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ABSTRAKT 

Bakalářská diplomová práce Srovnání pěti základních typů her nó sleduje 

tradiční klasifikaci japonských her nó do pěti typů podle postavy, jakou představuje hlavní 

herec šite. Podle tohoto rozdělení analyzuje pět her ke každému typu: Curukame (Jeřáb a 

želva), Acumori, Hagoromo (Nebeské roucho), Seimaru a Funa Benkei (Benkei na lodi). 

K analýze je přistupováno spíše z pohledu performativního umění než z hlediska 

lingvistického, hlavním kritériem je dramatické rozvití hry podle systému džo-ha-kjú, 

k němuž přispívá charakteristika hlavní postavy. Autorka vychází z japonských 

originálních libret jókjoku, překladů scénářů do evropských jazyků i videoukázek 

divadelních představení. 

SUMMARY 

The bachelor thesis Comparison of the Five Principle Types of the Noh Plays 

deals with the traditional classification of Japanese plays No according to the characteristic 

role the main actor shite performs. Following this classification it proceeds to the analysis 

of five plays: Tsurukame (Crane and Tortoise), Atsumori, Hagoromo (The Feather 

Mantle), Semimaru and Funa Benkei (Benkei on the Boat). The author's approach is based 

more on performance art theories than linguistics, the main criterion being the dramatic 

development of each play according to jo-ha-kyu system, considering characterization of 

the role during the play. The thesis is based on Japanese librettos yokyoku, script 

translations in to main European languages and video s of theatre performances. 
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ÚVOD 

Japonské tradiční divadlo nó bylo již mnohokrát zkoumáno z různých pohledů, ani 

v Čechách se mu pozornost akademiků nevyhnula. Překladů a teoretických studií z řad 

japanologů i divadelních teoretiků není málo. Mnoho z nich se ale vždy zabývalo prvotně 

textem, scénářem či libretemjókjoku, který je podkladem a kostrou hry. Je výjimečný tím, 

že obsahuje instrukce ke všem složkám hry: textu, hudbě, pohybu i scénickým 

požadavkům. To nejzajímavější na japonském divadle pro Evropana je především 

nevídaná dokonalá spolupráce a rovnováha všech divadelních složek. Harmonická syntéza 

poezie, prózy, zpěvu, hudby, pantomimy, tance i výtvarných prvků je nejobdivuhodnějším 

uměním nó. 

Při zpracovávání tématu této práce "Srovnání pěti klasických typů divadla nó" jsem 

se proto rozhodla nesoustředit se pouze na scénář her, ale na jejich celkové vyznění, na 

divadelní hru v celé její šíři. Na konečný produkt, který je předkládán divákovi jako systém 

mnoha znaků, vrstev a asociací. Přiblížit tedy pohled evropskému divákovi, neznalému 

japonských reálií. Takový divák si přečte před návštěvou divadla obsah, nebo v lepším 

případě překlad scénáře hry, zbytek mu ale zůstane skryt. Vycházím proto z dostupných 

videoukázek1
, které spolu se scénářem poskytují o mnoho širší, i když bohužel ne úplný, 

obraz hry. Z toho vyplývá i výběr her, které předkládám jako příklady jednotlivých pěti 

typů (hry, u nichž mám k dispozici videoukázku, originální japonský textjókjoku i překlad 

hry do některého z evropských jazyků). Každá z pěti her, které uvádím jako příklad, by si 

zasloužila jistě samostatnou diplomovou práci, pokud bych se pokusila ji analyzovat 

opravdu ze všech stran. Bohužel rozsah této bakalářské práce mi to nedovoluje, takže ve 

snaze o přehlednost a stručnost jsem se soustředila především na dvě složky: 

charakteristiku hlavní postavy, která je zároveň kritériem pro dělení her do pěti typů, 

a dramaturgický koncept her s jeho dynamickým rozvitím v konzultaci s přidělením do 

dané skupiny. 

Záměrně se nejedná o lingvistickou studii, vyhýbám se také širší hudební analýze. 

Tyto složky si zaslouží (a již mnohdy zasloužily) samostatné pojednání vzdělaných 

odborníků. Ze svého pohledu jsem se soustředila více na znaky, jejichž významovou 

1 ze soukromého archivu prof. Švarcové. Kvalita, datum vzniku i provedení se ale u jednotlivých ukázek 
liší, ne vždy jsou opatřeny titulky. Proto s nimi zacházím spíše jako s pomocným materiálem a ne 
přímým pramenem. 
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složku nese vizuální složka a pohybový part. Protože se ale velmi málo dostupných 

pramenů tímto pohledem zabývá, zkoumání pohybové a taneční složky do detailu by 

vyžadovalo podrobné studium japonských pramenů a důkladná analýza rozpis jednotlivých 

tanečních kroků a gest. Bylo by to nicméně téma velmi zajímavé. 

"Srovnání" pěti typů her nó není jednoduché. Srovnávat by se daly lépe hry 

stejného typu a charakteru mezi sebou. Různé hry různé tematiky i typu jsou takto 

nesrovnatelné, jejich jediným společným jmenovatelem je fakt, že jsou to hry nó. Nechtěla 

bych se dopustit nějakého mylného konstatování, pokud bych znaky, odhalené v některé 

hře, generalizovala na celou skupinu. Proto raději cituji teoretická konstatování ohledně 

charakteristiky celé skupiny a všímám si, nakolik daná hra naplňuje tyto postřehy. 

Hodnota a kvalita mého rozboru samozřejmě klesá s použitím nejednotných 

pramenů u každé z her. Nespolehlivější byla japonská libreta jókjoku, jejich překlady se již 

ale diametrálně odlišují podle subjektivního pohledu překladatele, schopnosti různých 

jazyků postihnout stejné myšlenky, míry snahy o básnický obraz na úkor smyslu, nebo 

naopak. Dokládám to u hry Hagoromo, ve které jsem se snažila zjistit, jaký tanec je vlastně 

tématem této hry. 

Větším zklamáním ale byly scénické poznámky, které jsou spolu s hudební 

partiturou pevnou součástí japonského scénáře. Tyto poznámky se v překladech odlišovaly 

jak v množství, tak v přesnosti, dokonce i v načasování a průběhu akcí. Zatímco některý 

překlad se zřejmě držel přísně japonského textu, jiný zakomponoval i divácké zážitky 

autora, které se ale mohou inscenaci od inscenace lišit. 

Stejný problém se dotkl i rozepsání textu mluvčím. Především partie sboru jsou 

nepřesně připisované někdy šitemu, někdy wakimu 2 zřejmě podle obsahu promluvy. 

Videoukázky samotné se ale také od japonského libreta někdy odlišují, proto se zdá, že 

přejímání promluvy sborem je do jisté míry korigována samotnými inscenátory, nebo 

alespoň jednotlivými školami. Bohužel jsem neměla různé nahrávky stejné hry - takové 

srovnání by bylo z komparativního hlediska nejpřínosnější. 

2 hlavní a vedlejší role 
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KLASIFIKACE HER NÓ 

Hry nó jsou rozdělovány podle několika různých měřítek. Žádné z nich však není 

dogmatem a každý autor většinou připouští možné diskuze. Absolutní kategorizace, na 

jakou jsme v Evropě zvyklí, zde není na místě. V období Tokugawa, v němž se ustálila 

forma her nó, bylo z celkových asi 2000 textů vybráno jen 240 her, které tvoří současný 

repertoár. Díky tomuto výběru, stanoveném elitou, zmizely z jeviště především hry 

milostné, jejichž literární kvalita nedosahovala vytříbenému vkusu aristokratů.3 Rozdělení 

her, které se ustálilo zhruba v 18. století, mělo být pomůckou pro herecké společnosti 

i diváky, proto jsou některé kategorizace dnes již natolik zažité, že dnešní teoretikové 

marně vznáší argumenty proti nelogickému zařazení té či oné hry. 

Rozdělení na mugen nó (snové nó) a genzai nó (realistické nó) inicioval už sám 

Zeami4
• Snové nó obecně vyžaduje větší fantazii diváka, je lyričtější, poetičtější, tajemnější 

a symboličtější. waki, postava z reálného prostoru a času (nejčastěji mnich), připravuje 

scénu pro příchod šiteho a v dalších akcích už není tolik iniciativní. šite přichází ze světa 

nadpřirozeného, minulého, nereálného. Skoky v čase i prostoru jsou běžným rysem. 

Většina snových her má dva akty: v prvním přichází waki na určité místo, kde potká 

místního člověka a spolu rozjímají nad příběhem tohoto místa (genius loci má vždy 

v Japonsku nějaký mytologicko-literární podklad). Ve druhé části šite odhalí svou pravou 

identitu jako duch nebo nadpřirozená postava, představí tancem a zpěvem svůj příběh, 

rozmlouvá s wakim a poté zmizí. Tyto hry jsou silně ovlivněny buddhismem, a soustředí se 

na téma smrti, její předchozí a následující etapu, klid duše a zpětnou bilanci minulých činů. 

Jsou ale samozřejmě také prodchnuty šintoismem, vtělováním božství kami do různých 

podob a podobně. 

Realistické nó naproti tomu jedná s reálnými postavami. Základem hry je dialog 

mezi waki a šite jako dvou časoprostorově rovnocenných postav. Namísto niterného 

konfliktu šiteho je zde vyzdvihován konflikt mezi dvěma postavami. Tyto hry bývají 

dramatičtější a akčnější. Tématy jsou většinou příběhy z minulosti, jejich převyprávění ale 

plyne časově posloupně a jsou proto snazší k pochopení. Jedním z nejplodnějších autorů 

takových her byl Kanze Kodžiró Nobumicu, jehož hry tvoří jakýsi můstek mezi žánry nó 

3 Ortolani s. 130 
4 Fischerová s. 25 
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a kabuki.5 Komparu dále uvádí mezikategorii mezi realistickým a snovým nó: "realisticko

snové nó ". Je to ale spíše jeho vlastní idea, než zaběhnuté dělení. Dokládá nicméně 

nemožnost vymezení ostré hranice mezi těmito dvěma typy. 

Jana Ryndová nabízí ve své diplomové práci tabulku, která přiřazuje ke snovým 

hrám hry první, druhé a páté kategorie (hry o bozích, válečnících a démonech), do 

realistických potom hry třetí a čtvrté kategorie (hry o ženách a šílenství).6 Takové přiřazení 

je logické, ale opět spíše pomocné a nelze jej kategoricky uplatnit na každou hru. 

Druhé z možných dělení je podle obsahu dramatické akce: dramatické hry geki 

(divadlo, drama) a lyričtější furjú (původně tradiční taneční divadelní forma). V zásadě je 

tímto kritériem role, jakou hraje taneční část v komplexu hry. Pokud je tanec pouze 

prostředkem a nikoli tématem, jehož těžiště tkví v dějové akci, jedná se o geki; v opačném 

případě, kdy se tanec stává hlavní pointou příběhu a předchozí akce jsou spíše předehrou, 

přípravou pro něj, mluvíme o furjú. Pro Evropany je ale někdy těžké rozlišit, která akce je 

považována za dostatečně dramatickou, abychom mohli mluvit o geki, a která už ne. 

Musíme se proto pokusit oprostit od terminologie podle evropské divadelní tradice a toto 

srovnání provádět pouze v rámci dramatického potenciálu her nó. Podle Keenea chybí 

mnohdy ve hrách nó konflikt jako takový, tudíž podle evropského úzu ani nemohou být 

považovány za dramatické. Dialogy jen připravují atmosféru závěrečnému tanci.7 

Na hry také můžeme nahlížet z pohledu počtu jednání: jednoaktové a dvouaktové. 

Takové rozdělení se zdá sice velmi přesné, ale přesto není jednoduché některé hry 

jednoznačně zařadit. V typických dvouaktových hrách většinou šite odchází ze scény, aby 

se v druhém jednání objevil jako někdo jiný - mězi těmito dvěma akty je krátká pauza. 

Někdy je vyplněna akcí herce aikjógen, která nebývá psána ve scénáři (nebo je uvedena, 

ale není rozepsána - kratičký prostor pro tradovanou improvizaci ad libitum). Někdy hra 

během nepřítomnosti hlavního herce pokračuje dialogy vedlejších postav na jevišti. Jsou 

ovšem hry, ve kterých šite vůbec ze scény neodchází a jeho převlek se koná přímo na 

jevišti, nebo (například jako ve hře Semimaru) sešite objevuje až v její druhé části. Vlasta 

Hilská dodává, že jednoaktové hry bývají dramatičtější 8 . I tenhle výrok samozřejmě 

musíme brát s rezervou: dvouaktový (dalo by se možná skoro počítat i jako tříaktový) 

s Ortolani s. 133 
6 Ryndová s. 18 
7 Keene s.13 
s Hislká s. 36 
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Benkei na lodi je určitě "dramatičtější" než jednoaktové Hagoromo. Celková akce je 

u jednoaktových her každopádně kondenzovanější. 

Nejvíce se ale v teorii her nó osvědčilo rozdělení podle role, jakou šite ve hře 

zaujímá. Takto začal uvažovat již Zeami ve svém spisu Nikjoku Santai ningjózu (Dvojí 

umění a trojí nápodoba), ve kterém vyzdvihuje tři typy rolí: starce, ženu a válečníka. 

Rozdělení do pěti kategorií, které se začalo používat v 18. století, má své počátky také 

u Zeamiho: a sice z jeho doporučení v knize Sandó (Trojí cesta), kolik her a jakých, by se 

mělo v jednom dnu hrát. Téma her by mělo odpovídat dramatickému rozvití džo-ha-kjú 

o pěti částech (džo -hal - ha2 - ha3- kjú), aby celé denní představení za tvořilo jeden 

dramaturgicky ucelený cyklus. Dodnes si kategorie první a pátá udržely i své další názvy, 

pramenící z pořadí her (wakinó- druhá hra po tanci Okina, kirinó -závěrečná hra). Dnes 

už je toto rozdělení pevnou kostrou klasifikace her nó, přesto jejich různé názvy napovídají 

nejednotnému uvažování. Dnes proto používají teoretici nejraději pouze čísla kategorií. 

1. ičihanme- božstva (kaminó, wakinó, šindžinó, uimemono) 

2. nihanme- duch válečníka (Asura nó, šuramono, otokomono) 

3. sanbanme- krásné ženy (onna nó, kacuramono) 

4.jonbanme- šílené osoby/ženy (kjóran mono, kjódžó mono, kuruimono, genzaimono) 

5. gohanme- nadpřirozená postava (kirinó, kičinó, onimono) 

K jednotlivým kategoriím se budu vyjadřovat v následujících pěti kapitolách. Jak 

už jsem ale předeslala, nemůžeme zde předpokládat absolutní shodu: počet her v každé 

skupině se podle jednotlivých teoretiků liší, největší rozpory jsou mezi třetí a čtvrtou 

kategorií. Mezi sanbanme se běžně řadí také dvě hry, v nichž šite vystupuje v roli muže. 

Vlasta Hilská uvádí například kategorií šest, protože hry o šílených (kurui mono) a hry ze 

současnosti (genzai mono) chápe jako dvě různé kategorie.9 

Zajímavý je i přístup René Siefferta, který se zaměřuje na roční období, ve kterém 

se jednotlivé hry odehrávají, a dělí je tak do 4 skupin. Nejvíce her samozřejmě spadá do 

období jara a podzimu. (Sieffert dokonce uvádí stejný počet her na jaře i na podzim: 77. 

