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Úvod  

V nakladatelství Odeon vyšla v roce 1984 kniha s názvem Zápisky z 

volných chvil, která obsahuje tři klasická díla japonské literatury zápiskového 

žánru, tzv. zuihicu1 (随筆, zápisky). Vedle Důvěrných sešitů (Makura no sóši),  

osobně laděných postřehů a přemítání o všem možném, od dvorní dámy Sei 

Šónagon2 z konce 10. století a Zápisků z poustevny (Hódžóki) napsaných 

mnichem Kamo no Čómeiem3 na počátku 13. století se ve výše uvedené 

knize nacházejí i zápisky Psáno z dlouhé chvíle (Curezuregusa, 徒然草), 

jejichž autorem je mnich Jošida Kenkó4. 

 
Zápiskový žánr vzniká v japonské literatuře v průběhu 10. století, kdy 

byly napsány Důvěrné sešity  paní Sei Šónagon. Tímto dílem však obliba 

zápiskové literatury v dějinách Japonska nekončí, stala se vyhledávanou i 

v následujících stoletích. I přestože ve 13. století vznikají převážně sbírky 

vyprávění a hrdinských příběhů opírající se o lidovou slovesnost a současně 

žánr zápiskové literatury v té době nabyl spíše učené a moralistické podoby, 

zápisková próza po vzoru paní Sei Šónagon nebyla zcela zapomenuta. 

Důkazem je dílo známého básníka a spisovatele Kamo no Čómeie Záznamy 
                                            

1 Zápisky, črty, příležitostné glosy, fejetony, úvahy apod. Termín je sinojaponský a skládá 

se z ideografů zui („rozmanitý“) a hicu („štětec“); volně lze jeho význam parafrázovat 

slovy „co štětec dal“. Touha autorů zaznamenat tímto způsobem různá pozorování, 

postřehy, dojmy a pocity je motivována vnitřní potřebou průběžně se (písemně) 

vyjadřovat k aktuálnímu dění, přičemž je pro toto vyjadřování příznačné, japonské 
povaze blízké osobní zaujetí pro toto dění. (Švarcová, Z. Japonská literatura 712-1868. 

Praha: Univerzita Karlova v Praze, 2005, s. 256). 
2 Sei Šónagon (清少納言, 964?-?), básnířka, spisovatelka; soubor črt Makura no sóši (枕草子, 

Důvěrné sešity), vznik před r. 1000. 
3  Kamo no Čómei (鴨長明 , 1155-1216), básník, esejista, hudebník; Hódžóki (方丈記 , 

Záznamy z poustevny, 1212). 
4 Jošida Kenkó (吉田兼好, 1283-1351). 
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z poustevny. O více než sto let později pak navazuje na odkaz zápiskové 

literatury Kamo no Čómeie a paní Sei Šónagon Jošida  Kenkó se sbírkou 

známou pod názvem Curezuregusa (徒然草), v českém překladu nazvána 

Psáno z dlouhé chvíle5, která se stala jedním z deseti nejuznávanějších děl 

japonské klasické literatury a zásadně ovlivnila i pozdější japonské texty.  

Psáno z dlouhé chvíle je jediné dochované prozaické dílo Jošidy 

Kenkóa. Je napsáno formou zápisků, tzv. zuihicu, a obsahuje 243 úvah. 

Každý zápisek je v japonském originále očíslován a označován jako dan (段, 

zápisek, epizoda, črta). Toto označení dan jsem použila i na některých 

místech ve své diplomové práci místo českého slova, a to většinou  spolu 

s číslem zápisku.   

Původní text díla Psáno z dlouhé chvíle se nedochoval. Za nejvíce 

autentický zdroj Kenkóových zápisků se považuje tištěné vydání z roku 1613. 

Z něj vychází i český překlad Petra Geislera6, ze kterého jsem použila české 

citace pro tuto práci. V českém překladu došlo k tiskové chybě, kdy na 

straně 244 jsou spojeny dva zápisky v jeden, a to dan 64 a 65, a tím vzniká 

nebezpečí záměny v počtu zápisků a v jejich číslování. Při číslování epizod 

v českém překladu se tedy držím originální japonské verze, kdy zápisky 

číslo 64 a 65 jsou oddělené.  

Většina zdrojů uvádí, že si Jošida Kenkó dle legendy vyvěšoval na 

stěny svého příbytku útržky papírů se svými poznámkami, které prý až po 

Kenkóově smrti nalezl a sestavil do jedné sbírky básník Imagawa Rjóšun7. 
                                            

5 Překlad názvu Petr Geisler. 
6 Jošida Kenkó. Psáno z dlouhé chvíle. přel. P. Geisler, In Zápisky z volných chvil. Praha: 

Odeon, 1984. 
7 Imagawa Rjóšun (今川了俊, 1326-1415?), autor deníků a zuihicu, literární vědec, básník 

píšící poezii waka a řazenou báseň renga, zřejmě kompilátor Kenkóových zápisků 

v jednotné dílo Psáno z dlouhé chvíle; pocházel ze samurajského rodu a poezii se 

věnoval od dětství; autor děl Na cestách Mičijukiburi, kol.1371), Rjóšunova poetika 

(Rjóšun kagakušo, 1410), Potíže s Kronikou velkého míru (Nan Taiheiki, 1402). 
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Je to však pouze domněnka, není známo, kdo byl kompilátorem 

Kenkóových zápisků, ani kdy přesně byly seřazeny do konečné podoby. 

Objevují se i teorie, že zápisky seřadil sám Jošida Kenkó. I japonský název 

díla Curezuregusa je nejspíše dotvořen až později, a to z prvních slov 

úvodního zápisku, tzv. džodan (序段)8,  „Curezure naru mama ni,…“, což 

znamená „z dlouhé chvíle“. Z těchto úvodních slov vycházel i český název 

Psáno z dlouhé chvíle. 

 
Cílem této diplomové práce je s vědomím odlišnosti japonského 

originálu a jeho českého a anglického překladu 9  rozebrat úvahy Jošidy 

Kenkóa Psáno z dlouhé chvíle ze současné perspektivy, a přiblížit tak jeho 

pohnutky a motivaci, odhalit zdroje (tradice, vzpomínky, zážitky, povahové 

rysy), emocionální náboj, inspiraci a politické vlivy, s jakými své zápisky 

formuloval a jakými obsahy jednotlivé pasáže naplnil. Tato práce si klade za 

cíl odhalit skutečné i zdánlivé rozpory v jeho pohledu na svět a  zjistit,  jaký 

smysl mají pro Kenkóa v literárním ztvárnění japonské estetické principy, 

zvláště z buddhismu vycházející pomíjivost (mudžó, 無常). 

Při odhalování politických a estetických reflexí v úvahách Jošidy 

Kenkóa jsem jako základní metodický postup použila rozbor zápisků jeden 

po druhém z hlediska historických souvislostí, z hlediska obsahu 

jednotlivých úvah a z hlediska charakteristických příznaků. Za příznačné 

jsem zvolila estetické versus etické a didaktické postuláty, projevy 

pragmatizmu na jedné a ideologičnosti na druhé straně, duchovno versus 

fyzično a emoce versus racionální uvažování.  Detailní rozbor jednotlivých 

zápisků jsem provedla zvláště na základě japonského originálu 
                                            

8 Úvodní zápisek, není číslován. 
9 Český překlad (vychází z anglického překladu D. Keena): Geisler, P. Psáno z dlouhé 

chvíle. In Zápisky z volných chvil. Praha: Odeon, 1984; anglický překlad: Keene, D. 

Essays in Idleness: The Tsurezuregusa of Kenkó. New York: Columbia University Press, 

1967. 
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Curezuregusa ( 徒 然 草 ), k němuž opatřili komentáře Nišio Minoru a 

Jasuraoka Kósaku 10 , a jeho českého překladu Petra Geislera Psáno 

z dlouhé chvíle z roku 1984. Celá má práce vychází z díla Psáno z dlouhé 

chvíle, protože je hlavním zdrojem Kenkóových úvah. Tento text je 

doplňován postřehy, které vycházejí z Kenkóovy básnické sbírky Kenkó hóši 

kašú (Osobní sbírka básní mnicha Kenkóa, 兼好法師家集)11. 

Ve své diplomové práci jsem nejprve nastínila hlavní události v životě 

Jošidy Kenkóa se záměrem přiblížit čtenáři Kenkóovy společenské vztahy a 

jeho osobnost. Následně jsem zařadila kapitolu zabývající se rozborem 

struktury díla Psáno z dlouhé chvíle, z níž jsem vyvodila charakter zápisků, 

jejich emocionální náboj a didaktické zaměření. V další kapitole pak 

rozebírám, jak se estetické reflexe obsažené v díle projevují v Kenkóových 

úvahách. Z nich lze také vysledovat patrný vliv japonských tradic a 

myšlenkových směrů, především buddhismu, konfucianismu a taoismu, o 

kterých pojednávám v další části práce. V kapitole pojmenované „Politická 

nespokojenost“ zkoumám Kenkóovy politické reflexe na pozadí historických 

událostí, jeho tendenci uniknout realitě pomocí zidealizované minulosti a 

inspirační zdroje, které se odráží v jeho zápiscích. V poslední části si kladu 

za cíl postihnout původ a podstatu zdánlivých protikladů v Kenkóově díle i 

životě.  

                                            
10 Nišio Minoru, ed. Curezuregusa. Tókjó: Iwanami šoten, 2006.  
11 Nišio Minoru, ed. Kenkó hóši kašú. Iwanami Bunko. Tókjó: Iwanami šoten, 2007.   
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1 Život a osobnost Jošidy Kenkóa 

1.1 Období služby u dvora 

Jošida Kenkó, původním jménem Urabe no Kanejoši 12 , se narodil 

pravděpodobně roku 1283 jako syn hodnostáře páté třídy, archiváře 

ministerstva pro vnitřní záležitosti. Pocházel z aristokratického rodu Urabe, 

z rodu slavných šintoistických kněží, kteří měli ve své správě svatyně Hirano 

a Jošida13 a sloužili již po několik staletí pod ministerstvem pro náboženské 

záležitosti. Kenkóův otec Kaneaki pracoval jako věštec (mijadži, 宮仕) pro 

císaře Džuntoka (vládl 1210-1221). Byl velmi aktivní v šíření šintoistického 

učení v oblasti Kantó14 během let 1240 až 1245.  Kenkóův otec sloužil jako 

archivář za vlády císaře Go´udy (vládl 1274-1287) a po jeho abdikaci v roce 

1287 také za císaře Gonidžóa (vládl 1301-1308). 

 Jošida Kenkó byl soukromým učitelem císaře Gonidžóa ještě v době, 

kdy byl znám jako princ Kunihara15. Kenkóovy vztahy s dvorem byly velmi 

dobré, zvláště díky spřízněnosti s Horikawou Tomomorim 16 , v té době 

významným dvořanem, kterému Kenkó pomáhal v soukromých i služebních 

                                            
12 Urabe no Kanejoši (卜部兼好); v Japonsku znám jako buddhistický mnich pod jménem 

Kenkó hóši (兼好法師, mnich Kenkó), z čehož vychází i používání osobního jména Kenkó 

namísto příjmení. 
13 Hirano džindža (平野神社), šintoistická svatyně v Kjótu, založena roku 794 císařem 

Kammu a často navštěvována členy císařské rodiny; Jošida džindža ( 吉田神社 ), 

šintoistická svatyně u úpatí hory Jošida v Kjótu, založena roku 859.  
14 Oblast jihovýchodní části největšího japonského ostrova Honšú, oblast kolem Tokia. 
15 Syn císaře Go´udy a Motoko, dcery Horikawy Tomomoriho z rodu Minamoto, viz Příloha 

č. 2. 
16 Horikawa Tomomori (堀川知盛 , 1249-1316), významný dvořan z rodu Minamoto, viz 

Příloha č. 2. 
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záležitostech. 17 Postava Horikawy Tomomoriho se objevuje i v zápisku číslo 

107, kde je chválen dvorními dámami pro svoji pohotovou a chytrou 

odpověď.  

Kenkóovy vztahy s rodinou Horikawů pokračují i po Tomomoriho smrti. 

Působí jako vychovatel a rádce Horikawy Tomočiky 18 , o čemž svědčí i 

zápisek číslo 238, kde Kenkó pomáhá svému svěřenci najít pasáž 

z Konfuciových Hovorů poté, co byl na ni Tomočika tázán císařem 

Godaigem (vládl 1318-1339). Kenkóovy znalosti byly pro rod Horikawů velmi 

cenné, a tudíž měl Kenkó garantován snadný přístup ke dvoru.  

Jošida Kenkó požíval všech výhod, které mu přinášelo spříznění 

s rodem Horikawů a dobré vztahy s rodinou císaře Gonidžóa. Měl možnost i 

prostředky se plně věnovat své literární tvorbě a budovat reputaci 

uznávaného básníka. Ve své době byl tedy znám především jako jeden 

z hlavních představitelů poezie waka (和歌) 19 , stoupenec školy Nidžó 20 , 

která se vyznačovala spíše konzervativním přístupem k poetické tradici. 

Jeho básně vyšly až po jeho smrti ve sbírce Kenkó hóši kašú (Osobní 

sbírka básní mnicha Kenkóa) 21. 

                                            
17Informace o Kenkóově životě v: Kuwabara Hiroši. Džinsei no Tacudžin: Kenkó Hóši, 

Nihon no Sakka 24. Tókjó: Šintenša, 1983, s. 30-39. 
18 Horikawa Tomočika (堀川友近, 1. pol. 14. století), vnuk Horikawy Tomomoriho, služba pro 

prince Kuninagu, viz Příloha č. 2. 
19 Japonská báseň waka (和歌); termín je sinojaponský, složený ze dvou znaků – wa 

(„japonská“) a ka („píseň, „báseň“). Základními prozodickými jednotkami poezie waka 

jsou verše pěti a sedmislabičné – přesněji verše o pěti a sedmi mórách-, z nichž jsou 

vytvářeny různé typy slok a básní, např. sedóka, tanka, čóka, haiku apod. (Švarcová, Z. 

Japonská literatura 712-1868. s. 248). 
20 Básnická škola Nidžó (二条), hlavní představitel Fudžiwara (Nidžó) Tamejo (1251-1338). 
21 Kenkó hóši kašú (兼好法師家集), celkem 280 básní vznikajících do roku 1346, sbírka je 

rozdělena do 5 svazků.   
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Stejně jako básník Ton´a22 byl ve své době Kenkó považován za  

jednoho ze „čtvera králů poezie“ (waka šitennó, 和歌四天王) a jeho prestiž u 

dvora byla dokonce na tak vysoké úrovni, že byl požádán císařovnou 

Motoko23, aby napsal jednu z básní na svitek určený k opisu súter. Svitek 

byl významný tím, že na něj zapsal  názvy básní sám excísař Gonidžó, ale 

básně k nim již nikdy nezkomponoval. Kenkó napsal následující verše: 

 
Chtíc použít svitek ke kopírování sútry, požádala nás císařovna, abychom 

dokončili básně, jejichž názvy na něm byly zapsány excísařem Gonidžóem. 

Mé téma bylo „setkání se svou láskou ve snách“, a tak jsem napsal: 

 

Učitokete  Nedávajíc pozor 

Madoromu toši mo  usnul jsem tvrdě… 

Nakimono wo  Tu, která již odešla, 

Au to micuru ja  viděl jsem a potkal? 

Ucucu naru ramu  Ptám se sám sebe...24

 
Kenkóova básnická kariéra následovala osud hlavního představitele 

školy Nidžó, Fudžiwary no Tamejoa25. Fudžiwara no Tamejo ztratil svou roli 

vůdčího básníka v roce 1287, kdy byl císař Go´uda vystřídán císařem 

Fušimou (vláda 1288-1298). S návratem Gonidžóa na trůn v roce 1301 se 

opět upevňuje pozice Tamejoova i Kenkóova, ale svoji prestiž definitivně 

ztratili nástupem císaře Hanazony (vláda 1308-1318), kdy se na výsluní 

                                            
22 Ton´a (頓阿, 1289-1372), mnich, básník (řazená báseň renga, 連歌); vyznavač buddhy 

Amidy, hlásil se ke škole Nidžó, spolu s Kenkóem oslavován jako jako jeden ze „čtyř 

králů poezie“.  
23 Dcera Horikawy Tomomoriho. 
24 Kenkó Hóši Kašú 55; Nišio Minoru, ed. Kenkó Hóši Kašú 55. Iwanami bunko. Tókjó: 

Iwanami šoten, 2007, s. 25. 
25 Fudžiwara no Tamejo (藤原為世, 1251-1338), hlavní představitel školy Nidžó, sloužil pod 

císařem Go´udou jako archivář od r. 1278 a jako poradce od r. 1283. 
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přízně dostal představitel rivalské básnické školy Fudžiwara (Kjógoku) no 

Tamekane 26 . Když byl v roce 1312 Tamekane pověřen sestavením 14. 

oficiální císařské antologie, Sbírka skvostů poezie (Gjokujówakašú) 27 , 

nebyla do ní vybrána ani jedna z Kenkóových básní. Následující rok 

odchází Kenkó do ústraní. 

 

1.2 Odchod do ústraní 

Ve svých třiceti letech (1313), rok poté, co nebyla do oficiální císařské 

antologie Sbírky skvostů poezie (Gjokujówakašú) vybrána ani jedna jeho 

báseň, opustil Kenkó službu u dvora a odešel do „ústraní“ (tonsei, 遁世) 

stejně jako jiní literáti a básníci před ním, např. Kamo no Čómei (1155-1216), 

Šun´e (1113-?) nebo Saigjó (1118-1190). Po politických změnách odešlo do 

ústraní i mnoho Kenkóových současníků, např. básník Ton´a nebo Horikawa 

Tomočika.  

Odchod do ústraní „tonsei“ se liší od formálního vstoupení do kláštera, 

znamená totiž vstoupit do buddhistického světa po životě v sekulárním světě. 

Odejde-li člověk do ústraní a zřekne se tohoto světa, neznamená to odchod 

do církevní instituce či chrámu, ani studium náboženských textů, což byl 

dřívější koncept, tzv. šukke ( 出 家 , odchod do bezdomoví). V ústraní 

„tonsei“ usiluje člověk o život ve víře ve snaze přiblížit se stavu blaženosti, 

klidu a svobody. Snaží se zpřetrhat pouta, která ho spojují se sekulárním 

světem a dosáhnout duchovního osvobození. Známým zastáncem odchodu 

                                            
26 Fudžiwara no Tamekane (藤原為兼, 1254-1332), básník a politik, hlavní představitel 

básnické školy Kjógoku (京極 ), sestavovatel Sbírky skvostů poezie (Gjokujówakašú, 

1312-1313). 
27 Gjokujówakašú (玉和歌集 , Sbírka skvostů poezie, 1312-1313), 14. oficiální císařská 

antologie. 
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do ústraní byl literát Kamo no Čómei, jehož definice tonsei se objevila 

v knize O probuzení (Hoššinšú, 発心集, kolem roku 1216):  

 
Odchod do ústraní znamená zřeknout se všech potěšení, která přinášejí 

styky se společností, odmítnout jakýkoli zármutek nebo bolest, které přinášejí rány 

osudu, cítit se dojat  půvabem rozkvetlých květin i padajících květů a kochat se 

pohledem na stoupající měsíc. Touto cestou udržíme svá srdce neposkvrněná a, 

dříve než si to opravdu uvědomíme, pochopíme, že vše se objevuje a mizí, a 

přestaneme dychtit po bohatství a slávě. Je to vykročení na cestu vykoupení a 

osvobození od klamů světa.28

 
Jedni se po odchodu do ústraní věnovali hlavně náboženským 

praktikám, jiní se zaměřili na svoji oblíbenou uměleckou činnost – poezii, 

malířství, estetiku aj. K této druhé esteticky orientované skupině literátů (suki 

no tonseiša, 好きの遁世者) 29, která tvořila během japonského středověku 

hlavní proud japonské literatury, patřil i Jošida Kenkó.30

Jeho odchod ze společenského života byl mimo jiné zapříčiněn i 

zhoršením vztahů s císařskou rodinou po smrti císaře Gonidžóa  a snahou 

uniknout realitě, stále tvrdší politické a sociální nejistotě a nestabilitě. Vláda 

byla poznamenána novým systémem (insei, 院政)31, ve kterém politická moc 

                                            
28 In Mezaki Tokue. Principles of Classical Japanese Literature: Aesthete-recluses during 

the Transition from Ancient to Medieval Japan. New Jersey: Princeton University Press, 

1985, s. 154. 
29 Suki no tonseiša (好きの遁世者) znamená esteticky orientovaný člověk žijící v ústraní 

z vlastní vůle („suki“ je nominalizací slovesa „suku“, které značí velmi hluboké přání pro 

něco). 
30 Cf. Miner, Earl aj. Principles of Classical Japanese Literature. New Jersey: Princeton 

University Press, 1985, s. 9. 
31 Forma vlády, kdy odstoupivší císař, respektive excísař rozhoduje z pozadí (zpravidla 

v mnišském stavu z kláštera), praktikováno od roku 1086, kdy císař Širakawa (vládl 

1072-1086) abdikoval ve prospěch svého syna, císaře Horikawy (vládl 1086-1107), a 
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a autorita byla v rukou vládců, kteří abdikovali a stali se buddhistickými 

mnichy. Stále rostoucí moc válečných skupin ze vzdálených provincií vedla 

k vojenským nepokojům, sociální nespokojenost dosáhla svého vrcholu a 

obyvatelstvo Japonska bylo zasaženo hlubokým pesimismem.  

Buddhistickým mnichem se však stal Kenkó pouze formálně. I když 

vystačil se skromným příbytkem, prostou stravou i oděvem a psacími 

potřebami, neuzavřel se úplně světu. Žil i nadále v Kjótu, kde se věnoval 

hlavně básnické tvorbě a svou samotu přerušoval občasnou účastí v 

básnických soutěžích, na které byl hojně zván. I nadále udržoval styky jak 

se svými přáteli, tak se členy císařského dvora a s vojenskou šlechtou.  

