus, zen buddhismus, škola Sanbó Kjódan
Popsat společný základ buddhistického učení je velmi obtížné.14 Nicméně největší
buddhistické školy a směry, včetně mahájány a z ní vznikající buddhistické tradice
čchan (japonsky zen), mají přes veškeré rozdíly společný základ, který buddhisté
nazývají třemi klenoty. Jsou to: Buddha (probuzený a osvobozený učitel), dharma
(nauka, kterou objevil a předával Buddha) a sangha (společenství jeho následovníků).
Historický Buddha, Siddhárta Gautama, královský syn z kmene Šákjů, žil
pravděpodobně mezi koncem 6. a počátkem 5. století před naším letopočtem. Roku
524523 před n. l. dosáhl, sedě pod stromem, velkého procitnutí (osvícení, bódhi).15
Slovem osvícení, v současnosti velmi frekventovaným, se „z nedostatku vhodnějšího
výrazu překládá sanskrtský termín bódhi (doslova ‚probuzení‘)“16 a japonské termíny
satori (od satoru, tj. poznávat)17 nebo kenšó18 (vhled do vlastní podstaty).
Po svém probuzení vyložil Buddha ve svém prvním kázání v Antilopím háji „čtyři
ušlechtilé pravdy“19 a „osmidílnou ušlechtilou stezku“, což lze považovat za základní
učení všech buddhistických směrů.20
První ušlechtilá pravda konstatuje, že utrpení či strast (dukkha) jest. Strastné je
zrození, stárnutí, smrt, spojování s věcmi nemilými i odlučování od věcí milých. Pod
pojem dukkha spadá i štěstí, protože je podrobeno změně. „Znamená to, že úplně
všechno týkající se neprobuzeného jedince spadá pod pojem dukkha“.21 Druhá
ušlechtilá pravda tvrdí, že příčinou strastí je „žízeň“, tedy naše chtění a touhy. Další je
tvrzení, že odstranění utrpení (nirvána22) je možné a spočívá v odstranění této „žízně“

14

„Původní, starý společný základ je ten tam, je pryč, původní kanonické spisy se většinou
nedochovaly… To, čemu Buddha opravdu učil, je rozpuštěno, rozmělněno a poztráceno v tom ohromném
souhrnu veškeré buddhistické nauky; je marné to hledat.“ MILTNER, Vladimír. Vznik a vývoj
buddhismu. Vyšehrad, 2012, s. 142–143.
15
Srov. MILTNER, Vladimír. Vznik a vývoj buddhismu, s. 57.
16
Lexikon východní moudrosti, s. 324.
17
Srov. tamtéž, s. 3.
18
Kenšó – zenový výraz pro zážitek probuzení (osvícení) má obvykle stejný význam jako satori, ale
někdy se používá výraz kenšó pro počáteční zkušenost, která na rozdíl od satori potřebuje prohloubení.
Pokud nebude řečeno jinak, jsou zde tyto termíny užívány synonymně. Srov. Lexikon východní
moudrosti, s. 229.
19
Lze přeložit i jako „pravdy ušlechtilých“, „pravdy pro ušlechtilé“ nebo „zušlechťující pravdy“.
WILLIAMS, Paul  TRIBE, Anthony. Buddhistické myšlení. Úplné uvedení do indické tradice. Praha:
ExOriente, 2011, s. 51.
20
Srov. MILTNER, Vladimír. Vznik a vývoj buddhismu, s. 146.
21
WILLIAMS, Paul  TRIBE, Anthony. Buddhistické myšlení, s. 52.
22
Nirvána jako cíl duchovního snažení znamená v raném buddhismu ukončení koloběhu životů,
vyhasnutí tří kořenů zla (chtivosti, zášti, klamu). V mahájáně je nirvána vnímána jako zakoušení
sjednocení s absolutnem. Srov. Lexikon východní moudrosti, s. 313.
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jako příčiny. Poslední ušlechtilá pravda říká, že cestou, jež vede k odstranění „žízně“, a
tudíž i strasti, je osmidílná stezka.23
Osmidílnou stezku lze chápat jako návod či postup k dosažení nirvány, který
zahrnuje poznání, mravnost a soustředění. „Buddhistická cesta je překonáním chtivosti,
nenávisti a zaslepenosti pěstováním jejich protikladů  nelpění, milující laskavosti a
poznání.“24 Seznam osmi složek stezky obsahuje následující části: pravý názor, pravé
rozhodnutí, pravá řeč, pravé chování (jednání), pravé žití, pravé úsilí, pravá bdělost,
pravé soustředění. 25
Další důležitou doktrínou buddhismu je učení o „Ne-Já“ (anátman). Je to specificky
buddhistická nauka, která je považována za jedinečný Buddhův objev, který ho odlišuje
od ostatních učitelů. Učení o „Ne-Já“ tvrdí, že při hledání pravého „Já“ se zjišťuje, že
žádný z možných kandidátů na označení „Já“ není „Já“. „Vysvobození nastane, vzdámeli se toho, co nahlédneme, že to není naše ‚Já‘. Vidí-li člověk, že věci jsou zdrojem
neštěstí, že jsou mimo jeho kontrolu a jsou pomíjivé, vidí, že nemohou být žádným
druhem ‚Já‘. … Vzdát se jich znamená osvobodit se, protože pak už neexistuje
žádostivost vedoucí ke strasti a znovuzrození. Pochopení, že to všechno není ‚Já‘, je
cestou k osvobození.“26
Poslední zcela základní součástí buddhismu je teorie podmíněného vzniku.27 Jedná
se o dvanáct logicky řazených pojmů tak, že předchozí je příčinou následujícího:
nevědomost, tvůrčí představy (psychické vlohy a volní impulsy), vědomí, pojem a tvar
(osobní individualita), šestero smyslových oblastí (pět smyslů plus mysl a objekty jimi
postihované), styk (podněty a vjemy), cítění, žízeň (touhy), lnutí a lpění, vznik a bytí,
zrození (nebo znovuzrození), chátrání a smrt. Ovšem je nutno dodat, že i tato základní
nauka je jednotlivými školami buddhismu tradována rozdílně.
Ve 20. století začala nová intenzivní fáze setkávání křesťanství a buddhismu.28
Buddhističtí učitelé začali cestovat na Západ, aby představili posluchačům učení a praxi
buddhismu, a především ve druhé polovině 20. století se objevili i západní učitelé

23

Srov. LESTER, Robert C. Buddhismus. Cesta k osvícení. Praha: Prostor, 1997, s. 20.
WILLIAMS, Paul  TRIBE, Anthony. Buddhistické myšlení, s. 60.
25
Srov. tamtéž, s. 6164.
26
Tamtéž, s. 68.
27
MILTNER, Vladimír. Vznik a vývoj buddhismu, s. 148.
28
Zajímavé je, že „první zmínka o Buddhovi se v křesťanských pramenech nachází již kolem roku
200 v „Kobercích“ (Strómateis) Klementa Alexandrijského“. Srov. KÜNG, Hans – BECHERT, Heinz.
Křesťanství a buddhismus. Praha: Vyšehrad, 1998, s. 42.
24
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buddhismu všech směrů.29 Někteří z nich měli od buddhistických mistrů formální
oprávnění vyučovat, ale někteří ne. Vznikla tak nesmírně pestrá směs více i méně
tradičních přístupů a modifikací buddhismu.30
V této zajímavé interakci západního myšlení s buddhismem sehrála zcela ojedinělou
roli japonská škola zenového buddhismu Sanbó Kjódan. Tato v Japonsku početně malá
a nepříliš významná skupina zásadně ovlivnila vnímání a rozvoj zenového buddhismu v
USA a v Evropě. Posluchači, mezi kterými bylo i mnoho křesťanů, se nechali uvádět
zenovými mistry do praxe buddhistické tradice a mnozí dokonce dosáhli oficiálního
pověření k učení. Mezi učitele této školy patří nejen významné osobnosti současného
buddhismu na západě, jako např. Robert Baker Aitken31, zakladatel „The Diamond
Sangha“ na Havaji, a Philip Kapleau32, který založil „The Zen Center of Rochester“ ve
státě New York, ale i řada křesťanů.33
V současnosti jsou studenti Sanbó Kjódan (Sanbó Zen) jednou z největších zenových
skupin ve Spojených státech, v Německu, ve Švýcarsku, na Filipínách a v Austrálii.
Zakladatelem Sanbó Kjódan a prvním opatem od roku 1954 do 1970 byl Hakuun Rjóko
Jasutani, student Daiun Sógaku Harady.34 Nástupci zakladatele a dědici dharmy byli
Kóun Jamada, první nástupce zakladatele (do roku 1989), dále pak Jiun Kubota a od
roku 2004 Ryóun Jamada, syn Kóuna Jamady. Pro historii školy Sanbó Kjódan, a
především jejího vlivu na západní buddhismus a křesťanství, jsou klíčové dvě postavy:
zakladatel Hakuun Rjóko Jasutani a jeho nástupce Kóun Jamada. Škola Sanbó Kjódan,
a zejména druhý opat Kóun Jamada, dali vzniknout značně unikátní situaci, kdy výcvik
absolvovali a oprávnění učit získali křesťané, kteří i po absolvování výuky křesťany
zůstávali. Šířením a vyučováním zenu jsou tak oficiálně pověřeni příslušníci odlišné
tradice. Odtud se odvíjí zajímavá a jistě i diskutabilní interakce křesťanství a zenu.
29
Viz např. RAWLINSON, Andrew. The Book of Enlightened Masters (Western Teachers in Eastern
Traditions). Chicago, LaSalle, Illinois: Open Court, 2. vydání 1998; nebo OLDMEADOW, Harry.
Journeys East. 20th Century Western Encounter with Eastern Religious Tradition. Bloomington, Indiana:
World Wisdom, 2004.
30
Přehledný popis historie vnímání buddhismu západem v LENOIR, Frédéric. Setkávání buddhismu
se Západem. Praha: Volvox Globator, 2002.
31
V českém jazyce dostupné AITKEN, Robert. Vlna zenu. Bašó haiku a zen. Praha: Pragma, 1995.
32
Autor velmi známé a vlivné knihy: KAPLEAU, Philip. The Three Pillars of Zen – Teaching,
Practice, and Enlightenment. New York: Anchor Books, 2000. V českém jazyce jsou dostupné:
KAPLEAU, Philip. Tři pojednání o zen – buddhismu. Bratislava: CAD press, 1992; a KAPLEAU, Philip.
Chránit vše živé. Vegetariánství z hlediska buddhismu. Bratislava: CAD press, 1992.
33
Např. Hugo Makibi Enomiya-Lassalle S.J., Willigis Jäger OSB, Ama Samy S.J., Niklaus
Brantschen S.J., Johannes Kopp SAC (pallotini), s. Ludwigis Fabian OSB a s. Elaine MacInnes OLM.
34
Daiun Sogaku Harada (13. 10. 1871 – 12. 12. 1961) byl zenovým mnichem školy Sótó, který však
studoval i pod vedením mistrů školy Rinzai. Známý byl velmi přísnou disciplínou a tím, že kombinoval
metody obou škol.
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1.1 Zakladatel: Hakuun Rjóko Jasutani
Sanbó Kjódan byla založena Hakuun Rjóko Jasutanim (18851973) v roce 1954.
Přestože základní charakter převzala škola z linie Sótó35, integruje i způsob zenového
výcviku linie Rinzai36, především studium kóanu. Jasutani přitahoval mnoho západních
žáků a od roku 1962 navštěvoval Severní Ameriku a Evropu, kde vedl intenzivní
zenový výcvik. V roce 1970 odešel na odpočinek a vedení předal svému pokračovateli
v dharmě róšimu37 Kóun Jamadovi.
Róši Jasutani se stal buddhistickým mnichem v 5 letech a ve 13 letech
buddhistickým knězem v linii Sótó. Ve věku 40 let byl starším knězem chrámu a o rok
později se stal nezávislým knězem určeným pro propagaci dvou hlavních chrámů Sótó
v Tokiu. I když aktivně přednášel, pociťoval rostoucí nespokojenost: „… byl jsem
naprosto slepý člen a má mysl ještě nebyla v klidu“.38 Když již nemohl dále pokračovat
v tom, co považoval za prázdné přednášení, potkal učitele Daiun Sógaku Haradu, pod
jehož přísným vedením strávil 20 let a ke kterému cítil až do smrti obrovskou vděčnost.
První seššin39 s Haradou absolvoval ve 41 letech a již za dva roky mu jeho učitel
potvrdil, že dosáhl kenšó, což bylo na tehdejší poměry velmi rychlé.
Od mládí pro něho byly důležité dvě otázky:40 Proč ztratilo kenšó svou důležitost,
když z dostupných záznamů je zřejmé, že všichni následovníci Buddhy bez jediné
výjimky měli tuto zkušenost, a proč současní buddhističtí učitelé neukazují cestu ke
kenšó a nevedou k němu své žáky? Druhá otázka se týkala toho, co je po smrti. Tehdejší
učitelé školy Sótó mu nebyli schopni dát uspokojující odpověď.
Často je zmiňován tajemný příběh o jeho narození.41 Jasutaniho matka byla hluboce
zbožná a během těhotenství slíbila, že narodí-li se jí chlapec, bude knězem. Poblíž jeho

35
Sótó – vedle školy Rinzai nejvýznamnější škola zenu. Z Číny byla tato škola přenesená do Japonska
mistrem Dógenem Zendžim v 1. polovině 13. století. Hlavní důraz je kladen na intenzivní meditaci vsedě.
Srov. Lexikon východní moudrosti, s. 404–405.
36
Rinzai – jedna z nejvýznamnějších škol zenu (čchanu) v Japonsku a Číně. Zdůrazňovány jsou kóany
jako zvláštní rychlá cesta k osvícení (kenšó, satori). Kóan je krátký příběh nebo úkol, který obsahuje
paradox a je logickým a pojmovým chápáním neřešitelný. K jeho řešení je třeba jiné roviny chápání.
Srov. Lexikon východní moudrosti, s. 367.
37
Róši – „starý mistr“, označení pro zenového mistra. Srov. Lexikon východní moudrosti, s. 369.
38
YAMADA, Koun. The Stature of Yasutani Hakuun Rōshi. The Eastern Buddhist 1974, roč. 7, č. 2,
s. 109.
39
Seššin – dny mlčení a intenzivního denního mnohahodinového cvičení zazenu (meditace vsedě),
přerušovaného pouze spánkem v noci a krátkými přestávkami po jídle; součástí jsou recitace, práce (jen
krátce), přednášky a rozhovory s mistrem. Srov. Lexikon východní moudrosti, s. 392–393.
40
Srov. YAMADA, Koun. The Stature of Yasutani Hakuun Rōshi, s. 116.
41
Srov. tamtéž, s. 118 a YASUTANI Hakuun. Flowers Fall: A Commentary on Zen Master Dógen’s
Genjókóan. Boston, London: Shambhala, 1996, s. xxi.
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rodiště byl malý chrám sekty Sótó, kde žila slepá jeptiška, o kterou se Jasutaniho matka
starala. Když se jeptiška dozvěděla, že její pečovatelka je těhotná, věnovala jí jeden
modlitební korálek, který používala při recitování súter (jeptiška byla známa pro svou
neustálou modlitební praxi). Řekla matce, aby korálek spolkla, aby měla lehký porod.
Porod byl snadný a při první koupeli si matka všimla, že levá ruka novorozence cosi
svírá. Když se podařilo pěstičku rozevřít, ukázalo se, že svírá onen modlitební korálek.
Jasutani uvádí, že zpočátku tomuto příběhu nevěřil, později ale uvěřil, že matka nelhala
a ještě později tento příběh zcela akceptoval a chápal jej jako konkrétní symbol své
hluboké spřízněnosti s dharmou a vyjádření karmického vztahu.
Poté, co dokončil formální zenový trénink, založil Jasutani malý chrám mimo Tokio,
který zůstával napojen na školu Sótó. Ale důraz na to, aby laici měli stejné šance projít
celým zenovým výcvikem, což bylo tradičně vyhrazeno pouze pro mnichy, vedl v lednu
1954 ke vzniku samostatné školy Sanbó Kjódan bez formálních vazeb na školu Sótó.
Jasutani byl velmi silným kritikem mnichů linie Sótó, které kritizoval především pro
jejich upoutanost k ceremoniálům a zanedbávání pravé podstaty buddhismu, tj.
realizace pravého Já (kenšó). Jasutani byl přesvědčen, že učení buddhismu
zdegenerovalo, a byl znám velmi ostrými odsudky na adresu profesorů a lektorů
buddhistických univerzit: „Jsou neodpustitelný gang ďáblů, velcí zloději nebe a země, a
měli by být nazýváni havětí v těle lva. Neuvědomují si, že jsou bídní lidé, špinící Tři
poklady, a že musí po smrti padnout do pekla.“42
Cílem Sanbó Kjódan bylo obnovit pravé učení zenu a nabídnout ho opravdovým
hledačům „Cesty“, a to i laikům. „Sanbó“ znamená „tři poklady“ a označuje tři základní
prvky buddhismu: Buddhu, dharmu a sanghu. „Kjódan“ pak znamená „náboženskou
organizaci“. Název měl vyjadřovat Jasutaniho úmysl a cíl vytvořit náboženské
společenství, které bude zcela oddáno zachování a předávání pravé buddhistické cesty.
Po založení Sanbó Kjódan začíná Jasutani šířit učení i mezinárodně. Dle Aitkena43 byl
Jasutaniho ideálem „mezinárodní zen“. Motivem byla i jeho hluboká nespokojenost se
stavem zenové praxe v Japonsku.
Zdá se, že Jasutaniho život byl plný konfliktů. Zcela se upnul na hlavní cíl:
propagovat nezastupitelné místo kenšó v zenu. Jeho kritika především školy Sótó, ale i
směru Rinzai, byla často sžíravá a jeho postoje proti tomu, co považoval za zlo, byly
42

