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Poznámka 

Japonská vlastní jména, geografické názvy či pojmy přejaté 

z japonštiny přepisujeme v souladu s pravidly českého jazyka 

pro fonetický přepis cizích slov. 

Při transkripci japonských vlastních jmen se řídíme japonskou 

zvyklostí a ponecháváme pořadí "příjmení"- "křestní jméno", 

resp. "příjmení"- "literární pseudonym" apod. 

Všechny citace odborné literatury i uměleckých děl jsou vlastním 

překladem autora této práce, pokud není uvedeno jinak. 

Strana 5 



---••~c 

Správce Sanšó : Významové roviny aktu sebeobětování v historických prózách Mori Ógaie 

1. ÚVOD 

Moudrý vládce řeší spory raději rozumem než mečem. 

Tato lidová moudrost, u nás nejčastěji spojovaná s postavou 

krále Karla IV., vyjadřuje hlubokou touhu prostého lidu po míru, 

který byl předpokladem stability a prosperity, zároveň v sobě 

ale i odráží univerzální představu o ideální formě vlády. 

Víceméně totožnou představu nalezneme i v myšlení Dál

ného východu. Ve snaze odpovědět na otázku, jakým způsob

bem by měla být společnost spravována, prezentuje konfucia

nismus již ve svých počátcích koncepci dvou protikladných 

principů - na jedné straně je to vzdělanost a umění ( bun ), 

které představují rozumovou argumentaci, na straně druhé je to 

vojenská moc ( bu ), tedy argumentace fyzické síly. Tak jako 

Platón, který došel k podobným závěrům, když jako ideální 

formu zřízení označil vládu filozofů, i v konfuciánském modelu 

ideální společnosti je vzdělanost nadřazena hrubé fyzické síle. 

Skutečná forma vlády měla ovšem často odlišnou podobu. 

Model japonské středověké vlády ( bakufu ) - alespoň v očích 

mnoha představitelů konfuciánských škol - vzájemné postavení 

obou principů převrátil : navzdory formální existenci císařského 

dvora v Kjótu, které bylo považováno za centrum i symbol 

vzdělanosti a umění, faktickou moc ve svých rukou soustředila 

vojenská šlechta ( buši ). Koneckonců i toto uspořádání bylo 

jedním z důvodů, proč řada novověkých konfuciánských škol 

napadala legitimitu vojenské vlády 1. 

1 Během období Edo ( 1600 - 1868 ) se tato argumentace významově překrývala 

s koncepcí "taigi meibun", která zdůrazňovala neměnnost společenské hierarchie. 

Jejím nejvýraznějším představitelem byl Šu Šun-sui ( 1600 - 1682 ), který po 

pádu dynastie Ming odmítl sloužit novým vládcům a raději uprchl do Japonska. 
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Vojenská šlechta ovšem přikládala vzdělanosti a umění 

velký význam a podobně jako rytířský stav v Evropě dbala při 

výchově jak na rozvoj fyzického tak i duchovního potenciálu 

jedince ( bunbu rjódó ). V tomto společenském prostředí se 

poté pod vlivem konfuciánských ideálu postupně formuje 

morální kodex, později označený jako "cesta válečníka" ( buši

dá). 

Japonský spisovatel Mori Ógai ( vl. jm. Mori Rintaró, 1862 

- 1922 ), jehož literárnímu dílu je tato práce věnována, patří 

k posledním představitelům generace, která vyrůstala v tomto 

prostředí a které se dostalo ( vedle moderního ) ještě klasické

ho vzdělání. 

Mori Ógai se narodil v malém knížectví lšimi ( dnes 

prefektura Šimane ) v rodině osobního lékaře knížete Kameiho 

a povolání jeho otce, které se v rodině Mori předávalo z otce na 

syna po několik generací, předurčilo i Ógaiovu budoucnost. Po 

mnoho staletí čerpalo japonské lékařství z poznatků klasické 

čínské medicíny a znalost čínštiny mezi lékaři byla proto 

považována za samozřejmost. Ógaiův otec Mori Šizuo se sice 

ve své lékařské praxi snažil opírat o překlady holandských 

odborných spisů, svého syna ale i přesto již od útlého věku 

nechal studovat čínské klasické texty. 

V roce 1873 se Mori Šizuo přestěhoval s rodinou do 

Tokia, kde si otevřel vlastní lékařskou praxi. Mladý Ógai tak byl 

vytržen z tradičního prostředí prodchnutého doposud feudální 

morálkou a vržen do víru nepoznaného velkoměsta, které se 

Původ této koncepce můžeme vysledovat v raném konfucianismu a v "Hovorech", 

v nichž Konfucius říká: "Vláda je, když princ je princem, ministr ministrem, otec 

otcem a syn synem". 
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měnilo rychle v moderní metropoli. Zde se Ógai rychle 

seznamuje se západní kulturou - studuje jazyky ( němčinu, 

holandštinu ) a na Tokijské univerzitě medicínu. 

Již od raného věku byl tak Ógai vystaven současně 

vlivům tradiční japonské a moderní západní kultury, na rozdíl 

od svých současníků ovšem jejich svodům nepodlehl. Přestože 

v jeho literární tvorbě lze postřehnout pozvolné sbližování 

s tradicionalismem, které vyvrcholilo v jeho historických 

prózách, Ógai si jak vůči japonské tak vůči západní kultuře vždy 

udržoval kritický odstup. Na jedné straně byl Ógai zastáncem 

co nejširšího uplatnění západních vědeckých metod, a to nejen 

na poli lékařství, na straně druhé patřil během diskuze o 

budoucím územním plánu hlavního města k ostrým kritikům té 

části japonské inteligence, která chtěla Tokio přestavět zcela 

podle vzoru západních metropolí. 

Střet mezi moderní západní kulturou a tradiční japonskou 

kulturou prostupuje jako klíčový motiv moderními dějinami 

japonské společnosti a právě tak i celým životem a dílem Mori 

Ógaie. Ógai sám se k tomuto tématu vyjádřil explicitně ve svém 

eseji "Mistr Teiken" ( 1911 ), věnovaném postavě významného 

japonského ekonoma, historika a politika Taguči Ukičiho ( 1855 

- 1905 ) : " Moderní Japonsko je státem, v němž se spojují ve 

víru východní a západní kultura. Nalezneme zde jak učence, 

kteří se opírají o východní kulturu, tak i učence, kteří se opírají 

o západní kulturu. Každý z nich ovšem stojí pouze na jedné 

noze." V duchu těchto slov bychom snad mohli říct, že Mori 

Ógai patřil k nemnoha vzdělancům, kteří stáli pevně oběma 

nohama na zemi. 
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Ógaiův život byl plný protikladů. Krátce po absolvování 

lékařské fakulty Tokijské univerzity se stal lékařem pozemní 

armády, a to i přesto, že vůči tomuto povolání měl mnoho vý

hrad 2 
. Ógai se ke svému povolání armádního úředníka 

( gunkan ) vyjadřuje jen zřídka, přesto z poznámek roztrouše

ných v jeho literárním díle můžeme usuzovat, že jej nijak nena

plňovalo. Přesto mu ale zůstal věrný po celý život. 

Vedle toho se ovšem krátce po návratu z Německa 

začíná věnovat literární tvorbě. Jeho literární juvenilie 

"Tanečnice" ( 1890 ) - romantismem poznamenaná povídka, 

která zachycuje dilema mladého, ctižádostivého muže, který dá 

nakonec přednost vlastní kariéře před nejistým milostným 

vztahem - vzbudila v japonském literárním světě velký ohlas. 

V době, kdy japonští spisovatelé v rámci hnutí za jednotu 

jazyka ( genbun ičči ) v čele s Futabateiem Šimeiem ( 1864 -

1909 ) a Jamadou Bimjóem ( 1868 - 191 O ) hledali novou 

jazykovou formu, Ógai přišel s tradiční jazykovým stylem 

( gabuntai ), v němž bohatě zúročil i své hluboké znalosti čín

štiny. 

V následujících letech se Ógai věnuje především literárně 

teoretické a kritické práci. Aktivně se podílel na definování 

nového literárního jazyka, s Cubouči Šójóem ( 1859 - 1935 ) 

diskutoval o literární estetice a úloze ideálu v literárním díle, 

v kritických statích představoval v Japonsku moderní evropské 

autory ( např. H. lbsena či M. Maeterlincka ), hojně překládal 

z německého jazyka a podílel se tak s Futabateiem Šimeiem na 

vytvoření moderní překladatelské normy. 

2 Velkou roli v jeho rozhodnutí sehrál patrně i příslib zahraničních studií, kterého 

se mu dostalo od jeho nadřízených. V letech 1884 až 1888 poté skutečně studuje 

Ógai v Německu moderní medicínu. 
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Mnozí literární historici na základě několika mála náznaků 

usuzují, že literární tvorba byla pro Ógaie prvořadá a tvrdí, že 

pokud by byl postaven Ógai před volbu mezi literární činností a 

kariérou v armádě, neváhal by se svého povolání zříci. Na 

druhé straně, není pochyb o tom, že i vůči literární tvorbě si 

Ógai zachovával zdravý odstup, který nám může dokumentovat 

i vzpomínka jednoho z jeho žáků 3 , básníka Kinošity Mokutaróa 

( 1885 - 1945 ) : 

"A tak jsem se sblížil s mistrem Morim. Na začátku jsem 

čekal na vhodnou příležitost a sám od sebe se aktivně snažil 

dostat do jeho blízkosti. Všeho zanechej a věnuj se pouze 

umění, to byla slova, která jsem tehdy toužil od mistra slyšet. 

Mistr ale nikdy nic takového neřekl" ( "Mistr Mori", 1933 ). 

Navzdory svému kritickému postoji vůči společenské a 

politické autoritě, zůstal Ógai po celý život v armádní službě. 

Na sklonku života, v době, kdy se jeho služba chýlila ke konci, 

jeho literární tvorba dostala ovšem zcela nový impuls. Duchovní 

kulturní dědictví nikoli v celospolečenské, ale v individuální 

rovině a jeho konfrontace se současnou podobou společnosti, 

se staly jejím klíčovým tématem. 

30. července roku 1912 umírá po dlouhé nemoci císař 

Meidži, který především pro Ógaiovu generaci japonské 

inteligence byl symbolem revolučních změn, jimiž Japonsko 

prošlo v 2. pol. 19. století. 13. září téhož roku, v den pohřbu 

zesnulého císaře, poté spáchal "svatý generál" Nogi Maresuke 

3 Na rozdíl od svého současníka Nacume Sósekiho, který měl celou řadu žáků 

(např. Morita Sóhei, Suzuki Miekiči, Terada Torahiko či Akutagawa Rjúnosuke ), 

Mori Ógai tuto tradiční praxi odmítal a nikomu z představitelů mladší generace, 

s kterou se rád stýkal, neudělil oficiálně status "žáka" ( montei ). 
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( 1849 - 1912 ) spolu se svou ženou rituální sebevraždu 

( džunši) jako výraz oddanosti císaři. 

Tato událost hluboce zasáhla a rozdělila japonskou 

společnost. Zatímco široká veřejnost soucítila s tragickou 

postavou generála Nogiho, japonské intelektuální kruhy toto 

iracionální jednání převážně odsoudily jako feudální přežitek a 

duchovní břemeno, kterého se japonská společnost doufala 

zbavit. Smrt generála Nogiho tak byla současně i připomínkou 

tohoto dědictví, které v japonské společnosti pod nánosem 

západní kultury stále dřímalo. 

Tento jev, který později Óe Kenzaburó ( 1935 - ) označí 

za "mnohoznačnost" imanentně přítomnou v japonské kultuře 

20. století, vnímal i Mori Ógai. Kritiku svých současníků vůči 

jednání generála Nogiho ovšem nesdílel, ba naopak. 

Podle autorova deníku se Ógai vracel pozdě večer 13. 

září domů, když po cestě zaslechl, jak lidé vzrušeně rozpráví o 

sebevraždě generála Nogiho. Zpráva o jeho smrti se rozšířila 

během několika hodin po celém městě. Hned následujícího dne 

vykonal Ógai v rezidenci generála Nogiho zdvořilostí návštěvu. 

V Ógaiově případě se přitom jistě nejednalo pouze o povinnost, 

kterou vysokému důstojníkovi přikazoval vojenský protokol 4
. 

Přestože v jeho deníku nenalezneme podrobné záznamy, které 

by osvětlovaly jeho pocity, již v den Nogiho pohřbu dokončuje 

Ógai povídku "Závěť Okicu Jagoemona", která byť čerpá 

tematicky z historické události ze 17. století, je přímou oslavou 

Nogiho jednání. 

4 V této souvislosti je třeba zmínit, že generál Nogi a Mori Ógai měli mnoho 

společného: oběma se dostalo klasické výchovy, oba měli za sebou studijní stáž 

v Německu. Jako důstojníci pozemní armády se oba účastnili rusko-japonské 

války a za své jednání během tohoto konfliktu byli oba vystaveni ostré kritice. 
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V následujících letech poté Ógai napíše skoro dvě 

desítky historických povídek a novel, které na historickém 

pozadí konfrontují tradiční iracionalismus s moderním 

japonským myšlením a v kterých zcela zřejmě zaznívá kritika 

současné společnosti. Individuální oběť je poté motivem, který 

v různých podobách prostupuje většinou těchto děl. 

Kinošita Mokutaró, mimo jiné autor mnoha cestopisných 

črt z celého světa, přirovnal literární odkaz svého učitele Mori 

Ógaie k egyptským Thébám 5 
- městu, do něhož podle 

starověké pověsti vedlo sto bran ( odtud název hekatompylos ). 

Ógaiovo obsáhlé dílo zahrnuje povídky, novely, romány, 

autobiografické črty, čínské básně kanši, literárně kritické a 

teoretické statě, odborné studie a překlady. Kritické vydaní 

sebraných spisů Mor i Ógaie nakladatelství lwanami z let 197 4-

1975 má osmatřicet svazků a jistě nebude daleko o pravdy, 

prohlásíme-li, že ať už čtenář kteroukoli z mnoha "bran" k to

muto rozsáhlému dílu, pokaždé se mu naskytne odlišný a 

přesto jedinečný pohled. 

Vstupní "branou", kterou se pokusíme projít my v této 

práci, nám budou historické prózy Mori Ógaie z let 1912 až 

1916. V úvodní kapitole ( 2.) se pokusíme nejprve představit 

zevrubně vznik moderního historického románu v japonské 

literatuře a poté se zaměříme na specifické rysy Ógaiových 

historických próz v oblasti tématu i zpracování. 

V následující kapitole ( 3.) soustředíme pozornost na po

vídku "Správce Sanšó" ( 1915 ), kterou se pokusíme interprete-

5 Hlavní město egyptské říše za vlády ll. dynastie ( 2134 - 1991 př. K. ) a 18. 

dynastie ( 1550- 1292 př. K.). 
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vat na základě srovnání s literární předlohou. Především se 

zaměříme na výklad motivu sebeobětování ( 4.) a charakteris

tiku ženských postav ( 5.), přičemž tyto otázky se pokusíme 

vnímat v širším kontextu Ógaiovy tvorby. 
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2. HISTORICKÉ PRÓZY MORI ÓGAIE 

2.1. HISTORICKÝ ROMÁN V KONTEXTU SVĚTOVÉ A JAPONSKÉ LITERATURY 

Friedrich Nietzsche ( 1844 - 1900 ) v reakci na důraz, 

který soudobá historiografie kladla na objektivní posouzení 

historické skutečnosti, svého času prohlásil, že nic takového 

jako historická skutečnost neexistuje. Jediné, co skutečně 

existuje, je interpretace historické skutečnosti a teprve tento 

proces, který přirozeně není objektivní, dává historii smysl. 

Historická literatura, tedy literatura, která si volí téma 

v minulosti, je formou reflexe historické skutečnosti a JeJim 

základním impulsem je potřeba člověka, reflektovat historickou 

zkušenost ať už v rovině individuální nebo společenské. 

V tomto smyslu je historická literatura součástí širšího proudu, 

který bývá dnes označován za alternativní historii. 

Gyorgy Lukács 6 
( 1937 ) spojuje počátky historického 

románu 7 s vydáním literární juvenilie Waltera Scotta "Waver

ley" ( 1841 ). Samozřejmě, že i z doby starší se dochovala 

literární díla s historickou tematikou, v těchto dílech ovšem 

"nenalezneme nic, co by nám mohlo objasnit povahu historické-

6 Gyorgy Lukács ( 1885 - 1971 ) - maďarský marxistický filozof a literární kritik, 

považován za zakladatele "západního marxismu". Autor studií "Teorie 

románu" ( 1920) či "Historie a třídní vědomí" ( 1923 ). 
7 Termín historický román odpovídá v terminologii japonské literární vědy pojmu 

"rekiši šósecu" ( ~'ll::d,IDI. ). Význam pojmu "šósecu" je ovšem poměrně vágní

Cubouči Šójó, který tento pojem poprvé v japonské literární teorii definuje, jej 

používá ve významu "román", nicméně v pozdějších letech a v současnosti 

označuje tento termín prozaické útvary, bez ohledu na jejich rozměr a povahu. 