 Ke konci života se uchýlil do kláštera Kandžin´in 32 , kde žil jako 

uznávaný básník a znalec starých tradic až do své smrti, nejspíše roku 1351.  

1.3 Osobnost Jošidy Kenkóa 

Během svého života se Jošida Kenkó věnoval studiu buddhismu, 

konfucianismu i taoismu a byl velkým znalcem staré čínské i japonské 

literatury, což se výrazně odráží v jeho díle.  

Osobnost Kenkóa, jeho buddhistické vnímání světa a estetiky a jeho 

konfuciánské pojetí společnosti se klenou nad celým dílem a spojují 

jednotlivé zápisky v celistvé dílo. Jošida Kenkó byl na jedné straně člověk 

velmi vzdělaný, s nadhledem, racionálně uvažující, analyzující chování lidí, 

jejich kladné i záporné vlastnosti a zvyky  i své vlastní postoje, na druhé 

straně se ale projevuje jako člověk hluboce vnímající, chápající a citově 

zainteresovaný pro své okolí, tajuplné výjevy, přírodní krásy, nepatrné 

maličkosti či nedokonalé tvary.  

                                                                                                                           
zachoval tak pokračování císařské linie. Širakawovi následníci v této formě vlády zhruba 

další století pokračovali. 
32 Kandžin´in - buddhistický chrám v Kjótu. 
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Kenkó byl velmi kritický a na lidi kolem sebe velmi náročný. 

Odsuzoval všechny jednoduché a nevzdělané osoby, obzvláště pak ty, kteří 

si ve společnosti hrají na vznešené, majetné a důležité. Neměl rád ty, co 

předstírají zkušenosti, které nemají. Dále ty, co se vyvyšují nad ostatní a 

bezdůvodně je přezírají. Kromě nadutých osob si také nevážil lhářů a také 

mnohomluvných osob, které musí vždy komentovat veškeré dění kolem, 

vyjadřovat se ke každému problému či každému vyprávět své příhody. 

Byl si vědom svých soudů o lidských charakterech a explicitně 

upozorňoval, že lidé by nejdříve měli znát sami sebe a teprve poté můžou 

začít poznávat ostatní a  nakonec je začít soudit. Mnozí to tak ale nedělají a 

soudí druhé, aniž by se pozorně „zadívali do zrcadla“, a uviděli v něm svoji 

ošklivost, jak si Kenkó poznamenal v danu 134:  

 
Jejich tvář je ohyzdná a oni o tom nic nevědí. Jejich duše je pustá a oni o 

tom nic nevědí. Nevědí, že jejich umění je chabé, nevědí, že jejich původ je 

nízký….Svou tvář však může znát každý, stačí se jen podívat do zrcadla.33  

 
Podle Jošidy Kenkóa by měl člověk znát sám sebe po všech 

stránkách, ohodnotit objektivně své schopnosti a určit své limity. A ty pak 

nikdy nepřekračovat. 

                                            
33 Jošida Kenkó. Psáno z dlouhé chvíle 134, s. 268-269.   
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2 Struktura díla 

Dílo obsahuje úvodní zápisek a 243 samostatných zápisků, japonsky 

nazvaných dan, v podobě vzpomínek, poznámek, kratších úvah, naučných  i 

humorných příběhů či záznamů autorových zkušeností. Na první pohled se 

může zdát, že jednotlivé epizody spolu nikterak nesouvisí, k čemuž nás 

vede sám autor, nebo kompilátor díla na začátku knihy: „Z dlouhé chvíle 

jsem strávil bezpočet dní připoután k třecímu kameni, ve snaze zachytit na 

papír tříšť věcí, které mi táhly hlavou v podivných zmatených proudech, 

dohánějíce mou mysl mnohdy až na pokraj šílenství.“34

Po přečtení celého díla však docházím nevyhnutelně k závěru, že dílo 

je tématicky celistvé a do jisté míry strukturované.  

2.1 Struktura z historického hlediska  

Literární teoretik Tačibana Džun´iči uvedl, že Jošida Kenkó psal 

veškeré zápisky v období po svém odchodu od císařského dvora, a to mezi 

léty 1330 až 1331, a že jejich vznik lze tudíž zařadit do kategorie „literatura 

psaná v ústraní“ (indža no bungaku, 隠者の文学). Tato teorie je však již 

zastaralá a mnoho učenců ji považuje za chybnou.  Odlišnosti v použité 

slovní zásobě mezi 32 prvními zápisky a zbytkem díla, stejně jako 

převažující přítomnost anekdotických zápisků v druhé části díla a historická 

fakta svědčí o tom, že Kenkóovy zápisky vznikaly ve větším časovém 

rozsahu. Jasuraoka Kósaku určil léta 1319-1331. Mijauči Sandžiró udává 

následující schéma: úvodní zápisek až dan 30 byly zapsány v letech 1308-

                                            
34 Jošida Kenkó. Psáno z dlouhé chvíle, s. 220. 
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1320, zatímco zápisky 101-160 v letech 1331-1333 a epizody 161 až 243 

během let 1347-1348.35  

Na podrobné probádání historických faktů zaznamenaných 

v Kenkóových črtách se zaměřil i Nišio Minoru36, který také uvádí, že lze 

všech 243 zápisků rozdělit na dvě části podle období jejich vzniku. 

Ze zkoumaných historických faktů lze vysledovat určitý předěl v souboru črt 

u zápisku číslo 32. Vznik první části, která zahrnuje úvodní zápisek (džodan) 

až epizodu 32, řadí Nišio Minoru do období tří let 1317 až 1319 a vznik 

druhé části –zápisek 33 až poslední 243. dan- klade do let 1330 až 1333. 

Není tedy přesně jasné, kdy byly všechny zápisky napsány, ale 

z Kenkóových úvah jsou zřejmé  tři skutečnosti: 1) Jošida Kenkó psal své 

úvahy během delšího časového období; 2) zápisky byly napsány se znalostí 

průběhu restaurace Kemmu 37  a se znalostí vojenských činů Ašikagy 

Takaudžiho 38  ; 3) prvních 32 zápisků tvoří původní (dřívější) část díla 

prezentující hlavně Kenkóův stesk po starých časech heianské kultury.39 

K členění črt na dva celky dle jejich vzniku se přiklání i Nakazumi Jasuaki, 

autor komentářů a doslovu k jinému vydání díla Psáno z dlouhé chvíle 40.  

                                            
35 Nagazumi Jasuaki. Curezuregusa wo jomu. Iwanami  šinšo 185. Tókjó: Iwanami  šoten. 

1982, s. 24-30. 
36 Nišio Minoru, Jasuraoka Kósaku, ed. Curezuregusa. Komentář (kaisecu). Tókjó: Iwanami 

šoten, 1993, s. 417-432. 
37  Restaurace Kemmu (1333-1336), období mezi pádem kamakurského šógunátu a 

nástupem Ašikagů, v němž se císař Godaigo pokoušel nastolit císařskou nadvládu nad 

celým Japonskem. 
38 Ašikaga Takaudži (足利尊氏, 1305-1358), roku 1336 získal titul šóguna a nastolil šógunát 

Ašikaga trvající do roku 1573 (též období Muromači). 
39 Nagazumi Jasuaki. Curezuregusa wo jomu, s. 29-30. 

    Období Heian: 794-1185. 
40  Kanda Hideo, Nagazumi Jasuaki, Jasuraoka Kósaku, eds. Hódžóki, Curezuregusa, 

Šóbógenzó zuimonki, Tannišó. Tókjó: Šógakkan, 1976, s. 58-61. 
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Podle závěrů Nišia Minory a Nakazumiho Jasuaki jsem tedy rozdělila 

úvahy Jošidy Kenkóa na dvě části. První část tvoří počáteční zápisek až dan 

32, druhá část se pak sestává se zápisku 33 až 243. 

V těchto dvou částech lze najít nejen historická fakta, která dokazují 

odlišnou dobu jejich vzniku, ale i rozdílný charakter jednotlivých zápisků 

části prvé (do zápisku 32) a části druhé. Jedná se o jiné ladění obou částí a 

jistý názorový vývoj v úvahách Jošidy Kenkóa. První část vykazuje výrazněji 

sentimentální charakter a jednotlivé zápisky jsou delší. V druhé části ubývá 

sentimentality, charakter zápisků je mnohem věcnější a je více patrný vliv 

Kenkóova zřeknutí se společnosti a světských požitků.41 Mezi oběma částmi 

je více než deset let Kenkóova života, a je tudíž patrné, jak na Kenkóovu 

mysl a názory působily vývoj v zemi a rozvoj v celé japonské společnosti.  

2.2 Obsahové a tématické dělení 

Zaměřila jsem se tedy na tyto dvě části z hlediska obsahového a 

tématického členění. Je tedy opravdu zřejmé, že lze v tomto souboru 

zápisků vysledovat charakteristické rysy části prvé a rozdílné vlastnosti 

v části druhé. Měřítkem pro sledování struktury díla Psáno z dlouhé chvíle 

byla nejen témata, ale především charakteristické příznaky, které jednotlivé 

zápisky vykazují. Příznačné jsou estetické versus etické a didaktické 

postuláty, projevy pragmatizmu na jedné a ideologičnosti na druhé straně, 

duchovno versus fyzično a emoce versus racionální uvažování.  

Estetické reflexe v zápiscích jsou projevem Kenkóova smyslu pro 

krásno a pro vnímání pocitů z uměleckých i přírodních jevů. Estetické 

hodnoty jsou v japonské literatuře považovány za ustálenou a nepříliš 

měněnou substanci v díle, to, co bylo vytvořeno v minulosti (tedy i estetické 

                                            
41 Nišio Minoru, ed. Curezuregusa, s. 426.  
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hodnoty) je normou pro další období. Na japonské estetické postuláty je 

nutné nahlížet z jiných úhlů, než-li na estetické hodnoty v literatuře evropské, 

kde dochází k diskuzi o tom, zda je estetická hodnota viditelná či zda 

dochází k jejímu mizení. Studie J. Mukařovského přinesla tezi o tom, že 

estetická hodnota přilíná těsně k hodnotám mimoestetickým, zviditelňuje je a 

že sama zůstává neviditelnou. Estetická hodnota prostě mizí, rozplývá se 

v jednotlivých hodnotách mimouměleckých.42Na tuto tezi navázal Zdeněk 

Mathauser: „Mizení je spíše metaforou pro obtížnou vyslovitelnost estetické 

hodnoty.“ A dále svoji tezi uzavírá tvrzením: „Vidění estetické hodnoty je 

záležitostí čtenářské recepce díla“.43 Takto je pojímán i význam estetické 

hodnoty v díle Psáno z dlouhé chvíle. 

Didaktické a etické příznaky patrné v zápiscích jsou odrazem 

Kenkóovy soustavy názorů na systém mravních hodnot a norem a jeho 

všudypřítomné výchovné tendence velmi vzdělaného muže a 

konfuciánského učence. Pragmatické postuláty v úvahách pak odkazují na 

sklony k věcnosti a k vyzdvihování účelnosti a užitečnosti.  

Dalším příznakem je ideologičnost v zápiscích, která se projevuje 

inklinací k soudobým ideologickým směrům a obecně přijímané soustavě 

myšlenek, názorů a teorií obvykle představující náhled na svět a společnost. 

V neposlední řadě lze vysledovat v Kenkóových črtách vnitřní souboj mezi 

emoční stránkou jeho osobnosti a sklonem k racionálnímu hodnocení, které 

se projevuje u většiny formulovaných myšlenek.44  
                                            

42 Cf. Mukařovský, J. Studie z estetiky. Praha: Odeon, 1966, s. 51.  
43 Mathauser, Z. Mezi filozofií a poezií. Praha: Filosofia, 1995, s. 14-15. 
44 Příloha č.1 je tvořena tabulkou, ve které jsou jednotlivé příznaky systematicky roztříděny  

spolu s četnostmi jejich výskytu v zápiscích. Každému zápisku samozřejmě není 

přisouzen pouze jeden charakteristický příznak, ale každý, který se v něm objeví. 

Výsledkem je soubor příznaků, které vydávají výpověď o odlišnosti obou částí díla a 

zároveň, spolu s dalšími jevy vyskytujícími se ve sbírce, podávají důkaz o jisté 

systematičnosti v řazení jednotlivých črt.   
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První část díla známého jako Psáno z dlouhé chvíle obsahující 

zápisky 1 až 32 vykazuje mnohem větší míru projeveného vnímání pro 

estetično, více obdivu Kenkóa k již zašlé minulosti heianského dvora a 

obsahuje proporčně více zápisků, které se týkají pouze duchovní stránky 

lidského jedince. V prvních dvaatřiceti zápiscích nenalezneme ani jeden, ve 

kterém by se Kenkó vyjadřoval k naplnění Cesty nebo k jejímu směřování. 

Také se v této části více projevují emoce, které Jošida Kenkó ještě tolik 

neskrýval pod maskou racionálně a pragmaticky uvažujícího učence. I když 

je atmosféra celého souboru črt v prvé řadě didaktického rázu, Kenkóova 

tendence vychovávat čtenáře není v prvních dvaatřiceti zápiscích tak silná 

jako ve druhé části díla, spíše v nich prezentuje svoji estetickou vytříbenost 

a niterné pocity. Zápisky reflektující estetický vjem tvoří v první části téměř 

polovinu všech epizod a svým počtem se skoro vyrovnají počtu zápisků s 

příznakem estetiky ve druhé části, například dan 10, 11, 19, 21.  

Jošida Kenkó mnohem častěji nechává v první části čtenáře 

nahlédnout do rozpoložení své duše použitím výrazů jako „zaplavuje [mě] 

stesk“ (sabiši), „je [to] dojemné“ (aware), „srdce se svírá bolestí“ (kagirinau 

kokorobosokere), „je [to]  smutné“ (kanaši) a další slova vyjadřující emoční 

cítění jako například nasake (cit, soucit), aigjóarite (mající soucit, něžný) 

apod.  

V první části Jošida Kenkó mnohem více inklinuje k nostalgii a 

melancholii, jeho srdce se ve chvílích osamocení naplňuje steskem po 

lidech, které miloval a kteří navždy odešli z jeho života, například v danu 26, 

27, nebo 29, či nostalgií po bývalém císaři v danu 28. Jeho stesk a pocit 

marnosti v něm  vyvolává i pohled na zpustlé „trosky toho [ruiny paláců a 

chrámů z dřívějších dob], co kdysi bývalo skvostem.“45 Pomíjivost všech 

věcí se neustále dotýká Kenkóovy mysli a neustále ji rozjitřuje.   

                                                                                                                           
 
45 Jošida Kenkó. Psáno z dlouhé chvíle, s. 229  
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V první části (dan 12) Jošida Kenkó nechává vyplout na povrch i svůj 

pocit osamělosti, který už není ve druhé, ač mnohem rozsáhlejší části 

explicitně projeven:  

 
Je tak těžké ubránit se pocitu osamělosti, když každé slovo, které vyřkneme, 

svazují obavy nedotknout se něčích citů, …a mně zbývá jen hořkost nad tím, jak 

vzdálené je jeho [přítele] srdce tomu, aby mi mohl být opravdovým přítelem.46  

 
Ve druhé části ubývá výskyt esteticky a emočně laděných zápisků, 

zmenšuje se počet zápisků zaobírající se duchovní stránkou jedince. 

Naopak extrémně vzrůstá počet epizod, ve kterých se projevují Kenkóovy 

didaktické sklony, v nichž se snaží racionální formou vychovávat, a vytváří 

tak obraz ideálního muže japonské společnosti.  

Dělení díla Psáno z dlouhé chvíle na dvě části dle období vzniku není 

jediným hodnotícím prvkem, který by udával strukturu v řazení zápisků. 

Sestavovatel Kenkóových črt (či Kenkó sám) se také snažil o jejich 

tématické propojení a logickou asociaci. Návaznost zápisků můžeme 

vysledovat především ve druhé části díla, která je mnohem rozsáhlejší a její 

strukturovanost jasnější. V Kenkóových zápiscích nedochází k pravidelnému 

opakování témat či motivů, jedná se zde spíše o cyklickou podobu jejich 

výskytu v díle jako celku.  

Na jedné straně se ve vlnách objevují dvě až čtyři epizody jdoucí po 

sobě, které jsou propojeny jedním tématem: obdiv tradice a dvorských zvyků 

v danu 99, 100, 101, 102; nutnost projevení milosrdenství a lidskosti v 

zápiscích 128, 129; anekdoticky pojaté příhody s poučením v danu 113, 114, 

115; poznámky o umění v epizodách 81, 82; 219, 220, 221 nebo v danech 

197 a 198 poznámky o správném užití japonských výrazů apod.  

Na druhé straně se cyklicky objevují zápisky nesoucí určitý příznak 

rázu estetického, ideologického, duchovního a emočního, které přerušují 
                                            

46 Jošida Kenkó. Psáno z dlouhé chvíle 12, s. 224. 
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sled didakticky a racionálně laděných epizod. Jako příklad mohou posloužit 

epizody číslo 136 a 137. První z nich má charakter příhody s vtipnou pointou, 

kdy známý básník Minamoto no Arifusa 47  se chlubil před dvořany, že 

dokáže zodpovědět jakoukoli otázku týkající se japonských znaků. Odešel 

ale zahanben za doprovodu hlasitého smíchu okolí, protože nedokázal 

správně zodpovědět radikál pro znak „sůl“. V klasické japonštině byly dva 

znaky pro sůl, a určení radikálu bylo tedy mnohem problematičtější. 

Minamoto no Arifusa se nechal chytit do připravené léčky a nezmínil dvojí 

existenci znaku, čímž bylo ukončeno jeho plané vychloubání před ostatními 

dvořany. Tento dan je napsán ve velmi racionálním, pragmatickém stylu. 

Ihned po něm však následuje zápisek, ve kterém Kenkó vyjadřuje své 

estetické názory na nedokonalost, pomíjivost, strach ze smrti a  vyjadřuje 

pocit útěchy při pohledu na „půvabný a bledý“ měsíc. Takovéto náhlé změny 

v charakteru jednotlivých epizod se téměř pravidelně objevují v celé druhé 

části díla a nechávají jednotlivým Kenkóovým myšlenkám a radám více 

vyniknout. 

Dalším pojítkem mezi zápisky je vnitřní asociace autora či 

kompilátora. 48 V některém zápisku je zmínka o jisté osobě a použití jejího 

jména vyvolalo v autorovi či kompilátorovi vzpomínku na jinou příhodu, ve 

které tato osoba také sehrála určitou roli. Dva až tři po sobě jdoucí zápisky,  

bez ohledu na jejich téma nebo charakter, tak pojí pouze určitá osoba, která 

v nich vystupuje. Takovýmto způsobem jsou za sebou řazeny například dan 

152, dan 153 a dan 154, které spojuje postava hraběte Suketomoa. 49  

Epizody 153 a 154 byly přiřazeny k zápisku číslo 152, jako by si Jošida 

Kenkó jen tak mimochodem vzpomněl na další ze zážitků tohoto aristokrata. 

                                            
47 Minamoto no Arifusa (源有房, 1251-1319), básník. 
48 Jošida Kenkó nebo básník Imagawa Rjóšun (1326-1415?). Není však přesně známo, kdy 

a kdo Kenkóovy zápisky seřadil do konečné podoby. 
49 Hino Suketomo (日野資朝, 1290-1332), vazal císaře Godaiga, popraven roku 1332.  
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Dalším příkladem asociace může být název místa, kde se příhoda odehrála, 

například v zápiscích číslo 52, 53 a 54. Kenkó vypráví postupně tři 

nesouvisející příběhy z kláštera Ninnadži 50 , tyto zápisky pojí právě jen 

společné místo. 

Z výše zmíněných poznatků je tedy vidět, že souborné dílo zápisků 

Psáno z dlouhé chvíle má strukturu, která není zcela nahodilá a která nese 

určité známky pravidelnosti a kauzálních souvislostí. 

                                            
50 Buddhistický chrám v Kjótu, založen v roce 888. 
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3 Japonské estetické principy 

3.1 Pomíjivost 

Pomíjivost (mudžó, 無常) je jedním z hlavních principů buddhistické 

filozofie. Vyjadřuje učení, že vše narozené musí zemřít a nic nezůstává 

nezměněno. Vnímání nestálosti světa, člověka i všech věcí se promítá i do 

japonských literárních děl. Náznaky pomíjivosti se objevují jak v sezónních 

básních velmi oblíbených v období Heian, ukazujících tlumené krásy 

pozdního podzimu a zimy, tak i v básních plných zármutku, loučení, 

cestování a vzpomínek. 

Téma pomíjivosti je hlavním pojítkem jednotlivých Kenkóových 

zápisků. Autorova buddhistická víra v pomíjivost všech věcí na tomto světě, 

odmítání lpění na věcech a na životě se projevuje v každé části tohoto díla: 

„Všechno zaniká. Není nic, co by stálo za řeč či za námahu.“51 Kenkó velmi 

intenzivně pociťuje nestálost tohoto světa a jeho neustálou proměnu. 

 
Všechno na světě se bez ustání mění jako mělčiny na řece Asuka, včerejší 

tůně jsou dnes peřejemi, čas míjí, věci odcházejí, radosti střídají smutky, na 

místech někdejších paláců se prostírají holé pláně a v domech, které přežívají, 

bydlí neznámí lidé.52  
 
Řeka Asuka asociuje básně z císařské antologie Sbírka starých a 

současných básní (Kokinwakašú)53  a v japonské literatuře je velmi často  

používána v pozdějších dílech jako symbol pomíjivosti a nestálosti. Také 

                                            
51 Jošida Kenkó. Psáno z dlouhé chvíle, s. 234. 
52 Jošida Kenkó. Psáno z dlouhé chvíle, s. 229. 
53 Sbírka starých a současných básní (Kokinwakašú, zkráceně Kokinšú, 古今和歌集), první 

z jednadvaceti oficiálních císařských antologií japonské poezie, sestavena kolem roku 

905. 
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název „Asuka“ implikuje nestálost: v japonském jazyce znamená „asu“ zítřek 

a „ka“ označuje řeku. Řeka Asuka54 by se tedy nehledě na znaky mohla 

přeložit jako „Řeka zítřka“, což také naznačuje, že čas plyne a že dnešní 

svět bude zítra jiný. 