YAMADA, Koun. The Stature of Yasutani Hakuun Rōshi, s. 111.
Srov. AITKEN, Robert. Yasutani Hakuun Róshi 1885–1973. The Eastern Buddhist 1974, roč. 7,
č. 1, s. 152.
43
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absolutní. Jeho slova o nutnosti „zničit ty zlé a ustanovit spravedlivé“44 byla často příliš
vehementní a byl za ně kritizován. Kontroverzní byl i způsob vedení seššinů, které byly
plné křiku a bití.45 Hlasité intonování kóanu „Mu“, bití žáků, kteří při seššinu usínali, a
povzbuzování křikem bylo běžnou součástí. Tyto drsné prostředky vycházely především
z tradice Rinzai a měly za cíl přivést žáky za hranice běžného dualistického chápání.46
Enomiya-Lassalle absolvoval seššin vedený Jasutanim v roce 1964 a vzpomíná, že to
bylo „víc než to nejhorší“, co v tomto klášteře kdy zažil, ale kenšó nikdo nedosáhl.47 A
to Enomiya-Lassalle zažil seššiny s Jasutaniho učitelem Haradou, který byl proslulý
svým tvrdým přístupem k žákům a militantními postoji. Victoria ve své knize
dokladuje, že róši Harada byl podporovatel japonských vojenských akcí a cituje jeho
výrok: „Když je nařízeno pochodovat: ráz, dva, nebo střílet: bang, bang. To je
manifestace nejvyšší moudrosti (osvícení)…“48 Velkou kritiku vyvolaly i Jasutaniho
extrémně pravicové a antisemitské názory publikované ve výše uvedené knize, které
vedly k oficiální omluvě třetího nástupce ve vedení Sanbó Kjódan róšiho Kuboty
uveřejněné v jejich oficiálním periodiku Kyosho č. 281 v roce 2000.49
Jasutani rezignoval na vedení Sanbó Kjódan v roce 1970 a druhým opatem se stal
Jamada Kóun. Jasutani zemřel 28. března 1973. Navzdory kontroverzím, které
vzbuzoval, byl bezesporu člověkem hledajícím pravdu a pravým zenovým buddhistou,
jehož primárním zájmem bylo v souladu s tradicí zenu „sebezkoumání, to znamená
prozkoumat a uvědomit si své vlastní pravé já (‚Self‘)“.50 Jasutani měl žáky nejen z
Japonska, ale i z Evropy a Spojených států amerických, kde je jeho vliv patrný dodnes,
především v důrazu na kenšó a na meditační soustředění (seššin).

44
45

YAMADA, Koun. The Stature of Yasutani Hakuun Rōshi, s. 120.
Srov. YASUTANI, Hakuun. Flowers Fall: A Commentary on Zen Master Dógen’s Genjókóan, s.

xxix.

46

Funkce kóanu je někdy přirovnávána k situaci slepce. Zcela slepý člověk je zcela závislý na své holi
a intuici. Role kóanu je nemilosrdně slepci sebrat hůl, zatočit s ním a srazit ho. Tak se ocitá zcela bez
opory. Tedy role kóanu není jednoduše vést k satori, ale právě naopak, zbavit smysly všech opor a přivést
k zoufalství. Srov. KAPLEAU, Philip. The Three Pillars of Zen – Teaching, Practice, and Enlightenment,
s. 77–78.
47
Srov. BAATZ, Ursula. Hugo M. Enomiya-Lassalle, Ein Leben zwischen den Welten, Biographie.
Zürich, Düsseldorf: Benziger, 1998, s. 309.
48
VICTORIA, Brian Daizen. Zen at War. USA, Maryland: Rowman & Littlefield Publishers, 2.
vydání 2006, s. 137.
49
Dostupné na http://www.thezensite.com/ZenEssays/CriticalZen/Apology.html [2016-10-05].
50
ABE, Masao. Transformation in Buddhism in Comparison with platonic and Christian Notions.
Concilium 1988, Special Column 196, Christian Identity. Edinburgh: T. and T. Clark, s. 53.
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1.2 Jamada Kóun
Kóun Jamada51 (19071989) se narodil v japonském městě Nihonmatsu, v prefektuře
Fukušima. Zenu se věnoval od roku 1943 a prostřednictvím róšiho Harady se dostal do
kontaktu s Jasutanim, kterého pozval v roce 1953, aby zahájil činnost zenové skupiny
„Kamakura Haku’un-kai“ a zahájil měsíční seššin. Ve stejném roce52 zažil neobvykle
hluboké kenšó53 a v roce 1967 se stal zenovým mistrem ve škole Sanbó Kjódan. O tři
roky později převzal vedení tohoto sdružení.
Jamada byl ženatý podnikatel54 se třemi dětmi a nikdy nebyl ordinován na kněze
ani nestrávil výrazně dlouhé období v klášteře. V roce 1970 založil společně se svou
manželkou „San’un zendo“ na rodinném pozemku. „San’un“ znamená „tři mraky“ a je
odkazem na tři zenové mistry Sanbó Kjódan: Haradu (Velký mrak), Jasutaniho (Bílý
mrak) a Jamadu (Plující mrak). Časem se San’un zendo stalo centrálním místem
praktikování zenu, kde Jamada vedl své studenty a kde se konaly víkendové i týdenní
seššiny.
Právě zde prošlo výcvikem mnoho západních žáků včetně křesťanů. Zvláště poté, co
se studentem Jamady stal Enomiya-Lassalle, mnoho křesťanů vyhledalo vedení tohoto
róšiho. Stejně jako Jasutani, cestoval i Jamada do USA a Německa, kde vedl od roku
1971 pravidelná zenová soustředění, kterých se účastnilo mnoho zahraničních studentů,
mezi nimi i katoličtí kněží a řádové sestry. Zatímco Jasutani se zaměřil na laiky, Jamada
šel dále a zpřístupnil zen ne-buddhistům. Do roku 1989, kdy Jamada Kóun umírá,
absolvovaly formální zenový výcvik pod jeho vedením více než dvě desítky
nejaponských žáků a více než tucet svých křesťanských žáků formálně pověřil učením
zenu.
Za necelých dvacet let svého působení jako druhý opat Sanbó Kjódan ovlivnil Kóun
Jamada významně nejen západní buddhismus, ale měl zásadní vliv na jedinečnou
interakci zenového buddhismu a křesťanství. Jeho zvláštní charisma spočívalo v tom,
jak dokázal směřovat žáky, především na počátku jejich cesty, ke zkušenosti kenšó.

51

Srov. Short History of the Sanbô-Kyôdan – http://www.sanbo-zen.org/histry_e.html (Sanbô-Zen,
oficiální webová stránka školy Sanbó Kjódan) [2016-9-18].
52
Někdy je uváděno, že kenšó dosáhl až v roce 1954. Např. Taizan Maezumi In: YAMADA, Koun.
The Gateless Gate. The Classic Book of Zen Koans, s. 297.
53
Jeho záznam byl publikován v: KAPLEAU, Philip. The Three Pillars of Zen - Teaching, Practice,
and Enlightenment, s. 228–232.
54
Jeho nejvyšší manažerská pozice byla prezident Tokijského zdravotního centra Kembikjón.
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Interakci s křesťanstvím přikládal Jamada velký význam a věřil, že „zen se jednou
stane důležitým proudem v katolické církvi“.55 Ve své řeči uveřejněné v oficiálním
časopise školy Sanbó Kjódan říká: „Jak víme, konečný cíl buddhismu je zachránit
všechny lidi: ‚vnímajících bytostí je bezpočet, slibuji všechny zachránit‘. To je
v současném buddhismu nemožné. Bez spolupráce s katolíky, bez spojení našich sil,
nebudeme schopni to udělat.“56 A dále pak pokračuje: „Když křesťané, zvláště katolíci,
se naučí brát svět jako jedno, nebude už více západní duch; a samozřejmě nebude už
východní duch. Bude jeden univerzální duch. Cítím, že abychom zachránili lidský druh –
přinesli pravé štěstí všem lidem –, katolicismus a zen musí spojit ruce.“57
Křesťanští žáci, z nichž mnozí byli řádoví mniši a mnišky, tvořili důležitou část
zenové komunity kolem róšiho Jamady. Ten je jako křesťany ochotně přijímal. Tito žáci
měli obvykle za sebou léta řádové formace, která obsahovala tradiční prvky křesťanské
duchovní cesty: teologickou četbu, studium Písma, praxi v rozjímavé modlitbě,
pěstování ctností atd. Ve spojení s velkou motivací postoupit na své duchovní cestě tak
lze předpokládat, že byli výjimečně disponováni na postupný přechod od modlitby
rozjímavé ke kontemplativní. Otevřenost róšiho Jamady, možnost cvičení zazenu podle
propracované metody a vedení osvíceného učitele tak mohly vést k neobvykle rychlému
zvnitřnění modlitby, utišení distrakcí a duchovnímu vhledu. Jak ukážeme v dalších
kapitolách, pozitivní vliv zenové meditace na duchovní rozvoj potvrzují všichni bez
ohledu na rozdílnosti v jejich názorech na vztah zenu a křesťanství.58
Jamadovo učení a vedení žáků bylo plně v souladu s učením zakladatele Sanbó
Kjódan zaměřeno především na dosažení kenšó. Ruben Habito59 však upozorňuje, že od
konce sedmdesátých let až do Jamadovy smrti se akcent jeho učení přesouval od
dosažení zkušenosti kenšó k zosobnění a ztělesnění této zkušenosti v denním životě.
Jamada v daném období prý často upozorňoval, že někteří prožitou zkušenost kenšó
idealizují, uctívají a lpějí na ní. Takovou připoutanost považoval za zhoubnější než jiné.
Róši Jamada zdůrazňoval, že pravé ovoce zenu se manifestuje, „když lidská bytost je

55

SHARF, Robert. Sanbōkyōdan: Zen and the Way of the New Religions. Japanese Journal of
Religious Studies 1995, roč. 22, č. 3–4: Special Edition: The New Age in Japan, s. 423.
56
YAMADA, Koun. Christian Practitioners of Zen. Kyosho 2012, Č. 356, s. 33.
57
Tamtéž, s. 35.
58
Zcela jiná situace pak nastává, když tito žáci už jako učitelé uváděli své žáky do zenové meditace
bez přípravy, kterou sami absolvovali.
59
Srov. YAMADA, Koun. The Gateless Gate. The Classic Book of Zen Koans. Boston: Wisdom
Publications, 2004, s. xii.
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schopna zakusit vyprázdnění vlastního ega a opravdově prožívat svou lidskost
s pokorným srdcem, v míru se sebou a universem, se soucitem bez hranic.“60
Kóun Jamada byl osvícený a charismatický učitel, který byl zcela oddán svému
poslání a který bezprecedentním způsobem překročil v té době ustálené hranice mezi
náboženstvími. Róši Jamada je duchovním otcem rysů školy Sanbó Kjódan, které jsou
významné pro pochopení jejího vlivu na západní buddhismus a křesťanství, neboť jeho
učení se vymykalo obvyklým standardům a postojům ostatních zenových škol.

1.3 Tři specifické rysy Sanbó Kjódan
Sanbó Kjódan bylo především zásluhou Jamady inovativní školou, která i za krátkou
dobu své existence prokázala velký vliv na západní duchovní život. Za hlavní rysy lze
považovat tři faktory.
Za prvé, laicizaci, kterou inicioval již zakladatel róši Jasutani, jenž otevřel možnosti
studia zenu laikům do v té době mimořádné míry, ač sám měl tradiční mnišský výcvik.
Historie zenu samozřejmě zahrnuje i významné laické mistry61, ale v druhé polovině 20.
století to bylo neobvyklé. Kóun Jamada se stal opatem, aniž byl kdy mnichem. To
nebylo běžné, dříve byli laici spíše bráni jako občané druhé kategorie. Róši Jamada pak
pokračoval v laicizaci a často zdůrazňoval nutnost vtělit nejvyšší osvícení do
obyčejného denního, tedy laického, života. Dle něho je plně realizovaný zenový člověk
ten, kdo odhodil veškeré sebevědomí svého osvícení a žije obyčejný život, ale s jedním
podstatným rozdílem: ego již více nevystupuje do popředí, aby kazilo práci.62
S tím souvisí i druhý zcela revoluční rys, a podle mnoha žáků i největší přínos,
kterým je prolomení bariéry mezi buddhisty a křesťany. Jamada jako první začal
přijímat křesťany jako křesťany, tedy s respektem k jejich náboženství bez snahy o
jejich konverzi k buddhismu. Jasutani, zakladatel Sanbó Kjódan, sice také křesťany za
žáky přijímal, ale zastával názor, že křesťané nemohou zen řádně praktikovat, a často je
kritizoval pro jejich lpění na konceptu Boha, což považoval za překážku osvícení.
Naléhal na ně, aby odhodili tento koncept, a tvrdil, že by měli, pokud chtějí praktikovat
pravý zen, jít buddhistickou cestou a přijmout pravidla a předpisy buddhismu.63
Křesťanský zen jako rozporný termín kritizoval i Jasutaniho žák Philip Kapleau s tím,
60

YAMADA, Koun. The Gateless Gate, s. xii.
Pchang Jün („laik Pchang“) je nejslavnější čchanový (zenový) laik Číny.
62
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že křesťanský teismus je výraznou překážkou osvícení. Kapleau považoval pověřování
křesťanů učením zenu za bizarní a jejich formální jmenování za hrozbu pro integritu
zenu.64
Otevření zenu do té míry, že vzniká zenová komunita z oddaných buddhistů i
křesťanů, je tak zcela novým rysem a zásluhou róšiho Jamady, který začal zdůrazňovat,
že zen je cesta čisté zkušenosti. Takový postoj je něčím výjimečným i v rámci zenového
buddhismu a je i v současnosti jednou z nejzajímavějších a nejkontroverznějších tezí
školy Sanbó Kjódan. Willigis Jäger, benediktinský mnich a jeden z předních žáků
Jamady, tak mohl v roce 1987 na Mezinárodní buddhisticko-křesťanské konferenci
v Berkeley sebevědomě říci: „Mnozí se mohou přít o to, zda křesťan může oprávněně
dělat zen nebo učit zen. Faktem je, že já tak činím.“65 Tento názor, se kterým Jamada
souhlasil, byl přelomový i v rámci Sanbó Kjódan.
Třetím a zřejmě nejvýznamnějším faktorem je pojetí kenšó a důraz na něj. Kenšó je
pro zenový buddhismus klíčové: „Satori je raison d’etre zenu, bez kterého zen není
zenem.“66 Avšak pro Sanbó Kjódan je typický zcela mimořádný důraz na tuto
zkušenost, který sehrál rozhodující roli při šíření učení Sanbó Kjódan mimo Japonsko.
Jak už bylo zmíněno, otázka, proč kenšó ztratilo důležitost a proč současní
buddhističtí učitelé neukazují cestu ke kenšó, byla pro róšiho Jasutaniho jedna z těch
nejdůležitějších. A stejně tak pro Jamadu: „Bez probuzení (satori) není zen. Nejsem
sám, kdo to tak vnímá. Můj učitel róši Jasutani Hakuun si to také myslel, stejně jako
jeho učitel … róši Harada Daiun.“67
Pojetí kenšó je zásadní nejen pro pochopení učení a působení Sanbó Kjódan, ale i pro
úvahy o vztahu ke křesťanství. Kenšó je per definitionem nepopsatelné a
nevyjádřitelné68, nicméně D. T. Suzuki69 definuje osm základních znaků osvícení:70
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1) Iracionalita (nepoužívání rozumu, logiky, myšlení). Tímto termínem Suzuki míní, že
kenšó není dosažitelné dedukcí či rozmýšlením a vzpírá se omezení intelektu. Ti,
kteří zažili satori, nejsou tak schopni jej koherentně a logicky popsat. „Zkušenost
satori