Vzhledem k tomu, že literární díla Mori Ógaie zkoumaného období jsou tvořeny 

především povídkami, ve vztahu k dílu Mori Ógaie se budeme přidržovat označení 

historické prózy. 
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ho románu" ( Lukács, 1937 ). Podle Lukásce ( 1937 ) není 

historie v těchto literárních dílech ničím víc než "převlekem", 

přičemž vše ostatní je do příběhu zpětně implementovanou 

projekcí autorovy současnostt 

Způsob zpracování historické skutečnosti se stal pro mo

derní historický román přirozeně zásadní otázkou, neboť 

historická a umělecká složka se do značné míry eliminují. 

Snaha o věrohodné zachycení historických událostí byla 

překážkou fabulace, uplatnění fantazie autora nevyhnutelně 

s sebou přinášelo skreslení skutečnosti. Zatímco historický 

román v době romantismu se snažil především o zachycení 

dobového koloritu, který byl pozadím volně fabulovaného děje, 

realistický historický román kladl důraz i na historickou věro

hodnost děje. Také ve vývoji moderního historického románu 

v japonské literatuře a koneckonců i v díle Mori Ógaie sehrála 

tato otázka významnou roli. 

Z literárně historického hlediska dochází k rozvoji 

historického románu především v období hlubokých společen

ských změn, které přirozeně vyvolávají potřebu reflektovat 

vývoj ( Lukásc, 1937 ). V tomto smyslu lze oblibu historického 

8 Snahu o literární zpracování historického tématu můžeme nakonec vysledovat i 

v japonské středověké literatuře. Výmluvným příkladem jsou "válečné příbě

hy" ( gunki monogatari ), jejichž autoři zpětně zachycují, "jak se pod tíhou vněj

šího tlaku nejprve zhroutil zdánlivě neměnný úřednický systém civilní správy a 

centrální vlády aristokratických byrokratů ve chvíli, kdy jeho stoupající nároky na 

materiální statky a neomezenou kontrolu narazily na stejné nároky vojenské 

šlechty, a jak se posléze rozpoutal mocenský boj mezi vojenskými rody 

navzájem"( Švarcová, 2005 ). I zde je ovšem historická skutečnost pouze iluzí, 

která je skrze vypravěče formována autorovým estetickým záměrem, který 

potlačuje možnost zachytit jednání jedince v jeho společenském kontextu. 
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románu na počátku 18. století interpretovat jako důsledek 

napoleonských válek a poválečných změn. V případě moderní 

japonské literatury to byly společenské změny po roce 1868, 

které se staly významným impulsem pro vznik historického 

románu. Tato potřeba zodpovědné historické reflexe se poté 

nejzřejměji projevu v dílech Mori Ógaie či Šimazaki Tósona. 

Zmínili jsme již středověké válečné příběhy jako příklad 

japonské historické literatury. Vyprávění s historickou tématikou 

nalezneme ovšem i v pozdějších dobách. Knížky lidového čtení, 

které si současně se rozvojem měšťanské kultury na konci 17. 

století získaly velkou oblibu, často volily témata z minulosti, 

v otázce zpracování historického tématu si ovšem jejich autoři 

počínali velice svévolně a ve snaze především pobavit čtenáře 

se vyhýbali hlubší reflexi dějinný událostí či jednání jedince. 

Není divu, že pozdější historická próza a moderní literatura 

obecně se k těmto kořenům nevracela. 

Počátky moderní literatury jsou dnes spojovány předev

ším s vydáním literárně teoretické studie Cubouči Šójóa "0 

povaze románu" ( Šósecu šinzui, 1885 - 1886 ), která poprvé 

srozumitelně vymezila estetické požadavky moderní literatury, a 

románem Futabateie Šimeie "Plynoucí oblaka" ( Ukigumo, 

1885 ). Vlastní literární tvorba s historickou tematikou na sebe 

nenechala dlouho čekat. Ještě předtím si ale do Japonska 

našlo cestu zmíněné dílo Waltera Scotta -v roce 1880 vychází 

pod romantickým názvem "Milostný příběh jarního větru" pře

klad části Scottova románu "Nevěsta z Lammermooru" ( 1819 ). 

Autorem tohoto překladu byl tehdy ještě student a začínající 

spisovatel Cubouči Šójó. Dílo Waltera Scotta si sice získalo 

v Japonsku oblibu až mnohem později, ve 20. letech 20. století, 
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vydání tohoto překladu je ovšem lze vnímat v kontextu Šójóova 

teoretického díla jako významný podnět na cestě k moderní 

historické literatuře. 

Vlastní historické prózy se poté v japonské literatuře 

objevují na konci 80. let 19. století. Otázka zpracování 

historického tématu byla ovšem v této době zastíněna hledáním 

nové jazykové formy. Sem patří především rané prózy Jamady 

Bimjóa. 

Jamada Bimjó ( vl. jm. Jam ad a Taketaró, 1868 - 191 O ) 

byl v 80. letech 19. století považován za mimořádně nadaného 

básníka a spisovatele se zářnou budoucností. Již v roce 1885 

se společně s Ozaki Kójóem ( 1868 - 1903 ), lšibaši Šianem 

( 1867- 1927 ) a dalšími podílel na vzniku literární "Společnosti 

přátel tuše" ( Kenjúša ), jejíž tvorba po mnoho následujících let 

zcela dominovala japonské literatuře. Na počátku 90. let se 

ovšem Bimjó dostal do vleklé tvůrčí krize, po níž se na dlouho 

odmlčel, aby se na sklonku svého života vrátil s několika 

nenápadnými povídkovými soubory. 

Z jeho ranných próz se největší pozornosti dostalo 

"historickým" povídkám "Pláně Musašino" ( Musašino, 1887 ) a 

"Motýlek" ( Kóčó, 1889 ). V první z nich se vypravěč vrací do 

období bojů o nadvládu po pádu kamakurské vlády ve 14. 

století a líčí tragický osud dvou vojáků, kteří netušíce, že o 

rozhodující bitva byla již vybojována, spěchají na bojiště, kde je 

nečeká nic jiného než smrt v rukou nepřítele. Mladá Ošimo, 

která tuší smrt otce i manžela, ovšem překonává svůj smutek a 

sama se vydává se zbraní v ruce po jejích stopách - ani ona 

ovšem nemůže uniknout tragickému osudu a nakonec umírá ve 

spárech divé zvěře. 

Také povídka "Motýlek" zachycuje tragický osud silné 
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mladé ženy ve válečné vřavě. Sedmnáctiletá dvorní dáma 

šťastně unikne jisté smrti během námořní bitvy u Dannoury, 

která znamenala definitivní porážku rodu Taira, a břehu se 

setkává se svým milým. Její štěstí ovšem netrvá dlouho - brzy 

zjišťuje, že její milý je ve skutečnosti nepřítelem, který se potají 

vetřel do přízně jejího pána. Hluboce vnitřně rozpolcena 

nakonec volí oddanost vůči pánovi před láskou k milému, 

kterého ve spánku zavraždí. 

Obě povídky mají řadu shodných rysů - svoji pozornost 

soustředí především na barvami prosycený popis scény, 

historická událost je pouze širokým rámcem a prostředkem 

k zachycení jedince v tíživé životní situaci. Historická 

věrohodnost, podobně jako pro většinu romantických 

spisovatelů, nehrála pro Bimjóa příliš velkou roli. V úvodu 

povídky "Motýlek" sice Bimjó uvádí, že se nechal inspirovat 

historickými zápisy, povídku "Musašino" ovšem poměrně 

výmluvně označuje za "dobové vyprávění" ( džidai monogatari ), 

nikoli historickou prózu. 

Největší přínos Bimjóovi tvorby bezpochyby leží v jazyko

vé rovině. Zmíněné prózy patří k prvním beletristickým pokusům 

o formální sjednocení literárního jazyka s mluvenou japonštinou. 

Pásmo vypravěče je psáno živým hovorovým jazykem -

v případě pov. "Musašino" experimentuje s dnes zcela běžným 

větným zakončením -da, v povídce "Motýl" přechází k vytříbeně 

působícímu tvaru -desu. Na druhé straně v dialogu se 

paradoxně Bimjó striktně přidržuje archaických tvarů. Tuto 

jazykovou disharmonii mezi vypravěčem a postavami, kterou 

pozdější historický román odmítl, můžeme ovšem vnímat jako 

Bimjóovu snahu vypořádat se s problémem historické autentič

nosti. 
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Na počátku 90. let, které přinesly velký rozkvět historické 

prózy, proběhla v literárně orientovaném tisku diskuze, která se 

věnovala otázce zpracování historického tématu v literárním 

díle a předznamenala tak do značné míry vývoj historické 

literatury v budoucích letech. 

V roce 1894 píše Cubouči Šójó pod vlivem 

shakespearovské dikce divadelní hru "List pavlónie" ( Kiri ičijó ), 

která si získala velkou oblibu a je dodnes součástí repertoáru 

kabuki. Navzdory vřelé reakci ze strany publika se stala tato hra 

předmětem kritiky Takajamy Čógjúa 9 
, který ji sice přiznal 

výjimečné charakterové prokreslení, nicméně odsoudil 

nedostatečnou tragičnost hlavních postav. " Velké drama vyža

duje velký rozkol a velký rozkol vyžaduje velké vyvrcholení.( ... ) 

Pokud je to možné, autor by se neměl k naplnění svého záměru 

vědomě odchylovat od historických faktů, nicméně literatura 

není historie. Literatura není tvořena pro historii. Autor musí 

vědět, jak si zachovat svobodné a nezávislé postavení a jako 

autor krásné literatury by si měl být vědom toho, že pokud je to 

nezbytné, je třeba historická fakta upravit. 10
" Jak je patrné 

z těchto slov, Čógjú v souladu s romantickou metodologickou 

koncepcí historického románu přiznává autorovi právo ( a 

současně i povinnost ) přetvářet historický materiál za účelem 

naplnění autorského záměru. 

Cubouči Šójó, který se dlouho snažil vyhnout konfrontaci 

9 Takajama Čogjú ( ~rJJm.tj::, 1871 - 1902) byl literární kritik, který největšího 

ohlasu dosáhl na konci období Meidži především mezi mladou generací. Od 

nacionalismu v pozdních letech svého života obrátil k ničirenovskému buddhismu. 

Autor díla "Názory doby" ( Džidai kanken, 1898 ) nebo "0 estetickém 

životě" ( Biteki seikacu wo ronzu, 190 I ). 
10 "Haru no i ega Kiri ičijó wo jomite" in "Taijó", březen až duben 1896 
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na toto téma, zveřejnil v následujícím roce stať "Pochybnosti o 

historickém dramatu" 11
, v níž kritiku Čogjúa odmítá. "V případě 

uměleckého díla, které je tvořeno na základě autorovy 

imaginace, nakládá autor s dějem, postavami a jednotlivými 

motivy zcela podle vlastní vůle ( ... ) V případě historického 

dramatu to tak ovšem není. V historii vidíme vývoj podřízený 

základnímu principu přirozenosti, a tento vývoj prostupuje 

životy jedinců a současně je přesahuje. Schopnosti 

výjimečných individualit mohou občas ovlivnit směr a rychlost 

tohoto vývoje, nicméně to je pouze časově omezená 

manipulace. Podíváme-li se na dějiny jako celek, jedinec je 

vždy nakonec pohlcen tímto principem." 

Cubouči Šójó v této stati mluví především o historickém 

dramatu. Pokud ovšem odhlédneme od formálních odlišností 

obou žánrů, můžeme tuto koncepci volně aplikovat i na 

historický román. Šójó poukazuje na to, že historie není tvořena 

jedinci, byť ti mohou její vývoj dočasně ovlivnit, ale "zákonem 

přirozeného vývoje", který jedince zcela pohlcuje. Povinnosti 

autora historického dramatu, resp. historického románu, je 

zachytit tuto "historickou přirozenost". A toto je téma, které 

společně s otázkou metodologického zpracování historického 

materiálu nalezneme i u Mori Ógaie. 

Na konci 90. let dosáhl mezi autory historických románů 

výsadního postavení Cukahara Džúšien (vl. jm. Šizumu, 1848-

1917 ), původně novinář deníku "Tókjó hibi šimbun" a 

překladatel. Mezi jeho nejznámější dílům patří román "Jui 

Masajuki" ( 1897 ), jehož hlavním hrdinou je stejnojmenná 

historická postava vojevůdce 1. pol. 17. století, či "Amakusova 

11 "Šigeki ni cukite no utagai" in "Waseda bungaku", říjen 1897 
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vzpoura" ( 1907 ), zachycující průběh křesťanské vzpoury z let 

1637 až 1638 a postavu jejího vůdce Masudy Tokisady ( též 

Amakusa Širá ). Také on nepřikládal ovšem historické věrnosti 

velký význam a soustředil se především na zachycení 

dramatických osudů svých hrdinů. 

Není bez zajímavosti, že v březnu roku 1908 - nedlouho 

po vydání zmíněného románu "Amakusova vzpoura" a 

současně několik let před vydáním "Závěti Okicu Jagoemona" -

píše Ógai v dopise adresovanému Ueda Binovi, který toho času 

pobýval v Paříži, o současné japonské literatuře : " Dnes když 

se objeví dílo podobné Anatolu Francemu, ihned je odsoudí 

jako cosi zastaralé a zatuchlé ... Co se týče historického 

zkoumání, zdá se jako by nebylo než Džúšienovy školy." Ógai 

zjevně naráží na dominanci naturalismu, která právě v roce 

1908 dosáhla svého vrcholu, současně odsuzuje i historický 

román Džúšiena a jeho vrstevníků. Zde je třeba si povšimnou 

výrazu "historické zkoumání" ( rekiši no kenkjú ), který Ógai 

zcela jistě neztotožňuje z historickou literaturou, nicméně jej 

zjevně považuje za její úhelný kámen. Právě v tomto bodě se 

poté Ógai, který trval na exaktně vědeckém a racionálně 

kritickém přístupu, liší od Džúšiena. 

Literární naturalismus přinesl nový kritický pohled na 

historický román. Literatura v naturalistickém pojetí byla 

prostředkem reflexe soudobé společnosti s jejími aktuálními 

problémy. Historická literatura, která hledala své náměty 

v minulosti, byla proto považována za žánr literatury zábavné. 

Pozdější literární tvorba Mori Ógai ovšem ukázala, že historický 

román může reflektovat i soudobou společnost a nést zcela 

aktuální sdělení. 
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2.2. SMRT GENERÁLA NOGIHO A JEJÍ VÝZNAM V HIST. PRÓZÁCH MORI 

ÓGAIE 

Jak je patrné i ze zmíněného dopisu, Ógai již v této době 

věnoval pozornost soudobému historickému románu, byť z této 

poznámky nemůžeme usuzovat do jaké míry. Je ovšem zcela 

přirozené, že člověk takové erudice, který kritickým pohledem 

sledoval všechny oblasti literární tvorby od poezie přes prózu 

až po drama, se zamýšlel i nad tehdy populárním historickým 

románem. 

Události léta roku 1912 byly ovšem hlavním impulsem, 

který do Ógaiovy vlastní beletristické tvorby vnesl historické 

téma. 30. června tohoto roku zemřel ve věku 61 let po dlouhé 

nemoci císař Meidži - pro mnoho generací symbol období 

přechodu od feudální k moderní společnosti. Nacume Sóseki ve 

svém románu "Kokoro" ( Kokoro, 1914 ), ve kterém je smrt 

císaře důležitým motivem, zachycuje atmosféru tohoto období: 

"A poté za letního horka zemřel císař Meidži. Tehdy jsem si 

pomyslel, že duch období Meidži začal s nástupem císaře a 

s jeho smrtí také skončil. Náhle mě zasáhlo vědomí, že pro nás, 

kteří jsme byli formováni právě obdobím Meidži, už další život 

znamená vystoupit za jeho hranice." Skutečnost, že Nacume 

Sóseki se narodil v roce 1867 a bylo mu tedy právě tolik let, 

kolik jich uplynulo od Restaurace, jako by symbolicky 

poukazovala na jeho svázanost s obdobím Meidži. Ve dnech a 

týdnech, které následovaly, se celá země zahalila do smutku. 

Červencové číslo tehdy velice populárního společensko

politického měsíčníku "Japonsko a Japonci" ( Nihon ojobi 

nihondžin ) vyšlo v ponuře černošedém přebalu, namísto 

tradičního sytě červeného provedení, a úvodní nekrolog hlásal, 

že zemřel "velký císař, který v naší době nejvíce přispěl 
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k pokroku" a v těchto těžkých časech "byl světlem 

které vedly lid". 

oporou, 

Pohřeb císaře Meidži se konal 13. září a téhož dne 

v odpoledních hodinách spáchal generál Nogi Maresuke 12 se 

svou ženou rituální sebevraždu. Zatímco smrt císaře Meidži 

byla vnímána vesměs v jediné rovině jako tragický skon 

významné osobnosti, dramatické okolnosti smrti generála 

Nogiho hluboce zasáhly a rozdělily japonskou společnost. 