 Jošida Kenkó tak používá pro vyjádření svého vnímání světa, který je 

pomíjivý a nestálý, příměry a metafory. Iva Nebeská ve svém pojednání o 

metafoře a metaforičnosti definuje, že poznávací síla metafory je mimo jiné i 

v tom, že umožňuje jazykově uchopit poznatky, které neumíme pojmově 

zvládnout, a umožňuje nám formulovat nové poznatky s mnohem větší 

volností. Navíc mnoho zdrojových oblastí metafor mají původ ve zkušenosti 

člověka právě s přírodou.55

Všudypřítomná pomíjivost se odráží i v estetických principech 

japonské kultury, kde vytříbená krása (mijabi, 雅) je velmi ceněna, je křehká 

a brzy zaniká. Vyvolává v lidské duši pocit dojetí, melancholii, smutek a 

nostalgii. Prchavost krásy  lze spatřovat na mnoha místech – opadávající 

sakurové květy či měsíc postupně zakrytý plujícími mraky. Krásu světa vidí 

Kenkó především v jeho nestálosti: „Kouzlo světa je v jeho nejistotě.“ 56  

Každý jedinec potřebuje ke svému životu jisté napětí, protože dramatičnost 

žití je součástí  lidské existence. Je to jedna z dimenzí lidského bytí, která 

dává životu smysl a krásu. 

V takovéto atmosféře naplněné pomíjivostí, tklivostí (aware, 哀れ ), 

nostalgií a obdivem teskné krásy píše  Jošida Kenkó své jednotlivé zápisky. 

 

                                            
54 Řeka Asuka (飛鳥川). 
55 Vaňková, I., Nebeská I. a kol. Co na srdci, to na jazyku. Praha: Karolinum, 2005, s. 97-98, 

104 
56 Jošida Kenkó. Psáno z dlouhé chvíle, s. 222 
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3.2 Náznak tajuplnosti 

V Japonsku bylo a stále je oceňováno vše naznačené, vše, co je 

skryté. Jošida Kenkó je muž s vysokým estetickým cítěním, v jehož 

zápiscích je obsažen i princip náznaku tajuplného, tzv. júgen (幽玄)57. Tento 

termín naznačil  již básník Fudžiwara no Kintó (966-1041). Jeho teoretické 

upřesnění a jeho doložení na příkladech konkrétních básní  je ale spojeno 

zejména se jménem básníka a literárního vědce Fudžiwary no Tošinariho – 

Šunzeie (1114–1204). Podstata „skryté krásy“ tkví v umění náznaku čehosi 

tajemného, co dává věcem hlubší smysl, avšak zůstává nepostižitelné. 

Tento princip se stal základním kamenem japonského umění.  

Kenkóa fascinuje tajuplnost věcí a míst, nepostižitelná atmosféra a 

lidské konání mající hlubší smysl. Kenkó touží zachytit a objasnit to tajuplné, 

co obklopuje mladíka hrajícího na flétnu ve vlahém soumraku večera, 

náznak rozhovoru muže a ženy ušlechtilého vzhledu a půvabné vůně ve 

ztichlém chrámu, směr a účel cesty muže v podzimním mlhavém dni. Má rád 

tajemnost noci a temnoty, odkudsi znějící šepot hlasů bojících se prozrazení. 

3.3 Náznak nedokončenosti 

Náznak tajuplného je těsně spjat s nacházením krásy 

v nepravidelnosti a nedokončenosti. Náznak nedokončeného byl dalším 

estetickým kritériem, který se objevuje i v Kenkóových úvahách. V danu 82 

nalezneme následující hodnocení: „Ostatně věci nemají být nikdy dotaženy 

až do konce. Nedokončenost jim dává půvab a prodlužuje jejich 
                                            

57 Sinojaponské slovo júgen (幽玄, „tajuplnost“) se skládá z komponentů jú („zastřený“, 

„sotva viditelný“) a gen („potemnělý“), základní význam tohoto slova byl povýšen na 

atributliterárního nebo jevištního znakového gesta v klasické poezii waka a v divadle nó. 

Slovo júgen se vyskytuje i v buddhistických textech, zejména v literatuře zenové 

(Švarcová, Z. Japonská literatura 712-1868, s. 187). 
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život.“ Kenkó v této úvaze připomíná i názor svého přítele mnicha Ton´y 

(1289-1372), znalce s vytříbeným vkusem, který nalézá krásu knihy teprve 

tehdy, když je její vazba z jemného hedvábí roztřepená a perleť na hřbetu je 

již oprýskaná. Nejednotnost je krásná, jen jednodušší lidé musí mít vše 

jednotné.58  

Příklad krásy v nedokonalosti je i v přírodě. Proč by měl člověk 

obdivovat jen sakury v plném květu a měsíc na bezoblačném nebi? Je přece 

krásné pohlížet na měsíc i skrz závoje deště a pohled na odkvétající sakury 

je také nádherná podívaná, jak prohlašuje Kenkó v danu 137. Ačkoli je duše 

Jošidy Kenkóa spjata s přírodou a jejími krásami, věnuje jí ze svých zápisků 

jen nepatrnou část (přírodě jsou cele věnovány pouze tři), její krásy zmiňuje 

spíše jen tak mimoděk, na dokreslení atmosféry, svých pocitů či pro 

vyjádření svých myšlenek přirovnáním k přírodním jevům. Často používá 

jako námět svých pocitů měsíc, jehož půvab člověka utěšuje a dojímá jej.  

Ocenění asymetrie a náznaku nedokončenosti je patrný v mnoha 

epizodách. Asymetrie dovoluje růst, dokonalost vylučuje fantazii. Začátek 

slibuje pokračování, konec evokuje minulost. Zralost nám nedává možnost 

zapojit svou představivost.59 V zápisku 82 Kenkó připomíná, že i při stavbě 

císařského paláce se nechává některá část nedokončená a že v traktátech 

starých mistrů bylo zvykem úmyslně vynechávat některé kapitoly.  

Na druhé straně je Kenkó ovšem natolik citlivý k estetické kráse ve 

svém okolí, že dojem z místa může narušit i maličkost. V danu 11 popisuje, 

jak se jednoho dne vydal na procházku do hor, dorazil k poustevně 

s příjemným okolím a velmi krásnou přírodou. Jeho pocit klidu a 

vyrovnanosti i libost místa byly ale narušeny jediným pokrouceným 

pomerančovníkem v rohu zahrady.  

                                            
58 Jošida Kenkó. Psáno z dlouhé chvíle, s. 250. 
59 Saito, Juriko. The Japanese Aesthetics of Imperfection and Insufficiency. The Journal of 

Aesthetics and Art Criticism, 1997, vol. 55, No. 4, s. 379, 380. 
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3.4 Jednoduchost 

Epizoda s pokrouceným pomerančovníkem možná souvisí i s tím, jak 

má Jošida Kenkó rád jednoduchost a střídmost. Obdivuje věci nestrojené, 

přirozené. Náklonnost ke střídmosti se odráží i v popisu domu:  

 
Vkusný dům není nikdy módně křiklavý, stromy v jeho zahradě jsou staré a 

urostlé, nenásilně udržovaný trávník působí oduševněle, ochozy a bambusové 

ploty jsou citlivě vypracované, ze starého nábytku dýchá vůně zašlých dob.60  

 
Kenkó kritizuje to, jak je v jeho době vše přehnaně strojené, lidé si 

neváží jednoduchosti. Jako příklad uvádí vymýšlení hlubokomyslných jmen 

pro chrámy či osoby, ne jako dřív, kdy lidé vymýšleli jména rychle a 

bezprostředně. Nyní vyhledávají nesmyslné a bezúčelné zvláštnosti. Jeho 

kritický přístup se projevuje též při popisu maleb a kaligrafických nápisů na 

paravánech. Kenkó nesnáší zástěny s přehnanými bezúčelnými okrasami, 

má raději věci střídmé, leč kvalitní. Zde se jasně projevuje  Kenkóova 

tendence k pragmatizmu, má rád hlavně věci účelné.   

Kenkóova touha po jednoduchosti se odráží i v jeho nahlížení na 

přírodní krásy. Prohlašuje, že ve své zahradě chce mít sakury 

s jednoduchým květem, protože plnokvěté sakury se mu zdají bizarní a příliš 

bohaté na to, aby je mohl považovat za krásné. Stejně jako na věci nahlíží 

Kenkó i na osoby. Ve všech situacích by se měl člověk chovat nenápadně, 

přirozené vystupování je lepší než strojené a okázalé. Je velmi příjemné 

jednoduše a bez zbytečné okázalosti přijímat hosty ve svém domě či 

přirozeně bez zbytečných slov a ceremonií věnovat svému příteli či hostiteli 

dar. V jednoduchosti je krása a „záliba ve výstředních názorech je výsadou 

slaboduchých.“61

                                            
60 Jošida Kenkó. Psáno z dlouhé chvíle, s. 223. 
61 Jošida Kenkó. Psáno z dlouhé chvíle, s. 262. 
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4 Vliv tradice a náboženských směrů 

K pochopení díla Psáno z dlouhé chvíle je velmi důležitá znalost 

základních japonských tradic a náboženských ideologií. Jošida Kenkó psal 

své zápisky v prostředí, které bylo silně ovlivněno tradicemi a náboženskými 

myšlenkami, a je tedy nezbytné přiblížit čtenáři alespoň rámcově, co bylo 

typické pro 14. století. 

V průběhu staletí během interakcí s pevninou Japonci obohatili své 

šintoistické vnímání světa o další filozoficko-náboženské směry. 

Konfucianismus, buddhismus i taoismus se staly v různé míře nedílnou 

součástí japonské kultury. Podle Čúgana Engecua62 je konfucianismus a 

buddhismus jako dvě strany mince, jejich argumenty jsou jak „dva identické 

drahokamy“. Jošida Kanetomo63 zase přirovnal v díle Juicu šintó mjóhó jóšú 

(Základy prvotního a jediného šintoismu) 64  hlavní náboženské proudy 

v Japonsku k vzrostlému stromu: „Buddhismus je květem a ovocem všech 

věcí; konfucianismus je větvemi a listím všech věcí a šintoismus je kořenem 

všech věcí.“ Hlavním smyslem těchto přirovnání je přiblížit vzájemný vztah 

jednotlivých náboženských směrů - v Japonsku se hlavní náboženské směry 

a jejich ideje nestřetávaly, ale existovaly vedle sebe a vzájemně se 

doplňovaly. Tato koexistence jednotlivých myšlenkových proudů, 

náboženských ideologií a různých škol formovala po celá staletí charakter 

japonské kultury. 65  

                                            
62 Čúgan Engecu (中巌円月, 1300-1375), literárně činný zenový mnich, 1325-1332: pobyt 

v zenových klášterech v Číně. 
63 Jošida Kanetomo (吉田兼倶, 1453-1511), zakladatel šintoistické sekty Jošida šintó. 
64 Jošida Kanetomo. Juicu šintó mjóhó jóšú (唯一神道名法要集). Tókjó: Kokumin seišin 

bunka kenkjúdžo, 1935, s. 23. 
65 In: Kató, Šúiči. A History of Japanese Literature. přel. D. Chibbett. Tokyo, New York and 

San Francisco: Kodansha International Ltd., 1979, s. 273. 
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V Kenkóově díle Psáno z dlouhé chvíle hrají roli dva hlavní proudy 

japonského myšlení ve 14. století, a to buddhismus v období hluboké 

transformace a konfucianismus oživený zenovými 66  učenci přicházejícími 

z Číny, který byl v Japonsku zredukován spíše jen na etickou rovinu a ztratil 

své politické a filozofické aspekty.  

V následujícím oddíle jsem se zaměřila na to, jak se ideje právě 

těchto myšlenkových proudů promítly do úvah Jošidy Kenkóa.  

4.1 Ideologický rozpor 

Jošida Kenkó si uvědomuje, že je zrozen do tohoto světa bez svého 

přičinění a že je mu, jako každému živému tvoru, určeno místo v životě, 

které svým vlastním přičiněním na tomto světě nezmění, i když už v jednom 

ze svých prvních zápisků vyjadřuje touhu řád věcí změnit: „…jak mnohý 

z nás by si přál být něčím jiným.“ 67  Kenkóův tradicionalismus je patrný 

v jeho přesvědčení o dodržování přesného vymezení sociálních tříd, a to i 

přes zřejmou fluktuaci mezi nimi v období Muromači (období Ašikaga, 1336-

1573). Je pro striktní rozdělení lidí ve společnosti na třídy, respektuje božský 

původ císaře a výsady šlechty, které považuje za správné a o kterých není 

potřeba vést diskuzi, a odsuzuje jedince, kteří se chtějí dostat v hierarchicky 

pevně dané společnosti tam, kam nepatří.  

V jedné z prvních úvah díla Psáno z dlouhé chvíle zdůrazňuje, že lidé 

by neměli dychtit po zlepšení své pozice ve společnosti, protože „původ a 

vzhled jsou každému dány od narození a nelze na nich nic měnit.“ Jeho 

rozdělení společnosti podle sociálního postavení zahrnuje čtyři třídy. 
                                            

66 Zen – meditativní buddhistický směr, který vznikl v 5. století v Číně. Později se rozšířil do 

dalších zemí, do Japonska jej přivezli mniši ze studijních pobytů v Číně ve 12. a 13. 

století. Dělí se na řadu dalších větví a sekt, k nejvýznamnějším patří škola Rinzai, 

zakladatel Eisai (1141-1215), a škola Sótó, zakladatelem Dógen (1200-1253). 
67 Jošida Kenkó. Psáno z dlouhé chvíle, s. 220. 
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Nejvýše stojí císař, jehož „postavení je pro nás příliš nedosažitelné“68, po 

něm následuje šlechta s přímou ochranou dvora, pak zařadil tři třídy 

šlechticů – aristokrati vykonávající funkci regenta, aristokrati pracující jako 

ministři a kancléři a nižší šlechtici zaujímající význačnější místa v provinciích. 

Poslední třídu tvoří osoby nízkého stavu, které nejsou ničím významní. 

Duchovní nepatří ani do jedné skupiny, protože se oprostili od všech 

pozemských záležitostí, a tak nejsou považováni za členy společenské 

struktury.69  

Je z toho patrné silné ovlivnění konfuciánskou filozofií, které se odráží 

i v dalších zápiscích, například zápisky 38, 73, 85, 108, 122, 188, 211 a 

mnoho dalších. Konfuciánské smýšlení se v celém jeho díle mísí s naukou 

buddhistickou. Konfucianismus se těšil ze znovu narůstající popularity od 

druhé poloviny 13. století díky aktivitám právě těch mnichů, kteří přinášeli 

zenové školy z Číny, a tak pronikal do Japonska v kombinaci 

s buddhistickými doktrínami. Koexistence více navzájem se doplňujících 

náboženských směrů a ideologií, které byly typické nejen pro Kenkóovo 

období, ale i pro další staletí, vnáší do Kenkóvých úvah zdánlivé protiklady. 

Jde však více o doplňování myšlenek, o jejich prohlubování a nahlížení na 

ně z různých úhlů a z různých časových rovin, než-li o ideologický střet 

několika myšlenkových proudů.  

Buddhistická myšlenka o odchodu do ústraní, jejímž velkým 

zastáncem byl ve 13. století Kamo no Čómei, se střetávala s politickou a 

ekonomickou realitou stále více utvářenou vojenskými hodnotami a 

založenou mnohem více na oceňování manuální práce, než-li na vytváření 

poezie, což byla jedna z hlavních dovedností člena heianské společnosti. 

Tyto myšlenky hrály i klíčovou roli ve formování Kenkóova ideálu muže, 

jehož vnitřní odpoutání od pozemských záležitostí mu dovolily najít duchovní 
                                            

68 Jošida Kenkó. Psáno z dlouhé chvíle, s. 220. 
69 Jošida Kenkó. Psáno z dlouhé chvíle 1, s. 220; Nišio Minoru, ed. Curezuregusa 1, s. 18. 
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rovnováhu v životě nevyhnutelně poznamenaném společenskými 

povinnostmi. Pravá ctnost je dle Kenkóa držet se striktně Buddhova učení a 

myslet na to, že nynější život není poslední, že příští život je přirozeným 

pokračováním tohoto života, a s tímto uvědoměním žít a podle toho se také 

chovat. Na druhé straně svoji správnou pouť životem nazývá Cestou, 

z čehož je patrný určitý vliv taoismu. Ovlivnění taoismem nalezneme i v 

danech 13, 97 a 235.  

 

Kenkó ve svých úvahách postupně popisuje veškeré ctnosti, kterými 

by měl v soudobé japonské společnosti  oplývat ideální muž, a jmenuje 

oblasti umění, které by měl ovládat. Kenkó charakteristiku takového muže 

jen naznačuje, v zápiscích ji podává pouze po střípkách a nechává na 

čtenáři, aby si z nich vytvořil jednolitý obraz takovéhoto ideálního muže. 

Právě v tom, jak Kenkó postupně sestavuje obraz ideálního jedince, jsou 

zřejmé soudobé ideologické rozpory. Na jedné straně je ideálem muž, který 

má přisouzenou určitou roli ve společnosti, danou hierarchickým řádem 

podle konfuciánského učení, na druhé straně člověk, který se snaží 

odpoutat od závazků pozemského života, a naplnit tak buddhistické učení o 

duševní svobodě jedince.70

Vzdávaje poctu tradici odchodu do ústraní, Kenkó odkazuje již 

v prvním zápisku na mudrce Zógu71, buddhistického mnicha známého svým 

údajným bláznovstvím. Kenkó jej vychvaluje jako ztělesnění absolutní 

svobody oproštěné od domýšlivosti a povýšenosti učených mnichů. Tento 

svatý muž mohl být považován za hrozbu sociálnímu pořádku, protože 

odmítl řídit se pozemskými zákony, ale při srovnání s ostatními 

buddhistickými duchovními představoval Zóga nejvěrnějšího stoupence 

buddhistického učení. Jeho cílem bylo zasvětit svůj život jediné věci, a to 
                                            

70 Marra, M. The Aesthetics of Discontent, s. 142. 
71 Zóga (増賀, 917-1003) – buddhistický mnich. 
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odpoutání se od všech světských tužeb. Oproštění se od pozemských 

záležitostí, které je součástí právě buddhistického učení, použil jako 

stavební základ i Kenkó při vyobrazení ideálního muže, a povýšil je tak v 

konfuciánském pojetí na upevňující prvek sociální struktury.  

Kenkó prohlašuje, že každý by si měl osvojit základy konfucianismu, 

práva a etiky, kompozici čínských a japonských veršů, hudbu, kaligrafii a 

dvorskou etiketu a ceremoniál tak, aby mohl být vzorem pro ostatní členy 

společnosti. 72  Vzdělávání má hodnotu samo o sobě, protože vylepšuje 

lidský charakter, ale není to podle Kenkóa prostředek, jakým by bylo možné 

změnit daný společenský řád a sociální postavení. Ty jsou předem určeny a 

jsou neměnné. Sdružovat se s lidmi z jiných sociálních vrstev je 

„nepatřičné“ (miguruši). Kenkó velmi kritizoval ty občany, kteří přišli do 

hlavního města (Kjóta) z východních provincií (Tokio a širší okolí) a snažili 

se napodobovat místní zvyky, stejně jako ty, kteří odcházeli z hlavního 

města vybudovat své postavení do východních provincií. Opustit původně 

přidělené místo, ač už se jedná třeba i jen o jednoho člověka, představuje 

hrozbu pro celou společnost. Z tohoto důvodu byl Kenkó i proti kněžím, kteří 

opustí rodné vyznání a rodný chám (hondži, 本寺 ) a přikloní se k nově 

vzniklým sektám.73  

Kenkó byl vyznavačem buddhistické školy Sekty Čísté země 

(Džódošú, 浄土宗 ), odvozené z názvu ráje buddhy Amidy „Čistá země“, 

japonsky džódo (浄土). Hlavní myšlenkou této školy, kterou založil mnich 

Hónen74 v roce 1175, je, že spasení může dojít kdokoli, protože jedinec se 

dostane do bezmezné ochrany Buddhovy a dosáhne osvícení jen tím, že 

s nábožnou úctou bude odříkávat posvátné jméno buddhy Amidy. Důraz na 

                                            
72 Jošida Kenkó. Psáno z dlouhé chvíle 1, s. 220; Nišio Minoru, ed. Curezuregusa 1, s. 18. 
73 Nišio Minoru. Curezuregusa 165, s. 279. 
74 Hónen (法然, 1133-1212) buddhistický mnich, zakladatel Sekty Čisté země (Džódošú, 浄

土宗). 

  34



spásu pouhým vzýváním jména buddhy Amidy byla zpochybněna potřeba 

klášterů, kněží a obřadů. Tradiční školy to pobouřilo natolik, že roku 1207 

dosáhly dočasného vyhnání Hónena z Kjóta.  

Je velmi zajímavé, že Kenkó odsuzuje jakékoli snahy jedince změnit 

určené místo ve společnosti či přejít k nově vzniklým školám a zároveň ve 

svých úvahách odkazuje na myšlenky zakladatelů nových sekt (jako 

například Hónen), které narušovaly sociální strukturu společnosti a nabádaly 

k sociální mobilitě, a tím ohrožovaly hierarchický systém. I když patřil Jošida 

Kenkó k Sektě Čisté země, byl přesvědčen, že k upřímnému usilování o 

znovuzrození v ráji Čisté země nestačí pouze opakování posvátné formule, 

ale je třeba odpoutat se od světských požitků a závazků, protože to je smysl 

Cesty a jejího směřování (dan 58).75

4.2 Cesta, naplnění života 

Porozumět sobě samému a ztotožnit se s vlastní cestou76 a z této 

cesty nesejít bylo naplněním Kenkóova života, který vnímal jako krátký 

časový úsek v neskonale dlouhém času dějin. „Čeho chce člověk dosáhnout 

v životě, který se mihne jako přízrak?“77 Kenkó stále dává čtenáři najevo, 

jak krátký je lidský život. Mnoho lidí umírá s pocitem marnosti, lítosti, 

rozervanosti v duši, protože nestihli nic z toho, co měli v úmyslu či co si přáli. 

