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Anotace 

 

 
The Selected Noh Dramas and the Plays of William Shakespeare : Comparative Study with 

the Historical Introduction 

 

 

In the Introduction of this study the author summarizes the statements about the japanese 

medieval theatrical texts „youkyoku“ and about Shakespeare´s production in Renaissance 

England. The author analyzes the texts containing dialogs, monologues, recitatives and 

lyric tirades, to discover which means of expression the playwriters use to make the story 

dramatical. The author compares two couples of theatrical texts and the result of that 

comparision should help the „western spectarors or readers“ to understand the degree and 

nature of „differency“ in reflected stories from two completely different places in the 

world.  

 

 

http://slovnik.seznam.cz/?q=Renaissance&lang=en_cz
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ÚVOD 
Kdyţ v dnešní době zatouţí člověk po návštěvě divadla, můţe si vybírat konkrétní 

hru z téměř nekonečného repertoáru. Volí mezi různými ţánry, rozhoduje se, zda dá 

přednost modernímu nebo klasickému pojetí. Často si zvolí představení, v němţ vystupuje 

jeho oblíbený, či alespoň obecně známý herec. V neposlední řadě si však potenciální divák 

vybírá hru podle jejího autora. Drama se v různém pojetí rozšířilo do všech koutů známého 

světa, tedy není divu, ţe se můţeme rozhodovat mezi tak odlišnými styly dramatiků jako 

byl například např. Anton Pavlovič Čechov, Moliére, Friedrich Schiller, Alexandr 

Sergejevič Puškin,  Henrik Ibsen nebo Oscar Wilde. Kdo je však tím opravdovým 

velikánem? Na čí hry přichází lidé do divadel na celém světě? Kdo je tím nejpopulárnější, 

potaţmo i nejznámějším dramatikem na Zemi? Pokud dnes člověka něco zajímá, dumá-li 

nad otázkou, na níţ jsou knihy krátké, vyuţije moderní techniky a „vygoogluje“ si daný 

problém na internetu. Autorce pomohla anglická verze wikipedie, která potvrdila její 

odhad. Tento virtuální zdroj uvádí skromně jako MOŢNÁ nejlepšího autora divadelních 

her osobnost Williama Shakespeara. Kaţdé malé dítě o něm ví minimálně to, ţe je autorem 

Romea a Julie a pak „té hry, v níţ se říká ´Být nebo nebýt…´“.  

Shakespearova díla splňují vše, co divák od dramatu očekává. Mají konkrétní 

příběh, postavy překypující ţivotem a pestrou směsicí charakterů, a navíc je musí obestírat 

jakési kouzlo, poselství, díky němuţ se hrají jiţ po více jak 300 let na divadelních prknech 

celého světa.  

Představme si na okamţik, ţe vedle dlouholeté tradice shakespearovského divadla 

postavíme divadelní ţánr z opačné strany naší planety. Uvaţujme japonské divadlo nó, 

s tradicí ještě delší neţ renesanční shakespearovské. I hry nó má moţnost dnešní publikum 

shlédnout, avšak jen na omezeném prostoru, především pak v Japonsku, jelikoţ nelze 

hovořit o tom, ţe by nó významně přesáhlo hranice své mateřské země, a ovlivnilo tak   

divadelnictví jiné neţ japonské.
1
 Je to zcela logické, neboť jazyková bariéra představuje i 

v dnešním multikulturním světě jistá omezení z hlediska hlubšího zkoumání tak 

jedinečného pramene, jakým je Japonsko jako celek. Je však tím problémem, proč nejsme 

jako lidé ovlivnění západní kulturou schopni porozumět hrám nó pouze a jedině otázka 

japonštiny? Co kdyţ za skutečnou příčinou odlišnosti divadla nó stojí náročnost jeho 

                                                 
1
 Ačkoli je známo, ţe nó hrají např. Američané v Kalifornii. V Praze dávali hru Sumidagawa v Hudebním 

muzeu na Malé Straně,  kolem roku 1990 byla Sumidagawa inscenována ve slovenské televizi (v překladu). 

Japonští herci dnes dělají šňůry představení po celém světě. Momentálně je nó k vidění ve třeba Stockholmu. 
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formy? Proč vnímáme japonské herce nó, recitující své monotónní verše, jako ploché ba 

dokonce nepřirozené ve svých rolích? 