Zatímco široká veřejnost pociťovala především soucit, řada 

12 Nogi Maresuke ( 1849- 1912) Narozen v rodině samuraje v prov. Čóšú. V roce 

1865 se účastní na straně knížectví Čóšú bojů s šogunátními vojsky. Po roce 1868 

se stává důstojníkem nově se formující armády. V roce 1877 během povstání 

Saigó Takamoriho ( 1828 - 1877 ) velel 14. pěší pluku, který při střetu s vojsky 

knížectví Sacuma utrpěl těžkou porážku, navíc přišel o zástavu. Mladý důstojník 

Nogi, zdrcen tímto neúspěchem, pomýšlel podle dochovaných svědectví na 

sebevraždu, nicméně se mu dostalo podpory od mladého císaře Meidži. Ztrátu 

zástavy a vděčnost císaři, který mu zachránil život, uvádí Nogi ve své závěti jako 

důvod své sebevraždy. V roce 1886 se Nogi společně s hlavním stratégem čínsko

japonské války Kawakami Sórokuem ( 1848 - 1899 ) odjíždí na studijní stáž 

v Německu. V roce 1895 se účastní vojenské výpravy na Taiwan, o rok později je 

pověřen dočasnou správou ostrova. V roce 1904 byl znovu povolán do aktivní 

služby a pověřen vedením pozemního útoku na Port Artur. Fatální chyby jeho 

vojenského štábu byly vysokých ztrát. Nakonec s podporou Kodamy Gentaróa 

( 1852 - 1906 ), hlavního stratéga pozemních operací japonské armády na 

kontinentu, se podařilo Novinu nejprve zničit ruské dělostřelecké baterie, 

rozmístěné severně od Port Arturu, a nedlouho poté i dobít samotný přístav. 

Během tohoto konfliktu ztratil Nogi i oba syny. Po návratu z rusko-japonské války 

přinesl tisk fotografii generála Nogiho, který při slavnostní přehlídce jede na koni 

až na konci průvodu. Také před císaře Meidži předstoupil údajně v uniformě, 

kterou nosil na bojišti, a ve svém hlášení neopomněl zmínit všechna svá 

pochybení. Navzdory tomu si svojí pokorou a sebezapřením získal sympatie jak 

císaře, tak široké veřejnosti. Nogi se stal ředitelem prestižního vzdělávacího 

ústavu Gakušúin a byl lektorem mladého prince Hirohita. Tisk jej označuje 

přízviskem "svatý generál" ( seišó ). 
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představitelů japonské inteligence tento demonstrativní akt 

feudální morálky odsoudila jako nebezpečný přežitek minulosti, 

pro nějž není v moderní, racionálně smýšlející společnosti 

místo. 

V již zmíněném románu "Kokoro" Nacume Sóseki říká 

ústy svého hrdiny : "Už jsem skoro zapomněl, co vlastně slovo 

džunši znamená. Člověk běžně nemá potřebu je používat a tak 

se asi skrývalo ponořeno na dně mého vědomí." 

Tato slova v sobě skrývají hlubokou pravdu. Navzdory 

obecně rozšířenému mýtu nebyla rituální sebevražda džunši, 

kterou následoval vazal svého zemřelého lenního pána, vždy 

obecně rozšířeným společenským jevem. 

První zmínky o tomto druhu sebevraždy nalezneme 

v čínských kronikách ze 3. století, podle nichž byla vládkyně 

Himiko po své smrti pohřbena s řadou svých služebných. Již 

v japonské kronice "Záznamy o naší zemi" ( Nihonšoki, 720 ) 

nalezneme ovšem zmínku o zákazu lidských obětí, které byly 

nahrazeny symbolickou keramikou haniwa. Vzestup vojenské 

šlechty ve 12. století s sebou přinesl i změnu v pohledu na 

základní hodnoty života a smrti a rituální sebevražda, kterou 

následovali vazalové svého padlého pána, se stala poměrně 

rozšířeným jevem, který byl na jedné straně výrazem bezmezné 

oddanosti, na straně druhé patrně v mnoha případech pro 

samuraje i jediným východiskem ze společensky bezprizorního 

postavení. 

V 1. pol. 17. století se objevují rituální sebevraždy džunši 

i v případě, že lenní pán zemřel přirozenou smrtí. Prudký nárůst 

těchto sebevražd vedl nakonec centrální vládu v Edu v roce 

1663 k vydání ediktu, kterým džunši plošně zakázala- nevedlo 
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ji k tomu ovšem předčasné humanistické prozření, jako spíš 

obava o politickou stabilitu v jednotlivých regionech. Právě 

počátek 17. století představoval v japonské historii poslední 

velký vzestup počtu rituálních sebevražd džunši, které byť se 

staly vděčným tématem různých literárních a divadelních děl, 

se později objevovaly pouze ojediněle. 

Západní kulturní vliv v 2. pol. 19. století a především 

křesťanský humanismus od 80. let postupně změnil vnímaní 

základních lidských hodnot ve společnosti a pojmy jako džunši 

vymazal ze živé slovní zásoby japonské společnosti. Právě 

rituální sebevražda generála Nogi ovšem japonské inteligenci 

palčivě připomněla toto dědictví i skutečnost, že morální 

hodnoty a způsob myšlení nelze změnit tak snadno jako vnější 

podobu společnosti. Pro Mori Ógai se stalo toto duchovní 

dědictví minulosti, které se skrývalo pod nánosem západní 

kultury, klíčovým tématem jeho historických próz. 

2.3. HLAVNÍ TÉMATA HISTORICKÝCH PRÓZ MOR! ÓGAIE 

Již jsme zmínili, že smrt generála Nogiho byla klíčovým 

impulsem pro směřování Ógaiovy literární tvorby. Pouze pět dní 

po smrti generála Nogiho, v den jeho pohřbu 18. září dokončuje 

Ógai svoji první historickou povídku "Závěť Okicu 

Jagoemona" ( Okicu Jagoemon no išo, 1912 ) 13
. V následujících 

13 Povídka vyšla nejprve v říjnu v časopise "Středová perspektiva" ( Čúó kóron ), 

později v červnu roku 1913 vyšla společně s povídkami "Rod Abe" a "Sahaši 

Džingoró" knižně v souboru nazvaném příznačně "Vůle". Mezi oběma texty, tedy 

časopiseckým a knižním vydáním, jsou patrné značné rozdíly. Spěch, s jakým 

dokončil Ógai první verzi povídky, mu nedovolil dostatečně prozkoumat 
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letech poté Ógai napíše dalších čtrnáct historických próz 14
, 

v nichž často zpracovává navzájem velice blízká témata. 

Podívejme se nyní na nejvýznamnější z nich. 

Zatímco řada jeho současníků jednání generála Nogiho 

kritizovala, Ógai vyjádřil v "Závěti Okicu Jagoemona" hluboké 

pochopení pro jeho rozhodnutí. V této povídce, která vznikla 

především na základě rozsáhlých "Zápisků starce" ( Okinagusa, 

1772 - 1778 ) nižšího úředníka správy města Kjóta Kanzawy 

Sadamota, nechává vypravěč hlavní postavu samuraje 

Jagoemona, který se rozhodl spáchat rituální sebevraždu, 

formou závěti psané v archaickém úředním stylu osvětlit motivy 

svého jednání, které se skrývají daleko v minulosti. 

Mladý samuraj Jagoemon, je jednoho květnového dne 

roku 1624 pověřen svým pánem, aby se vypravil společně se 

samurajem Jošidou Seibeiem na tržiště v Nagasaki pro 

věhlasné vonné dřevo, dovážené z Číny. Když se začne Okicu 

přehazovat se samurajem ze Sendai, který od svého pána 

dostal stejný úkol, dojde mezi Jagoemonem a Seibeiem 

k hádce. Zatímco Seibei prezentuje racionální názor a 

poukazuje na nesmyslně přehnanou cenu zboží, pro 

Jagoemona je vztah mezi zbožím a penězi naprosto 

bezvýznamnou záležitostí - jeho jediným cílem je splnit přání 

svého pána." Pro mě je důležitý pouze pánův příkaz. Kdyby mi 

pán přikázal, abych dobil ten či onen hrad, nezastavily by mě 

ani zdi ze železa. Kdyby mi řekl, abych mu přinesl tu či onu 

hlavu, nehleděl bych na to, jestli je to bůh či ďábel." Spor mezi 

historické prameny. V knižním vydání je patrné, že se snaží tyto nedostatky 

nahradit. 
14 Historická próza tvoří převážnou část Ógaiovy tvorby v letech 1912- 1916, 

nalezneme zde ovšem i několik děl, které zachycují ryze současnou společnost. 
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oběma nakonec vyvrcholí potyčkou, při které Jagoemon Seibei 

usmrtí. Vědom si svého provinění je Jagoemon odhodlán 

spáchat sebevraždu, jeho pán mu však jeho provinění promine. 

"Kdybychom vždy a všude hledali pouze zisk, nezbylo by na 

světě nic, čeho bychom si mohli vážit." V těchto slovech
1 

které 

Ógai vkládá do úst Jagoemonova pána, nejzřejměji zaznívá 

kritika soudobého egoizmu a ziskuchtivosti, a vůči ní i 

pochopení pro oddanost, které přesahuje možnosti rozumového 

vysvětlení. Ta je také vyjádřena o mnoho let později 

rozhodnutím Jagoemona následovat svého zemřelého pána 

sebevraždou džunši. 

V povídce "Závěť Okicu Jagoemona" se zcela zreJme 

překrývají dva historické příběhy - v příběhu samuraje Okicu 

Jagoemona je zašifrován i tragický osud generála Nogiho. Již 

v této první historické próze tak Ógai odhalil metodu překrývání 

minulosti a současnosti, kterou používá i v následujících 

prózách, a která v jeho historických prózách oživuje zcela 

aktuální témata. 

Také v následující povídce "Rod Abe" ( Abe ičizoku, 

1913 ) je rituální sebevražda džunši jako výraz věrnosti a 

oddanosti, která přesahuje rovinu rozumového chápání, 

hlavním tématem. Zatímco v "Závěti Okicu Jagoemona" je tento 

motiv interpretován v bezkonfliktním vztahu vazala a lenního 

pána, mezi kterými panuje vzájemné pochopení, v "Rodu 

Abe" je zasazen do širších souvislostí a poukazuje na fatální 

bezmoc jedince tváří tvář společnosti. Abe lčiemon je 

významným vazalem knížete Hosokawy Tadatošiho a po smrti 

lenního pána se od něj očekává, že jej bude následovat. K tomu, 

aby mohl vazal spáchat sebevraždu džunši, bylo ovšem 

nezbytné svolení lenního pána, a to se lčiemonovi nedostalo. 

/ 
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Rod Abe je tak vystaven posměchu ze strany ostatních vazalů. 

Když nakonec lčiemon spáchá demonstrativní sebevraždu, aby 

učinil přítrž těmto pomluvám, jeho synům je snížen příjem, což 

je považováno .. Když se pak při obřadu u příležitosti výročí smrti 

knížete Hosokawy jeden ze synů lčiemona odřízne vlasy, je to 

považováno za znesvěcení a proto Je namístě popraven. 

Následuje útok na rezidenci rodu Abe, při kterém jsou všichni 

potomci Abe lčiemona povraždění. Postavy této povídky jsou 

chyceni v pasti morálních imperativů a aniž by mohli vzdorovat, 

ve vleku osudové předurčenosti spějí ke své zkáze. 

Povídka "Incident v Sakai" ( Sakaí džíken, 1914) popisuje 

konflikt mezi japonskými vojáky a francouzskými námořníky 

z roku 1868 a i zde hraje rituální sebevražda významnou roli, 

především ale jako prostředek konfrontování západních hodnot 

s japonskými. Současně Ógai podobně jako v povídce "Rod 

Abe" poukazuje tragický úděl jedince, který se "proviní" proti 

třídnímu morálnímu kodexu - samurajové, kteří na žádost 

francouzského velvyslance dostanou milost, se nesmí vrátit do 
I 

služby a končí jako vyhnanství na okraji společnosti. 

Vztah jedince a společenské autority je potom z jiného 

úhlu zobrazen i v novele "Ošil Heihačiró" ( 1914 ), která 

zobrazuje vzpouru stejnojmenného učence s stoupence učení 

Wang Jang-minga proti šogunátu v 17. století. 

Téma střetu s autoritou potom z jiného úhlu rozebírá Ógai 

v novele "Óšio Heihačiró", která zobrazuje vzpouru 

stejnojmenného učence a stoupence učení Wang Jang-minga 

proti šogunátu v 17. století. Óšio ve snaze zmírnit bídu obyvatel 

Ósaky vedl útok proti sýpkám, v nichž knížecí rody úmyslně 

zadržovali rýži. V duchu učení Wang Jang-minga se rozhodne 

tuto kritiku a protest převést v jednání a navzdory svému 
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přesvědčení se uchýlí k ozbrojené vzpouře, která ovšem 

nakonec skončí neúspěchem. Ógaiova kritika směřuje vůči 

neschopné vládě, která je příčinou hladu a bídy, současně ale 

nastoluje otázku, zda-li právě útlakem ze strany politické 

autority lze ospravedlnit vzpouru. V osobě Heihačiróa a v jeho 

vzpouře zřetelně zaslechneme ozvěny politického procesu se 

socialistou Kótoku Šúsuiem, který byl v roce 1911 spolu 

s dalšími jedenácti anarchisty po vykonstruovaném procesu 

popraven. 

K tématu sebevraždy jako emotivnímu výrazu oddanosti 

se vrací Ógai také v povídkovém triptychu "Správce 

Sanšó" ( 1915 ), "Poslední slovo" ( 1915 ) a "Na řece 

Takase" ( 1916 ), zde jej ale zachycuje v zcela odlišné rovině. 

Zatímco ve zmíněných povídkách "Závěť Okicu Jagoemona" a 

"Rod Abe" jsou hlavní hrdinové představitelé samurajské třídy 

buši, tj. jejich jednání a myšlení je formováno morálním 

kodexem společným dané společenské vrstvě, zde Ógai 

zachycuje postavy v nezralém věku, jejichž jednání je 

spontánní a vychází z jejich přirozené osobnosti. 

V historickým prózách Mor i Ógaie nalezneme 

samozřejmě i další důležitá témata, toto jsou pouze některá 

z nich. I z toho je ovšem patrné, že literární dílo Mori Ógaie, 

které se vždy zabývalo aktuálními společenskými problémy, 

neutíká k historické tématice, aby se vyhnulo podobné 

angažovanosti. Naopak. Ať už staví do středu pozornosti 

vypravěče historické postavy z období vlády tokugawského 

šógunátu, nebo z období Heian, vnáší do příběhu vždy zcela 

aktuální společenská témata a kritiku namířenou vůči současné 

společnosti. 
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2.4. ZPŮSOB ZPRACOV ÁNÍ HISTORICKÉHO MATERIÁLU 

V lednu roku 1915 uveřejnil Ógai současně s povídkou 

"Správce Sanšó" literární esej "K historii čelem a k historii 

zády" ( Rekiši sono mama to rekiši banare ). Jak se později 

zmíníme, "Správce Sanšó" zaujímá mezi historickými prózami 

zvláštní postavení - Ógai se na rozdíl od předcházející tvorby 

nechal inspirovat lidovým vyprávěním, o jehož historické 

relevanci lze pochybovat, a také způsob zpracování předlohy je 

ve srovnání s předcházejícími prácemi mnohem uvolněnější. Je 

tedy vcelku pochopitelné, že současně s vydáním této prózy, 

cítil Ógai potřebu kriticky poukázat na proměnu tvůrčích 

postupů. Esej samotný je ovšem nejen autorskou poznámkou 

k povídce "Správce Sanšó", ale vrhá i světlo na jeho historické 

prózy jako celek. 

"Při studiu historického materiálu jsem si začal vážit 

"přirozenosti", která se v něm odrážela a bylo mi proti mysli ji 

jakýmkoli způsobem pozměňovat. ( ... ) Nechtěl jsem měnit 

historickou přirozenost a tak jsem byl, aniž bych si toho povšiml, 

historií svazován. V těchto poutech jsem vzdychal bolestí a 

chtěl z nich uniknout." 