Dokud je smrt daleko, připadá si člověk nesmrtelný. Svět kolem něho se zdá 

být neměnný, ale čas plyne a s ním plyne i život, jehož náplní je Cesta. Lidé 

                                            
75 Jošida Kenkó. Psáno z dlouhé chvíle 58, s. 241; Nišio Minoru, ed. Curezuregusa 58, s. 

106. 
76 Cesta, japonsky miči (道) je slovo, které v sobě nese mnoho hodnot a významů. Znak 

v sinojaponském čtení tó/ dó je obsažen jak ve slově šintó (神道, cesta božstev), tak ve 

slově bucudó (仏道, cesta buddhů) i v taoismu (jap. dókjó, 道教). 
77 Jošida Kenkó. Psáno z dlouhé chvíle, s. 310. 
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mají mnoho přání, nesmí odkládat rozhodnutí zasvětit svůj život Cestě, až 

naplní všechny své tužby, protože „všechna přání a touhy jsou pouhé 

přeludy.“ Člověk by si měl uvědomit, že touhy jej odvádějí od naplnění Cesty. 

Proto by se jich měl vzdát, dokud je čas. Lidské touhy přinášejí totiž pouze 

utrpení.  

Nepochybně mluví Jošida Kenkó i o sobě, o svém vlastním životě a 

své Cestě. V zápisku číslo 112 používá zájmeno waga (我)78, což znamená 

„já“, „moje“, „naše“. Není si jist, zda se dokáže plně vzdát dosavadního 

života, svého postavení u dvora, svých přátel, svých tužeb a přání. I když 

odešel do ústraní, mohl mít pocit, že svými básnickými a společenskými 

aktivitami, kterými přerušoval svoje odloučení od světa, nenaplňuje cele 

svoji Cestu, ale že se věnuje i jiným záležitostem. Na konci knihy dochází 

k přesvědčení, že sledování 79  Cesty je opravdu to jediné a správné 

rozhodnutí: přání a touhy zavádí člověka na scestí, měl by se od nich 

oprostit a „celým svým srdcem se dát do sledování Cesty“, pak již tato přání 

nebudou překážkou a „on bez dalších slov a činů spočine tělem i duší 

v trvalém pokoji.“ Naplněním Cesty je odpočinek těla i duše na tomto i onom 

světě. 

Jošida Kenkó byl pln protikladů, možná sám sebe chtěl přesvědčit, co 

je správné a potřebné k zajištění klidného života bez utrpení, na jehož konci 

ho čeká ráj Čisté země. Absolutně jistý si ovšem také nebyl, uvědomíme-li si, 

že některé zápisky v podobě rad do života či poznámky o pravé Cestě 

vztahoval i na sebe a na svoje pochyby.  

                                            
78 Nišio Minoru, ed. Curezuregusa, s. 191. 
79 Slovní spojení „sledování Cesty“, „sledovat Cestu“ použil ve svém překladu P. Geisler 

(Psáno z dlouhé chvíle. In: Zápisky z volných chvil); v japonském originále je používáno 

hlavně spojení „dó wo gjózu“ (道を行ず), kde sloveso gjózu má v klasické japonštině 

význam „kráčet“, „praktikovat“, „ubírat se“, nebo ojediněle i spojení „dó wo širu“ (道を知る), 

kde sloveso „širu“ nese význam „pochopit“, „znát“. 
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Ve svých úvahách rozebírá a osvětluje i důvody, z jakých by měl 

člověk Cestu nastoupit. V jedné z epizod (dan 5) trvá na tom, že je třeba 

rozhodnout se pro Cestu ne kvůli pocitu marnosti vyvolaným nějakým 

neštěstím, ale že „brány svého domu má člověk uzavřít před světem spíš 

v rozpoložení nezřetelnosti vlastního bytí a nebytí a prost všeho očekávání 

splynout s bezcílným během času.“80 V danu 58 nabádá zase toho, kdo je 

znechucen marnostmi světa, aby odešel do ústraní a oddal se střídmosti.  

Člověk, jehož cílem je naplnění Cesty, má sám od sebe jen malé 

potřeby na rozdíl od ostatních členů společnosti - jeho jedinými potřebami 

jsou zástěna z papíru, lněný šat, miska rýže a polévka z lebedy. I když jsou 

to také materiální statky, jejich nutnost Jošida Kenkó plně chápe, jsou to 

věci, které jedinec potřebuje, aby uspokojil své potřeby fyziologické, nikoli 

duševní. Kenkó je velmi vnímavý k lidským potřebám i chápavý, co se týče 

lidských emocí a tužeb, i když samozřejmě je přesvědčen, že pro naplnění 

Cesty je nutné se vzdát všech přání a světských požitků  a oprostit se od 

pozemských pout a záležitostí. 

Tvrzení, která jsou zdánlivě v protikladu, najdeme u Jošidy Kenkóa 

mnohem více, ale tyto protiklady jsou jen důkazem toho, jak Kenkó 

analyzoval své myšlenkové pochody, jak na své názory nahlížel z mnoha 

stran a úhlů. Výsledkem jsou potom tyto téměř nepostřehnutelné protiřečící 

si názory, které svědčí o tom, jak složitě Kenkó hledal svoji vlastní cestu 

životem. Na vše nenahlížel jako na absolutní pravdu, ale uvědomoval si, že 

je třeba stále se ptát a stále nacházet odpovědi, což je typické pro celou 

japonskou společnost, nejen pro Kenkóa. Jeho protichůdné výroky byly 

možná důkazem toho, jak byl Kenkó ovlivněn mnoha myšlenkovými proudy, 

ideologickým systémem, který přinášel více než jednu odpověď, či byly 

možná důkazem Kenkóova ustavičného hledání správných odpovědí na 

daný problém, na který postupně nahlížel z různých úhlů. 
                                            

80 Jošida Kenkó. Psáno z dlouhé chvíle 5, s. 221. 
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4.3 Smrt,  součást lidského života 

Kenkóovo uvědomění si krátkosti života a nabádání k naplnění Cesty 

se objevují na mnoha místech zápisků. Dle Kenkóa je nutné vědět, že 

každým okamžikem může přijít smrt, která přeruší veškeré lidské snažení. 

Kenkó dává důraz na to, aby si člověk uvědomil, že smrt je součástí života, 

není to jen jeho konec. Použitím metafor srovnává Kenkó lidský život 

s ročními obdobími, s neustálým koloběhem přírody. Léto nezačíná poté, co 

skončí jaro, a podzim nepřichází ihned po létu. Jaro si samo vynutí příchod 

léta a podzimní dny se objeví i během léta. Stejně tak se lidský život nemění 

v smrt, ale je to život, který pohání lidskou existenci směrem ke smrti. Život 

a smrt jsou spolu úzce propojeny. Proto je smrt všudypřítomná a může se 

objevit náhle a nečekaně. 81  Kenkóovo přirovnání běhu života k principu 

střídání ročních období není v japonské literatuře ojedinělé. Intelektuální a 

spirituální stránka autora není oddělitelná od jeho vnímání přírody, u Kenkóa 

je tak lidská existence spojena se zrozením a smrtí stejně jako s plynutím 

ročních období. 82

Smrt může přijít kdykoli, proto je třeba začít s Cestou ihned, nic 

neodkládat. Je třeba začít prožívat Cestu neprodleně, zanechat všech 

ostatních cílů, ať již jsou jakkoli důležité, v žádném případě to neodkládat. 

 
 Protože život na nikoho nepočká. A konec se přižene prudčeji nežli voda 

nebo oheň a nelze se mu vyhnout. Všechno, co bylo tak drahé a neodlučitelné, 

stárnoucí rodiče, nedospělé děti, závazky vůči vladaři, každé lidské pouto smete 

nemilosrdně jediným mávnutím.83  

 

                                            
81 Jošida Kenkó. Psáno z dlouhé chvíle 59, s. 242. 
82  Cf. Fowler, Edward. The Rhetoric of Confession: Shinshosetsu in Early Twentieth-

Century Japanese Fiction. Los Angeles: University of California Press, 1988, s. 11. 
83 Jošida Kenkó. Psáno z dlouhé chvíle 59, s. 242. 
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Člověk, který si je vědom své Cesty, by se tedy neměl ohlížet na tato 

pomíjivá pouta a závazky. Prožívání Cesty znamená kráčet nerušeně, 

k čemuž je potřeba neohlížet se na správu majetku či na jiné materiální 

povinnosti, a dokonce, jak prohlašuje v danu 58 neohlížet se ani na službu 

císaři či pánovi.84 Zvláště toto poslední tvrzení je u Kenkóa velmi podivné, 

vezmeme-li v úvahu, že byl velkým zastáncem rozvrstvení společnosti na 

třídy, jejichž členové měli určené místo a povinnosti, a jakákoli mobilita mezi 

sociálními vrstvami byla podle Kenkóa ohrožením hierarchického systému. 

Vysvětlením může být vliv buddhistické ideje o duchovní svobodě jedince 

nebo také existence skupiny, která nepatří do žádné ze sociálních tříd, a to 

skupina duchovních. Kenkó je nepovažuje za součást stratifikovaného 

sociálního systému, protože od nich se již předem očekává nezájem o 

světské záležitosti. 

Kenkó si uvědomuje, že spojení jedince se společností je velmi těsné 

a že se toto pouto těžko přetrhává, mnozí se tedy raději přizpůsobí svému 

okolí, než by šli vlastní Cestou. On sám váhá, do jaké míry je nutné oddělit 

svůj život od tlaků společnosti a vydat se na vlastní pouť, za tím, co by on 

sám chtěl dělat. Nakonec úvahy se však radikálně rozhodne, že je „nejvyšší 

čas zpřetrhat všechna pouta. Zradit každou důvěru. Nedbat žádné 

slušnosti.“85 Pro vydání se Cestou je nutné najít v sobě jistý druh sobectví. 

Dosažení tohoto stavu sobectví je však v japonském kontextu velmi 

pozitivně vnímáno jako potlačení své vlastní individuality a zřeknutí se 

světských statků a mezilidských pout.86  Člověk by si měl svou pomíjivost a 

pomíjivost všech věcí vštípit pevně do srdce a nepouštět ji z mysli ani na 

okamžik. Je nutné začít žít správně, dle učení Čisté země od mládí, život je 

                                            
84 Nišio Minoru, ed. Curezuregusa 58, s. 106. 
85 Jošida Kenkó. Psáno z dlouhé chvíle, s. 261. 
86 Cf. Fowler, E. The Rhetoric of Confession, s. 14. 
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velmi krátký a nikdo neví, kdy skončí. Přijde chvíle, kdy by mohlo být na 

naplnění Cesty již pozdě. 

Jošida Kenkó stále cítí ve své blízkosti dech smrti, ví, že může přijít 

znenadání, nikdo ho na ni nepřipraví. Je si vědom její každodenní 

přítomnosti, každý den někdo umírá. Cítí, že musí být vděčný za každý 

okamžik, který mohl na světě strávit, a to, že zatím unikl smrti, považuje za 

zázrak. Vzdorování smrti prožívá stejně jako by vyrážel každý den do bitvy, 

jeho prožívání Cesty nikdy nebude pouhé unášení časem. Chce si stále 

podržet jasné vědomí, aby ho ani na chvíli nenapadlo, že svět je pokojný a 

neměnný. Je mu však jasné, že pouhým prožíváním Cesty neunikne svému 

konci:  

 
Je pošetilé utéci se před světem do poustevny z rákosu, v klidu se oddávat 

pěstění své zahrádky a namlouvat si, že smrt je něco, co postihuje jen ty druhé. 

Pomíjivost si proklestí cestu i do ticha nejhlubších hor.87  

 

Ten, kdo tedy ztotožnil svůj život s Cestou, nelpí na dnech či 

měsících, ale snaží se nepromarnit okamžik, který právě žije. Každou chvíli 

může zemřít, proto je nesmyslné plánovat do budoucna a lpět na budoucích 

okamžicích. Člověk je neustále okrádán o čas běžnými věcmi, které je 

nucen vykonávat, např. fyzické potřeby jako jsou jídlo, vyměšování, spánek, 

mluvení a chození, proto je zbytečné promarnit byť i jen vteřinu života 

bezúčelným tlacháním nebo přemýšlením nad zbytečnými věcmi.  

V zápisku 41 Kenkó vysvětluje, jak je důležité vážit si každé minuty 

v životě. Dává kázání několika lidem, kteří se přišli podívat na výroční 

koňské dostihy ve svatyni Kamo88. Posmívali se knězi, který seděl a čekal 

ve větvích stromu na závod a vůbec nedbal toho, že  kvůli jeho ospalosti mu 
                                            

87 Jošida Kenkó. Psáno z dlouhé chvíle, s. 271. 
88 Svatyně Kamo (Kamo džindža, 賀茂神社)– dvě šintoistické svatyně v Kjótu, Kamigamo 

džindža založena roku 678 a Šimogamo džindža založena v 6. století.  
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hrozilo neustálé nebezpečí pádu. Pod stromem stojící lidé jej nazývali 

idiotem, ale Kenkó jim ihned připomněl, že jeho postoj není nijak odlišný od 

postoje jakéhokoli svatého muže. Oni sami marní svůj čas při sledování 

koňských dostihů zapomínajíc na to, že smrt může přijít v každém okamžiku. 

Dav lidí byl překvapen tím, jak Kenkóova slova byla pravdivá.89   

Mnoho lidí si neuvědomuje, jak je jejich smrt i stáří blízko, pachtí se 

za bohatstvím a slávou. A právě proto, že si neuvědomují blízkost smrti, se 

nedokážou dostatečně radovat z přítomného okamžiku.  

 
Ten, kdo v neuhasitelné žízni po životě běduje nad jeho krátkostí, tomu by i 

tisíc let uběhlo rychleji než sen jediné noci (hitojo no jume, 一夜の夢). Jaký má 

smysl prodlévat na tomto světě, až čas zohaví naši tvář? Čím delší život, tím více 

hanby…..po čtyřiceti člověk začíná lpět na životě s úpornou silou, upadaje tak 

nazpět do temnot nevědomosti o pomíjivosti všech věcí.90  

 
Když tuto větu Jošida Kenkó napsal, bylo mu něco málo přes čtyřicet 

let. Tento výrok je dalším důkazem Kenkóovy nejistoty, jeho lpění na životě 

a pochyb nad jeho „útěkem do poustevny z rákosu“. Snaží se sám sebe 

přesvědčit, že jeho počínání je správné. 

4.4 Určení životních priorit 

 Pomíjivost se odráží i v nesmyslné snaze ovládnout mnoho věcí 

najednou. Život je příliš krátký na to, aby se jedinci povedlo dobře zvládnout 

vše, co by chtěl uskutečnit. Proto je rozumnější zaměřit se na jeden obor, 

jednu disciplínu a na tomto poli se zdokonalovat a vyniknout. Člověk má 

mnoho plánů a mnoho cílů, zvláště když je mladý a „ukolébán útěšnou 

                                            
89 Jošida Kenkó. Psáno z dlouhé chvíle 41, s. 235; Nišio Minoru, ed. Curezuregusa 41, s. 

78-79. 
90 Jošida Kenkó. Psáno z dlouhé chvíle, s. 222. 
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představou nesmírnosti života utrácí dny a  měsíce v bezprostředně se 

naskýtajících titěrnostech“. Ale až v tomto stavu mysli zestárne a uvědomí si, 

že  nevykonal nic z toho, o čem snil a co plánoval. I kdyby toho sebe víc 

litoval, promarněná léta mu již nikdo nevrátí. Kenkó přirovnává život ke kolu 

řítícímu se po svahu strmé hory. Člověk musí pečlivě uvážit, která věc v jeho 

životě je ta hlavní, a když si ji zvolí, tak by měl zapomenout na vše ostatní a 

věnovat se pouze této věci. 91  Specializace je základním komponentem 

Cesty, která bez ní nemůže existovat, jak tvrdí Koniši Džin´iči ve své studii 

Cesta a středověké texty.92

S vědomím této ideje musíme vnímat i příběh slavného mistra ve 

šplhu na strom. Kenkó v něm dává najevo, že ten, kdo mistrně ovládá 

dokonce i tak prostou dovednost jako šplh na strom, dosáhne stejné 

zkušenosti a pravdy jako vzdělaní učenci. Mistrovu dovednost  komentuje 

slovy: „Byl to člověk velmi prostý, ale jeho naučení bylo hodno mudrce.“93

Specializace na jedinou věc je správný způsob prožívání Cesty, jak 

dokládá Jošida Kenkó i v příběhu buddhistického mnicha Džóšina94. Tento 

mnich pojídal neuvěřitelné množství bramborových hlíz (imogašira, 芋頭), 

dokonce i při předčítání svatých textů i při léčení jakékoli nemoci. Jedl je 

výhradně sám a s nikým se nikdy nedělil. Utratil za tento pokrm celé své 

dědictví, jen aby uspokojil svoji zálibu. Kenkóem je však v danu 60 vykreslen 

ne jako samolibý nebo primitivní hrubián, ale jako „člověk nesmírně 

osvícený a vzdělaný“, výborný kaligraf, řečník, muž výjimečných ctností a 

příkladný buddhistický učenec. Neohlížel se na žádná pravidla: jedl, jakmile 

                                            
91 Jošida Kenkó. Psáno z dlouhé chvíle, s. 261. 
92 Koniši, Džin´iči, Miner, Earl aj. Michi and Medieval Writing. In: Principles of Classical 

Japanese Literature. New Jersey: Princeton University Press, 1985, s. 182. 
93 Jošida Kenkó. Psáno z dlouhé chvíle 109, s. 260. 
94 mnich Džóšin (盛親僧都, 1. pol. 14. stol.), buddhistický mnich v Šindžóin, vedlejší budově 

kláštera Ninnadži. 
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bylo jídlo přineseno, aniž by čekal na ostatní mnichy, a odcházel od stolu 

vždy, když byl již sytý nehledě na časový harmonogram kláštera. Jedl, kdy 

se mu zachtělo, a usnul, kdykoli potřeboval spát. I když byl mnich Džóšin 

popsán jako člověk, který se jen stěží může stát svými vlastnostmi modelem 

vzorného občana, Kenkóův obdiv pro jeho výjimečně excentrické chování 

dokládají poslední věty zápisku 60: „Přestože byl tak výstřední, nikdo mu to 

nezazlíval a každý mu všechno promíjel. Asi proto, že jeho ctnosti byly tak 

výjimečné.“95

Džóšinova záliba pro jednu jedinou věc, od které nemohl opustit 

nedbajíc jakýchkoliv okolností, je také použita Kenkóem při utváření 

ideálního muže, který zasvětí celý svůj život jedinému cíli, ať je tím cílem 

cokoli. V případě mnicha Džóšina to byl cíl nejvyšší: plné odevzdání se 

buddhistické Cestě. Pro Kenkóa byl tento svatý muž vzorem dokonalého 

duchovního odloučení od světských závazků, protože od svatého muže se 

neočekává nic jiného, než že bude pokračovatelem Buddhova učení.96  

Jakékoli pozemské záležitosti odvádí mnichy od naplňování 

Buddhova učení, a to i instituce klášterů, jejichž pravidla Džóšin 

nerespektoval, a tak si zachoval duchovní nezávislost. To, že buddhistické 

instituce zabraňují mnichům naplňovat buddhistické poslání, protože pro ně 

představují pozemskou autoritu, bylo proklamováno již mnichy v období 

Nara (710-784), kteří odmítli nechat se ovládnout mocenskými vlivy a 

politickými ambicemi chrámů.97 Kenkó tak zařazuje buddhistický zákon mezi 

neštěstí, která postihla lidskou existenci:  

 

                                            
95 Jošida Kenkó. Psáno z dlouhé chvíle 60, s. 242. 
96 Marra, M. The Aesthetics of Discontent, s. 143. 
97 Marra, M. The Aesthetics of Discontent, s. 143. 
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Existuje bezpočet příkladů toho, jak některé věci ve spojení s jinými stravují 

tyto až k úplnému konci. Vši lidské tělo, potkani dům, zloději říši, majetek chudáka, 

lidskost vladaře a buddhistický kánon kněze.98

    
Dokud duchovní nenajdou sílu k tomu, aby unikli omezujícím 

pravidlům a jakýmkoliv autoritám, nemohou v žádném případě dosáhnout 

osvícení. Jedním ze zápisků je i citace z díla Skvělé myšlenky jednou větou 

(Ičigon hódan)99, ve kterém připomíná, jak je pro člověka žijícího v ústraní 

důležité nevlastnit jakýkoliv majetek a skrývat své ctnosti:  

 
Kdo touží po znovuzrození v ráji Čisté země, nechť nemá majetku ani za 

špetku fazolové pasty. Přepychové věci jsou vůbec k nepotřebě, a to se týká i 

modlitebních knížek a sošek Buddhy.100  
 
Nechat se svázat malichernostmi je nesprávným pochopením smyslu 

života a tato skutečnost leží Kenkóovi na mysli, když prohlašuje: 
 
 Nedbat žádné slušnosti. Ať tě mají za šílence (monogurui to mo ie), 

blouznivce či bezcitnou zrůdu ti, kdo nic nechápou. Jejich pomluvy ti neublíží. Jejich 

pochlebování si nevšímej.101

 
Se zaměřením na jednu věc úzce souvisí myšlenka, že v životě je 

nutné vzdát se menší části pro větší. Chceme-li získat něco velkého, 

musíme umět riskovat a umět obětovat i maličkosti. Kenkó v danu 188 

prohlašuje: 

                                            
98 Jošida Kenkó. Psáno z dlouhé chvíle 97, s. 255. 
99 Skvělé myšlenky jednou větou (Ičigon hódan, 一言芳談, český překlad názvu P. Geisler), 

text Sekty Čisté země, vznik v období Kamakura. 
100 Jošida Kenkó. Psáno z dlouhé chvíle 98, s. 256; Nišio Minoru, ed. Curezuregusa 98, s. 

