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1. Úvod 

 

     Kronika Kodžiki 古古古 (jinak též Furu koto fumi, doslova Záznamy o starých věcech) je 

nejstarší dochovanou japonskou literární památkou1. Vznikala, částečně podle vzoru čínských 

dynastických kronik, na počátku 8. století v době formování centralizovaného japonského 

státu v okolí kotliny Jamato. Je to sbírka nejstarších japonských mýtů, legend, lidových 

pověstí a písní2, příběhů a vyprávění o stvoření světa, životech a činech japonských božstev, 

císařů a hrdinů. Zároveň s genealogií císařského rodu sepisuje příbuznost s ním, přinejmenším 

tu proklamovanou, jednotlivých rodů japonského dvora, neboť ta byla v oněch dobách nutnou 

podmínkou k růstu ke slávě, moci a úřadům (jak se ostatně můžeme přesvědčit na začlenění, 

bezpochyby nikoliv původního, rodu Soga do této košaté koruny, aby se přinejmenším ex-

post legitimizoval jeho vliv). Stejně jako např. Starý zákon začíná stvořením světa a pokračuje 

přes věk bohů, věk mýtů, až k současnosti, věku lidí. Přes různé okolnosti svého vzniku 

zůstává však i dodnes bezpochyby ukázkou nejen historických análů, ale i krásného 

písemnictví. Můžeme z něj usuzovat na myšlení dávných obyvatel japonských ostrovů, jejich 

původ, estetické, etické či religiózní představy. 

 

      Kodžiki byla společně s podobnou kronikou Nihonšoki 古古古古 (též Nihongi 古古古, neboli 

Záznamy o naší zemi) sebrána a sepsána na konci 7. a začátku 8. století. Obě dvě díla 

postupují od času legend k mnohem více zdokumentovanému období. Ale tam kde Nihonšoki 

zachovává střízlivější charakter historického díla, až do svého konce u abdikace císařovny 

Džitó3, Kodžiki v porovnání s ní klade mnohem větší důraz na vyprávění příběhů a vyhýbá se 

                                                 
1 Nápisy nalezené např. vytesané v pohřebních mohylách kofun, nebo na čepelích bronzových mečů, zrcadel lze 
chápat jako jednotlivé písemné záznamy, ne však jako ucelené literární dílo. 
 
2 Japonská literatura užívá jako jedno ze základních členění na čínsky a japonsky psanou (viz latinské či 
německé básně českých středověkých vzdělanců), které se liší nejen jazykově, ale hlavně žánrově. Dle tohoto 
členění se pak odlišuje japonská „píseň“ (uta�), ať již jde o lidovou nebo umělou, od čínsky psané 
„básně“ (kanši ��). Poezie v Kodžiki a tatáž v další japonské kronice Nihonšoki, japonsky psaná, je pak též 
někdy dále nazývána jako kajó 古古, balada, ve smyslu „báseň doprovázející melodii“. Protože, je ale tento 
termín spíše spjat s chápáním ve významu „ponurá báseň s tragickým dějem a zejména koncem“, vycházejícím 
z romanticismu konce 18. st. (v našich krajích spojena např. s folklórním podtextem - Erben, Čelakovský - nebo 
se sociálním - Bezruč, Wolker) bude se tato práce přidržovat termínu píseň. 
 
3 císařovna Džitó (古古古古) (645-702) 41. vládnoucí císařovna Japonska, vládla v letech 686 až 697, svou 
autoritu a dataci v posloupnosti panovniké linie neopírá od vlády svého manžela (a strýce) císaře Temmua (古古古
古) (zhr. 631-686), ale na základě původu po meči od svého otce, taktéž císaře Tendžiho (626-672)(古古古古), 
někdy je přepisován jako Tenči, proto je zde označena termínem vládnoucí k odlišení od císařovny-manželky 
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dobám nedávno minulým, Končí o sto let dříve, s vládou císařovny Suiko4, jejichž hodnocení 

nebo popis by již mohl být politickou záležitostí, a jeho případné zpochybňování by 

narušovalo neochvějnou autoritu božské linie. Tento rozdíl byl pak patrný i během věků, kdy 

se k Nihonšoki přistupovalo jako k serióznímu historickému pramenu, nakolik může být 

období legend a mýtů historicky doložitelné, zatímco Kodžiki vždy byla spíše sbírka pověstí a 

náboženských legend5.  

 

V druhé kapitole se pojednává o vnitřních i vnějších okolnostech vzniku díla. 

Motivaci vládnoucích císařů resp. císařoven o upevnění autority trůnu a císařského rodu 

obecně. 

      Poté co po smrti svého bratra Tendžiho zaujal místo na císařském trůnu císař Temmu6, 

snažil se o vybudování silného centralizovaného státu s ústřední císařskou mocí.  Při přebírání 

systému dvorských hodností dle čínského vzoru, bylo nutno přesně určit na jakém základě 

bude tato hierarchie tvořena. Protože šlo o pyramidu na jejímž vrcholu stálo živoucí božstvo 

císař, přímý potomek Sluneční bohyně Amaterasu, byla pozice toho kterého jednotlivce či 

rodu určována dle příbuznosti s císařským rodem. Tyto záznamy byly vedeny v jednotlivých 

rodových (klanových) kronikách, ale jejich věrohodnost se vzhledem k následkům 

vyplývajících z těchto informací nedala hodnotit příliš vysoko. Navíc valná část 

historiografických materiálů lehla požárem při sebevraždě Sogy Emišiho 古古古古 , při 

palácovém převratu éry Taika (645). Proto dal příkaz císař v roce k sestavení díla, jež by 

odstranilo tyto nepřesnosti. Pověřen tímto úkolem byl(a) toneri 7古古 jménem Hieda no Are 古

古古古. Ten nebo snad ta, se pak naučila díky své fenomenální paměti (Šinpen nihon koten 

bungaku zenšú, 1997, s.21) nazpaměť texty posbírané z mnoha různých zdrojů. Samotný 

projekt však nebyl dokončen před panovníkovou smrtí. Poté nastaly komplikace 

                                                 
4 císařovna Suiko, (古古古古) (554-628) 33. vládnoucí císařovna, vládla v letech 593-628, známá především díky 
regenství svého synovce prince Šótokua. 
5 Pojmem legenda se v literární teorii označuje i konkrétní žánr, charakterizován jako život svatých (Petrů 2006, 
s.78). Vezmeme-li za premisu božský původ císařské linie a to, že naprostá většina hrdinů v knize vystupujících 
byli, pokud ne přímo bohové, buď stávající nebo budoucí císařové, lze v japonském prostředí charakterizovat 
jejich postavení vtělení živoucího božstva za odpovídající postavení křesťanských světců. 
6 Dle současné oficiální japonské histografie, upravené po restauraci Meidži, je Tendžiho syn, princ Ótomo, 
řidčeji císař Kóbun, považován za 39  japonského císaře, vládnoucí v krátkém období Nepokojů roku Džinšin 
(vodní opice) 古古古古mezi svým otcem (38.) a strýcem (40.) 
7 Jedná se o post císařského služebníka. Argument, že tuto pozici obsazovali výlučně muži používají zastánci 
maskulinní teorie, jejich oponenti z feminní teorie tvrdí, že Hieda patřila k cechu vypravěčů kataribe 古古古, 
protějšku nordických skaldů, což byli převážně ženy. 
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v mocenském boji o nástupnictví8 a až když přespříští monarcha, jeho snacha vládnoucí 

císařovna Gemmei 古古古古9, konsolidovala svou pozici, pověřila Ó no Jasumaroa 古古古古 , 

aby sepsal do písemné podoby materiály, jež Are nastudovala. Ten text prošel, scelil, 

zeditoval a hlavně převedl do grafické písemné formy a po 8 měsících práce předložil 

panovnici 8. dne prvního měsíce 5. roku éry Wadó10 výsledné dílo. 

 

      Náboženské představy dávných obyvatel japonských ostrovů se neomezovaly na pouhé 

vymezení Země-Nebe, člověk-vyšší bytost, ale považovaly všechny živé i neživé tvory a 

předměty za nositele v nichž sídlí (svatý) duch kami, který určuje jejich podstatu. Běžně se 

termín kami 古  překládá jako bůh, božstvo je až pozdější ovlivnění ať již pod vlivem 

přirovnání k čínské mytologii nebo k západním termínům. 

      Duch kami může sídlit kdekoliv, samozřejmě, že ponejprv byl ztělesňován hlavně 

s důležitými přírodními úkazy, jako bouře, blesk, ale i geografickými jako hora, řeka, moře, 

nebo personifikovanými jako zvíře. V tom případě však tyto původní animistické představy, 

ale nelze označit jako totemismus, neboť ten si bere jako manifestaci božstva vybraný 

přírodní druh, např. medvěda, a jakýkoliv jedinec tohoto druhu je pak zjevením tohoto ducha. 

V japonských představách byl jakýkoliv duch (božstvo) vždy konkrétní, tj. ne každý medvěd, 

ale právě ten jeden jediný, který žil v tomto údolí. Jakýkoliv jiný může být vtělením božstva 

též, ale už ne tentýž. 

 

      Třetí kapitola pak rozebírá styl a strukturu díla, včetně krátkého shrnutí obsahu. 

      Kodžiki je rozdělena do 3 svazků, popisující věk bohů, věk mýtů a věk lidí (historie). 

První svazek počíná stvořením světa, činy bohů na Nebeské planině, až po sestup božského 

pravnuka z Nebes na Zemi rákosových planin11. Druhý se zaobývá dobou legend přes prvního 

císaře Džimmua古古 až k císaři Ódžinovi 古古 . Třetí pak historicky snáze doložitelným 

obdobím, např.z čínských či korejskýh kronik, od vlády císaře Nintokua古古, až po vládu 

císařovny Suiko古古. 

                                                 
8 Mezi jeho manželkami princeznou Óta 古古古古 [Óta no himemiko] a její mladší zvítězivší sestrou princeznou 
Uno no Sara 古古古古古古古古 [Uno no sara himemiko], pozdější vládnoucí císařovnou Džitö, o nástupnictví mezi 
jejich potomky. 
9 Taktéž dcera Tendžiho, od kterého i ona odvozovala svůj nárok po paternální linii jakožto 43. panovnice. 
Nevlastní sestra obou výše zmiňovaných byla ženou Temmuova a Džitóina syna prince Kusakabeho (svého 
bratrance a nevlastního synovce zároveň). 
10 Roku 712. Protože lunární kalendář používaný v Číně a odtud převzatý i do Japonska se od gregoriánského liší 
asi o měsíc až měsíc a půl, vedlo by používání českých názvů jednotlivých měsíců k zmatení a změně pocitu 
plynoucích z kontextu (sněženky začínají rašit v únoru, zatímco slivoň, až zároveň s nimi, v prvním měsíci) 
11 古古古古 Aši hara no naka cu kuni, 



 8 

      Styl jakým je kronika Kodžiki psaná je výjimečný i tím, že už nebyl nikdy zopakován. 

Próza měla v čínské krásné literatuře minoritní úlohu vůči básni a i v Japonsku se několik 

následujících století vyskytuje výhradně poezie, než jsou zaznamenány příběhy jako např. 

Taketori monogatari 古古古古 (Příběh sběrače bambusu)či deníky jako Tosa nikki 古古古古 

(Deník z Tosy) a v té době již byl způsob zápisu japonštiny mnohem propracovanější. 

Jasumaro, pracující o stovky let dříve, ale musel řešit problém jak psát klasickou japonštinu 

nikoliv klasickou japonštinou. Proto je pro narativní část (příběhy) použito sinizovaného stylu 

jaký zvolil, zatímco předmluva, jež měla dílu dodat patřičnou váhu a zázemí, je psaná 

klasickou čínštinou, jazykem vzdělanců a kulturního světa. Třetí jazyková resp. znaková 

rovina díla pak v sobě ukrývá zaznamenání samotných písní. Ty jsou zapsány fonetickým 

použitím znaků, stejně jako v čínsky psané Nihonšoki, dávající tak zrod směru, který 

pokračoval přes man’jóganu až k vytvoření samotné kany. 

 

 Jazyk díla a zpsob zápisu (čínskými znaky) je rozebrán v kapitole čtvrté . 

Stará japonština jako jazyk neměla grafický systém k zápisu a přechovávala se ústním 

podáním, až do doby, než po setkání s vyspělejší sousední čínskou civilizací, převzala mnohé 

z jejích vymožeností včetně písma. Čínština a s ní neodlučně spojené znakové písmo se táhne 

historií celé východní Asie stejně tak, jak se táhla latina tradicí evropskou už od pádu Hellady. 

Lokalizace tohoto zápisu, při psaní v jiném než čínském jazyce, však narážela na přesně tatáž 

úskalí podobná spřežkám či nabodeníčkům u nás. Proces, jenž znakové písmo absolvovalo 

v japonském prostředí, přispěl až k dnešní podobě japonského jazyka. Avšak na počátku 8. 

století ještě neexistovaly znakové abecedy, proto se buď používala klasická čínština, tzv. 

kambum 古古 , viz Nihonšoki nebo v unikátním případě Kodžiki, sino-japonizovaný text 

„hybridní čínština“ hentai kambun 古古古古 . Kodžiki je též jedním z příkladů fonetické 

výpůjčky, tzv. šakuon 古古, použití čínských ideogramů nikoliv významovou, ale fonetickou 

formou. 

Při práci s textem v klasické japonštině, zjednodušeně řečeno z doby „před moderní“12, 

je oproti modernímu textu nutno se vypořádat s dalším úkolem a tím je historický pravopis 

rekiši no kanazukai 古古古古古古古. Pro několik málo úplně nejstarších (dochovaných) textů, 

mezi něž patří kromě kroniky Kodžiki ještě např. básnická sbírka Man’jóšú 古古古 (česky 

Manjóšú , deset tisíc listů ze starého Japonska, Brody, 2001-, přeložil Antonín Líman, 2001-) 

                                                 
12 Tímto slovem se myslí veškeré období předcházející stykům Japonska se Západem, obecně před restaurací 
Meidži (1868), na rozdíl od terminu technicu „doba předmoderní“ jímž bývá též označováno období Edo, jinak 
období Tokugawa, mezi lety 1603-1867. 
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apod. také o otázku 8 samohlásek v archaické japonštině. Podrobněji bude toto téma 

rozebráno v příslušné kapitole 

 

 Kapitola pět se velice stučně zabývá existujícím překladem díla do českého resp. 

slovenského jazyka. 