je

tak

vždy

charakterizována

iracionalitou,

nevysvětlitelností

a

nesdělitelností.“71
2) Intuitivní vhled. Suzuki zdůrazňuje, že satori obsahuje noetickou kvalitu. Nejedná se
o anihilaci poznání, ale o jiný typ poznání. Poznání obsažené v satori se týká čehosi
univerzálního (celku reality) a zároveň individuálního aspektu existence.
3) Autoritativnost. Tímto je míněno, že poznání dosažené při satori je definitivní, tj. že
ho nemohou vyvrátit žádné logické argumenty. Logika tak může zkušenost satori
pouze vysvětlovat a interpretovat ve vztahu k jiným druhům poznání. Zkušenost
satori nemůže být popřena někým, kdo nemá tuto zkušenost. Je to jako pít vodu,
každý sám ví, jestli je horká nebo studená.
4) Potvrzení, ujištění. To, co je autoritativní a konečné, nemůže být negativní. Satori je
někdy popisováno negativními termíny, ale esenciálně je potvrzující vůči všemu, co
existuje, tj. akceptuje věci tak, jak přicházejí, bez ohledu na jejich hodnotu (i
morální).
5) Vnímání toho, smysl pro to, co je mimo (za, the Beyond). Zkušenost, ačkoliv je
individuální, je kdesi zakořeněna. Individualita je uvolněna a rozpouští se v čemsi
nepopsatelném. Pocitově je to vnímáno jako úleva a klid z dosažení konečného cíle.
Suzuki upozorňuje, že toto „za“ můžeme nazývat absolutno, bůh či osoba, ale to
zacházíme příliš daleko. Dokonce i označení „za“ je dle něho příliš.
6) Neosobní tón. Absenci osobního tónu, považuje Suzuki za možná nejpozoruhodnější
aspekt zenové zkušenosti. V zenové zkušenosti není dle něho nic osobního či
vztahového, co by se dalo popsat výrazy jako plamen lásky, objetí, nevěsta, ženich
atd. Zde zřejmě Suzuki naráží na některé pojmy, kterými je popisována křesťanská
mystika. Dle něho, i přes některé podobnosti zenové zkušenosti a křesťanské
mystiky, satori jedinečným způsobem postrádá osobní zabarvení.
7) Pocit exaltace. Tento pocit je nevyhnutelnou součástí satori. Příčinou je prolomení
osobních omezení a závislostí.
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8) Náhlost a krátkodobost. Satori přichází náhle a neočekávaně a je to krátkodobá
zkušenost. Dle Suzukiho pokud zkušenost není náhlá a krátkodobá, není to satori.
Tato náhlá zkušenost, přestože je krátkodobá, otevře zcela nový pohled na realitu.72
Na tento popis navazuje James H. Austin73 a doplňuje dalších deset charakteristik
zkušenosti kenšó:
9) Zkušenost světa jako jednoty (není rozdíl mezi subjektem a objektem nebo mezi
částmi celku).
10) Změny hranic času a prostoru. Běžné vnímání času je nepřítomno, pocit věčnosti
prostupuje tuto zkušenost. Pocit nekonečnosti prostoru, absence hranic.
11) Nevýslovnost, nemožnost komunikovat tuto zkušenost.
12) Objektivita a realita. Zkušenost satori je „skutečnější než skutečnost“, neboť věci
jsou vnímány tak, jak jsou.
13) Trvalé pozitivní změny v postojích a chování.
14) Dokonalost. Svět je viděn jako budící úctu ve své dokonalosti (je posvátný).
15) Zřejmá neochota intervenovat, neboť vzhledem k výše uvedené dokonalosti už není
třeba něco konat.
16) Pocit úlevy (fyzické i psychické), zmizení strachu.
17) Nezapomenutelnost. I přes krátkodobost zkušenosti (zážitku) zůstává alespoň
z části nesmazatelně v paměti.
18) Nepředstavitelnost. Zkušenost si nelze předem nějak představit. Ten, kdo satori
zakusí, bude vždy velmi překvapen, jakým způsobem to změní jeho konstrukty
chápaní sebe a světa.
Výše uvedené znaky je možné shrnout do čtyř hlavních oblastí. Jedná se o:
 jinakost poznání obsaženého v kenšó,
 autoafirmativnost,
 důsledky,
 fenomenologii zážitku.
Poznání obsažené v kenšó je jiné než běžné poznávání (intuitivnost, ne-racionalita) a
nemá nic společného s logikou. Kenšó (satori) je intuitivním vhledem na rozdíl od
72
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intelektuálního nebo logického porozumění.74 Z toho pak vyplývá i nepopsatelnost
takové zkušenosti (znaky 1, 2, 11, 18).
Autoafirmativnost (znak 3, 12 a částečně 17) je důležitou vlastností kenšó, které je
samo sebou pravdivé, akceptující realitu tak, jak ve skutečnosti je (skutečnou
skutečnost). Tato zkušenost je svému nositeli tak zřejmá, že nemůže být nikým a ničím
účinně zpochybněna. Nutno ovšem upozornit, že tradičně musí být pravost kenšó
potvrzena autorizovaným mistrem, což přirozeně vyvolává otázky ohledně výše
uvedených znaků.
Kenšó je jen přechodným zážitkem, ale jeho důsledky jsou nezapomenutelné a trvalé.
Tato zkušenost pozitivně mění vidění a chápání světa, sebe samého a vlastní chování
(jedná se o znaky 4, 5, 6, 9, 13, 14, 15). Významné je vnímání jednoty já s veškerým
bytím, dokonalost všeho (posvátnost), neosobnost. Důsledkem je ale i neochota
intervenovat (vzhledem k dokonalosti všeho a utišení veškerých tužeb já).
Další znaky popisují pomíjivou fenomenologii zážitku (znaky 7, 8, 10, 16). Žáci
školy Sanbó Kjódan, kteří dosáhli kenšó, často tuto zkušenost popsali. Jejich popisy
obsahují výše uvedené znaky.75
Jamada popisuje kenšó jako zkušenostní poznání vlastní přirozenosti v souladu
s výše zmíněnými čtyřmi hlavními znaky (jinakost poznání, autoafirmativnost, důsledky
ve formě změny chápání světa a sebe, fenomenologie). Jedná se o poznání, kdy obsah
subjektu i objektu je prázdný a jeden a tato prázdnota-jednota není nic jiného než
neustále se měnící jevový svět forem. Aktuální existence je z jedné stránky totálně
prázdná a z druhé stránky je existence jevový svět forem, který se neustále nepřerušeně
objevuje (vynořuje) a mizí podle zákona příčiny.76
Dle Jamady jenom lidé jsou náboženští, ale ještě dříve jsou lidmi, takže poznání
vlastní přirozenosti není náboženství a – protože člověk je stvořen k obrazu Božímu –
poznat sám sebe znamená lépe poznat Boha.77 Praktikovat zen jako cestu ke kenšó, tj.
k sebepoznání, není náboženství. A přestože většinu buddhistických sekt78 lze dle něho
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považovat za náboženství, se zenem je to jinak.79 Jamada totiž rozlišuje spiritualitu
založenou na víře (ve smyslu věřeného obsahu) a zkušenostní spiritualitu80, přičemž za
náboženství považuje pouze spiritualitu založenou na víře. Zen je zcela zkušenostní
spiritualita, protože odmítá veškeré koncepty jako prostředky poznání pravdy, tj.
pravého já. Jamada připouští, že i jiné buddhistické školy a směry sdílejí zkušenost
sebe-poznání (sebe-realizace), ale zen je však dle něho výlučně zaměřen na zkušenost
sebe-realizace (realizace pravého já), a proto můžeme říci, že zen je jádro buddhismu.
Všechny teorie a filosofie různých škol buddhismu jsou jen šaty, kterými přikrášlujeme
jádro. Zkušenost pravého „Já“ je ale jednoduše fakt, fakt zkušenosti, stejně jako chuť
čaje je fakt. Čaj chutná stejně všem, buddhistovi stejně jako křesťanovi.81
Tento fakt (zkušenost) nás osvobozuje od obav z pozemského utrpení. Nikdo neví,
uvádí Jamada, proč má tato zkušenost tak užasnou sílu. Ale jednoduše ji prostě má, bez
potřeby nějakého konceptu nebo víry. „Může takový fakt být nazván náboženství?
Nemyslím. Tento fakt je nazýván ‚probuzení‘, ‚realizace (pravého) já‘, nebo ‚osvícení‘ a
je doprovázen velkým pokojem mysli.“82
Právě tento koncept zenu jako absolutní zkušenosti za všemi náboženstvími,
filosofiemi a myšlenkovými systémy je pro pochopení působení školy Sanbó Kjódan
klíčový. Tento ode všech pojmů a konceptů destilovaný zážitek je poslední a pravou
zkušeností našeho lidství. A všichni jsme prvotně lidé a až druhotně buddhisté či
křesťané. Tomuto pojetí nelze upřít přitažlivost a pozitivní vliv na mezináboženský
dialog a vzájemné porozumění na světové úrovni. Mírotvorný potenciál takového
přístupu vedl róšiho Jamadu k touze sdílet tuto zkušenost s lidmi v pozici vůdců,
politiků, finančníků a manažerů, aby mohli tuto zkušenost realizovat. To by byla dle
něho nejrychlejší cesta ke skutečnému světovému míru.83 Jeho žák Willigis Jäger, který
důsledně rozvíjí a naplňuje tuto představu (viz níže), je přesvědčen, že lidská mysl se
evolučně vyvíjí právě k této zkušenosti.
Cesta zenu se dle Jamady liší významně od ostatních náboženství včetně křesťanství
i pohledem na lidskou spásu. V křesťanství, vysvětluje Jamada, je principem božská
láska. Bůh transcenduje svá stvoření, ale stará se o ně bez podmínek a nabízí jim ruku
79

Srov. YAMADA, Koun. Zen: The Authentic Gate, s. 15.
„… faith based spirituality as grounded in belief and understanding, whereas experience-based
spirituality emphasizes practice, realization, and actualization.“ Tamtéž, s. 11.
81
Srov. tamtéž, s. 13.
82
Tamtéž, s. 16.
83
Srov. tamtéž, s. 16.
80

24

absolutní lásky, a ti, kdo v něho věří a přijmou nabídnutou lásku, jsou spaseni. Na rozdíl
od toho zen buddhismus jednotně prohlašuje, že naše já není nic jiného než dokonalá,
kompletní, nekonečná a absolutní existence. A zen usiluje o realizaci tohoto pravého já,
ne skrze intelekt, ale v živoucí zkušenosti.84 „Esence zenu leží v hledání nekonečného a
absolutního subjektu, pravého já.“85 Probuzením ke své přirozenosti dojdeme míru a to
je pravá buddhistická spása. Musíme však ještě odstranit všechny stopy osvícení a ještě
zapomenout, že jsme je odstranili. Tato praxe pokračuje bez konce. To je Buddhova
cesta.86
Ohledně kenšó však Jamada zdůrazňuje ještě další velmi zajímavé a často (i
západními buddhisty) opomíjené skutečnosti, které oslabují či téměř zpochybňují výše
uvedená tvrzení. Především slovo osvícení pokrývá nekonečnou škálu stupňů hloubky a
jasnosti této zkušenosti. Každý žák je jiný a vyřešit kóan Mu87 během týdenního
soustředění je osvícení, a osvícení je i dosažení nejhlubších vrstev porozumění po 30
letech praxe.88
Připomíná také, že existují tři stupně zenu, zaměřené nejprve na sílu koncentrace,
pak na kenšó a posledním stupněm je zosobnění nejvyšší cesty, zdokonalení
charakteru.89 Mimořádně důležité je, že síla koncentrace nezapříčiní kenšó a naopak
kenšó nezpůsobí silnou koncentraci.90 Tedy, přestože je zde souvislost mezi koncentrací
a kenšó, není to souvislost jednoduše příčinná.
Jak bylo uvedeno, zdá se, že Jamada v posledním období života přestával klást
výlučný důraz na kenšó. V předmluvě ke své knize v roce 1979 píše, že zen je
v Japonsku na pokraji úplného zániku, a uvádí dva hlavní důvody tohoto stavu. Za prvé
někteří učitelé potvrzují jako kenšó zkušenost, která je evidentně neúplná. A to pak
pokračuje dále, takže slepý vede slepého. Druhou příčinou úpadku zenu jsou učitelé,
kteří nepochopili, že zenová cesta je nekonečná, a že bez ohledu na osobní pokročilost
je zde vždy „nekonečné za“ (limitless beyond).91
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Mistrem Wu-men Chuej-kchanem Ohrada bez brány. Kóan zní: Mnich se zeptal Čao-čoua: „Má pes
buddhovskou podstatu anebo nemá?“ Čao-čou řekl: „Mu“. Mu doslova znamená nic, žádný, ne; ale dle
učení mají všechny bytosti bez výjimky buddhovskou podstatu.
88
Srov. YAMADA, Koun. Zen: The Authentic Gate, s. 99.
89
Srov. tamtéž, s. 39.
90
Srov. tamtéž, s. 41.
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Srov. YAMADA, Koun. The Gateless Gate. The Classic Book of Zen Koans, s. xviii.
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V souvislosti s výše uvedeným se nutně objevuje otázka: Je-li esencí zenu kenšó a
zároveň zde je nekonečná škála, které kenšó je to konečné? Dále pak, je-li nejvyšším
zenem zdokonalení charakteru, jak s tím souvisí kenšó? Názorová různost křesťanských
žáků Jamady, která bude dále popsána, může mít tak určitý podklad i v této nejasnosti.

1.4 Sanbó Kjódan – současnost
Po třetím opatu, kterým byl Jiun Kubota, stojí od roku 2004 v čele Sanbó Kjódan Ryóun
Jamada, syn Kóuna Jamady. Na oficiálních webových stránkách92 je seznam lidí, kteří
jsou formálně autorizováni jako zenoví učitelé.93 Na seznamu je kolem 30 osob
působících po celém světě (Austrálie, Kanada, Evropa, Izrael, Japonsko, USA).
Již za života Jasutaniho se začali někteří jeho žáci osamostatňovat. Kapleau formálně
ukončil vztah s Jasutanim v roce 1967. Důvodem byly reformy, které Kapleau zavedl po
návratu do USA v roce 1965, především použití anglického překladu Sútry srdce
v zendo.94
Ke konci Jamadova života se objevuje problém ohledně oprávnění jeho žáků
k vyučování zenu.95 Laicizace zenu není úplnou novinkou, ale zcela nová je redukce
učení buddhismu, které obsahuje sofistikovanou literaturu, filosofii, rituály a liturgii, do
jedné momentální zkušenosti osvícení, kterou může získat každý v relativně velmi
krátké době (někdy jen měsíce). Problémem byla asi i Jamadova slabost pro zahraniční
studenty, kteří velmi toužili stát se učiteli a kterým umožnil postupovat rychleji než
domácím.96 Z toho pak vyplývá extrémní důležitost toho, kdo má či nemá kenšó a kdo
může kenšó verifikovat (autorizovat).97
Smrt Jamady v září 1989 tento problém vyostřila. Kubota se snažil formalizovat
hierarchii vedení Sanbó Kjódan, ale po dlouhém období nejasností odchází Robert
Aitken, potvrzený Jamadou jako nezávislý mistr.98
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Viz http://www.sanbo-zen.org/master_e.html [2016-8-11].
Jsou rozlišovány různé stupně učitelství, které se liší v tom, kdo může učit zazen či kóany, kdo
může přezkušovat a potvrzovat dosaženou úroveň, jmenovat mistry a v jaké linii.
94
Srov. SHARF, Robert. Sanbōkyōdan: Zen and the Way of the New Religions, s. 446–447.
95
Když se David Scates otázal po pověřovacích listinách Kapleaua, Jamada odpověděl v roce 1986,
že Kapleau nikdy nedokončil kóanový výcvik a neobdržel tzv. inka – předání. Kapleau ale obdržel kenšó
certifikát. Z toho plynou problémy, např. zdali povolení učit znamená povolení potvrdit kenšó nebo co
vlastně znamená povolení učit. Srov. tamtéž, s. 447.
96
Podle Ama Samyho toho Jamada později litoval, ale už s tím nešlo nic udělat. SAMY, Ama. Zen
and Christians. The Way 2007, roč. 46, č. 2, s. 95.
97
Srov. tamtéž, s. 454.
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To znamená, že byl oprávněn založit vlastní linii a autorizovat mistry.
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Osamostatnění se týkalo i křesťanských žáků. Willigis Jäger formálně opustil Sanbó
Kjódan v roce 2009, založil vlastní nezávislou školu a zavázal se, že nebude nadále
oficiálně vystupovat jako zenový mistr Sanbó Kjódan.99 Osamostatnil se i jezuita Ama
Samy, který založil vlastní zenovou linii Bodhi Sangha, ve které také autorizoval další
učitele100.
Určité pochyby o současném stavu Sanbó Kjódan vzbuzuje i fakt, že nynější opat je
syn Kóuna Jamady. Byl to právě Kóun Jamada, který ve své promluvě, kde kritizoval
vytrácení se přímé zkušenosti jak v křesťanství, tak v zen buddhismu, řekl: „A když se
mne zeptáte, jestli je lepší situace v buddhismu nebo křesťanství, odpovím, že lepší je to
v křesťanství. Říkám to proto, že v něm není možné jako v buddhismu v Japonsku, aby
syn zdědil chrám. To je v křesťanství nemyslitelné, ale existuje to v Japonsku. Když
tento druh dědictví nastane, lze to považovat za úpadek pravé religiozity.“101
Základem Sanbó Kjódan i v současnosti zůstává soustředění na jeden cíl: kenšó. Vše
ostatní je zbytné a nepodstatné (včetně studia základních buddhistických doktrín).
Důraz je kladen na seššin a maximální nasazení během něho, na nebezpečnost
institucionalizace, ritualizace a intelektualizace. To bylo a zůstává nanejvýš praktické
pro laické žáky, kteří nemají čas na dlouhá studia.
Rozlišuje se tak cíl či esence zenu, tj. kenšó, a prostředky vedoucí k tomuto cíli. Tato
esence je pak považována za transkulturní a transhistorickou náboženskou zkušenost.102
Názor, který vyslovil Jamada, že zen není náboženství, ale zkušenostní pravda za všemi
velkými vírami, je dnes už základní tezí současné školy Sanbó Zen.103
Zenový mnišský výcvik tradičně obsahuje znalost rituálu a ceremonií a samozřejmě
znalost etikety zenového chrámu, znalost súter, schopnost některé citovat zpaměti,
oblékání liturgických oděvů a používání liturgických předmětů, přinášení obětí apod.
Pro ty, kteří se chtějí stát mistry, může tento výcvik trvat 15 i více let.104 Naproti tomu
Sanbó Kjódan považuje tyto ceremoniály a literární a vzdělanostní kulturu zenových
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Srov. YAMADA, Ryoun. Report on the Kenshukai in Tagaytay (1–6 November 2009). Kyosho
2010, Č. 340, s. 5–6.
100
Viz http://www.bodhisangha.net/index.php/en/bodhisangha-engl [2016-9-15].
101
Shôyôroku (Book of Equanimity) – case 81, s. 3. http://www.sanbo-zen.org/top_e.html [2016-1210]. Jedná se o komentáře Jamady, které jsou dostupné pouze pro členy Sanbó Kjódan.
102
Srov. SHARF, Robert. Sanbōkyōdan: Zen and the Way of the New Religions, s. 435.
103
Srov. Sanbô-Zen oficiální stránka http://www.sanbo-zen.org/top_e.html [2014-11-18].
104
Srov. SHARF, Robert. Sanbōkyōdan: Zen and the Way of the New Religions, s. 426.
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klášterů za – v nejlepším případě – pouhé prostředky, v horším případě za nebezpečné
odchýlení, protože Sanbó Kjódan trvá na tom, že pravý zen není nic jiného než kenšó.105
Kenšó je tak odtrženo od buddhistického kontextu. Kenšó není nabízeno jako
přerušení či ukončení sansáry (nekonečného koloběhu znovuzrození)106, ani nebývá
meditační praxe diskutována z pohledu tradičního konceptu bódhisattvovy cesty, tedy
úmyslu být opakovaně znovuzrozen, aby mohl zachránit všechny bytosti. Ani osmidílná
stezka či teorie podmíněného vzniku nejsou středem pozornosti. Na druhou stranu se
v Sanbó Kjódan rozvinul nový rituál: vyhlašování zkušenosti kenšó, psaní a publikování
záznamů o dosažení kenšó.107 Obvyklé schéma takového svědectví je následující:
frustrace během praxe, překonání překážek velkým nasazením, úleva a nesmírná radost
při dosažení kenšó, vděčnost učiteli a celé zenové linii.108
Dá se tedy konstatovat, že důraz na kenšó, který byl jednou z hlavních příčin vzniku
Sanbó Kjódan a který se rozvinul až do pojetí kenšó jako transreligiozní, transhistorické
a transkulturní zkušenosti, zůstává jeho základem dodnes. Současný opat Ryóun Jamada
ve svých článcích „Lidé neumírají“ a „Je zen náboženství?“109 tyto teze stručně a
jednoduše opakuje a potvrzuje.
S tímto vývojem souvisí i používání slova zen. Slovo zen je především mahájánová
buddhistická škola, která vznikla v 6. století v Číně110 ze setkání indického
mahájánového buddhismu a čínského taoismu.111 Ovšem slovo zen je dnes využíváno
v mnoha dalších významech než jen pro označení buddhistické školy112 – především pro
meditační praxi této školy, pro zkušenost vycházející z této meditační praxe nebo pro
způsob života vyplývající z dříve uvedeného.113 Tento významový posun je nejen
obrazem posunu ve vnímání zenu, ale velmi často vede k nedorozumění, pokud není
jasné, v jakém významu se toto slovo používá.
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Srov. SHARF Robert. Sanbōkyōdan: Zen and the Way of the New Religions, s. 427.
Dosl. „koloběh životů“, sled znovuzrození, jimiž každá bytost prochází, dokud nedosáhne
vysvobození. Srov. Lexikon východní moudrosti, s. 382.
107
Srov. SHARF, Robert. Sanbōkyōdan: Zen and the Way of the New Religions, s. 430–431.
108
Srov. SHARF, Robert. Sanbōkyōdan: Zen and the Way of the New Religions, s. 442.
109
Srov. Sanbô-Zen oficiální stránka, články „People do not die“ a „Is Zen a ‚religion‘?“ –
http://www.sanbo-zen.org/top_e.html [2014-11-18].
110
Ve významu zen buddhismus např. v SUZUKI, D. T. An Introduction to Zen Buddhism.
111
WU, John C. H. Zlatý věk zenu. Praha: Pragma, 2008, s. 39.
112
Na tomto místě se vůbec nezabýváme dalšími přenesenými významy slova zen pro minimalistické
umění, prostou jednoduchost, kultivovanou spontaneitu, nepřipoutanost atd.
113
SAMY, Ama. Zen: Awakening to Your Original Face. Chennai: Cre-A, reprint 2010, s. 13.
106