Autorku nejvíce zaujala problematika dramatičnosti děl. Kde se ukrývá drama 

v dramatu nó? Vţdyť to jen mnich potkal ducha mladé dívky, pomodlil se za klid její duše 

a uţ spadla opona, tedy se logicky musíme tázat, co bylo oním dramatickým hybatelem, 

který posouvá vyprávění do kategorie divadla. Právě hledisko dramatičnosti se má stát 

hlavním tématem předkládané bakalářské práce. Aby bylo vůbec moţné vyjadřovat se 

k jednotlivým úryvkům z vybraných her nó, je zapotřebí umístit vedle nich ukázky jiné, 

odlišné od japonských, blízké evropskému myšlení a tzv. normě. Jako určující se stal pro 

autorku fakt, ţe dnešní obecenstvo jako klasickou hodnotu dramatického umění stále 

vnímá právě Williama Shakespeara, byť kaţdý den vznikají jeho nové, modernější 

a alternativnější verze, značně odlišné od verzí původních. Tato práce si rozhodně neklade 

za cíl srovnávat kvality anglických renesančních her W. Shakespeara s kvalitami 

středověkých dramat nó. Hledisko kvality patří mezi subjektivní hodnocení, jehoţ 

konkrétně se autorka snaţí v práci vyvarovat.  

Bakalářská práce usiluje o nalezení podobností či odlišností v oblasti pouţívání 

dramatických prostředků i samotné dramatické výstavby, k čemuţ jí má slouţit čtveřice 

vybraných dramat. Vţdy se jedná o srovnávanou dvojici her, které spojuje určitý námět. 

Vzhledem k rozsahu práce bylo nutné omezit tak široké téma jedním podstatným kritériem 

– komparace musí probíhat pouze v rámci hry jakoţto psaného textu. Toto omezení však 

znamená navíc jednu výhodu. Autorka totiţ pouze touto cestou dostane příleţitost přiblíţit 

se k esenciálnímu jádru her, a tím i k jednotlivým autorům. „Na jedné straně je zde (totiţ) 

autor hry se svým pojetím vţdy více či méně jinotajného, tichého textu, na druhé straně 

jsou se svými pojetími tvůrci audiovizuálního představení; jsou tu role autorů a čtenářů 

tichého textu a role divadelních tvůrců a diváků (posluchačů) textu oţivlého.“
2
 Tím, ţe se 

práce oprošťuje od vţdy nějakým způsobem typického pojetí, objevuje se před autorkou 

moţnost vnímat texty jako prapůvodní scénáře k jednotlivým hrám, coţ jinými slovy 

znamená proniknout aţ do obnaţených základů japonského drama nó a Shakespearovy 

třísetleté tradice.  

                                                 
2
 Zdenka Švarcová, Dvojí poetika středověkých divadelních textů jókjoku, DISK, časopis pro studium 

dramatického umění, č. 26, prosinec 2008, str. 68 
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Je zapotřebí téţ věnovat pozornost takovým věcem, jako např. prostředí, ze kterého 

tyto dva odlišné styly vzešly, kým nebo čím byly ovlivňovány. Tato práce také zkoumá 

pozadí dramatu, pokouší se shrnout jeho podstatu i odpovědět na otázku „Proč lidé chodili 

a chodí na tyto hry?“. Poté, co je vyčerpán prostor pro seznámení se s historií, postavami, 

vizuální stránkou her, atd., obrací autorka pozornost k vybraným dílům. Teprve po 

dokonalém obeznámení se s příběhem lze přistoupit analýze, k zevrubnému zkoumání 

dramatických prvků textu, konkrétních slovních spojení a následně ke komparacím předloh 

her nó se shakespearovskými dramaty. 

V závěru bakalářské práce dochází ve smyslu předchozích úvah ke shrnutí 

a charakterizování podobností spolu s odlišnostmi mezi dramatickými výstavbami dramat 

z Japonska a Anglie. Posuzuje se zde jejich vliv na celkový ráz her a následné vnímání 

čtenáře. 