V duchu realistické historické tvorby se i Ógai v počátcích 

své tvorby tohoto období snaží, aby historické události tvořily 

přirozenou součást děje. Tak jako Cubouči Šójoovi i Ógaiovi se 

příčilo upravovat přirozený smysl historie, jenž nacházel v textu, 

s kterými pracoval. To samozřejmě neznamená, že by se 

doslova přidržoval historického materiálu - naopak tam, kde 

autor zápisků a poznámek, které mu byly zdrojem, zjevně 

historickou skutečnost upravuje, neváhá příběh upravit. Tento 

postup samotný stavěl ovšem Ógai před dilema - jako 
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spisovatel cítil přirozenou potřebu s materiálem tvůrčím 

způsobem pracovat. 

Ve zmíněném eseji Ógai naznačuje, že zatímco doposud 

se snažil zobrazovat historii v takové podobě, v jaké ji viděl 

( rekiši sono mama ), v následující tvorbě, počínaje povídkou 

"Správce Sanšó", se bude snažit zbavit tohoto břemene ( rekiši 

banare ). Tuto změnu v Ógaiově tvorbě můžeme tedy vyložit 

jako posun od romantické k realistické metodě zpracování 

tématu. Neznamená to, že tato povídka nebo zmíněny esej 

znamenaly zcela jasný předěl v Ógaiově tvorbě. Jak poukazuje 

lnagaki Tacuró ( 1989 ), poměrně volné zpracování historické 

látky nalezneme i v historických prózách před rokem 1915, např. 

v povídce "Manželé Jasuiovi" ( 1914 ), a zároveň snahu věrně 

zachytit historickou skutečnost můžeme vysledovat i v jeho 

pozdějších pracích. Koneckonců Ógaiova obsáhlá životopisná 

díla jsou toho nejlepším příkladem. 

Podívejme se nyní ale na několik příkladů, které nám 

budou ilustrovat, jakým způsobem Ógai postupoval při psaní 

svých historických próz. 

Jak jsme již zmínili, v historických pracích Jamady Bimjóa 

je důraz kladen na zachycení scénické krajiny či zobrazení 

tragického prožitku hlavních postav - historické skutečnost se 

tak stává pouze rámcem, jehož hranice či styčné body lze 

libovolně posouvat či upravovat. Ógai naproti tomu 

upřednostňuje historickou věrohodnost a přirozenost - jeviště, 

které je pozadím děje, je zachyceno pouze prostě a jednoduše, 

byť popis nepostrádá poetiku i cit pro detail, psychologie postav 

je poté odhalována nepřímo a v náznacích skrze jejich chování. 

Zcela přirozeně tak v Ógaiově případě samotnému 
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tvůrčímu procesu předcházelo podrobné studium historických 

pramenů. Většinu z nich dnes literární historie zná - Ógai se o 

nich zmiňuje ve svých denících ( u některých proto můžeme 

přesně stanovit, kdy s nimi Ógai přišel poprvé do styku ) či 

v esejích, v nichž osvětluje vznik jednotlivých próz. Počet pra

menů se u jednotlivých próz značně liší - při psaní zmíněné 

povídky "Manželé Jasuiovi" si Ógai vystačil pouze s jediným 

pramenem 15
, na druhé straně v případě zpracování čínské 

legendy z 9. století o krásné a nadané Ju Chuan-či, která 

neváhala zavraždit z žárlivosti svoji sokyni v lásce a byla za 

trest popravena, v povídce "Ju Chuan-či" ( Gjogenki, 1917 ) 

uvádí Ógai dvacet osm historických pramenů 16
. 

Co se týče povahy historických pramenů, s kterými Ógai 

pracuje, jedná se zpravidla o laické záznamy, jejichž autoři 

chtěli daný příběh uchovat pro následující generace. V první 

fází zpracování těchto pramenů Ógai provádí podrobnou 

analýzu - motivy, které historickou skutečnost zjevně deformují 

či jsou zřejmou interpretací dané skutečnosti ze strany autora, 

zcela eliminuje a zachovává pouze "to, co je životně důležité 

pro utváření historické přirozenosti" ( lnagaki, 1989 ). Příkladem 

nám může být povídka "Incident v Sakai" ( 1914 ), která 

vznikala podle "Zúčtování v Sakai" ( 1893, nakl. Minoura 

Seiširó ) Sasaki Kózóa. V původní pasáži, která líčí 

nedorozumění mezi japonským obyvatelstvem a francouzskými 

15 Tímto pramenem byla kniha Wakajamy Kózóa "Mistr Jasui Sokken" ( nakl. 

Zóroku šobó, 1913 ). Z Ógaiova deníku se nicméně dovídáme, že neváhal 

kontaktovat potomky konfuciánského učence Jasui Sokkena ( 1799 - 1876 ), 

patrně aby si ujasni I některé skutečnosti. 
16 Ogata Cutomu ( 2002 ) i další literární historici se nicméně shodují, že Ógai 

všechny zmíněné prameny patrně prostudoval, při samotném psaní ovšem většinu 

z nich nijak nepoužil. 
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námořníky, jež vyvrcholí střeleckým útokem vojáků Tosy, 

Sasaki píše : "V tu chvíli naši knížecí vojáci zahájili střelbu, 

pouze ale na člun, v němž byli oni násilníci, a nikoli na 

ostatní." Jak konstatuje lnagaki Tacuró, z tohoto úryvku je 

zřejmé, že autor obhajuje správnost jednání japonských vojáků. 

Jeho citový vztah k této události je koneckonců patrný i ze 

spojení "naši knížecí vojáci" ( waga han heiši ). 

Stejnou pasáž poté přepisuje následovně: " Oba velitelé 

se během okamžiku rozhodli a přikázali "Pal". Vojáci nedočkavě 

vyrovnali sedmdesát hlavní vedle sebe, zamířili na čluny, do 

nichž nasedli prve se vylodivší vojáci, a vystřelili." Ógai se ve 

svých prózách snaží vždy zachovat postavení nestranného 

vypravěče, který pouze nezúčastněně a z povzdálí sleduje 

jednání postav a pečlivě dbá na to, aby se vyvaroval 

náklonnosti, soucitu či odsouzení. 

Zmiňme ovšem ještě jeden případ, který nám bude 

dokumentovat poněkud odlišnou stránku autorova přístupu 

k materiálu. V případě povídky "Správce Sanšó" posloužil 

Ógaiovi jako zdroj přetisk příběhu lidové vypravěčské formy 

sekkjó. V původní verzi propadají Andžu a Zušió hned druhý 

den své služby u správce Sanšóa beznaději, protože nejsou 

schopni zvládnout práci, která jim byla přidělena, a nevěda si 

rady chtějí spáchat sebevraždu. V povídce "Správce 

Sanšó" tuto scénu nenalezneme a podíváme-li se na to, jakým 

způsobem Ógai charakterově upravuje hlavní postavy, je zcela 

zřejmé proč. Ógai představuje Andžu jako silnou osobnost, 

sebevědomou a cílevědomou, která postupně překonává 

pochybností a spěje k osudovému rozhodnutí, které se ovšem 

nerodí snadno. Motiv sebevraždy jako výraz rezignace by 

významně pozměnil v očích čtenáře charakter hlavní postavy a 
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současně by zásadním způsobem modifikoval hodnotu její 

finální oběti. 

Srovnáme-li tedy oba výše uvedené případy, můžeme říct, 

že zatímco v prvním z nich si úpravu historického materiálu 

vyžádala autorova důsledná snaha zachovat věrohodnost 

skutečnosti, podmíněná jeho kritickým přístupem k zpracováva

né látce, v případě povídky "Správce Sanšó" tato změna dána 

uměleckým záměrem autora. 

První fázi procesu vzniku historických próz je tedy kritické 

posouzení materiálu, kdy autor eliminuje na jedné straně 

elementy postrádající historickou relevanci, na straně druhé 

elementy, které neodpovídají tvůrčímu úmyslu a které lze 

vypustit, aniž by to deformovalo historickou skutečnost. 

Je nicméně zřejmé, že v následující fázi tvůrčího procesu, 

během něhož jednotlivé elementy pečlivě skládá v ucelenou 

mozaiku příběhu, se Ógai do značné míry přidržuje historických 

pramenů. Jak uvádí lnagaki Tacuró ( 1989 ), Ógai zachovává 

chronologii událostí historických pramenů, která se tak stává 

sujetem historických próz. Ógai přepisuje jednotlivé události 

vlastním zahuštěným jazykem, mnohdy se ale neváhá vzít 

výraz z původního textu. 

Podíváme-li se na výsledné literární dílo, nelze 

opominout také důraz na genealogii a zasazení do historického 

kontextu, které značně ovlivňují ucelenost kompozice a 

dynamiku příběhu. Jako příklad si můžeme vzít povídku 

"Incident v Saka i", kterou uzavírá stručný přehled životopisných 

dat a událostí ze života potomků hlavních postav příběhu. 

Jakkoli takový postup nabourává "tradiční" schéma výstavby 

literárního díla, pro Ógai je i toto způsob jak umocnit historickou 
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přirozenost příběhu a současně zdůraznit její zasazení 

v historickém vývoji. 

2.5. SPOLEČENSKÁ ANGAŽOVANOST HISTORICKÝCH PRÓZ MORI 

ÓGAIE 

Na závěr teoretického úvodu se nyní podívejme na 

postavení historických próz v širším kontextu Ógaiovy literární 

tvorby. Za literární juvenilii 17 Mori Ógaie je považována povídka 

"Tanečnice" ( 1890 ), kterou napsal autor krátce po svém 

návratu ze studií v Německu a která s dalšími dvěmi povídkami 

"Paměť zčeřené hladiny" a "Posel" tvoří jazykově 

experimentální a tematicky provázaný triptych. 

Navzdory tomuto slibnému začátku mladého a nadějného 

autora uveřejňuje v následujících letech literární díla jen 

poskrovnu. Přesněji řečeno v letech 1890 až 1909 píše Ógai 

vedle čínské a japonské poezie pouze šest prozaických děl a 

dvě divadelní hry. Jak uvádí Sasaki Júdži ( 1992 ), nemůže být 

pochyb o tom, že pokud by se Ógaiovo literární dílo uzavřelo 

před rokem 1909, literární historie by mu nevěnovala jistě tolik 

pozornosti. 

Rok 1909 ovšem znamenal v literární tvorbě Mori Ógaie 

zásadní přelom. V následujících letech pak píše řadu 

prozaických děl a divadelních her. Vznikají jeho nejznámější 

17 V japonské literární historii je i ovšem velice rozšířen názor, že ve 

skutečnosti vznikla povídka "Paměť zčeřené hladiny" dříve. Ógaiův mladší 

bratr Mori Džunsaburó ve svých vzpomínkách uvádí, že Ógai mluvil právě o 

této povídce jako o své prvotině. Současně také výrazová bezprostřednost 

a tématická přímočarost napovídá, že by vznik této povídky mohl časově 

spadat před "Tanečnici". 
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díla jako "Vodní slípka" ( 1911 ) či autorův jediný román 

"Mladík" ( 191 O ), později historické prózy "Rod Abe" a "Správce 

Sanšó" či životopisné veledílo "Šibue Čúsai" ( 1916 ) a řada 

dalších. Kinošita Mokutaró toto období v Ógaiově tvorbě jako 

"čas dozrání". Co bylo impulsem Ógaiova literárního probuzení 

je předmětem spekulací, patrně bylo těchto faktorů hned 

několik - podnět z bohaté tvorby Nacume Sósekiho, snaha 

vyjádřit protest vůči převládajícímu naturalismu, či Ógaiovo 

jmenování do vysoké funkce armádního inspektora, která mu 

zajišťovala určitou míru volnosti a nezávislosti. 

Ógai byl ovšem i v letech před rokem 1909 nesmírně 

aktivní, jeho pozornost se ovšem upírala jiným směrem. V době, 

kdy se mladý ógai objevil na literární scéně, moderní japonská 

literatura byla doslova v plenkách a Ógai si byl vědom toho, že 

doposud vratké základy je třeba zpevnit teoretickým i kritickým 

úsilím. V 90. letech se tak Ógai píše řadu podnětných statí o 

japonské i světové literatuře, současně publikuje množství 

překladů děl evropské literatury - v Japonsku představuje dílo 

H. lbsena či M. Maeterlincka. Jeho "osvětová" činnost ovšem 

daleko přesahovala rámec literatury a umění - Ógai se 

vyjadřuje k aktuálním společenským i politickým tématům. Činí 

tak buď přímo v kritických esejích či komentářích, ale i 

prostřednictvím literárních děl, v nichž je tato kritika vyjádřena 

nepřímo, obrazně, metaforicky. Prózy jako ,,Přestavba" ( 191 O ), 

v níž autor výstižně zachycuje odvrácenou tvář ukvapené 

modernizace po roce 1868, "Jídelna" ( 191 O ), v níž autor 

v reakci na probíhající proces s Kótoku Šúsuiem představuje 

myšlenky anarchismu, nebo "Pohár", která je podobenstvím o 

vlivu literárního naturalismu, dokazují, že i forma povídky byla 

pro Ógai způsobem, jak se vyjádřit k aktuálním tématům. 
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Koneckonců podobné rysy nalezneme i v románu "Mladík", 

v němž se na pozadí osudů Koizumi Džuničiho odehrávají 

diskuze o moderních myšlenkových směrech. 

Ógai bere náměty svých literárních děl ze svého okolí -

čerpá ze svých bohatých zkušeností, věnuje se aktuálním 

společenským tématům, v případě historických próz se poté 

nechává inspirovat záznamy historických událostí. Zlí jazykové 

tvrdí, že tento rys jeho díla byl dán nedostatkem invence a 

neschopností vytvářet příběhy. I když nelze popřít, že Ógaiova 

díla postrádají epickou rozměrnost a členitost, kterou 

nalezneme v dílech Nacume Sósekiho, ani Ógaiovi nelze 

invenci upřít. 

Společenská aktuálnost Ógaiova díla je ovšem rys, který 

nejspíš souvisí s vlastní povahou autora a s jeho představou o 

literárním díle. Ógai strávil léta dospívání v Německu a jeho 

názory se utvářel v prostředí objektivně kritického a exaktně 

vědeckého myšlení. Po svém návratu do vlasti cítil potřebu 

vyjadřovat se a aktivně se tak podílet na vývoji společnosti. 

Literární dílo pro něho poté bylo prostředkem vyjádření 

vlastního ideálu. 

Jakkoli je problematické najít společné rysy v literární 

tvorbě, která přesahuje několik desetiletí a je natolik rozmanitá 

jako tvorba Ógaiova, společenská angažovanost či aktuálnost 

tématu v našem případě takovým rysem je. V různých 

podobách tento rys nalezneme i v historických prózách - ať už 

je to oslava jednání generála Nogiho v "Závěti Okicu 

Jagoemona", zachycení tragického střetu jedince a společnosti 

v "Rodu Abe", či kritika neschopnosti úřednické moci v povídce 

"Óšio Heihačiró". V poněkud nenápadnější podobě nalezneme 

tento rys i v povídce "Správce Sanšó". O tom ale až 
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v následující kapitole. 
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3. "SPRÁVCE SANŠÓ"- OKOLNOSTI VZNIKU LITERÁRNÍHO DÍLA 

3.1. MOR! ÓGAI A LEGENDA O ANDŽU A ZUŠIÓOVI 

Povídka "Správce Sanšó" vyšla poprvé v časopise "Cen

trální pohledy" ( "Čúó kóron" ) v lednu roku 1915. V Ógaiově 

deníku nalezneme u 2. prosince roku 1914 poznámku o dokon

čení díla. Hned následujícího dne odeslal rukopis redaktorovi 

Takita Tecuróovi ( 1882 - 1925 ), 1 O. prosince poté provádí 

Ógai konečnou korekturu textu. Za zmínku rovněž stojí, že 

tohoto dne Ógai rovněž píše esej "K historii čelem a zády" a 

text předává redaktorovi časopisu "Květy srdce" Sasaki 

Nobucunovi ( 1872 - 1963 ). I z toho je patrné, že oba texty 

vznikaly zcela současně. 

Ve zmíněném eseji nalezneme následující slova : "Když 

byl můj mladší bratr Acudžiró ještě naživu, sbíral jsem v jednu 

chvíli různá krátká vyprávění. Mezi nimi byl i příběh o ženě, 

která odháněla ptáky z prosa. Řekl jsem bratrovi, že bych je 

chtěl zpracovat jako jednoaktovku. Bratr odpověděl, že ji nechá 

nastudovat v divadle Naritaja, až bude hra hotová. Tehdy ještě 

naživu také Dandžuró." 