Kromě narativní složky příběhů, tvoří podstatnou část Kodžiki i poezie. Její typologie 

je zmíněna v kapitole šest. Písně často původně lidové, ač v textu samotném jsou připisovány 

bájným hrdinům či císařům tvoří důležitý stupeň, který nám na základě porovnání s dalšími 

díly umožní sledovat přechod od písní lidových k počátkům tvorby umělé japonské poezie.  

 

Cílem této práce je vybrat mezi těmito písněmi reprezentativní vzorky a s pomocí 

překladu a rozboru předvést jednotlivé typy básní, jejich původ a význam pro další formování 

japonské poezie. Toto je pojednáno v kapitole sedm. 

 

      Při psaní této práce byla použito české transkripce 

             

      Při práci s textem včetně číslování písní, dělení do kapitol apod. vycházela tato práce 

z verze Šinpen nihon koten bungaku zenšú 1: Kodžiki, Šógakkan, 2007. 

 

2. Vznik díla 

Poté co korunní princ Óama (budoucí císař Tenmu) po smrti svého bratra císaře Tendžiho 

(vládl v letech 668-671) porazil roku 672 v nepokojích éry Džinšin Džinšin no ran 古古古古 

roku v boji o trůn svého synovce a Tendžiho syna prince Ótoma13, pokračoval v politice svého 

předchůdce Tendžiho v obraně země před hrozbou vnější invaze z kontinentu, dokonce šel 

                                                 
13 V roce 664 jmenoval císař Tendži, svého mladšího bratra prince Óamu (pozdějšího císaře Tenmua) korunním 
princem, ale před jeho oficiální intronizací v roce 668 změnil názor a začal preferovat syna své oblíbené 
konkubíny (a svého samozřejmě) prince Ótomoa. V roce 669 umírá další z velkých postav mající svoji roli 
v událostech převratu Taika v roce 645 a vlastně vůdčí mozek celého následujícího vývoje Nakatomi no 
Kamatari (později si změnivší jméno na Fudžiwara, zakladatel tohoto nevlivnějšího rodu, hned po císařském, 
v japonském dávnověku) a nebylo tedy již stabilizujícího prvku, jež by zabránil třenicím mezi bratry. V roce 671 
pak jmenuje Tendži, kromě zbytku vlády, do pozice kancléře právě svého prince Ótomoa. Óama (pozdější císař 
Tenmu) věděl, že podle nového administrativního zákoníku, musí kancléřem být císařský syn zastupující císaře 
jakožto regent seššó. Proto bylo jasné, že Tendži plánuje, aby po něm nastoupil jeho syn a nikoliv bratr. Poté co 
císař Tendži onemocní v desátém měsíci téhož roku opouští pozdější císař Tenmu spolu se svým dvorem hlavní 
město (v letech 667-672) Ócu a vrací se až 10 měsíců po bratrově smrti po vybojování vítězné války.  
(古古古古古古古古. s.104-105) Není jisté zda kdo v onom mezidobí vládl, zda vůbec byl princ 
Ótomo oficialně intronizován či pouze vládl jako kancléř, ale pozdější vědci se kloní k názoru, 
že ano a v roce 1870 byl posmrtně jmenován jako 39. císař Kóbun. (Brown, Delmer M. (ed.). 
Cambridge history of Japan. Volume 1: Ancient Japan, Cambridge, 1993. s. 454) 
 [číslování císařů v genealogickém stromě na straně 226 je chybné, na straně 259 už v pořádku, viz ] 
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ještě dále. Vytvořil císařské armády nejen v hlavním městě, ale i v odlehlých oblastech a 

snažil se přetvořit vlivné klanové vůdce v loajální vojenské velitele. V politické oblasti 

odměňoval ty, kdož mu projevovali podporu (např. rod Nakatomi), vytvoření nových titulů 

kabane pro své věrné14. Ačkoliv se většina moderních vědců klade důraz na zavedení 

čínských byrokratických způsobů, nejnovější studie ukazují, že Tenmu a jeho dvůr, kam v té 

době dosadil do funkcí převážně své příbuzné (jeho žena, pozdější vládnoucí císařovna Džitó 

古古, následník trůnu jeho syn princ Kusakabe 古古 a další), se snažil nastolit císařských 

pořádek nejen vojensky a administrativně, ale i duchovně. Za nejzávažnější opatření se potom 

považují kroky vedoucí k nastolení císaře na vrchol tzv. „čtyřstupňového systému uctívání 

kami (božstev)“. Vrchol této pyramidy tvořila hierarchie kami (božstev) jednotlivých rodů, 

v jejichž čele a nade všemi ostatními stálo rodinné kami císařského rodu Sluneční bohyně 

Amaterasu no Ómikami. Druhý stupeň byla hierarchie duchovních vládců, v jejímž rámci stál 

císař nad ostatními rodovými vůdci. Třetí byl systém obřadů, přičemž provádění těch 

nejdůležitější obřadů a nejhodnotnějších obětin bylo vyhrazeno císaři. Čtvrtý a poslední 

stupeň byl systém chrámů, v kterém hrála vedoucí roli Velká svatyně v Ise Ise Džingú 古古古古, 

zasvěcená božskému předku císařského rodu Amaterasu no Ómikami15. Sám Tenmu pak 

upevňoval svoji vlastní císařskou pozici šíření víry ve svou božskost a přímý původ od 

nejvyššího božstva: Sluneční bohyně. Předpokládá se, že právě on započal zvyk vydávat 

císařské edikty, začínající slovy: „Slyšte edikt císaře Japonska, který je projevem božstva 

akicukami“ 16. Zvyk, který přejali i jeho následníci během období Nara. Tenmu také obětoval a 

modlil se v hlavních chrámech a použil Ministerstvo kultu (které jediné nemělo vzor v čínské 

byrokratické předloze) Džingikan 古古古 k tomu, aby se stal nejvyšším knězem pro uctívání 

božstev kami po celé zemi17. Nakonec vydal příkaz, který je zaznamenán v předmluvě Kodžiki, 

k sestavení císařské kroniky, která ozřejmí, že vztahy mezi linií božských předků a císařskou 

linií jsou „útkem a osnovou japonského státu a základ císařské vlády“18. 

Pověřil Hiedu Are, aby se naučila na zpamět  texty „Císařská sluneční linie“19 a „Dávné 

záznamy o dřívějších časech“20. Víme, že jí bylo 28 let a vynikala zázračnou pamětí 

                                                 
14 op. cit. Cambridge History of Japan I. s. 224-226. 
15 op.cit. Cambridge History of Japan. s. 227-228 
16 Sakamoto Taró, Ienaga Saburó, Inoue Mitsusada, Óne Susumu et al. Nihon koten bungaku taikei. (dále jen 
NKBT) vol. 68 Tokyo, Iwanami shoten. 1967. Transl. W.G.Aston, as Nihongi: Chronicles of Japan from 
Eearliest Times to A.D. 697. (dále Aston) London:Allen&Unwin (reprint). 1956. s.456-457 převzato z 
Cambridge History of Japan. s.228. 
17 op. cit. NKBT 68.412-413. převzato z Cambridge History of Japan. s.228. 
18 op. cit. NKBT 68.425-427. převzato z Cambridge History of Japan. s.228. 
19 Sumera  mikoto no hi cugi 
20 Saki cu yo no furu koto, také Sendai kjúdži 
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„dokázala zpaměti odrecitovat cokoliv, na čem jen její zrak spočinul a cokoliv zaslechla 

zůstalo navěky vyryté v jejím srdci“21. V dnešní době se vědci přiklánějí k názoru, že Hieda 

Are, byla žena, dvorní dáma, jedna z takzvaných kataribe 古古古, vypravěčů starých legend a 

eposů z doby, kdy japonština byla uchovávána pouze ústně, ale nezvratný důkaz neexistuje 

pro žádný z obou názorů. 

  

2.1. Zdroje 

Někteří vědci se domnívají, že pokusy o kompilaci genealogických záznamů a 

jednotlivých příběhů začínají v šestém století během vlády císařů Keitaie 古古 a Kinmeie 古古. 

Má se za to, že význam „teď“ v Kodžiki, odkazuje na toto období počátku kompilace prvních 

zdrojových dokumentů, které byly po pozdějších úpravách použity jako základ kroniky. 

 

První seznam historických kompilací, který je doložen, byl vytvořen pod záštitou prince 

Šótoku Taišiho a Šima no ómiho22 a pochází z roku 62023. Práce, které podle Nihon šoki byly 

v té době sestaveny byly 1) „Císařské záznamy“ Tennnóki 古古古 též Sumera mikoto no fumi 

2) „Národní záznamy“ Kokki 古古 též Kuni cu fumi a 3) „základní záznamy“ hongi 古古 též 

moto no fumi. Všechny tyto knihy, kromě „Národních záznamů“ byly zničeny při požáru 

během převratu Taika, kdy dům Sogy no Emišiho, kde byly skladovány vyhořel do základů. 

Kniha vynesená z hořícího domu pak byla předložena princi Naka no Óemu (budoucímu 

císaři Tendžimu). Protože ale neexistují další zmínky o jejím osudu, má se za to, že byla 

ztracena během nepokojů éry Džinšin po Tendžiho smrti v roce 67224. 

Přemluva Kodžiki naznačuje, že čelní rody si vedly své vlastní genealogické a historické 

záznamy. Jedním z hlavních důvodů pro její sestavení, pak byla náprava omylů a falzifikátů, 

jimiž se hemžily.V době kdy postavení, titul a funkce byly odvislé od původu, pořadí narození 

a spřízněnosti s císařskou rodinou je přirozené, že falšování dosahovalo znepokojujících 

rozměru. Pro stát bylo životně důležité ustanovit systém hodností a titulů vycházející ze 

„správných“ genealogických záznamů, tzn. přijatelných pro císařský rod, a úmysl jasně toto 

definovat lze nalézt skoro na každé stránce Kodžiki. 

 

2.2. Převod z ústní do psané podoby 

 

                                                 
21 op.cit.  Šinpen nihon koten bungaku zenšú (ŠNKBZ), 1997, s.21 
22 Soga no Umako, Emišiho otec 
23 Kodžima, N., Nišimija, K. et. al. (ed.). Šinpen nihon koten bungaku zenšú 2-4: Nihonšoki 1-3, Šógakkan, 2006. 
24 op.cit. Aston. s. 193 převzato z Philippi. s. 5. 
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V předmluvě se dále dočteme, že kronika nebyla za Tenmuova života dokončena a od 

dalších prací se po jeho smrti v roce 686 upustilo. Proces přezkoumávání a revize 

genealogických záznamů byl znovu obnoven až po dvacetileté odmlce ve čtvrtém roce vlády 

císařovny Genmei, rok poté co se císařský palác přestěhoval do nového hlavního města v Naře. 

18. den 9. měsíce roku 711 si předvolala Ó no Jasumaroa a nakázala mu, aby „sepsal a 

předložil“ ony dokumenty, jež se na Tenmuův příkaz naučila nazpamět Hieda Are. 

Genmei byla dcera císaře Tendžiho, Tenmuova neteř a snacha. Možná, že právě tento její 

dvojitý vztah k císaři Tenmuovi stál v pozadí jejího zájmu o dokončení díla. Není také pochyb, 

že konzervativní charakter její vlády25 byl výsledkem jejího přesvědčení, že pro dokončení 

administrativní restrukturalizace započaté reformami Taika a dále propracovávané za vlád 

císařů Tendžiho (její otec), Tenmua (tchán) a Monmua (syn) je nutné napravit genealogické a 

historické záznamy,  které byly považovány za „kostru Státu a základ císařské moci“. Dříve 

se vedly spory o to, jaká byla úloha Jasumaroa při kompilaci Kodžiki. Jako 

nepravděpodobnější se jeví, že pro obdržení císařského rozkazu začal přepisovat texty jež se 

naučila Are a věnoval pozornost tomu, aby zachoval jejich lingvistickou a sémantickou 

jedinečnost kombinací fonetického a ideografického použití čínských znaků. Zdrojové 

dokumenty byly patrně značně archaického slohu26 a jejich zapamatování si a následný 

přednes vyžadoval jistě značné úsilí. Jasumarovou úlohou bylo patrně sjednotit dříve 

existující texty v jeden celek, dát jim grafický styl a opatřit poznámkovým aparátem, pro 

vysvětlení nejasných pasáží. Výslednou práci předložil císařovně po osmi měsících 28. dne 1. 

měsíce roku 71227. 

V předmluvě kdy Jasumaro vyjmenovává jednotlivé zdroje je podle čínského vzoru 

nazývá různými jmény. Má se za to, že se jedná o tyto dva texty : 

A) genealogický zdroj 

Sumera mikoto no hi tugi 古古古古; 

Teiki 古古 

Senki 古古 

B) zdroj příběhů 

Saki cu yo no furu koto  

Hondži 古古 

                                                 
25 Shoku nihongi. převzato z Philippi s. 7. 
26 viz níže, jediný a poslední výskyt móry mo ve variantách 古 a 古. 
27 27 op.cit. Šinpen nihon koten bungaku zenšú. s. 23. 
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Kjúdži 古古 

 Ačkoliv se vyskytují pochybnosti zda B) v té době existoval jako jediný souvislý dokument, 

jeho existenci podporují odkazy z Nihon šoki28. 

 

3. Styl a struktura 

 

Ve druhém a třetím svazku lze rozdělit text na dva radikálně odlišné styly. Genealogické 

informace týkající se císařů jsou psány klasickým čínským literárním stylem kanbun 

v poměrně přesně dodržovaném formátu. Písně a prozaické vyprávění jsou psána japonským 

stylem hentai kanbun a nemají žádný pevně daný formát.  

Životopisné údaje o každém císaři obsahují následující informace (položky v závorkách se 

vyskytují nepravidelně): 

1) [Vztah k předchozímu císaři] 

2) Císařovo jméno 

3) Jméno a umístění jeho paláce a slova „vládl zemi“ [počet let jeho vlády] 

4) Jména jeho  manželek a potomků [stručný přehled jejich počtu a význačných činů] 

5) [Stručný výčet důležitých událostí během jeho vlády] 

6) [Dožitý věk. Umístění hrobky. Datum smrti.] 

