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Srovnání pěti základních typů her nó 

Autorka se ve své bakalářské práci soustředí na svět japonského 
divadla nó. Vychází z již zažitého dělení na pět typů her podle vystupující 
hlavní postavy a pokouší se o rozbor pěti her reprezentujících právě těchto 
pět typů divadelní performance. V úvodu zmiňuje, že literatura k tomuto 
tématu je bohatá, stejně tak i překladová literatura. Většina prací se ale 
soustředí pouze na textovou stránku her, vizuální a hudební aspekt zůstává 
stranou. Hodlá se proto při svém rozboru ve stručnosti věnovat i těmto 
stránkám vybraných děl. 

První kapitola je věnována klasifikaci her nó obecně. Autorka zmiňuje 
mimo jiné i Zeamiho klasické dělení mugen nó a genzai nó, dále dělení podle 
obsahu dramatické akce na dramatičtější hry geki a lyričtější furjú, kde druhý 
termín je podle ní původně tradiční taneční divadelní forma, což není úplně 
přesné, neboť furjú je původně estetický ideál inklinující ke světu elegance a 
vytříbenosti, nebyl nutně spojován jen s tancem, ale i s poezií, odíváním a 
vybraným způsobem chování. Největší důraz však klade na již zmíněné dělení 
na pět typů her podle hlavní postavy, tedy s božstvem, duchem válečníka, 
krásnou ženou, šílené ženy/osoby a nadpřirozené postavy. Dále se věnuje 
dramatické koncepci her nó, všímá si klasického dělení na džo, ha, kjú, který 
zhruba odpovídá našemu dělení na úvod, zápletku a závěr v jiných 
norativech. Neopomíjí ani skutečnost, že ve skutečnosti je část ha, dělena do 
dalších tří částí, a tak se vlastně jedná o pět stupňů, kterými se každá hra vyvíjí. 
Ze stejného (dramatického) hlediska bylo pak vytvořeno členění na pět typů 
her podle postav, které se rovněž liší celkovým tempem. K rozboru si vybrala 
hry jeřáb a želva (euru kamej, Acumori, Nebeské roucho (Hagoromoj, 
Semimaru a Benkei na lodi (Funa benkei). U každé hry se zabývá tématem, 
zařazením do příslušného typu hry, dále vlastní analýzou hry z hlediska 
vizuálního uspořádání, hlavních postav, dramaturgické formy a dynamiky. 

) 

V závěru pak střízlivě hodnotí, zda lze skutečně uvažovat o pěti typech her 
jako o jasně vymezených kategoriích. 

V průběhu celé práce hojně cituje, převážně z českých pramenů. 

Někdy se až příliš spoléhá a nechá ovlivňovat diplomovými pracemi A. 

Fišerové a J. Ryndové. V textu lze na několika místech nalézt nejednotnou 
transkripci, což mohlo být způsobeno nepozorností. Stručné analýzy her jsou 
však provedeny pečlivě a je zřejmé, že nevychází pouze z (překladů) textů, 
ale i z celkového provedení her. Práce je doplněna vhodnou obrazovou 
přílohou a bohatou literaturou, v níž je bohužel zastoupeno minimum literatury 
japonské. Celkově se však jedná o práci zdařilou, odpovídá požadavkům na 
bakalářskou práci, a proto ji navrhuji hodnotit známkou výborně. 
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