Léto: 30, zima: 12, mimo sezónu nebo nejasně určitelných: 45.) Myslím, že každý 

9 Hilská s. 32 
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Evropan, který prožívá roční dobu v podobném čtyřsezónním cyklu jako Japonci, tuší, proč 

právě jaro a podzim jsou pro hry nó tak typické. Připomeňme k tomu "závislost" japonské 

literatury na přírodních jevech a maximální podíl přírodní lyriky v celé japonské literární 

tradici. 

Do trochu většího chaosu se dostaneme, pokud se snažíme stanovit podkategorie, 

subžánry jednotlivých pěti typů. I ty se totiž v jednotlivých zdrojích liší. Různá jsou 

především kritéria, podle kterých jsou vytvářeny. Jedno z nejpřesnějších a nejpraktičtějších 

rozdělení je podle masky, kterou nosí šite. Pro každou hru je totiž přesně předepsaný 

charakter masky a mnoho her využívá stejné typy masek. Jsou ale také hry, kdy si herci 

mohou vybrat mezi několika maskami (například masky ženy se liší podle věku a je jen na 

inscenátorech, jaké vzezření a stáří ženě přisoudí). Právě u kategorie třetí a čtvrté, 

pojednávajících o ženách, se obracíme často k jiným kritériím dělení. U jonbanme to bývá 

například příčina šílenství. Častěji je tímto kritériem tanec a hry se dělí podle druhu tance, 

který je v nich obsažen. Pokud je ale například mnoho her obsahující tanec čú no mai 

(ústřední tanec), pak je můžeme dále dělit podle toho, zda u tance zní nebo nezní buben 

taiko, čímž se dostáváme ke kritériu hudebního doprovodu. 

Protože detailní bádání v těchto vodách by asi vydalo na samostatnou práci, 

opouštím je raději a pokusím se přihlédnout k dělení na subkategorie pouze u následně 

analyzovaných pěti her. 
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DRAMATURGICKÁ KONCEPCE HER NÓ 

Forma divadla nó je opřena o středověký způsob japonského vnímání historie, 

literatury, filozofie, estetiky i etiky. Podle Komparua je také silně ovlivněna mystickou 

sílou čísla 5, které odpovídá nejen čínské kosmologii, buddhistické filozofii, ale také 

tradičnímu pojetí hudby a tance. V Kakjó Zeami píše: "Dech, který přichází z pěti orgánů 

}in je rozdělen do pěti forem a vytváří pět tónů a šest módů ... Lidské tělo vytváří hlas 

z těchto pěti orgánů }in a tím rozechvívá pět smyslů; to je počátek tance. "1 0 

V Japonsku se teorie pěti elementů vžila velmi rychle i do ostatních sfér: od 

počítání planet, směrů, orgánů, emocí, barev, slabik i do základní rytmické struktury 

poezie, která se vyznačuje střídáním 5 a 7 slabičných veršů. Poezie jako vyšší literární 

forma se stala základem pro divadelní texty, rytmus jako základní znak poezie se stal 

prvotním elementem všech divadelních forem. 

Zde by se nabízelo zajímavé téma pro divadelně-vědnou studii: není to právě 

rytmus, kterým se japonské divadlo natolik odlišuje od evropského? Jiný vztah k rytmu 

každopádně určuje a ovlivňuje všechny navazující elementy: podíl hudby a tance zde jasně 

převládá nad hereckou akcí. Svou strukturou silně připomíná barokní ballet-de-cour, který 

byl v Evropě těsným předchůdcem opery (největší rozmach dosáhl na dvoře Ludvíka 

XIV.). Děj inspirovaný známými legendami opisovala básnická deklamace střídající zpěv 

a instrumentální doprovod k tanci, který byl pointou každé scény. Nejbližšími znaky těchto 

dvou forem je ale především cílenost na dvorskou elitu, větší důraz na interpretaci než na 

dějovou linku, všestrannost aktérů a symbolismus dominující realismu. 

Vraťme se ale do Japonska: pětičlenný systém struktury, vlastní středověkému 

uvažování, můžeme najít v divadle nó na několika úrovních. 

Zeami zřejmě převzal model džo-ha-kjú z dvorské hudby období Heian gagaku, 

kde původně označoval jednotlivé pohyby. Zeami v průběhu svého života a díla měnil 

a dále upřesňoval význam, jaký těmto termínům přiřkl. Termín džo-ha-lqú byl u něj poprvé 

použit ve spisu Fúšikaden (Předání stylu a květu11 ) pouze jako univerzální proces divadla, 

v knize Kakjó (Zrcadlo květu, 1424) jako proces tvoření programu představení, v Nikjoku 

Santai Ningjózu (Ilustrace k dvojímu umění a trojí podobě, 1421) jako princip choreografie 

1° Komparu s. 30 
11 překlady názvů děl přejímám podle Fischerové 
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tanců a v Sandó (Trojí cesta, 1423) již jako struktura hry. 12 První již zmiňovanou je 

celková struktura programu nó, který by se měl skládat přibližně z pěti her, dodržující 

rozdělení džo-ha-kjú (úvod-zápletka-závěr). Protože prostřední část ha Zeami rozděluje na 

3 podčásti, vzniká pětičlenný cyklus. Tento systém můžeme analyzovat jak v každé hře nó, 

tak i v jejím jednotlivém aktu, scéně a dokonce i promluvě. 13 

Džo-ha-kjú se stalo již známou, málokdy překládanou formulkou, jakýmsi 

zaklínadlem divadla nó. Přesto v sobě skrývá mnohdy více otázek, než odpovědí. 

W:J džo - začátek 

~ ha - zlomit, zničit 

1@ kjú - rychlý, náhlý 

Jejich aplikace na dramaturgický rozvoj představení by se dal vyložit asi takhle: 

Počáteční fakt, který je divákům předložen, je prolomen zápletkou, rušícím elementem. 

Konečné vyústění je rychlé a náhlé. 

Co se týká rozložení herního programu, podle Zeamiho je první hra reprezentující 

džo zároveň manifestem základních znaků nó, uvádí nás a nalaďuje do divadelní 

atmosféry, systému znaků a hodnot příslušících nó. Další hry by měly postupně stupňovat 

k tomu nejlepšímu, co může repertoár a herecké umění nabídnout, nejhlubší krásu júgen 

a hranice uměleckých možností. Poslední z her by měla být nejenergičtější a nejpestřejší, 

finále s rychlým tancem a náročnými pohyby14
. 

Hra samotná je rozdělena do pěti danů (stupňů), první z nich odpovídá úvodu džo, 

další tři rozvití ha a poslední závěru kjú. Komparu dále uvádí, že hra se ke konci zrychluje 

a kjú bývá nejrychlejší část. Tento výrok odpovídá rytmu, tempu hudby v jednotlivých 

částech, ale ne tempu hry. Jako kjú totiž teoretici označují celé druhé jednání, kdy sešite 

objeví znovu s pozměněnou identitou - tato část bývá proporčně nejdelší. V Sandó Zeami 

píše: 

"Je zde pět stupňů (danů) rozdělených do úvodu džo, rozvití ha a závěru kjú: úvod 

se skládá z jednoho stupně, rozvití ze tří a závěr z jednoho. V prvním stupni přichází na 

12 Hare s. 265 
13 Komparu s. 189 
14 podle Kakjó přepisuje Komparu s. 26 
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jeviště waki a zpívá sašigoe, šidai a hitoutai. Následuje rozvití. V prvním stupni rozvití se 

objevuje šite a zpívá od issei k první hitoutai. Další stupeň obsahuje dialog mondó s waki 

a hitoutai sboru. Poslední stupeň rozvití je hudební pasáž, buď ve stylu kusemai nebo 

tadautai. Pak přichází závěr, stupeň s tancem mai nebo hataraki, hajabuši nebo kiribjóši. 

A tak dále. "15 

Tabulky se schématem, které rozepisují všechny textové a hudební části do pěti 

stupňů (danů), se u různých autorů trochu liší, převážně proto, že se také liší u každé 

jednotlivé hry (a najít "obecný model", který by byl průsečíkem odlišností různých struktur 

her, není jednoduché). Proto zde nepřejímám ani jednu z nich a odkazuji na použité 

prameny, neboť podrobná analýza tohoto schématu a jeho porovnání s jednotlivými hrami 

by byla již nad rozsah této práce. 

Dynamický rozvoj hry 

Pět stupňů struktury džo-ha-kjú vytváří pevný rámec dynamického rozvití her. 

Existuje mnoho prostředků, které vytváří a modulují další spád hry. 

Jedním z nich je textový podklad, který sám o sobě vytváří dramatickou linku. 

Střídání prozaických a poetických částí, jmenování známých míst a osob, citace známých 

veršů - to vše dodává scénáři třetí rozměr, odkazující k lidem, místům i činům, které 

nejsou přítomny v samotné hře (v daném prostoru a čase, ve kterých se hra odehrává). 

Napínavě "detektivní" struktuře napomáhá zejména střídání prostých sdělení a tajemných 

náznaků, přímých vyznání a složitých metaforických obrazů. S postupem hry vrcholí také 

síla básnických obrazů, v posledních částech bývá použita ta nejvytříbenější 

a nejdojemnější poezie. 16 Nejdynamičtějším znakem je opakování stejného verše nebo 

několika veršů. To je signálem, že výpovědní hodnota promluvy zde dosáhla vrcholu 

a opakováním se její efekt násobí a prodlužuje. Jenže, ne všechny texty jsou dobrými 

předlohami pro hru. Zeami rozděluje texty her na tři skupiny: "1. Hra, která je založená na 

příběhu, který je sám o sobě krásný, vyšperkovaný rozkošnými pasážemi - takový kus, 

pokud je správně zahrán, může jen těžko propadnout. 2. Hra, která není příliš dobře 

napsána, ale s přijatelnou zápletkou. Pokud je dobře zahrána, může mít úspěch. 3. Hra, ze 

15 Zeami: Sandó, překlad Hare s. 51 
16 Keene s. 13 
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které může něco být, jen pokud si uvědomíme výhody jejích hlavních nedostatků 

l , . b 17 h , .. "18 a vy ameme Slzu y ve snaze za rat Jl. 

Praktickým dynamickým znakem je přebírání šiteho monologu chórem. Znásobené 

hlasy a důraznější projev jsou většinou znakem emocionálního vypětí hlavní postavy. Na 

tento efekt je ale potřeba si zvyknout, v evropském současném divadle (opeře) mívá text 

sboru jen vedlejší, pro děj nevýznamnou roli - vystřihnutím sborového partu bychom 

většinou neublížili podstatné dějové akci. V nó bychom se ale takovým střihem připravili 

o nejdůležitější obsah a stěžejní momenty hry. 

V různých textech (a překladech) her jsem ale právě v tomto ohledu narazila na 

mnoho odlišností. U překladů to může být částečně způsobeno tím, že mluvčím textu, který 

zpívá sbor, je stále šite, proto jsou některé sborové partie připisovány jemu. Ale ani 

u japonských textů a videoukázek nebyly vždy tyto party jednotné. Zdá se, že tradice každé 

ze společností se trochu liší a úzus toho, který part zpívá šite osobně a který part zpívá 

sbor, se v několika případech liší. 

Nositelem hlavního dynamického rozvoje, kterým se celá hra řídí, je na jevišti 

samozřejmě hudba, která udává rytmus celému představení. Kromě tempa udává dynamiku 

a barvitost hry i orchestrace hudebního partu. Prvním vrcholným momentem bývá příchod 

šiteho na scénu: na jevišti všechno strne a za melodie flétny se pomalu ze zákulisí šourá 

hlavní postava. Právě touto jemností, tichostí plnou tajuplné atmosféry vytváří příchod 

šiteho jeden z prvních posunů dynamiky hry. Hudba je samozřejmě základním nositelem 

dramaturgie celé hry, nerada bych se nicméně pouštěla do neodbomých úvah na složité 

muzikologické téma. 

Třetí nejdůležitější složkou, udávající charakter a dramatický rozvoJ hry, je 

samozřejmě pohyb herců. Ten je kromě základního postoje kamae vzhledem k rolím 

málokdy v průběhu hry více stylizován, charakteristika postavy pohybem se projevuje až 

v nějakém výrazném gestu nebo některém z jejích tanců. Troufám si tvrdit, že právě 

v rozdílu mezi danou choreografií (popis kroků) a konečnou hereckou interpretací leží gros 

charakteristiky konkrétní role. Vnitřní napětí, způsob provedení jednotlivých gest (která 

jsou psána podobně pro tanečnici i starce), vytváří před očima diváků věrohodnou postavu. 

Zdařilá interpretace je základem celého nó: ač je mnoho psáno i dáno, pouze na ní zůstává 

oživit postavy a vdechnout jim ženskou či mužskou tvář, mladou nebo starou. To je jedním 

ze Zeamiho květů, které dělá nó tak unikátním. Mimo tanec je to jen rychlost chůze 

17 japonsky: honeori -lámání kostí= úsilí 
18 Walley s. 43 
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a prostorové uspořádání postav, které může vyvolávat určitou dynamiku. Vzhledem 

k vysoké symbolice jevištního prostoru zde ale neplatí evropské zásady v používání 

prostoru jako výmluvného prvku tak, jak jsme zvyklí. Prostorové asociace JSOU silně 

vázány na symboliku her nó a tedy jejich předchozí znalost. Evropské divadlo tvoří 

energický náboj především korigováním vzdáleností postav při dialogu, jejich 

oddalováním a přibližováním, orientací en face nebo k sobě, zády, atd. Postavy herců v nó 

na sebe ale většinou křičí z nejvzdálenějších rohů, přestože představují milostnou scénu, 

neslyší se a nevidí, přestože vzdáleni krok od sebe. Symbolika mostu ohraničeného třemi 

borovicemi a význam každé z nich, význam předního trojúhelníku jeviště, jehož obvod 

značí cestu dlouhou několik mil, ignorovaná přítomnost hudebníků a pomocných asistentů 

kókenů na jevišti, sedících ve vzdálenosti na krok od jednajících postav, to vše zde má svůj 

neodpustitelný význam. Ovšem jiný, než v evropském divadle, proto by neznalý evropský 

divák při prvním střetu s nó mohl mít dojem, že prostor "klame tělem". 

S tím souvisí i další vizuální efekty jednajících postav: především kostýmy 

a masky. Tyto prvky vlastně jako precedens udávají charakter dané postavě a jejímu 

jednání. Herec svými pohyby a gesty doplňuje (zveličuje) efekt masky, která jakoby hrála 

za něj. Je to ale právě jeho pohybové umění, které masku oživí a vdechne jí takový 

charakter, jaký si zaslouží. Změna masky a kostýmu je nejdramatičtějším momentem všech 

her. 

Nejdůležitějším partem, ve kterém herec opravdu představí své umění v celé své 

šíři, je tanec. Choreografie kroků má sice striktní vzorec, nechává ale dost prostoru pro 

interpretaci. Protože taneční part je většinou finální částí, má herec na svých bedrech 

úspěch či neúspěch celé hry. Jen na něm závisí atmosféra, kterou zanechá v hledišti po 

závěrečném kjú, vypušení "květu" a divácká katarze. 