28

2 Křesťanští učitelé zenu
Z mnoha křesťanských učitelů zenu budeme v této kapitole hovořit o třech, kteří hráli a
hrají velmi důležitou roli v interakci zenu a křesťanství. Všichni byli žáky róšiho
Jamady a všichni byli oficiálně autorizováni jako zenoví učitelé školy Sanbó Kjódan, a
přesto se jejich pojetí zenu významně liší. Zároveň lze říci, že představují tři odlišné
typy interakce zenu a křesťanství.

2.1 Hugo Makibi Enomiya-Lassalle S.J.
V pravém slova smyslu pionýrem interakce zenu a křesťanství byl především Hugo
Makibi Enomiya-Lassalle (11. listopad 1898 – 7. červenec 1990), nejen jako křesťanský
kněz praktikující intenzivně zen (pod vedením řady japonských zenových mistrů), ale i
jako první kněz autorizovaný učit zen a první autor, který napsal knihu o zenu v
křesťanství založenou na vlastní zkušenosti.114
Hugo Lassalle se narodil v německém Externbrocku. V roce 1919 vstoupil do
jezuitského řádu a dva roky po vysvěcení na kněze (1927) odjel do Japonska, kde strávil
prakticky celý život. V Japonsku učil němčinu na Sophia University115 a věnoval se
sociální činnosti. Od roku 1940 byl vikářem v Hirošimě, kde byl 6. srpna 1945 vážně
zraněn při výbuchu atomové bomby. V roce 1948 získal japonské občanství a přijal
japonské jméno Makibi Enomiya (znamená „chrám lásky“116). V roce 1950 byla v
Hirošimě zahájena stavba katedrály zasvěcené světovému míru. Celý projekt byl
iniciován Lassallem a i díky jeho mimořádné angažovanosti byla 6. srpna 1954
dostavěná katedrála vysvěcena. V roce 1968 pak obdržel titul čestný občan Hirošimy.
Otec Enomiya-Lassalle se velmi zajímal o kulturu a náboženství hostitelské země a
přál si skrze zen hlouběji pochopit japonskou duši.117 Od roku 1943 studoval zen včetně
kóanové praxe. Hovořil s mnoha učiteli zenu a účastnil se seššinů vedených řadou
učitelů, mimo jiné i Haradou a Jasutanim.118 Klíčovým učitelem však pro něho byl
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Zen – Weg zur Erleuchtung, Wien/Freiburg, 1960.
Sophia University, první katolická univerzita v Japonsku, byla založena v roce 1908 a otevřena
v roce 1913.
116
JOHNSTON, William. Arise, My Love… , s. 59.
117
Srov. SUDBRACK, Josef. Er öffnete ein Tor. Zum Tod von P. Hugo M. Enomiya-Lassalle SJ
(1898-1990). Materialdienst der EZW 1990, Evangelische Zentralstelle für Weltanschauungsfragen,
roč. 53, s. 313.
118
První seššin absolvoval u róšiho Shimady, dále pak byl v kontaktu s těmito učiteli: Watanabe
Genshu, Harada Sogaku, Sessui, Nagasawa, Jasutani. Srov. BAATZ, Ursula. Hugo M. Enomiya-Lassalle,
Ein Leben zwischen den Welten, Biographie. Zürich, Düsseldorf: Benziger, 1998, s. 359.
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Kóun Jamada, který jej v roce 1978 autorizoval jako zenového učitele, čímž se
Enomiya-Lassalle stal prvním křesťanským knězem, který absolvoval celý velmi
náročný zenový výcvik.
Studium a praxe zenu ho velmi zaujaly a staly se významnou součástí jeho
duchovního života. Enomiya-Lassalle říká, že jemu osobně zenová meditace (zazen119)
pomohla prohloubit jeho křesťanství a dodává, že každý může udělat experiment a
vyzkoušet zazen, aby si ověřil, zdali mu tato metoda pomáhá.120
Otec Enomiya-Lassalle praktikoval zen padesát let a vyučoval ho dvě dekády v
Evropě a Japonsku. V roce 1960 založil malé zenové centrum poblíž Hirošimy a v roce
1969 vysvětil tokijský arcibiskup další zenové centrum Akikawa-Shinmeikutsu
založené Enomiyou-Lassallem. V roce 1968 Enomiya-Lassalle vedl první zenový kurz
v Německu pod názvem „Zenová meditace pro křesťany“ a od dalšího roku rovněž
pravidelné a četné zenové meditační kurzy nejen v Evropě a Japonsku, ale po celém
světě. Publikoval řadu knih, článků a přednášek na téma zen a křesťanství.121
Enomiya-Lassalle nejen velmi usilovně praktikoval zen po mnoho let, ale snažil se
prakticky i teoreticky pochopit a popsat vztah zenu a křesťanství. Jeho reflexe
vycházela z osobní zkušenosti s tím, jak mu zenová meditace pomohla na jeho duchovní
cestě křesťana. Zároveň si ale uvědomoval rozdíly mezi zenovým buddhismem a
křesťanstvím a snažil se promyslet, co je užitečné: „… není naším záměrem zpronevěřit
se naší víře, ale jsou zde určitě věci, které se můžeme učit od Východu. Bylo by chybou
si myslet, že se nemůžeme učit od zenu. Tato metoda existuje ve světě po staletí; je
konsolidovaná a je za ní mnoho zkušeností.“122
Enomiya-Lassalle převzal především praxi meditace vsedě (zazen), včetně celkového
uspořádání meditačních ústraní.123 Otázkou tedy bylo, jak používat zazen. EnomiyaLassalle výslovně uvádí, že pro křesťany je zenová metoda přípustná pouze jako
psychofyzická metoda, musí tedy být oddělena od buddhistického obsahu. Zazen dle
něho sám o sobě není ani modlitba ani něco striktně duchovního (spirituálního) a
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Zazen: meditace vsedě; doslovně „za“ znamená sedět a „zen“ pohroužení, meditace. Zazen je
meditativní praxe jako nejpřímější cesta k osvícení. Srov. Lexikon východní moudrosti, s. 352.
120
Srov. ENOMIYA-LASSALLE, H. M. Zen – Way to Enlightenment. New York: Taplinger
Publishing Company, 1968, s. 84.
121
Srov. Bibliografie v BAATZ, Ursula. Hugo M. Enomiya-Lassalle, Ein Leben zwischen den Welten,
Biographie, s. 478–487.
122
Enomiya-Lassalle, H. M. Zen – Way to Enlightenment, s. 97.
123
Asi nejúplnější popis v ENOMIYA-LASSALLE, H. M. The Practice of Zen Meditation. London:
Thorsons, 1995.
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nemůže to zcela nahradit křesťanskou meditaci.124 Může však koexistovat zazen a
křesťanská meditace a zazen „se může aplikovat dvěma způsoby:
1. jako příprava pro křesťanské rozjímání;
2. jako křesťanská meditace, tedy místo dosavadního rozjímání.“125
Pozitivní účinky zenu shrnul do dvou kategorií:126 „a) síly, které získáme
praktikováním zenu127; b) vhled neboli intuitivní síla poznání.“128
Zazen může pomoci překonat některé potíže spojené s rozjímáním (např. vyprahlost,
distrakce), protože zazen je výborný prostředek pro osvobození se z denních myšlenek a
napomáhá usebrání. Zazen je velmi vhodný pro jednoduchou kontemplativní modlitbu a
může být užitečný i pro orální modlitby. To byla jeho vlastní zkušenost a byl
přesvědčen, že každý si to může ověřit.129
Enomiya-Lassalle konstatuje, že každý, kdo si chce osvojit křesťanské pravdy, musí
praktikovat i diskursivní meditaci (rozjímání)130, ale není třeba se bát použít metody
jiného náboženství, když nám pomohou zvnitřnit pravdy křesťanství. Zen nezná
křesťanský pojem milost a její účinky131, ale využívá lidskou přirozenost. „Zen je
založen na využití výhradně přirozených sil.“132 Dle jeho názoru orientální náboženství
lépe využívají přirozených sil, zatímco křesťanství je zjevené náboženství a vede
rovnou k nadpřirozenému. Upozorňuje, že katolická církev nikdy neodmítla využití
přirozených sil.
Zazen se zdá být užitečný pro křesťany nejen ve smyslu asketismu, ale i jako pomoc
pro lepší kontemplativní modlitbu, tzv. získanou kontemplaci133, nazývanou také
získané neboli činné nazírání „jako nejvyšší stupeň vnitřní modlitby, které může dosíci
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Srov. ENOMIYA-LASSALLE, H. M. Zen – Way to Enlightenment, s. 84.
ENOMIYA-LASSALLE, H. M. Zenová meditace. Brno: Cesta, 1995, s. 83.
126
Na jiném místě uvádí ještě třetí účinek „osvícení neboli zření podstaty“ (in ENOMIYALASSALLE, H. M. Zenová meditace, s. 57).
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ENOMIYA-LASSALLE, H. M. Living in the New Consciousness. Boston & Shaftesbury:
Shambhala, 1988, s. 116.
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Srov. ENOMIYA-LASSALLE, H. M. Zen – Way to Enlightenment, s. 86.
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Srov. ENOMIYA-LASSALLE, H. M. Zen – Way to Enlightenment, s. 87.
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Enomiya-Lassalle uvádí, že „přijatá milost“ není v zenu zmiňována (ENOMIYA-LASSALLE, H.
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můžeme získat. Např. Učijama: „Sedět s představou, že získáte osvícení, je totiž úplně směšné.“
UČIJAMA, Kóšó. Uvolnit sevření mysli. Cesta k zenu. Praha: DharmaGaia, 2000, s. 49.
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ENOMIYA-LASSALLE, H. M. Zen – Way to Enlightenment, s. 83.
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každý obyčejnými prostředky za součinnosti milosti… Po něm může přijít už jen
nazírání vlité neboli pasivní se svými stupni“.134
Při použití zazenu tak dle něho není v sázce dogma, jde pouze o rozvinutí
přirozených sil duše, která touží po osobním setkání s Bohem. „Bez pochyby pouze
osobní zkušeností víry, přesněji, osobní zkušeností Boha mohou tito lidé dosáhnout
svého cíle. Zkušenost Boha je možná nejzákladnější náboženská touha moderního
člověka.“135 A i když takováto zkušenost setkání s Bohem může nastat náhle a
kdykoliv, je to vzácné a nelze na to spoléhat, ale musíme se sami maximálně snažit.
Enomiya-Lassalle se obrací na lidi, kteří usilují o křesťanskou dokonalost a přejí si
využít zazen pro tento cíl. „Nicméně, meditace sama nedostačuje k tomu stát se
dokonalým. Vyjasněme si jednou a pro vždy: když někdo neustále neusiluje žít svobodný
život bez hříchu a překonat své základní instinkty, žádná meditační metoda ho neposune
na jeho duchovní cestě.“136 Buduje dům na písku (Mt 7,27), neboť „být křesťany
znamená žít naše životy podle učení a příkladu Krista“.137
Metoda meditace, zazen, je pro Enomiyu-Lassalla příležitostí ke vstupu do hlubší
modlitby bez nutnosti povolání pro vysoké mystické stupně. Zazen nabízí konkrétní
cestu, jak přivést člověka zpět k Bohu v dnešní uspěchané době. Ne všichni budou žít
životem hluboké modlitby, ať už touto či jinou metodou, ale čím více jich bude takto
žít, tím více bude společnost úžasně změněna.138 Je to dle něj i cesta k vzájemnému
porozumění jako základu pro mírovou spolupráci nutnou ke sjednocení světa.
„A vzájemné porozumění znamená učit se jeden od druhého, Západ od Východu,
Východ od Západu, nejen teoreticky, ale i prakticky. Duše hovoří k duši, srdce k srdci, a
v tomto dialogu se rozpouští všechny předsudky…“139
Vedle využití zazenu byla pro Enomiyu-Lassalla klíčová otázka: Co je to kenšó?
Silně toužil dosáhnout kenšó a vyzkoumat jeho podstatu.140 A už v roce 1959 ho róši
Harada velmi povzbuzoval a během jednoho rozhovoru mu řekl, že když dosáhne
kenšó, může to mít pro Japonsko velký význam.141 V roce 1974 na konci seššinu róši
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Jamada veřejně potvrdil, že Enomiya-Lassalle dosáhl kenšó, což bylo pro EnomiyuLassalla obrovské překvapení. Enomiya-Lassalle si nevzpomínal na žádný průlomový
zážitek: „Toto uznání kenšó, o kterém nikdo nevěděl, kde, jak a kdy se událo, přišlo pro
mne absolutně nečekaně. Nevěřil jsem vlastním uším a přišlo mi to, jako bych snil.“142
Jamada mu během dokusanu143 řekl, že si Enomiya-Lassalle pod vlivem filosofie udělal
mylnou představu o kenšó, a proto si myslel, že ho nedosáhl. Jamada mu vysvětlil, že
jeho kenšó může být křesťanské kenšó, tedy něco jako zkušenost Boha („etwa eine
Gotteserfahrung“144). Ale to je dle Jamady také kenšó. 31. července 1974 slavil
se souhlasem róšiho (v místnosti, kde jinak spal) společně se všemi katolíky, kteří se
zúčastnili seššinu, mši svatou. Na konci seššinu pak Jamada vysvětlil přede všemi
účastníky, že Enomiya-Lassalle dosáhl kenšó a „pokáral … japonské zenové mistry
včetně sebe, že příliš lpí na formě, co se týká kenšó“.145
Tento seššin a zenovým mistrem potvrzené kenšó Enomiyi-Lassalla má i historickou
dimenzi. Enomiya-Lassalle si do svého deníku poznamenal: „Róši mi řekl na závěr
posledního dokusanu, že by rád dal celý zen katolicismu. To je jeho úkol.146 Ale jak tam
má být integrován, musíme sami naleznout.147 Podobně také hovořil k ostatním.“148
Tímto spojením zenu s křesťanstvím nabývá zcela nové podoby tradiční zenové
předávání podstaty zenu. Představitel jedné náboženské tradice může oficiálně předávat
učení jiné náboženské tradice. To je v zenové tradici zcela nevídané.
Enomiya-Lassalle zdůrazňuje149, že osvícení (satori) znamená porozumění. Osvícení
také znamená kenšó, tj. intuici podstaty150. Pokusy definovat satori nebo kenšó jsou dle
něho odsouzené k neúspěchu, protože to mohou být pouze osobní interpretace.151
Zkušenost kenšó není permanentní, na konci meditace pomíjí a člověk opět začíná
142