I přes drobné odchylky ve stylu a detailnosti svědčí stejnorodost těchto záznamů o tom, že 

genealogické pasáže byly čerpány z jednoho zdroje, který vyjmenovával posloupnost císařů 

v uvedeném formátu. 

Okolo této kostry jsou vystavěny příběhy, které musely pocházet nikoliv z genealogického 

zdroje, nýbrž z nějakého zdroje příběhového (viz výše). Naprostá většina mytologického 

prvního svazku musí být připsána na vrub tomuto zdroji. Druhý a třetí svazek kombinují dva 

zdroje, ačkoliv kapitoly 56-64, 77, 89-91, 99, 10-109, 120-121, 127, 135 a 140-149 jsou čistě 

životopisné, zbylé převážně příběhové s občasnými vsuvkami dat z životopisných dokumentů. 

Mnoho badatelů má za to, že tzv. genealogický dokument, nebyl původně ničím jiným než 

pouhý soupis jmen císařů, který byl později srovnáván s rodinnými záznamy šlechty, zdroji 

jmen manželek a potomků. Samozřejmě že mlhou a zapomněním zahalené dávné mýtické 

období mezi císaři Džinmuem a Sudžinem 古古  bylo mnohem zranitelnější k pokusům o 

fabrikaci předků z císařské rodu historicky mnohem mladší epochy. Proto i znepokojení nad 

daným stavem vyjádřené v předmluvě ke Kodžiki může odpovídat realitě. Snaha o očistu 

                                                 
28 op. cit. Philippi. s.9. 
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genealogických análů neustala ani později až do 9. století, kdy byl sestaven rozsáhlý Šinsen 

šódžiroku 古古古古古. Snaha zachovat čistotu se ale ukázala opravdu nemožným úkolem, 

neboť i zde můžeme najít falzifikace pocházející z pozdější doby než Kodžiki či Nihon šoki. 

Základ textu Kodžiki pochází z příběhového zdroje, který je mnohem košatější než 

životopisné údaje. Zde se setkáváme s mýty, legendami, písněmi – tou částí Kodžiki, která má 

velkou literární, ač minimální historickou, hodnotu. Přesný původ tohoto prozaického 

materiálu se dá jen obtížně určit. Nevíme zda Jasumaro pracoval už pouze z jediným 

dokumentem či s více. Ale podle rychlosti jeho práce, dokončil ji za osm měsíců, se dá 

usuzovat, že pracoval už pouze s jediným, který byl dříve sestaven z množství zdrojů, ústní a 

psané tradice císařské i ostatních šlechtických rodin či prostého lidu. Prozaické pasáže jsou 

popisné a rytmické, prokládány písněmi, tak aby byly vhodné k ústnímu přednesu. Důraz, 

který v poznámkách kompilátor kladl na výslovnost a přízvuk, svědčí o jeho snaze vytvořit 

text, který bude možno recitovat. Oproti názoru, že Hieda Are si texty pamatovala zpaměti a 

Jasumaro je přesně tak přepsal do psané formy se střetává s představou, že písmo se 

v Japonsku počátku osmého století používalo již několik set let a zdá se nepravděpodobné, že 

by vzdělanecký dvůr upřednostnil memorování se před psaným textem. Také se objevuje 

názor, že učení se textu na zpamět, znamenalo hlasité předčítání textu a tudíž i práci 

s nějakým původním psaným zdrojem. Možné zdroje těchto příběhů a písní pak jsou : 

 

1. ústní tradice předávaná od jednoho kataribe k druhému, neboť jejich úlohou bylo šířit 

informace před tím, než se čínské písmo rozšířilo masově 

2. repertoár dvorských hudebníků, kteří uchovávali široké spektrum domácích japonských 

písní a tanců, stejně tak jako hudbu cizího původu. Mnoho z písní uvedených v Kodžiki vděčí 

za své zachování pravě jim. 

3. Známé legendy, pověry, obřady. Zvláštní pozornost zasluhují lidová etymologie místních 

jmen a stará přísloví, obojí v textu často zmiňováno. 

4. Příběhy cizí provenience. Některé mýty obsahují prvky, které se dají ztotožnit z těmi 

obsaženými v jihoasijských či korejských, nebo ukazují na ovlivnění čínským myšlením. 

5. Tradice urozených rodin jako Nakatomi, Mononobe, nebo např. Sarume, s kterou byla 

Hieda Are spřízněna. 

6. Samotný císařský dvůr.  

Jedním z důvodů, proč Jasumaro stmelil japonské ostrovy do jednoho celku, národa, bylo 

vytvoření „oficiální“ mytologie, v které by byli protagonisté místní mýtů vpleteni do společné 
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struktury. Tímto způsobem byla předkům místních vůdců přidělena role v národní mytologii a 

božstva, která uctívali, byla sešvagřena s božskými předky císařského rodu. 

Struktura Kodžiki se dá jen těžko pochopit, nebude-li se přihlížet k mnohovrstevnosti a 

mnohočetnosti zdrojů a práce, této koláže navzájem nesouvislých událostí a zvyků do jednoho 

celku, který zaštítí vládu jamatského dvora a zároveň nutnost uspokojit různé zájmové 

skupiny a přidělit jim místo v národní mytologii-genealogii. 

Ačkoliv jsou životopisné pasáže monotónní a únavné, část příběhů dosahuje značného 

literární úrovně (dramatické fázování příběhů ap.). 

Kniha vyrůstá z lidových vysvětlivek k původu místních jmen a zvyků. Mentalita, která se 

vyžívá v mýtech, která hledá vysvětlení nepochopitelností současnosti v mlhavé minulosti je 

společná všem společnostem. Jde o připisování hrdinských činů osobnostem, které se pak 

stávají mýtickými. Například výprava císaře Džinmua z Kjúšú do Jamata, může být 

konkrétním odrazem historického pronikání kultury Jaoi ze západu na východ, hrdinské činy 

Jamato-takerua, pak popis procesu dobývání a sjednocování přilehlých oblastí, výprava 

císařovny Džingú 古古 do Korey, pak shrnutí série skutečných historických událostí. 

Příběhová část textu končí s vládou císaře Kenzóa 古古 roku 498. Dalších sto let, pak už 

jen pokrývají životopisné údaje císařů. 

 

3.1. Shrnutí obsahu 

První svazek Kodžiki je nejdůležitějším vypovídacím zdrojem o rané japonské mytologii. 

Vrcholí scénou „Sestup z Nebes“ Ama kudari 古古古, v  níž vyhlašuje, že osudem potomků 

nebeských božstev je vládnout zemi. 

Mytologie prvního svazku se dá rozdělit do pěti částí. 

A) Kosmologická 

B) Izanagi-Izanami 

C) Takama no hara 

D) Izumo 

F) Sestup z Nebes 

První část stvoření vesmíru naznačuje prvky cizího, patrně čínského vlivu. Japonské 

myšlení neuvažuje na rozdíl od evropského či čínského lineárně, ale v kruhu, místo příčin a 

následků pojímá přítomnost. I to je jedním z dokladů jeho spřízněnosti s tichomořskými 
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vlivy 29. Původní japonská mytologie pravděpodobně začínala až u  Izanagiho a Izanami. 

Snaha dát jejich potomku Amaterasu no Ómikami, prapředku císařského rodu, autoritu vedla 

k výpůjčce z košaté čínské kosmologie. Úvodní dvě kapitoly se nedají v žádném případě 

charakterizovat jako nějaký koherentní kosmologický systém, který by byl rozšířen mezi 

prostými Japonci té doby. Nihon šoki obsahuje několik verzí téhož, s ještě výraznějšími 

čínskými vlivy . 

Část Izanagi-Izanami zahrnuje patrně nejstarší čistě japonské představy o vzniku světa. 

Rituální tanec, zplození ostrovů a cesta Izanamiho za mrtvou družkou do záhrobí jsou 

nejznámějšími sekvencemi z knihy. Následná očista, z které se mimo jiné zrodí nejdůležitější 

božstva slunce, měsíce a větru je pak odrazem šintoistických rituálů a s nimi spojenou 

duchovní i tělesnou čistotou, na níž se kladl odjakživa důraz30. 

Následné události odráží svět dvou odlišných mýtických světů. Na jedné straně svět 

„Nebeské planiny“ Takama no hara 古古古古, domov nebeských božstev v čele s Amaterasu 

no Ómikami, jenž uctíval jamatský dvůr a šlechta s ním spřízněná a na druhé straně svět 

zemských božstev, reprezentujících životní prostředí a krajinu okolo – božstva hor, mořská 

božstva, božstva domova a krbu atd. – s ústřední postavou Ókuni nušim 古古古, kulturním 

hrdinou a stvořitelem země, který je uctívaný v kraji Izumo. Do celkového mytologického 

komplexu je Ókuni nuši zabudovaný, jako prapraprapravnuk Susanooa, mladšího bratra 

Amaterasu, jehož  „Sestup na zem“ tj. vyhnání z „Nebeské planiny“ předznamenává pozdější 

„Sestup z Nebes“ nebeského vnuka31 Ama cu hikohiko ho no ninigiho 古古古古古古古古. Je to 

kompromis mezi dvěmi náboženskými systémy: náboženstvím Nebeské planiny, 

charakterizovaným zemědělskými obřady a principem nebeského vladařství a náboženstvím 

zemských božstev, založený na starší (původní) víře. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
29 „... Austrálci nemají a nikdy neměli v žádném ze svých asi 400 domorodých jazyků slovo, které by se svým 
významem blížilo tomu, co my označujeme pojmy „minulost“, „dějiny“, „ časové období“ nebo 
„čas“...“ Novotný, Stanislav. Mýty a pohádky původních obyvatel Austrálie. 2000. 
30 Švarcová, Zdenka. Japonská literatura 712-1868, Karolinum, 1.vyd., 2005. 
31 tj. vnuka Amaterasu no Ómikami 
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4. Písmo a jazyk 

 

4.1. Písmo 

 

      Není přesně jisté, kdy se čínské znakové písmo dostalo poprvé bylo na japonské ostrovy, 

ale obecně se má za to, že příchod učence Waniho z korejského království Pekče na konci 4. 

či začátku 5. století je datem od něhož lze odvozovat počátky písemnictví. Wani dorazil v 16. 

roce vlády císaře Ódžina a byl jmenován učitelem  korunního prince, nahradiv jiného muže 

též původem z Pekče jménem Ačiki nebo Ačikiši, který doprovázel pár koní darovaný 

pekčským králem několik let předtím. Tento Ačiki doporučoval Waniho jako vynikajícího 

učence a japonský dvůr hbitě zažádal Pekče o jeho vyslání. Wani měl s sebou (údajně) přinést 

11 svazků čínských děl, včetně Hovorů (Konfuciových). Již v Japonsku zůstal a stal se 

zakladatelem specializované profesní skupiny (cechu) (古) písařů fumi no obito 古古古32. 

Závislost na službách takovéto skupiny svědčila o tom, že gramotnost ještě nebyla na 

jamatském dvoře běžnou záležitostí, a proto bylo přirozeným řešením japonských monarchů 

najmout si pro potřeby písemného styku čínské nebo korejské úředníky. Lze se domnívat, že 

gramotnost zůstávala během 5. a 6. století stále ještě okrajovou záležitostí a z větší části byla 

v rukou imigrantů z pevniny, či jejich potomků. Za nejstarší nápisy „japonského“ původu, tj. 

takové, jež byly vvytvořeny na území (japonských) ostrovů jsou bezpochyby považovány 

nápisy na čepelích mečů či zrcadlech, např. z Inarijamy (Murayama, Miller, str.412)33.  

Hlavním důvodem pro šíření písma však patrně bylo představení buddhismu34 skrz korejské 

království Pekče a současné sjednocení celé – severní i jižní – Číny, po 400 letech od pádu 

chanské říše, pod nadvládou dynastie Sui. (s hlavním městem Čchang-An). Tyto události, 

vytvoření politicky a kulturně sjednoceného centra a cesty misionářů na ostrovy, naprosto 

změnily názor a přístup Japonska k pevnině. 

                                                 
32 op.cit. Cambridge history of Japan. Volume 1: Ancient Japan,  s. 454 
33 Murayama, Shichiro. Miller, Roy Andrew. The Inariyama  Tumulus Sword Inscription, Journal of Japanese 
Studies, Vol. 5, No. 2 (Summer, 1979), pp. 405-438 
34 samotné zavádění nového náboženství, bylo jak je tomu ve světě časté, záminkou k rozpoutání náboženské 
války, mezi zastánci tradičních klanů udži (v čele s Mononobe 古古) a vrstvou imigrantů z kontinentu 
(reprezentovaných Sogy 古古). Ač nakonec zvítězila druhá skupina a k šíření buddhismu byl dán souhlas, či byl 
dokonce aktivně prosazován, jakožto nástroj vlády, staré zvyky si udržely své místo a císař i nadále plnil svou 
funkci nejvyššího kněze v panteonu živoucího vtělení božstva arahitogami 古古古古 
 
 



 18 

Kodžiki je nejstarší DOCHOVANÁ památka, ale nejstarší písemnosti byly bezpochyby psány 

čínštinou. Jak dokazují zmiňované nápisy na mečích, již v té době se používalo znakového 

písma  k záznamu japonských vlastních jmen. 

 

4.2. Jazyk 

 

Japonský jazyk neměl původně písmo a byl předáván pouze ústní tradicí (podobně viz 

například jazyk Ainu, polynéské národy, Austrálci). Styk s mnohem civilizačně vyspělejší 

pevninskou kulturou spolu mimo jiné přináší i poznání písma. Jeho přijetí, nejdříve jako 

zápisu pouze čínského jazyka, kterému se dostává vysoké prestiže vzhledem k čínským 

úspěchům, a později dlouhý vývoj roubování těchto ideogramů na japonštinu s naprosto 

odlišnou strukturou řeči, který trval po celý  japonský starověk, daly vzniknout patrně 

nejsložitějšímu způsobu zápisu, který existuje. Dnešní kombinace ideogramů, dvou 

fonetických abeced (a výpůjček z latinky či arabských číslic) s sebou bezesporu nese nutnost 

tvrdého celoživotního učení se i pro rodilé mluvčí. Tento proces, který byl nastartován už od 

počátku používání čínských znaků, vzhledem k jejich naprosté nevhodnosti pro mluvenou 

japonštinu, ale nutnosti zapsat i japonský text, krystalizuje právě v Kodžiki. Není důvod se 

domnívat, že by tato kronika byla úplně první japonsky psaným textem, ale v seriózním 

bádání se můžeme opírat pouze o texty dochované a z těch je nejstarší. 