Kolik prostoru taneční kroky nechávají interpretaci, jak se choreografie 

u jednotlivých typů her liší a jak choreografie charakterizuje postavu nebo téma hry, by 

bylo zajímavým tématem na (mou) diplomovou práci. 
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1. CURU KAME ~~~(JEŘÁB A ŽELVA) 

Další název: Gekkjúden A??;";. (Měsíční palác), název hry ve škole Kita19 

Autor: anonym 

100 her školy Kanze20
: č. 82 

Sbírka 250 her nó21
: č. 15 

Typ: I -gaku 

První překlady: 

Fr: 192711954 Renondeau22 ("Grue et tortue ou le pavillon et la lune") 

An: 1955 -Roy E. Teelé3
, "Tsurukame, The Crane and the Tortoise." 

Niz: 1978 -de Poorter24 ("De Kraanvogel en de schildpad") 

Školy: všech 5 škol 

Doba: Nový rok 

Místo: Měsíční pavilon Paláce Dlouhého věku 

Postavy: šite- císař 

waki - ministr 

kokata- dva chlapci- jeřáb a želva 

19 jedna z pěti významných škol nó (Kauze Utit, H6sh6 :i:1:, Komparu ~'l!f, Kongo ~iiGJIJ, Kita ~~) 
2° Kanzerjú jókjoku hjakuban 
21 jókjoku nihjakugodžúbanšú 
22 Gaston Renondeau, N6. 2 vols. Tokyo: Maison franco-japonaise, 1953-54 
23 Teele, Roy E. "Translations ofNoh Plays." Comparative Literature 9:4. (Autumn, 1957), 345-368 
24 Erika de Poorter. De Kraanvogel en de schildpad: vijf N6 en vier Ky6gen. Amsterdam: Meulenhoff, 
1978 
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1.1 KONTEXT HRY 

Jeřáb i želva jsou v Japonsku odvěkými symboly dlouhověkosti. Říká se, že jeřáb 

se dožívá až tisíce let a želva desetitisíce. Proto je hlavním tématem hry prosba za dlouhý 

život. 

Hra nemá speciální zápletku. Císař Tang přichází do Měsíčního pavilonu Paláce 

dlouhověkosti25, aby zde oslavil čtyři roční období. Čeká zde mnoho dvořanů, kteří mu 

zpěvem a tancem vzdávají hold. Na zahradě paláce v rybníku pokojně žijí jeřáb a želva 

a celá scéna připomíná ráj na hoře Horai26
. Dva dvořané tančí tanec jeřába a želvy. Po nich 

zatančí sám císař. 

Hra má především oslavný, ceremoniální charakter, důraz je na úctu k císaři Gehož 

božský původ je dodnes tradovanou samozřejmostí) a prosby za jeho dlouhý život. 

Curukame jako hra první kategorie (ičibanme) 

Hry první kategorie (ičibanme) jsou označovány také jako kaminó (božské hry), 

wakinó (hry druhé, vedlejší), uimemono (počáteční hry), nebo někdy šindžinó (rituální hry). 

Společným rysem je jejich obřadnost, oslavný a pozitivní charakter související 

s šintoistickými rituály, který převládá nad dramatickou akcí. Tématem bývá požehnání či 

prosba za mír, klid, úrodu a šťastný a dlouhý život. 

Šite je zde často ztělesněním božství kami, které přichází na zem v přestrojení 

požehnat lidem, ale teprve v druhém aktu s převlekem odhalí svou božskou podstatu. Proto 

označení kaminó. Zajímavým faktem je, že japonské mytologii na rozdíl od evropské není 

vlastní ztělesňování I zlidšťování bohů. Kami sice často ústy člověka promlouvá, ale jejich 

promyšlenou personifikaci najdeme v Japonsku pouze v divadle. 

Tyto hry jsou zřejmě nejstaršími z repertoáru nó, nebo alespoň čerpají z nejstarších 

literárních tradic i divadelních forem, jejichž lůnem byly šintoistické svatyně. Obřadní 

25 mýtický nebeský palác okouzlující svou krásou, vystavěn z drahých kovů, je zmiňován i ve hře 
Hagoromo jako domov nebeské panny 
26 Hora Horai je legendárním místem zajišťujícím nesmrtelnost, situovaným podle legend na ostrově ve 
Východočínském moři. Hora stejného jména se nalézá v dnešním Japonsku v prefektuře Aiči. 
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tance (či taneční obřady) kagura jsou zřejmým předchůdcem či inspirací k těmto hrám, 

proto název šindžinó. 

Podle Zeamiho teorie pořadí her nó v jednom dni (hrálo se vždy 3-6 her nó 

s mezihrami kjógen), by měly být hry typu ičibanme první v pořadí z her nó. Každé 

divadelní představení (různých původních divadelních forem a tedy později i představení 

nó) však tradičně začínalo rituálním tancem Okina (někdy též kamiuta - božská píseň, 

nebo shikisanban - třetí obřad). Tanec starce žehnajícího dlouhý a šťastný život všem 

přítomným se stal tradičním rituálem, který má zajistit mír v zemi a bohatou úrodu. Tato 

krátká taneční hra je dodnes na repertoáru všech škol, udržela se i na venkově v podobě 

lidového nó27
. V seznamech her nó je řazena do samostatné, nulté kategorie. První hra 

z repertoáru nó tedy následovala v den představení až jako druhá po tomto tanci, z toho 

důvodu se dodnes pro hry první kategorie udržel název wakinó. 

Podle Komparua nejsou ale tyto hry kvůli absenci dramatické zápletky u diváků 

příliš populární, hrají se tedy většinou jen při významných příležitostech, např. na Nový 

rok28. 

Hra Curukame je jednoaktovou taneční hrou furjú. Podle dalšího dělení je to hra 

gaku, hra, ve které se pomalý tanec postupně zrychluje. Její téma dlouhověkosti odkazuje 

do starší formy tanců ennen, modliteb za dlouhý a šťastný život, po nichž následovala 

taneční produkce, a které se ve 14. století vyvinuly v dramatickou formu. Zvláštností této 

hry je, že šite se zde nejen během představení nepřevléká, ale nemá ani masku. Také dva 

chlapečtí tanečníci představující duet želvy a jeřába (personifikace zvířat, symbolů) jsou 

bez masky. Hra je také zajímavá tím, že tanec zvířat zde funguje (podle jednoho z mnoha 

skoupých výkladů) 29 jako "divadlo na divadle", kdy během hry císař a s ním mnoho 

vysokých hodnostářů přihlíží tanci dvořanů, předvádějícím tanec jeřába a želvy. Naráží tím 

na atmosféru ceremoniálních tanců konaných u císařského dvora bugaku. To jenom 

zesiluje vnucující se domněnku, že hra je přímým potomkem starších divadelních forem, 

nebo dokonce, že část hry či tance je staršího data, přejatá a zakomponovaná do nové 

divadelní podoby. Ve hře také nenalezneme nic, co by nebylo úzce spojeno s šintoistickou 

filozofií. Jedná se tedy zřejmě o jednu z "nejstarších" her ze současného repertoáru nó. 

27 Ryndová s. 19 
28 Komparu s. 34 
29 http:/ jjtrad.columbia.jpjengjn_youkyoku.html 
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1.2 ANALÝZA HRY 

Vizuální uspořádání hry 

Vzadu uprostřed jeviště je náznak stavby chrámu z dřevěných pilířů a trůnu pro 

císaře. Když tančí, vstává z konstrukce a po tanci si tam opět sedá. V levé části jeviště sedí 

tři ministři, kteří se před tancem jeřába a želvy přesouvají před sbor. Tam si sedají i chlapci 

po svém zvířecím tanci. 

Šite nemá masku, na hlavě má čapku a dvorský šat, v ruce neskládací kulatý vějíř 

učiwa. Tři dvořané (wakizure, zpívají part sboru, jeden z nich je waki) mají čapky 

a honosné dvorské oděvy. Dvě děti tančící jeřába a želvu, nemají masky, jen černé dlouhé 

paruky a čelenky se zvířaty (viz obr. 2) 

Charakteristika hlavních postav 

V soupisu postav ve scénářích nejsou uváděni žádní wakizure (průvodci vedlejší 

role), ale ve zpracování, které jsem zhlédla na videu, jsou. Sbor zde zřejmě plní funkci 

wakizure, jsou oblečeni v dvorská kimona, na hlavách čapky, vedou úvodní 

"dialog" (významově spíš monolog) se šitem místo wakiho, po něm se přesouvají na místo 

sboru. Nejsou tedy pouhou hudební složkou jako u jiných her, ale mají také jevištní akci 

a představují reálné postavy- vysoce postavené dvořany v nebeském paláci. 

Šite je zde ztělesněním božství, spojovací linkou mezi lidmi a bohy, zároveň ale 

představuje císaře v pokročilém věku. (A vzhledem k jeho dlouhověkosti a možná 

i nesmrtelnosti zřejmě velmi pokročilém, vzhledem k roli v této hře však "v nejlepších 

letech".) Jak Hare říká: "Pro Zeamiho je stařec v nó ztělesněním tradice, svědectvím 

shovívavosti císaře a v širším smyslu potvrzením náboženských, politických a estetických 

hodnot Zeamiho ideálního světa. Starý muž je velmi blízko božství a spíše než ne se ukáže 

být bohem v převlečení". 30 Zeami prý sám píše, že "styl starce se hodí pro role ve hrách 

wakimono ". 31 

30 Hare, s. 65 
31 Zeami: Sandó, přel. Hare s. 67 
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Charakter starce je pro Zeamiho jedním ze tří základních typů rolí v nó, které 

podrobněji zkoumá ve spise Nikjoku santai ninkjózu (Ilustrace k dvojímu umění a trojí 

podobě): 

"Role starce je jádrem celého umění nó. Je rolí nejobtížnější, neboť při ní divák 

brzy nahlédne skutečnou hercovu úroveň. I mezi herci, kteří do značné míry zvládli umění 

nó, je mnoho takových, jimž postava starce není zcela vlastní... Postavy urozených 

úředníků v běžném oděvu, dvořanů v kloboucích či starců v loveckém totiž nemohou 

působit věrně, neztvární-li jej herec, jenž si umění nó zcela osvojil. K tomu, aby postavy 

starců působily věrně, musí herec nabýt mnohých zkušeností a na jeho hře musí být patrný 

stálý pokrok. Hraní bez květu není pranic zajímavé. Většina herců se při předvádění 

pohybů starce ohne v bocích a poklesne v kolenou, celé tělo schoulí, ztratí všechen lesk 

a snaží se vypadat sešle - vždyť přece představují starou osobu. Právě proto je ale na 

takovém hraní málo zajímavého. Naopak, ve skutečnosti je třeba pohybovat se s vypětím 

všech sil a zároveň působit povolně. Zvlášť tanec v roli starce je ze všeho nejobtížnější. Je 

třeba vše důkladně rozvážit a hrát tak, aby hra diváky přitahovala a přesto byl starý člověk 

dokonale zpodobněn. To je pak jako když na starém stromě vypučí květ. "32 

V Zeamiho Nikjoku santai ningjózu je i kresba, jak by měl postoj starce vypadat, 

s krátkou poznámkou: "klidné srdce, pohled do dáli "?3 

Ve Fúšikadenu Zeami objasňuje tajemství dobrého zvládnutí tance v roli starce: 

všechny jeho taneční pohyby přichází nepatmě opožděně po muzikálním rytmu, jako by 

měl sice vůli tančit správně, ale tělo už neposlouchá tak, jako zamlada.34 

Ve hře Curukame je císař s1ce starší muž, jeho role však nemá prioritně 

představovat starce, ale svrchovaného vládce a božského císaře. Císařův úvodní tanec je 

ctnostný, pomalý, klidný a decentní. Po tanci jeřába a želvy však vstává, aby zatančil 

závěrečný tanec. Povaha tohoto tance je na první pohled živější, dynamická, energická, 

jakoby mladistvější. Podle scénáře je velmi potěšen pohledem na tanec jeřába a želvy 

a sbor zpívá, že "prochází branou dlouhověkosti". Dosažením kýženého přání a potěšen 

žehnáním nebes se jakoby probudila jeho vitalita, jíž vyjadřuje spokojenost a vděk při 

zachování důstojnosti. 

32 Zeami: Fúšikaden, překlad Fischerová s. 39, viz také pro srovnání překlad D. Vostré aP. Holého DISK 
3/07 s. 141 a Hilské s. 29 
33 Zeami: Nikjoku santai ningjózu, překlad Hare s. 66 
34 Hare s. 64 
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Tanec jeřába a želvy, ústřední motiv hry, je také její nejkratší částí. Zklamalo mě 

ale, jak krátkou, stručně strohou a nepříliš originální -jen několik tradičních tanečních 

prvků spojených za sebe se závěrečnou poklonou císaři. Chlapci tančí většinu času unisono 

a jejich projev viditelně postrádá jistotu a projev, jenž by přesahoval sumu perfektně 

předvedených kroků a póz. 

Dramaturgická forma a dynamika hry Curukame 

Podle Zeamiho zápisků se pokusil Hare sestavit tabulku35 toho, jak by měl vypadat 

dramaturgický plán her s rolí starce v hlavní roli. Sám ale dodává, že každá hra je trochu 

jiná a proto se touto tabulkou nelze kategoricky řídit. Pro porovnání uvádím vedle ní svůj 

vlastní názor na to, jak toto rozložení vypadá ve hře Curukame. 

Hry s rolemi starců obecně 

(Hare) 

Džo -příchod wakiho 

Hal -příchod šiteho 

Ha 2 - dialog mezi šite a waki 

Ha 3 -zpěv a tanec šiteho 

Kjú -tanec šiteho 

Curukame 

(LB) 

Džo - příchod císaře a dialog se sborem 

Ha 1 - úvodní tanec šiteho 

Ha 2 - dialog waki a šite, přesun wakizure 

Ha 3 -tanec jeřába a želvy 

Kjú -závěrečný tanec šiteho 

Pro jasný přehled dynamiky celé hry dodávám ilustrativní minutáž jednotlivých 

částí podle provedení na dostupné videoukázce. 