BAATZ, Ursula. Hugo M. Enomiya-Lassalle, Ein Leben zwischen den Welten, s. 359.
Dokusan – rozhovor s mistrem o samotě. Žák má možnost přednést mistrovi všechny své
problémy, které se mohou vyskytnout při cvičení a ukázat svůj pokrok při řešení kóanu. Srov. Lexikon
východní moudrosti, s. 116117.
144
BAATZ, Ursula. Hugo M. Enomiya-Lassalle, Ein Leben zwischen den Welten, s. 358.
145
Tamtéž, s. 358–359.
146
V jedné promluvě Jamada říká: „Ačkoliv je samozřejmě klíčové, aby se zen stával hlubším,
současně cítím, že musím pomoci i křesťanství. A to i přesto, že jsme ještě nedošli k tomu, abychom mohli
jednoduše začlenit zen do křesťanství. Postupně jsme došli k tomu, že můžeme praktikovat bez strádání
jako v minulosti, ale stále je dlouhá cesta před námi.“ In: Shôyôroku (Book of Equanimity) – case 81, s.
3; (http://www.sanbo-zen.org/top_e.html – komentáře Jamady dostupné pouze pro členy).
147
Jamada si myslel, že zen bude mít jednou v katolické církvi velký význam. In: BAATZ, Ursula.
Hugo M. Enomiya-Lassalle, Ein Leben zwischen den Welten, s. 361.
148
Tamtéž, s. 361.
149
Srov. ENOMIYA-LASSALLE, H. M. Zen – Way to Enlightenment, s. 47–57.
150
Zde se nemyslí filosoficky pojatá podstata, ale zkušenostní intuice prazákladu všech věcí.
151
Srov. ENOMIYA-LASSALLE, H. M. Zen – Way to Enlightenment, s. 11.
143

33

používat rozum běžným způsobem, pouze svobodněji než předtím. Tato zkušenost tedy
rozhodně není konečným cílem, ale tato intuice esence či zkušenost našeho pravého já
by se měla stát prostředkem k náboženské a morální dokonalosti. Skrze osvícení se
uskutečňuje morální dokonalost tak, že osvícený člověk získává osvícením nový a
účinný nástroj k morálnímu zdokonalení.152 Praxí zazenu a především osvícením jsou
dle Enomiyi-Lassalla smysly a spontánní reakce na smyslové vjemy podřízeny a řízeny
myslí. A když je toto stoprocentní, je člověk stoprocentně svobodný, je to duchovní
člověk (homo spiritualis). Ve stavu osvícení mizí pochyby, strach, závist, nenávist a
další emoce odporující víře, které rozdělují. Takové emoce ve stavu sjednocení mysli,
tj. osvícení, prostě zmizí, protože osvícení je jednotnost153. A odtud pochází klid a
mírnost těch, kteří zažili osvícení opakovaně a v průběhu mnoha let. Dále pak osvícení
pomáhá, nebo přinejmenším může pomáhat hlubšímu porozumění náboženských pravd.
Během meditace totiž dle něho rozum zcela neutichá, i když se často říká, že utichnutí
rozumu je nezbytné, aby bylo dosaženo osvícení. Podle něho to ve skutečnosti tak
docela není. Tak jako v každé mystice, rozum nesmí být zcela neaktivní, ale ve vyšším
stavu, tedy fungující intuitivně. Jak se to bude konkrétně odehrávat, záleží na jedinci.
Pokud například jeho světový názor (Weltanschauung) bude monistický, bude jeho
rozum nasměrován na jednotnost bytí a bude se cítit v jednotě s přírodou a universem a
bude přesvědčen, že zakusil tuto jednotu. Monoteista zase nasměřuje svůj rozum na
Boha, absolutního a nepoznatelného Boha, křesťan pak na Krista Bohočlověka. Ale
vždy je to intuitivní rozum, takže pouze dialektická reflexe rozumu k osvícení nestačí.
Osvícení není poznání něčeho nového, nevíme pak více, než jsme věděli předtím, ale
víme to, co jsme věděli předtím, novým způsobem. Je to zkušenostní vědění, ne
teoretické. Co je tedy zakoušeno při osvícení? Zkušenost něčeho, co lze nazvat pravé já
(hlubší já) jako protiklad empirického já (běžně zakoušeného já). A to nelze nijak
popsat slovy. Druhou odpovědí je, že osvícení je zkušenost nerozdělené a absolutní
reality. Ta může být zakoušena jako osobní nebo neosobní.154
Pravá mystická zkušenost, zdůrazňuje Enomiya-Lassalle, odolá pokusům o
konceptuální vyjádření. Snaha o použití slov snadno vede k nedorozumění. Zkušenost
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osvícení může být interpretována křesťansky nebo buddhisticky, ale kdo osvícení
zakusil, má zkušenost svobody od strachu a pochyb, zkušenost hlubokého míru a
radosti. Ať interpretováno v buddhistickém nebo křesťanském smyslu, osvícení je dle
Enomiyi-Lassalla155 bezpochyby drahocenná zkušenost, která, když je vskutku správně
pochopena, je možná nejcennější zkušeností, jaké je člověk schopen.156
Životní i duchovní cesta Enomiyi-Lassalla nebyla snadná. Musel se potýkat
s nepochopením prakticky ode všech, jeho knihy, především na počátku, vycházely
s velkými obtížemi a vyvolávaly polemiky. Velké úsilí věnoval jak organizování a
vedení zenových kurzů, tak vlastnímu cvičení zazenu a účasti na seššinech, a to i přesto,
že často cítil odpor k meditaci a účast na seššinech mu působila deprese. Neopustil ale
tuto cestu a byl vždy vděčný za pomoc, kterou na cestě zenové meditace našel.157
Enomiya-Lassalle hledal dno (základ) duše a věděl, že jít na toto dno lze jedině skrze
duchovní chudobu. Viděl ale kolem sebe, že toto skoro nikdo nechce; jsou to
„nesvéprávné děti“ poznamenal si do deníku.158
Raimon Pannikar napsal po setkání s Enomiyou-Lassallem: „Zažil jsem velkého
člověka v choulostivém a bolestném stavu… Setkání kultur a náboženství není žádná
hračka. Byl stár teprve 65 let, jeho cesta se ale zdála uzavřena: bez stoupenců, bez
následovníků, bez vyhlídky na pochopení od jeho řádu i Říma.“159
Dne 7. července 1990 Enomiya-Lassalle zemřel po několika operacích v Münsteru,
poté, co se vrátil do Německa z důvodu nemoci. Jezuita Hugo Makibi Enomiya-Lassalle
je plným právem považován za průkopníka v porozumění mezi zen buddhismem a
křesťanstvím.
Přístup Enomiyi-Lassalla k interakci zenového buddhismu a křesťanství vycházel
z jeho osobní pozitivní zkušenosti se zenovou meditací, která prohloubila jeho prožívání
víry. Hledal, co a za jakých podmínek lze ze zenového buddhismu implementovat do
křesťanství. Zároveň se snažil zkušenost kenšó zakusit, pochopit, popsat křesťanskou
terminologií a zařadit do křesťanské duchovní cesty. Obrazně řečeno, Enomiya-Lassalle
vyjmul některé spirituální zen buddhistické praktiky a vložil je do křesťanského
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základu. Přitom nalezl mnoho shod s mystickou tradicí v křesťanství, což jej utvrdilo
v přesvědčení, že tento proces absorpce některých zen buddhistických praktik je nejen
možný a prospěšný, ale že to v základu není pro křesťanství nic nového. Podstatné je, že
zenová praxe zůstává vnořena do celku křesťanství jako užitečná, ale volitelná součást.
Enomiya-Lassalle explicitně trval na svátostném životě i rozjímavé modlitbě. Můžeme
říct, že tento přístup naplňuje základní východisko, podle kterého bychom mohli
posoudit, „zda a jakým způsobem mohou naši modlitbu obohatit metody meditace, jež
se zrodily v jiných kulturních a náboženských kontextech“.160 Základním východiskem
je, že „křesťanská modlitba je vždy podmíněna strukturou křesťanské víry, v níž září
pravda o Bohu a o stvoření“.161 Tím samozřejmě otázky a pochyby s tímto typem
integrace zdaleka nekončí, neboť není konkrétně zřejmé, co a jakým způsobem je
vhodné integrovat. Ani Enomiya-Lassalle neměl v této otázce jasno, což je zřejmé nejen
z toho, že přebíral zenové seššiny více méně bez úprav, ale sám kladl otázky a hledal
odpovědi. Ve své knize Zenová meditace položil tyto čtyři základní otázky:
a) „Není čistý zazen velmi široká náboženská koncepce, kterou nemůžeme pokládat
jednoduše za křesťanskou, zvláště když není vyjasněn vztah: křesťanská víra –
buddhistické náboženství?
b) Do jaké míry lze převzetím zenové meditace z buddhismu získat něco nového pro
křesťanství a vypovědět něco pro ně závazného?
c) Jaký vztah má zazen k ostatním konstitutivním prvkům křesťanské existence, jestliže
nikdy nebude pro křesťana ničím výlučným?
d) Jak se jeví v zenové meditaci událost Krista?“162
Přidáme-li k výše uvedeným otázkám ještě jeho snahu pochopit a zařadit zkušenost
kenšó z hlediska křesťanství, vidíme, že se mu podařilo docela dobře definovat základní
okruhy problémů spojených s pokusy o integraci zazenu do křesťanství. EnomiyaLassalle nabízí na dané otázky i odpovědi, ty ovšem nebyly a nejsou vždy přijímány. Na
tomto místě se zmíníme pouze o první z nich, tedy o problému vztahu křesťanství a
zenového buddhismu.
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Otázku vztahu zen buddhismu a křesťanství řeší Enomiya-Lassalle rozlišením zen
buddhismu a zenu, který dle něho není vázán na určité náboženství.163 To dokazuje
doporučením čínského zenového mistra: „Když tě při meditaci potká Buddha, tak
Buddhu zabij.“164 A na stejném místě pak shrnuje: „Zen – naprosté mlčení – není sám o
sobě ani buddhistický, ani křesťanský. Cvičení samo může formovat křesťansky nebo
buddhisticky teprve na základě rozhodnutí pro určitou interpretaci meditační
zkušenosti. Metodu zazenu lze zcela jasně vyčlenit z buddhistické tradice“.165 Nezaznívá
zde ještě naplno vyhraněný postoj, který zastává např. Willigis Jäger a současné vedení
Sanbó Kjódan, ale možnost vyjmutí meditace a její využití bez kontextu, ve kterém
vznikla a byla používána, v tomto tvrzení je zřejmý. Zazen je tak chápán jako
univerzální zenová metoda, jako využití přirozených sil a prostředků, jako disponování
se pro duchovní život a hlubší porozumění zjevení, případně jako disponování se pro
hlubší mystické stavy. „Zenová meditace nabízí možný návod k postoji pro mlčící
nazírání na Boha. To však ještě není satori, osvícení, totožné s mystickým
omilostněním.“166 Enomiya-Lassalle opakovaně dosvědčuje, že praxe zazenu mu
pomohla přidat novou dimenzi do jeho znalosti náboženství.167 „Ten, kdo cvičí zazen,
vzdává se poslednímu zdroji a základu veškeré skutečnosti.“168 Sporné však zůstává,
zda může existovat zazen sám o sobě, bez kontextu, a zda lze dosadit libovolnou
intepretaci meditační zkušenosti?169
I když některé názory Enomiyi-Lassalla byly předmětem kritiky, nikdo nezpochybnil
jeho lidské hodnoty a oddanost křesťanství. Jeho duchovní cesta byla hluboce
křesťanská. Jamada jednou řekl: „V zenu je otec Lassalle můj student, ale pokud jde o
charakter, je můj učitel.“170 Ve svém deníku si Enomiya-Lassalle poznamenal, že
nehledá pozornost, ale spíše opovržení. To bylo pro něho následování Krista. Jeho
motem bylo „Ama nesciri et pro nihilo reputari“.171
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2.2 Willigis Jäger OSB
Benediktinský mnich a kněz Willigis Jäger se narodil v roce 1925 v Německu. Dle
vlastního svědectví zakusil první mystickou zkušenost jako pěti- nebo šestiletý, když
byl s matkou v kostele. Tato zkušenost byla pro něho rozhodující, protože od této chvíle
mu bylo naprosto jasné, že chce být knězem.172 V roce 1952 byl vysvěcen na kněze.
Od roku 1969 praktikuje zen v Japonsku, nejprve v zenovém centru založeném
Enomiyou-Lassallem a od roku 1972 jako žák róšiho Jamady. Od roku 1985 vyučuje
zen v Evropě a v roce 1996 dostal od róšiho Kuboty (nástupce Kóun Jamady) oprávnění
k vyučování jako 87. nástupce Buddhy Šákjamuniho. Tím je oprávněn jako mistr zenu
cvičit a autorizovat další mistry ve škole Sanbó Kjódan.173 Nicméně v lednu 2009 se
formálně dohodl se zástupci Sanbó Kjódan o odloučení a vytvoření vlastní školy s tím,
že nebude nadále vystupovat jako zenový mistr Sanbó Kjódan.174 Ve stejném roce byl
potvrzen čínským buddhistickým velmistrem Jing Hui jako 45. nástupce čínské
čchanové tradice Lin-ťi-cung (japonsky zenová škola Rinzai).175
V roce 2002 mu bylo nařízeno tehdejším vedoucím Kongregace pro nauku víry
kardinálem Ratzingerem přerušit veškeré veřejné aktivity včetně publikování.
Předmětem výtek bylo snižování významu osobního Boha a nadřazení mystické
zkušenosti pravdám víry.176 Jäger krátce tento zákaz dodržoval, ale velmi brzy začal
opět vyučovat a v roce 2003 i publikovat177.
V současnosti Willigis Jäger žije v protrahované exklaustraci178 (i jeho činnost jako
kněze je přerušena179) a pracuje v Benediktushof (centrum pro duchovní cestu)
v Holzkirchenu, jehož je zakladatelem. Je také zakladatelem mezinárodní nadace
„West-Östliche Weisheit Willigis Jäger Stiftung“,180 jejímž hlavním cílem je vedení lidí
172