Největší prestiž mělo po celou dobu požívání klasické literární čínštiny kanbun 古古. 

Mezinárodně srozumitelný jazyk, obdoba latiny v Evropě, rychlost zápisu i čtení plynoucí z 

jednoznačnosti psaného textu oproti fonetickému zápisu homonymních slov a za třetí asi 

dvojnásobná  prostorová úspornost byly důvody, proč Japonci nikdy vážněji neuvažovali o 

tom, zcela se ideogramů zbavit. 

Hybridní forma zápisu hentai kanbun 古古古古, který v sobě spojoval použití čínských 

znaků s doprovodnými pomocnými značkami a vysvětlivkami35, čtený japonsky, je vlastně 

způsob, z kterého se vyvinul moderní zápis japonštiny. Dnes se k gramatickému určení 

používá fonetických abeced. 

Nutnost přepisu některých vlastních (místních, osobních) jmen či zápis písňových textů si 

vynutily použití dalšího způsobu použití znaků, používaného i v samotné čínštině, pro zápis 

cizích slov, a to jako fonogramů. Původní způsob, kdy nebyl pro přepis jedné móry slova 

stanoven pouze jediný znak, ale celá skupina znaků, dozrává svého použití v díle Man’jóšú 古

                                                 
35 často byly vynechávány, a proto bylo více možností čtení 
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古古 , o zhruba sto padesát let později, a podle něj nese název man’jógana. Pozdějším 

omezováním hnízdových rodin, zjednodušováním 36  znaků použitých takto fonetickým 

způsobem se vyvíjí obě dnešní fonetické abecedy katakana i hiragana. 

Zvláštní pozornost si pak zaslouží to, co by se dalo nazvat grafická substituce. Užití jiného 

významového znaku se stejnou výslovností pro zdůraznění nějaké asociace, např. použití 

znaku tama 古 „drahokam“ v textu Kodžiki, nejen pro drahokam, ale i pro slovo tama 古 

„duše“ musí člověk mít na mysli, aby nedošlo k významovému omylu při čtení textu. 

Jinou možností pak byla záměna na podkladě významové shody (např. v čínském systému 

„pěti pochodů“37 古古, či jiné asociace). Použití např. znaku pro slovo jaro haru 古, které je 

v řečeném systému asociováno s východem (světovou stranou) higaši 古, jako substituce ve 

slovním spojení haru no mija 古古 s významem „korunní princ“38 či zápis 古古 (znaky pro 

„kov“ a „vítr“) s výslovností aki kaze tj. „podzimní vítr“39 sice na jedné straně ještě více 

komplikuje již tak složitý způsob zápisu a čtení, na druhů straně obohacuje jazyk o slovní 

hříčky a myšlenkové asociace. 

 

4.2.1. Hláskové změny 

 

Moderní japonština má 5 samohlásek a,i,u,e,o. Dle nyní uznávané teorie měla původní 

japonština 4 samohlásky40, z kterých se slučováním (syntézou) na švu fonémů vytvořili další 

4 samohlásky syntetické a archaická japonština tedy obsahovala samohlásek 841. Tento počet 

se stíráním rozdílu výslovnosti do starověku redukoval na dnešních 5. Rozborem archaických 

textů42spolu s teorií ústupu bilabiál odlišil Hašimoto postupný zánik diferencování jejich 

zápisu, který patrně následoval, jak je při vývoji jazyka mluveného a psaného běžné, blíže 

neurčenou, ale patrně ne příliš dlouhou, dobu změně v mluvené řeči. Tuto myšlenku dále 

rozpracovali a hlouběji prozkoumali Ikegami43a Arisaki44 rozborem právě Kodžiki a aplikací 

                                                 
36 useknutí resp. krácení 
37 dříve též „pěti prvků“ 
38 dle tradičního uspořádání císařského paláce, převzatého z Číny, měl korunní princ vyhrazeno východní křídlo 
paláce. 
39 opět na základě spojitosti mezi kovem (prvkem) a východem (světovou stranou) 
40 Óno Susumu 古古古 
41 Hašimoto Šinkiči 古古古古. „Specifická ortografie v archaických pramenech a tehdejší způsobpoužití slov“. 
1931. 
42 hlavně tedy nejstarších Kodžiki, Nihon šoki i a Manjóšú textů [ač Nihon šoki je psáno čínsky] 
43 Ikegami Teizó. Zápis slabiky mo v Kodžiki. 1932. 
44 Arisaka Hideo. O způsobu psaní kany v případě mo v Kodžiki. 1932. 
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pravidla vázání slabik a vokálové harmonie. Důkaz o tom přináší například i rozbor gramatiky 

nejstarších japonských textů45 (skloňování slov skupiny jo dan 古古,..) 

 

Souhlásky prodělaly ve vývoji od archaické japonštiny k moderní mnohem razantnější 

změnu. Má se za to, že řady SA a TA, kde dnes dochází k odchylkám ve standardní 

výslovnosti – si se čte jako [ši], ti  jako [či] a konečně tu jako [u] tyto slabiky se četly [si], [ti] 

a [cu]. Lišila se ale výslovnost slabik sa, so a sö [ca], [co] a  [cö]. U jejich znělých protějšků 

opet zi čteno nikoliv jako [dži] ale [zi] a di, du pak jako ne [dži], [zu], ale [di], [du] . 

Největší odlišnost se ale týka řady HA. Má se za do, rozborem soudobé fonetiky klasické 

čínštiny, že v archaické japonštině se dnešní „h“ [h] četlo jako [p]. Až pozdějším vývojem 

proměnilo na [Φ] a z toho na iniciálním místě na [h], na ostatních na [w]. Důkaz můžeme 

nalézt třeba v onomatopoeiích, která na rozdíl od běžného jazyka, udržují původní výslovnost 

– viz např. pikapika (blýskat se), zatímco slovo o stejném základu (zářit) zní v moderní 

japonštině hikaru. Také třeba u slovních hříček: „U matky se dvakrát setkají, u otce nikoliv. 

Co to je?“ Odpověď je RTY a ač by to v moderní japonštině nedávalo smysl, protože stejně 

jako neznělá postalveolára „č“ ve slově čiči (otec), se rty nedotknou stejně jako u glotály 

„h“ ve slově haha (matka). Výslovnost papa v arhaické japonštině, ale dává další důkaz o 

původní bilabiále. 

 

  

 

 

      Čeština dokáže přesně foneticky zachytit zvukovou stránku japonštiny. Krátké i dlouhé 

samohlásky, nepravidelnost v řadách TA a SA [-č-, -c-, -š-] i palatizaci [-ňa-] či geminizaci   

[-kk-]. Možná by stálo pouze zauvažovat nad přepisem 古 jako [chi] IPA /çi/. Jediný problém 

souvisí s slabikovým „n“,  /N/. Před bilabiálami /b/, /p/, /m/ se totiž vyslovuje též jako 

bilabiála, tudíž nikoliv [n], jak by se daly v češtině zapsat všechny ostatní nazály,  ale jako 

[m]. Podle etymologického principu by se tedy mělo psát -np-, -nb-,     -nm-, neboť obě 

hlásky spolu nesouvisí, každá je součástí jiné móry, ale foneticky slyšíme [mp], [mb], [mm]. 

Tento problém nikoliv až tak závažný, ač jsou příklady slov každodenního použití [šampú], 

[šimbun],... se stává poněkud závažnějším s tématem této práce. Ne snad v samotném textu, 

neboť tato hláska v archaické japonštině do doby sepsání kroniky ještě neexistovala, ale při 

                                                 
45 nyní už pouze japonsky psaných, tj. Kodžiki a Manjóšú. 
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rozboru díla samotného jsou vlastní jména některých hlavních protagonistů, ve své sino-

japonské verzi tímto přímo dotčena. I s ohledem na další korelace byl proto v této práci použit 

přepis bilabiální varianty jako -m- a jména příslušných císařů a císařoven jako Temmu (古古, 

Ten+mu), Gemmei (古古, Gen+mei) ap. 

 

5. Kodžiki v naší jazykové sféře 

 

 Podrobnosti ohledně kritického zkoumání Kodžiki v Japonsku a rozdílu v přístupu 

v předmoderním a v moderním období lze dohledat v patřičných materiálech (např. Philippi 

ap.). Do evropských jazyků stojí mezi rannými překlady hlavně Chamberlain a z hlediska 

kvalitativního pak Philippi. 

 Do našeho státního jazyka (ČSSR) byla Kodžiki poprvé přeložena v roce 1979, do 

slovenštiny Viktorem Krupou. Překladatel však dílo pojímal především z hlediska 

etnologického, seznámení čtenáře s mýty dalekého Japonska, nikoliv z hlediska literárního. 

Při překladu bylo vycházeno hlavně pramenů ve třetích jazycích (anglický, ruský, německý) 

resp. soudobých překladů do moderní japonštiny. Je naprosto postačující pro běžného čtenáře 

z hlediska příběhového prožitku, ale hrozící posun či zploštění významu neumožňuje tuto 

verzi chápat něco více než jako beletristickou verzi. 

 V roce 2007 pak přepracovaná verze byla převedena ze slovenského jazyka do češtiny 

a překlad přes ČTVRTÝ jazyk (1. (výchozí) japonský 2. (koncovýcílový) český 3. (pomocný) 

anglický+ruský+německý, 4. (pomoný) slovenský)  pak již lze jen těžko považovat za něco 

více než jen volné převyprávění. 

 

6. Poezie 

 

6.1. Písně 

 

      Poezie v Kodžiki, a druhé kronice Nihonšoki je nazývána souhrným sino-japonským 

termínem Kiki no kajó 古古古古古, „balady z kronik“. Kajó značí „balada“ v původním slova 

smyslu „veršovaný textový doprovod melodie“ a kiki je souhrné označení pro obě díla 

(Kodži)KI (+Nihonšo)KI . 

      Obecně se má za to, že se jedná o buď o písně rovnou dvorské, nebo původně lidové, 

které byly později dvorem převzaty do reportoáru. Dodnes se některé z nich provozují při 

jistých dvorských obřadech a slavnostech, což dokazuje tvrzení, že šlo původně o zpívaný text. 
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(obě dvě součásti slova kajó jsou ostatně synonyma s japonským čtením utau, utai a 

významem „zpívat, píseň“). 

      Nedá se zcela přesně určit jejich datace a ač doba jejich vzniku nekoresponduje s linií 

příběhu, má se za to, že nejstarší dochovanou japonskou poezií je právě první báseň od 

Susa no o no mikota. 

      Místní původ lze naopak vysledovat poměrně dobře, ať již díky tomu, že je v textu písně 

přímo zmíněn nebo díky tomu, že se dodnes, byť třeba v nějaké variaci46, daná píseň stále ve 

své domovské lokalitě udržuje při životě. 

 

6.2. Rytmus, styl 

 

      Ač se písně v Kodžiki zhruba řídí rytmem 5-7, přirozenému pro japonský jazyk a 

obzvláště zpěv, vzhledem ke svému archaickému původu a orální tradici, kterou byly 

původně předávány, ho nedodržují absolutně. Ze 112 básní je z pěti- a sedmiverší složeno 

pouhých 25 (22%). Dalších 31 (27%) je odchyluje v jednom verši. Celá polovina z písní teda 

obsahuje přinejmenším dva verše o jiné délce než 5 nebo 7 mór. Délka písní sahá od trojverší 

(kata uta) a několika (až pěti) desítek veršoví. Styl tanka 古古  (krátká píseň) (5 veršů, 

s rytmem 5-7-5-7-7),  který se ustálil a kanonizoval v japonské poezii až mnohem později, je 

u 19 básní47. Delší písně mají podobný stylu čóka 古古 (dlouhá píseň) (nejméně dvakrát se 

opakující dvojverší 5-7, ukončeno trojverším 5-7-7), ale též nedrží přesný rytmus, ať již 

v délce jednotlivých veršů v průběhu básně, nebo závěrečnou codou (refrénem) s rytmem 3-6-

3. 

      Tendenci k přirozenému rytmu 5-7 však můžeme pozorovat ve všech písních a fakt, že 

původní nerafinované lidové písně 

 

 

 

 

6.3. Členění písní a jejich počet 

                                                 
46 Původně lidové písně, předávané orální tradicí zažily samozřejmě během doby jistý vývoj, o to více pokud se 
šířilo do širšího okolí. Zatímco ale písemná verze po zaznamenání  musela vybrat pouze jednu z existujích 
variant, bylo-li jich více, a tato pak již navěky neměnně zamrzla ve své grafické podobě, všechny ústní verze se 
mohly tradovat i nadále a prodělávat nevyhnutelné změny. Viz porovnání obou kronik a víe variant téhož 
příběhu či písně v Nihonšoki, oproti jediné vybrané verzi v Kodžiki. 
47 Pětiverší je celkem 45, ale pouze u 19 z nich je dodržen požadavek struktury formy. Zbylá pětiverší se liší 
délkou jednoho či více veršů 
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      Další debata nastává při posuzování samotného počtu písní. Některé z nich jsou totiž 

duety, nejčastěji jde o mileneckou rozpravu mezi mužem a ženou, resp. několik písní za sebou 

toho samého hrdiny, a pokud v textu samotném nejsou odděleny žádnou uvozovací frází či 

graficky, záleží na přístupu, zda budou tyto „odpovídací“, „dialogové“ resp. 

„mnohonásobné“ písně považovány za jednu nebo rozděleny do několika. Pro názornost a 

snadnou orientaci bylo v této práci bylo použito dělení a číslování odpovídající vydání Šinpen 

nihon koten bungaku zenšú, (1. vyd. z roku 1997), které rozlišuje celkem 112 písní. 

Aiso(1962) i Philippi (1968), jich rozlišují 11348. Philippi ale sám prohlašuje, že toto řazení 

přebírá od Takedy (1956)49.  