Curukame (LB) 

Džo- příchod císaře a dialog se sborem 3,5 minuty- statický 

Ha 1 -úvodní tanec šiteho 3,5 minuty- velmi pomalý a důstojný 

Ha 2 - dialog waki a šite, přesun sboru wakizure 1 minuta 

Ha 3 -tanec jeřába a želvy 1,5 minuty -rytmus velmi svižný 

35 Hare s. 68 
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Kjú - závěrečný tanec císaře 1 O minut- rytmus se zrychluje 

Hra je celkově spíše krátká, trvá asi 21 minut, což ale u tohoto typu her není 

výjimkou. Důraz hry je kladen na projev šiteho (jako ve všech hrách nó), tedy na tanec 

císaře. Zato tanec jeřába a želvy, který je titulem hry, je pouze krátkou epizodou. Přesto 

zaujímá ve hře výsadní postavení - je jakousi inspirací, impulzem k závěrečnému 

tanečnímu finále. Přináší toužebně očekávané požehnání dlouhověkosti a tím vyvrcholení 

"dramatické" linky hry. Přestože hra má pouze jeden akt a je tedy ochuzená o převlek I 

přestrojení šiteho, dialog šiteho s wakim a následný tanec zvířat jsou jakousi mezihrou 

mezi dvěma charakterními projevy šiteho. Dalo by se říci, že během nich hlavní postava 

prochází namísto převleku změnou vnitřního rozpoložení, ta se projeví v rozdílu mezi 

prvním a druhým tancem. V první části spíše císař jen dává na odiv svůj majestát 

a zahajuje rituál modlitby za čtyři roční období; tancem jeřába a želvy přijímá hold 

dlouhověkosti a následně s vděkem žehná všem přítomným, jako dodnes každý panovník 

splňuje svým projevem slavnostní novoroční povinnost, která se od něj očekává. Takový 

projev musí být za každých okolností povzbudivý, energický a pozitivní. 
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2. ACUMORI ~~(ACUMORI) 

Autor: Zeami 

100 her školy Kanze: č. 64 

Sbírka 250 her nó: č. 58 

Typ: II - daišó čú no mai 

Překlady: 

An: 1921- Arthur Walel6 [přetiskl též Keene 1955, 286-293] 

1987- Shimazaki37 (2/1) 

1989 - Yasuda38 

1992 - Tyler39 (přetiskl s úpravami Shirane 2007) 

1995 - Bethe and Emmert40 (sKaren Brazell) 

1998 - Braze1141 

Fr: 1912- Péri42 

1994- Godel/Kano43 

Ně: 1961- Weber-Schafer44 

Školy: všech 5 škol 

Doba: srpen 

Místo: pobřeží Suma, údolí Iči no tani 

Postavy: waki -mnich 

šite -mladý ženec 

cure -ženci 

nočidžite - duch slavného Acumoriho 

36 Waley, Arthur. The Nó Plavs oflauan. London: Allen and Unwin, 1921. 
37 Chifumi Shimazaki. The Noh, Va/ume III: Woman Noh. Book 3. Tokyo: Hinoki Shoten, 1987 
38 Yasuda, Kenneth. Masterworks ofthe Nó Theater. Indiana UP, 1989 
39 Tyler, Royall.]apanese Nó Dramas. Harmondsworth, Middlesex, England: Penguin, 1992 
40 Monica Bethe and Richard Emmert, trans. and ed., Noh Performance Guides. Tokyo: National Noh 
Theatre, 1992-1997 
41 Karen Brazell. Traditional Tapa nese Theater: An Anthology of Plays. New York: Columbia UP, 1998 
42 Noěl Péri. "Cinq pieces de No: Interprétation (Notices et traductions avec transcriptions et notes." 
BEFEO [Bulletin de I'École Fran~aise ďExtreme-Orient] (Hanoi), XI, XII, XII, později také v Noěl Péri. Cinq 
Nó. Ed. C.E.Maitre. Paris: Edition Boosard, 1921 
43 Armen Godel and Koichi Kano. La Lan de des Mortifications: Vingt-cinq pieces de nó. Paris: Gallimard. 
1994 
44 Weber-Schafer, Peter. Vierundzwanzig Nó-Spiele. Frankfurt am Main: Insel, 1961. 
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2.1 KONTEXT HRY 

Hra čerpá z Příběhů rodu Taira (Heike monogatari), pojednávající o dlouhé válce 

dvou silných rodů Taira a Minamoto o moc. Slábnoucí rod Taira byl nucen v roce 1183 

opustit Kjóto a ukrývat se na pobřeží Suma blízko svého loďstva. Tam v údolí Iči no tani 

blízko lesa Ikuta utrpěli o rok později poslední porážku, ve které padl mladý i bojovník 

Acumori. Podle vyprávění jej jeho vrah Kumagai Naozane dopadl, když plaval k lodi 

a vyzval jej na souboj. Oslněn ušlechtilou krásou a odvahou mladého bojovníka (starého 

přibližně jako jeho vlastní syn) váhal s poslední ránou, ale vida, že život mladíka 

nezachrání, vzal na sebe odpovědnost za klid jeho duše. Když hledal kus látky, do které by 

zabalil bojovníkovu hlavu, našel v brokátu zabalenou bambusovou flétnu. Vzpomněl si na 

zvuk hudby, kterou večer slyšeli ze stanů protivníků a slíbil si vykonat za Acumoriho 

modlitby. Stal se mnichem. Hra nó navazuje na tuto legendu a začíná v momentě, kdy se 

Kumagai jako mnich Rensei vydává na místo svého minulého činu, aby se modlil za 

Acumoriho duši (podle pověsti totiž všichni padlí bojovníci bloumají podsvětím a nemají 

klid). Potká zde tři mladé žence, z nichž jeden hraje překrásně na flétnu. Překvapenému 

mnichu vysvětlí, že výsada umění nepatří pouze do rukou šlechty. Přizná ale, že patří 

k potomkům Acumoriho a před odchodem poprosí mnicha, aby se za něj modlil. Modlitby 

samozřejmě přivolají ducha Acumoriho, který spolu s mnichem vypráví 

a "přehrává" příběh osudové noci. Na konci však odhodí meč, přijme mnichovy modlitby 

a nabízené vykoupení se slovy "Kdysi nepřátelé, nyní přátelé v Buddhově ráji." 

Acumori jako hra druhé kategorie (nibanmemono) 

Hry druhé kategorie neboli nibanmemono se nazývají také šuramono nebo Asura 

nó (hry o bojovnících-přízracích) podle názvu buddhistického podsvětí, kde podle pověstí 

bojovníci padlí v boji bloumali bez nalezení klidu (ze sanskrtského asura vzniklo sine

japonské šura), někdy také otokomono (hry o mužích). šite zde většinou představuje 

hladového ducha či démona, který se vrací na zem najít příčinu svého utrpení a pokoj pro 

svou duši. Tyto hry jsou často dvouaktové, kdy v prvním jednání duch promlouvá 

v přestrojení nebo ústy někoho jiného, v druhém jednání pak ukáže svou pravou podstatu 

bývalého bojovníka a "rekonstruuje" scény z minulosti. Celá skupina těchto her je velmi 

23 



homogenní, málokterá hra se vymyká z této struktury. Hare to vysvětluje tím, že většina 

her o válečnících pochází z rukou Zeamiho, ať už je autorem nebo upravovatelem, a jeho 

následovníci toho k tomuto žánru mnoho nepřidali. Zajímavým paradoxem jsou Zeamiho 

vlastní slova: "Role zemřelých válečníků, byť správně provedené, budou sotva poutavé, 

proto by se neměly používat příliš často. "45 Tento výrok ale okamžitě v následující větě 

zpochybňuje: "Nicméně pojednává-li hra o hrdinských činech slavných vojevůdců Taira či 

Minamoto, může být takové představení poutavější, než představení jiného druhu. Ovšem 

jen pokud se prvky přírodní krásy propojí s patřičnou elegancí (Hare ve svém překladu ale 

uvádí "s poezií a hudbou "46
) a pokud je kvalitní samotná hra. Očekává se, že takovéto hry 

nó budou obsahovat vysoce vytříbená místa. "47 

Nejdůležitější je tedy umět takovou hru správně napsat. A nejde pouze o to vyvážit 

harmonicky válečnou tematiku lyrickými motivy: "Pokud například má být hra o slavném 

generálu z rodu Minamoto nebo Taira, měl by být příběh napsán pečlivě přesně tak, jak se 

objevuje v Heike monogatari. ,As 

Hry druhé kategorie jsou jedny z nejdramatičtějších, nejdynamičtějších a také 

nejpopulárnějších. 

Acumori je typickou hrou šuramono, podkategorie daišó čú no mai (vyznačující se 

rychlejším energickým tancem). Legendární bojovník je vyzdvihován pro svou odvahu, 

mužnost, ale také krásu, mladost, noblesu a především své umění hry na flétnu. Se 

závěrečným usmířením v modlitbách a přijetí buddhistického spasení se zde promítají 

všechny středověké hodnoty - etické, filozofické i estetické. 

2.2 ANALÝZA HRY 

Vizuální uspořádání hry 

Waki si po nanori49 sedá na waki-za, přicházející ženci nesou přes ramena kosu. 

Maedžite (šite v první polovině hry) má nevýrazný zelenobílý kostým, ostatní ženci jsou 

v modrém. Stojí ve čtverci na jevišti, po oslovení wakim si wakizure stoupnou na levou 

45 Zeami: Fúšikaden, překlad Vostrá a Holý DISK 3/07, s. 143 
46 Hare s. 185 
47 tamtéž 
48 Zeami: Fúšikaden, Hare s. 186 
49 představování přicházejícího herce, jeho první monolog 
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stranu jeviště, šite doprostřed blíže k wakimu. Jakmile wakizure odchází, šite si sedá 

doprostřed jeviště směrem k wakimu, po dialogu odchází. Nočidžite vstupuje s maskou 

džúroku (šestnáct), indikující jeho mládí (viz obr. 8). Na hlavě má paruku s dlouhými vlasy, 

čelenku a samurajskou čapku eboši. Oblečen je ve vyšívané happi (používané pro 

bojovníky rodu Taira) s pravým rukávem přeloženým přes rameno vzad (katanugi). Po 

příchodu si sedá na stoličku před hudebníky. Jeho tanec se postupně zrychluje, 

charakterizovaný mnoha dupy a otočkami, v sedu Acumori odhazuje vějíř a tasí meč, před 

mnichem jej ale odhodí a ukloní se. 

Charakteristika hlavních postav 

Hlavní postava hry, duch Acumoriho, je uvozena již zpočátku vyprávěním mnicha 

Renseie, který putuje na pobřeží Suma, aby zde vykonal modlitby za bloudící duši svého 

dávného nepřítele, jenž mu padl obětí. Jeden z ženců, které osloví, se přizná ke hře na 

flétnu a bez zaváhání odpoví, že je z rodiny Acumoriho. Zároveň si stěžuje na to, že musí 

dlít na tomto světě a prosí mnicha o modlitbu. Všechno nasvědčuje atmosféře tajemného 

"genia loci", což v japonském (nejen) kontextu znamená přítomnost ducha. Zjevení 

Acumoriho jako nočidžite (druhá tvář šiteho) je tedy pro zápletku hry, postavy v ní 

i diváky určitým vysvobozením, dlouho očekávaným momentem, do něhož vkládají své 

naděje a zvědavost. Přináší do hry odpovědi na všechny otázky, v jeho rukou spočívá 

vývoj hry a osudu postav. 

Právě díky tomu, jak je celá hra promyšleně vystavěná, má postava Acumoriho 

jakoby dvě vrstvy. První, nazvu ji pracovně "bublina", je sumou asociací, které jméno 

Acumori vyvolává. (Je samozřejmé, že pro japonského diváka mají takovouto bublinu 

všechny postavy divadla nó, často jsou ale založené na poznatcích mimo konkrétní hru, 

v širším kulturním kontextu. Tyto jsou potom konkrétní hrou jen naťuknuty a umocněny.) 

Druhou vrstvou je samotný projev mladého bojovníka, syrový a zaujatý a přesto realitě 

vzdálený. Tento způsob předložení a podání fenoménu bájné postavy vytváří spolu 

s logicky jednoduchou stavbou hry směřující dynamicky k vrcholu snadno stravitelnou 

a populární hru mezi nejširšími vrstvami diváků. 

"Dokud herec nezvládl dvojí umění (zpěv a tanec, pozn. LB), ať se nepouští do 

studia trojí podoby (nápodoba starce, ženy a válečníka, pozn. LB). I pak, když již přišel 

čas pro studium trojí podoby, ať prozatím vynechá typ válečníka. Ovšem i později, při 
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studiu role válečníka, nechť propracované pohyby, energické pohyby apod. odloží na 

příhodný okamžik. Jak obtížné je studovat to vše najednou a zároveň se snažit o věrné 

ztělesnění. Vpravdě nepostižitelné. "50 

Podle Zeamiho vlastních slov je role válečníka jedním z nejtěžších umění. Zřejmě 

kvůli důležitosti harmonizace razantnosti a bojovnosti s lyrickou a jemnou podstatou 

bojovníka. Vysvětluje to blíže v Nikjoku santai ningjózu, kde se zaobírá teorií 

propracovaných a energických pohybů, jako důležité studii pro ztvárnění rolí démona. 

(více se tomu budu věnovat v páté kapitole). Z jeho poznámek ale vyplývá, že měl rád 

celkově raději uměřenost a lyričnost. U kresby v Nikjoku santai ningjózu je popisek, 

shrnující ztvárnění role bojovníka: "Nechť základem je síla, ale pohyby naplň jemností"51 

"Pohyby typické pro role šura se někdy mohou zvrtnout v jednání příslušející rolím 

démonů, anebo se mohou naopak změnit v taneční pohyby. Pokud jsou ve hře obsaženy 

prvky připomínající kusemai, je však přípustné použít při představení několik přiměřených 

gest inspirovaných tímto tancem. Protože pro válečníky je běžné mít luk a toulec a také 

některý z mečů, představitel takové role by měl bedlivě studovat, jak je nosit a používat, 

a svou hereckou prací (hataraki) usilovat o vyjádření postavy. Dbejme co nejpečlivěji, 

abychom nesklouzli do herecké akce příslušející démonu ani do čistě tanečních pohybů. "52 

Acumori je bojovník ve věku 16 let, jeho projev by měl být proto ještě jemnější. Ve 

zpracování na dostupné video ukázce je jeden malý prohře šek proti Zeamiho teorii. "Starý 

herec nemůže hrát roli dívky nebo mladého bojovníka, jako je Acumori, "53 říká v jednom 

ze svých pojednání. Přesto je zde šite viditelně nejstarším z herců. (I když zřejmě 

nejváženějším a nejzkušenějším). To jen dokazuje, jaký posun k ještě většímu symbolismu 

a formalismu nastal v hrách nó od dob Zeamiho. Jeho originální symbolizace do té doby 

realistické nápodoby charakterů měla určité hranice, za které si jít netroufla. Dnešní nó je 

přece jen soudobým pohledem na mrtvou formou středověkého divadla. 

Dramaturgická forma a dynamika hry Acumori 

5o Zeami: Kakjó, překlad Fischerová s. 60 
51 Zeami: Nikjoku santai ningjózu, překlad Hare s. 187 
52 Zeami: Fúšikaden, překlad Vostrá a Holý DISK 3/07 s. 143 
53 Hilská s. 33 
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Hra Acumori je zajímavá důrazem na hudbu a tanec, podle Zeamiho teoretických 

spisů dvou základních umění nó. Téměř polovina hry se soustřeďuje na téma hry na flétnu. 

Dialog wakiho se ženci končí poučením mnicha, že hudba není výsadou šlechty. Dialog 

s duchem Acumoriho se poprvé přeruší v momentě, kdy oba vzpomínají na zvuk flétny 

v předvečer osudného dne. Následuje dlouhý instrumentální tanec Acumoriho čú no mai. 

Teprve v dalším textu se hra dostane k historickým událostem týkajícím se rodu Minamoto 

a k nepřátelskému střetu dvou hrdinů. Během taneční rekonstrukce boje, Acumori pochopí 

mnichovo rozpoložení a jeho duch přijímá vykoupení modliteb. Vrcholem dynamické 

koncepce je moment, kdy Acumori tasí meč, po několika tanečních krocích jej ale hodí na 

zem před sedícího mnicha: symbol usmíření, pokory a přátelství. 