167-168. 
101 Jošida Kenkó. Psáno z dlouhé chvíle 112, s. 261; Nišio Minoru, ed. Curezuregusa 112, 

s. 191. 
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Kdo se rozhodl něco dokázat v určitém oboru, netrápí se tím, že nemá 

v jiných věcech úspěch. Nemá se zač stydět, i kdyby byl terčem vtipů. Kdyby 

neobětoval všechno ostatní, nemohl by mít úspěch v tom, na čem nejvíc záleží.102

 
Kenkó vychází i z učení mnicha Dógena103, že nelze umně zvládnout 

všechny specifické oblasti a že je třeba zaměřit své síly pouze na jednu: 

jedna znamená mnoho a mnoho znamená jedna. Je to stejné jako při partii 

go104  - dobrý hráč ví, že je nezbytné obětovat menší zisk pro zisk větší. 

Takováto oběť však nebude utrpením, protože výměnou za ni bude věc 

mnohem cennější. Je to stejná situace, jako když pes cvičený na lov 

s poštolkou okusí lov se sokolem. Po této zkušenosti již chce lovit pouze se 

sokolem. Kenkó toto přirovnání vztahuje na člověka, který si vybral jít pravou 

Cestou, jež naplňuje srdce člověka tak hlubokým citem jako žádné jiné 

lidské počínání. Kdo se tedy jednou vydá na Cestu, již pro něj není těžké 

čehokoli se v životě vzdát a nebude již se chtít vrátit zpět. Nalezení Cesty 

postačí jako jediná motivace, bude tím velkým ziskem, tou velkou odměnou 

za veškeré ostatní oběti.  Proto je tedy třeba ovládnout svou chtivost a vzdát 

se všech věcí. Když si člověk nevybere jen jeden jediný obor, ve kterém 

chce vyniknout, a pro něj neobětuje vše ostatní, nikdy se mu vyniknout 

nepodaří. I touha po vědění by měla být něčím, co nelze odkládat. Tento 

svůj názor ilustruje Kenkó v danu 188 obdivně laděným vyprávěním o tom, 

jak kněz Tóren105 odešel za velkého deště do značně vzdáleného města 

zjistit, jak se jmenují dva druhy rákosu od mistra, o kterém se doslechl, že by 

                                            
102 Jošida Kenkó. Psáno z dlouhé chvíle 188, s. 289. 
103 Dógen (道元, 1200-1253) mnich, literát, první šiřitel učení zenové školy Sótó v Japonsku. 
104 Go – strategická a kombinační desková hra; vznikla ve druhém tisíciletí př. n. l. v Číně; 

do Japonska  se dostala v 6. století, kde nevelni oblíbená až dodnes pod názvem igo (囲

碁). 
105 Mnich Tóren (登蓮法師, ??-1184). 
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to mohl vědět. Touto historkou chtěl Kenkó připomenout, že i po nejvyšším 

poznání je třeba prahnout úplně stejně jako po poučení o rákosech, a to 

ihned, i za nepříznivých podmínek.106

4.5 Lpění na světských požitcích 

Dalším krokem pro správné prožívání Cesty je vzdát se lpění na 

bohatství a slávě. Člověk pachtící se za těmito světskými požitky není nic 

jiného než blázen a jeho život se promění v trýzeň. „Majetek přitahuje zlo a 

přivolává utrpení.“ Je to „zdroj bolesti“, zaslepuje lidskou duši, je to pouhý 

klam. A protože pro Kenkóa nic není navěky, tedy ani posmrtná sláva, je 

nesmyslné pachtit se za uznáním a slávou: „Ten, kdo dosáhl pravého 

poznání (makoto no hito), nemá ani moudrost, ani mravnost, ani zásluhy, ani 

věhlas.“ Jediné, na co by měl člověk dbát i přes pomíjivost života, je pouze 

zachování dobrého jména i po smrti. Dle Kenkóa člověk pro svůj život 

potřebuje pouze jídlo, šaty a obydlí.107 To je vše, co stačí ke spokojenosti. A 

protože lidský život ohrožují i nemoci, jsou čtvrtou nezbytností léky. Jak 

prohlašuje Kenkó v danu 123, má-li člověk vše výše zmíněné, pak je to 

boháč a jiné věci a majetek nepotřebuje.108

Jošida Kenkó ale upozorňuje, že člověk, který se rozhodl jít cestou 

Čisté země, zřekl se světa, zpřetrhal veškerá pouta a žije v ústraní bez 

majetku a společnosti svých blízkých a přátel, nemá právo pohrdat lidmi, 

kteří se nechovají jako on. Je třeba posuzovat vše individuálně, je nutné 

pochopit, že pro štěstí svých dětí či rodičů a pro jejich záchranu člověk udělá 

                                            
106 Jošida Kenkó. Psáno z dlouhé chvíle 188, s. 288; Nišio Minoru, ed. Curezuregusa 188, 

s. 319-320. 
107 Jošida Kenkó. Psáno z dlouhé chvíle 38, s. 233-234; Nišio Minoru, ed. Curezuregusa 38, 

s. 72-74.  
108 Jošida Kenkó. Psáno z dlouhé chvíle 123, s. 264. 
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mnoho věcí, kvůli nim lační po majetku a je schopen i krádeže. Tyto osoby 

je nutné pochopit a neodsuzovat je. 

Vzdát se lpění na materiálních požitcích je jedna z hlavních podmínek 

správné Cesty. Jošida Kenkó během své řehole žil také velmi skromně, i 

když podle některých historiků ne vždy materiálně strádal. Nevzdal se 

veškerých příjemností tohoto světa. Příkladem může být příhoda v zápisku 

224, kdy navštívil Kenkóa věštec Arimune.109 Při pohledu na jeho velkou 

okrasnou zahradu kolem domu ho Arimune pokáral, že je příliš zbytečně 

rozlehlá. Ten, kdo chápe význam Cesty, měl by na zahradě spíše něco 

pěstovat. Kenkó uznal, že má Arimune pravdu, nad zbytečnou velikostí své 

zahrady se tedy zamyslel a prohlásil: „Mohla by se na ní pěstovat zelenina 

nebo léčivé byliny.“110 Tím však tato krátká příhoda z Kenkóova života končí, 

nikde není psáno, že by vzal svá slova vážně a opravdu začal na své 

zahradě pěstovat užitečné plodiny. 

Na druhou stranu Kenkó prošel i obdobím strádání a hladu. Dokazuje 

to především obsah básní, které si mezi sebou vyměnili kolem roku 1332 

Jošida Kenkó a jeho přítel mnich a básník Ton´a. Kenkó žádá svého přítele 

o poskytnutí peněz a rýže, ovšem pouze skrytě, pomocí počátečních a 

koncových slabik básně: Jo mo suzuši/ Nezame no kariho/ Tamakura mo/ 

Masode mo aki ni/ Hedatenaki kaze. 

Tyto slabiky tvoří větu: „Dej mi nějakou rýži, potřebuji i peníze.“ (Jone 

tamae, zeni mo hoši). Ton´a mu odpovídá stejnou formou: Jo mo uši/ 

Netaku waga seko/ Hatewa kozu/ Nahozari ni dani/ Šibaši toimase. 

                                            
109 Abe no Arimune (安部有宗 , Kenkóův současník, data neznámá)– věštec, potomek 

slavného věštce Abe no Seimeie (921-1005). 
110 Jošida Kenkó. Psáno z dlouhé chvíle, s. 302. 
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Stejným způsobem tak vzniká Ton´y odpověď: „Nemám rýži a jen 

velmi málo peněz.“ (Jone wa naši, zeni sukoši).111  Ani on v té době nemá 

dostatek rýže a peněz k zajištění obživy. 

Majetek a sláva není vše, čeho by se člověk sledující pravou cestu 

měl vzdát. Následuje oproštění od milostné touhy, která dle Kenkóa pouze 

mate mysl lidí. Krása ženy je nebezpečná a je třeba „velké obezřetnosti, 

zdrženlivosti a kázně, aby se člověk vyvaroval tohoto poblouznění srdce.“112 

Vyvarovat se všech těchto neřestí vyžaduje pevnou vůli jedince, naprosté 

obětování všeho pro sledování Cesty a modlitby. Modlit se v odloučení 

v horském klášteře „zahání dlouhou chvíli a smývá ze srdce všechen 

kal.“113  

K modlitbám je nutné připojit projev milosrdenství. Je součástí lidství, 

je to vlastnost, která nás liší od „hovad“. Projevovat milosrdenství nejen vůči 

lidem, ale vůči jakémukoliv tvoru nadanému citem, obzvláště vůči dětem, je 

nezbytnou součástí ctnostného člověka sledujícího Cestu. K tvorů mající cit 

řadí Kenkó i zvířata, když v danu 128 tvrdí:  

 
Každičký tvor, i ten nejmenší brouček, pečuje o své potomstvo, miluje své 

rodiče, hledá si druha, žárlí a zlobí se, je plný žádosti, sobectví a strachu ze smrti 

v míře daleko větší než člověk.114  

 
To, že zvířata mají pocity dokazují i následující Kenkóova slova 

v zápisku číslo 121:  

 

                                            
111 Cf. Marra, M. The Aesthetics of Discontent, s.134. 
112 Jošida Kenkó. Psáno z dlouhé chvíle, s. 223. 
113 Jošida Kenkó. Psáno z dlouhé chvíle, s. 17. 
114 Jošida Kenkó. Psáno z dlouhé chvíle, s. 266. 
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Ta [zvířata], která milují běh, se zavírají v řetězech do kotců, ptáci, kteří 

milují let, se s přistřiženými křídly vězní v klecích. Jsou odsouzeni k věčnému 

stesku po výšce oblaků a rozloze plání a hor.115

 
Cit milosrdenství se projevuje v lidském srdci skrz rodičovskou lásku, 

proto je třeba milovat své děti a ctít své rodiče, pak může být v člověku tento 

cit naplno probuzen, jak Kenkó prohlašuje například v danu 128 nebo v 

zápisku 129. 

Zřeknutí se všech světských požitků, uzavření se do samoty a 

hledání pravé Cesty životem je nakonec to jediné, co v tomto stále se 

proměňujícím světě je smysluplné, protože na vše ostatní není dobré 

spoléhat, vše pomine. Jmění se může rozplynout, trest může přijít v 

jakoukoli chvíli, lidská laskavost se změní ze dne na den, sliby bývají 

málokdy myšleny upřímně, a proto je třeba spoléhat jen na sebe, nikdy ne 

na druhé. Je třeba oprostit se od spoléhání se. Takovéto oproštění rozšíří 

jedincův nadhled  a svobodu. Naopak bude-li lidské srdce spoutáno 

spoléháním se na ostatní, bude zničeno spěchem a malichernostmi. Vše se 

neustále mění. Proměnlivost ilustruje příkladem ministra pro záležitosti 

dvora Kogy 116  v danu 195, který byl znalcem etikety. Jednoho dne byl 

uznávaný ministr nalezen v rýžovém poli, jak omývá sochu bódhisattvy 

Džizóa117. „Než se mu zakalil rozum, požíval nesmírné vážnosti.“ Kenkó 

tedy radí oprostit se ode všeho a nechat se volně unášet proudem času. Je 

                                            
115 Jošida Kenkó. Psáno z dlouhé chvíle, s. 263. 
116 Minamoto no Mičimoto (源道元 , 1240-1308), rodina Koga byla jednou z větví rodu 

Minamoto. 
117 Džizó (地蔵菩薩, v sanskrtu Kšitigarbha) – bódhisattva, který je uctíván jako ochránce 

pocestných, žen a dětí, průvodce dětí v posmrtných říších; obvykle je zobrazován 

s oholenou hlavou a v mnišském hábitu, v levé ruce obyčejně drží klenot splňující přání a 

v pravé ruce hůl se šesti kruhy (každý kruh připomíná jeden ze šesti světů, kde Džizó 

pomáhá trpícím bytostem, kterým přináší učení a cestu ke spáse . 
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nutné stát se součástí plynoucího času a nechat se jím volně unášet, ale co 

se týče Cesty, je nutné okamžité životní rozhodnutí a nepromarnit ani vteřinu 

při jejím naplnění.118

                                            
118 Jošida Kenkó. Psáno z dlouhé chvíle 195, s. 291-292. 
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5 Politická nespokojenost 

V době vzniku díla Psáno z dlouhé chvíle119 se vedly v Japonsku 

neustálé válečné spory o uchopení moci, což mělo samozřejmě i vliv na 

utváření Kenkóových myšlenek a do jisté míry se politické zvraty a historické 

události promítly i do jeho zápisků. Proto je nutné na začátku této kapitoly 

podat alespoň základní nástin historických událostí, které také přispěly 

k formování charakteru Kenkóova díla. 

5.1 Historický nástin 

 Kromě rostoucího vnitřního rozkladu ve vojenské vrstvě vyvstal na 

počátku 14. století vládnoucím Hódžóům mocný soupeř v osobě 

ambiciózního císaře Godaiga (vládl 1318-1339). Na trůn nastoupil ve zralém 

věku s rozhodnutím udržet následnictví ve své rodové větvi (ve druhé 

polovině 13. století se totiž císařský rod rozštěpil na dvě soupeřící linie) a 

obnovit skutečnou politickou moc císaře.  

V roce 1333 byla definitivně zlomena moc regentů z rodu Hódžó, a 

tak došlo k pádu kamakurské šógunátní vlády. Během následujících tří let se 

Godaigo za stávajícího mocenského vakua pokoušel nastolit císařskou 

nadvládu nad celou zemí. Toto období je známé jako restaurace Kemmu 

(podle názvu éry). Ale bylo již pozdě na jakékoli změny. Godaigovy snahy 

přerušil roku 1336 jeden z jeho bývalých spojenců v boji proti kamakurské 

vládě Ašikaga Takaudži (1305-1358, 1338 se stal šógunem), který obsadil 

Kjóto, vyhnal Godaiga a na trůn dosadil císaře Kómjóa120. Godaigo uprchnul 

na jih od hlavního města do nedalekého Jošina poblíž Nary, kde založil 

                                            
119 Viz str. 17-18 v této práci. 
120 Císař Kómjó vládl jako panovník Severního dvora v letech 1337-1348. 
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druhý císařský dvůr. Tím začíná období Severní a Jižní dynastie, tzv. 

Nanbokučó (1336-1392).  

Básnická škola Nidžó byla vždy v opozici proti Godaigovým pokusům 

omezit císařskou moc pouze na jeho rodinu, a tak i Kenkóovy básně byly 

odmítnuty do Godaigovy antologie. Proto Kenkó i ostatní básníci školy Nidžó 

uvítali fakt, že šógunát Ašikaga ukončil Godaigovy snahy převzít moc. Navíc 

básnická škola Nidžó už neměla naději, že by ještě někdy získala politickou 

moc, kterou požívala za časů prince Kuninagy121 , jedinou možností bylo 

spojit se s Ašikagou Takaudžim.  

Nakonec  byla vyslyšena i Kenkóova očekávání, když se v roce 1349 

opět jedna z jeho básní objevila v sedmnácté oficiální antologii Sbírka 

elegantní poezie (Fúgawakašú)122 . Kenkóova loajalita k rodu Ašikagů se 

projevuje i v blahopřejných básních, které napsal jménem ašikagské vlády 

v roce 1335, kdy byl pověřen, aby připojil svých sedm básní123   k tisíci 

dalším přednášeným u dvora pro Ašikagu Takaudžiho. I když se Kenkó 

nemohl účastnit události osobně, protože v té době již neměl žádnou 

hodnost u dvora, čtení jeho básní u císařského dvora v přítomnosti Ašikagy 

Takaudžiho bylo považováno za velikou prestiž. 

5.2 Vyjádření politické nespokojenosti 

Kenkóa všechny tyto politické zvraty, stejně jako události v jeho 

osobním životě, silně ovlivnily. Naříká nad převratnými změnami v básni 

určené Ičidžó, služce druhé dcery císaře Gosagy (vládl 1242-1246) 

Enseimon´in. Ičidžó oplakává smrt své paní (Enseimon´in) a také fakt, že je 

                                            
121 Viz Příloha č. 2  
122Fúgawakašú (風雅和歌集, Sbírka elegantní poezie, 1349), 17. oficiální antologie excísaře 

Kógona (vládl 1332-1333), 1.císař ze Severní dynastie.  
123 Kenkó hóši kašú 168-174; Nišio Minoru, ed. Kenkó hóši kašú 168-174. s. 52 -54. 
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nyní bez jakéhokoli zaměstnání a bez jakékoli ochrany. Kenkó odpovídá, že 

osud nebyl nijak laskavý ani k němu: 

 
„Ičidžó, služka paní Enseimon´in, bydlící v nuzném obydlí po smrti své paní, 

mi poslala báseň: 

 Omoijare Slituj se nade mnou! 

   Kakaru fuseja no V nuzném příbytku   

 Sumai šite bydlíce, 

 Mukaši wo šinobu vzpomínám na minulost 

 Sode no namida wo a  rukávy jsou plné slz 

 

Má odpověď: 

 Šinoburamu V našem světě 

 Mukaši ni kawaru tolik změněném 

 Jo no naka wa myslíš snad,  

 Narenu fuseja no že důvodem stesku 

 Sumai nomi ka wa je jen obývat nuznou chatrč?124

 

Druhá dcera císaře Gosagy Enseimon´in odešla do ústraní v roce 

1284 a zemřela v roce 1332 ve věku 75 let. Kenkó na ni vzpomíná i ve 

svých úvahách Psáno z dlouhé chvíle. V danu 62 ji popisuje jako malou 

dívenku, která touží spatřit svého otce, excísaře v ústraní. Holčička skrývá 

své přání shledat se se svým otcem v následující básni: 

 
 Futacu modži Znak jak dvojka, 

 Uši no cuno modži znak jako buvolí rohy, 

 Suguna modži rovný znak, 

 Jugami modži to zo znak v kříži ohnutý. 

 Kimi wa obojuru Tak na vás myslím.125  

                                            
124 Kenkó hóši kašú 126, 127; Nišio Minoru, ed. Kenkó hóši kašú 126, 127, s.43. 
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Enseimon´in napsala tyto verše ve čtyřech rozdílných kaligrafických 

stylech, z jejichž názvů -ko, hi, ši, ku- vyplývá příslovce koišiku, tj. osaměle, 

teskně. Básní chce tedy říci, jak moc myslí na svého otce a jak po něm 

s láskou a teskně touží. 

Smrt císaře Gonidžóa, stejně jako úplné odstavení od moci jeho dvou 

synů Kuninagy a Kunimiho, může být jen velmi těžko nespojováno 

s Kenkóovým rozhodnutím odejít do ústraní. 

Kuwabara Hiroši se domnívá, že celé dílo Psáno z dlouhé chvíle mělo 

být napsáno Kenkóem pro někoho, kdo ztratil svoji politickou moc a byl 

donucen vypořádat se s životem v osamocení na okraji společnosti. 126  I 

samotné slovo „curezure“ (徒然 ) může být interpretováno v negativním 

významu jako nečinnost, dlouhá chvíle, kterou trpí někdo, kdo se z vlastní 

vůle vyhýbá vykonávání každodenních úkonů. Protože Kenkó přišel o 

možnost vykonávat ve společnosti určitou funkci, zdá se, jako by tuto ztrátu 

chtěl kompenzovat a dodat útěchu sobě samému „nečinnou“ aktivitou 

druhořadého významu, tj. zaznamenáváním úvah, čímž se pokouší 

osvobodit od každodenní „dlouhé chvíle“.  

 

Jošida Kenkó prezentuje ve svých zápiscích obraz ideálního dvora, a 

pokouší se tak oživit estetické principy vyjadřované nespokojenými dvořany 

v období Heian a aplikovat je na současný politický systém s úmyslem 

prosadit estetično ve světě vojenské moci. Dvůr podle Kenkóových představ 

by se stal předlohou pro „osvícenou“ vládu, která by vyhovovala potřebám 

Japonska v období Muromači (1336-1537). S využitím hlavních 

myšlenkových směrů -buddhismu, konfucianismu a taoismu-  tak položil 

                                                                                                                           
125 Curezuregusa 62; Nišio Minoru, ed. Curezuregusa 62, s.115; překlad P. Geisler. In 

Zápisky z volných chvil, s. 244. 
126 Kuwabara, Hiroši. Džinsei no Tacudžin, s. 172-173. 
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Kenkó ve svých zápiscích teoretické základy, na kterých by byly vystavěny 

nové sociální a politické struktury.  

Kenkóovy zápisky obsahují kritické pohledy na japonskou společnost 

z buddhistické i z konfuciánské perspektivy, není v nich ale nikdy vize 

radikální změny , spíš tichá rezignace nad neodvratným stavem věcí.127

Kenkóova silná touha po utopistické minulosti byla zapříčiněna hlavně 

jeho plným vnímáním a uvědomováním si sociální reality, v níž veškeré 

hodnoty chování byly v protikladu k dvorské vytříbenosti. Kenkó zaštítil takto 

složitě diverzifikovanou realitu konfuciánským modelem sociální struktury, 

kde stojí v čele osvícený panovník vládnoucí hierarchicky uspořádané 

společnosti, ve které, jak již bylo dříve řečeno, mají všechny osoby určeny 

své  přesné místo a roli. 