 

Zhodnocení pramenů a literárních zdrojů 

Vzhledem k obsahu bakalářské práce bylo nutné zmapovat nejprve dostupnou 

literaturu, která více či méně souvisí s danou tematikou. Co se týče  zdrojů, zabývajících se 

postavou a dílem Williama Shakespeara, je všeobecně známo, ţe byly popsány nekonečné 

stohy knih, esejů, statí a jiných literárních útvarů. Autorka nakonec zvolila přímo textové 

předlohy her, jelikoţ jen skrze hru samotnou se lze nejsnáze dopátrat primární myšlenky 

díla.  

Literatura, jeţ zpracovává otázku divadla nó, je v autorčině dostupných zdrojích 

zastoupena v menší míře, neţ ta, rozebírající dramata Shakespearova. Spolu se scénáři 

vyuţila autorka práce téţ odborných publikací či příspěvků uváděných v periodiku DISK, 

časopise zabývajícím se dramatickým uměním. Nutno dodat, ţe po zváţení cílů 

předkládané práce, dostaly přednost překlady do jiných jazyků neţ původní japonské verze. 

Autorka si tento nedostatek uvědomuje, přiznává tím své nedostatky mj. v oblasti klasické 

japonštiny a ráda by je napravila v průběhu dalšího studia.  
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DIVADLO NÓ 
 

Historie nó 

V Japonsku se postupně vyvíjelo několik forem divadelního ţánru a jedním 

takovým je divadlo nó. Jedná se o klasické japonské divadlo, které si své první diváky 

začalo hledat jiţ ve 14. století. Co se týče námětů, navazovalo nó na klasickou tradici doby 

Heian. Vycházelo z rozličných lidových i aristokratických forem podívané, které 

zahrnovaly tzv. dengaku
3
 a sarugaku

4
, a dále pak z frašek kjógen, se kterými bylo úzce 

spjato. Časem se vytvořily jednotlivé skupiny toho či onoho druhu umění a vzájemně mezi 

sebou soupeřily o přízeň bohatých patronů. Skloubením rozmanitých jevištních forem 

vzniklo sarugaku, v němţ nad ostatní skupiny vynikala divadelní skupina Kanze 

z provincie Jamato. Nejvýraznějšími postavami mezi středověkými japonskými 

divadelníky byli bezesporu Kan´ami Kijocugu (1333-1384) a jeho syn Zeami Motokijo 

(1363-14443), kteří mohli během neklidné éry Muromači přicházet s novými a novými 

díly jedině díky patronaci mocného rodu Ašikagawů. Právě jim se připisuje největší 

zásluha na rozvoji divadla nó, na jeho šíření do povědomí širší veřejnosti, na zkvalitňování 

her a důkladnější kompozici samotné scény.  

Kan´ami do sarugaku zavadl tzv. kusemai. Jednalo se o rytmický tanec 

doprovázený recitací, který povýšil původně ryze zábavné „opičí hry“ na skutečné umění. 

Roku 1374 uskutečnil Kan´ami divadelní představení, na něţ se přišel podívat samotný 

šógun Jošimicu. Kan´ami a jeho soubor dosáhl zaslouţeného uznání, coţ v praxi 

znamenalo především to, ţe rodina Kanze našla v šógunovi štědrého a hlavně mocného 

patrona, jakému v zemi nebylo rovno. O kultury milovném vládci bylo obecně známo, ţe 

více neţ společnosti krásných ţen dává přednost společnosti stejného pohlaví. Snad proto 

nebylo divu, ţe se Jošimicuovi zalíbilo v mladém herci Zeamim, v synovi Kan´amiho. 

Zeami se stal šógunovým páţetem, coţ skýtalo hned několik povinností. Nicméně doba 

byla taková a šógun byl nejmocnější osobou na celých japonských ostrovech. A dokud měl 

někdo takový v oblibě syna „hlavy“ divadelního souboru, nemusel se divadelní soubor 

                                                 
3
 Dengaku -  V závěru rýţové sklizně se vesničané sešli a oslavovali úspěšnou sklizeň. Tančili, dováděli, 

zpívali písně a všechny tyto aktivity jsou ukryty pod pojmem dengaku. 
4
 Sarugaku byly tzv. „opičí hry“. Toto umění bylo provozován především kejklíři na prostranstvích u chrámů. 