U dvouaktových her můžeme sledovat dramaturgické rozdělení do pěti stupňů jak 

v celé hře, tak i v jednotlivých aktech. Pokud jej použijeme na celou hru, vypadá 

dramaturgie podle Harea následovně: 

Hare - Acumori54 a minutáž podle videoukázky 

Džo - příchod a představení mnicha 

Ha 1 -příchod ženců a jejich zpěv 

Ha 2 -Dialog wakiho se ženci 

Ha 3 -Dialog waki + shite, společná modlitba 

Kjú - celé druhé jednání, nočidžite 

6 minut 

10 minut 

6 minut 

6 minut 

30 minut 

čtyřstupňovou strukturu hry vysvětluje Hare různorodostí her šuramono. Přestože 

námět her je ve všech Zeamiho hrách velmi podobný i stejně vystavěný, dramaturgická 

struktura se liší kus od kusu. Těžiště her však vždy spočívá v druhé části hry, která je 

dramatičtější a delší. Není to ale náhodou nebo snad chybou, ale jasným záměrem autora 

Zeamiho. 

"Je třeba plánovat hudební části a uspořádání do pěti stupňů. Kromě toho pokud 

šite během hry odchází, aby se znovu objevil v převlečení, pak kusemai a podobné by měly 

být umístěny až v druhé polovině hry. Takto ha přeběhne do kjú. Takové nó může být 

napsáno v 6 stupních, a zase pokud šite nezmizí ze scény, může být napsáno ve 4 stupních. 

54 Hare s. 218 
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Záleží to na každé hře. První část hry by měla být zkrácená a napsaná jako co nejkratší. 

Charakteristika her šuramono se různí podle pramene, a neexistuje stanovený způsob, jak 

je napsat. Hudební pasáže by měly být stručné a v kjú by měl šite končit vrcholným 

tanečním výkonem stylu šura. V některých případech je přiměřené zpodobnit charakter 

s démonickou divokostí. Melodie by měla být hrdinská a bohatá. Jakmile se šite znovu 

objeví v převleku, měl by se určitě představit. Nezapomeňte to do hry napsat. "55 

ss Zeami: Sandó, Hare s. 186 
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3. HAGOROMO ~~~(NEBESKÉ ROUCHO) 

Autor: anonym I Zeami? 

100 her školy Kauze: č. 61 

Sbírka 250 her nó: č. 83 

Typ: III - taiko džo no mai 

První překlady: 

An: 1880- Chamberlain56 ("The Feather Mantle") 

1916- Fenollosa/Pound57 

1921- Waley58 

1960- Nippon Gakujutsu Shinkokai III 59 ("Feather Robe") 

1973, 1989- Yasuda60 ("The Feather Mantle") 

1978- Tyler61 ("The Feather Mantle") 

Fr: 1910- Revon62 ("La robe de plumes") 

1979- Sieffert6\"La céleste robe de plumes") 

Ně: 1961- Weber-Schafer64 

Če: 1997- Holý, Vostrá65 ("Nebeské roucho") 

Školy: všech 5 škol 

Doba: březen 

Místo: pobřeží Suma, údolí Iči no tani 

Postavy: 

waki- rybář Hakurjó 

wakizure -rybáři 

šite -nebeská panna 

56 Basil Hall Chamberlain. The Classical Poetry of the ]apanese. London: Triibner & Co., 1880. 
57 Ernest Fenollosa and Ezra Pound. Certain Noble Plays ofjapan: From the Manuscripts ofErnest 
Fenellosa, Chosen and Finished by Ezra Pound, with an lntroduction by William Butler Yeats Churchtown, 
Dundrum [Ireland]: The Cuala Press, 1916 
58 Waley, Arthur. The N6 Plays ofjapan. London: Allen and Unwin, 1921. 
59 Nippon Gakujutsu Shink6kai III. ]apanese Noh Drama: Ten Plays Selected and Translated from the 
]apanese. Vol. III. Tokyo: Nippon Gakujutsu Shinkokai, 1960 
60 Yasuda, Kenneth. Masterworks ofthe N6 Theater. Indiana UP, 1989 
61 Tyler, Royall. Pining Wind: A Cycle ofN6 Plays. Cornell East Asia Series no. 17. Ithaca, N.Y.: Cornell 
University East Asia Program, 1978 
62 Michel Revon. Anthologie de Ia littérature japonaise. Paris: Ch. Delagreve, 1910 
63 René Sieffert. N6 et Kyogen. 2 vols. Paris: Publications Orientalistes de France, 1979 
64 Weber-Schafer, Peter. Vierundzwanzig N6-Spiele. Frankfurt am Main: Insel, 1961. 
65 Nebeské roucho in: Kalhoty pro dva, antologie japonského divadla, Praha 1997 
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3.1 KONTEXT HRY 

Rybář Hakurjó přicházející do zátoky Mio - Kijomi nalezne na borovici pověšené 

překrásné roucho z peří a chce si je odnést domů. Zastaví ho nebešťanka a prosí jej, ať jí 

roucho vrátí, protože bez něj se nemůže vrátit na nebesa. Rybář nakonec ustoupí pod 

podmínkou, že mu nebešťanka zatančí tanec Suruga. Ta s radostí splní a na konci tance 

zmizí do nebeských výšin. 

Ústředním motivem a vyvrcholením celé hry je tedy tanec nebeské dívky, který je 

natolik legendární, že jej mnich chce mermomocí spatřit a je ochoten tento zážitek vyměnit 

za nebeské roucho nevyčíslitelné ceny. Jaký je to ale tanec? 

Ne kvůli lingvistické polemice, ale jen pro získání odpovědi na tuto otázku 

přikládám tabulku úryvků ohledně tohoto tance z různých překladů hry. Tabulka mimo jiné 

také dokládá, jak nelehkým oříškem byl pro překladatele mytologicko-šintoisticko

buddhisticky laděný lyrický text. (viz přiložená tabulka) 

Jedná se každopádně o starý tanec Suruga, jehož legendární původ je připisován 

nebeské bytosti. Tanec Nebeské panny (tendžomai) byl tradičním kusem již za dob 

Zeamiho, který jej doporučuje všem aspirantům umění nó ke studiu, protože v něm vidí 

jednoho z prvotních předchůdců her sarugaku a nó. Zároveň říká, že jej může zvládnout 

jen opravdový mistr, což naznačuje, že i jeho soubor jej čas od času hrál. Zmínky o hře 

Hagoromo jako takové se ale objevují až v polovině 16. století, a proto někteří teoretikové 

soudí, že vznikla mnohem později. Domnívám se, že pravda jako obvykle leží někde 

uprostřed - hra o nebeské dívce byla asi interpretována a známa, do repertoáru nó 

v současném znění pod názvem Hagoromo byla však přiřazena až později. 

"Tanec Nebeské panny by měl být tím, z nějž všechen tanec vychází. Zavedli jsme 

jej do našeho umění a tančíme jej výhradně podle něj. Inuó z Ómi v něm velice vynikal. 

Proto se praví: "Tanec Nebeské panny je počátek sarugaku z Ómi. " 

Mluví se tak o něm zřejmě jen proto, že v něm Inuó tolik vyniká. Těžko jej zvát 

počátkem. To bychom museli u všech prvků, o jejichž původu se traduje ústní podání, toto 

podání zvát jejich počátečním stylem. Neslyšel jsem, že by tajné umění Tance Nebeské 

panny bylo Inuóovi výslovně předáno. Navíc pokud zkušený mistr o předaném jádru 
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tradice nevydá uznání, těžko jej lze označit za počátek. Tradovanou podobu Tance Nebeské 

dívky jsem zhruba popsal v Ningjó no ezu. Je třeba ji důkladně prostudovat a procvičit. Je 

také Kniha o Tanci ze Surugy. I ten podle ní pochází od panny z nebes, jež sestoupila na 

pláž Udo v kraji Suruga. Ani o tomto tajném umění jsem neslyšel, že by se v sarugaku 

tradovalo. "66 

Příběh Nebeské panny jako okřídlené víly, která je připravena pozemšťanem o své 

peří, je rozšířenou legendou na celém Dálném Východě.67 A nejen tam, i Evropa zná tuto 

tematiku. Ve spojitosti s nebesky ladným až kouzelným tancem ji hojně zpracovává 

například romantický balet (La Sylfide, Ondine, Labutí jezero aj.). Podle René Siefferta lze 

v Japonsku různé odkazy na tento tanec nalézt již ve spisech Fudoki. "Zápisky z Ómi 

vypráví, že ve vesnici Jogo se sneslo z oblohy 8 žen v podobě bílých ptáků, aby se 

vykoupaly, jistý Ikatomi té nejmladší nechal ukrást šaty svým psem a měl s ní čtyři děti, 

dokud své šaty nenašla a neuletěla zpět na oblohu. V zápiscích z regionu Tango je to starší 

pár, který ukradne šaty a vrátí je za podmínky vyrábění "sake dlouhého života" po dobu 

I O let. Nejpřímější pramen pro nó se zdá být ve ztracených zápiscích ze Surugy, jejichž 

fragment odkazuje na událost do piniového háje v Mio. Zde tentokrát rybář pojme za ženu 

vílu, která svou svobodu získá nalezením ukradených šatů. "68 

Hagoromo jako hra třetí kategorie (sanbanme) 

Do této kategorie se řadí mnoho různých her, v nichž šite hraje postavu ženy, proto 

také onna nó (ženské hry), nebo kacuramono (parukové hry)- pro role ženy si šite vždy 

nasazuje masku a ženskou paruku. "Spadá sem ovšem i několik her s mužskou hlavní 

postavou. Vyskytují se zde i historické, smyšlené postavy, postavy nebešťanů atd. Podstatné 

je v těchto hrách spojení japonské poezie waka a tance. Jedná se o tanec vysoké elegance 

čú no mai či naka no mai (ústřední tanec) či džo no mai (vrcholný tanec v závěru hry). 

Pouze dvě hry z okruhu sanbanme mono tanec coby ústřední bod postrádají. "69 

Hry o ženách jsou lyrické a vysoce emotivní. Ostrým společným jmenovatelem je 

pouze jejich ženskost. 

66 Zeami: Kjakuraika, překlad Fischerová s. 93 
67 Walley s. 217 
68 Sieffert s. 90 
69 Ryndová s. 21 
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"Při psaní je nutné podporovat vizuální obraz. Jsou to hry základního typu, ve 

kterých má nejdůležitější roli zpěv a tanec. Přesto v této kategorii nalezneme zobrazení 

nejvyššího řádu. "70 

Zeami zde měl sice na mysli především šlechtičny, je však jisté, že nebešťanka 

k tomuto nejvyššímu řádu také patří. Hagoromo je totiž opravdu hrou, ve které je 

upřednostněn zpěv a tanec nadevše (když samozřejmě nezapomeneme na 

"až" nadpřirozenou krásu ženy). Rybář přesvědčen o svém právu nejprve nechce roucho 

vrátit, ale smutek, který najednou v nebešťance propukne a její chřadnoucí andělská krása 

jej přiměje k laskavému gestu. Krása, emoce, zpěv a tanec jako nejsilnější zbraně ženského 

světa jsou tématy této kategorie. 

Hagoromo se řadí do podkategorie taiko no džo no mai (vrcholný tanec, při kterém 

zní buben taiko ). 

3.2 ANAL ÝZA HRY 

Vizuální uspořádání 

Po úvodním zpěvu rybářů přichází Hakurjó k první borovici, kde je přes zábradlí 

přehozen plášť. Bere jej a odchází na waki-za. šite přichází v masce ko-omote a kostýmu 

kinagashi, po vyjednávání si bere od wakiho taneční plášť mai-ginu, který mu oblékají 

kókenové (jevištní asistenti). Na hlavně má ženskou paruku a zdobnou nebeskou čelenku 

s mytickým fénixem (hóóricu amacukanmuri). (Viz obr. 14) 

Charakteristika hlavních postav 

Role nebeské panny odpovídá rolím nejvznešenějších žen. "Žena takového 

postavení by měla mít to nejvytříbenější chování, ohromující svou jemností a nejvyšší 

úroveň tajemné krásy, kvalita jejího hlasu, jejích pohybů a celá nálada jejího vzezření by 

měla být nepřekonatelná. " 71 Ženy by měl ztvárňovat nejlépe mladý herec, pokud ale 

dosáhne požadovaného umění. Nejdůležitější pro role žen je samozřejmě jiné držení těla: 

?o Zeami: Sandó, Hare s. 131 
n Zeami: Sandó, Hare s. 132 
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"Boky a kolena je třeba držet zpříma, aby postava působila půvabně a přirozeně. 

Působilo by nehezky, kdyby herec zaklonil hlavu. Pokud by hlavu naopak předklonil, jeho 

postava nebude zezadu pěkně vypadat. Stejně tak není vhodné do držení hlavy vkládat 

příliš mnoho síly, neboť to nepůsobí ženským dojmem. "72 

Hlavní poučkou pro dokonalé zvládnutí role žen je Zeamiho komentář k vlastní 

kresbě: "Nechť citlivost je základem a síla zamítnuta. ,m (viz obr. 12) 

"Tanec v ženském stylu je stylem obzvlášť povzneseným a umožňuje představu 

naprosté krásy júgen. Ženský styl je vrcholným stylem ze Dvou umění a trojí podoby. 

Nezapomeňte, že základem je citlivost a zavrhněte veškerou sílu, a toto rozpoložení 

přeneste do tance a zpěvu, to je ten nejvyšší z jejich projevů v našem umění. Takovýto 

elegantní styl umožňuje splynutí tance a hudby v jednotné porozumění hluboké krásy. "74 

Pro roli Hagoromo se můžeme inspirovat i z teorie rolí božstev: "Zhruba řečeno je 

představování rolí božstev příbuzné představování rolí démonů... U rolí božstev jsou 

přípustné taneční pohyby, které se ovšem vůbec nehodí pro role démonů. To je zásadní 

rozdíl mezi těmito rolemi. "75 Stejně jako pro role žen sem patří také zvláštní péče kostýmu, 

který vytváří vznešené zdání. 

Tanec Nebeské panny podle tradice pochází od tančící Ame no Uzume, která se 

snažila zaujmout rozhněvanou Amaterasu a vylákat ji ze skalní jeskyně. Stejný původ je 

připisován tanci kagura, dá se tedy odvodit, že tanec Nebeské panny je formou 

šintoistického obřadního tance kagura. Nezpochybňuje to ani Zeami: "Například anděl, 

kněžka nebo čarodějnice, všechny jsou spojeny s tancem a zpěvem kagura. "76 

V Nikjoku santai ningjózu je prý věnovaná krátká pasáž tomuto tanci: "Herec tančí 

tanec a tančí jej, objevuje se zároveň mělké i hluboké. Tak jako pták nesený jarním větrem, 

vzniká pohled z dálky tajemného stylu jemného umění. "77 Anna Fischerová to komentuje 

slovy: "Tanci Nebeské panny i Okina je společné, že v nich herec nepůsobí jako ústřední 

činitel, ale spíše jako médium hlavní poselství jen zprostředkovávající. Připomíná to 

koncept stavu nevědomí (mušin), koncept Tajemného květu ... " 78 

72 Zeami: Fúšikaden, překlad Vostrá, Holý DISK 3/07 s. 141 
73 Zeami: Nijoku santai ningjózu, překlad Hare s. 133 
74 Zeami: Nijoku santai ningjózu, překlad Hare s. 134 
75 Zeami: Fúšikaden, překlad Vostrá, Holý DISK 3/07 s. 143-4 
76 podle Zeamiho Hilská s. 30 
77 Zeami: Nijoku santai ningjózu, překlad Fischerová s. 96 
78 Fischerová s. 97 
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Dramaturgická forma a dynamika hry Hagoromo 

Pro Zeamiho je tanec nebešťanky jednou z nejtěžších rolí. Je to vrchol umění nó. 