Vyprávění o ženě, která odháněla ptáky ze sušícího se 

prosa, je součást příběhu o Andžu a Zušióovi, který Ógai zpra

coval v povídce "Správce Sanšó". Ógaiův mladší bratr, literární 

kritik Miki Takedži ( vl. jménem Mori Acudžiró ) zemřel v roce 

1908. Naritaja je divadelní spolek tradiční dramatické formy 

kabuki s tradicí sahající až do 17. století a jeho vůdčí herecká 

osobnost Dandžuró IX., kterého Ógai v eseji zmiňuje, zemřel 

v roce 1903. Nejpozději v tomto roce se tedy Ógai začal zabý

vat myšlenkou literárního zpracování tohoto příběhu. 
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V souvislosti se vznikem povídky "Správce Sanšó" nelze 

nezmínit jiný významný text, kterým je Ógaiův román "Mla

dík" ( Seinen, 1911 ). V jeho závěrečné části ( XXIV. ) hlavní 

hrdina Koizumi Džuniči současně s procitnutím z milostného 

poblouznění dochází k rozhodnutí věnovat se literatuře. O za

mýšleném díle poté říká s narážkou na dosud dominantní 

naturalismus: 

"Bude se poněkud lišit od dnešní módy. To proto, že jeho 

syžetem bude legenda, kterou mi kdysi doma vyprávěla dnes již 

zesnulá babička. Několikrát jsem se už pokoušel tuto legendu 

zpracovat. Přemýšlel jsem nad různými formami, jestli ji napsat 

ve verších anebo v próze, v jednu chvíli jsem se chtěl naučit 

přímočarému stylu, jaký Flaubert užil v jednom ze svých Třech 

povídkách, jindy zase chtěl napodobit Maeterlinckovi krátké 

divadelní hry. Při posledním pokusu, krátce před tím, než jsem 

odjel do Tokia, jsem napsal dvacet třicet stran, které teď leží na 

dně mojí tašky v Janace." 

Ógaiův rodný kraj, knížectví lšimi, leží podobně jako 

knížectví Tango, které je považováno za místo vzniku legendy o 

Andžu a Zušióovi, na západní straně horského masivu, jež 

prochází od severu k jihu centrálním Japonskem. Ógai měl 

navíc velice blízký vztah k vlastní babičce, která se významně 

podílela na jeho výchově. Koizumi Džuniči, navzdory autobio

grafickým rysům, zůstává literární postavou a jistě nelze jeho 

literární záměry ztotožnit se záměry autora, zde se ovšem zdá, 

že tato slova jsou vlastní vzpomínkou Mori Ógai a legendou, o 

které mluví, je tentýž příběh, který Ógai zpracoval v povídce 

"Správce Sanšó". 

Z obou zmíněných textů je patrné, že Ógai měl v úmyslu 

literárně zpracovat tento příběh a hledal k tomu vhodnou formu. 
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lnagaki Tacuró ( 1989 ) poukazuje na to, že Ógai již v roce 

1902 v literární společnosti Nagi, jejíž ústřední postavou byl již 

zmíněný básník a redaktor časopisu "Květy srdce" Sasaki 

Nobucuna, měl přednášku s názvem "Maeterlinckovi divadelní 

hry". Jestliže se již v této době zamýšlel nad dramatickým 

zpracováním vyprávění o ženě, která odháněla ptáky z prosa, 

jak je patrné z eseje "K historii čelem a zády", nebylo by nic 

překvapivého, kdyby takové dílo bylo skutečně ovlivněno 

Maeterlinckovými hrami. V tomto bodě se literární záměry Ógai 

a jeho románové postavy Džuničiho překrývají. 

Podobné dílo se ovšem v Ógaiově pozůstalosti 

nedochovalo a také další pokusy skončily zřejmě nezdarem. 

Lze se domnívat, že Ógai váhal nad formou, která by 

odpovídala tomuto příběhu, i způsobem, jak příběh pojmout. 

Jisté ovšem je, že tento příběh provázel Ógaie po mnoho let. 

3.2. "SPRÁVCE SANŠÓ" V KONTEXTU HISTORICKÝCH PRÓZ 

Povídka "Správce Sanšó" zaujímá v kontextu Ógaiových 

historických próz zvláštní místo a to hned z několika důvodů. 

V první řadě je to časové zařazení a povaha historické 

události, kterou se nechal Ógai inspirovat. Všechny před

cházející historické prózy jsou inspirovány událostmi ranného 

novověku -"Závěť Okicu Jagoemona" je zasazena do 1. pol. 17. 

století, "Sahaši Džingoró" do období vlády prvního 

tokugawského šóguna lejasua na poč. 17. stol., "Rod Abe" a 

"Kurijama Daizen" do období Kan'ei ( 1624 - 1644 ), "Óšio 

Heihačiró" a "Krevní msta u Godžiinbary" do 30. let 18. stol., 

"Manželé Jasuiovi" do poloviny 18. stol. a "Incident v Sakai" do 
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roku 1868 - v povídce "Správce Sanšó" se ovšem ponořil Ógai 

mnohem hlouběji do minulosti, až do období vlády dvorské 

aristokracie ( 794 - 1185 ). 

Od výše uvedených historických próz se "Správce 

Sanšó" odlišuje také povahou textu, který autorovi posloužil 

jako předloha. Zatímco doposud Ógai pracoval výhradně 

s laickými zápisky historických událostí, v tomto případě mu 

posloužil jako zdroj přepis lidové formy vyprávění sekkjó 

( podrobně viz. níže ). 

Vyprávění o osudech potomků dvorní šlechty Andžu a 

Zušióa, kteří jsou na cestě za svým otcem v kraji Tango 

přepadeni a jako nevolnící prodáni do paláce správce Sanšóa, 

patří k nejstarším lidovým vyprávěním a v různých podobách jej 

nalezneme po celém Japonsku 18
. Lze se pouze dohadovat, zda

li tento příběh v sobě nese historické jádro, neboť se dochovalo 

pouze v různých formách lidového vyprávění a nikoli ve věro

hodných historických záznamech. 

Přirozeně tedy vyvstává otázka, zda-li je adekvátní 

označovat tuto povídku jako historickou prózu, postrádá-li tento 

významný aspekt historičnosti. Je patrné, že Ógai sám tento 

aspekt v původním textu nenacházel, neboť s ním nakládá 

velice volně. I když budeme postavy a příběh samotný pokládat 

za fiktivní, nelze pominout dobové prostředí, do něhož je děj 

vsazen. Svou povahou se tak "Správce Sanšó" blíží zmíněným 

"historickým" pracím Jamady Bimjóa, které na dobovém pozadí 

volně rozehrávají fiktivní příběh. 

Zmínili jsme se, že zásadní otázkou historického románu 

18 Významným přínosem ke zkoumání krajových odlišností tohoto vyprávění je studie Sakó 
Nobujukiho ( 1950- ) "Sanšó dajú densecu no kenkjú : Andžu- Zušió denšó kara sekkjósecu 
- Mori Ógai made" ( Meičo šuppan, 1992 ). 
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je od jeho počátku vztah mezi historickou skutečností a 

uměleckým přístupem autora. Ógai se v počátcích své tvorby 

tohoto období snažil přidržovat historické skutečnosti, zachovat 

její věrohodnost a přirozenost. V povídce "Správce Sanšó" a 

v některých následujících pracích se ovšem rozhodl zbavit 

tohoto břemene, které bylo překážkou mu bylo překážkou 

tvůrčího zpracování. V kontextu světové literatury bychom mohli 

říci, že u Ógai dochází k posunu od realistického zpracování 

k romantickému historickému románu. 

3.3. KOMPARATIVNÍ POHLED NA LITERÁRNÍ PŘEDLOHU 

Přestože se do dnešního dne dochovala řada verzí 

lidového vyprávění o Andžu a Zušióovi, jako pramen, z něhož 

Ógai při psaní "Správce Sanšóa" vycházel bývá nejčastěji 

zmiňováno dílo Jamamoto Kjúbeie z roku 1668, které je 

přepisem původního textu vyprávění sekkjó 19
. Podoba této 

vypravěčské formy vycházela původně klášterních poučných 

příběhů a během období Tokugawa se rozvinula v jedno 

z nejpopulárnějších lidových vyprávění. Vypravěč ( sekkjóši ) 

byl často doprovázen hrou na šamisen, někdy bylo 

k demonstraci děje používáno dřevěných loutek ( proto bývá 

tato forma také někdy označována jako sekkjó džóruri ). Kla

sický repertoár vyprávění sekkjó tvoří pět příběhů ( gosekkjó ), 

mezi něž patří právě i "Správce Sanšó". 

Porovnání s původním materiálem je jedním ze 

základních možných přístupů při zkoumání povídky "Správce 

19 O textu "Správce Sanšóa" a dalších kanonických textech vypravěčské formy sekkjó viz. 
antologie Jokojamy Šigerua ( 1896 - 1980 ) "Sekkjó šóhon šú" ( Kadogawa šoten, 1968 ) 
nebo studie Iwasaki Takea ( 1925 - ) "Sanšó dajú kó : Chúsei no seklgó gatad' ( Heibonša, 
1973 ). 
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Sanšó", který nám odhalí nejenom specifické rysy obou 

vyprávění, ale především jakým způsobem Ógai s daným 

materiálem pracoval a o jaké motivy vyprávění obohatil. V této 

oblasti poté se nejzřejměji zrcadlí sdělení, které autor vyprávění 

vtiskl. 

V případě komparativního studia lidového vypraveni o 

Andžu a Zušióovi a Ógaiovy povídky "Správce Sanšó" je třeba 

velké zásluhy přiznat Sakó Nobujukimu, který věnoval mnoho 

let usilovné práce zpracování jednotlivých verzí tohoto 

vyprávění ( kniž. 1992 ). Již předtím ovšem Jamazaki Kazuhide 

provedl analytické srovnání obou děl a poukázal na jednotlivé 

rozdíly. Nyní se podíváme na kompozici obou děl, k hodnocení 

jednotlivých motivů se vrátíme později. 

Nejprve se podívejme na podobu "Správce Sanšóa". 

Povídka je rozdělena do čtrnácti dějových úseků ( dále 

"kapitol" ), které jsou v původním vydání odděleny čarou. 

(1) Matka s dětmi a služebnou, které zastihne soumrak na 

opuštěné cestě, se setkávají s ženou, vracející se ze solných polí, od 

níž se dovídají o nařízení zemského správce a která jim doporučí 

přenocovat pod mostem přes řeku Arakawa. 

(2) Matka s dětmi nalezne dočasné přístřeší pod mostem. 

Zatímco služebná se vydá opatřit rohože a horkou vodu, objeví se 

správce Jamaoka, který jim nabídne útočiště ve svém domě. 

(3) Za časného rána vyplouvá správce Jamaoka s matkou, dětmi 

a služebnou na moře. V retrospektivě se vypravěč vrací k událostem 

předcházejícího večera - matka přijme pozvání správce Jamaoky. 

Matka vypráví správci o cílu jejich putování a správce jí doporučuje 

cestu po moři. 

(4) Správce Jamaoka zaveze pocestné do zátočiny, kde kotví 

lodě Džizóa a Saburóa. Matka s dětmi a služebnou přesednou do jejich 
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lodí, zatímco ale Saburó s dětmi zamíří na jih, Džiró s matkou a 

Ubatake se vydá na sever. Služebná Ubatake se vrhne do moře. Matka, 

která ji chce následovat, je zadržena a spoutána Džiróem. 

(5) Saburó pluje s dětmi na jih. Bez úspěchu se snaží prodat 

děti v krajích Eččú, Noto, Ečizen a Wakasa. Nakonec je prodá 

v přístavu Jura v kraji Tango do paláce správce Sanšóa. 

(6) Andžu a Zušió jsou předvedeni před správce Sanšóa, který 

jim dá jména Bojínek a Zapomněnka a přidělí jim práci. Děti jsou 

odvedeny do chatrče pro nové sloužící. 

(7) Druhého dne zamíří Andžu na pobřeží a Zšuió do hor. Ani 

jeden si neví s prací rady, Zušióovi ale pomůže procházející dřevorubec, 

Andžu služebná jménem Kohagi. 

(8) Když se má Zušió přestěhovat do domu pro pacholky a 

Andžu do domu pro služebné, oba se odmítnou odloučit. Po zásahu 

správcova syna Saburóa jsou ponechání spolu. Džiró vyslechne 

rozhovor dětí, které plánují útěk, a vyhrožuje jim vypálením cejchu. 

Téže noci prožijí děti totožný sen, v němž je jim vypálen na čelo cejch. 

Po probuzení naleznou rýhu ve tvaru cejchu na čele ochránce Džizóa. 

(9) Proměna chování Andžu, která se uzavírá do sebe. Důvod 

této změny zůstává Zušióovi utajen. Andžu pracuje na kolovratu, Zušió 

tluče slámu. Ponurá atmosféra v chatrči je symbolicky umocněna i 

zimním obdobím. 

(1 O) S přicházejícím jarem jsou zahájeny práce pod širým 

nebem. Andžu požádá Saburóa o svolení pracovat s bratrem v horách, 

které získává, na příkaz Džiróa jsou jí ale ostříhány vlasy. 

(11) Andžu a Zušió stoupají na vrchol hory Tojama. Andžu 

přesvědčí bratra k útěku, předává mu sošku ochránce Džizóa a 

vyprovází jej k úpatí hory. Na břehu bažiny naleznou pronásledovatelé 

topánky Andžu. 

(12) Pronásledovatelé v čele s Džiróem hledají Zušióa v klášteře 

Kokubundži. Opat Donmjó je upozorňuje na možné následky jejich 
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násilného chování. Navedeni zvoníkem se pronásledovatelé vydávají za 

uprchlíkem. 

(13) S pomocí opata se Zušió dostane do hlavního města. 

V klášteře Kijomizu se setkává s císařským regentem Morizanem, 

kterému ve snu byla sdělena jeho přítomnost. 

(14) Zušió je přijat do regentovy rodiny. Dovídá se o smrti svého 

otce. Po obřadu dospělosti je jmenován správcem kraje Tango, kde 

zakazuje obchodování s lidmi. Poté se vydává na ostrov Sado hledat 

matku. 

V přepisu původního lidového vypraveni "Správce 

Sanšó" dělí Jamamoto Kjúbei příběh do šesti částí. ( V závorce 

je uvedeno číslo kapitoly Ógaiovy pov. "Správce Sanšó", která 

odpovídá této části. Kurzíva označuje významné motivy, které 

Ógai ve vyprávění nepoužil. ) 

(1) V úvodu vypravěč objasňuje původ matky a dětí a příčiny 

jejich tragédie. Otec Masaudži, správce kraje Óšú, je za svou snahu 

zmírnit utrpení rolníků potrestán a poslán do vyhnanství na Cukuši, kam 

se ho matka s dětmi rozhodne následovat. V kraji Ečigo se setkávají se 

správcem Jamaokou, který je prodá dvěma převozníkům Džiróovi a 

Saburóovi. V lodi Džiróa, který pluje na Sado, se nejprve vrhne do vody 

služebná Ubatake, matka, která ji chce následovat je Džiróem surově 

zbita a svázána. Poté, co je matka prodána na ostrově Sado, jsou jí na 

nohou přeťaty šlachy a je jí přikázáno odhánět ptáky ze sušícího se 

prosa. Matka vzpomíná na děti, při čemž si vypláče oči a ztratí zrak. 

(Kapitoly 3, 1, 2, 4, 14) 

(2) Andžu a Zušió jsou prodáni správci Sanšóovi, který jim přidělí 

práci. Zušió i Andžu se podaří první den s pomocí ostatních sloužících 

splnit úkol. Na druhý den ovšem správce přikáže Zušióvi nasekat 

namísto tří deset otepí dřeva, a Andžu nanosit namísto tří deset věder 

vody. Zušió se bezmocně vydává za Andžu k moři, kde se oba 

rozhodnou spáchat sebevraždu. V té jim nakonec zabrání služebná 

Kohagi, s kterou uzavřou slib bratrství. 
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( Kapitoly 5, 6, 7 ) 

(3) Děti jsou Saburóem přistiženi při plánování útěku a na 

správcův příkaz je jim vypálen na čelo cejch. Děti jsou vyhnáni 

z chatrče a zimu musí strávit pod borovicovou lodí. Andžu požádá o 

svolení pracovat s bratrem v horách, Saburó jí srpem utne vlasy. 

V horách jsou děti zbaveni vypáleného znamení ochráncem Džizóem. 

Ve strachu z následků prosí ochránce, aby jim znamení vrátil, toto přání 

je ale necháno bez odezvy. Andžu přinutí Zušióa, aby uprchl a schoval 

se v klášteře Kokubundži. 

( Kapitoly 8, 1 O, 11 ) 

(4) Saburó na příkaz správce vystaví Andžu krutému mučení, 

kterému nakonec podlehne. Saburó poté přes námitky opata, který ukryl 

Zušióa, prohledává se svými pochopy klášter. Když Saburó otevře sud, 

v němž se Zušió schoval, oslepí jej ochránce Džizó světlem a Zušióa 

tak zachrání. 

( Kapitoly 12 ) 

(5) Poté, co Saburó s pronásledovateli opustí klášter, Zušió 

osvětlí opatovi svůj původ a s jeho pomocí se vypraví do hlavního 

města. Poté, co se rozloučí, opat zamíří zpět do Tango. 