Samotný název je odvozen od jejich akrobatických kousků, které předváděli uţaslým divákům především na 

provazech.  
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v jakémkoli směru obávat  budoucnosti. Pokud ale šógunovy city opadnou, vše můţe být 

jinak. I tak se stalo, ţe po smrti Kan´amiho zahořel Jošimuci láskou k jiného chlapci. 

Jmenoval se Inó (téţ Dóami) a věnoval se stejně jako Zeami divadlu, avšak 

v konkurenčním divadelním spolku. Jošimicu ale nepodlehl mladíkovi z čirého 

poblouznění. Ze svého lóţe pozoroval Inóův „tanec nebeské panny“ (tenjomai), jehoţ 

elegance, ladnost a krása uchvátily i všechny ostatní diváky. Aby si Zeami i přes Inóův 

vliv udrţel alespoň nějakým způsobem přízeň přelétavého šóguna, psal neustále nové 

a nové hry
5
, v nichţ diváci našli časté naráţky na texty klasické. Zeami čerpal náměty 

z Gendţi monogatari a z Ise monogatari. Co víc, Zeami si dobře uvědomoval magii, která 

byla obsaţena v Inóvě tenjomai, a právě proto se rozhodl začlenit tento prvek i do svého 

repertoáru. Do ţánru divadla nó uvedl tzv. mugen nó neboli „snové nó“. Typů mugen nó je 

několik, ale mezi  nejznámější patří ten, který je rozdělen na dvě dějství. V dějství prvém 

se diváci seznámí většinou s postavou starce, který vypráví o svých strastech. Ke starci se 

následně připojuje mnich, který se starcem vede dialog. V dějství druhém mnich usíná 

a má sen (proto výraz „snové nó“). Ve snu opět setkává se starcem, který má ovšem 

konkrétní podobu někoho, kým byl v minulosti. Nejčastěji jím bývá např. Ariwara no 

Narihira nebo padlý válečník. V případě, ţe na místě starce vystupuje stařena, bývá jejím 

„duchem“ například postava  zhrzené dvorní dámy. Osoba mnicha v sobě spojuje moc 

rozhřešení a očištění, které v závěru hry poskytne usouţeným duším. Pro snové nó je 

typický důraz na emocionální stav hlavních postav.  

Zeamiho
6
 díla, která uspořádal jeho pokračovatel Konparu Zenčiku, tvoří dodnes 

jádro všech divadelních her nó.  

Po válce Ónin dochází na scéně divadla nó k určité změně vkusu. Obecenstvo chodí 

na představení o poznání spektakulárnější. Hry se více zaměřují na děj, obsahují více akce 

a zahrnují realistické předvádění bitevních výjevů.  

                                                 
5
 Uvádí se, ţe Zeami napsal 40 svých vlastních her. Dalších 10 her jsou díla, která původně napsal jeho otec 

Kan´ami, ale Zeami je přepsal. 
6
 Šóguna Jošimicua vystřídal Ašikaga Jošinori. I ten se přikláněl homosexuální lásce a navrátil přízeň vlády 

Zeamiho rodině v podobě vztahu se Zeamiho synovcem On´amim. Jakoţto šógunův favorit se On´ami stal 

hlavou divadelní skupiny, coţ bylo pro Zeamiho něco nepřípustného. Představoval si totiţ, ţe ve vedení 

nastoupí jeho vlastní syn. V rozčarování opouští Zeami divadlo i svou rodinu a dává se na cestu mnicha. 

Neštěstím jsou pro Zeamiho 30.léta 15. století. Roku 1432 jeho syn umírá a o 3 roky později je Zeami poslán 

do vyhnanství na ostrov Sado. O tom, co tvořil, víme dodnes, ovšem konec jeho ţivota i jeho smrt je 

obestřena tajemstvím. 
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Za doby Tokugawů třímalo pomyslné otěţe divadelní scény 5 skupin: Kanze, Hóšó, 

Konpaku, Kongó a Kita. Postupně nabylo divadlo nó v prostředí dvora ceremoniálního 

rázu. S tím souvisí i prodlouţení hrací doby a k dokonalosti vypilovaná preciznost pohybu. 