 

      Zásadní rozdíly mezi oběmi číslováními jsou v podstatě tři: 

 

Píseň 3 (odpověď Nunakawa-hime Ó-kuni-nušimu50, je  Philippim čislována jako 3-4 se 

zdůvodněním, že ač nejsou textově odděleny, jde o dvě různé písně s různým stylem i 

obsahem, navíc každá ukončená codou (refrénem) (v rytmu 3-6-3).Aiso o tom říká: „Mabuči51, 

Norinaga52, Matacu53, Moribe54 a další považují tuto píseň55 za samostatnou. Verše „Išitau ja 

ama-hase-zukai,koto no katarigoto mo, ko wo ba“56 jsou bez pochyb koncem čóky, a proto 

můžeme toto místo vnímat jako řez a brát považovat obě části za samostatné útvary.“ 57 

 

      Píseň 79 je dělena na dvě 80 a 81, Philippi (s. 334) se odvolává na Aisa a též Motooriho, 

který jako první tyto písně interpretuje jako zvlášť jako dvě, nikoliv dohromady jako jednu. 

Aiso říká následovně: „Na rozdíl (od výše uvedeného příkladu) se zde, při neexistenci 

                                                 
48 Aiso, Teizó. Kiki kajó zen čúkai, Júseidó, Tókjó, 1962. Ten ač se v číslování Kodžiki od Šinpen nihon koten 
bungaku zenšú liší, shoduje se s ním u druhé kroniky Nihonšoki (sv.2-4), kde shodně udává 128 písní.  
49 Op. cit. Philippi, s. 426 
50 Op.cit. Šinpen nihon koten bungaku zenšú, s. 87, op.cit. Philippi, s. 106-107 
51 Kamo no Mabuči 古古古古 (1697-1769) japonský básník a filolog, žák Kady no Azumaroa 古古古古, učitel 
Motoori Norinagy. 
5252 Motoori Norinaga 古古古古 (1730-1801), japonský filolog, přední představitel národní vědy 古古 (kokugaku), 
která se soustředila na studium starověkých japonských textů) v období Edo, žák Mabučiho, jeho stěžejním 
dílem je právě Kodžiki-den古古古古, (Tradice kroniky Kodžiki), na kterém pracoval přes tři desítky let a 
kompletně vyšlo až po jeho smrti (Op.cit. Švarcová, s. 216). 
53 Učijama Matacu 古古古古, japonský filolog doby Edo 
54 Tačibana Moribe 古古古 (1781-1849), japonský filolog 
55 Druhá část pisně 3 dle ŠNKBZ, píseň 4 dle Philippiho, Aisa. 
56 古古古古古古古古古古古古古古古古古古古 
57 Op.cit. Aiso, s. 25 
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uvozovací řeči, nemůžeme opřít o existenci cody jako u písně Nunakawy-hime. Keičú58 se 

domnívá, že jde o jednu píseň a Mabuči se drží názorů starších autorů. Ale Morinaga 

v Kodžiki-den, píše: po „.hito wa kaju to jo“ jde o jednu píseň, od „uruwaši to“ nutno brát 

jako samostatnou...Matacu přebírá názor svého mistra,... ale Moribe nesouhlasí... Ani po 

(restauraci) Meidži nejsou názory úplně jednotné.“59. 

 

      Píseň 104 není u Philippiho zahrnuta mezi (číslované) písně (v jeho číslování by pořadí 

odpovídalo 105.5).Argumentuje tím, že ač je zřejmé, že nejde o prozaický text, ale poezii, 

vymyká se jakémukoliv použitému metru a dá se hodnotit maximálně jako volný verš60. Aiso 

ji nezmiňuje vůbec. 

 

Ačkoliv se tedy zdá, že Aiso poskytuje lepší vysvětlení pro členění písní, zatímco 

komentovaný Šinpen ho nenabízí, bude se tato práce i nadále držet číslováni dle ŠNKBZ. 

 

6.4. Typy písní 

 

1) Dle původu 

      Co do původu resp. podle tématu se dá rozlišit několik typů písní. Je to 

Pojmenovávací – vysvětluje lidovou etymologii názvu místa, jména; tato pojmenovávací 

funkce je velmi častá ve vyprávěcí části díla a je několik písní, které ji také mají. (píseň Susa-

no-o-no-mikota o stavbě paláe v Suze61) 

Obhlížení země – důležitý rituální prvek přisvojení si země monarchou, vzýváním jejího 

jména dojde k jejímu spirituálnímu porobení si (je-li teprve čerstvě dobita) či zabezpečení 

magické ochrany před neštěstími. (vážka usedá na ruku císaře Júrjakua) 

Oslavná – oslava místa, osoby nebo předmětu (svou  výjimečností ukazuje na přítomnost 

nějakého posvátního ducha a tento předmět-duch se tedy stává předmětem adorace), nebo 

činu (viz válečné) (Kuzu z Jošina obdivuje meč císaře Ódžina, Jamato Takeru slaví svou lest 

nad Izumo Takeruem) 

Válečná – vzývání sil pro vítězství v nadcházejícím boji, často ve kombinaci s další písní na 

oslavu právě dosaženého vítězství (první císař Džimmmu velí k napadení pavoučích lidí62) 

                                                 
58 Keičú ��(1640-1701), mnich sekty Šingon, literát, japonský filolog, spolue s Kadou no Azumarem bývá 
považován za zakladatele národní vědy, studia starověkých japonských textů 
59 Op.cit. Aiso, s 234 
60 Op. cit. Philippi, s. 370 
61 Místo bylo pojmenováno Suga, neboť prohlásil, „má srdce je za suga-sugaši“ (občerstveno) 
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Varovná – kryptická výzva pro odvrácení hrozícího nebezpeči. Buď vědomá (matka sunům 

před nevlastním bratrem) nebo z vyšší moci, běžná osoba (dívka) je posedlá duchem a 

nevědomky svým zpěvem varuje hrdinu (císaře) před katastrofou (vzpourou). (varování jeho 

vdovy svým synům, že před nevlastním bratrem) 

Milostná – původně lidové (nejen milostné) písně zasazené v rámci Kodžiki do struktury 

vyprávění, příčemž byl nahrazen původní význam. Jsou buď samostatné nebo násobné – 

duety (triplety, pásma) –, kdy na první píseň-/-ně, zpívanou mužem63 odpovídá žena. Tyto 

„dialogové“ písně nemusí mít společný původ a přiřazeny k sobě bývají až v díle samotném. 

Je možno samozřejmě rozlišit více typů, dále např. sebevražedné (incest korunního prince) 

apod., ale výše uvedené druhy pokrývají všechna hlavní témata písní. 

 

2) Dle vztahu 

 

      Dle vztahů s ostatními písněmi pak můžeme rozlišovat písně 

Samostatná – nemá žádný vztah k jiným písním, pouze k danému tématu, do nějž byla 

vsazena (časté u písní obhlížení země, oslavných) 

Násobná – buď milostné duety, nebo sled několika písní ke stejnému tématu (pásma) 

 

3) Název uveden přímo v díle 

 

     Některé z písní jsou dokonce v textu přímo pojmenovány, podle svého typu. Jde o 

Kamu gatari 古古古 (božský příběh) pásmo písní (2-5) mezi Ó kuni nušim a jeho manželkami 

Nunakawou-hime a Suseri-bime64. Patří k nejdelším písním v díle (přes 40 veršů), kromě nich 

takovéto délky dosahují pouze dvě další písně. První dvojicí(trojicí65) je milostný duet mezi 

Ó-kuni-nušim a Nunakawou-hime, druhou pak duet mezi Ó-kuni-nušim, jehož z domova 

vyhání Suseri-bimina žárlivost, a její přemlouvání, aby ji neopouštěl. 

   Stejně tak jako Ama gatari, jsou zakončeny codou v rytmu 3-6-3, uvozením při vypravování, 

které se nakonec stalo integrální částí textu. Právě tato coda, jež se objevuje i v půli odpovědi 

Nunakawy-hime je argumentem pro chápání této písně jako dvou samostatných. 

                                                                                                                                                         
62 Cučigumo 古古, patrně společenství majíí ve zvyku bydlet v zemnicích 
63 O precedenci při promluvě ve vztahu muž-žena, viz manželský slib Izanagiho a Izanami 
64 Dcerou Susa no o no mikota 
65 Viz výše, debata o tom, zda odpověd je jedna nebo dvě písně 
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Znění cody (refrénu) je následující: „Toť příběh, jsa vyprávěný tak, jak se stal“66 

Ten samotný je ještě uvozen frází: „Předáno poslem, poslem z rodu Ama“67 

      První píseň o návštěvě božského Ó-kuni-nušiho u Nunakawy-hime se vyskytuje v mnoha 

variacích i v jinýh dílech. V Nihonšoki je její verze uvozena návštěvou budoucího prince 

Magari no oineho68 u své ženy princezny Kasugy, dále je pak např. v Man’jóšú. Díky této 

diverzifikaci je patrné, že byla široce rošířena. Ve starém Japonsku zůstávala žena po svatbě 

žít u svých rodičů a manžel ji chodil navštěvovat. Houfování ptáků nad ránem pak 

oznamovalo blížící se loučení milenců. 

      Píseň je dále zajímavá tím, že první pasáž (14 veršů) je ve třetí osobě, v druhé pasáži (10 

veršů) přechází do osoby první. Zároveň s tím je však v této druhé pasáži používáno 

honorifických zájmen, která patrně odkazují na výraz ucitvosti recitátora/zpěváka, vůči osobě 

jejíž činy popisuje69. 

      Při přehrávání na císařském dvoře byla patrně doprovázena tancem či formou opery. 

 

Ama gatari 古古古 (příběhy rodu Ama) tři písně (99-101) Uneme z kraje Mie nabídla na 

hostině císaři pohár v němž byl napadaný list, císař rozzuřen (urážka a navíc možnost otravy) 

ji hrozí zabít, její obhajoba, která obrací urážku v požehnanou událost a komentář císařovny. 

   Stylem se podobají Kamu gatari, též obsahují výše uvedený refrén (codu). Panuje názor, že 

jde o písně předávané námořníky rodu Ama, z nichž někteří sloužili jako zpěváci a (běžečtí) 

poslové na císařském dvoře70. 

 

Hina buri  (6) na pohřbu Ame no waka hika je Adži šika taka hikone, bůh hromu, omylem 

považován za právě pochovávaného nebožtíka, načež se rozzuří a jeho sestra Taka hime no 

mikoto ho chlácholí. Hina znamená původně „barbarský“, tady spíše ve významu „venkovský, 

zaostalý“,  tedy volně přeloženo jako „prostá melodie“. Slovo furi (vzduch) je pak používáno 

pro písně, které odvozují svůj název od části textu71. 

 

                                                 
66 „Koto no / Katari goto mo / Ko wo ba“;  jesť ani byv nejdou příliš skloubit s následným „v“yprávěný. Pauza, 
kterou si pak hláskový přechod vyžaduje, funguje jako další móra/úder a rozhodí rytmus. Byv v krajní situaci, 
použil jsem proto přehodníku. 
67 „Išitau ja / Ama hase dzukai “ význam prvního verše je neznámý, druhý odkazuje rod Ama 
68 budoucí 27. císař Ankan 
69 Op.cit. Philippi, s. 104 
70 Op. cit. Philippi, s. 409 
71 Op. cit. Takeda s. 55 
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Hina buri no age uta patrně varianta rytmu hina buri, snad změnou tónu (korunní princ Ki-

naš- no-karu-no-miko, měl po smrti svého otce císaře Ingjóa72 nastoupil na trůn, ale dopustil 

se incestu se svou vlastní sestrou Karu no Iracume a vypuklo proti němu povstání. Po porážce 

utíkají a spáchají sebevraždu, utonutím v jezeře Ómi73. 2. píseň z pásma. 

Kume uta písně o činech císaře Džimmua. V první odhalí intriku E ukašiho a chytí ho do 

vlastní pasti, oslavná píseň humorného charakteru, která naráží na odstrkávání zestárlé ošklivé 

manželky a protěžování nové, mladé ženy. Další pak o boje s podzemními pavouky, lidem 

Cuči-gumo, a dobytí oblasti kolem Naniwy(Ósaky)74. Samotný název Kume uta není zmíněn 

přímo v Kodžiki, ale v Nihonšoki, kde je poznámka o produkci této písně na císařském dvoře, 

spojené s tancem Kume-mai 古古古. Svůj název odvozuje od toho, že byla předávána v rodu 

Kume-be古古古. 

 

Hina buri no kata oroši varianta hina buri další z písní prince Karua po uvěznění (85), 

zpívaná ve vyhnanství v Ijo. 

 

Kata uta (poboční, postranní píseň) nekratší metrum v japonské písni. Sestává pouze 

z trojverší o rytmu 5-7-7. Často používána v násobných písních ve formě otázky a odpovědi. 

Např. císař Džimmu si vybírá manželku, Jamato takeru se ptá starce na cestu do Cukuby75. 

 

Hoki uta no no kata uta (vedlejší píseň k žehnajícím. písním) (73) pásmo o vejci divoké 

husy, první dvě písně nemají název, třetí je tato. Patrně první dvě byly právě hoki uta, 

žehnající písně76,  mají formu čóky, a tato třetí, pouhé trojverší, je píseň vedlejší/odvozená. 

 

Kuni šinoi uta (píseň přivolávající vlast) jsou tři básně Jamato takerua, v okamžiku jeho 

smrti, když osaměle teskní po domově a snaží se přivolat obraz vzdálené vlasti. Jeho poslední 

píseň, která tyto tři uzavírá má pak formu kata uty. 