( Kapitoly 13 ) 

(6) V klášteře Kijomizu se Zušió setkává s šlechticem Mumezu, 

který se přišel pomodlit za narození potomka. Ve snu mu chrámové 

božstvo vyjeví přítomnost Zušióa, kterého Mumezu přijme do rodiny. 

Skrze svitek s rodokmenem se dozví o původu Zušióa. Zušió požádá, 

aby namísto kraje Óšú mu byl svěřen menší kraj Tango. Poté se vydává 

na ostrov Sado hledat matku. Slepá matka nejprve Zušióa nepozná, 

když jí ale k očím přitiskne svitek s rodokmenem, matka prohlédne. 

Nakonec se Zušió vypraví do kraje Tango, kde nejprve odmění opata 

kláštera Kokubundži a poté ztrestá rod správce Sanšóa. Zatímco 

prvnímu a druhému synovi je udělena milost, správce a jeho syna 

Saburó Zušió vlastní rukou popraví. Zušió osvobodí Kohagi. Matka 

s Zušióem žije spokojeně v nově nalezeném domově. 
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( Kapitoly 13, 14 ) 

V případě "Správce Sanšóa" nedochází v rámci tvůrčího 

procesu mezi předlohou a samotným literárním dílem k posunu 

od "faktografické" k imaginativní literatuře - na rozdíl od poví

dek "Incident v Sakai" či "Rod Abe". Samotná předloha je 

uměleckým dílem a tato skutečnost byla předpokladem, který 

umožnil Ógaiovi poměrně volně nakládat s obsahem předlohy, 

nebot' zde nebyl svazován potřebou věrohodně reflektovat 

historické skutečnosti. 

Z výše uvedeného srovnan1 Je patrné, jakým způsobem 

Ógai s předlohou nakládá - některé motivy pozměňuje nebo ve 

vyprávění přesouvá na jiné místo, jiné zcela vypouští. Na první 

pohled se nejedná o výrazné změny, ve skutečnosti ovšem 

těmito citlivými zásahy do struktury vyprávění Ógai zcela mění 

jeho sdělení -jak si ukážeme v následující kapitole. 
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4. "SPRÁVCE 5ANŠÓ"- TRANSCENDENTNÍ ROVINA OBĚTl 

4.1. SEBEVRAŽDA V JAPONSKÉM KUL TURNÍM VĚDOMÍ 

ústředním motivem pov. "Správce Sanšó" je smrt Andžu 

a zde také dochází k největšímu posunu oproti lidovému vyprá

vění. Zatímco v původní verzi Andžu po svém návratu do palá

ce umírá v důsledku krutého mučení, Ógai ji ponechává, aby 

v tichosti a skryta před zraky čtenáře sama ukončila svůj život. 

Tato drobná změna vnáší do vyprávění zcela nový náboj - Ógai 

odmítl nábožensky didaktický charakter předlohy, která nese 

jako hlavní sdělení buddhistické učení o příčině a důsledku, a 

svou pozornost zaměřil na duchovní probuzení a oběť Andžu, 

které neváhá zemřít pro svého bratra. 

Sebevražda patří k velkým tématům japonské literatury i 

dalších uměleckých žánrů, současně však tento kulturně

společenský fenomén je i předmětem studia sociologicky či psy

chologicky orientovaných vědních oborů. Na jedné straně je to 

dáno dlouhou "tradicí" tohoto jevu, na straně druhé skutečností, 

že i dnes v moderní japonské společnosti volí mnoho lidí bez 

ohledu na věk a pohlaví sebevraždu jako východisko z tíživé ži

votní situace - každoročně umírá v Japonsku vlastní rukou na 

30 tisíc lidí. 

Vysoké procento sebevražd v současném Japonsku bývá 

často - především na Západě - spojováno právě se zmíněnou 

"tradicí" tohoto jevu v japonské historii. Přestože kořeny hodno

tového systému moderní společnosti, tj. i její vztah k otázkám 

života a smrti, lze hledat hluboko v minulosti, spojovat morální 

kodex, který v roce 1860 Jamaoka Teššú ( 1836 - 1888 ) ozna

čil termínem bušidó, s příčinami sebevraždy v současném 
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Japonsku je zcela nepodložená a pomýlená interpretace. 

První záznamy o sebevraždě v japonské kultuře 

nalezneme ve starověkých kronikách "Záznamy o starých 

věcech" ( Kodžiki, 712 ) či "Záznamy o naší zemi" ( Nihonšoki, 

720 ). Motiv sebevraždy se poté objevuje zcela přirozeně 

v japonských válečných příbězích ( gunki monogatari ), které 

reflektují nástup vojenské šlechty. Postupně se formující 

morální kodex této třídy reflektoval klíčový vztah mezi vazalem 

a jeho lenním pánem a jako absolutní hodnotu definoval věrnost 

a oddanosti, která svým významem přesahovala i otázky života 

a smrti. 

Později nalezneme sebevraždu, ovšem v poněkud odliš

né podobě, jako ústřední motiv společenských dramat Čikama

cu Monzaemona ( 1653 - 1725 ). Jako příklad můžeme uvést 

patrně nejznámější z Čikamacuových her "Společná smrt v síti 

nebes v Amidžimě ( Šindžú ten no Amidžima, 1720 ), jejíž hrdi

nové, mladý obchodník Džihei a kurtizána Kohátu volí raději 

smrt před odloučením - zde již tak sebevražda není morálním 

imperativem, nýbrž výrazem rezignace na vlastní existenci a 

východiskem z pasti, do níž jsou hrdinové svým osudem 

vehnáni. 

Také v moderní japonské společnosti je sebevražda často 

výrazem rezignace na vlastní společenskou existenci s tím, že 

její kořeny je třeba hledat ve vztahu jedince a společnosti. 

Jeden ze základních rysů japonského kulturního vědomí 

bývá označován jako "skupinové vědomí", jehož vznik se datuje 

do období formování tokugawské společnosti. Významný 

japonský kritik Kató Šúiči ( 2004 ) považuje za základní projevy 

tohoto vědomí "upřednostňování skupinového zájmu v případě, 
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že dojde ke střetu hodnot jedince a zájmu celé skupiny, 

respektování společného konání, loajalitu ke kolektivu, tlak na 

konformitu" a další. Není pochyb o tom, že toto "skupinové 

vědomí" je vlastní japonské společnosti i dnes. Takové 

společenské cítění ovšem zcela odlišně vnímá i otázku identity 

jedince, která není dána charakterem subjektu, nýbrž je 

definována skrze vztah subjektu ke společnosti. Toto zapojení 

jedince do společnosti je ovšem dvousečnou zbraní - jestliže 

jedinec je schopen a ochoten se řídil obecně uznanými pravidly, 

aniž by zpochybňoval jejich platnost a ohrožoval tak soudržnost 

společenství, funguje toto spojení mezi jedincem a kolektivem 

jako ochranná, mnohdy i záchranná síť. Jestliže je ovšem 

jedinec, ať už na základě vlastního rozhodnutí, či rozhodnutím 

společenství, označen za destruktivní element, stává se 

pavoučí sítí, ze které mnohdy není úniku. Ze strany 

společenství je pak jedinec vystaven tvrdé perzekuci, často 

neopodstatněné, a ta jej může často dohnat i osudovému 

rozhodnutí. Snaha vymanit se ze sevření společenství není ve 

společnosti, v níž je identita jedince dána právě vztahem ke 

společnosti, možnou alternativou. Opustit společnost znamená 

totéž, co ztratit vlastní identitu. Koneckonců tento strukturní rys 

japonského společenského vědomí lze hledat i dnes za 

vysokým procentem sebevražd mladých lidí v Japonsku. 

Sebevražda v moderní japonské společnosti i její obraz 

v literatuře je především výrazem beznaděje a rezignace. I 

z toho je patrné, na kolik je motivace tohoto jednání vzdálena 

tradiční rituální sebevraždě, která byla podmíněna morálním 

kodexem a současně i demonstrací jeho hodnot. S tímto 

pojetím sebevraždy jako demonstrace ideálu se koneckonců 

setkáváme i v Ógaiových raných historických prózách. Toto 
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pojetí přenáší i do pozdějších historických prací, zde již ovšem 

tento ideál není definován morálními imperativy bušidó, ale 

spontánně se rodí v jedinci samém. 

4.2. POZADÍ A OKOLNOSTI SEBEVRAŽDY ANDŽU 

Původní lidové vyprávění, jehož hlavní postavou je Zušió, 

je podbarveno buddhistickým zákonem o příčině a důsledku a 

nese jednoduché, biblické sdělení - ponížení budou povýšeni a 

povýšení budou poníženi. 

Povídka Mori Ógai naopak činí hlavní hrdinkou Andžu -

mladou dívku na prahu dospělosti, která neváhá pro svého 

bratra obětovat život. Oproti původní podobě vyprávění tak 

dostává Ógaiův příběh zcela nové sdělení - je oslavou 

sebezapření a schopnosti věnovat ve prospěch druhého to 

nejcennější, tedy život. 

Smrt Andžu je ovšem zahalena tajemstvím. Ógai ji 

nechává, aby pohledem vyprovodila prchajícího bratra Zušióa a 

poté skryta před zraky spáchala sebevraždu. Její smrt ovšem 

není vůbec tak jednoznačná, jak by se mohlo zdát. 

Zatímco násilná smrt Andžu v původním vyprávění 

umocňuje provinění správce Sanšó a je následně vykoupena 

krvavou pomstou Zušióa, dobrovolnou smrt Andžu v povídce lze 

jen těžko spojovat s postavou správce Sanšóa. 

Postavy, které se ·původním vyprávění jeví ploše a 

schematicky, se v Ógaiově podání mění v živé bytosti s hluboce 

propracovanou psychologií. To se týká nejen postavy Andžu, 

matky, či Zušióa, ale i správce Sanšóa, kterému se dostává 

zcela nové identity. Ógai z něj učinil pragmaticky smýšlejícího 
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kapitalistu, který sice bezohledně vykořisťuje své sloužící, 

současně si ale uvědomuje hodnotu jejich práce. "Jestli něco 

nenávidím, tak je to, když na něčem tratím," říká správce po 

příchodu dětí do paláce. 

Dostatečně výmluvná je i reakce správce Sanšóa na 

zákaz obchodování s lidmi, který vydá Zušió po svém 

jmenování místodržícím kraje Tango : " Tehdy musel i správce 

Sanšó osvobodit všechny nevolníky a začít jim vyplácet mzdu. 

Správce i jeho rodina to nějaký čas považovali za obrovskou 

ztrátu, ale zemědělství i řemeslné výrobě se od té doby dařilo 

více než kdy dříve a rodinné bohatství vzkvétalo." Správce 

Sanšó není ztělesněním zla, jako je tomu v původní verzi 

vyprávění. To si koneckonců uvědomuje i sama Andžu, když se 

loučí se svým bratrem : "Možná, že budu muset vytrpět nějaké 

příkoří, ale to já vydržím. Služebnou, za kterou museli zaplatit, 

jen tak nezabijí. Když utečeš, nechají mě nanejvýš pracovat za 

dva." Ve světle těchto slov, lze se domnívat, že smrt Andžu je 

únikem před ponížením či utrpením? 

Přestože by se zdálo, že odloučení od bratra, s kterým 

byla jako jedno tělo a jedna duše, bude pro Andžu šokem, 

z jejich hovoru, který předchází jejich rozloučení, nic takové 

není patrné. Andžu klidně a trpělivě přesvědčuje svého bratra, 

aby utekl, aniž by na sobě dala znát jakékoli emoce. I kdyby 

toto byla přetvářka, jak si vysvětlit následující slova : " Andžu 

stála u pramene a pohledem vyprovázela stín, který se ztrácel a 

znovu objevoval mezi kmeny borovic, dokud nezmizel docela. 

Slunce se blížilo polednímu a ona dosud nevykročila do hor. 

Naštěstí se zdálo, že nikdo jiný toho dne v okolí otop nesekal, a 

tak jí nikdo nevytýkal, že postává na cestě a plýtvá časem." 

V pohledu Andžu lze vycítit závan smutku, s kterým 
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vyprovází milovaného bratra. Jestliže si ovšem byli oba tolik 

blízcí, proč ani jeden z nich během loučení neuroní slzu? Ógai 

se obvykle vyhýbá emočně vypjatým scénám, postačí ovšem 

toto vysvětlení. Otázkou také zůstává, proč Andžu volí smrt, 

přestože jí nehrozí žádné nebezpečí. Zdá se, že její pohled 

v sobě skrývá i něco víc. 

4.3. SEN JAKO VÝCHOZÍ BOD DUCHOVNÍHO PROBUZENÍ 

Co se tedy skrývá za obětí Andžu? K tomu, abychom 

pochopili smysl její smrti, je třeba se nazpět v čase a sledovat 

její cestu k tomuto fatálnímu rozhodnutí. 

"Správce Sanšó" je tragickým příběhem násilného 

odloučení hlavních postav, které marně touží po nalezení svých 

blízkých. V tomto světě se zdá vzájemné pouto mezi oběma 

sourozenci jedinou ochranou proti příkoří. "Tak uplynulo deset 

dní a nastal okamžik, kdy měli uvolnit chatrč pro nově příchozí 

nevolníky. Muži odtud odcházeli do chatrče pro pacholky, ženy 

do chatrče pro služebné. Oba ale prohlásili, že se od sebe 

neodloučí, i kdyby měli zemřít." Pro Ógaie je rodinné pouto 

nesmírně důležité, a zde čtenář vycítí kritiku namířenou proti 

v té době se postupně rozpadajícímu rodinnému modelu. 

Jakmile se Andžu a Zušió dostanou do paláce správce 

Sanšóa, dojde mezi nimi k odloučení. "Dívka nosila vodu, 

chlapec sekal otop a tak jim plynul den za dnem." Toto 

každodenní fyzické odloučení nemá ovšem žádný dopad na 

jejich duchovní spojení, pro které zná i japonština označení 

"jedna duše a jedno tělo" ( iššin dótai ). 
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I toto vzájemné pouto je ovšem vystaveno klíčové 

zkoušce. Jednoho večera jsou Andžu a Zušió přistiženi 

správcovým synem Džiróem, jak spolu plánují útěk. Téže noci 

potom oba sourozenci současně prožijí živý sen, ve kterém je 

jím přízračné atmosféře setmělého paláce ozářeného pouze 

plameny pochodní vypálen na čelo cejch. Bolesti je ve snu 

zbaví ochránce Džizóa, na jehož čele po probuzení naleznou 

děti rýhy ve tvaru cejchu. 

Zatímco v původní verzi lidového vyprávění je tato scéna 

zasazena do reálného světa -cejch je dětem skutečně vypálen, 

Ógai tuto scénu posouvá do snového světa. Seita Fumitake 

zmiňuje v této souvislosti Ógaiův esej "Budoucnost starého 

divadla" ( Kjúgeki no mirai, ), ve kterém autor píše, že některé 

scény divák vidět nechce a proto by měly být podány 

zprostředkovaně, aby divák nebyl vystaven příliš velkému šoku, 

a dochází k názoru, že právě tento posun od reálného 

k nereálnému světu, je prostředkem jak současně vyvolat 

v divákovi ( čtenáři ) představu bolestivého mučení, ale zároveň 

i vědomí, že se nejedná o skutečnost. 

Samozřejmě, že i tímto způsobem lze tento posun 

interpretovat. Motiv snu má ovšem pro "Správce Sanšó" daleko 

větší význam a skrze něj vnáší Ógai do vyprávění tradiční 

mysticismus, který nalezneme v klasických dílech japonské 

literatury. 

Nejprve se podívejme na úlohu sošky ochránce Džizóa. 

Bodhisatva Džizóa, jehož předobrazem je indické božstvo 

bodhisatva-kšitigarbha, je v japonském panteonu ochráncem 

strádajících dětí a pocestných. V Ógaiově povídce tento 

sakrální předmět aktivně zasahuje do děje a jak poznamenává 

lnagaki Tacuró ( 1989 ) je vlastně jednou z hlavních postav 

Strana 55 



Správce Sanšó : Významové roviny aktu sebeobětování v historických prózách Mori Ógaie 

vyprávění - objevuje se ve všech klíčových scénách a hraje 

důležitou roli ve všech zvratech. Není bez zajímavosti, že vedle 

sošky Džizóa se objevuje ve vyprávění ještě jeden sakrální 

předmět - posvátná dýka. Oba předměty symbolizují dva zcela 

odlišné aspekty - na jedné straně pokoru a víru, na straně 

druhé vzpouru a vzdor. Oba hrdinové, Andžu a Zušió, postaveni 

před tuto volbu, kterou z cest si zvolit. V tomto okamžiku ovšem 

ani jednomu z nich nedostává odvahy jednat. "U snídaně sestra 

s bratrem rozmlouvali o svém novém životě a o tom, že jim 

nezbývá, než se podrobit svému osudu." Posvátná dýka se již 

poté ve vyprávění neobjevuje. 