Tehdy dosáhlo divadlo nó ryzí dokonalosti formy a z tehdejší doby pochází divadlo nó 

takové, jak ho znají dnešní diváci.  

Japonské divadlo nó později ovlivnilo jiné dramatické formy jako například divadlo 

kabuki a taneční umění zvané butó. Divadlu nó se po restauraci Meidţi dostalo se mu spolu 

s fraškou kjógen oficiálního vládního uznání jakoţto formy národního dramatu. 

V současnosti je k dispozici 200 textů her nó, z nichţ 100 se pravidelně objevuje na 

repertoáru divadel. 

 

Dělení a struktura nó 

Náměty divadelních her nó byly rozličné, ale nejvýraznější bylo bezesporu téma 

historické. Jak jiţ bylo zmíněno, dramatici čerpali především z legendárních děl Gendţi 

monogatari, Ise monogatari a Heike monogatari ze 13. století.  V neposlední řadě se 

v textech her vyuţívalo také citátů ze starší literatury, textů buddhistických  či textů 

z čínské literatury. Divák pak snadno rozlišoval např. prvky náboţenské, milostné, či prvky 

z běţného ţivota.  

„Podle námětu se hry nó dělí do pěti skupin : waki nó neboli kam´mono (hry 

o bozích), ašura nó neboli šuramono (hry o bojích a válečnících), kacuramono neboli 

onnamono (hry o ţenách), jobanmemono (tato skupina sdruţuje hry s různými náměty, 

například ze současnosti nebo hry o bláznech) a kirimono (závěrečné hry, v nichţ často 

vystupují nadpřirozené bytosti).“
7
 

 Divadlo nó získalo postupem času pevně danou strukturu tzv. dţo-ha-kjú, 

přičemţ dţo představovalo prolog, ha bylo vlastní drama s kritickým zlomem a slovo kjú 

vyjadřovalo rychlý spád ke konci.  

„Text můţe mít aţ devět pasáţí (dan), z nichţ pět jsou poetické pasáţe zpívané 

(utai) a čtyři prozaické pasáţe deklamované (kotoba). Vyvrcholením hry je téměř vţdy 

taneční výstup hlavní postavy za doprovodu hudby a často i sborového zpěvu. Pevnou 

                                                 
7
 Z. Švarcová. Japonská literatura 712-1868, Nakladatelství Karolinum, Praha 2005, ISBN 80-246-0999-1, 

str. 223 
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strukturu má i celé představení. Skládá se většinou z pěti her, z nichţ kaţdá zastupuje 

jednu z výše uvedených skupin. Mezi jednotlivé hry nó se však vkládají frašky kjógen. 

Přestoţe jednotlivé hry nejsou dlouhé, celé představení trvá i několik hodin. V současné 

době se proto představení zkracují a obsahují pouze dvě nebo tři hry spojené fraškami.“
8
 

 

Pilíře nó 

Japonské divadlo nó uvádí 3 hlavní kategorie „účinkujících“ : šite, waki a kjógen
9
.  

Přičemţ šite je nejběţnějším typem herců divadla nó a tvoří základ divadelního 

souboru. Samotné slovo šite znamená „jednající“ neboli aktér. „V kaţdé hře představuje 

šite ústřední postavu, jejíţ part svým rozsahem převaţuje nad ostatními. Klade velké 

nároky i z hlediska herecké techniky. Šite se vyjadřuje deklamovanou prózou, zpěvavě 

intonovaným veršem, stylizovaným hereckým gestem a tanečním pohybem. Hlavní herec 

vystupuje téměř bez výjimky v masce a hraje muţské i ţenské postavy“
10

. Šite je prvořadá 

úloha a její herec se ve hře prvně objeví jako člověk a později jako duch – „ke jménu role 

se připojí předpony mae- „dřívější“ a noči- „pozdější“, které nepřímo označují část hry, 

během které daná role účinkuje. Připojení předpon mění výslovnost šite a cure na dţite 

a zure. Tento zvyk ale není tak zcela pevný.“
11

 Maedţite a maezure se tedy objevují v první, 

kdeţto nočidţite a nočizure ve druhé části jednání. 