 

                                                 
72 19. císař, reformoval systém rodových jmen, neboť mnozí používali falešná jména  výše postavenýh rodů. 
73 dnes jezero Biwa 
74 Kam přišli z východu přes poloostrov Kii, poté o byly v první přímé agresi od západu (z Kjúšú, od Vnitřního 
moře, poraženi) 
75 Odpověď jzachovává metrum otázky ve stylu kata uta, jako by to byla první řazená báseň renga, což později 
v době Edo, kdy byla velice populární, vedlo k eufemistickému opisu rengy jako Cukuba no miči 古古古古, Cesta 
do Cukuby, právě podle této dvojice písní. 
76 Příběh se točí okolo výjimečné události, kdy divoká husa snesla na ostrově Himedžima vejce 
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Šicu uta celkem 5 písní, název odvozen patrně buď od významu „klidný, mírný“ (cf moderní 

japonština šizuka), tj. „tišící/zklidňující píseň“, pro obřady k utišení duchů, nebo od významu 

„hrubý, neotesaný“ tzn. „prostá píseň“ 

 

Šicu uta no utai gaeši  patrně varianta šicu uty, „utai gaeši“ znamená „zpívaná 

odpověď“ patrně ve smyslu násobných písní jako duetu; (67-73) císařovna Iwa-no-hime 

rozhněvaná záletnictvím císaře Nintokua, opouští palác a cestuje po zemi, on ji následuje77 a 

snaží se ji přimět k návratu. Dále pak (91-94), když stařena přijde ze císařem Júrjakuem, aby 

mu připomněla dávný slib, jež jí dal.78) Druhý příklad, jež tvoří celé pásmo čtyř písní má 

řazení nikoliv obvyklé QQAA (Q=tázací píseň, císař, A=odpovídací píseň, stařena) Aiso se 

domnívá, že logická souvislost je Q1-Q2-A1-A2.79 Ačkoliv se to jeví jako logické, v rámci 

kontextu, do kterého jsou zasazeny, jedná se patrně o původně spolu nesouvisející písně, které 

byly sloučeny do celku až později. 

 

Širage uta první (78) píseň z pásma o incestních sourozencích princi Ki-našim a princezně 

Karu.80 

Ama damuri  tři písně (80-82) prince Ki-našiho po té, co byl zrazen a uvězněn. Poslední již 

ve vyhnanství v Ijo. 

 

Uki uta (101) přípitek císaře Júrjakua Odo hime (ta mu odpovídá šicu utou). Častá píseň na 

bálech a pijáckých slavnostech. Též se objevuje v Kinkafú, včetně narativu. 

 

Jomi uta (88-89) poslední dvě písně prince Ki-našiho, poté co se k němu ve vyhnanství 

připojila jeho sestra princezna Karu.  Posléze oba milenci spáhají sebevraždu utonutím, 

nejstarší dochovanou společnou sebevraždu milenců šindžú. 

 

 

 

 

                                                 
77 Posly, později i osobně 
78 Zásnubní, který nedošel naplnění, neboť na ni zapomněl. Vzhledem k jejimu již pokročilému věku nemohl být 
zkonzumován ani nyní, přesto ji císař odměnil za věrnost s jakou na něj čekala. 
79 Op.cit. Aiso, s.314 
80 Objevuje se i v Nihonšoki a Kinkafú, sbírce 22 „velkých písní“ (ó uta 古古), zaznamenaných spolu s partiturou 
pro japonské koto (wagon 古古). Počátek období Heian, nejstarší dochovaný opis pochází z roku 981. Zmiňuje i 
ztraenou knihu Kokašó 古古古 (Sbírka starých písní), kterou připisuje císaři Ingjóovi. 
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7. Překlad a rozbor vybraných písní 

 

 Z celkového počtu přes 100 písních obsažených v Kodžiki, lze podle některých kritérií 

sdružit některé písně do príbuzných skupin. Z těchto skupin je pak vybrán zástupce 

reprezentující charakteristické rysy těchto písní, je přeložen (nebásnicky) a jsou rozebrány 

jeho hlavní charakterstické rysy, které daná skupina sdílí. 

 

7.1. Píseň první Susano-o-no-mikoto (nejstarší tanka) 

 

 Za nejstarší japonskou báseň je tradičně považována píseň z kapitoly 681 (objevuje se 

taktéž v Nihonšoki).  

 [Po vyhnání z Vysoké nebeské planiny sestoupil Susano-o na zem, do kraje Izumo, 

zde zabil osmihlavého draka a obdržel za to ruku princezny Kušinady. V místě Suga si pak 

postavil palác.] 

古
古

古古古古古古古古古古古古古古古古古古古古
古 古

古古古古古古
古古

古古古古
古古

古古古古古古古古古古古古古古古古古

古古 

古古古古    Ja-kumo tacu 

古古古古古    Izumo ja-e gaki 

古古古古    cuma gomi ni 

古古古古古    ja-e gaki cukuru 

古古古古古古   sono ja-e gaki82 

Když vznešený bůh poprvé postavil palác v Suze, zdvihly se mraky. A tak složil báseň, která 

praví: 

varianta 1 

Nespočetné zdi paláce v Izumo, 

Kde zdvihají se nespočetná oblaka 

Postavím nespočet zdí, 

Bych uschoval ženu svou 

 Ach, nespočet zdí 

varianta 2 

 Jdou mračna oblak 

                                                 
81 dle Philippiho číslování kapitola 20, op.cit. Philippi s.91 
82 op.cit.  ŠNKBZ 1, s.73 
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 kol hradby zdí v Izumo 

 uschovám ženu 

 obeženu si ji zdmi 

 ach, nespočetnými zdmi  

 

 Rozdíl mezi japonštinou, i klasickou, a češtinou je patrně největší ve větné struktuře a 

co se týče poezie též v rytmice. Převrácené pořadí slov ve větě o to více vyniká v básni, která 

je sevřenější než próza. Překlad je tedy buď možný s přesným dodržením pořadí veršů nebo 

volný s permutací jejich pořadí, tak aby to více vyhovovalo struktuře cílového jazyka. První 

varianta užívá přehozeného pořadí 2-1-4-3-5, např. Phillipi řeší 2-1-3-4-583, druhá je doslovná. 

I samotný jazyk  pak musí vybírat z dvou alternativ přesnosti či volnosti. První varianta 

překladu se snaží o zachování významového a poetického rámce v rámci jazykových nástrojů 

češtiny. Druhá pak dodržuje metrickou formu, která však na rozdíl od originálu naráží na 

jinou metriku českého jazyka a hlavně na nutnost volby jiných básnických prostředků.  

 Z jazykového hlediska číslovka 8 označovala v klasické japonštině neučitou číslovku 

„mnoho, velmi“ viz např. v pojmenování Jadžima „Osm ostrovů“, Jatagarasu „pták dlouhý 

osm stop (ata)“, Jamato no oroči „osmihlavá saň“ apod. Původní význam kaki 古: „část 

oddělující vnitřní od vnějšího“, neslo nejen dnešní význam plot, ale též stěna, zeď, hradba, 

plot. Užití v příkladech je dáno pouze snahou o metrum. Multiplicita výše zmiňovaným 

výrazem osm = „mnoho/nespočet zdí“ pak naznačuje rozsáhlost, velkolepost stavby. Slovo 

cuma vyskytující se ve čtvrtém verši má na rozdíl od dnešního jazyka (vlastní manželka) 

původní význam „partner“ bez bližšího určení pohlaví a pouze kontext dává najevo, že jde o 

ženu.  

 Opakováním ústředního tématu „nespočetných zdí“, ve tří verších z pěti, se vyjadřuje 

síla citu a závěrečná partikule má tutéž funkci. Trojnásobné použití ukrojuje celých 12 slabik 

z celkových 31 této básnické formy a klade vysoké nároky na vyjadřovací prostředky ve 

zbylém textu, což je patrné v rozvité první variantě překladu, která první a druhý verš převádí 

na téměř dvojnásobnou délku. 

 

 Na báseň samotnou odkazuje pak i Ki no Curajuki v předmluvě k první císařské sbírce 

japonské poezie Kokinwakašú 古古古古古. I proto se pro skládání japonské poezie kadó 古古 

                                                 
83 op.cit. Phillipi, s. 91 
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používalo v pozdějších dobách metaforického označení „Cesta nespočetných mraků“ jakumo 

no miči 古古古古. 

 V dobách před obdobím kritického zkoumání, byla tato píseň považována za nejstarší 

(dochovanou) japonskou poezii především díky svému pořadí jako první v obou historických 

kronikách Kodžiki i Nihonšoki. Což sice nelze považovat za objektivní hledisko, ale vliv stáří 

jednotlivých písní na jejich pořadí v obou dílech zcela vyloučit nelze. 

 Stejně tak autorství přisuzované kronikou Kodžiki staršímu bratru božského císařského 

předka Sluneční bohyně Amaterasu-no-ómikami, Susano-o no mikotovi, je v historiografické 

Nihonšoki změkčováno na „traduje se“, ač jeho úplné vypuštění nebylo patrně z politického 

hlediska únosné, neboť text je doložen nanejvýše ústním podáním od Hiedy Are, nikoliv 

hodnověrným historickým zdrojem.  

 Původní význam písně, v zapsané formě evokující spíše svatební tématiku, se usuzuje 

na rituální požehnání novému domu84. Ten vydrží i kdyby snad svazek selhal, ale na druhou 

stranu není dokonalým dokud byl pustým, dokud si do něj muž nepřivedl nevěstu. Aby dům 

držel, je na něj tedy přivoláváno požehnání ochranného božstva, které se pak promítá i do 

manželství, s ním personifikovaného, aby bylo šťastné. 

 

 Dle Tačibany Moribeho je možné, že šlo původně o pouze 21 slabičné trojverší 

(Zdvihají se kupy mraků/pro ženu svoji/postavím ach bezpočet zdí)85, které bylo později 

přepracováno (včetně reduplikace ústředního tématu) tak, aby vyhovovala hudebnímu rytmu 

hudby gagaku 古古, provozované u tehdejšího dvora. Hypotéza zda dvorská hudba, převzatá 

spolu s dalšími civilizačními vymoženostmi z pevninské Číny, a její rytmus je přímou 

příčinou či aspoň jednou z několika příčin japonské rytmiky 5-7 však leží mimo rámec této 

práce. 

I tak lze formulovat názor, že tuto píseň, a není jedinou, je možno považovat za 

příklad přechodu od původní nsuspořádané podoby tradiční lidové písně k přesnému metru 

pozdější umělé japonské poezie waka.  

 

 

 

 

 

                                                 
84 op.cit. Aiso, s.7,  
85 op.cit. Aiso, s.6 
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7.1.2. Zborcená tanka (císařovy námluvy) 

 

Po jamatské    古古     Jamato no 

pláni Takasadži    古古古古古    Takasadži no o 

tam sedmero     古古古    nana juku 

pannen jdoucích zřím   古古古古    otomedomo 

kterou z nich si vyvolíš?  古古古古古古   dare o ši makamu86 

 

 Z jazykového hlediska je nutno brát v potaz, že „jdou“ 古古 juku, není koncovým 

tvarem (šúšikei) ve třetím verši „sedmero jde“, ale je to adverbálním rozvitím (rentaikei) do 

následujícího verše „jdoucí panny“. Proto bylo sleveno ze zásady nepermutování a sloveso 

bylo přesazeno do následujícího verše.87 

 Co se týče pláně Takasadži, zůstává neznámo, o kterou oblast jamatské kotliny se 

jedná. 

 Tato píseň je otázkou pro následující (odpovídající, dialogovou) píseň z 6.4. Neboť ta i 

následující nejsou krátké básně  tanky, ale poboční písně kata uty, nakýtá se otázka zda i tato 

báseň není vlastně trojverším, neboť jsou známy i případy písní, které ač obsahovaly pouze 

čtyří verše drželi styl tanky88 . Avšak samotný záznam písně naznačuje, že ač je její 

rytmiku  4-6-4-5-7 na hony vzdálená retulérní tance a šlo by přemýšlet o klasifikaci jako 

trojveší kata uta, pak tvar 10-9-7 je na hony vzdálený jakémukoliv známému příkladu a ač 

nefrázovaná tato píseň je vskutku tankou. 

 

7.2. Píseň druhá a třetí Ó-kuni-nuši a Nunakawa-hime (Kamu gatari) 

 

Duet Ó-kuni-nušiho (Velkého vládce Země) s Nukawou-hime (Princeznou od Bahnité řeky)  

 

Píseň Ó-kuni-nušiho 

 

Osm tisíc kopí ,  3.os. 古古古古    Ja-či hoko no 

převznešený bůh, když si  古古古古    kami no mikoto wa 

v Osmi ostrovech   古古古    Jašima kuni 

                                                 
86 op.cit. ŠNKBZ, s. 159 
87 op.cit. Aiso, s. 74 
88 op.cit. Aiso,. s.75 
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ženy vybrati nemohl.   古古古古古古   cuma maginete 

Dale-daleko   5 古古古  5  tótóši 

v kraji co zve Koši   古古古古古    Koši no kuni ni 

že bystré panny   古古古古    sakaši me o 

jest doslechl se zvěsti   古古古古古古古   ari to kikašite 

že sličné panny   古古古古    kuwaši me o 

jest zaslechl se zvěsti.  10 古古古古古古古 10  ari to kikošite 

Požádati ji    古古古古    sa jobai ni 

on vypravil se    古古古古古    ari tataši 

požádat ji    古古古    jobai ni 

tak vydal se za ní.   古古古古古    ari kajowase 

Motouzu  meče 1. os. 15 古古古古古  15  tači ga o mo 

ještě jsem nerozvázal   古古古古古古古   imada kikazute 

oděvu svého    古古古    osui o mo 

ještě neodepjal.   古古古古古古   imada kikane 

Děvenčiny    古古古    otome no 

klícky ach dveřmi však mi 20 古古古古古古 20  nasuj a itato o 

zatlačit nelze    古古古古古    osoburai 

ač ráčím zde stanouti,   古古古古古古古   wa ga tatasereba 

potáhnout nelze   古古古古古    hikodzurai 

ač ráčím zde stanouti.   古古古古古古古   wa ga tatasereba 

V zelených kopcích  25 古古古  25  aojama ni 

drozd už dozpíval,   古古古古古    nue wa nakinu 

v předpolí ptáček   古古古古    sa no cu tori 

bažantek prozpěvuje,   古古古古    kigiši wa tojomu 

v zahradě ptáček   古古古    niwa cu tori 

kohoutek prozpěvuje.  30 古古古古  30  kake wa naku 

není-liž k vzteku    古古古古    uretaku mo 

těch řvoucích ptáků zpěv snad? 古古古古古古   naku naru tori mo 

Což kdybych ptákům   古古古古    kono tori mo 

těm zobáky ucpal jsem?  古古古古古古古   učijame kose ne 

 

Předáno poslem   古古古古古    išitó ja 

běžcem z rodu Ama   古古古    Ama hasedzukai 
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Toť příběh,    古古     koto no 

jsa vyprávěný tak,   古古古古    katarigoto mo 

jak se stal    古古古    ko o ba89 

 

 

 Z jazykového hlediska zde opět vystupuje číslovka osm, znamenající velké číslo 

(mnoho, nespočet). Zde se vyskytující „mluvící jméno“90 Ó-kuni-nušiho, jedno z mnoha jeho 

jmen, lze významově vyjádřit též jako„Pán mnoha vojsk“. Stejně tak je obsažena ve jméně 

„Země mnoha ostrovů“ poetickém názvu pro Japonsko (viz mýtus o stvoření světa). Ale pro 

dodržení metra („v Krajině ostrovů“ i „mezi Mnoha ostrovy“ jsou 6 mórové) bylo upuštěno 

od jejího převodu a tím pádem ponechána původní číslovka i v prvním verši. Ve verši 5 je pak 

použito zdůraznění pomocí reduplikace (tó-tóši) časté v klasické i moderní japonštině. 