Možná proto se hra stále drží mezi oblíbenými kusy, přestože je dramaticky spíše 

monotónní. Stejně jako všechny hry typu sanbanme jsou zakončeny tancem, který tvoří 

finále (kjú) celé hry. V Hagoromo jsou to tance dva, džó no mai (ústřední tanec) a ha no 

mai (nalomený, přerušený tanec), oba spadají do poslední části. 

Hagoromo (LB) 

džo -příchod rybářů, nanori wakiho, uta 

ha 1 - dialog šite a waki, hádka o roucho 

ha 2 - smutný zpěv nebešťanky nad ztrátou roucha 

ha 3 - dialog šite a waki, vyjednávání o navrácení roucha 

kjú - džo no mai a závěrečný tanec ha no mai 

10 minut 

5 minut 

5 minut 

4 minuty 

22 minut 

Hra má celkem asi 53 minut, taneční části zaujímají viditelně nejdelší podíl. Rozdíl 

mezi nimi není moc velký, džo no mai je spíše pomalejším tancem, ha no mai sice není 

o mnoho rychlejší, je v něm ale kroky obsažen větší prostor, využívány jsou při tanci také 

rukávy. Zajímavá by byla detailní analýza zaměřená na tyto tance, což mi ale obsah ani 

rozsah této práce nedovoluje. 
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TABULKA- TANEC ZE SURUGY (HAGOROMO) 
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Arthur Walley: The Noh Plays ofJapan 

Hakuzyo Wait. I have heard tell ofthe dances 
that are danced in heaven. Dance for me now, 
and I will give back your robe. 
A.n.g,cl_I am happy, happy. Now I shall have wings 
and mount the sky again. And for thanksgiving I 
bequeath, A dance of remembrance to the 
world, Fit for the princes ofmen: The dance 
tune that makes to turn The towers ofthe 
moon, I will dance it bere and as an heirloom 
Iea ve it To the sorrowful men of the world. 
Give back my mantle, I cannot dance without it. 
Say what you will, I mu st first ha ve back the robe. 

Ange/ The heavenly lady puts on her garment, She 
dances the dance ofthe Rainbow Skirt, ofthe 
Robe ofFeathers. 
HQkm;yQ The sky-robe flutters, it yields to the 
wind. 
A.n.g,cl_Sleeve like a flower wet with rain .. 
li.a.kJ.J..zyQThe first dance is over. 
Angel Sball I dance? 
~The dance ofSuruga, with music ofthe 
East? Thus was it first danced.] 

~In white dress, black dress, 
Thrice ten angels In two ranks divided, Thrice five 
for the waning, Thrice five for nights of the 
waxing moon, O ne heavenly lady on each night of 
the moon Do es service and fulfils Her ritual task 
assigned. 
t1n.rJ.g1 I to o am of their number, A moon-lady of 
heaven. 
~"Mine i s the fruit of the moon-tree, !i yet 
came I to the East incarnate znwelt with the 
people ofEarth, and gave them A gift ofmusic, 
song-dance of Suruga . 

Chorus She has danced many dances, 
But not yet are they numbered, The dances of 
the East. And now she, whose beauty is as the 
young moon, Shines on us in the sky of 
midnight, The fifteenth night, With the beam 
ofperfect fulfilment, The splendor ofTruth. 
The vows are fulfilled, and the land we Jive in 
Rich with the Seven Treasures By this dance 
rained down on us, The gift of Heaven. 

René Sieffert: Nó et Kyógen 

Waki: Un instant! La danse des Filles du Ciel 
dont Ia renommée nous est parvenue, veuillez 
sur l'heure l'ipterpréter céans, et je vous rendrai 
Ia robe! 
Shité: Quelle joie! je pourrai donc au ciel rríen 
retourner! Et pour vous exprimer ma 
gratitude, soit, en souvenir de moi et pour Je 
divertissement des mortels, il est une danse 
qui fait fureur au Palais de Ia Lune, que sur 
l'heure je vais interpréter céans, afin qu'a Ia 
triste humanité dece monde cous Je 
transmettiez. Toutefois, sans ma robe je ne Je 
puis. Veuillez donc tout ďabord me Ia rendre! 

Shité: Ia jouvencelle de Ia robe vetue de Ia robe 
de plumes de l'arc-en-ciel interprete Ia danse 
.l1{Q]ffi Ia céleste robe de plumes flottant au vent 
Shité: les manches pareilles a des fleurs mouillés 
de pluie 
l:ťaki.: Ia danse elle interprete 
Shité: ah Ia danse 
~ jeux des Marches Orientales Ia danse 
de Suruga, jeu des Marches Orientales Ia 
danse de Suruga, ce jour pour Ia premiere 
fois aura été dansée 

~les Filles de Ciel en robes blanches en 
rob es noires en deux troupes de tris fois cinq 
sont partagées et chaque mois nuit apres nuit les 
célestes jouvencelles assurent !eur office tour a 
tour 
Shité: Pour moi jouvencelle céleste du nombre de 
celles-la 
~ du katsura lunaire je partage les fruits, 
pour un instant en ces Marches ďOrient 
descendue, Ia danse de Suruga, a votre 
monde transmisse. Ia danse je vous laisse 

~des jeux des Marches ďOrient elle 
épuise le nombre, des jeux des Marches 
ďOrient elle épuise le nombre, a son renom 
égale de Ia lune, Ia Belle, et de Ia trois fois 
cinquieme nuit dans le ciel encore, a Ia pleine 
lune immuable pareil est son aspect. Que 
parfaite Ia Promesse prospere elle fasse le 
Roayaume, les sept trésors en abondance elle 
fasse pleuvoir au Roayaume alle les daigne 

Kalhoty pro dva 

Hakurjó: Avšak po sečkejte! To roucho 
Vám vrátím, až mi předvedete tanec 
Nebešťanky, o němž se vypráví. 
Nebešťanka: Ach, jsem tolik Šťastna, 
vděčně vám zatančím tanec, který je 
předváděn v Měsíčním paláci. 
Nechť tento tanec v tomto světě je 
věčnou vzpomínkou na 
Nebešťanku. Věnuji ho těm, kteří 
v něm trpí. Avšak bez roucha tančit 
nemohu, proto nejprve roucho mi 
vraťte! 

Nebešťanka: Nebeská panna roucho 
obléká, tančí za zvuků skladby 
duhového hávu z peří. 
Hakurjó: Roucho z peří ve větru vlaje 
Nebešťanka: orosené rukávy plují 
jako smáčené. 
H..iJkJJ.rjQ;. Hudba zní! 
Nebešťanka: Já tančím! 
Sbor: Tanec Suruga z provincie 
Azuma snad již začíná, z provincie 
Azuma tanec Suruga. 

SlJQr;_ Celý měsíc noc co noc v něm 
nebeské panny v černých a bílých 
hávech po patnácti slouží. 
Nebešťanka: I já jsem jedna z nich! 
SlJQr;_ Od Měsíčního stromu své tělo 
oddělivši, v místě zvaném Suruga 
v provincii Azuma na prchavý 
okamžik sestoupila jsem na tento 
svět, abych zde zatančila tanec, 
jenž má se státi známým na věky 
věků. 

SlJQr;_ Mnohé tance z Azumy, mnohé 
tance z Azumy opěvují krásnou 
nebešťanku, jež za úplňku 
v podobě měsíčních paprsků 
z nebeského světa dopadá na zem. 
Tehdy plní přání prosebníků, sedm 
pokladů bájných na zem sesílá, by 
vzkvétali vládci této země. 







4. SEMIMARU !k!titL 

Alternativní název: Sakagami 

Autor: Zeami? 

100 her školy Kauze: č. 53 

Sbírka 250 her nó: č. 117 

Typ: IV - kjóran 

První překlady: 

An: 1970- Keene79 

1992 - Tyler80 

1998- Šimazaki 

Fr: 1957- Arnold et Fukui81 

1960 - Sieffert82 

Školy: všech 5 škol 

Doba: srpen (vláda císaře Daigoa) 

Místo: Hora Osaka v provincii Omi 

Postavy: cure - princ Semimaru 

waki- Kijocura, císařský posel 

wakizure - dva nosiči nosítek 

kjógen - Hakuga No Sammi 

šite -princezna Sakagami 

79 Donald Keene, ed. with the assistance ofRoyall Tyler, Twenty Plays ofthe No Theatre. New York: 
Columbia UP, 1970 
80 Tyler, Royall.japanese No Dramas. Harmondsworth, Middlesex, England: Penguin, 1992 
81 Paul Arnold and Yoshio Fukui. Neufno japonaise. [Paris:] Libraire théatrale, 1957 
82 René Sieffert. Zeami, La tradition secrete du no, suivie de U ne journée de no. Paris: Gallimard / Unesco, 
1960 
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4.1 KONTEXT HRY 

Slepý básník a hráč na biwu Semimaru zde vystupuje jako čtvrtý syn císaře Daigoa. 

Na jeho příkaz je doprovázen císařským poslem na horu Ósaka, kde jej pomocníci ostříhají, 

převlečou do mnišského hábitu a zanechají svému osudu. V mezihře přichází Hakuga, 

věrný obdivovatel básníka, a přináší s sebou dřevěnou chýši, kterou pro něj vyrobil. Po 

jeho odchodu přichází na místo šite - básníkova šílená sestra Sakagami. Náhodné setkání 

sourozenců a jejich následovné loučení je tématem hry. 

Příběh slepého básníka a hráče na biwu se objevuje již v Ogura hjakunin iššú, ale 

zřejmě nemá stabilní historický podklad. Praví se, že Semimaru žil v poustevně u brány 

Afusaka blízko Osaky. Jemu připisovaná báseň se stala natolik populární, že byla zařazena 

i do Šinkokinwakašú. Podle jedné z legend jej navštěvoval po tři roky jistý Minamoto no 

Hiromasa Ginde je to Minamoto no Hakuga), který se od něj učil hře na biwu. V Heike 

monogatari je Semimaru popsán jako čtvrtý syn císaře Daigóa, který bydlel blízko 

Šinomija Kawara, a muž, který jej navštěvoval, se jmenoval Hakuga no Sammi. Zeami 

zřejmě obě tyto legendy propojil. Princezna Sakagami, která je ve hře jeho šílenou sestrou, 

je zřejmě domyšlená Zeamim, přestože existuje i podání jako básníkovy milenky. V době 

sílícího nacionalismu v letech 1930-1940 byla hra z důvodu "neúcty k císařské rodině" 

zakázána, nyní je ale opět na repertoáru všech pěti škol a je jednou z nejtragičtějších. 

Semimaru jako hra čtvrté kategorie (jonbanme) 

Skupina her čtvrtého stupně bývá mnohdy označována za nejpočetnější, 

nejdramatičtější a divácky často nejvděčnější. Samotný námět hry většinou slibuje nejen 

pohnutý osud hrdinů, ale také výtečný materiál pro předvedení hereckého umění. 

A samozřejmě vypovídá také o schopnostech autora dramatika: 

"Jsou také hry ve stylu šílených žen. Protože jsou přece jen o lidech ve stavu 

estetického vyšinutí, je nejlepší snažit se usilovně využít vizuální potenciál a psát hudbu 

s přihlédnutím k detailům příhodným pro předváděné pohyby. Dokud je postava tajemně 
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krásná, cokoli udělá, by mělo být zajímavé. Vzhled postavy by měl být krásný, melodie 

umně vystavěná, hercovo umění dovedeno do extrému a celá hra pestrá. Pište s touto 

myšlenkou na paměti. " 83 

Této skupině se říká nejčastěji a nejpřesněji jenjonbanme. Protože valnou většinou 

jsou hry o šílených ženách, bývá celá skupina často zaměňována s názvem kjódžó mono 

(hry o šílených ženách) nebo kurui mono (hry o šílených osobách). Někdy se této skupině 

říká také genzai mono (hry ze současnosti)84 Do této kategorie spadá necelá třetina všech 

her nó. René Sieffert se domnívá, že mnoho z nich bylo napsáno později, proto je jejich 

jazyk pochopitelnější a gesta realističtější. Právě protože je šite často ženou, dochází 

k přechylování klasifikace těchto her mezi třetím a čtvrtým typem, mnoho her je 

přiřazováno různými autory různě, podle míry šílenství. Jakožto nejpočetnější skupina je 

také různými autory různě rozdělována na subžánry: 

Ortolani dělí hry jonbanme na kjóran mono (hry o šílenství), genzai mono (hry ze • 
současnosti) a onrjó mono (námětem jsou pomstychtiví duchové). 

Sieffert zde nachází subžánrů šest (vypočítává jich ale jen pět): hry monogurui -

o lidech, kteří ztratili rozum nějakou extrémním prožitkem vášně, většinou matka co 

ztratila syna, žena, co ztratila milovaného. Téma mnohokrát nepochází z nějakého pramene, 

ale je smyšlenkou autora nebo adaptací lidové slovesnosti. Do druhé sub-kategorie řadí 

hry o postavách z hrdinských eposů (Heike monogatari, Soga monogatari), třetí jsou podle 

něj patetické kusy o lidských citech ninjó - zřejmě jediné, které můžeme nazvat 

opravdovými dramaty, čtvrtou skupinu tvoří hry ze současnosti, které ale podle autora 

připomínají spíše divertissements na motivy čínských bajek nebo dávných příběhů, pátou 

hry o bozích a duších. Podle slovníku performativního umění je ale dělení her následující: 

kjóran, šitamen (bez masky), tokušu genzai mono (charakteristické hry ze současnosti), 

júbu (hry vyznačující se tancem odlehčeného charakteru), júrei (téma duší, které nedošly 

klidu). 

Je vidět, že klasifikace her nó je "umělá", tedy vytvářena až dodatečně. Mohou být 

vedeny dlouhé diskuze o ustanovení a přidělení her. Semimaru je každopádně hrou 

o šílenství kjóran mono, přesněji o šílených ženách kjódžó mono. Na rozdíl od ostatních 

her tohoto typu je ale Semimaru jedinečná tím, že šiteho nepřepadne šílenství během hry, 

83 Zeami: Sandó, překlad Hare s. 132 
84 Sieffert s. 18, 20 
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dokonce ani není způsobeno nějakou událostí, duchem či vzpomínkou. Je to jediná hra, ve 

které je šílenství ženy vrozenou skutečností. šite zde ani nevystupuje ve dvou různých 

rolích, nepřevléká se, ani nepodstoupí psychologickou proměnu. Ve hře Semimaru je 

šílenství podstatou přirozenosti, v čemž tkví past i krása celé hry. 