Soška ochránce Džizóa reprezentuje v reálném povídko

vém světě metafyzickou autoritu, která ovšem není demonstro

vána přímo, ale prostřednictvím sdělení v rovině snu ( takusen ). 

V japonském tradičním vidění se svět reálný a svět 

nadpřirozený navzájem prolínají a prostupují, aniž by bylo 

možno stanovit jejich přesnou hranici. Sen je poté prostorem na 

pomezí obou světu, v němž bytosti a mocnosti obou světu mezi 

sebou mohou komunikovat. Jedním z kanálů takové komunika

ce je sdělení, kterému se člověku dostává ve snu od nadpřiro

zené mocnosti. 

Andžu a Zušióovi se ve snu takového sdělení dostává. 

Příznačné je, že toto význam tohoto sdělení je odkryt pouze 

Andžu, nikoli Zušióovi. V kontextu Ógaiových historických próz 

je to pochopitelné - Ógai s oblibou staví do středu děje silné a 

vnímavé ženské postavy. 

Na rozdíl od biblických předpovědí, nemá snové sdělení 

v japonském povědomí determinující charakter. To znamená, 
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že je plně v kompetenci jedince, aby se na základě tohoto 

sdělení rozhodl a jednal- správně či špatně. 

Jaký je tedy význam snu, který společně Andžu a Zušió 

prožijí. Je to pouze zhmotnění jejich podvědomého strachu a 

nebezpečí. V první řadě je sen demonstrací nadpřirozené moci, 

kterou sakrální předmět reprezentuje, a příslibem ochrany. 

V japonské klasické literatuře nalezneme řadu analogických 

příběhů, v nichž je podobným způsobem demonstrována 

nadpřirozená moc. Vezměme si například příběh o zhýralém 

mnichovi Kanó Čiinovi ze "Sbírky vyprávění z Udži" ( Udži šúi 

monogatari, 1. pol. 13. stol., kap. 5:13 ), který se po své smrti 

dostane do pekla. Jednou za svého života, když Kanó 

procházel kolem sochy Džizóa, se jí poklonil, a Džizó se proto 

rozhodne Kanóovi pomoci. Po svém návratu se zjeví ve snu 

opatovi kláštera, který druhého dne nalezne sochu se 

začernalými chodidly - hmotný důkaz toho, že se Džizóa 

skutečně vypravil zachránit provinilého mnicha. 

V povídce "Správce Sanšó" se právě tak objeví na čele 

sošky Džizóa znamení ve tvaru rýhy, které společně se snem 

demonstruje nadpřirozenou autoritu. Samotné rozhodnutí však 

spočívá plně na hlavních postavách. Zatímco postavy v původní 

verzi jsou zcela podřízeny této nadpřirozené moci, aniž by sami 

rozhodovali o svém životě, Ógai prostřednictvím pozměnění 

struktury reálného a nadpřirozeného světa, dává postavám 

v klíčovém okamžiku možnost se rozhodnout a jednat. 

Zmiňme ještě jiný příběh, analogický k tomuto pojetí, 

který rovněž nalezneme ve zmíněné sbírce vyprávění. Mnichovi 

z kláštera lzumo se ve snu zjeví zemřelý otec, který se převtělil 

do sumce, s žádostí, aby jej z klášterního jezírka vypustil do 

řeky Kamogawa. Mnich ovšem tomuto snu nepřikládá žádný 
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význam - druhého dne sumce nechá sumce vylovit a zabít. 

Kost, která se mu vzpříčí během jídla v ústech, je poté příčinou 

jeho smrti. 

Z toho je patrné, že toto sdělení v rovině snu není deter

minující, a je plně na jedinci, aby se tak či onak rozhodl jednat. 

Také v případě "Správce Sanšóa" je plně na obou sourozencích, 

aby se rozhodli. Zatímco pro Andžu znamená tento sen 

procitnutí, Zušióovi je jeho význam zcela skryt. Mezi oběma tak 

dochází k duchovnímu odloučení - oba ztrácejí společný 

duchovní základ a navzájem se odcizují. Je příznačné v jaké 

situaci k tomuto procitnutí dochází - zatímco v první části byli 

oba sourozenci často fyzicky odloučeni, a přesto mezi nimi 

nedošlo k odcizení, v zimě tráví veškerý čas spolu, a přesto se 

navzájem vzdalují. 

4.4. SMRT JAKO NÁ VRAT K PŘIROZENOSTI 

Mystický prožitek a následná vnitřní proměna Andžu 

z vyděšeného dítěte v mladou a vyzrálou ženu jsou pro 

vypravěče ústředním tématem, které svým významem zastiňuje 

osudy ostatních postav. 

Vypravěč představuje Andžu hned v úvodu těmito slovy: 

"Dívka znaveně vláčela nohy, ale přemáhala se, aby únavu 

nedala znát matce či bratrovi, a občas, jako by náhle procitla ze 

snu, vykročila svižným krokem." V chování Andžu můžeme po

střehnout zárodek jejího sebezapření a oběti, nezapře v sobě 

ovšem ani dětskou nevinnost, strach a touhu po útěše, která 

zaznívá v jejím zvolání : "Jak ráda bych už byla u tatínka." 

Andžu přesvědčuje mladšího Zušióa, aby se na ni 
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neohlížel a utekl, ani jí se ovšem zpočátku nedostává odvahy a 

odhodlání dovést tento záměr do konce. Impulsem, který jí dá 

sílu jednat, je její hluboká, duchovní zkušenost. 

Sen, který společně s bratrem prožijí, totiž není pouze vy

jevením nebezpečí, které jim hrozí. Pro Andžu je to setkání 

s mocností, která přesahuje reálný svět. Tato nadpřirozená síla 

cele pohltí její mysl, jako by se skrze spojení ve snu přelila do 

jejího nitra. V tomto okamžiku dochází k její proměně - Andžu 

přestává vnímat svět kolem sebe a "její zrak zůstává upřen 

kamsi do neznáma". Jako by mysl Andžu i po probuzení stále 

dlela v jiném světě. 

Tato duchovní zkušenost a poznání se jí stávají oporou a 

dávají jí odvahu jednat, které se jí dříve nedostávalo. Otázkou 

ovšem zůstává, nakolik je Andžu ještě sama sebou a nakolik se 

její osobnost rozpouští a ztrácí ve víru síly, která ji ovládá. Její 

ztotožnění s nově poznanou autoritou je patrné i z jejích slov, 

se kterými předává Zušióovi sošku ochránce Džizóa : 

"Tato vzácná soška Džizóa tě bude ochraňovat na cestě. 

Vezmi si ji a opatruj do chvíle, než se opět setkáme. Mysli na ni 

jako na mne a spolu s dýkou se o ní dávej pozor." 

Andžu již nepotřebuje ochranu bohů a i Zušió si uvědo

muje její proměnu. "Máš pravdu, sestřičko. Tvými slovy jako by 

ke mně promlouvali bohové. Dobře tedy, udělám vše, jak si 

přeješ." V tomto okamžiku již Andžu není postavou z tohoto 

světa -tak jako soška Džizóa i ona reprezentuje autoritu, která 

přesahuje reálný svět. 

Smrt Andžu tak můžeme chápat i jako návrat k přiroze

nosti. Poté, co se rozloučí s bratrem, již není nic, co by ji pouta

lo s reálným světem. Energie jiného světa, která v okamžiku je-
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jího probuzení pohltila její mysl, se její smrtí vrací do svého 

původního stavu. Smrt Andžu je tak mystickým obřadem "nane

nevzetí" a ten musí zůstat uchráněn před zraky čtenáře. 

4.5. KOMPOZIČNÍ A STYLISTICKÉ RYSY "SPRÁVCE SANŠÓA" 

"Správce Sanšó" je literární dílo s jednoduchou, leč 

hluboce promyšlenou a vyváženou kompozicí. Jakkoli by se 

mohlo zdát, že vypravěč soustředí svoji veškerou pozornost 

k postavě hlavní hrdinky a jejímu tragickému osudu, není tomu 

tak. "Správce Sanšó" je obrazem nikoli jednoho, ale tří 

tragických osudů, které se navzájem prostupují. 

Kompozice díla je složena ze tří dějství, které na sebe 

plynule navazují. Předělem mezi nimi jsou dva klíčové dějové 

zvraty - poprvé je to násilné odloučení matky od dětí, podruhé 

rozdělení sourozenců. Konec a začátek každého dějství je 

charakterizován radikální proměnou scény, perspektivy 

vypravěče i dynamiky děje. Každé z těchto dějství zachycuje 

tragický osud jiné postavy - nejprve matky, poté Andžu a 

nakonec Zušióa. 

Již jsme zmínili, že povídka "Správce Sanšó" je rozdělena 

do čtrnácti oddílů, které jsou odděleny čarou. úvodní čtyři 

"kapitoly" - první dějství - zachycují nejprve matku s dětmi a 

služebnou na opuštěné cestě, jejich noční setkání se správcem 

Jamaokou, smrt služebné Ubatake a násilné odloučení matky a 

dětí. Postavou, které věnuje vypravěč v tomto dějství největší 

pozornost, je bezpochyby matka. Čtenář se z jejího rozhovoru 

se správcem Jamaokou dovídá o jejím strastiplném osudu, 

současně vypravěč v jemných detailech zachycuje její průzrač-
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nou povahu, která nezná lež ani přetvářku. Vyvrcholením tohoto 

dějství je závěrečná scéna a její sebezničující gesto marnosti. 

Poslední slova, která v hluboké beznaději vrhá za vzdalující se 

lodí, jež jí odnáší děti, zní : 

"Osud je proti nám, buďte sbohem. Andžu, opatruj pečlivě 

sošku ochránce Džizóa a ty, Zušió, dýku, kterou ti daroval otec. 

A oba se snažte být spolu." 

Až do tohoto okamžiku vypravěč tají jména obou souro

zenců, aby tak zvýšil dramatický účinek této vypjaté scény ( Ja

mazaki, 1982 ), současně tak ale činí, aby zdůraznil úlohu 

matky a zabránil postavám dětí svojí existencí zastínit její 

tragédii. Odhalení totožnosti sourozenců ovšem rovněž před

znamenává posun ve vypravěčské perspektivě. Jako by 

zachycen v prostoru literárního díla opouští matku, která 

sleduje vzdalující se loď s dětmi, a obrací se k dětem, které 

sledují vzdalující se loď s matkou. 

První dějství je zakončeno dramatickou scénou odloučení 

matky a dětí, na začátku druhého dějství vnáší ale vypravěč do 

vyprávění volnější tempo, které pozvolna, krok za krokem 

zrychluje. Andžu a Zušió se dostávají do paláce Sanšóa a 

pomalu si zvykají na život a práci. Z tohoto "harmonické

ho" soužití je vytrhne až jejich mystický prožitek, který je impul

sem vnitřní proměny Andžu a její oběti. Přestože vypravěč se 

snaží věnovat stejně prostoru oběma sourozencům, zdůrazňuje 

tak pouze kontrast mezi oběma postavami. Veškerou pozornost 

na sebe strhává Andžu a druhé dějství se stává obrazem její 

nadlidské oběti i tragického osudu. 

Vyvrcholením toho dějství je přirozeně útěk Zušióa a smrt 

jeho sestry. Podobně jako během násilného odloučení matky od 

dětí, i zde se ve významné roli objevuje soška ochránce Džizóa. 
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Zatímco na konci prvního dějství klade matka na srdce Andžu, 

aby ji pečlivě opatrovala, nyní Andžu předává Zušióovi. 

Vypravěč společně s Andžu vyprovází pohledem bratra a poté 

se vydává po jeho stopách - docela jako by nesledoval osudy 

hrdinů, ale putování ochránce Džizóa. 

Hlavní postavou třetího dějství se stává Zušió. Je ovšem 

zřejmé, že vypravěč nesleduje jeho kroky s takovým zájmem, 

jakého se dostalo v předcházejících dějstvích matce a Andžu. 

Ógai zde mistrně využívá své umění povídkové zkratky a léta 

dospívání Masamičiho ( Zušió ) zachycuje v několika málo 

větách. Podobně rozdílný přístup, který diskriminuje ženské a 

mužské postavy, nalezneme i v jiných historických prózách -

lnagaki Tacuró ( 1989 ) poukazuje například na kompozici 

"Manželů Jasuiových". Zde po smrti hlavní hrdinky Sajo, 

vypravěč sice nadále sleduje život konfuciánského učence 

Jasui Sokkena, převážně se ovšem soustředí na výčet 

životopisných dat, a literární dílo tak ztrácí svůj umělecký náboj. 

Ógai ve svých historických prózách mistrně zachycuje jednání a 

psychologii ženských postav, postávám mužským se ovšem 

nedostává zdaleka tolik pozornosti a tak jeho hrdinové tam, kde 

se setkávají s hrdinkami a jejich postavy tak lze konfrontovat, 

postrádají hloubku a přesvědčivost. 

"Správce Sanšó" je povídkou mnoha tragických odloučení 

a touha po znovunalezení svých blízkých je hlavním pocitem, 

který nutí postavy jednat. Nejprve je rodina nucena se rozloučit 

s otcem, který je poslán do vyhnanství. Na cestě za otcem jsou 

poté děti odtrženi od matky a nakonec se musí rozdělit i Andžu 

a Zušió. Jediným setkání poté uzavírá v dramatické scéně celý 

příběh a i zde se před zraky čtenáře opět objevuje ochránce 

Džizóa. 
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Co se týče konkrétní podoby literárního stylu, i v povídce 

"Správce Sanšó" zůstává Ógai věrný technice nezúčastněného 

pozorovatele ( bókanša ). Ógai sám charakterizuje tuto techniku 

následovně. 

"Jeden z mých přátel prohlásil, že tam, kde ostatní 

pracují s "citem", já uplatňuji "intelekt". To se ovšem týká 

celého mého díla a nikoli pouze prací, které se zabývají 

historickými postavami. Jednoduše řečeno moje práce nejsou 

"dionýské", nýbrž "apollónské"." 

Na rozdíl od naturalistické školy, jejíž představitelé s obli

bou prováděli citové sondy do nitra svých postav, Ógai má 

vrozený odpor k jakýmkoli citovým výlevům a nedává možnost 

nahlédnout vypravěči do jejich myslí a srdcí. Cit je tak zůstává 

niterným prožitkem postav a čtenáři je tak pouze umožněno 

sledovat odrazy tohoto prožitku v chování postav. Mistrně tuto 

metodu použil Ógai v případě Andžu. 

"Od té doby, co Saburó vyslechl jejich rozhovor a oni té 

samé noci prožili děsivý sen, se Andžu změnila. Její tvář byla 

jako z kamene, u kořenu nosu se jí objevila vráska a její oči 

stále hleděly někam do neznáma. Také přestala mluvit." 

Je tak zcela na čtenáři, aby pozorným zrakem sledoval 

proměny a jednání postav, jedině tak může pochopit sdělení, 

které Ógai v povídce "Správce Sanšó" skryl. 
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5. "SPRÁVCE SANŠÓ" V KONTEXTU ÓGAIOVA DÍLA 

5.1. MOR! ÓGAI A ŽENSKÁ OTÁZKA 

Dramatické společenské změny v 2. pol. 19. století měly za 

následek postupný rozpad tradičního rodinného modelu a 

současně i změnu postavení ženy ve společnosti. ženská 

otázka se stala pro japonskou inteligenci velkým tématem. Mori 

Ógai se aktivně účastnil hnutí za ženskou emancipaci a také 

jeho historické prózy, povídku "Správce Sanšó" nevyjímaje, 

reflektují Ógaiův ideál moderní ženy. Podívejme se nyní na tuto 

otázku v širším kontextu soudobé japonské literatury. 

Prvním kdo se významně věnoval ženské otázce po roce 

1868 byl Fukuzawa Jukiči, který ostře kritizoval feudální 

polygamní model a zdůrazňoval, že obě pohlaví jsou si rovná a 

mají též mít stejná práva. Ani Fukuzawa Jukiči se ovšem nedo

kázal odpoutat od feudálního chápání, které odsuzovalo ženu 

do postavení strážkyně rodinného krbu ( housekeeper) a právo 

na vzdělání rovnoprávné vzdělání, o které se zasazoval, pro 

něho bylo pouze předpokladem dosažení přežívajícího ideálu 

"dobré manželky a moudré matky" ( rjósai klenbo ). Podobný 

názor zastával i lwamoto Jošiharu ( 1863 - 1942 ) a jím 

založený časopis "Vzdělání ženy" ( "Džogaku zašši", zal. 1885 ), 

který udílel ženám především praktické rady do života, aniž by 

se zabýval otázkami po-stavení ženy v novodobé společnosti. 