Honorifická (uctivostní) slovesa ve verších 8 a 10 jsou téhož původu (honorifické kikasu 古古

古, od běžného kiku 古古), ale druhý výskyt ještě prodělal hláskovou změnu z -a- na -o- kikosu 

古古古. „Ložnice“ ve verši 20, je pak ve spojitosti s následnými ptáčky, na které má nápadník 

spadeno. Nasu 古古 „spát“, odkazuje též na nasu 古古 „zpívat“ (pták), proto spodobnění s ptačí 

klecí. 

 

 Používání  citových partikulí, které by v češtině mohly odpovídat citoslovcím a 

částicím, např. ve verších 20, 32 a 33 (ach, snad, což) je pak často zapříčiněno nikoliv pouze 

poetickým použitím, ale rytmickým. Viz verš 20, kde je vloženo přímo doprostřed 

adverbiálního rozvití „nasu ja ita to…“ Do slovního spojení „spát“ + „dveře“ = „dveře 

ložnice“, přeneseně „dveře klícky“, viz výše, není ani v klasické a ni v moderní japonštině 

vsouvána partikule s genitivní funkcí jako u rozvití adnominálního (v hovorové mluvě či 

technickém slangu bývá vypuštěna), ale jsou spojena přímo. Zasazení citové partikule 

(citoslovce) doprostřed gramatické vazby, kterou tímto narušuje je neobvyklé.  

 

 Naproti tomu ve verši 27 je prefix sa 古 zasazen mimo (před) vazbu „z polí“+„pták“, 

kterou tak rytmicky dotváří, ale nerozděluje. Jeho převedení jako lokální předložky je pak 

sladění s vazbami ve verších 25 a 29, kde dřívější z nich specifikuje místo resp. směr 

                                                 
89 op.cit. ŠNKBZ 1, s. 85-86 
90 lingvistické označení vlastního jména, které nese nějaký opis postavy, místa, doby (Ten který kráčí proti 
proudu, Zima kdy zemřelo sedm Vran). Funguje tak pouze v původním jazyce, překladem se buď musí obětovat 
jeho zvuková podoba nebo významová rovina. Např.  Jan = „Bůh je milostivý“ ani Petr = „Skála“, bez ohledu na 
posun ve výslovnosti v češtině neevokují jakoukoliv souvislost s původním hebrejským či starořeckým 
významem, tak jako by nedával žádný význam pro ne-Lakotu Lelašikah) 
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(původu) lokální partikulí „v“ 古 ni, zatímco pozdější z nich rytmiku vytváří už samotným 

adnominálním rozvitím, ale její nepoužití („zahradní ptáček“) by mohlo svádět k mylné 

interpretaci jeho umístění k předcházejícímu bažantovi do polí. 

 

  Hledisko stylové je pak u předcházející básně nejpodstatnější a dá se rozdělit 

na několi okruhů. Spolu s následující dialogovou písní (či dvěmi) nedrží formu pětiverší 

krátké písně tanka, ale dlouhé čóka a dokonce náleží mezi šest (pět počítáme-li následující 

odpověď Nunakawy-hime za dvě samostatné písně) nejdelších. Rozdíl mezi krátkou a dlouhou 

písní je patrně nejmarkantnější v narůstající složitosti textu. Ač je těžkým úkolem zhustit do 

31 mór navíc s pevnou strukturou rozdělení básnický obraz, u delších písní dochází naopak 

k problémům s udržením metra. Předejměme následující výklad s tvrzením, že ani jeden 

z oněch 5-6 nejdelších hymnů, přesahujících třicet pět veršů, nedokázal udržet rytmus 5-7 po 

celou dobu, zatímco u pětiverší je toto pravidlo úspěšně dodrženo zhruba v polovině případů. 

 Tzn. tato píseň se sice snaží metrum zachovávat, avšak na rozdíl od dokonalé formy 

první básně neúspěšně. Vezmeme-li v potaz dochované či velice podobné varianty obou písní, 

pak bez ohledu na datum vzniku se dá formulovat hypotéze, že tato píseň je na poloviční cestě 

mezi neuspořádaným lidovým popěvkem a vycizelovaným rytmem umělého díla. 

 

 Druhým neméně důležitým bodem je pak závěrečná coda. Vyskytuje se nejen u 

zdejších dvou dialogů, ale poté i u scény císaře Júrjakua na hostině. Zmiňovaný rod Ama, je 

odkazován i v „6 japonských kronikách“91. Jméno ač přepisováno znakem pro „nebesa“ je 

patrně původně homonymní Ama 古(古) „(člověk z) moře“ tzn. že šlo o rod, který funkci 

dvorských poslů, vykonával nejen jako běžci, ale i jako námořníci92. 

 

 Třetím okruhem je pak gramatická osoba vyprávění. Od prvního do čtrnáctého verše je 

vyprávění ve třetí osobě, ta se od verše patnáctého mění na osobu první. Jak lze vysledovat 

např. z použití zájmen pro první osobu. I přesto však tato druhá pasáž používá honorifická 

slovesa (tatasereba namísto neutrálního tatereba „stát“ – uctivost použitím causativa), což lze 

interpretovat jako uctivost vypravěče, zpěváka vůči osobě hrdiny – božstva, jehož verše 

přednáší.93 

 

                                                 
91 Rikkokuši 古古古, šest čínsky psaných oficiálních japonských státních kronik počínající právě protějškem 
kroniky Kodžiki kronikou Nihonšoki  
92 op.cit. Aiso, s. 15 
93 op.cit. Philippi, s.104-105 op.cit. Aiso, s. 16-17 
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 Z významového hlediska (etymologického) stojí za zmínku země Koši rozkládající se 

na území dnešních prefektur Fukui, Išikawy, Tojamy a Niigaty, od kteréhož jména je 

odvozeno i pozdější označení tamějších provincií Ečizen, Eččú a Ečigo94.  Phillipi cituje 

Macumuru95 o politických snahách Izuma o ovládnutí Severního kraje (Hokuriku 古古 ) 

diplomatickými svazky.  

 I k této básni lze nalézt protějšek v jiných klasických dílech resp. spodobu její střední 

pasáže s básní 3310 z 13. svazku Man’jóšú.  

Její původ, originální význam a vztah, ať již a priorní či a posteriorní k následující odpovědi 

古古 henka bude pojednán dále. 

 

Píseň(písně) Nukawy-hime 

 

古
古古

古古古古古古古
古 古

古古古古古古古古古古古古古古古古古古古 

Avšak Nunakawa-hime dveře stále neotvírala a zpoza dveří zapěla v odpověď: 

 

Osm tisíc kopí ,   古古古古    Ja-či hoko no 

převznešený bože!   古古古    kami no mikoto 

Křehká jak býlí   古古古古    né kusa no 

ženou já tolik jsem.   古古古古古古   me ni ši areba 

Mé srdénko jak  5 古古古   5 wa ga kokoro 

ptáček pobřežní bije.   古古古古古    urasu no tori 

Ačkoliv nyní    古古古古    ima koso ha 

jak ptáček svobodná jsem,  古古古古古古   wadori ni arame 

poté však    古古     noči wa 

jenom tvým ptáčkem stanu se.10 古古古古古古古  10 nadori ni aramu o 

Tak životem    古古     inoči wa 

neutrácej žádám Tě!   古古古古古古古   našisetamai so 

 

Předáno poslem   古古古古古    išitó ja 

běžcem z rodu Ama   古古古    Ama hasedzukai 

Toť příběh,    古古     koto no 

                                                 
94 Přední-, Střední-, Zadní- přechod (přes hory). Znak pro slovo kosu 古古 překročit, se sino-japonsky čte ECU a 
orientace je vztažena na cestu z hlavního města Heiankjó (Kjóto)  
95 Macumura, Takeo. Nihon no šinwa no kenkjú. Baifúkan. 1954-1958. 3. díl s.270-271 
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jsa vyprávěný tak,   古古古古    katarigoto mo 

jak se stal    古古古    ko o ba 96 

 

Za zelené kopce   古古古    Aojama ni 

slunce až zapadne   古古古古古    hi ga kakuraba 

černá jak smola   古古古古古    nubatama no 

noc vyjde navštívit nás  古古古古古古   jo wa idenamu 

Jak ranní slunce  5 古古古   5 asahi no 

zazáříš, vykveteš   古古古古古古   emi sakae kite 

jak z lýk moruše   古古古    takudzuno no  

bělostnými pažemi    古古古    široki tadamuki 

ta sněhobílá    古古古    awajuki no 

mladinká ňadérka má  10 古古古古古   10 wakajaru mune o 

obejmeš pak     古古古    so dataki  

Vzájemně obejmeme   古古古古古    tataki managari 

z perel paže    古古古    matamade 

z perel paže propleteme  古古古古古古   tamade sašimaki 

a tvé dlouhé nohy   古古古    momonaga ni 

budeš ležet a spáti   古古古古古古   i wa nasamu o 

A proto   15 古古古    aja ni 

nežádej lásky tak   古古古古古古   na koi kikoši 

Osm tisíc kopí,   古古古古    Ja-či hoko no 

převznešený bože!   古古古    kami no mikoto 

 

Toť příběh,    古古     koto no 

jsa vyprávěný tak,   古古古古    katarigoto mo 

jak se stal    古古古    ko o ba97 

 

 Jazykově první dva verše téměř opakují předchozí píseň, ovšem v nikoliv ve 3. osobě, 

vyprávění o Ja-či-hokoovi, ale ve druhé jeho oslovení Nunakawou-hime. „Jak stéblo trávy“ by 

patrně byl poetičtější překlad třetího verše, jenže pak by se „křehkost“ buď musela posunout 

do následujícího verše (viz výše, snaha o nepermutování textu) nebo by se musela vypustit. 

                                                 
96 op.cit. ŠNKBZ 1, s. 87 
97 op.cit. ŠNKBZ 1, s. 87-88 
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„Pobřežní ptáček“ v šestém verši, 古古 urasu no tori, asociace s neustále poletujícími ptáky 

v ústí řek a při pobřeží, kteří nemají spočinutí a vyjadřuje prudké hnutí. Zdůraznění v sedmém 

verši 古古 koso je součástí vazby se slovesným tvarem 古古古 arame, z předchozího verše. 

V klasické japonštině nazývané 古古古 kakari džoši. Devátý verš, „jak ptáček si svobodně 

(nezavdaně) poletuji“ je v některých rukopisech (konkrétně z kláštera Šindžuku) udáváno 古古

古 wadori, ale dle Mabučiho, Norinagy a dalších jde o chybu a význam je právě “svobodný, 

nespoutaný pták”98 . Závěrečné „životem neutrácej“ lze vykládat jako neumírej resp. 

neodcházej (neschovávej svůj život/postavu přede mnou) nebo v druhém významu jako 

nezabíjej – ony ptáky i mě. Tato dualita výkladu je demonstrována tím, že ŠNKBZ používá 

znak „zabít“ 古 (v kontextu nezabíjej), zatímco Aiso „umřít“ 古 (tj. neumírej, neztrácej se mi, 

neodcházej). 

 

 Druhá píseň  resp. druhá část písně odpovědi Nunakawy-hime,  taktéž začíná aluzí na 

původní Ja-či-hokoovu báseň. V prvním případě to bylo jeho oslovení nyní to jsou „zelené 

kopce“, oslovení partnera ja pak opakováno v závěru písně (před codou). 

 Ze stylistického hlediska vidíme už v úvodu druhý a čtvrtý verš nedrží pravidelný 

rytmus. V desátém a jedenáctém verši je pak počet slabik dvanáct, ale dle významu se dělí 

jako 8-4. Aiso se pak domnívá, že následující třetí a čtvrtý verš by neměl být členěn 5-6, ale 

7-4 (přesouvá do předchozího verše „noc“ jo wa a „vyjdeš“ idenamu vztahuje na Ja-či-hokoa. 

Jak už bylo zmíněno rytmus je sice nedokonalý, ale není rozbitý, tzn. namísto správného 

rytmu 5-7, je možno se odchýlit o jednu móru na 5-6, ale je nepřirozené otáčet pořadím na 7-4, 

neboť takový rytmus by musel vzejít z původního 7-5. Viz 

5-6 -5-6- 4-7- 5-7 uvažovaný případ s jo wa v pozdějším (4.) verši 

5-6 -7-4- 4-7- 5-7 případ navrhovaný Aisem s jo wa v předchozím (3.) verši 

(italikou verše s „nesprávnou“ rytmikou, tučně inkriminovaná pasaž) 

  

 Z jazykového pak opět můžeme vysledovat hláskovou změnu (z původního wakajuru, 

což je rentaikei od slovesa 古古 wakaju, je zde posun k wakajaru). „Objetí“ je uvozeno 

prefixem 古 so. Zdvojení „paží jak perly“ dává důraz na tento obraz. Jeho význam je pak dán 

v souvislosti s další písní (v následném duetu Ó-kuni-nušiho se Suseri-bime). Ve verši 16 je 

pak zápor vyjádřen stejnou partikulí 古 na, tentokrát bez vazby na  partikuli (kakari džoši) so.  

která byla použita v první partii písně. 

                                                 
98 op.cit. Aiso, s. 20 
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 Existují celkem tři páry dialogových písní. Kromě této dvojice (trojice) je to 

následující dialog Ó-kuni-nušiho se Suseri-bime a poté obhajoba či omluva Uneme na hostině 

císaře Júrjakua a odpověď císařovny a císaře, jež se nazývají Kamu gatari resp. Ama gatari. 