Waki, tedy „vedlejší“, má za úkol slouţit šitemu jako jeho doplněk nebo protějšek, 

nahrává mu a otázkami rozvíjí jeho roli. „Ve většině her nemá role oboru waki ţádnou 

gradaci. Je to nejčastěji buddhistický nebo šintoistický kněz, potulující se mnich, atd. 

Úkolem wakiho je být nenápadným informátorem a tazatelem (v mnohém vlastně 

prostředníkem diváka), jenţ ničím nezastíní šitovu roli.“
12

 Pomocný herec waki nikdy 

nenosí masku, není nalíčen a jeho výraz bývá z většiny váţný.  

                                                 
8
 Z. Švarcová. Japonská literatura 712-1868, Nakladatelství Karolinum, Praha 2005, ISBN 80-246-0999-1, 

str. 223 
9
 Doplňující postavy byly ještě cure (průvodce, který asistuje šitemu), wakicure (průvodce wakiho) a 

ainókjógen (neboli ai, byl herec, který hrál kjógeny. Jeho úkolem bylo informovat diváky o tom, co se stalo.). 
10

 D. Kalvodová, M. Novák. Vítr v piniích (japonské divadlo), ODEON, 1975, 605 22 856, str. 22 
11

 Hare, Thomas Blenman. Zeami´s Style, The Noh Plays of Zeami Motokiyo, Stanford University Press, 

Kalifornia, 1986, ISBN 0-8047-2677-9, str. 3 
12

 D. Kalvodová, M. Novák. Vítr v piniích (japonské divadlo), ODEON, 1975, 605 22 856, str. 23 
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Výše zmiňované japonské frašky kjógen
13

 měly za úkol pobavit diváka a probudit 

ho k pozornosti před další hrou váţného divadla nó. Jedná se o klasické zábavné divadlo, 

které vyvaţuje mnohem serióznější divadlo nó. Mezi nejtypičtější témata patřila satira na  

sluhou zesměšňovaného pána, v níţ pán byl ten hlupák a naproti tomu sluha zastával roli 

lišky podšité. Mezi další náměty patřily příběhy o mniších, o hádavých manţelích apod. 

 Zatímco divadlo nó má povahu muzikální, kjógen naproti tomu stojí na kamenech 

dialogu. Oba dva ţánry se střídavě uvádějí v jednom a tom samém programu, na tomtéţ 

jevišti a sdílejí jeden a tentýţ kulturní odkaz. Nadto se herci souboru kjógen, mimo svůj 

repertoár zábavných her, objevují v epizodních rolích divadla nó. Podobně se 

instrumentalisté ze souboru divadla nó míhají ve fraškách kjógen. Stejně tak i principy 

a herecké techniky se pro obě dvě formy učí podobné. 

 

Hudební stránka nó 

Posledním pilířem, který pro svůj specifický význam – význam zvukový – stojí 

poněkud mimo, je hudební doprovod her nó. Na pódiu je spolu s herci přítomen muţský 

sbor dţi, který čítá mezi osmi aţ dvanácti členy a je veden jedním sbormistrem (dţigašira). 

Sbor má několik úkolů – zaprvé doprovází svým zpěvem taneční vystoupení herců, 

zadruhé zpívá s herci nebo namísto nich určité texty a zatřetí svým zpěvem vypráví část 

děje hry.  

„Orchestr, hajaši, se skládá z jednoho dechového nástroje, flétny, a tří bubnů. 

Umocňuje-li flétnista melodičnost a lyričnost hry, bubeníci jako by měli v rukou nitky 

nervů publika. Rytmus bubnů je naléhavý, stupňuje se a místy spolu s naříkavým hlasem 

flétny vytváří aţ nesnesitelné napětí. Bubny
14

 mají organizující funkci. Drţí rytmickou 

stavbu celého jevištního díla.“
15

 

 

Vizuální stránka nó 

Divadlo nó se nesnaţí divákovi vsugerovat, ţe to, co se odehrává na jevišti, je 

skutečné. Naopak, nó vyuţívá jen minimum rekvizit, které by mohly v divákovi takový 

                                                 
13

 Původ divadelních frašek kjógen (v překladu „bláznivá slova“) splývá s původem divadelních her nó. 