Proces za zrovnoprávnění žen tak přirozeně narážel ne 

přežívající feudální myšlení a k změnám docházelo jen velice 

pozvolna. Skutečně radikální zvrat v postavení ženy ve 

společnosti přinesl až počátek 20. století. Špatná hospodářská 

situace po rusko-japonské války, která měla drastický dopad 
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především na venkovské oblasti, nutila mladé ženy hledat si 

vlastní způsob obživy a přestože byly v mnoha ohledech 

vystavovány diskriminaci ( výška platu, atd. ), postupně se 

prosazují v řadě oborů a povolání, které byly dosud považovány 

za výhradně mužské.Tento posun je zcela přirozeně reflektován 

v literatuře. 

Tragické postavení ženy, která ve společnosti svázané 

feudální morálkou nemá možnost volby, zobrazuje román 

Nacume Sósekiho "Potom" ( Sorekara, 191 O ). Slova hlavní 

hrdinky Mičijo, která stojí před fatální otázkou, zda-li následovat 

muže, kterého miluje, i navzdory nejisté budoucnosti, či raději 

zvolit jistotu a bezpečí domova, který je jí cizí, nejlépe vystihují 

toto dilema společnosti, která dává ženě pocit samostatnosti, 

nikoli ovšem možnost jí skutečně dosáhnout. "Já už v nic 

nedoufám. Všechno bude, tak jak řekneš" říká Mičijo odevzda

ně Daisukemu. 

V podobném postavení se ocitá i hlavní hrdinka novely 

Mori Ógaie "Vodní slípka" ( Gan, 1909 ), která ovšem má 

možnost volby, z nedostatku odvahy a přemíry nejistoty ovšem 

nedokáže učinit rozhodující krok. Přestože si většina čtenářů si 

z ženských hrdinek nejčastěji vybaví právě mladou milenku 

lichváře 0-tamu, která nedokáže vykročit za svým štěstím a 

sebe sama ponechá osudu napospas, není rozhodně jediným 

ženským typem v Ógaiově literárním díle. Ógai mnohem častěji 

zobrazuje mladé a energické ženské postavy, které dokážou jít 

za svým cílem a překonávat nepřízeň osudu. Řadu takových 

postav nalezneme i v historických prózách. 

Dříve než se ale budeme věnovat otázce ženských postav 

v Ógaiově historických prózách, podívejme se nyní v krátkosti 
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na to, v jakém prostředí a pod jakými vlivy se utvářel jeho názor 

na postavení ženy v moderní společnosti a jakým způsobem se 

snažil přispět k naplnění tohoto ideálu. 

Kaneko Sačijo ( 2000 ) se ve své obsáhlé studii o vztahu 

Mori Ógaie k ženské otázce a jeho přínosu v procesu ženské e

mancipace vrací v čase do období Ógaiových studií v Německu. 

Nemalý vliv na jeho názor a ženský ideál mělo ovšem i jeho 

dětství a jeho vztah k matce a babičce. V posmrtně vydané 

autobiografické próze "Hlavní a vedlejší rodová linie" ( Honke 

bunke, 1923 ) Ógai o svých rodičích píše : " Můj otec byl spíše 

citově založený člověk, zatímco matka byla spíše člověk 

racionálně smýšlející." Ógaiova matka byla silnou osobností 

s vlastním názorem, který neváhala svému okolí sdělit, 

současně ale byla schopna i velkého sebezapření a v jistém 

ohledu ji tak lze považovat za předobraz Ógaiových literárních 

hrdinek. 

Studium v Německu, během kterého Ógai vstřebával 

podněty evropské moderní kultury, ovlivnilo i jeho postoj 

k ženské otázce. Kaneko Sačijo s odkazem na jeho deníkové 

zápisky poukazuje na to, že Ógai se již krátce po svém příjezdu 

do Německa účastní v roce 1884 v Lipsku přednášek o spole

čenské diskriminaci žen, které pořádal Všeobecný německý 

spolek žen ( Allgemeiner Deutscher Frauenverein ). Ógai se na 

jedné straně v každodenním životě setkával s příklady chování, 

které by v Japonsku byly nemyslitelné, na straně druhé kontakt 

s ženským hnutím jej utvrzoval v přesvědčení, že i v relativně 

liberální Evropě jsou ženy diskriminovány a za svoje práva 

musí bojovat. 

Pobyt v Německu zcela zásadně ovlivnil Ógaiův názor 

v této otázce a po svém návratu do Japonska začíná pozorně 
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sledovat pozvolna se formující hnutí za emancipaci žen. Velkou 

pozornost věnuje ženským autorkám, které se od počátku 90. 

let začaly hlásit o slov, ale na rozdíl od svých současníků, kteří 

povětšinou ženskou literaturu nekriticky jako celek odmítali, či 

naopak stejně nekriticky přijímali, Ógai vůči literárním dílům 

z pera žen uplatňuje stejná kritéria jako v případě mužských 

autorů. Po celý svůj život také Ógai přispívá do různých 

ženských časopisů a tímto způsobem je výrazně podporuje. 

Již jsme zmínili, že literární tvorba Ógaie mezi lety 1890 

a 1909 obsahuje pouze poskrovnu beletristických děl. V období 

tvůrčího vzepětí po roce 1909 se ovšem postavení ženy stává 

pro Ógaie klíčovým tématem a do středu pozornosti vypravěče 

staví často ženské hrdinky. Tak je tomu v případě 

jednoaktových divadelních her "Štěbetání" ( Saezuri, 1911 ) či 

"Chaluhy" ( Nanoriso, 1911 ), které zobrazují typ moderní e

mancipované ženy. V roce 1913 navíc Ógai přeložil a do 

japonské literatury uvedl drama Henrika lbsena "Dům loutek"20
. 

Ve stejném roce jako zmíněné jednoaktovky poté Ógai 

píše již zmíněnou povídku "Vodní slípka", jejíž hlavní hrdinka je 

svým pasivním chováním protikladem moderní ženy. 

Kaneko Sačijo uvádí, že právě tato postava je svojí 

povahou protipólem postav emancipovaných žen, které Ógai 

zobrazuje ve svých historických prózách, ve skutečnosti ovšem 

mnoho společného. Podíváme-li se na postavu Sajo z historické 

novely "Manželé Jasuiovi" ( 1914 ), která popisuje strastiplný 

život krásné mladé ženy a vzdělaného, nicméně "jako 

opice" vypadajícího muže, zjistíme, že s postavou dívky 0-tama 

z povídky "Vodní slípka" jsou si povahově velice podobné. Pro 

obě je charakteristické pokora a sebezapření. Zatímco 

20 Ógai zvolil za název překladu jméno hlavní hrdinky Nora. 
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v případě 0-tamy je toto chování výrazem neplodné pasivity -

Ógai nicméně toto chování nevystavuje kritice, naopak jako by 

se soucitem poukazoval na tragickou roli ženy, která je do této 

neřešitelné situace postavena -, v případě Sajo a nakonec i 

Andžu v povídce "Správce Sanšó" je toto na první pohled 

pasivní chování ve skutečnosti aktivním výrazem vůle a 

osobnosti hrdinky, která je schopna obětovat sama sebe pro 

své blízké a skrze tuto oběť dosáhnout naplnění vlastního 

ideálu. 

V povídce "Správce Sanšó" se poté setkává čtenář se 

oběma typy ženských hrdinek. Podíváme-li se na chování 

matky Andžu, nemůžeme přehlédnout její podobnost s 0-tamou 

z povídky "Vodní slípka". Matka, poté co byla odtržena od svých 

dětí, se rozhodne spáchat sebevraždu. Toto gesto je ovšem 

prázdné, neplodné a nesmyslné a je pouze výrazem matčiny 

rezignace, nikoli demonstrací její vnitřní vůle, jako je tomu 

v případě Andžu - byť tak obě postavy dospějí ke stejnému 

rozhodnutí, motiv jejich jednání je zcela odlišný. Podobný 

kontrast mezi jednáním matky a dcery tvoří dějovou osu 

povídky "Poslední slova". 

V obsáhlém životopisném díle "lzawa Rankan" ( 1916 ) 

říká Ógai s odkazem na ženské hrdinky svých historických 

próz : "Typ tzv. "nové ženy" se neobjevil poprvé v období 

Meidži nebo Taišó, existoval již od dávných dob." 

Ógai po celý život aktivně podporoval ženské hnutí, ve 

svých literárních dílech ovšem hledá ženský ideál v minulosti, 

jako by se tak snažil ukázat, nakolik byla mylná představa o 

postavení ženy ve feudální společnosti. 
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5.2. MOTIV OBĚTI V POV. "NA ŘECE TAKASE" A "POSLEDNÍ SLOVA" 

V historických prózách si Ógai opakovaně klade otázku o 

smyslu a významu sebeobětování. Povídky "Na řece 

Takase" ( Takasebune, 1916 ) a "Poslední slova" ( Saigo no 

ikku, 1915 ) tvoří společně s povídkou "Správce Sanšó" te

maticky svázaný triptych, který nabízí tři navzájem odlišné 

perspektivy tohoto tématu. 

Povídku "Na řece Takase" napsal Ógai na motivy "Vyprá

vění o vyhnancích", obsaženého ve zmiňovaném díle Kanzawy 

Sadamota "Zápisky starce". Podobnost s povídkou "Správce 

Sanšó" je na první pohled zřejmá - i zde se setkáváme se 

sourozenci, kteří jsou nerozlučně spjati a jejich vzájemné pouto 

jim umožňuje čelit nepřízni osudu. "Oba rodiče zahynuli při 

epidemii, když jsem byl ještě malý, a tak jsme zůstali s bratrem 

sami dva," vzpomíná hlavní hrdina Kisuke na své dětství. "1 

když jsme vyrostli a začali si hledat práci, vždy jsme se snažili 

být stále spolu a navzájem si pomáhat." 

Kisukeho bratr ovšem onemocní a vědom si toho, že jako 

nemocný je Kisukemu pouze břemenem, se rozhodne pro sebe

vraždu, kterou ovšem není schopen dokonat a tak je to právě 

Kisuke, kdo nakonec těžce raněnému bratrovi musí pomoci 

zemřít. Za tuto asistovanou sebevraždu - Ógai je patrně první, 

kdo v japonské moderní literatuře nastoluje etickou otázku 

ospravedlnitelnosti eutanázie - je Kisuke odsouzen do vyhnan

ství. 

Zatímco v povídce "Správce Sanšó" se Ógai soustředil na 

zachycení psychologie postavy, která oběť vykonává ( Andžu ), 

v povídce "Na řece Takase" nám nabízí zcela opačnou 

perspektivu - čtenář společně s vypravěčem sleduje prostřed-
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nictvím Kisukeho vyprávění, nakolik jej oběť jeho bratra změnila 

- Kisuke dochází poznání smyslu vlastní existence a smířen 

sám se sebou i s vlastním osudem je schopen vyrovnaně, bez 

obav i očekávání hledět vstříc své budoucnosti. Toto duchovní 

procitnutí a vnitřní vyrovnanost patrná z jeho chování jej spojuje 

s Andžu - zatímco v případě Andžu toto poznání předchází její 

vlastní oběti, v Kisukeho případě je důsledkem oběti jeho bratra. 

Podobnou proměnou jako Kisuke prochází nakonec i Zu

šió. Jamazaki Kazuhide ( 1981 ) tento proces náhlého 

probuzení označuje jako "duševní přerod" - Zušió skrze oběť 

svojí sestry do sebe absorbuje její osobnost a poznání, kterého 

dosáhla. 

Toto poznání a odlišné vidění skutečnosti je v povídce 

"Správce Sanšó" konfrontováno s racionální perspektivou 

okolního světa. Strážce Šóbei ovšem nemůže pochopit chování 

mladého vězně - Kisukeho nově nabytý vnitřní svět totiž 

přesahuje svět rozumového chápání. Předpokladem i důsled

kem tohoto poznání je v obou případech - jak v pov. "Správce 

Sanšó" tak v pov. "Loď Takase" - proměna vztahu mezi 

sourozenci. Na jedné straně toto vzájemné pouto je pro ně jedi

nou ochranou před okolním světem, na straně jako by bránilo 

rozvoji jejich osobnosti - až skrze rozpad tohoto vztahu získá

vají svoji skutečnou identitu. 

Sebeobětování, ovšem v jiné rovině vztahu, je také téma

tem povídky "Poslední slova". Její hrdinka, jedenáctiletá lči, 

neváhá nabídnout svůj život ( a životy svých sourozenců ) za 

milost pro svého otce, který byl za zpronevěru odsouzen k smrti. 

Jestliže budeme sebevraždu interpretovat jako "přímý či 

nepnmy důsledek aktivního či pasivního jednání jedince za 

předpokladu, že si je jedinec těchto důsledků vědom" ( Durk-
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heim, 1897 ), můžeme i jednání lči chápat jako sebezničující 

gesto. 

Podobně jako v pov. "Správce Sanšó" i zde vypravěč za

chycuje vnitřní proměnu hlavní postavy, která je ovšem spon

tánní, vychází z postavy samé a postrádá jakoukoli navožen

skou mystiku jako tomu bylo v případě Andžu. Proměna lči je 

tak na první pohled jednodušší, nicméně její význam a smysl 

její oběti je v porovnání se "Správcem Sanšóem" jednoznačný a 

podstatně přesvědčivější. 
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6.ZÁVĚR 

Povídka "Správce Sanšó" patří i dnes k nejoblíbenějším 

dílům Mori Ógaie. Není pochyb, že k této popularitě nemalým 

dílem přispívá filmová adaptace režiséra Mizoguči Kendžiho 

( 1898 - 1856 ) - v r. 1954 za ni získal na filmové festivalu 

v Benátkách Stříbrného lva - i lidové vyprávění, které se 

v různých podobách dochovaly po celém Japonsku. "Správce 

Sanšó" je tak příběhem, se kterým se dnes můžeme setkat ve 

třech rozdílných uměleckých formách ( lidovém vyprávění, lite

rární povídce a filmovém dramatu ), z nichž každá vznikla 

v jiném historickém období a nese zcela odlišný význam. 

Zatímco lidové vyprávění o Andžu a Zušióovi se opírá o 

buddhistickou nauku o příčinách a důsledcích a dějovou osu 

tvoří utrpení Zušióa a jeho následná pomsta, Mizogučiho 

filmové drama nahrazuje toto karmické učení západním 

paradigmatem zločinu a trestu a vyprávění reinterpretuje jako 

cestu hlavního hrdiny k znovunalezení humanistického ideálu. 

Povídka "Správce Sanšó", která chronologicky stojí mezi 

lidovým vyprávěním a filmovým zpracováním, oživuje tento 

prastarý příběh jako drama o lásce a vzájemné oddanosti dvou 

sourozenců a sebeobětování. 

V úvodu k eseji "K historii čelem a zády" Ógai píše: "1 me

zi mými přáteli nepanuje shoda, zda-li moje práce z poslední 

doby, které zachycují historické postavy, jsou či nejsou 

uměleckou prózou." Ve svých starších historických prózách se 

Ógai snažil věrně zachytit nejen historické prostředí, ale i 

události, postavy a jejich jednání, a tato snaha kladla překážky 

volnějšímu tvůrčímu zpracování, které by dávalo prostor au-
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torově fantazii - je tedy zcela pochopitelné, že jeho dílo se se

tkávalo s podobnou kritikou. 

Ógai ovšem jako spisovatel cítil vnitřní potřebu umělec

kého sebevyjádření a právě povídka "Správce Sanšó" tento zá

měr nejlépe ukazuje. I zde ovšem Ógai prokázal nesmírně citli

vý přístup k literární a kulturní tradici. Motiv "snu", který vnesl 

do příběhu, mu na jedné straně umožnil částečně vyvázat 

postavy z područí absolutní moci bohů, na straně druhé vnáší 

do příběhu tradiční mystiku a oživuje vidění světa, které 

nalezneme v klasických dílech japonské literatury. 

Navzdory tomu, že v porovnání s literární předlohou dává 

Ógai svým postavám možnost volby, v jejich rozhodování hraje 

tato nadpřirozená moc nemalou roli. Nelze pominout, že Ógai 

sám vnímal tento aspekt jako největší slabinu svého díla -

doslova říká, že se "dostatečně nevzdálil historii" - a v jeho ná

sledujících pracích již tak tento motiv nenalezneme. 

Donald Keen ( 1984 ) o díle Mori Ógaie : "Sósekiho 

romány obdivují především čtenáři, kteří věří, že literatura by 

měla ztělesňovat humanistické ideály. Na druhé straně 

Ógaiových prací si nejvíce cení spisovatelé a ostatní intelektu

álové, kteří obdivují jeho vznešené, "apollónské" způsoby a 

jeho hluboký respekt k japonské tradici." 

V povídce "Správce Sanšó" prokázal Ógai obojí - "apo

llónské" způsoby i respekt k japonské tradici. Současně ale 

Ógai, který sám chápal literaturu jako prostředek vyjádření 

ideálu, vtiskl svému vyprávění výrazné humanistické poselství o 

nezištné lásce a sebeobětování, které jako kritický osten smě

řovalo vůči soudobé morálce. 
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