 
I když žil Kenkó v době, která byla –jako každá doba- plná 

historických událostí a zvratů, jeho zápisky nemají vždy explicitně politický 

charakter. Ale jeho snaha o metodičnost, didaktický ráz a pragmatizmus 

v celém díle jsou zčásti zapříčiněny právě Kenkóovou snahou uniknout 

nepříjemné realitě, chudobě a proměnám světa kolem něj, které jej děsily a 

na které si nechtěl či nemohl zvyknout. Jak uvádí Michele Marra, literární 

text se svým estetickým přístupem stává „čistou“ sférou velkého prožitku, 

obrazotvornosti a nápaditosti. A je to právě tato sféra, která odděluje literární 

text od historických záznamů či politicky motivovaných děl a dává uniknout 

autorovi i čtenářům nechtěné realitě. 128  Zároveň dodává, že středověká 

literatura, a tudíž i dílo Jošidy Kenkóa, je mnohem více zaměřeno politickým 

směrem, než připouští ostatní literární teoretici, a spíše než rozptýlení bylo 

původním záměrem středověkých autorů vyjádřit psaním svoji sociální a 

                                            
127 Cf. Líman, A. Mezi nebem a zemí. Praha: Academia, nakladatelství Akademie věd ČR, 

2001, s. 22.   
128 Cf. Marra, M. The Aesthetics of Discontent, s.1. 
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politickou nespokojenost. V díle Psáno z dlouhé chvíle je vyjádření 

nespokojenosti se soudobým stavem japonské společnosti prezentováno 

téměř v každé úvaze. Kenkó se ve svých zápiscích pokouší svými postřehy 

a zkušenostmi vystavět ideální stát se striktně eticky jednajícími občany, kde 

by politická nespokojenost nemusela být nikdy a pro nikoho stěžejním 

tématem díla. 129  Snad i právě proto je v Kenkóvých zápiscích 

všudypřítomná nejistota a pomíjivost, jejichž zdůrazňování bylo pro tuto 

dobu tak příznačné. 

Politická nespokojenost je vyjádřena i Kenkóovým obdivem pro 

všechno staré, pro vše, co pochází z heianského období. Dle Kenkóa ideální 

minulost je protikladem ke zkažené přítomnosti. V Kenkóových úvahách se 

střetává realita s uměle vytvořeným obrazem heianské společnosti, jejíž 

skutečná podstata zápisky pouze prosvítá. 

5.3 Hledání ideálu v minulosti 

5.3.1 Idealizace období Heian 

Jošida Kenkó prezentuje ve svých úvahách Psáno z dlouhé chvíle 

vlastní model osvíceného panovníka. Měl by jím být ideální muž s hlubokými 

znalostmi buddhismu, taoismu a konfucianismu, od nějž Kenkó očekává, že 

dvoru navrátí prestiž, kterou se vyznačoval i dvůr v období Heian (794-1185). 

Heianské období se pro Kenkóa stává objektem touhy, referenčním bodem, 

se kterým srovnává vše přítomné. Zánik heianského dvora a jeho zvyků 

znamenalo pro Kenkóa historický úpadek a bolestnou ztrátu  v již tak 

narušeném sociálním pořádku. V zápisku 25 vyjadřuje svůj smutek při 

                                            
129  Marra, M. The Aesthetics of Discontent, s. 4, 12-13 
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pohledu na ruiny paláce Kjógoku a chrámu Hodžódži 130 , staveb, které 

nechal vybudovat pro své potomky nejmocnější politik období Heian 

Fudžiwara no Mičinaga131. Kenkó si pokládá otázku, zda Mičinagu někdy 

napadlo, že tak velkolepé dílo určené pro jeho následníky skončí jako 

bezcenné ruiny. Hlavní brány a Zlatá síň chrámu Hodžódži stály až do 

začátku 14. století (asi 1312-1317), pak byly zničeny požárem. Pouze 

Lotosová síň  a kaple Nesmrtelného Buddhy zůstaly zachovány po celé 

období, kdy Kenkó žil, ale i z nich cítí pouze jejich zašlou slávu a brzký 

konec, když se ptá, jak dlouho ještě budou stát. Jeho předobraz nejistoty v 

trvání kulturního dědictví heianského období se naplňuje v roce 1422, kdy 

byl celý chrám zaplaven řekou Kamo. 132  V tomto zápisku dále rozvíjí 

myšlenku prchavého. Jak již bylo zmíněno, Kenkó popisuje svět jako 

„mělčiny na řece Asuka“, symbol nestálosti a pomíjivosti. Kenkóovo použití 

tohoto přirovnání ilustruje jeho bolest  vzdělaného muže hledícího na 

úpadek starého světa a zároveň tesknou krásu neustálých změn v běhu 

času. 

Tyto pocity neplatí jen na Kenkóovo vnímání heianského období, ale 

také je můžeme aplikovat na jeho nedůvěru k měnící se situaci u dvora 

během jeho života. V zápisku 27 lamentuje nad abdikací císaře Hanazona 

(vládl 1308-1318) ve prospěch císaře Godaiga (vládl 1318-1339). Nikdo se 

nestaral o to, jaký zármutek prožíval abdikující císař, všichni byli zaměstnáni 

přípravami na korunovační ceremoniál. Odstupující císař Hanazono si 

posteskl nad smutnou situací v básni: 

 

 

                                            
130 Hódžódži (法成寺), buddhistický chrám v Kjótu, postaven Fudžiwarou no Mičinagou 

v roce 1017, v období Heian jeden z nejvyšších chrámů. 
131 Fudžiwara no Mičinaga (藤原道長, 966-1028). 
132 Jošida Kenkó. Psáno z dlouhé chvíle 25, s. 229.  
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 Tonomori no Sloužící, kteří 

 Tomo no mijakko mne ctili, dnes nedbají 

 Joso ni šite mých přání. 

 Harawanu niwa ni Růžové lístky třísní 
 Hana zo čirišiku zahradu, která pustne.133

 

Báseň excísaře Hanazona vychází z veršů Minamota no Kintady134 

uvedených ve Sbírce paběrků poezie (Šúiwakašú)135, které začínají strofami 

Tonomori no/ Tomo no mijakko. V těchto verších Minamoto no Kintada 

vyjadřuje svůj stesk nad padajícími růžovými lístky sakury, což je další 

symbol pro pomíjivost (mudžó, 無常), typický pro rané období Heian a hojně 

používaný i v dalších staletích.136  

 

Kenkó věnoval dlouhé pasáže v Psáno z dlouhé chvíle detailním 

popisům dvorských zvyků a praktik a odsuzoval pozdější změny, které 

přeměnily původní čistotu dvorských ceremonií a formalit. Takovéto změny 

měly destruktivní dopad na společenský řád a sociální situaci stejně jako 

politická transformace. Například v zápisku číslo 63 odsuzuje Kenkó 

přítomnost vojska při novoročních obřadech, které se konaly v chrámu 

Šingo´in uvnitř císařského paláce. Povolání vojska k hlídání těchto 

ceremonií prý pochází z dob vlády císaře Sutoka (1127)137, kdy narušovaly 

                                            
133 Nišio Minoru, ed. Curezuregusa 27, s. 60; český překlad Petr Geisler. In Psáno z dlouhé 

chvíle 29, s. 230. 
134 Minamoto no Kintada (源公忠信, 889-948), básník, hudebník, sokolník a odborník na 

přípravu vonných esencí. 
135 Sbírka paběrků poezie (Šúiwakašú, zkr. Šúišú, 拾遺和歌集), 1005-1011, 3. oficiální 

antologie. 
136 Marra, M. The Aesthetics of Discontent, s. 138. 
137 Sutoku (崇徳, vládl 1123-1142), 75. císař. 
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jejich průběh loupeživé skupiny. Kenkó kritizuje přetrvávání tohoto zvyku. 

Přítomnost vojenských sil při těchto obřadech popírá původní smysl rituálu, 

a to vytvořit atmosféru naděje a bezpečí během celého roku. Asistence 

vojska byla znepokojující i vzhledem k tomu, že vojenské hodnoty se 

postupně šířily po celé zemi. 138  Zálibu ve vojenských hodnotách a ve 

válečnickém umění odsuzuje Kenkó v několika svých úvahách, například v 

danu 80:  

 
Nejen duchovní, ale i úředníci, dvořané a dokonce ti ,nejvýše 

postavení´nacházejí zálibu v umění válečnickém. Ostatně boj je činností zvířat, 

nikoli lidí, a kdo není z vojenského rodu, je mu jeho záliba málo platná.139

 
Psáno z dlouhé chvíle obsahuje mnoho zápisků týkající se dvorských 

zvyků, a dílo se tak stává jakousi encyklopedií zapomenutých či špatně 

interpretovaných dvorských praktik či výrazů, které se Kenkó snaží pomocí 

svých širokých znalostí oživit ve svých úvahách. Například v zápisku 31 je 

autorovi vyčítáno, že opomenul ve svém dopisu  zmínit čerstvě napadlý 

sníh; v epizodě 94 je připomenut prvek dvorské etikety – císařovy listy se 

zásadně předávají ze sedla koně; v danu 95  najdeme poučení, jak by se 

měl správně zavazovat provaz u dřevěných kazet; v zápisku 100 je zmíněno, 

jak nejvyšší ministr Koga Mičimicu140 byl velkým znalcem tradic a zvyků; 

v danu 169 Kenkó vysvětluje začátek používání slova „ceremonie“ (šiki, 式); 

v zápisku 181 je vysvětlen správný termín slova „sněžný prášek“ (kojuki, 小

雪 ) nebo dan 213 se věnuje používání kleští při udržování ohně 

v přítomnosti císařské dvojice. Takovýchto příkladů lze nalézt v Kenkóových 

úvahách mnoho a svědčí nejen o jeho znalostech dřívějších zvyků a 

                                            
138 Kubota, Jun. Kawamura, Teruo, eds. Gappon Hačidaišú. Tókjó: Miai Šoten.1986, s. 57, 

84. 
139 Jošida Kenkó. Psáno z dlouhé chvíle 80, s. 250.  
140 Minamoto (Koga) Mičimicu (源通光, 1187-1248), první ministr v letech 1246-1248. 
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správném průběhu ceremonií, ale i o jeho oblibě dodržování tradic a 

dvorských praktik. Z Kenkóových úvah lze skutečně poznat zármutek nad 

tím, jak se v jeho době postupně vytrácí povědomí o starých zvyklostech a 

dvorské etiketě. 

 

Jošida Kenkó se také obrací často k minulosti a srovnáním s ní 

provádí kritiku současného stavu kolem něj. I Antonín Líman, překladatel a 

znalec japonské kultury a literatury, v knize Mezi nebem a zemí uvádí, že 

Kenkó používá projekci „alternativní identity do utopistického prostoru“ a 

nastavuje „kritické zrcadlo současné společnosti.“141   

Z Kenkóových zápisků čtenář cítí autorův obdiv ke všemu, co pochází 

z heianského období, k heianskému dvoru, poezii, zvykům, k heianské 

kultuře. Z tohoto obdivu čiší stesk po heianských hodnotách, snaha alespoň 

na chvíli uchopit krásu starých časů. Jošida Kenkó v jedné epizodě (dan 22) 

přímo vyjadřuje, že má rád vše staré, že nic se nevyrovná lidem, ani 

předmětům z minulosti: 

 
Co se věcí týče, mám rád všechno staré. Ty dnešní výtvory jsou čím dál 

méně zdařilé. Mistři truhláři zhotovují i dnes krásné předměty, ale žádný z nich 

nedosahuje líbeznosti tvarů, jež mívaly v dobách dřívějších.142

 
Kenkó je velmi vnímavý k atmosféře doprovázející různé události, 

dokáže nostalgicky vykreslit smutek po zašlé slávě minulého císaře, stesk 

po lidech, kteří již odešli či zemřeli. V jednom ze svých zápisků (dan 29) 

nechává své myšlenky zalétnout k zesnulým, kteří zde na pozemském světě 

zanechali vzpomínku v podobě předmětu: „Jakou bolest teprve vzbuzují 

předměty každodenní potřeby po zesnulém svou lhostejnou přetrvávající 

                                            
141 Líman, A. Mezi nebem a zemí, s. 22.   
142 Jošida Kenkó. Psáno z dlouhé chvíle, s. 228. 
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přítomností.“ 143  Tato věta vyvolává každým svým slovem a významem 

podobný pocit, jaký má čtenář po přečtení básně od malíře a básníka Josy 

Busona (1716-1784): 

 

Do kůže ostrý chlad 

šlápl jsem v ložnici 

na hřeben mé zesnulé ženy144

 

Z věty Jošidy Kenkóa stejně jako z Busonovy básně čiší prudká 

bolest ze ztráty blízkého člověka, bolestná připomínka milované osoby, po 

níž zůstaly na tomto světě obyčejné předměty, které nyní působí jako 

chladné ostny v srdci pozůstalých. 

Jošida Kenkó je velmi citlivý k proměnám doby, i v nepatrných 

maličkostech, jemných náznacích dokáže čtenáři přiblížit krásu, lehkost, 

důvtip umění heianského období a na druhé straně vykreslit těžkopádnost 

současné každodennosti. Tento kontrast minulosti a přítomnosti dokazuje 

jak na příkladu slavnostech v Kamo, které považoval za demonstraci 

nevkusu japonské společnosti, tak i na příkladu soudobé poezie. Odsuzuje  

soudobou poezii waka ( 和 歌 ), vytýká básníkům, že nedosahují kvalit 

heianských umělců:  

 
Dnešní básníci píší stejnými slovy o stejných věcech a místech, jako se 

psalo kdysi, ale to vůbec neznamená, že píší stejně dobře jako jejich předkové. 

Protože básně jejich předků byly průzračné, měly jasný tvar a citovou hloubku.145  

 

                                            
143 Jošida Kenkó. Psáno z dlouhé chvíle, s. 231. 
144 Pár much a já: Malý výběr z japonských haiku. přel. Líman, A. Praha: DharmaGaia, 

1996, s. 196.  
145 Jošida Kenkó. Psáno z dlouhé chvíle, s. 225. 
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A stejně jako básně waka odsuzuje i soudobou mluvenou japonštinu, 

která se otrocky zjednodušila, a pozbyla tak své vážnosti, uctivosti a 

slavnostního rázu. 

Také kritizuje charakter a chování mnichů a buddhistických 

duchovních, kteří navenek předstírají, že se zřekli společnosti, že berou 

vážně Buddhovo učení, ale ve skutečnosti jsou samolibí a pouštějí se 

neustále do zbytečných hádek a sporů. I když prohlašuje, že si u 

buddhistického kléru cení toho, jak vůbec nelpí na životě. Jako důkaz 

nelpění na životě uvádí s lehkou ironií v zápisku 115 spor dvou mnichů, kteří 

se navzájem ubili k smrti kvůli své samolibosti: „Buddhovo učení berou 

[mniši] navenek vážně a přitom jsou samá šarvátka. Jsou nezkrotní a 

svéhlaví, ale sympatické je, že nelpí na životě.“146  

Podle Jošidy Kenkóa ten, kdo prožívá Cestu, ovládá svoje srdce, je 

milosrdný, vstřícný a skromný. Mnoho mnichů se v jeho době nechovalo 

rozvážně a důstojně, jak se na mnicha slušelo, ale dožadovali se pozornosti 

a  prosili o uznání u dveří mnoha vznešených rodin, což Kenkó považoval za 

velmi zahanbující. V danu 76 vyjadřuje názor, kterým podporuje svoji tezi o 

tom, že duchovní stojí mimo hierarchickou strukturu: „Mají se [duchovní] 

zásadně držet stranou lidské společnosti, i kdyby měli sebepádnější důvody 

tak nečinit.“ 147  Kenkóova kritika duchovních se objevuje v mnoha jeho 

úvahách. Odsuzuje nejen jejich zájem o světské záležitosti, ale také jejich 

upovídanost či zálibu v bojových hrách. 

Jošida Kenkó ve svých zápiscích připomíná mnoho zvyků, obyčejů, 

zajímavostí z heianského období, které již na počátku 14. století upadly 

v zapomnění: prastarý obyčej zavěšovat na vrata domu, který byl stižen 

císařovou nelibostí, toulec či způsob uvazování odsouzeného k bičovaní na 

                                            
146 Jošida Kenkó. Psáno z dlouhé chvíle 115, s. 262; Nišio Minoru, ed. Curezuregusa 115, 

s. 195-196. 
147 Jošida Kenkó. Psáno z dlouhé chvíle 76, s. 249. 
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stolici, o které již v jeho době nikdo neví, či maličkosti, které opět zaujaly 

Kenkóovo estetické vnímání, jako například správné zavazování svitků 

pomocí tenké šňůrky. V té době se mu všechny věci, lidi, mezilidské vztahy 

zdály mnohem čistší, upřímnější, vše mu připadalo mnohem jednodušší. 

Dvorské zvyky a samotný dvůr jsou v Kenkóových očích poslední a 

jedinou pevností proti historickým, sociálním a politickým změnám, 

nedotčenou oblastí odolávající všem zvratům. Tento názor vyjadřuje i na 

začátku danu 23: „Je skvělé, že v době dnešního všeobecného úpadku 

světa (otoroetaru sue no jo) dvůr odolává jeho náporům a setrvává ve své 

nedotčenosti.“148

Z textu Psáno z dlouhé chvíle je však patrné, jak značně si Kenkó 

heianské období idealizuje. Popisuje pouze jeho lepší stránku a vytváří své 

vlastní představy o tom, jak ideální byl nejen dvůr, ale celá společnost 

v době Heian. Nákladný život heianské aristokracie, marnotratné utrácení a 

příliš luxusní výzdobu heianských budov Kenkó ve svých úvahách vůbec 

nezmiňuje. 

 

5.3.2 Inspirace ve staré literatuře 

Je patrné, že Kenkó velmi dobře znal díla japonských i čínských 

autorů, z nichž také čerpal inspiraci pro své zápisky, na které reagoval či na 

které se odvolával. Byl obeznámen s oběma slavnými díly klasického období 

napsaných v žánru zuihicu, a to s Důvěrnými listy paní Sei Šónagon (dan  3, 

138, 189) i se Záznamy z poustevny Kamo no Čómeie (dan 25, 58), které ho 

jistě v literární tvorbě značně ovlivnily.  

                                            
148 Jošida Kenkó. Psáno z dlouhé chvíle 23, s. 228; Nišio Minoru, ed. Curezuregusa 23, s. 

52. 
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I Jošida Kenkó má ve svých zápiscích po vzoru Sei Šónagon epizody 

na téma „co je nedůstojné“, „co je nevhodné“ či „co je dobré“. Ve společnosti 

je mnoho způsobů chování, které Kenkó odsuzuje jako nevhodné: stařec 

vysedávající ve společnosti mladých lidí a snažící se bavit je svými 

milostnými historkami nebo bezvýznamný člověk bez zábran sdělující 

důvěrnosti o lidech všeobecně známých či chudák pořádající nákladné 

hostiny, aby se blýskl hojností svého domu. Je třeba, aby si každý uvědomil 

místo, kam ve společnosti patří, a násilím se nevnucoval někam, kam by on 

sám patřit chtěl, ale kde mu síly nestačí, např. negramotný mezi vzdělance 

nebo již zmíněný stařec hýřící s mladíky. Téma mládí a stáří se objevuje 

v Kenkóových zápiscích opakovaně. Považuje je za dvě etapy života, které 

jsou naprosto odlišné, každá z nich má své pozitivní i negativní stránky. 

Mládí překypuje silou, vrhá se do nebezpečných situací, je nestálé, vznětlivé 

a jedná prudce, bez rozmyslu. „Dávat život v sázku je výsadou mládí.“ 149 

Stáří je jeho opakem: duch starce je již ochablý, šetří své síly, snaží se 

vydat co nejméně sil, ale  na druhou stranu stařec již nelpí na věcech, v jeho 

duši lze nalézt mír. Výsadou stáří je moudrost, výsadou mládí půvab. 

 Buddhistické postoje, které se objevovaly v literatuře psané v ústraní, 

pomáhaly Kenkóovi překonat strach ze smrti, který donutil Kamo no Čómeie 

opustit světský život a uchýlit se do chýše v horách. Často používá výroky 

ministrů, slavných mnichů, básníků a jiných osobností z intelektuálních 

kruhů současnosti i minulosti. Inspirací mu byli například  Kúkai (dan 173), 

Dógen (dan 179, 180, 238), Hónen (dan 39), Fudžiwara no Teika (dan 139, 

238), básnířky Imadegawain no Konó a Ono no Komači (dan173), jeho přítel 

a básník Ton´a, Saigjó.150   

                                            
149 Jošida Kenkó. Psáno z dlouhé chvíle, s. 228. 
150 Kúkai (空海, 774-835) posmrtné jméno Kóbó Daiši, básník, kaligraf, vědec, kazatel, 

znalec sanskrtu a čínštiny, buddhistický mnich a hodnostář, zakladatel jedné ze 

zenových sekt v Japonsku – Šingon; Saigjó ( 西行 , 1118-1190) básník, vysvěcený 
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V Kenkóových úvahách narazíme na mnoho odkazů na starou 

japonskou literaturu. Je patrné, že Kenkó byl velkým znalcem první císařské 

antologie, Sbírky starých a současných básní (Kokinwakašú, kol. roku 905), 

ve které se objevují, stejně jako o 400 let později v Kenkóových zápiscích, 

tradiční symboly.  Například již zmíněné padající okvětní lístky sakury nebo 

již dříve rozebíraný symbol pomíjivosti a nestálosti použitý v zápisku 25 –

řeka Asuka.151 Asociace na Sbírku starých a současných básní si všiml i 

Kitamura Kigin 152  v roce 1667 v komentáři ke Kenkóovým úvahám 

nazvaným Curezuregusa bundanšó (Komentář k vybraným kapitolám díla 

Curezuregusa, 徒然草分段抄), kde zmiňuje dvě básně ze Sbírky starých a 

současných básní na téma řeka Asuka. V obou básních je použit tento 

přírodní symbol k vyjádření stesku z uplývajícího času.153 První báseň je 

napsána anonymem: 

 
 Jo no naka wa Na tomto světě 

 Nani ka cune naru co jen je trvalé? 

 Asukagawa  Včerejší hluboké tůně  

 Kinó no fuči zo řeky Asuky 

 Kjó wa se ni naru jsou dnes peřejemi…154

                                                                                                                           
buddhistický mnich na hoře Kója, církevní hodnostář v hlavním chrámu školy Šingon, r. 