 Jejich podstatnou charakteristikou je délka. Jedná se o básně několikadesítek veršové 

(jedině poslední z výčtu je poloviční délky, přesto překonává délku jakékoliv jiné písně 

z díla)99. Kromě písně Suseri-bime obsahují ostatní codu, probíranou výše, ačkoliv pouze na 

konci první a druhé (resp. v její polovici) z nich je kompletní včetně uvozovací fráze, uvození 

samotného recitátora. 

 

 

7.3. Krátká čóka (dlouhá tanka) (Kume-uta) 

 

 Poté co bylo tažení budoucího císaře Džimmua v Ósace poraženo a jeho starší bratr 

zabit, vydala se vojska oklikou přes poloostrov Ki, od Kumana směrem na Jošino a přišla do 

jamatské kotliny od jihu.. V 6. kapitole druhého svitku (kapitola 52 dle Phillipiho), je 

popisována hostina při příležitosti uzavření příměří s „podzemními pavouky“ a lest, kdy 

Džimmmu ozbrojil obsluhující číšníky a tak zaútočil na vůdce, nyní opět, nepřítele. 

Rozebírané oslavné písně následují právě této scéně. 

 

Tvrdým, přetvrdým    古古古    micu-micuši 

chlapákům z Kume   古古古古古    Kume no kora 

na polích s prosem   古古古古    awó ni wa 

roste tam čpící pórek   古古古古    kamira hito moto 

vyrvěte jej z kořenů  5 古古古古古   5 sone ga moto mata 

a těmi okvětími   古古古古古古   sone me cunagite 

nepřestávejme je bít   古古古古古古古   učite ši jamamu100 

 

 

 Kromě první písně (předcházející této rozebírané) a poslední jsou písně Kume-uta 

sedmiverší, nejkratší možná forma dlouhé písně čóky, nebo naopak krátká píseň tanka, 

rozšířená o jediný dvojverš 5-7. V kontextu kronikym, do kterého jsou zasazeny to jsou 

                                                 
99 budeme-li chápat odpověď Nunakawy-hime jako dva samostatné kusy, pak to platí i pro ni. 
100 op.cit. ŠNKBZ, s. 155 
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válečné pokřiky s několika opakujícími se motivy. Jde o „tvrdé, přetvrdé/chlapáky z Kume“ a 

„nepřestávejme je bít“ (též „zaútočme na ně přec“). Zmiňovaná předchozí báseň jakási 

iniciace celé scény sice také některé z prvků obsahuje, ale nejedná se o sedmiverší, ale 

dlouhou píseň čóku, o větším počtu veršů (16). 

 Jazykově vidíme opět použití zdůraznění zdvojováním v prvním verši „tvrdí, přetvrdí“, 

je básnický přívlastek makura kotoba pro Kume, zdůrazňující rys odvahy a  resp. prefix 古 so 

ve verši pátém. Metaforické přenesení významu je pak vidět ve verši 3, kdy je růst resp. 

pěstování plodiny (pórku) spojeno s místem, kde je pěstována (polem). Význam samotného 

pórku je pak asociace s jeho tvarem, připomínající indiánský tomahawk (kyj zakončený 

kulatou hlavicí či kamenem)101, které byly doloženy arheologickými nálezy v mohylách a 

hrobkách.102 

 Stylisticky je pak struktura téměř dokonalá:  5-6-5-7-5-7-7, porušena pouze ve druhém 

verši (poslední z Kume-uta, devítiverší již z daného stylu i společných obrazů vybočuje). Je 

hypoteticky možné, že za porušením rytmiky právě u inkantace vlastního jména, jak již bylo 

řečeno písně byly předávány mezi rodem Kume-be, je záměrné upoutání pozornosti (arytmií) 

při tlesknutí apod.  

 

7.4. Trojverší písně pobočné (kata uta) (námluvy císaře Džimua) 

 

 Písně pobočné 古古 kata uta, se v v Kodžiki vyskytují zřídka. Kromě pasáže u skonu 

Jamato takerua 103 a při truchlení za ním, pak jde výhradně o písně vystupující v dialogu 

otázka-odpověď (též třeba když se Jamato takeru ptá starce na cestu do Cukuby). 

 Tyto básně následují po básni 6.1.1. v níž se Ó-kume-no-mikoto se zeptal císaře 

Džimmua, kterou ze sedmi pannen, jež potkali si vybere. 

 

Směrem vpředu   古古古古古    Kacu kacu mo 

tu co stojí nejblíže   古古古古古    ija saki dateru 

nejstarší si zvolím   古古古古古古   e wo ši makamu 

 

                                                 
101 op.cit. Philippi, s.175 
102 op.cit. Philippi, s.141 
103 ta je ovšem dokončením série 3 předchozích šinoi uta „písní přivolávajících (vzpomínky na) vlast“ 
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 Zdvojené příslovce kacu, naznačuje směr (vystupuje z řady), neurčitá číslovka  ija má 

v klasické japonštině stejný význam jako číslovka osm, tedy „velký počet“, v tomto kontextu 

„nejvíce vpředu“ (nejbližší). 

 Pokud tuto kata utu porovnáme s předchozí tankou o verších 4-6-4-5-7 mohlo by se 

nám zdát, že si jsou podobné. Je ovšem svébytným útvarem, neboť už sám pobočná (resp. 

postranní) naznačuje, že jde pouze o jednu část konverzace, v rozhovoru Q&A: otázku nebo 

odpověď, tudíž že tato píseň nemůže stát a být posuzována samostatně. (to ovšem neznamená, 

že druhá část konverzace nutně musí být také kata uta, viz tento příklad, kdy otázou je báseň 

Ó-kume-no-mikota z 6.1.2.) 

  

 U písní pobočných kata uta, je diskutabilní ptát se na rytmus. Některým se daří 

zachovat rytmiku 5-7(-7), ale zdá se to spíše výjimečným jevem, než pravidelností. Ranný 

původ a jednoduchost spíše i vylučuje 

 

 

 

 

7.5. Píseň ukrytých bratr ů 

 

Ó válečníku   古古古    Mononofu no 

miláčku můj jenž  古古古古古    Wa ga se ko ga 

u pasu nosíš    古古古古古    Torihakeru 

meč co jílec má rudou 古古古古古古   Tači no takami ni 

hlinkou obalen 5 古古古古古   5 Nikaki cuke 

A jehož motouz  古古古古    Sono o (ni)104 wa 

zdoben rudým praporem  古古古古古    Akahata o nose 

Rudý praporec  古古古   Akahata o 

vztyčili bychom  古古古古古古   Tatete mireba 

všichni zmiznou 10 古古古古   10 I-kakuru 

v horských údolích kde 古古古古古    Jama no mi o no 

bambusy se stínají  古古古古古古   Take o kakikiri 

a jejich špičky se tam kloní 古古古古古古古古   Sue oši naburu nasu 

                                                 
104 op.cit. Aiso, s. 316 se zde rozchází s op.cit. ŠNKBZ, s. 356-357, kde zmíněná móra ve výkladu absentuje, aba 
zdroje přitom uvádí shodný původný fonetický přepis (古古古) 
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jak osmistrunné koto  古古古古古    Jacu o no koto o 

co čistě naladěno. 15 古古古古古   15 Širaburu gotoku 

On Podnebesím   古古古古    Ama no šita o 

ráčil býval vládnouti  古古古古古    Osametamaeru 

Iza-ho-wake   古古古古古    Iza-ho-wake 

vznešeného císaře  古古古    Sumera mikoto no 

Princ Iči-no-be-no 20  古古古古古   20 Miko iči no be no 

též Oši-ha-no-miko   古古古古    Oši-ha-no-miko no 

jehož synem jsem  古古     Jacu ko sue 

 

Rudá byla původně posvátnou barvou pro odhánění zlých duchů, později se stala 

symbolem autority (světské). Ve verši 7 dle Motooriho neplatí výklad „motouz je navázán na 

rudý prapor“, ale opačný „je jím zdoben“ neboť příslušný znak je nečitelný resp. pomýlený. 

Ve verších 9, 10 Philippi navrhuje změnu předmětu (hory zmiznou za masou našich praporů), 

ale nedokládá to žádným rozborem. Metafora „skloněných špiček postínaných bambusů 

(sic!)“ se zdá odkazovat na podrobení se císařské vládě. 

 Tento příběh je popsán jak v Nihonški, tak v Harima Fudóki. Jde o prohlášení se 

ukrytých princů, kteří se skrývali poté, co císař Júrjaku vyvraždil většinu císařské linie (po 

jeho smrti zbýval pouze jeho jediný syn císař Seinei, který už mužského potomka neměl. Po 

prohlášení se obou princů je adoptoval a císařská linie tak mohla „nepřerušeně“ pokračovat. 

 Otázkou zůstává zda otec obou princů, syn císaře Riččúa, v období po atentátu na 

císaře Ankóa skutečně, byť třeba jen nakrátko, vládl, neboť o tom nejsou žádné zmínky v 

oficiálních análech. Má se za to, že zmíněná věta měla pouze podpořit legitimitu jejich nároku, 

tak jako je např. i Jamato takeru oslovován (ve smrti) jako císař, ač fakticky nevládl, neboť 

jeho potomci trůn později obsadili. (a jak bylo obdobně mnohem později než sahá tato 

kronika naloženo s princem Ótomem105). 

 Co se týče stylového zařazení Philippi argumentuje, že ač má tato píseň básnickou 

strukturu, není na rozdíl od všech ostatních písní Kodžiki zapsána foneticky, proto ji 

neuvažuje jako jednu z písní106. Oproti tomu japonské zdroje ať ŠNKBZ či Aiso ji číslují, 

přestože rozbory nesahají tak do hloubky jako u jiných písní. 

                                                 
105 retroaktivně jmenovaného o 1100 let po jeho smrti za 39. císaře Kóbuna, neboť jeho (tzn. Tendžiho) potomci 
po přeslici nakonec získali císařský trůn, nikoliv Temmuovi (po přeslici dnešní vládnoucí větev z Temmua 
pochází, mj. třeba císař Kónin si pro upevnění svého nároku na trůn vzal dceru císaře Šómua princeznu Inoe 古古
古古古 (též Igami)) 
106 op.cit. Philippi, s. 370 
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8. Závěr 

 

 Ze 112 písní obsažených v Kodžiki byl proveden výběr reprezentativního vzorku a na 

něm proveden hrubý překlad a rozbor, jak jazykové či významové stránky písně, tak jejího 

stylistického zařazení. 

 Z ukázek je patrné, že tyto písně vznikly dávno předtím, než začala být japonská 

poezie výhradně záležitostí úzké elitní skupinky soustředěné kolem císařského dvora. 

V jistých případech lze dopátrat jejich lidový původ i původní význam (požehnání novému 

domu v písni Susano-o-no-mikota), či místo původu (politické sňatky mezi patriarchálním 

Izumem,  a matriarchálním Koši),  někdy byl převodem a zasazením do okolního kontextu 

natolik, že nám zbývají nanejvýše spekulace. 

 Zda je rytmus 5-7 go šiči, japonskému jazyku původní, nebo zda byl dovezen zvenčí 

resp. vyvinut pod vnějším podnětem (např. rytmika importované čínské hudby) též nelze 

s jistotou určit. 

 Na příkladu vybraných písní z díla bylo předvedeno jejich stylistické roztřídění – 

krátká píseň  tanka (pravidelná), tj. pětiverší o rytmu 5-7-5-7-7, a nepravidelná 107 , dlouhá 

píseň čóka, delší útvar skládající se z rytmických skupin 5-7, zakončený trojverším 5-7-7108  

(pouze nepravidelná, žádná z čók nedokáže zachovat přesný rytmus) a trojverší pobočná píseň  

kata uta. To že formu pětiverší na sebe bere asi 40% z celkového počtu básní, je dáno 

                                                 
107 porušení rytmu  
108 tzn. minimálně 7 veršů 
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pravděpodobně i částečnou úpravou původního prostého textu, jak bylo ukázáno na příkladu 

písně Susano-o-no-mikota). Z těchto pětiverší jich následně dalších zhruba 40% představuje 

pravidelnou rytmickou strukturu a můžeme tak s velkou jistotou prohlásit, že písně v Kodžiki, 

v té formě v jaké byli zapsány v tomto díle109, představují přechod mezi lidovou a umělou 

japonskou básnickou tvorbou. 

 

 Kromě stylistického hlediska je na písních Kodžiki unikátní forma zápisu a použité 

jazykové prostředky. Fonetický zápis všech písní (s výjimkou písně 7.5.) pomocí 

fonografického použití čínskýh znaků tzv. šakuon, je jedním z důkazů teorie 4 původních a 4 

syntetikých samohlásek.  

 Jazykové prostředky nejhojněji využívané v písních Kodžiki jsou mimo jiné 

reduplikace (tó-tóši, kacu-kacu), častá je i hlásková změna např. kikošite -> kikašite), nebo 

požití prefixů či citoslovečných partikulí – tento jev souvisí s výše zmiňovaným rafinováním 

původní podoby písní do pravidelného rytmu (např. sa no cu tori resp. nasu ja itato o). 

 Významová provázanost se pak projevuje v nejrůznějších aluzích, odkazech, citacích 

jenotlivých pasáží jedné písně písní druhou (i když pokud spolu původně nesouvisí, tak lze 

jen těžko určit, která z nich cituje z které). 

 

 Písně z Kodžiki, které nestojí v kánonu klasické japonské literatury osamoceně, nýbrž 

mají své protěšky či varianty v dalších dílech, obzvláště ve vrstevnické Nihonšoki, si zajisté 

zaslouží hlubší porovnání právě ve vztahu k ní.  

 

 Cílem této práce nebylo poskytnout básnický neřkuli kanonický překlad jednotlivých 

rozebíraných básní, naopak na dodržování struktury klasického japonského jazyka naznačit 

rytmiku originálního díla a způsob myšlení lidových či umělých autorů, editorů. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
109 neboť mnohé z nich existují ve víe variantách, ať již dodnes mezi lidem, nebo v dalších dílech klasického 
období japonské literatury (Nihonšoki, Fúdóki, Man’jóšů) 
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