Srov. QUARCH, Christoph (ed.). Mysticism for Modern Times, Conversation with Willigis Jäger.
Liguori, Missouri: Liguori/Triumph, 2006, s. 89.
173
Srov. SÜSS, Joachim. Der Benediktushof – Zentrum für spirituele Wege. In: Peter SCHREINER –
Ursula SIEG – Volker ELSENBAST (eds). Handbuch Interrelligiöses Lernen. Gütersloh: Gütersloher
Verlagshaus, 2005, s. 633–639.
174
Srov. http://www.sanbo-zen.org/0111announcement.pdf [2016-7-15].
175
Srov. http://www.willigisjaeger-foundation.com/zen/kyo-un-roshi.html [2017-2-22].
176
Srov. http://www.thefreelibrary.com/Two+more+scholars+censured+by+Rome.+(World).a084092217 [2016-8-5].
177
JÄGER, Willigis. Search for the Meaning of Life. Essays and Reflections on the Mystical
Experience. Liguori, Missouri: Liguori/Triumph, revidované vydání 2003 (E-book).
178
Z lat. exclaustratio, doslova mimo (ex) klášter (claustrum). Kanonický akt (prominutí života v
klášteře), kterým se povoluje řeholníkovi s věčnými sliby žít z vážných důvodů po určitý čas,
nepřekračující dobu tří let, mimo společenství. O exklaustraci může požádat sám řeholník nebo mu může
být uložena nadřízenými (CIC, kán. 686).
179
Srov. SÜSS, Joachim. Der Benediktushof – Zentrum für spirituele Wege, s. 634.
180
Viz http://willigisjaeger-foundation.com/willigis-jaeger/97-portrait.html [2016-8-5].
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k transkonfesijní a transpersonální zkušenosti skutečnosti181. Je také spoluzakladatelem
a iniciátorem četných center v Německu a Evropě.
Jäger se prezentuje jako zenový a kontemplační mistr, zakladatel zenové linie
Prázdný mrak (jeho zenové jméno), mystik a představitel moderní mystiky, která je
založena jak na křesťanské mystice, tak i na zenové tradici, ale zároveň překračuje tyto
tradiční koncepty. Jeho vize se odvolává i na to, že integruje poslední vědecké
poznatky, neboť dle něho poznatky moderní vědy potvrzují vhledy mystiky.
Willigis Jäger je jedním z nejznámějších a nejaktivnějších žáků róšiho Jamady a je
reprezentantem poměrně významného proudu transkonfesijní spirituality, která oslovuje
nemalé množství lidí včetně křesťanů všech denominací. Jen v Německu existuje více
než 100 místních meditačních skupin a seznam Jägerem autorizovaných učitelů zenu a
kontemplace čítá několik desítek jmen.182 Willigis Jäger ve svých knihách183 ztělesňuje
spiritualitu, která určitým způsobem dovádí do důsledku myšlenku školy Sanbó Kjódan,
že esence zenu je výhradně a výlučně kenšó, transkulturní a transhistorická náboženská
zkušenost, a vše ostatní jsou jen prostředky vedoucí k tomuto cíli.184
Hovoří o tzv. čtyřech úrovních vědomí185, kde nejvyšší stupeň, kosmické vědomí, je
charakterizován termíny prázdnota, božství, základ, šúnjatá186, Tathágata187. „Zde se
zakouší zkušenost čirého bytí, zdroje, ze kterého všechno prýští. Je to úroveň, která
nutně předchází všemu, co může vejít v existenci. Zde mystik objevuje, že bytí není nic
jiného než to, co z tohoto vystupuje (emerguje). … Přirozenost a nadpřirozenost nejsou

181

Srov. http://www.benediktushof-holzkirchen.de/stiftung/117-stiftungszweck.html [2017-2-22].
Srov. http://willigisjaeger-foundation.com/zen/lehrer/list-of-teachers.html a http://willigisjaegerfoundation.com/kontemplation/die-lehrenden/list-of-teachers.html [2016-9-15].
183
JÄGER, Willigis. Jenseits von Gott. Holzkirchen: Wege der Mystik, 2014. JÄGER, Willigis.
Search for the Meaning of Life. Essays and Reflections on the Mystical Experience. Liguori, Missouri:
Liguori/Triumph, revidované vydání 2003 (E-book). JÄGER, Willigis. Contemplation – A Christian
Path. Liguori, Missouri: Liguori/Triumph, revidované vydání 1994 (E-book). QUARCH, Christoph (ed.).
Mysticism for Modern Times, Conversation with Willigis Jäger. Liguori. Missouri: Liguori/Triumph,
2006.
184
Srov. SHARF, Robert. Sanbōkyōdan: Zen and the Way of the New Religions, s. 435.
185
Odkazuje se na Kennetha Earl Wilbera (* 31. leden 1949), amerického spisovatele o
transpersonální psychologii, a jeho „Integrální teorii“ čtyř úrovní vědomí, která se snaží zahrnout veškeré
lidské vědění a zkušenost.
186
Šúnjatá je ústřední pojem buddhismu a znamená doslova prázdno či prázdnota. V mahájáně jsou
všechny věci chápány jako bezpodstatné, tj. prosté vlastní přirozenosti. Srov. Lexikon východní
moudrosti, s. 440.
187
Tathágata, doslova „ten, jenž takto dospěl, Dokonalý“ je označením pro toho, který dospěl
k nejvyššímu osvícení. Srov. Lexikon východní moudrosti, s. 459.
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dva. V zenu je to úroveň, na které se osvícená osoba vrací na tržiště188. Všechny věci
jsou jedno a přece zůstávají oddělené jedna od druhé.“189 Všechna náboženství a
posvátné texty jsou vyjádřením takové hluboké mystické zkušenosti a úkolem
náboženství je jednotlivce k takové zkušenosti probudit.
Mystická zkušenost je dle Jägera dokonalá a naplňující, bezčasá, nesdělitelná a je
probuzením Boha. Mystické vědomí je dle něho oblast zkušenosti, kde jsou věci tak, jak
jsou, a jako takové jsou dokonalé. V tomto vědomí nelišnosti a nerozlišenosti nejsme
ani šťastní ani nešťastní, ani spokojení ani nespokojení. Není zde ani objekt ani subjekt,
jen bytí. Ale zároveň jsou naplněny všechny naše touhy. Zde jsme nakloněni říci „Já
jsem Bůh“.190 Tato zkušenost je mimo prostor a čas, protože na rozdíl od měnících se
představ, symbolů a jazyka toto božské zůstává nedotčeno změnou, ačkoliv je esencí
všeho, co se mění. Esenciální jádro každého náboženství je zkušenost této poslední
(nejzákladnější) skutečnosti, která transcenduje všechna ohraničení a limity prostoru a
času. Tato ohraničení a limity jsou vytvořeny výhradně skutečností, že lidé chtějí určit
(definovat) koncepty to, co je nevýslovné. Na úrovni zkušenosti jsou tak všechna
náboženství jedno. Přijetí a láska ovšem již patří do podřízené oblasti. Všechna
náboženství a náboženské knihy vyprávějí příběh takového probuzení.
Jäger shrnuje svou mystickou zkušenost v rozsáhlé básni nazvané Mé vyznání191, kde
mimo jiné píše:
JEDNO je moje pravá přirozenost
a přirozenost všeho jsoucího.
Je bezčasé a neměnné,
rozvíjí se v čase.
Zjevuje (ukazuje) se jako tato forma, kterou jsem já.
Nevzniklo mým narozením,
nezaniká smrtí.
Není ani dobré, ani zlé
a s ničím není srovnatelné.
Je jako oceán,
který zůstává nezměněn,
i když vrhá miliony vln.

188

„Osvícená osoba se vrací na tržiště“ je odkazem na 10 obrazů krocení býka, které popisují stupně
duchovní cesty. Desátý, tedy poslední obraz ukazuje osvíceného, jak vstupuje na tržiště a chová se jako
zcela obyčejný člověk. Ale zároveň díky jeho osvícení je vše, co dělá, zcela mimořádné.
189
JÄGER, Willigis. Search for the Meaning of Life. Essays and Reflections on the Mystical
Experience, E-book (kapitola 3).
190
Tamtéž.
191
JÄGER, Willigis. Jenseits von Gott. Holzkirchen: Wege der Mystik, 2014, s. 85–90.
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Toto JEDNO je prazáklad všech věcí.
Je nekonečné.
Nikdy nezaniká
a nikdy nekončí,
neboť nezná čas.192
…
Přesahuje každou teologii, filozofii,
teodiceu a metafyziku.
Nemá nic společného s vírou,
lze ho jen zakusit.
Je bez hranic, absolutní nyní.
…
V hluboké duchovní zkušenosti
poznáme,
že to [Jedno] je zcela tiché
a pouze vnější formy přicházejí a odcházejí.
…
Existuje jen bezčasové teď.
Kdo této zkušenosti dosáhne,
zakusí se jako jednota, celistvost a láska.
Tato láska vede ke společenství se všemi a s každým.
…
a [láska] ukazuje smysl naší krátké době života
v tomto bezčasém univerzu.

Tento typ spirituality se velmi důsledně snaží být transkonfesijní a definuje sama sebe
jako současnou moderní spiritualitu založenou na philosophia perennis, která dává
odpovědi na duchovní otázky lidí 21. století.193 Jäger věří, že evoluce světa dosáhla
významného milníku a vstoupila do fáze, kdy lidské vědomí bude transformováno a
mystik (ve smyslu transkonfesijní a transpersonální úrovně) je „příští stupeň našeho
lidského bytí (Menschseins)“.194 „Zen vede na transpersonální rovinu. Tam není žádný
buddhista ani žádný křesťan. Mluvit například o křesťanském zenu je nesmysl. Zen není
ani buddhistický, ani křesťanský. Ve zkušenosti překračuji své náboženské vyznání
(konfesi). … Konfese má být cesta k transkonfesionální úrovni, která je posledním cílem.
Tato úroveň je zároveň zásadní počátek (výchozí bod) pro všechny konfese.“195

192

V německém originále je velkými písmeny vyznačeno i ES (TO). Je tím myšleno TO JEDNO.
Např. ES ist zeitloss … ES enfaltet … ES offenbart atd.
193
Srov. http://www.benediktushof-holzkirchen.de/willigis-jaeger/97-portrait.html [2016-9-15].
194
MEESMANN, Hartmut (ed.). Mystik – der wahre Weg zu Gott? Die Kontroverse um den
Benediktinerpater und Zen-Lehrer Willigis Jäger. Oberursel: Publik-Forum, 2010, s. 141.
195
Tamtéž, s. 137.
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Vše je tak zcela směřováno k oné zkušenosti jednoty a zároveň taková zkušenost je
východiskem našeho pravého lidství, etického jednání a budoucností lidstva. V jeho
formulacích je implicitně obsaženo, že Willigis Jäger plně dosáhl tohoto cíle. To se
objevuje i v pojmu „návrat na tržiště světa“, který Jäger používá v souladu se zenovým
buddhismem jako odkaz na nejvyšší duchovní úroveň osvícené osoby. Tento pojem
poukazuje na známé obrazy krocení býka196, které popisují duchovní cestu a poslední
obraz ukazuje osvíceného, jak vstupuje na tržiště světa. Obrazy jsou tradičním
předmětem komentářů a i róši Jamada je podrobně komentoval a vysvětloval.
Komentáře Jamady ovšem končí u pátého obrazu s tímto vysvětlením: „Pamatuji se, že
róši Harada říkal, že aspoň nějaké porozumění můžeme mít do sedmého obrazu, ale že
ty další se vymykají naší představivosti. Osobně cítím, že nejsem způsobilý nenuceně
tlachat o věcech šestého a dalších obrazů, takže raději ukončím své vysvětlování deseti
obrazů krocení býka tady.“197
Willigis Jäger je přesvědčen, že na základě výše popsané zkušenosti je schopen
rozpoznat, jak daleko na této cestě ostatní postoupili:198 „Když někdo přijde a svou
zkušenost mi sdělí, lze říci, kde stojí a zdali se ke skutečné hluboké zkušenosti bytí
prolomil.“199 A tak, když viděl Enomiyu-Lassalla během seššinu každý den v rohu
místnosti, jak zcela sám slouží mši svatou, bylo mu jasné, že Enomiya-Lassalle
nedokázal překročit svou víru.200 Sloužení mše svaté, stejně jako ostatní liturgie (a nejen
ona) jsou pouze prostředkem k osvícení, a tak jsou po osvícení zbytné. Proti tomu se
ovšem ohradil jiný křesťanský učitel zenu, Johannes Kopp, který ve svém příspěvku
mimo jiné píše, že žádný křesťanský žák nemohl u róšiho Jamady pozorovat očekávání,
že by měl překročit svou víru ve smyslu zenu bez náboženství (religionsfreien Zen).201
S určitou mírou zjednodušení můžeme říci, že škola Willigise Jägera se vyznačuje
výrazným důrazem na kontemplativní zkušenost, která je absolutně nadkonfesijní a je
cílem veškerého duchovního života a zároveň východiskem i důvodem každého
náboženství. Úkolem a hlavní funkcí náboženství je vést k této zkušenosti. Je
196

Srov. Deset obrazů krocení býka. Čínský buddhistický text z 12. století. Praha: Dokořán, 2004.
YAMADA, Koun. Zen: The Authentic Gate, s. 118.
198
Zde se otevírá otázka, nakolik tato schopnost patří k tradiční úloze zenového mistra a do jaké míry
je tato role totožná s úlohou duchovního rádce v křesťanství. Je to otázka podstatná, ale i složitější, než se
na první pohled zdá. Odpověď je tak mimo dosah této práce.
199
JÄGER, Willigis In: MEESMANN, Hartmut (ed.). Mystik – der wahre Weg zu Gott? Die
Kontroverse um den Benediktinerpater und Zen-Lehrer Willigis Jäger, s. 143.
200
Srov. tamtéž, s. 21.
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Srov. KOPP, Johannes In: MEESMANN, Hartmut (ed.). Mystik – der wahre Weg zu Gott? Die
Kontroverse um den Benediktinerpater und Zen-Lehrer Willigis Jäger, s. 51–54.
197

42

nepopiratelné, že tento přístup oslovil nemalý počet duchovně hledajících lidí. Zároveň
ale je tato škola kritizována především pro dvě věci: pro absolutizaci ahistorické a
transkonfesionální zkušenosti a pro některé názory spojené s etikou.
Absolutizace čisté zkušenosti odvolávající se na philosophia perennis je kritizována
především z pohledu tzv. kontextualismu202, který zdůrazňuje důležitost kontextu pro
porozumění jakékoliv mystické zkušenosti. Mezi hlavní výtky patří naivní pohled na
lidskou zkušenost, selektivní výběr primárních mystických textů a nezpochybnitelný
předpoklad, že existuje jeden dokonalý zdroj za hranicemi všech náboženství. Každá
kontemplativní praxe, namítají odpůrci čisté zkušenosti, využívá specifický pohled na
svět a začleňuje praxi i praktikujícího do širšího systému. Takový systém obsahuje
charakteristický pohled na sebe, na svět, náboženské a teologické záležitosti a závazky,
další formy duchovní praxe atd. Toto začlenění brání izolování kontemplativní (či
meditativní) praxe a jejímu redukování na pouhou techniku nebo zkušenost.203
V následující kapitole uvidíme, že mezi kritiky absolutizace čisté zkušenosti patří i Ama
Samy, další křesťanský učitel zenu autorizovaný róšim Jamadou.
Druhým velmi sporným bodem je otázka etiky, především vztahu zenového osvícení
a morálky. Opravdové mravní konání vychází dle Jägera právě z oné transkonfesijní
zkušenosti jednoty, která je pramenem etiky. Jeho žáci, kteří učinili tuto zkušenost,
říkají: „Mohu celý svět obejmout.“204 Zároveň právě a jedině zkušenost osvícení
(kenšó) je příčinou, která uschopňuje ke skutečně mravnímu jednání. „Z hlediska
mystiky není hřích v podstatě nic víc než nedostatek realizace. Ti, kteří vstupem do
transpersonální sféry realizovali svou pravou esenci a zbavili se své fixace na ego, se
budou chovat eticky.“205 Ovšem problém nastává, jak rozlišit dobré a zlé, protože tento
„pramen“ obsahuje jak to, co nazýváme dobré, tak to, co považujeme za zlo. Na toto
téma vyvolala rozsáhlou diskuzi Ursula Baatz206, když v kritice Willigise Jägera
napsala, že kladení do jedné roviny např. holocaustu a tsunami znamená ztrácení
schopnosti rozlišování, která vždy byla v křesťanství, ale i v buddhismu, kritériem
duchovní zralosti.
202

Srov. KOMJATHY, Louis (ed.). Contemplative Literature. A Comparative Sourcebook on
Meditation and Contemplative Prayer. State University of New York, 2015, s. 14.
203
Srov. tamtéž, s. 22.
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JÄGER, Willigis In: MEESMANN, Hartmut (ed.). Mystik – der wahre Weg zu Gott? Die
Kontroverse um den Benediktinerpater und Zen-Lehrer Willigis Jäger, s. 22.
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QUARCH, Christoph (ed.). Mysticism for Modern Times, Conversation with W. Jäger, s. 117.
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Srov. BAATZ, Ursula In: MEESMANN, Hartmut (ed.). Mystik – der wahre Weg zu Gott? Die
Kontroverse um den Benediktinerpater und Zen-Lehrer Willigis Jäger, s. 13–18.
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Otázka, jak se konstituuje rozlišování ze zkušenosti, která je čistá a nerozlišená, není
ale jediná. Další velmi spornou otázkou je, jak osvícení, prožitek zkušenosti sjednocení,
zajistí mravní jednání. Vždyť právě róši Jasutani a jeho učitel Harada byli oprávněně
kritizováni za své militantní postoje.207 Pokud Jasutani nebyl osvícený, pak je
zpochybněna celá linie Sanbó Kjódan, a to dle vlastního kritéria. Pokud byl osvícený a
osvícení je zdrojem a příčinou mravního jednání, jak mohl selhat? Jäger se pokouší toto
dilema vysvětlit podmínkami, za kterých byli Jasutani a Harada v dětství vychováváni,
a dodává: „A mimochodem, byli schopni sladit své postoje s učením zenu bez větších
obtíží. Protože vše je jednoduše forma stejného kosmického života, tak smrt jednotlivce
sotva způsobí rozdíl v univerzálním procesu božské evoluce. Evoluce pokračuje i přes
vyvraždění milionů. To je její strukturální princip.“208 Na zděšení editora nad touto
odpovědí Jäger reaguje upřesněním: „Nechci ospravedlňovat chování róšiho Jasutaniho
a róšiho Harady ani jejich myšlenkové modely, které vedly k takovému jednání. …
Považuji za zcela chybné odvozovat sociální ideje ze strukturálního principu evoluce.
To je sotva akceptovatelné, alespoň pro osobu s mystickým vědomím. Taková osoba –
pokud je opravdový mystik – musí hájit pravý opak: mír. To je logický důsledek
zkušenosti jednoty se všemi živými bytostmi.“209 Takže Jasutani a Harada neměli pravou
zkušenost nebo „během času vybledla a překryly ji návyky z dětství“.210 Jak zkušenost
osvícení může vyblednout a co z toho plyne, zůstává nejasné.211
Duchovní škola Willigise Jägera představuje specifický typ duchovní cesty, který
vznikl interakcí křesťanství a zen buddhismu. Jeho názory vyvolávají otázky i
nesouhlas, ale na druhé straně jeho škola nejen přitahuje, ale je i pomocí pro mnoho lidí
hledajících svou duchovní cestu, kteří nejsou (případně ani nechtějí být) členy některé
křesťanské církve. Ve svém okolí je Willigis Jäger ceněn nejen pro své znalosti, ale
především jako osvícený učitel. Právě jeho vedení a pomoc na duchovní cestě pro
konfesijně nezařazené je mnohými považována za Jägerův nejdůležitější přínos, který je
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významnější než řešení otázky, zda duchovní cesta může či nemůže být
transkonfesijní.212