1140 odešel do ústraní; Hónen (法然 , 1133-1212) buddhistický mnich, označil jako 

jedinou správnou cestu ke spáse vzývání jména buddhy Amidy; Ono no Komači (činná 

v období 830-850), patří k „šesti básnickým géniům“ (rokkasen, 六歌仙); Fudžiwara no 

Sadaie (藤原咲平, 1162-1241), zvaný Teika, básník, literární vědec; Dógen (道元, 1200-

1253) mnich, literát, první šiřitel učení zenové školy Sótó v Japonsku. 
151 Jošida Kenkó. Psáno z dlouhé chvíle 25, s. 229. Cit.: „ Všechno na světě se bez ustání  

mění jako mělčiny na řece Asuka, včerejší tůně jsou dnes peřejemi, čas míjí,…“. 
152 Kitamura Kigin (北村季吟, 1625-1705), prozaik, literární teoretik, editor. 
153 Nihon bungaku kočúšaku taisei, ed. Curezuregusa bundanšó. Tókjó: Nihon tóšo sentá, 

1978, s. 152. 
154 Kokinšú 933. In Šinpen kokka taikan, vol. 1.Tókjó:  Kadokawa šoten, 1992, s. 292.  

  65



 

Autorkou další básně byla paní Ise155, verše složila při prodeji svého 

domu: 

  
 Asukagawa Ač můj dům není 

 Fuči ni mo aranu hlubokými tůněmi 

 Waga jado mo řeky Asuky 

 Se ni kawarijuku změní se zítra stejně rychle 

 Mono ni zo arikeru jako včerejší tůně v peřeje156

 

S odkazem na minulost a tradiční symboly sdílí Kenkó s básníky, 

jejichž verše se objevily o čtyři století dříve ve Sbírce starých a současných 

básní, stejné pocity o pomíjivosti a nestálosti věcí a světa.   

Jazyk samotný se stává vědomým výběrem diskurzu, jehož pomocí 

Kenkó znovu připomíná poezii a prózu napsanou o několik století dříve, aby 

zdůraznil vymizení tradic a vytříbených zvyků z minulosti. V epizodě 32, 

která  jako by byla vytržena ze slavného příběhu z období Heian Příběh 

prince Gendžiho (Gendži monogatari) 157 , navozuje použitím jazyka a 

symbolů atmosféru tohoto známého románu. V této pasáži Kenkóův 

společník při noční procházce navštíví dům u cesty. Po jeho odchodu Kenkó 

pozoruje dům a spatří, jak paní domu odsunuje papírovou zástěnu a kochá 

se pohledem na měsíc.158 Tato poetická scenérie velmi připomíná pasáže 

z Příběhu prince Gendžiho i tím, jak Kenkó přisuzuje dámě za papírovou 

zástěnou stejnou citlivost, jakou byly obdařeny hrdinky z románu Murasaki 
                                            

155 Paní Ise (伊勢, 877?-940?), významná básnířka, dvorní dáma. 
156 Kokinšú 990. In Šinpen kokka taikan, vol. 1, s. 309 
157  Příběh prince Gendžiho (Gendži monogatari, 源氏物語 , zač.11.století), nejznámější 

japonský román významný i v kontextu světové literatury; autorkou Murasaki Šikibu (紫式

部). 
158 Jošida Kenkó. Psáno z dlouhé chvíle 32, s. 232. 
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Šikibu.  Atmosféru Příběhu prince Gendžiho navozuje například i zápisek 

číslo 104 o návštěvě dámy v sešlém domě. Ze slavného příběhu použil 

Jošida Kenkó přímo některé věty a slovní spojení:  

 
Bylo to v době, kdy ta žena zachovávala zdrženlivost vycházení a vydána 

napospas dlouhé chvíli uzavřela se v opuštěném domě příliš sešlém na to, aby 

přilákal návštěvníky, když se rozhodl, že za ní zajde, a jedné noci v ponurém svitu 

vycházejícího měsíce proklouzl tiše brankou. V tu chvíli se psi zuřivě rozštěkali a 

vzápětí vyběhla služka a ptala se: ´Kdo je?´ Pak jej ihned vpustila dovnitř. Ze všeho 

kolem na něj padal smutek. Nedokázal si představit, jak takhle může někdo žít, a 

přemáhal ho soucit.159  

 
Muž, který dámu navštívil, je dvorný, soucitný, něžný, citlivý a 

vnímavý ke krásám přírody stejně jako princ Gendži.  

Nechat se inspirovat dříve vzniklým literárním dílem či použít ustálené 

básnické obrazy je typické nejen pro Kenkóa, ale i pro ostatní japonské 

literáty. Antonín Líman potvrzuje tuto myšlenku tvrzením: „Západní čtenář se 

často pozastaví na únavným opakováním vžitých básnických obrazů 

v japonské literatuře a nad přemírou doslovných odkazů k slovům dávných 

autorů.“160

 

Dalším slavným dílem, jehož Kenkó ve svých úvahách cituje, je 

Příběh z Ise (Ise monogatari)161. V zápisku 66 se snaží osvětlit, k jaké větvi 

by se měl správně připevnit ulovený bažant. Jako důkaz, že je možné jej 

připevnit i k větvi s umělými květy, použil obsah básně z Příběhu z Ise: 

 

                                            
159 Jošida Kenkó. Psáno z dlouhé chvíle 104, s. 257. 
160 Líman, A. Krajiny japonské duše. Praha: Mladá fronta, 2000, s. 16. 
161 Příběh z Ise (Příběh kapitána Narihiry, Ise monogatari, 伊勢物語), předpokládaný vznik 

díla kolem roku 920, autor nejistý (možná Ariwara no Narihira). 
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 To pro tebe 

 jsem utrhl tu větev, 

 jež neví nic o ročních dobách162

 

A ihned v následujícím danu cituje Džienovu163 báseň, jejíž tématem 

je hrdina z Příběhu z Ise Ariwara no Narihira164, a tím opět odkazuje na 

slavný příběh. Oživuje tak nejen atmosféru Příběhu z Ise, ale i ideál muže v 

období Heian, kterého právě Narihira představoval: 

 
 Ten dávný 

 něžný Ariwara, kterého 

 měsíc a květy 

 tak velmi dojímaly, 

 je tady s námi. Navěky…165

  

 Sám Kenkó na všechny japonské i čínské klasiky, „které odvál čas“, 

pohlíží jako na své přátele a společníky pro večerní chvíle samoty, kdy rád 

čte sbírky starých čínských básníků, verše Po Ťü-iovy, spisy Konfucia a 

Čuang-c´166, jak osvětluje v danu 13. Kenkó byl velkým znalcem čínské 

                                            
162 Jošida Kenkó. Psáno z dlouhé chvíle 66, s. 67 
163 Džien (慈円, 1155-1225) básník, šlechtic, dobrovolně zvolil řeholi; 1221 zveřejnil první 

věcně pojaté dějiny Japonska pod názvem Těžkopádné zápisky (Gukanšó). 
164 Ariwara no Narihira (在原業平, 825-880), básník, urozený dvořan; v japonské literatuře 

jeho legendární postava představuje hrdinu-milovníka; v roli krásného dvorného muže a 

milovníka se vyskytuje už v následujícím století v Příběh z Ise (Ise monogatari) jako „jistý 

muž“ (aru otoko). 
165 Jošida Kenkó. Psáno z dlouhé chvíle 67, s. 245. 
166 Po Ťü-i (772-846), čínský básník v období dynastie Tchány, v Japonsku znám jako 

„Hakurakuten“ (白楽天), jeho dílo se dostávalo do Japonska během 9.století; Konfucius 

(551-479 př. n. l.) čínský filozof, básník; Čuang-c´ (kol.370-300 př. n. l.) čínský filozof, 

taoistický myslitel. 
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literatury, odkazy na ni najdeme i v mnoha zápiscích Psáno z dlouhé chvíle, 

například dan 74, na jehož začátku použil přirovnání lidí k mravencům: „jako 

mravenci se shromaždují“ (ari no gotoku acumarite), což je odkaz na větu z 

devátého svazku čínské sbírky Monzen (Vybrané spisy)167: „hači no gotoku 

acumari, ari no gotoku acumaru“ (jako včely se shromažďují, jako mravenci 

se shromažďují) 168. Sbírka Monzen byla v Japonsku v období Heian velmi 

oblíbená a její znalost byla také považována za základ vzdělanosti. 

 
Skrze díla slavných autorů zaháněl Kenkó stesk po starých dobách, 

nacházel v nich myšlenky, které mu pomáhaly vyrovnat se sociálními, 

politickými i osobními zvraty v jeho životě. Přítomnost byla propojena 

s minulostí právě skrze vzpomínky a kulturní odkazy, které nahrazovaly 

Kenkóovi to, co nemohl oživit ve skutečnosti. „Kdykoli zůstanu sám 

obklopen tichem, nemohu se zbavit stesku po všem minulém.“169  

 

                                            
167 Monzen (文選) - čínská sbírka spisů, básní, textů (30 svazků) vznikající v průběhu tisíce 

let, od dob dynastie Čou (1100-221 př. n. l.) až do období dynastie Liang (502-557). 
168 Psáno z dlouhé chvíle 74, s. 248; Nišio Minoru, ed. Komentář k Curezuregusa 74, s. 134. 
169 Nišio Minoru, ed.Curezuregusa 29, s. 62. 
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6 Protiklady v Kenkóových úvahách 

6.1 Význam protikladů 

Mnoho těch, kteří studovali nebo překládali Kenkóovy zápisky Psáno 

z dlouhé chvíle, je označili za dílo plné protikladů. O těchto domnělých 

protikladech bylo napsáno nesčetně statí, které se zaměřují na různé 

aspekty v textu, ať už na prvky buddhismu, konfucianismu nebo taoismu. 

Přítomnost „protikladů“ se stala zdrojem nepříjemností pro literární historiky, 

kteří se snaží vykládat autorovy úmysly a názory jasně a utříděně tak, aby 

zjednodušili porozumění textu. O protikladech mluví i známý komentátor a 

překladatel Kenkóova díla Donald Keene. V předmluvě k anglickému 

překladu Psáno z dlouhé chvíle uvádí, že Kenkóovy názory na estetično a 

na to, jak by se měl chovat ideální muž, jsou logicky ucelené, ale v názorech 

na jiné záležitosti nacházíme protiklady. Domnívá se, že některé z nich 

můžou být výsledkem náhodného vzniku kompozice, náhodných úvah 

zapsaných v různých časových rovinách, ale v každém případě je za 

vznikem kontradikcí i fakt, že Kenkó je v prvé řadě spíše sugestivní autor, 

než-li metodický myslitel.170    

Jak argumentuje Terry Eagleton, literární teoretik a profesor anglické 

literatury na oxfordské univerzitě, protiklady jsou klíčovým rysem při 

interpretaci textů. Nemají být ve výsledku chápány jako autorovy nedostatky 

v jednotné filozofii, ale naopak jako znak přítomnosti reality v literárním díle. 

Dílo je protikladné natolik, na kolik je realita výsledkem konfliktních ideologií, 

které nedovolují existenci konzistentního názoru, a celistvost textu je 

výsledkem určitých kontradikcí mezi jeho dílčími částmi.171  
                                            

170 Cf. Keene, D. Essays in Idleness: The Tsurezuregusa of Kenkó, s. xxi-xxii. 
171 Cf. Eagleton, Terry. Form, Ideology and The Secret Agent. In Against the Grain: Essays 

1975-1985. London: Verso, 1986, s. 31.  

  70



 
Jošida Kenkó si zaznamenává různé příhody ze společnosti, co zažil 

on sám či co slyšel z vyprávění jiných, pro něj zajímavé události, které by 

nerad zapomenul, vtipné historky, nad kterými se čtenář pousměje i historky, 

ze kterých pramení ponaučení. Zaznamenává si příklady správného chování 

ve společnosti, pevně danou etiketu u dvora, zajímavosti z dvorského 

kodexu či různé dvorské výrazy. Často mluví o tom, co je nevychované a co 

je neslušné, čeho by se člověk ve společnosti měl vyvarovat, například 

mluvit v narážkách či v žargonu, a tím uvést druhého do trapné situace, 

plést se do věcí, o kterých dotyčný nemá žádné informace nebo dávat rady 

v situacích, o nichž nic nevíme. Nikdy není žádoucí předvádět ve 

společnosti veškeré své znalosti formou „všechno vím, všechno znám“. 

Kultivovaný člověk by neměl dávat na odiv svoji vzdělanost a neokázale se 

chlubit svými znalostmi, zvláště jedná-li se o jeho vědní obor. Ve společnosti 

by měl naopak mluvit o tom, o čem dobře ví, co nejméně, měl by být 

v prezentaci svých znalostí skromný a není-li přímo tázán, je dokonce podle 

Kenkóa lepší mlčet.172

V tomto svém názoru si protiřečí, on sám dává rád na odiv své 

dedukční schopnosti a znalosti z různých oborů. Po vzoru Nakabary 

Čikatoma173 vybral ze svého života sedm událostí, na které byl pyšný, a ty 

si zaznamenal do svých poznámek v danu 238. Všechno jsou to příhody, ve 

kterých byl obdivován jako intelektuál a znalec, ve všech situacích je 

chválen a považován za moudrého, vzdělaného a ctnostného člověka. 

Jednou se všichni obdivují jeho odhadu v předpovědi jezdce, který spadne 

z koně, jindy zas je pyšně upozorňuje na své vědomosti z Konfuciova učení 

(i když v zápětí uznává, že podobné vědomosti nejsou zas tak ojedinělé a že 

                                            
172 Jošida Kenkó. Psáno z dlouhé chvíle 77-79, s. 249. 
173 Nakabara Čikatomo, dvořan vysoké hodnosti, žil přibližně za vlády císaře Horikawy 

(vládl 1086-1107) a císaře Toby (vládl 1107-1123). 
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není potřeba se jimi nijak vychloubat), ze světa kultury a z oblasti poezie. 

Dále uvádí, jak je pyšný na to, že opět sklidil od všech uznání za svoji 

znalost Osmi smyslových trýzní na přednášce mistra Dógena (sám však 

prohlašuje, že pravý učenec se má držet stranou a nemá se zbytečně 

ohánět svými vědomostmi). Šestým bodem je připomínka jeho  výborných 

schopností i v každodenním životě a orientací v davu. Chlubí se tím, jak 

zvládl něco, co ostatní nesvedli, a to najít kněze na slavnostech mezi mnoha 

lidmi, kteří byli oblečeni stejně jako onen hledaný kněz. Tato událost, na 

kterou byl Kenkó hrdý (džisan no koto, 自讃の事), je velmi banální a ani 

autoři komentářů k zápiskům Psáno z dlouhé chvíle Nišio Minoru či 

Nagazumi Jasuaki v této poznámce nenachází hlubší smysl. V neposlední 

řadě si zapsal událost, která jasně ukazuje, jak byl Kenkó ctnostný a žen 

zdrženlivý, že se nenechal nikterak zlákat ani k rozmluvě se ženou, jejíž 

parfém byl příliš silný a omamný. Ve skutečnosti to byla nastražená léčka - 

zkouška jeho chladnosti a zdrženlivosti, při níž uspěl.  

Obsah těchto sedmi bodů, které zapsal, aby nepřišly v zapomnění, i 

styl, jakým je zapsal, ukazují Kenkóovu touhu zanechat o sobě něco 

pochvalného. Je pyšný na události, při kterých vyzdvihl své přednosti – 

vlastnosti, kterých si cení nejvíce i obecně: moudrost, vzdělanost a 

zdrženlivost. V této epizodě se však také odráží určitá Kenkóova samolibost 

a na člověka, který hledá svoji pravou Cestu v životě, je tato pasáž až 

přehnaně sebevelebící. 

 

Kenkó je rád sám, nemá rád kolem sebe příliš hlučnou společnost, 

jak lze vyvodit z jeho slov v danu 75:  
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Zajímalo by mě, co vlastně cítí lidé, kteří si tak rádi stěžují na pocity 

opuštěnosti a dlouhé chvíle. Co může být lepšího než  být sám sebou, nikým 

nerozptylován?174  

 
I zde použil Kenkó slovo „curezure“ (徒然 , dlouhá chvíle), spíše 

vyjadřuje negativní pocit z nečinnosti. Má pocit, že společnost ostatních 

člověka mění, protože se snaží přizpůsobit svému okolí, a nechá se tak 

lehce ovlivnit ve slovech i myšlení. Proto je lepší zpřetrhat veškerá pouta, 

která nás s lidskou společností spojují. Jeho obliba v samotě je pochopitelná, 

sledování Cesty vyžaduje naprosté soustředění a oddělení od společnosti. 

Sám Kenkó však naprosté odloučení také nedokázal vydržet a občas se ze 

své samoty utíkal  rozptýlit do lidské společnosti. Opět u tématu samoty 

nalezneme protiklad, který by mohl být vysvětlen různým obdobím vzniku 

jednotlivých epizod. 175  Ve druhé části díla (zápisek číslo 75) nalézá 

v samotě potěšení, naopak v části první (dan 12, 13) pociťuje samotu jako 

něco tíživého, co přináší bolest a stesk. V zápisku 12 vyjadřuje Kenkó touhu 

najít opravdového přítele, ale vzápětí přiznává, že je to nesplnitelné. 

V následujících slovech je cítit smutek z osamocení: „Ale takový člověk se 

asi ještě nenarodil, a proto je tak těžké ubránit se pocitu osamělosti.“176 Na 

jedné straně Kenkó oceňuje samotu, která mu přináší klid a vyrovnanost, na 

druhé straně pociťuje i stesk z osamocení, ke kterému se sám odchodem do 

ústraní odsoudil, a navrací se do minulosti ke starým mistrů a hodnotám 

heianské kultury, což mu poskytuje částečnou útěchu. 

Dalším protikladem v Kenkóových úvahách je jeho postoj k pití vína. 

V danu 175 prohlašuje, jak moc je špatné pití alkoholu, že „víno zbavuje 

člověka rozumu a vypaluje jeho mysl pro dobro jako oheň.“ Vzápětí však 

                                            
174 Jošida Kenkó. Psáno z dlouhé chvíle, s. 248. 
175 Viz str. 17-18 v této práci. 
176 Jošida Kenkó. Psáno z dlouhé chvíle, s. 224. 
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uznává, že existují situace, v nichž je podávání a pití vína velmi příjemnou 

záležitostí. Navíc prohlašuje: „A když se to tak vezme, lidé, kteří rádi pijí, 

jsou zábavní a vcelku nevinní.“177  

Další nesrovnalostí je na jedné straně Kenkóův obdiv k těm, kteří 

zůstali bezdětní, ale jindy zas prohlašuje, že člověk bezdětný nemůže ocenit 

krásu věcí. I když byl Kenkó „člověk bezdětný“, myslím si, že dokázal ocenit 

krásu světa i jeho pomíjivosti, jak dokazuje následující kapitola. 

6.2 Krása ve změnách 

I přes horlivou snahu obnovit hodnoty utopistického obrazu 

heianského dvora nemůže Kenkó nechat bez jakékoli zmínky soudobou 

realitu přinášející sociální a politické změny. Snaží se proto ospravedlnit 

transformující se společnost kolem něj svou vlastní filozofií – smutek, který 

cítí ze současných změn, se pokouší proměnit v potěšení a najít krásu 

nového a změněného světa.  

Zatímco konfucianismus a kosmologický pohled buddhismu 

poskytovaly základ pro Kenkóovo prosazování striktních sociálních tříd, 

dialektický výklad buddhistické filozofie kladoucí důraz na nedualistickou 

podstatu bytí, mu dovolil přijmout a ospravedlnit výskyt zcela odlišné reality, 

která neměla zhola nic společného s císařským dvorem a jeho tradicemi.178 

Takovéto hnutí mysli vedoucí ke scelení zdánlivě kontradiktorních 

skutečností pojmenoval Karaki Džunzó jako „jikakuteki mudžókan“ (自覚的無

常感, sebeuvědomění si pocitu pomíjivosti). Je to pohled na svět přinášející 

potěšení z pomíjivosti, který do metafyzické polohy povznesl už Dógen – 

pohled, který se snaží opravit zoufalý nebo „emocionální“ pocit (eitanteki 

                                            
177 Jošida Kenkó. Psáno z dlouhé chvíle 175, s. 284-285. 
178 Cf. LaFleur, William R. The Karma of Words. Berkeley: University of California Press, 

1983, s. 116-132. 
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mudžókan, 詠嘆的無常感) ze změny, hojně popisovaný intelektuály v ranném 

období Kamakura (1192-1333).179  

Stejně tak jako oceňuje tradiční vnímání smutku z pomíjivosti, 

předkládá Kenkó estetické pojetí vyzdvihující krásu života právě pro jeho 

pomíjivost. Kenkóovy úvahy a motivace k psaní vychází hlavně z jeho pocitu 

pomíjivosti (mudžókan, 無 常 感 ), uvědomování si vlastního zániku a 

smrtelnosti.  

V zápisku 74 Kenkó navazuje na klasickou formulaci pomíjivosti, 

popsanou Kamo no Čómeiem v první části Záznamů z poustevny (Hódžóki, 

1212). Kenkó vysvětluje zákon věčného koloběhu změn, který je stejný pro 

všechny lidské bytosti, urozené i prosté, staré i mladé.  