4.2 ANAL ÝZA HRY 

Vizuální uspořádání 

Na scénu přichází Semimaru, císařský posel a průvodci nesoucí bambusovou 

konstrukci naznačující nosítka s palankinem nad Semimarovou hlavou. Semimaru je oděn 

ve volný dvorský plášť kari-ginu, na hlavě má dlouhovlasou paruku a masku, která je 

unikátní pro tuto roli, proto se jí říká semimaru. Zobrazuje obličej slepého básníka. (Viz 

obr. 16) 

Sedá si před dřevěnou chatrč (která ale na jevišti ještě nehraje = "není"). Přes 

dosavadní kostým mu asistenti oblékají mnišské roucho a čapku eboši. waki mu podá do 

ruky klobouk proti dešti kasa a slepeckou hůlku. Hakuga (aikjógen) obejde básníka, 

a přivede jej do chatrče, kterou pro něj sám zhotovil. Princezna Sakagaki přichází 

s větvičkou v ruce, v dlouhých kalhotách hakama, v masce ko-omote a rozpuštěnými 

prameny vlasů. Po jejím tanci si kleká pře Semimaru, oba se chytají navzájem za ramena 

a pláčou. Sakagaki si poté sedá doprostřed jeviště, Semimaru stále před chatrčí v pravém 

zadním rohu jeviště. Sakagaki pomalu odchází po můstku, Semimaru ji následuje ke 

sloupu hlavního herce šitebašira, Sakagaki pláče a ještě jednou se otáčí zpět, než odejde 

úplně. 

Charakteristika hlavních postav 

"Jedná se o nejpoutavější část cesty umění nó. Rolí šílených osob je mnoho, 

a pokud herec tento oddíl zvládne, dosáhne kýženého úspěchu i ve všech ostatních 

hereckých rolích. Je však třeba mít na mysli neustálé opakování. ... 

Ani velmi zběhlý herec šite někdy nerozliší pominutí smyslů, a proto hraje veškeré 

role šílených žen stejně. Takový projev však obecenstvo nedojme. Při předvádění rolí žen, 

jejichž vyšinutí způsobila hluboká zádumčivost (monogio), je třeba, aby se herec soustředil 
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na tuto zádumčivost a vytvořil Květ v místě, kde žena začíná blouznit. Pokud bude šílenství 

předstírat veškerým umem, jímž disponuje, v jeho projevu se jistě zrodí mnoho poutavých 

míst. Pokud svým uměním herec diváky rozpláče, potom jej považujme za opravdového 

umělce. Tato slova je třeba si důkladně vrýt do paměti. "85 

Jak již jsem uvedla výše, pro vrozeně šílenou ženu nemá Sakagami vzor. Je proto 

rolí unikátní a pro herce velkou výzvou. Její šílenství je vypravováno zpěvem šite, gros 

vyjádření leží ale opět v taneční části. Její tanec se liší od tanců běžných žen především ve 

formě - po zhlédnutí mnoha běžných tanců nó působí na první pohled jinak, zvláštně, 

přestože neskrývá žádné výraznější motivy. Je to dáno především prostorovým půdorysem 

choreografie. Divák zvyklý na určité tradiční dráhy tanců nó má pocit, jakoby je Sakagami 

v polovině přerušila a tančila hned jiným směrem. Také gesta na sebe nenavazují 

v tradičním kanonu, ale jakoby zmateně a nelogicky. Tyto znaky ale naprosto unikají 

divákovi, který vidí nó poprvé, nebo nemá podvědomě vtištěnou podobu běžného 

ženského tance v nó. Na rozdíl od jiných her šílených žen se šílenství Sakagami nijak 

výrazněji ve hře neprojevuje Gen její vlastní slova a tanec). Je to zřejmě dáno tím, že žena 

se již naučila s tímto handicapem žít, není to jen chvilkové pominutí mysli. Její roztržitost 

a roztěkanost kontrastuje s Semimaruovou osamoceností a statickou mlčenlivostí. 

Zajímavým motivem v monologu princezny Sakagami je její nespokojenost s vlasy, 

které jsou nepoddajné a stále rozcuchané - díky tomu se jí vesničani posmívají. 

Rozcuchané vlasy jsou jasným znakem šílenství ženy v Japonsku stejně jako v Evropě. 

Z mnoha příkladů použití tohoto symbolu mě napadá například postava Giselle, která 

jakmile zešílí žárlivostí, začne tančit - ještě předtím si ale stihne nepozorovaně rozpustit 

vlasy, aby její tanec působil jasněji a věrohodněji a divák neměl pochyb o změně jejího 

psychického stavu. 

Komparu zmiňuje v souvislosti se šílenými postavami, že nikdy nebyly v japonské 

literatuře předmětem humoru (ve fraškách kjógen se šílené postavy nevyskytují), ale brány 

naprosto vážně, jako odraz dění ve společnosti.86 

Celá hra je však mnohem emocionálnější. Setkání dvou odloučených sourozenců, 

kteří ačkoli královské krve, jsou osudem donuceni žít mimo společnost, je jedním 

z nejdojemnějších momentů celého repertoáru nó. Právě díky svým postižením (slepý 

85 Zeami: Fúšíkaden, překlad Vostrá, Holý Disk 3/07 s. 142 
86 Komparu s. 4 7 
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básník a jeho šílená sestra) i odloučením od reálného racionálního světa, jsou postavy 

schopny o to více projevit své emoce, prožívat naplno svou radost nad setkáním i smutek 

nad novým odloučením. 

Dramaturgická forma a dynamika hry Semimaru 

Obsah hry má tři části, odehrávající se v různých dobách. Začíná příchodem 

císařského posla Kijocury a nosítek s básníkem Semimaru na horu Ósaka, kam jej podle 

všeho nechal "umístit" jeho otec císař. Mezihrou (a uvedením do dalšího kontextu legend) 

je návštěva Hakugy. Poslední a vrcholnou částí náhodný příchod jeho císařské sestry, 

bláznivé princezny Sakagami. 

Co se týká dramatického rozvoje hry, je na něm zajímavé, že šite přichází až jakoby 

v druhé polovině hry. Do té doby je akcentována osamělost básníka, jehož role cure se zdá 

být hlavní, nebo přinejmenším stejně důležitou jako role šite. 

Džo -příchod poslů, nosičů a Semimaru 

Ha 1 - dialog cure a waki, převlek- čapka, plášť 

Ha 2 - dialog - kasa, hůlka, sbor a odchod wakiho 

Ha 3 - sbor a odchod wakiho 

aikjógen- monolog 

Kjú- příchod šite, tanec, dialogy a chorus 

8 minut 

8 minut 

4 minuty 

6 minut 

8 minut 

43 minut 

Hra (podle videonahrávky) je velmi dlouhá, dohromady s příchody a odchody 

muzikantů i herců má 80 minut. Každá promluva (kromě výstupu aikjógen) je však sama o 

sobě velmi pomalá, deklamace je pomalejší než na ostatních nahrávkách, dá se tedy 

předpokládat, že konkrétní představení je hráno v trochu pomalejším tempu, než jak byla 

hra původně zamýšlena za dob Zeamiho. 

Samozřejmě můžeme dál rozdělit druhé jednání na pětistupňovou strukturu. 

Vypadala by asi takhle: 

Džo- objevení šite 

Ha 1 -tanec šite 

Ha 2 -dialog, končí gestem objetí (navzájem si chytí rukávy) 

Ha 3- sbor a krátké promluvy o samotě a nalezení 
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Kjú- rondži -závěrečný dialog končící sborem - loučení 

Zajímavé je také to, že šite tančí hned po svém uvedení, jakoby byl její tanec 

součástí jejího představování - což z hlediska povahy tance (předvést mentálně vyšinutou 

ženu) také je. Vrcholem hry je dialog šite a cure, vzájemné loučení, které je naplněno 

pouze gesty - čím jednodušší a menší pohyby, tím více smutku a dojemnosti v sobě 

skrývají. Vrcholy celé dramaturgické koncepce jsou gesta setkání, kdy se šite a cure drží 

navzájem za rukáv a gesta smutku a pláče šiori, kdy herec zdvihne jednu ruku před oči. 

Jejich výmluvnost v tklivých tónech hudby je naprosto srozumitelná a dynamicky 

dostačující. Symbolický minimalismus pohybu zde totiž hraničí s nápodobou reálné situace 

- čím hlubší pohnutí a smutek, tím menší gesta. 
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5. FUNA BENKEI f.t:#- · fci:#- (BENKEI NA LODI) 

Autor: Kanze Kojiro Nobumitsu (1424-1516) 

100 her školy Kanze: č. 48 

Sbírka 250 her nó: č. 238 

Typ: V - hataraki I onimono 

První překlady: 

Ně: 1909 - Florenz87 ("Benkei auf dem Schifť') 

An: 1910- Sansom88 ("Benkei in the Ship") 

1955- NGS 189 ("Benkei in the Boat") 

1992 - Tyler90 ("Benkei aboard Ship") 

Fr: 1950 - Renondeau91 ("Benkei a Ia barque") 

Če: 1959- Novák92 

Školy: všech 5 škol 

Doba: březen 

Místo: přístav u pobřeží Daimocu, Ósaka 

Postavy: 

waki - mnich Benkei z Musaši 

kokata- Jošicune Minamoto 

wakizure- tři průvodci Jošicuneho 

maedžite -paní Šizuka 

nočidžite- Tomomori z rodu Taira 

aikjógen -lodník 

87 Kari Florenz. Geschichte der japanischen Lítteratur. Litteraturen des Ostens in Einzeldarstellungen, 
vol.10. Leipzig: C.F.Amelangs Verlag, 1905 
88 G. B. Sansom. "Translations from Lyrical Drama: 'N6."' Transactions ofthe Asiatic Socíety ofjapan 
38.3 (1910) 
89 Nippon Gakujutsu Shinkokai.]apanese Noh Drama: Ten Plays Selected and Translatedfrom the 
japanese. [Vol. I.] Tokyo: Nippon Gakujutsu Shink6kai, 1955 
90 Tyler, Royall.japanese Nó Dramas. Harmondsworth, Middlesex, England: Penguin, 1992 
91 Gaston Renondeau. Le Bouddhisme dans les No. Tokyo: Maison franco-japonaise, 1950 
92 Kalvodová, Dana ( ed.), a Miroslav Novák (překl.). Vítr v piniích. Brno: Odeon, 1975. 
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5.1KONTEXT HRY 

Příběh opět vychází ze slavného Heike monogatari a legendy o nejslavnějším 

hrdinovi Jošicunovi a jeho starším bratrovi Joritomovi no Minamotovi. Nakolik hra a její 

podklady čerpají z historických událostí, zkoumala Jana Ryndová v nedávno vydaném 

článku v časopise Člověk. 93 Podle hry nó Joritomo podlehl pomluvám, že jeho bratr 

povzbuzen vojenskými úspěchy jej chce svrhnout z trůnu a Jošicune proto prchá z Kjóta, 

aby vyčkal v povzdálí, než se situace vyjasní. Doprovází ho jeho sluha Benkei a milenka 

Šizuka. Na Benkeiův návrh Jošicune přikáže, že má Šizuka zůstat na souši a vrátit se do 

hlavního města. Věrná Šizuka je tímto rozhodnutím zdrcena a zarmoucena. Přesto se 

podvolí a zatančí alespoň Jošicunemu na rozloučenou. Po vyplutí Jošicuneho na moře se 

ale strhne bouře a zjeví se duch Tomomoriho z poraženého rodu Taira. Po neúspěšném 

souboji zbraněmi ho Benkei zažene modlitbami zpátky do pekel. (I to je známkou 

modernějšího přístupu - démonu není nabídnuta cesta vykoupení a osvícení, ale je 

nenávistně zahnán pryč, aby navždy bloumal podsvětím.) 

Hra je velmi barvitá a dramatická, obsahuje více vedlejších témat. Atypickou je 

úloha šiteho, který v první půlce hraje krásnou Šizuku a v druhé rozlíceného ducha 

bojovníka. šite zde představuje dvě různé osoby, jejichž spojitost je více než vágní. Šizuka, 

jak sama připomíná ve hře, znamená klid, ticho, pokud s nimi Šizuka nebude, bude jim na 

moři chybět. To se také splní a moře je více než neklidné - přímá spojitost zde ale není 

a divák si musí pouze domyslet, zda jednou z příčin objevení se ducha padlého nepřítele 

není Šizučino zklamání a stesk. 

Benkei na lodi jako hra páté kategorie (gobanme) 

Poslední skupinu her nazýváme kiri nó (závěrečné hry) nebo kičiku nó (hry 

o bestiích, ďáblech), podle masek v subžánru také takzvané onimono (ďábelské hry), kde 

šite zobrazuje ďábla. Obecně zobrazují nadpřirozené postavy z mytologického světa: 

93 Ryndová, Jana: Minamoto no jošicune a téma hrdinství v japonském dramatu. Od postavy vojevůdce k 
dramatické postavě a literárnímu mýtu, in: Člověk, časopis pro humanitní a společenské vědy, 15. 6. 
2008 
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skřítky, víly, duchy, démony, zvířata a podobně. Jsou krátké, dramatické a pestré, hudebně 

i pohybově živelné, jako "probouzející" tečka za celým cyklem představení nó. 

Benkei na lodi je řazen mezi hry hataraki (obsahující ryhlý, energický tanec na 

konci hry), Slovník performativního umění však takové dělení nemá, podle něj tedy hra 

patří mezi onimono (šite představuje ďábla). Tato hra má jen jeden prohřešek proti 

souhrnné charakteristice her gobanme: je velmi dlouhá. Přesto nepostrádá dynamický 

náboj a rychlé finále. 

5.2 ANAL ÝZA HRY 

Vizuální uspořádání 

Nejzajímavějším motivem hry je dvojrole šiteho a jeho tanec, jednou vysoce 

vytříbený projev tanečnice širabjóši, podruhé tanec rozlíceného démona. 

"Tančící Šizuka má černou paruku, přes ni pásku ze zlaté fólie s červeným 

lemováním. Spodní róba je nuitasku, vrchní karaori oblečená ve volném stylu kinagaši. 

Pro tanec obléká taneční čapku Šizuka eboši. 

Noči-džite má černou přilbu s kovovými doplňky, které symbolizují helmu, 

a čelenku ze zlatého damašku na černém podkladu. Jeho límečky jsou bílý a středně modrý. 

Spodní róba je acuita s červenou, nebo karaori bez červené. Má škrobenou, briliantně 

vzorovanou hakamu hangire. Vnější je happi s širokými rukávy nebo sobacugi bez rukávů. 

Přes to je uvázaná páska přes boky s emblémem. "94 

Duch Tomomoriho má dále halapartnu a meč. Tanec Šizuky je uměřený a krásný, 

tanec Tomoriho postihuje celý prostor jeviště i můstku hašikagari energickými pohyby 

a skoky. Tomomori má démonickou masku ajakaši, Šizuka buď koomote nebo zo-onna. 

Jedinou jevištní rekvizitou je loď, na které se Jošicune se svým doprovodem plaví. Je to jen 

symbolická bambusová konstrukce, kterou přinese na jeviště herec kjógen jako lodník 

spolu s tyčí (pádlem). Viz obr. 18 

Charakteristika hlavních postav 

94Komparu s. 245 
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Všechny tři hlavní postavy jsou v japonské literární tradici natolik legendarizované, 

že jejich společné vystoupení v jedné hře zaručuje divácký úspěch. Zároveň žádná z rolí 

není potlačena, každá má svůj vlastní prostor. šite zde představuje dvě různé osoby, 

krásnou Jošicuneho milenku a družku tanečnici Šizuku, která přestože je nucena opustit 

milovaného možná navždy, přijme tento úděl a zatančí mu alespoň na rozloučenou. 

V druhé polovině potom rozlíceného ducha Tomomoriho, který se snaží potopit jejich člun. 