2.3 Ama Samy S.J.
Otec Ama Samy213 (narozen 1936 jako Arul Maria Arokiasamy) je dalším velmi
známým křesťanským žákem Jamady, který obdržel autorizaci učit zen a založil vlastní
školu. Ama Samy pochází z Barmy z chudé indické rodiny. Jako chlapec se seznámil s
barmským buddhismem, vychovával jej dědeček, sám velmi zbožný muslim. Když ten
zemřel, byl chlapec nejprve odkázán sám na sebe, mohl ale navštěvovat školu vedenou
jezuity v městě Madurai. Tam konvertoval ke křesťanství a vstoupil do jezuitského
řádu.
Po studiích filosofie a teologie se stal knězem, ale stále toužil po prohloubení svého
duchovního života. Zabýval se intenzivně křesťanskou spiritualitou, ale zajímaly jej i
východní techniky meditace. Začal navštěvovat hinduistické ašrámy a buddhistická
meditační centra. Seznámil se s učením Ramana Maharšiho, které jej velmi zaujalo, a na
nějaký čas se usadil jako poustevník při jednom poutním místě. Jídlo mu nosili lidé z
nedaleké vesnice.
Samy byl stále více přitahován zenem a nakonec mu Enomiya-Lassalle pomohl odjet
do Japonska studovat zen pod vedením Kóuna Jamady, kde se stal v roce 1982
autorizovaným zenovým mistrem. Po smrti róšiho Jamady odešel ze Sanbó Kjódan a
stal se nezávislým zenovým učitelem.214 Vrátil se do jižní Indie, kde založil centrum
meditace Bodhi Zendo ve státě Tamilnádu.215 Každý rok tráví několik měsíců v
zahraničí, kde má mnoho žáků.216
Přístup Ama Samyho k zenu a vztahu zenu ke křesťanství se výrazně liší od názorů
Willigise Jägera a v mnoha aspektech je zásadní kritikou podobných názorů.217 Je
přesvědčen, že zen nelze cvičit bez kontextu, ale je třeba vstoupit do světa buddhismu. I
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když zen v určitém smyslu transcenduje buddhismus, je v něm zakořeněn.218 Po
takovém studiu se lze s užitkem vrátit domů, tedy do křesťanství, obohacen a s lepším
porozuměním. Ama Samy také odmítá separaci duchovní zkušenosti od náboženského
jazyka. „Bez náboženského jazyka není žádné náboženské nebo spirituální zkušenosti.
Mnozí se chybně domnívají, že zen je mimo koncepty, jazyk a filosofii.“219 Ama Samy
uznává, že existuje skutečnost a zkušenost bezpředmětové meditace, vědomého vědomí
apod. Zdůrazňuje ale, že takové zkušenosti jsou nezbytně obsaženy, uznávány a
ověřovány ve vědomé předmětné zkušenosti, neboť interpretace a jazyk jsou součást
lidského bytí, a tedy neexistuje žádné od jazyka oproštěné (language-free) probuzení či
realizace bez interpretace.220 Zenové probuzení obsahuje potvrzení vize zenového
buddhismu.221 Dokonce i v zenovém buddhismu jsou některé interpretace probuzení
mezi sebou v rozporu, neboť jsou vždy založeny na konkrétních textech a tradici.
V článku Zen and Christians222 kritizuje přístup mnoha křesťanských učitelů zenu
včetně Willigise Jägera a některých jeho žáků223, jejichž přístup shledává hluboce
mylný. Způsob, jak představují křesťanský zen a jeho důraz na zkušenost za slovy,
považuje za individualistický a narcistní.224
Lidé mají často odstup od institucionálního náboženství, přece ale není možné se
obejít bez společenství a etických předpisů. „Zen, aby byl pochopen a řádně
praktikován, musí být umístěn v tradici a společenství.“225 Ama Samy sice připouští, že
zenová meditace, zenová zkušenost a zenové probuzení není něco, co by bylo
vyhrazeno pouze buddhistům, ale zen jako spiritualita by neměl být odtrháván od svého
základu v buddhismu.226
Velmi kriticky hodnotí snahu založit etické jednání výlučně na osvícení. Dle Ama
Samyho osvícení samo o sobě není schopné zajistit správné jednání ve světě založeném
na rozlišování. „Náboženství jsou intimně svázána s morálkou (mravností). Mravnost,
218
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především odpovědnost k druhým, nelze obcházet. Mravnost nemůže být odůvodněna
z ne-etického, údajně základnějšího, zorného úhlu. Pokus o to znamená neporozumění
celé věci.“227 Jde o past transcendence, která se týká nejen mravnosti, ale i ne-myšlení
v zenu. Vykreslení dokonalého mravního života jako ne-racionálního, přirozeného,
spontánního, ne-lingvistického a nekalkulujícího je dle něho omylem. Tvrzení róšiho
Jasutaniho, že „buddhismus jasně ukazuje, že rozlišující myšlení leží v kořenech
falešných představ (klamu)“ a „myšlenka je nemoc lidské mysli“,228 je dle Samyho
zcela mylné. Mystika například má noetickou kvalitu, porozumění a moudrost. Bez
porozumění a rozumu skončí člověk jako slepý a nemorální. Moderní školy zenu se také
dle Samyho příliš zaměřují na zkušenost, jako kdyby osvícení bylo pouze o zkušenosti.
Dle Samyho „Probuzení je pochopení, ne zvláštní zkušenost. Dojde k tomu ve
zkušenosti, ale není to zkušenost.“229
Předání učení, tak důležité v zenovém buddhismu, není tedy uznání nějaké
zkušenosti, ale potvrzení realizace, tedy pochopení a jeho uskutečnění. Považovat nepojmovou či ne-konceptuální zkušenost za osvícení je chybné. Právě pro současné
západní pojetí buddhismu je typické přehánění role zkušenosti, k čemuž významně
přispěla i škola Sanbó Kjódan svým cíleným důrazem na zkušenost kenšó, na „osobní
transformaci“, „vymýcení ega“, dosažení uskutečnění psychologického a duchovního
„well-being“ nyní a zde.230
Pro osobní přístup Ama Samyho je důležitá dvojí náboženská příslušnost231 ve
smyslu paralelního prožívání dvou náboženských tradic (například křesťanství a
buddhismu nebo židovství a buddhismu). Ama Samy popisuje takovou možnost jako
přechod a návrat domů. To znamená přechod křesťana do buddhistické tradice a po
nějaké době návrat ke křesťanství. Tento přechod ale nelze zaměňovat pouze se studiem
jiné tradice nebo využitím některých jejích prvků. Je třeba nejdříve v určitém slova
smyslu zemřít svému vlastnímu náboženství a tradici a vstoupit do zenu a zenové
tradice.232 Zde se jedná o hluboké a náročné (nejen časově) vnoření se do celé tradice a

227

SAMY, Ama. Zen: Fragrant Grasses, Falling Blossoms, s. 128.
Tamtéž, s. 132.
229
Tamtéž, s. 132.
230
Srov. tamtéž, s. 133. Ama Samy v tomto souhlasí s Robertem Sharfem a cituje z něho. Srov.
SHARF, Robert. Sanbōkyōdan: Zen and the Way of the New Religions, s. 417–458.
231
Definování problému dvojí náboženské příslušnosti (dual belonging) a základní přehled In: PHAN,
Peter C. Multiple Religious Belonging: Opportunities and Challenges for Theology and Church.
Theological Studies 2003, roč. 64, s. 495–519.
232
Srov. SAMY, Ama. Zen: Awakening to Your Original Face, s. 17.
228

47

je zřejmé, že toto je i teoreticky možné jen pro velmi omezený okruh lidí. Ama Samy
uznává, že tento proces má i svá rizika (například synkretismus, tj. smazávání hranic
jedné či druhé tradice, nedostatek oddanosti jedné komunitě, či dokonce její zrazení),
může ale dle něho být pro jednotlivce i komunitu požehnáním. Obě tradice tak mohou
být obohaceny, což může vyústit ve větší vzájemnou toleranci, porozumění a respekt.
Svou vlastní pozici popisuje jako blízkou dvojí náboženské příslušnosti, ale přece jen
odlišnou. „Jsem křesťan a zenový mistr. Když slavím mši svatou nebo křesťanské
obřady, jsem zcela křesťan. Sdílím křesťanské vnímání světa a vyjadřuji křesťanský
pohled. Když praktikuji zen, jsem zcela zenová osoba. Sdílím zen-buddhistické vnímání
světa a učím a vyjadřuji zenový pohled, zenovou zkušenost a kázeň.“233 Pohybuje se
volně mezi zenem a křesťanstvím bez vzájemného míchání (zen pro něho zůstává
zenem a křesťanství křesťanstvím), ale jeho nejvlastnější pozice je v meziprostoru.
„Stojím mezi oběma těmito tradicemi nebo náboženstvími v meziprostoru (‚inbetween‘). Tento meziprostor je oblast nevědění a temnoty, lze říct, že je to oblak
nevědění. Je to dimenze toho, co zen nazývá prázdnota. … Ten meziprostor je oblast
prázdnoty; nemůžete setrvat v prázdnotě; ale můžete ji pochopit a dát skutečnou podobu
(‚realize‘).“234
Interakce mezi křesťanstvím a zenovým buddhismem se zde ukazuje ve třetím typu,
který se podstatně liší od obou výše popsaných. Ponecháme-li stranou velice
specifickou pozici Ama Samyho, tedy onen výše zmíněný meziprostor (in-between), a
otázky a problémy spojené s dvojí, nebo dokonce vícečetnou příslušností235, můžeme
konstatovat, že naprosto klíčové je pro Ama Samyho zakotvení zenu v kontextu
buddhismu. „Tak zen bez zen buddhistických symbolů, rituálů, súter, tradice a praxe je
redukován na nesmyslné blábolení.“236 Užitečnost vzájemné interakce zen buddhismu a
křesťanství není v žádném případě zpochybňována a ani užití některých metod zenu
k prohloubení křesťanské spirituality. Je ale nezbytné respektovat jinakost obou
náboženství, která mohou souznít jako dvě různé struny na nástroji, nesmíme ale
233
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zapomínat, že „buddhistický a křesťanský popis absolutní reality není kontradiktorický
ani komplementární, ale prostě nesrovnatelný“.237

2.4 Současnost
Jak už bylo řečeno, současná interakce zenu školy Sanbó Kjódan a křesťanství je velmi
rozmanitá. Po smrti Jamady v roce 1989 byl nalezen seznam 22 nejaponských žáků,
kteří dokončili pod jeho vedením kompletní výcvik. Polovina z nich byly ženy a 12 byli
křesťané, z nichž 8 byli kněží nebo řádové sestry. Mezi nejznámější patří Hugo Makibi
Enomiya-Lassalle, Willigis Jäger OSB, Ama Samy S.J., Niklaus Brantschen S.J.,
Johannes Kopp SAC (pallotini), sestra Ludwigis Fabian OSB, Elaine MacInnes OLM238
a bývalý jezuita Reuben Habito239.
Výše jmenovaní křesťané a zenoví učitelé nejen že publikují a pořádají zenová a
meditační soustředění, ale někteří se osamostatňují a zakládají meditační centra (např.
R. Habito, W. Jäger, Ama Samy) a ustanovují nové učitele. Jiní pak zůstali oficiálními
učiteli Sanbó Kjódan (L. Fabian240, E. MacInnes). Někteří pokračují v zenové tradici,
jak ji přijali od Jamady, jiní nabízejí paralelně zenové kurzy i kurzy křesťansky
orientované kontemplace. Variabilita způsobů prolnutí zenové meditace a křesťanství
tak nabývá mnoha forem a výše jmenovaní učitelé se často významně liší v názorech a
způsobech propojení zenu a křesťanství. Zen a zenová meditace (zazen) stále oslovuje
mnoho zájemců nejen z řad křesťanů, ale i lidí nezařazených a duchovně hledajících
nebo lidí prožívajících krizi víry.
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3 Interakce a její podněty
Róši

Kóun

Jamada

a

jeho

křesťanští

žáci

svým

odvážným

přístupem

k mezináboženskému dialogu otevřeli nový pohled na buddhismus, který inspiroval
mnoho lidí k duchovní cestě. Lze říci, že dialog probíhal ve všech čtyřech formách,
které rozlišuje Papežská rada pro mezináboženský dialog: dialog života, jednání,
teologické výměny a především dialog náboženské zkušenosti.241 Jamadovi velmi
záleželo na dialogu s křesťanstvím a zdůrazňoval, že je klíčové překročit pouze
teoretické a intelektuální porozumění a srovnávat skutečné náboženské zkušenosti.242
Tato myšlenka je platná dodnes, neboť „s lety mnišského dialogu stoupá důraz na
kontemplaci a otázku po zkušenosti Boha“243. Interakce křesťanství a zenového
buddhismu školy Sanbó Kjódan je bezesporu cenným zdrojem k reflexi o všech typech
mezináboženského dialogu, ale v této kapitole se zaměříme na význam této interakce
pro evangelizaci.
Evangelizace jako hlásání či jako cesta k setkání s evangeliem, ke změně smýšlení a
k životu (věčnému) je od prvopočátku konstitutivním prvkem církve. „Církev se tedy
zrodila z hlásání evangelia a tento úkol též sama od Krista dostala.“244 Aby ale mělo
vůbec smysl hovořit o evangelizaci, je třeba být evangelizován. „Církev začíná plnit
toto své poslání tím, že nejprve evangelizuje sebe samu.“ 245 Evangelizace může
vycházet pouze ze zkušenosti s vlastní vnitřní změnou. „Především ale každý získává
Boží království a spásu tím, že se vnitřně zcela změnil. Takovou proměnu evangelium
nazývá metanoia, což znamená zásadní obrácení, hlubokou změnu v mysli a v srdci.“246
Bez této vnitřní proměny nejen že není důvod hlásat evangelium, ale není to ani možné,
a naopak, s touto zkušeností nelze neevangelizovat. „Každá autentická zkušenost
pravdy a krásy se sama šíří a každý člověk, který prožívá hluboké osvobození, se stává
vnímavější k potřebám druhých.“247
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Evangelizace tedy začíná vlastní autentickou zkušeností, která je neustále
prohlubována a obnovována. Křesťanská víra je zásadně otevřena vývoji, pokud by to
tak nebylo, byla by předsudkem, uzavřeným a konečným. „Veškerou pojmovost,
všechny zkušenosti s Bohem a posledním cílem života musí člověk vždy znovu a znovu
nechávat za sebou, chce-li se s Bohem setkat. Celou křesťanskou mystikou prochází
zkušenost lásky, která, jak píše Mikuláš Kusánský, ‚sama může vejít, kde lidský rozum
musí zůstat venku‘. I konečný cíl, konečné ‚věčné‘ bytí před Bohem, není spolu s otcem
křesťanské mystiky Řehořem Nysským vykládáno jako statické ‚dosažení‘, nýbrž jako
hlubší vnoření se do ‚vždy většího‘ tajemství Boha.“248
Interakce křesťanství a zenového buddhismu může být i příležitostí k hlubšímu
promýšlení a prohloubení vlastní víry, neboť „lze říci, že pravda obsažená v ostatních
náboženstvích lépe osvětluje některé obsahy křesťanského zjevení“.249 Dokonce nejen
pravda, ale i omyl může být podnětem, protože „étos dialogu žije z respektu k druhému,
z vděčnosti za partnera v disputaci, za přínos, jímž k poznání přispívá dokonce i jeho
omyl“.250 To ovšem předpokládá dovolit tomu druhému, aby byl jiný. „Jiný, než
očekáváme, a jiný, než chceme. Jiný, než doufáme, a jiný, než potřebujeme. … aby pro
každou teorii zůstal neabsorbovatelně hraničním pojmem.“251 Při takovém přístupu lze
smysluplně spojit „křesťanskou kritiku jiných náboženství ve světle vlastního poselství“
s „křesťanskou sebekritikou v zrcadle jiných náboženství“.252
Vnitřní sebereflexe křesťanské víry ovšem není jen teoretickou a ani snadnou
záležitostí, tím spíše, je-li inspirována dialogem s jiným náboženstvím. Je třeba vnitřně
pochopit, „že každý náš obraz Boha je pouze provizorní a že dialog nás musí do jisté
míry uvádět do vnitřní krize, která by mohla a měla mít také kairotické vyústění
v docházení k hlubší vnitřní pravdivosti“.253
V předchozích kapitolách popsaná, svým způsobem velmi výjimečná interakce
křesťanství a zen buddhistické školy Sanbó Kjódan nám může, za výše uvedených
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podmínek, poskytnout mnoho námětů k reflexi vlastní křesťanské víry. Na tomto místě
stručně zmíníme pouze několik příkladů.
Jak už bylo řečeno, škola Sanbó Kjódan je typická důrazem na meditační praxi
(zazen) jako cestu ke zkušenosti kenšó, které je sebepoznáním a zkušeností světa jako
jednoty. Enomiya-Lassalle prakticky i teoreticky ukázal, že v dnešní době, tak bohaté na
možnosti krátkodobého rozptýlení, může být zazen pro křesťana pomocí na cestě k
Bohu. Výjimečným způsobem spojil otevřenost pro zenový buddhismus a jeho
meditační praxi s poctivým promýšlením podobností i rozdílů mezi zenovým
buddhismem a křesťanstvím.254 Jeho přístup je dodnes inspirací ke znovuobjevování
vlastní bohaté kontemplativní tradice, na kterou možná někdy pozapomínáme. „Dar
kontemplace … spočívá ve skutečnosti, že duše si je vědoma nadpřirozené Boží
přítomnosti a jeho působení v sobě.“255 Kontemplace je tak součástí podstaty
křesťanského života, který není jen nová víra ani jen nová mravnost, ale také „nový
život, sjednocení duše s Bohem, účast na božské přirozenosti“.256
S tím bezprostředně souvisí důraz, který klade Sanbó Kjódan na sebepoznání,
neboť kenšó je vhledem do vlastní podstaty. Akcentování nutnosti sebepoznání nám
může připomenout starou mnišskou zkušenost, že při hledání Boha a snaze odstranit ve
svém nitru vše, co Boha zakrývá, je sebepoznání nezbytné.257
„K poznání Boha dojdeme jenom prostřednictvím sebepoznání. To věděl již
první mnišský spisovatel Evagrius Ponticus: Chceš-li poznat Boha, nauč se znát
nejdříve sám sebe. A již dlouho před ním řekl Klement Alexandrijský, že člověk může
dospět k poznání Boha jenom prostřednictvím sebepoznání: Nejdůležitějším ze všeho
poznání je, jak se zdá, poznat sám sebe; neboť jestliže někdo pozná sám sebe, potom
pozná i Boha.“258
Nezbytnou součástí sebepoznání je intenzivní nasazení vlastních sil jako disponování
se pro milost zkušenosti sjednocení. Ponecháme-li na okamžik stranou komplikovanou
otázku milosti v zenovém buddhismu, můžeme si všimnout, jak mimořádné osobní úsilí