 
Jako řeka mravenců (ari no gotoku acumaru) proudí zástupy lidí od východu 

na západ, od severu na jih. Všichni někam směřují a pak se vracejí domů. Večer 

uléhají, aby ráno opět vstali. A za čím se tak pachtí?....Na konci je vždy totéž, stáří 

a smrt. Čekání na jejich neúprosný příchod, to má být ta radost? 180

 
Zákon věčného koloběhu zrodu a zániku je pevně daný:  

 
Na vrcholu dráhy začíná drak klesat. Měsíc v úplňku může jen ubývat. Věci, 

jež dosáhly svého vrcholu, už jen zanikají. Vše, před čím se navždy uzavřela cesta 

vpřed, začíná směřovat ke svému konci.181  

 
Snahu člověka, který se pokouší čelit změně a zániku, přirovnává 

Kenkó k procesu stavění sněhuláka v jarním dni, jehož ozdobí zlatem a 

drahým kamením a pro nějž vystaví kapli. Takto neúnavně pokračuje člověk 

v díle se zatvrzelou vírou v jeho dokončení. Lidské snažení je trvalé jako 

                                            
179 Cf. Karaki Džunzó. Mudžó. Čikuma Senšo 39. Tókjó: Čikuma Šobó, 1965. 
180 Jošida Kenkó. Psáno z dlouhé chvíle, s. 248. 
181 Jošida Kenkó. Psáno z dlouhé chvíle 83, s. 251. 
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„jarní sněhulák, napohled kypí životem a odspodu už taje.“182 Tento omyl 

pochází hlavně z toho, že člověk zapomíná, že smrt je součástí lidského 

života. Smrt je už přítomna ve všem, co je zatím živé. Podle Kenkóa může 

být strach ze smrti překonán jen správným pochopením plynutí času a 

neustálým uvědomováním se smrti, která je nedílnou složkou věčného 

koloběhu času, změn a zániku. Smrt nepřichází po životě, ale je jeho 

součástí. Správné vnímání času dovoluje jedinci vidět nejen nevyhnutelnost 

zániku a  všudypřítomnou pomíjivost, ale také jejich krásu.  

 
Kdyby svět byl stvořen tak, že by rosa z pohřebišť v Adaši nikdy nevyschla a 

dým z žároviště z Toribejama se nevytrácel v nebi, kolik věcí by ztratilo svou 

jímavost. Kouzlo světa je v jeho nejistotě (jo wa sadamenaki koso imidžikere).183  

 
Vytříbená krása (mijabi, 雅 ) je vždy křehká a brzy zaniká a tato 

představa byla pro japonské literáty včetně Kenkóa velmi přitažlivá. 

Oceňovali vše prchavé, protože milovali melancholii, smutek a nostalgii. 

Kenkó věnuje této teskné kráse mnohou ze svých epizod. Velmi jímavý je 

zápisek číslo 138, kde v Kenkóovi vyvolává pocit pomíjející krásy uschlá 

snítka slézové růže zavěšená na závěsu. Tato snítka slézové růže s sebou 

přináší i pocit marnosti, pomíjející lásky a stesk po věcech  minulých. A ve 

všem, co je krátkodobé a pomíjivé, lze nalézt i tesknou krásu. 

 

Zápisek zařazený na konec uzavírá myšlenkovou celistvost knihy. 

Jošida Kenkó se v něm vrací  do svého dětství, když vzpomíná na zvídavý 

rozhovor s otcem. Spojuje své současné názory a smýšlení s tím, co cítil a 

nad čím přemýšlel již jako malý chlapec. Když mu bylo osm let, pátral po 

                                            
182 Jošida Kenkó. Psáno z dlouhé chvíle 166, s. 280. 
183 Jošida Kenkó. Psáno z dlouhé chvíle 7, s. 222; Nišio Minoru, ed. Curezuregusa 7, s. 26. 
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tom, co je to buddha (hotoke, 仏 ) 184 , odkud se vzal. Po řadě typicky 

dětských otázek, zaskočil svého otce otázkou, kde se vzal tedy ten první 

Buddha (daiiči no hotoke, 第一の仏)185, a uvedl ho do rozpaků, protože otec 

nevěděl, co mu má odpovědět. Rozesmál se a dal synovi odpověď: „Kdo ví, 

asi spadl z nebe nebo možná vystoupil ze země.“186 A snad právě tím chtěl 

současný, životními zkušenostmi zformovaný Jošida Kenkó naznačit, že nic 

není definitivní, nic není dané, že správná odpověď nemusí být vždy 

nalezena a že možná ani správná odpověď neexistuje, protože „nejistota je 

to jediné, nač lze s jistotou spoléhat.“187 Kenkó či kompilátor díla nechává 

konec otevřený a čtenář může dál přemítat nad nastíněnými problémy 

z jiných úhlů. 

                                            
184 Buddha, buddha (hotoke, 仏) – v sanskrtu, pálí a dalších jazycích znamená probuzený, 

vyvolený; buddhistický výraz popisující bytost, která dosáhla dokonalé realizace, totiž 

osvícení, a tak definitivně ukončila koloběh neustálého zrozování; v českém jazyce je 

zvykem psát slovo Buddha s velkým počátečním písmenem, jestliže označuje tzv. 

historického Buddhu – Siddhártu Gautamu (5. století př. n. l., zakladatel buddhismu), a 

s malým počátečním písmenem, jestliže je tímto pojmem označována jakákoli osvícená 

bytost. 
185 Prvním Buddhou myšlen historický Buddha – Siddhárta Gautama. 
186 Jošida Kenkó. Psáno z dlouhé chvíle 243, s. 311. 
187 Jošida Kenkó. Psáno z dlouhé chvíle, s. 289. 
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Závěr 

Kenkóovy zápisky Psáno z dlouhé chvíle působí dojmem navzájem 

nesouvisejících  záznamů psaných v různých časových rovinách, jako tříšť 

myšlenek, které Kenkóovi proudily hlavou, a on jako kdyby byl pouze jejich 

zapisovatel. Podíváme-li se však na toto dílo komplexně, nejsou pak tyto 

zápisky žádnou myšlenkovou tříští. Je to celistvé dílo poskládané jako 

mozaika z jednotlivých částí a dohromady tvořící jasný, smysl dávající obraz 

duše, charakteru, názorů a zkušeností Jošidy Kenkóa, nehledě na to, zda je 

do konečné podoby sestavil sám autor či Imagawa Rjóšun či někdo z jejich 

následovníků. Dílo jako celek má do jisté míry pravidelnou strukturu, která 

se projevuje v cyklických návratech témat a charakteristických příznaků 

jednotlivých zápisků. 

 
Detailním zkoumáním Kenkóových úvah ze současné perspektivy a 

rozborem japonského originálního textu i českého překladu jsem odhalila 

myšlenkové pochody, povahové rysy, motivaci, inspiraci, vkus i um tohoto 

literáta, kterými své zápisky naplnil, což bylo cílem mé práce. Kenkóova 

motivace k zapisování svých jednotlivých myšlenek vychází hlavně 

z emocionálního vnímání světa a z uvědomování si jeho nestálosti a pocitu 

pomíjivosti (mudžókan, 無常感), který se dá interpretovat i jako strach ze 

smrti (ze změny, ze zániku) a snaha vyrovnat se s touto nejistotou. Kenkó 

zahání svůj strach ze smrti a ze zániku všech věcí naplněním Cesty, 

odpoutáním se od světských záležitostí a materiálních potřeb. Smutek, který 

cítí z neodvratitelného zániku lidí i věcí na tomto světě, se snaží proměnit 

v potěšení tím, že se pokouší nalézt krásu právě v pomíjivosti. Vytříbená 

krása (mijabi, 雅) je totiž křehká a prchavá a je na ní cenné právě to, že 

rychle zaniká. Pomíjivost a vytříbená krása nejsou jediné estetické principy, 

které se v díle Psáno z dlouhé chvíle objevují. V Kenkóových úvahách se 

odráží jeho smysl pro estetično, a Kenkó tak navazuje na estetickou tradici 
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typickou pro celou japonskou literaturu. Zápisky jsou prodchnuty náznakem 

nedokončenosti, tajuplnosti a smyslem pro jednoduchost a účelnost.    

Mimo japonskou estetickou tradici měly na Kenkóovy úvahy velký vliv 

i historické události, politické vlivy a náboženské směry, což se mi podařilo 

v této práci dokázat a splnit tak další cíl, který byl vytyčen v úvodu.  

V Kenkóovi se na jedné straně projevoval buddhistický mnich a na druhé 

straně konfuciánsky smýšlející politik a filozof. Je zřejmé, že se Kenkó ve 

svých úvahách pokouší, aby tyto dva myšlenkové proudy mohly existovat 

v jeho mysli nerušeně vedle sebe. Snaží se vytvořit obraz ideálního muže, 

kterému je přisouzena zvláštní úloha ve společnosti. Na jedné straně je to 

muž, který striktně vykonává svoji roli danou hierarchickým řádem podle 

konfuciánského učení, a na druhé straně je to člověk, který se snaží 

odpoutat od závazků pozemského života, a naplnit tak buddhistické učení o 

duševní svobodě jedince. Tato koexistence navzájem se doplňujících 

náboženských směrů a ideologií, která formovala po celá staletí charakter 

japonské kultury a společnosti, vnáší do Kenkóvých úvah zdánlivé protiklady. 

Jedná se však spíše o doplňování myšlenek, o jejich prohlubování a 

nahlížení na ně z různých úhlů a z různých časových rovin, než-li o 

ideologický střet několika myšlenkových proudů.  

Soubor Kenkóových črt není pouhým spektrem názorů a myšlenek 

jedné osoby, ale je zároveň i odrazem smýšlení celé japonské společnosti 

ve 14. století, rozpolcené ideologickými i politickými snahami. Únikem před 

realitou a měnícím se světem byl pro Kenkóa nejen odchod do ústraní 

(tonsei), ale také neustálé připomínání skvělé minulosti heianského dvora, 

který byl pro Jošidu Kenkóa velkým vzorem kultivovanosti, vytříbenosti a 

etické rovnováhy. Idealizace heianské kultury byla prostředkem k vyjádření 

nespokojenosti se současným stavem světa, zanikajícími tradicemi a 

zaváděním nových pořádků, které narušovaly hierarchicky uspořádanou 

společnost.  
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I když byl Jošida Kenkó uznávaným literátem a básníkem již za svého 

života, jeho dílo dosáhlo největší obliby a zájmu v 17. století, kdy byly jeho 

črty Psáno z dlouhé chvíle velmi často diskutovány a vykládány, staly se 

námětem pro mnoho dalších děl, ať již divadelních her, buddhisticky 

laděných spisů, kritik, zábavného žánru či parodií. Črty Jošidy Kenkóa se 

staly kanonizovaným dílem, obklopeným aurou neochvějné autority, pro 

vzdělance 17. a 18. století byly dílem všezahrnujícím a zároveň pro laika 

byly dílem srozumitelným. Byl to text obsahující veškeré pravdy a vědomosti 

tohoto světa.  

 
Domnívám se, že tyto zápisky zaujmou každého čtenáře svou 

morálností vyvěrající z hloubky Kenkóovy duše, svou čistotou a upřímností, 

protože v nich nelze najít nic povrchního či cokoli, co by neneslo význam a 

v dané struktuře nemělo svůj smysl. I Kenkóovy protichůdné výroky či občas 

se objevující sebechvála jsou psány s otevřeností, opravdovostí a bez 

jakýchkoliv příkras. Myslím si, že toto je opravdová projekce myšlenkových 

pochodů jednoho z předních literátů 14. století. Jak uvádí literární teoretik 

Edward Fowler, v japonské tradici je význam slova „opravdový“ či 

„autentický“ spojen pouze s osobním pohledem  a vlastními zkušenostmi 

autora. Fikce není nic jiného než odchylka od pravé skutečnosti, která je na 

hodnověrné události z reálného života jen těžko aplikovatelná. 188  Toto 

tvrzení dělá z Kenkóových zápisků autentické dílo, které čerpá z reálného 

světa a reálných zkušeností autora. 

Svoji pozici si Kenkóovy zápisky udržely až dodnes, kdy znalost 

tohoto díla tvoří jeden ze stěžejních prvků základního vzdělání každého 

Japonce. Myslím si, že Jošida Kenkó poskytuje i dnešnímu čtenáři mnoho 

podnětů k přemítání, probouzí v něm estetické cítění své doby a zároveň 

                                            
188 Cf. Fowler, E. The Rhetoric of Confession, s. 7. 
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dává čtenáři odpovědi na otázky, které si klade i moderní člověk 21. století. 

Dílo Jošidy Kenkóa je zcela jistě nadčasové a mimoprostorové. 

  81



Použité prameny 

 

Chance, Linda H., Constructing the Classic: Tsurezuregusa in Tokugawa 

Readings. Journal of the American Oriental Society. vol. 117, No.1, 1997, s. 

39-56. 

Cheng, Anne. Dějiny čínského myšlení. přel. Beguivinová, H. Praha: 

DharmaGaia, 2006. 

Eagleton, Terry. Against the Grain: Essays 1975-1985. London: Verso, 

1986. 

Earhart, Byron H. Náboženství Japonska: Mnoho tradic na jedné svaté 

cestě. přel. Heřman, R. ed. Obzor. Praha: Prostor, 1999. 

Filipský, J., Liščák, V., Heroldová, H. a kol. Lexikon východní moudrosti. 

Olomouc: Votobia, 1996.  

Fowler, Edward. The Rhetoric of Confession: Shinshosetsu in Early 

Twentieth-Century Japanese Fiction. Los Angeles: University of California 

Press, 1988. 

Fudžiwara, Masajoši. Kenkó to sono šúhen. Tókjó: Ófúša, 1970. 

Heine,  Steven. From Rice Cultivation to Mind Contemplation: The Meaning 

of Impermanence in Japanese Religion. History of Religions, vol. 30, No. 4, 

1991. Chicago: The University of Chicago Press, 1991, s. 373-403. 

Ikeda, Kikan. Heiančó to seikacu to bungaku. Tókjó: Kawade šobó, 1954. 

Išida, Jošisada. Indža no bungaku: Kumon suru bi. Tókjó: Hanawa šobó, 

1969. 

Išida, Mizumaro. Čúsei bungaku to bukkjó no kóšó. Tókjó: Šundžúša, 1975. 

Jošida, Kanetomo. Juicu šintó mjóhó jóšú. Tókjó: Kokumin seišin bunka 

kenkjúdžo, 1935.    

Jošida, Kenkó. Psáno z dlouhé chvíle. přel. Petr Geisler. In Zápisky 

z volných chvil. Praha: Odeon, 1984. 

  82



Jošida, Seiiči. Nihon bungaku kanšó džiten, koten (Slovník japonských 

literárních děl, klasická díla. Tókjó: Tókjó šuppan, 1960. 

Kamo no Čómei. Záznamy z poustevny. přel. Miroslav Novák. In Zápisky 

z volných chvil. Praha: Odeon, 1984. 

Kanda Hideo, Nagazumi Jasuaki, Jasuraoka Kósaku, eds. Hódžóki, 

Curezuregusa, Šóbógenzó zuimonki, Tannišó. Tókjó: Šógakkan, 1976. 

Kató, Šúiči. A History of Japanese Literature: The First Thousand Years. 

přel. Chibbett, David. Tokyo, New York and San Francisco: Kodansha 

International Ltd., 1979.  

Kató, Šúiči. Nihon bungaku ši, 1 (Dějiny japonské literatury, 1). Tókjó: 

Čikuma šobó, 1975.

Karaki, Džunzó. Šúsei no bungaku. Tókjó: Čikuma šobó, 1955. 

Karaki, Džunzó. Mudžó. Čikuma Senšo 39. Tókjó: Čikuma šobó, 1965. 

Keene, Donald. Essays in Idleness: The Tsurezuregusa of Kenkó. přel., 

New York: Columbia University Press, 1967.  

Keene, Donald. Landscapes and Portraits: Appreciations of Japanese 

Culture.  Tokyo: Kodanha International Ltd., 1971. 

Keene, Donald. Seeds in the Heart: Japanese Literature from Earliest 

Times to the Late Sixteenth Century. New York: Henry Holt and Comp., 

1993. 

Keene, Donald. The Pleasure of Japanese Literature. New York: Columbia 

University Press, 1988.  
Keene, Donald, Cunoda, Rjúsaku , ed. The Sources of Japanese Tradition. 

New York and London: Columbia University Press, 1971.  

Kidó, Saizo, ed. Curezuregusa. Šinčó nihon koten šúsei 10. Tókjó: Šinčóša, 

1977. 

Kodansha Encyclopedia of Japan. Tokyo: Kodansha Ltd., 1983. 

Koniši, Džin´iči. A History of Japanese Literature: The Early Middle Agens, 

vol. 2. přel. Gatten, Aileen, Teele, N., ed. Miner, E. New Jersey: Princeton 

University Press, 1986. 

  83



Kubota, Jun. Kawamura, Teruo, eds. Gappon Hačidaišú. Tókjó: Miai 

šoten,1986. 

Kuwabara Hiroši. Džinsei no Tacudžin: Kenkó Hóši, Nihon no Sakka 24. 

Tókjó: Šintenša, 1983.   

Kuwabara, Hiroši. Curezuregusa no kanšó to hihjó. Tókjó: Meidži šoin.1977.    

LaFleur, William R. The Karma of Words. Berkeley: University of California 

Press, 1983. 

Líman, A. Krajiny japonské duše. Praha: Mladá fronta, 2000. 

Líman, A. Mezi nebem a zemí. Praha: Academia, nakladatelství Akademie 

věd ČR, 2001. 

Líman, A., přel. Pár much a já: Malý výběr z japonských haiku. Praha: 

DharmaGaia, 1996. 

Marra, Michele. The Aesthetics of Discontent: politics and reclusion in 

medieval Japanese literature. Honolulu: University of Hawaii Press, 1991. 

Marra, Michele. Representations of power: The literary politics of  medieval 

Japan. Honolulu: University of Hawaii Press, 1993. 

Marra, Michele. Mumjózóši. Monumenta Nipponicca, vol. 39, Number 2, 

1984, s. 129-132. 

Masuda, Sumiko. Curezuregusa no kokoro.  

Mathauser, Z. Mezi filozofií a poezií. Praha: Filosofia, 1995. 

Masuda, Sumiko. Curezuregusa no kokoro. Tókjó: Júgen gaiša rjúkan šoin, 

1994. 

Mezaki, Tokue. Aesthete-recluses during the Transition from Ancient to 

Medieval Japan. In Principles of Classical Japanese Literature. New Jersey: 

Princeton University Press, 1985. 

Miner, Earl a kol. Principles of Classical Japanese Literature. New Jersey: 

Princeton University Press, 1985. 

Mukařovský, J. Studie z estetiky. Praha: Odeon, 1966. 

Murasaki Šikibu. Příběh prince Gendžiho, První díl. Přel. Fiala, K. Praha: 

Paseka, 2002. 

  84



Nagazumi Jasuaki. Curezuregusa wo jomu. Iwanami  šintó 185. Tókjó: 

Iwanami  šoten, 1982. 

Nihon bungaku kočúšaku taisei, ed. Curezuregusa bundanšó. Tókjó: 

Nihon tóšo sentá, 1978. 

Nišio Minoru, Jasuraoka Kósaku, ed. Curezuregusa. Tókjó: Iwanami 

šoten, 1993, s. 417-432. 

Nišio Minoru, Jasuraoka Kósaku, ed. Curezuregusa. Tókjó: Iwanami 

šoten, 2006. 

Nišio Minoru, ed. Kenkó Hóši Kašú. Iwanami Bunko. Tókjó: Iwanami šoten, 

2007. 

Ósumi, Kazuo. Curezure kóza 1: Kenkó to sono džidai. Tókjó: Júseidó, 

1974. 

Parker, Joseph D. Zen Buddhist Landscape Arts of Early Muromachi Japan 

(1336-1573). Albany: State University of New York, 1999. 

Reischauer, Edwin O., Craig, Albert M. Dějiny Japonska. přel. Labus, D., 

Sýkora, J., Boston: Houghton Mifflin Company, 1989.  

Saito, Juriko. The Japanese Aesthetics of Imperfection and Insufficiency. 

The Journal of Aesthetics and Art Criticism, 1997, vol. 55, No. 4, s. 379, 380. 

Sei Šónagon. Důvěrné sešity. přel. Miroslav Novák. In Zápisky z volných 

chvil. Praha: Odeon, 1984. 

Šinpen kokka taikan, vol. 1, Tókjó:  Kadokawa šoten, 1992. 

Šimauči, Juko. Curezuregusa no naikei. Tókjó: Hósó daigaku kjóiku 

šinkókai, 1994. 

Švarcová, Zdenka. Japonská literatura 712-1868. Praha: Karolinum, 2005. 

Tačibana, Džun´iči, ed. Curezuregusa. Tókjó: Asahi Šinbunša, 1972. 

Vaňková, I., Nebeská I. a kol. Co na srdci, to na jazyku. Praha: Karolinum, 

2005. 

 

Základní historická fakta, místní názvy, vysvětlivky také viz Wikipedia, The 

Free Encyclopedia. [Internet]. <http://en.wikipedia.org/wiki/Main_Page>. 

  85



Seznam příloh 

Příloha č. 1: Rozdělení příznaků charakterizující jednotlivé zápisky a 

jejich četnosti v díle 

Příloha č. 2: Vazby rodu Horikawů a císařského rodu 

 

 

 

 

 

  86



Příloha č.1:  
Rozdělení příznaků charakterizující jednotlivé zápisky a jejich četnosti v díle 
 

Část první 
(džodan – dan 32) 

Část druhá 
(dan 33 – 243) 

Příznak 

Tendence 
výskytu 
příznaků 

mezi dvěma 
částmi 

Absolutní 
počet v % Absolut

ní počet v % 

Absolut. počet 
příznaků 

v celém díle 

Estetično 
 

14 42 16 8 30 

Etika 
 

5 15 82 39 87 

Didaktika 
 

11 33 188 89 199 

Ideologičnost 
 

3 9 42 20 45 

Idealizace 
 

7 21 24 12 31 



Část první 
(džodan – dan 32) 

Část druhá 
(dan 33 – 243) 

Příznak 

Tendence 
výskytu 
příznaků 

mezi dvěma 
částmi 

Absolutní 
počet v % Absolut

ní počet v % 

Absolut. počet 
příznaků 

v celém díle 

Pragmatizmus 
 

8 24 121 58 129 

Duchovno 
 

11 33 36 17 47 

Fyzično 
 

5 15 70 33 75 

Emoce 
 

10 33 24 12 34 

Ratio 
 

16 48 165 78 181 

 
 
 
 
 
 



Příloha č.2:   
 
Vazby rodu Horikawů a císařského rodu 

Horikawa Tomomori 

Tomotoši  Motoko (Seikamon´in)                                   císař Go´uda 

Tomočika              Gonidžó 

                                                                                                           Princ Kuninaga 
 

 
 
 
 
 
Zdroj: Marra, M. The Aesthetics of Discontent, s. 131. 
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