Celá hra se ovšem jmenuje Benkei na lodi, přestože Benkei zde hraje úlohu wakiho. Autor 

Nobomitsu je sice známý tím, že ve svých hrách nó postavil roli wakiho na vyšší úroveň 

než v ostatních hrách, přesto mi není úplně jasné, proč se hra jmenuje podle něj. Snad kvůli 

tomu, že iniciátorem všech akcí (útěku, odloučení milenců, zažehnání zlého ducha) je vždy 

Benkei. Nejslavnější z této trojice, Jošicune, je hrán dětským hercem (kogata). Proč tomu 

tak je, vysvětlují autoři několika důvody: 

Nejčastějším z nich je úcta k velkému hrdinovi - jeho realistické zobrazení by 

nikdy nedosáhlo takové velikosti, jakou si postava zaslouží, proto ve snaze zůstat co 

nejvíce symbolický jej hraje dítě. Zvlášť pokud má taková postava ve hře milostné téma, 

jeho zpodobnění dospělým mužem by mohlo být příliš názorné pro ideologii nó a úctu 

k zpodobňovaným postavám. Někdy je dětský herec také využit pro lepší vystihnutí 

minulosti (mládí hrdiny). Komparu nabízí ještě třetí vysvětlení: pokud jsou ve hře tři 

důležité charaktery, že by každý z nich mohl být teoretický hlavní rolí, pak je důležité 

odlišit šiteho od wakiho a třetí role. Aby byl zajištěn harmonický kontrast všech rolí Qejich 

vyvážená osobitost a jedinečnost), je cure odlišeno jako dítě. 95 

Kolegyně Ryndová je jiného názoru: "Zjednodušeně řečeno dětský herec 

symbolizuje skutečnost, že Jošicune je přinucen jednat pod tlakem okolností a "ne ní svým 

pánem", je "bezmocný jako dítě". "96 

Šizuka je krásnou mladou ženou (legendární vzor krásy a věrnosti), pro jejíž 

představení platí zásady ženského stylu (viz výše). Je ale zároveň tanečnicí širabjóši. To 

byly původně mečové tance, které tančily ženy převlečené za muže kolem svatyň, později 

se toto označení přeneslo na rozmanitější taneční produkce. Proto její tanec i zpěv musí 

působit opravdu vytříbeně a profesionálně: 

95 Komparu s. 160 
96 Ryndová, Jana: Minamoto no jošicune a téma hrdinství v japonském dramatu. Od postavy vojevůdce k 
dramatické postavě a literárnímu mýtu, in: Člověk, časopis pro humanitní a společenské vědy, 15. 6. 
2008 
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"Kromě toho zde máme postavy jako Šizuka, Gió a Gidžo. Protože jsou tanečnice 

širabjóši, měly by deklamovat waka, notovat issei a zpívat ve vysoké poloze, vše přesně 

načas. Potom, dupajíce nohama, by měl jejich výkon vyvrcholit tancem. Pro takové 

charaktery je patřičné opustit jeviště s pocitem s tichým kiribjóši (ónorl) "98 

Podle vlastních slov Zeamiho, vynikal v rolách a tancích Šizuky nejlépe jeho otec. 

Dá se předpokládat, že přestože je hra Benkei na lodi o století mladší, tanec Šizuky by měl 

odkazovat ke stejnému mistrovskému umění, jakého dosahoval již Kan'ami: 

"Právě v nó obsahující tanec Šizuky a v nó šílené paní ze Sagy si můj otec vydobyl 

reputaci. V těchto hrách byla jeho krása júgen nepřekonatelná. "99 

Projev šiteho v druhé polovině je pravým opakem. Jako duch padlého bojovníka 

v sobě démon spojuje prvky charakteristické pro bojovníka i démona. Že to není vůbec 

jednoduché, upozorňuje i Zeami: 

"Démon je chloubou společnosti Jamato. Je to velmi důležitá role. 

U zlých duchů a přízraků zpravidla existuje způsob, jak je zajímavě zahrát. Stačí 

postavit se čelem k partnerovi, provádět drobné pohyby nohou a rukou a držet se 

doprovodu. 

Je-li ovšem věrně zobrazen skutečný démon z podsvětí, je děsivý a proto zcela 

pozbývá na zajímavosti. Je to vskutku obtížná role a je jen velmi málo těch, kteří ji dovedou 

zahrát tak, aby upoutala. 

Démon je ze své podstaty především silný a děsivý. Právě tato síla a děs jsou ovšem 

pravým opakem toho, co zaujme. Zpodobňování démona je velmi obtížné. Čím věrněji je 

zpodobněn, tím méně bývá schopen zaujmout. V hrůze spočívá pravá podstata démona, ale 

děs a zajímavost se k sobě mají jako černé s bílým. Nehodilo by se tedy říci o herci, jenž 

dokáže poutavě ztvárnit démona, že je mistrem nad jiné? Ovšem herec, který dobře 

zpodobňuje jen démona, je hercem, jenž vůbec neporozuměl květu. Proto zejména na 

démonu mladého herce je sice znát, že je věrně ztvárněn, ale pranic neupoutá. Ovládá-li 

herec dobře jen zpodobňování démona, nepřestane být nakonec zajímavý i ten jeho 

97 "Ónori (pro Zeamiho známé jako kiribjóši) -jedna z figur společné písně, ónori přiřazuje každé době 
jednu slabiku, s výjimečnými variacemi či synkopou. Bývá používán často během zjevení 
nadpřirozených osob. Zeami jej ale používá pro vyjádření emocionálního nepokoje nebo vyšinutí. 
Rytmus ónori je v moderních hrách blízko instrumentálnímu rytmu k tanci a často vytváří můstek mezi 
vokálním a instrumentálním partem." (Hare s. 298) 
98 Zeami: Sandó, Hare s. 132 
99 podle Zeamiho Walley s. 24 
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démon? To je třeba důkladně zvážit. Je-li nicméně démon ztvárněn zajímavě, je to, jako 

když vykvete květ na skále." 100 

Démon musí mít tedy kromě zuřivosti i jakési lidské srdce, které mu dodává trochu 

"měkkosti" - o to více pak ale působí reálněji a hrozivěji. Dosažení takové harmonie je 

jednou z nejtěžších technik nó. Zeami to popsal v díle Nikjoku santai ningjózu, kde se 

zaobírá rozdílem mezi propracovanými pohyby a pohyby silou: 

"Postup propracovaných pohybů 

Herec užívající tohoto postupu, třebaže se navenek stává démonem, ve svém nitru 

zůstává člověkem. Proto nepohybuje tělem takovou silou a jeho herecká akce je jemně 

propracována. Právě ten, kdo nevkládá sílu do svého nitra ani do pohybů těla, vytváří 

postavu s propracovanými pohyby. Tento postup propracovaných pohybů je základem 

každé herecké akce, takže v určitých okamžicích je třeba použít propracovaných pohybů 

i v rolích starců a mladých chlapců či mužů, v rolích pomatených žen. V Zrcadle květu se 

píše. "Provádíš-li prudké pohyby tělem, našlapuj jemně nohama. Našlapuješ-li nohama 

prude, zmírni pohyb těla. " 

Postup pohybů silou 

Základem pro hereckou akci při tomto postupu je hrubá síla, pročež jím ne ní možno 

vytvořit přitažlivou jevištní kreaci. Tím, že se herec stane démonem i ve svém nitru, skýtá 

zevnitř i navenek hrozivou podívanou a jen málokdy působí zajímavě. Pokud ovšem divák 

takovou akci krátce spatří v kjú, kdy již herec použil různých herních stylů a vyčerpal 

výrazové prostředky, pak divák, překvapen tímto pohledem, pocítí ve svém nitru pohnutí. 

Ovšem podruhé již herec tento postup použít nesmí. Je třeba si to dobře uvědomit. "101 

Vynikajícím kontrastem ke všem zmiňovaným postavám je role lodníka, kterou 

předvádí herec kjógenu- jeho současnější jazyk, lehce humorný projev a symbolické gesta 

i zvuky se dosti blíží reálné nápodobě, odlehčují drama a zároveň jej dynamicky 

popohánějí - bez jeho umění by těžko na jevišti zuřila taková bouře, zmítaly se takové 

vlny. 

100 Zeami: Fúšikaden, překlad Fischerová s. 40, srovnej Vostrá, Holý Disk 3/07 s. 144 
101 Zeami: Nikjoku santai ningjózu, překlad Fischerová s. 84 
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Z celého přehledu je vidět, jak je hra Funa Benkei "výživnou" pro herce 

a "záživnou pro diváka", skýtající mnoho dynamiky a hereckého umění. 

Dramaturgie 

Jak již jsem psala výše, jsou hry této skupiny velmi dynamické. Lyrický a smutný 

tanec Šizuky je vzápětí kontrastován výstupem lodníka, jehož akce jsou velmi dynamické. 

Podíl na tom má samozřejmě i hudba, která realisticky zpodobňuje vlny na moři, které 

aikjógen odhání a domlouvá jim. Benkei na lodi má navíc od ostatních her velmi rychlý 

závěr se spádem, hlavní tanec je totiž vložen do druhé třetiny hry. Závěrečný bojový tanec 

hataraki ducha Tomomoriho je celkem krátký, především ale rychlý, rytmický, prostorově 

i směrově obsáhlý, velmi dramatický. (Tanec hataraki je prý odvozen z dvorských tanců 

bugaku.102
) Hra je celkem dlouhá (80 minut podle videukázky), ale nepůsobí zdlouhavě. 

Herecké i taneční akce jsou totiž celkem rovnoměrně rozděleny, navíc oživeny výstupy 

herce aikjógen v roli lodníka. 

Džo - představování 

ai - mezihra s lodníkem 

Ha 1 -příchod Šizuky, dialog Šizuky s Jošicunem 

Ha 2 -tanec kuse, čú no mai, odchod 

ai-mezihra s lodníkem 

Ha 3- plavba 

Kjú- příchod Tomomoriho jako nočidžite 

14 minut 

15 minut 

23 minut 

11minut 

9 minut 

Vrcholem celé hry je právě tento tanec šiteho hataraki. Vyznačuje se rychlými 

a energickými pohyby, často velmi náročnými (skok do tureckého sedu, časté otočky 

a skoky, bojové výpady). V průběhu tance Tomomori odhodí svou halapartnu a vymění ji 

za meč. Jeho nebezpečným výpadům vždy předchází útěk na můstek hašigakari, aby 

následující výpady byly umocněny rychlým příchodem přes celou délku jeviště. Jošicune 

sice s Tomomorim šermuje z lodi, vida, že to nepomáhá, Benkei vstane a začne třít růženec 

a ducha zaříkávat. Tomomori couvá zpět na můstek hašigakari až zmizí úplně. 

1o2 Kalhoty pro dva s. 92 
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ZÁVĚR 

Srovnání pěti konkrétních her divadla nó jako takové vlastně není možné. Bylo by 

potřeba srovnávat hry v rámci jednoho typu i jedné podkategorie. Pět her, které jsem si 

vybrala, mají společné jen obecné charakteristiky her nó - estetické, filozofické, audio

vizuální a podobně. Mnou zkoumané celky, míra charakteristiky role a dramaturgická 

koncepce hry, se u každé z nich liší, jednotlivé znaky však nemůžeme generalizovat jako 

zástupné pro celou skupinu her, platí vždy jen u konkrétní hry. 

Klasifikace do pěti skupin je navíc umělá a tudíž její hranice rozostřené. Nelze říci, 

zda ta či ona hra je "typickou hrou" své kategorie. Prakticky každá hra se od normativní 

přímky něčím odlišuje, což dokládá tvůrčí sílu autorů i inscenátorů her nó. 

V zásadě lze shrnout, že každá hra se velkou měrou přizpůsobuje svému tématu, 

především postavě, kterou hraje hlavní herec šite. Pro její vykreslení a navození ideální 

atmosféry je upravena dynamika hry, hudba, text, scénické uspořádání i interpretace. Ale 

v každé z pěti kategorií jsou různé role - jak píše již Zeami, důležitá je pohnutka 

k šílenství, motiv zemřelého ducha zjevit se na tomto světě, téma konfliktu. A ta je v každé 

hře jiná, proto nelze pro analýzu generalizovat na hry o ženách, hry o démonech 

a podobně. 

Dynamika her a jejich dramaturgie se do jisté míry odráží v jejich pořadí, ve kterém 

by měly být divákům během jednoho večera předkládány. Hry ičibanme by měly navodit 

sváteční atmosféru her nó a její základní hodnoty - Curukame je slavností k uctění císaře 

v prvním dni nového roku, není dlouhá a důraz je kladen na obřadní tanec. Hry nibanme 

připomínají buddhistické varování před lpěním na záležitostech pomíjivého světa, 

porovnávají sílu bojovníka a hrdinských činů s mocí jeho ducha, jenž hledá klid. Průzračná 

tematická linka (psychologicky nenáročná) přináší dramatickou zápletku a rychlejší tance, 

strmější pointu. Acumori navíc představuje samurajský ideál - fyzickou krásu, mladost, 

sílu, statečnost, vybrané chování a muzický talent. Hry sanbanme jsou vrcholem umění 

herců nó - krása žen a vyjádření jejich emocí - nevyslovitelné, tajemné lyrično, které 

zachvacuje srdce diváků, nejhlubší city a nejhlubší krása júgen. Hagoromo nemá velký 

dynamický náboj, vrcholem hry je tanec nebešťanky, který by měl být omamně krásný, 

nadpozemský, okázalý a ladný. Zajímavé je, že se v tanci nepromítají žádné silné emoce

jen radost z návratu na nebesa a jejich velkolepost. Čtvrté hry, o šílených, jsou 
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nejdojemnější a psychologicky nejnáročnější. Zahrát a postihnout mysl šílené osoby, 

sledovat její motivy a napínat diváky před rozuzlením je jistě velké umění. Obecenstvo je 

vtaženo do hry a nuceno k empatii s postavami. Semimaru je velmi dojemnou hra, je 

"ochuzená" o zachvácení zdravého člověka šílenstvím a tanec v tomto psychologickém 

konfliktu. Je ale zcela jedinečná představením osoby vrozeně pomatené, jejíž tanec je 

zmatený, ale nekonfliktní a spíše zádumčivý. Pointou je sourozenecká láska mezi lidmi 

vyhoštěnými z císařského paláce na okraj společnosti. Hry závěrečné mají být barevné, 

živé a dynamické. Plné efektů, kontrastních momentů, různých námětů. Hra, při které ani 

nejospalejší divák neusne, show vhodná i pro menší děti, divácky nenáročná a zábavná. 

Takovou Funa Benkei bezpochyby je. Tanec krásné a zklamané Šizuky, akční vstupy herce 

kjógen, hudební ilustrace rozbouřeného moře, souboj s duchem nepřítele, zásah duchovní 

moci. Mnoho postav, barevné kostýmy, rekvizity. Optimistické zakončení večera. 

V této práci jsem získala cenný náhled na problematiku charakteristiky her a jejich 

výstavby, i když nebylo možné provést podrobnou faktickou analýzu jednotlivých prvků. 

Z mého pohledu by bylo velmi zajímavé zkoumat tance her nó, jejich výpovědní hodnotu 

v rámci celé hry, rozdíl mezi choreografickým záměrem a interpretačním uměním, hranici 

mezi sestavou obvyklých tanečních kroků a významotvomých gest a prvků vzhledem 

k dané postavě. 
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