254

Na tom nic nemění ani to, že nemusíme souhlasit se všemi jeho závěry a názory.
DE FIORES, Stefano – GOFFI, Tullo. Slovník spirituality. Karmelitanské nakladatelství Kostelní
Vydří, 1999, s. 408.
256
PECKA, Dominik. Mystik – genius – heros. In: Na hlubinu. Revue pro vnitřní život.
Dominikánská edice Krystal v Olomouci: ročník 13, 1938, s. 107.
257
A vracet nás ke starému nápisu, který byl údajně nad vchodem do nejslavnější věštírny starého
Řecka v Delfách: Gnóthi seauton („poznej sám sebe“).
258
GRÜN, Anselm OSB. Modlitba a sebepoznání. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství,
1997, s. 47–48.
255

52

vyžaduje cesta zenu. Seššiny vyžadovali obrovské nasazení fyzických i psychických sil
a rozhodně nebyly příležitostí k odpočinutí si od shonu vnějšího světa. Vedle askeze
vnější (skromné jídlo, mlčení, jednoduché ubytování atd.) byl zazen, tedy
bezpředmětová (nadpředmětová) meditace, askezí vnitřní. Žáci se cvičili ve zklidňování
mysli a zřeknutí se lnutí ke svým vnitřním obsahům mysli, cílům, touhám apod., aby
poznali sami sebe.259 Enomiya-Lassalle si byl dobře vědom, že zazen může být užitečný
pro křesťany i ve smyslu asketismu a může, mimo jiné, inspirovat k promýšlení
významu askeze, která vždy hrála významnou roli v křesťanství, k promýšlení, které
vrátí naši pozornost od fyzických (spektakulárních) aktů askeze k duševnímu cvičení.
„Pravá askeze není cvičení těla, ale mysli. Zahrnuje trénink v umění usebrání;
soustředění myšlenek, vůle a lásky na věčné skutečnosti, které obvykle ignorujeme.“260
Askeze se tak stává součástí cesty ke kontemplaci a životu mystickému, který není jen
jakýmsi zvláštním případkem křesťanského života, o který nemáme snad ani usilovat,
ale „není nic jiného než křesťanský život uvědomělý, křesťanský život ve vrcholném
vývoji, jehož můžeme dosáhnout zde na zemi“.261
Dalším podnětem pro sebereflexi může být fakt, že zkušenost esenciální jednoty
existence, ke které jsou žáci Sanbó Kjódan systematicky vedeni262, není zřejmě tak
neobvyklá, jak se běžně předpokládá.263 Mnoho lidí zakusilo tuto jednotu nezávisle na
jakékoliv zenové praxi nebo jiné formě meditace.264 Pro mnoho lidí bez vědomé
přípravy taková zkušenost přežívá jen jako vzpomínka a nevědí, co znamená a jak s ní
mají zacházet. Rozhodující pak může být setkání s někým, kdo jim pomůže této
zkušenosti porozumět, případně ji dále rozvíjet jako součást duchovního života.
Je pravděpodobné, že zkušenost jednoty nebude těmi, kdo ji zažili, popisována
křesťanskou terminologií a stejně tak vysvětlení křesťanskými výrazy může být těžko
259
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pochopitelné. Otevřenost Sanbó Kjódan a především róšiho Jamady vůči křesťanství
nebo Willigise Jägera vůči lidem, kteří se odmítají přihlásit ke křesťanství, ale hledají
smysl života, je hodna pozornosti. Můžeme si položit otázku, zdali teologie (nejen
pastorální) netrpí určitou nepozorností k duchovním zkušenostem mimo biblický
referenční rámec.
Ama Samy nám připomíná pro křesťanství (ale i zenový buddhismus) zásadní věc, že
na pravé duchovní cestě není možné se obejít bez společenství a etických předpisů. I
když můžeme mít pochopení pro odstup od institucionálního náboženství, přece
zakotvení v tradici je nutnou podmínkou pro správné pochopení a praxi. Neznamená to,
že by zenová meditace, zenová zkušenost a zenové probuzení bylo vyhrazeno pouze
buddhistům, ale spiritualita by neměla být odtrhávána od svého základu v příslušné
tradici (tedy buddhismu nebo křesťanství).
Enomiya-Lassalle, Willigis Jäger i Ama Samy by nám měli být připomínkou, že by
nebylo správné odmítat hodnotu zenového buddhismu a především jeho snahu
proniknout k prapůvodnímu základu víry, včetně jeho nauky a propracované metody,
které se snaží připravit cestu ke zkušenosti transcendence sebe. „Aniž bychom tvrdili, že
existuje úplná jednota všech náboženství na ‚vrcholu‘, na transcendentní či mystické
úrovni, … je jistě pravda, když řekneme, že i tam, kde jsou neslučitelné rozdíly
v doktríně a ve vyjádřeném přesvědčení, tam přesto mohou být velké podobnosti a
analogie ve sféře náboženské zkušenosti.“265 Výjimečná vzájemná otevřenost róšiho
Jamady a jeho křesťanských žáků, vzájemný respekt k duchovní cestě toho druhého
jsou příklady hodnými následování. Jejich intuice, že sebepoznání a kontemplativní
zkušenost jednoty je nepostradatelnou součástí každé pravé duchovní cesty, je platná i
pro křesťanství. „Bez kontemplace zůstaneme spáči, jako ve snách budeme pronášet
slova víry, budeme jednat jakoby v polospánku. Křesťanství v nás spí, žijeme ho pouze
na papíře a ve slovech, nikoli v životě. … Bez kontemplace se každá filosofická či
teologická doktrína stane sektou, i když je pravdivá; veškeré nadšení, i svaté, se obrátí
v rivalitu. Kontemplace sjednocuje člověka s Bohem, vytváří skutečnou jednotu
v člověku i mezi lidmi navzájem.“266

265

MERTON, Thomas. Mnišská zkušenost a dialog mezi Východem a Západem. In: Salve 1992,
roč. 2., č.3, s. 18.
266
JOURNET, Charles. Promluvy o modlitbě. Praha: Krystal OP, 2015, str. 140.

54

Závěr
Tato práce se pokusila stručně popsat historii zenové buddhistické školy Sanbó Kjódan
(Sanbó Zen) z perspektivy její interakce s křesťanstvím. Ukázali jsme, že již zakladatel
Sanbó Kjódan, róši Jasutani, kladl mimořádný důraz na kenšó. Byl velkým kritikem
učitelů zen buddhismu, kteří dle jeho názoru o kenšó usilovali nedostatečně. Jeho
nespokojenost s tradičními školami vedla k založení Sanbó Kjódan a otevření se laikům.
Jeho následovník, róši Jamada, pak učinil bezprecedentní krok, kdy autorizoval mnoho
křesťanů, kteří zůstali křesťany, jako učitele zenu. Bylo mezi nimi mnoho kněží,
řeholníků a řeholnic. Róši Jamada vkládal velké naděje do spolupráce zen buddhismu a
křesťanství. U něho se také silněji objevuje názor, že zkušenost osvícení (kenšó) je
společným základem všech náboženství, a tudíž zen, tak jak je vyučován v Sanbó
Kjódan, není náboženstvím. Teze, že zen není náboženství, ale je jádrem všech
náboženství (včetně buddhismu), a že existuje čistá zkušenost, která je esencí zenu, a
zen je zároveň cesta k této zkušenosti, se pak stávají zcela dominantní v současném
učení Sanbó Kjódan a u Willigise Jägera. Teze, že zen je obecná zkušenost za (nad)
náboženstvími, je základem pro inkluzivistický pohled na všechna náboženství.
Dále bylo na třech významných křesťanských učitelích zenu ukázáno, jak různorodé
jsou způsoby a pojetí takové interakce. Přístupy a chápání Enomiyi-Lassalleho,
Willigise Jägera a Ama Samyho se výrazně odlišují, takže můžeme mluvit o třech
typech interakce. K významným neshodám ohledně vztahu zenu a křesťanství u nich
došlo i přesto, že všichni tři patřili ke stejné škole, měli stejného učitele a všichni byli
autorizováni k výuce zenu.
Enomiya-Lassalle osobně prožíval zenovou meditaci jako významnou pomoc na jeho
duchovní cestě a snažil se zen integrovat do křesťanství a využít pro prohloubení
křesťanského duchovního života. Tato snaha ale zůstávala v horizontu katolického
křesťanství. Ve stejném duchu se snažil zařadit zkušenost kenšó do teorie i praxe
křesťanské nauky. Jakkoliv se mohou některé jeho názory zdát překonané či nesprávné,
jeho hluboký křesťanský duchovní život nebyl nikdy zpochybňován ani jeho odpůrci.
Enomiya-Lassalle je důkazem, že pro některé křesťany může být zenová meditace
součástí a pomocí při prožívání a prohlubování jejich žité víry.
Zcela odlišný typ interakce pak reprezentuje Willigis Jäger a jeho pojetí zkušenosti
kenšó jako absolutní čisté transkonfesijní zkušenosti coby příčiny a cíle všech
náboženství. Všechna náboženství mají za cíl pouze přivést k této zkušenosti a jsou
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jejím interpretačním rámcem. Jsou to jakési šaty, které lze odložit po dosažení této čisté
zkušenosti. Toto pojetí oslovilo mnoho duchovně hledajících lidí, ale je i předmětem
kritiky pro absolutizaci transkonfesionální zkušenosti a pro neporozumění důležitosti
kontextu pro mystické zkušenosti. Dalším často kritizovaným bodem je Jägerův názor,
že mravní konání vychází právě z oné transkonfesijní zkušenosti jednoty jako z
pramene etiky. Toto pojetí duchovní cesty lze těžko začlenit do křesťanství či
buddhismu a stává se spíše jakýmsi metanáboženstvím.
Třetí typ interakce, zde zastoupené Ama Samym, se podstatně liší od obou výše
popsaných. Jedná se o dvojí náboženskou příslušnost, tedy paralelní prožívání dvou
náboženských tradic. Ama Samy popisuje tento proces, kdy křesťan přejde do
buddhistické tradice a po nějaké době se navrací ke křesťanství. Tento přechod ale není
pouze studium nebo využití některých prvků jiné tradice, ale jde o hluboké a náročné
vnoření se do tradice v její celistvosti. Důležité je zakotvení zenu v kontextu
buddhismu. Interakce zen buddhismu a křesťanství může být velkým přínosem, ale je
nezbytné respektovat jinakost obou náboženství. Ama Samy je kritikem pojetí interakce
křesťanství a zenu, které přestavuje Willigis Jäger.
V poslední kapitole jsme se pokusili ukázat, že interakce křesťanství a zenového
buddhismu může být v mnoha aspektech inspirací pro sebereflexi křesťanské víry a její
prohlubování, což je condicio sine qua non evangelizace. Je ale třeba vyhnout se
ukvapenému a povrchnímu zobecňování, porovnávání, či dokonce odsuzování.
Je nevyhnutelné a správné, že interakce vyvolává otázky a pochybnosti, neboť
taková interakce není a ani nemůže být prosta chyb a nebezpečí, tak jako není prosta
chyb a nebezpečí žádná duchovní cesta. S otevřeností a nasazením všech vlastních sil,
tak jako například róši Jamada nebo otec Enomiya-Lassalle, a v důvěře v neviditelné
vedení Ducha lze takové dobrodružství s užitkem podniknout i když „je pravdou, že
z této důvěry v neviditelné můžeme mít určitou závrať. … Nicméně není větší svobody
než nechat se vést Duchem, zříct se veškerých výpočtů a snahy všechno ovládat a
dovolit, aby nás on osvěcoval, vedl, orientoval a posouval tam, kam si on přeje. On
dobře ví, co je v každé době a v každé chvíli třeba. To znamená být tajemným způsobem
plodnými“.267
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Slovník výrazů
Buddha: Člověk, který dosáhl dokonalého osvícení vedoucího k vyproštění z koloběhu
životů; historická postava Siddhárta Gautama.
Dharma: Ústřední pojem buddhismu, používaný v různých významech: kosmický řád,
jemuž je podroben náš svět; učení Buddhy, tj. nauka vyjadřující univerzální
pravdu; projevy skutečnosti; obsahy ducha; normy chování.
Dokusan: Rozhovor s mistrem o samotě. Žák má možnost přednést mistrovi všechny
své problémy, které se mohou vyskytnout při cvičení, a ukázat svůj pokrok při
řešení kóanu.
Kenšó: „Vhled do vlastní podstaty“, zenový výraz pro zážitek probuzení (osvícení);
stejný význam jako satori (synonymum), ale někdy se používá výraz kenšó pro
počáteční zkušenost, která na rozdíl od satori potřebuje prohloubení.
Kóan: Příběh nebo úkol, který obsahuje paradox a je logickým a pojmovým chápáním
neřešitelný. K jeho řešení je třeba jiné roviny chápání.
Rinzai: Jedna z nejvýznamnějších škol zenu (čchanu) v Japonsku a Číně. Zdůrazňovány
jsou kóany jako zvláštní rychlá cesta k osvícení (kenšó, satori).
Seššin: Dny mlčení a intenzivního denního mnohahodinového cvičení zazenu,
přerušovaného pouze spánkem v noci a krátkými přestávkami po jídle; součástí
jsou recitace, práce (jen krátce), přednášky a rozhovory s mistrem.
Sótó: Vedle školy Rinzai nejvýznamnější škola zenu. Z Číny byla tato škola přenesená
do Japonska mistrem Dógenem Zendžim v 1. polovině 13. století. Hlavní důraz
je ve škole Sótó na intenzivní meditaci vsedě.
Róši: „Starý mistr“, označení pro zenového mistra.
Sangha: Buddhistická obec; v užším slova smyslu mniši a mnišky, v širším pojetí i
laičtí stoupenci.
Sansára: „Koloběh životů“, sled znovuzrození, jimiž každá bytost prochází, dokud
nedosáhne vysvobození.
Satori: Viz kenšó.
Zazen: Doslovně za znamená sedět a zen pohroužení, meditace. Meditativní praxe jako
cesta k osvícení.
Zen: Používáno ve více významech: a) mahájánová buddhistická škola, která vznikla
v 6. století v Číně ze setkání indického mahájánového buddhismu a čínského
taoismu; b) meditační praxe této školy; c) zkušenost vycházející z této meditační
praxe; d) způsob života vyplývající z dříve uvedeného.
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