Kořeny obou ţánrů se nachází na ulici mezi taškáři a komedianty. 
14

 Konkrétně se jedná o příčnou flétnu nókan, bubínky kocuzumi a ócuzumi, popřípadě velké bubny taiko. 
15

 D. Kalvodová, M. Novák. Vítr v piniích (japonské divadlo), ODEON, 1975, 605 22 856, str. 23, 24 
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dojem vyvolat. Často si herci vystačí i s pouhým vějířem, který můţe představovat řadu 

předmětů, např. meč. Samotné jeviště je prosté a zdobí jej jediná dekorace, která spočívá 

ve stylizované borovici. Pódium, na které přichází herci z tzv. zrcadlového prostoru pro 

účinkující (kagami no ma) po můstku (hašigakari), tvoří čtyři pilíře, na nichţ je umístěna 

střecha. 

Pokud jeviště, hercův ţivotní prostor, symbolizuje zenovou jednoduchost, tak 

kostýmy jsou jejím pravým opakem. Kostýmy, které se v divadle nó pouţívají, jsou bohatě 

zdobené a podle role, kterou má herec ztvárnit, uchovávají i specifický symbolický 

význam. Proti hlavnímu herci šite, který obléká kostýmy mimořádně sloţité 

a extravagantní, stojí celý zástup ostatních rolí, jeţ jsou z pochopitelných důvodů oděny do 

šatů mnohem méně honosných
16

. „Herec v nádherném kostýmu výrazně dominuje na 

holém jevišti. Je tu bezvýhradně převaţujícím výtvarným elementem. Tuhé nesplývavé 

tkaniny rozšiřují hercovu postavu na dvojnásobné i trojnásobné rozměry. Činí ho trochu 

neforemným, avšak z divadelního hlediska jsou účinné. Dodávají postavám váhu, důraz 

a monumentalitu. Při akci v těchto kostýmech zaujímá herec značný prostor. Je mu dopřán. 

Na hrací ploše nebývá více neţ tři aţ pět herců najednou.“
17

 

„V šatně s velikým zrcadlem, oddělené od můstku jen oponou, panuje naprosté 

ticho. Garderobiéři se neslyšně pohybují po měkkých rohoţích a pomáhají hlavnímu herci 

šiteovi s oblékáním a úpravou kostýmu a s nasazováním paruky. Herec pak usedá před 

zrcadlo a soustředěn na svůj výstup nepromluví ani slovo. Z lakované krabice je s úctou 

vyjmuta maska. Prsty se dotýkají jen jejího okraje, kde jsou tkaničky na uvázání. Herec 

drţí masku obličejovou částí obrácenou k sobě a dlouze se na ni dívá. V tiché koncentraci 

na postavu, kterou bude představovat, vtiskuje do sebe její výraz. Pak ji obrátí, obřadně se 

ukloní a nasadí si ji. Převtělení herce se tím dovršilo. Maska ho proměnila. Stal se 

tragickým válečníkem, starým bohem, přízrakem dívky, jejíţ láska přesáhla i hranici 

smrti.“
18

 Japonští divadelníci vynalezli způsob, jak vyjádřit primární emoci hlavní postavy 

a zároveň zachovat jakousi zvláštní mimozemskou sílu a tajemství, které herce obklopuje. 

Nasadili šitemu masku
19

. Existuje okolo 120 typů masek, z nichţ některé jsou vytvořeny 

speciálně pro konkrétní roli a jiné mohou vyuţít různé postavy v několika hrách. 

                                                 
16

 Sbor i hudebníci jsou oděni ve střídmý oděv černé barvy, který zdobí pouze rodový erb. Součástí jejich 

kimona je také suknice hakama. 
17

 D. Kalvodová, M. Novák. Vítr v piniích (japonské divadlo), ODEON, 1975, 605 22 856, str. 101 
18

 D. Kalvodová, M. Novák. Vítr v piniích (japonské divadlo), ODEON, 1975, 605 22 856, str. 98 
19

 Masky (nómen) se vyráběly ze dřeva. 
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Nejtypičtějšími maskami nó jsou ty, ve kterých se mísí váţnost s nádechem tragiky. Herec 

se díky dřevěným maskám dokáţe proměnit v krásnou ţenu, v ducha, který je svou vášní 

připoután k tomuto světu nebo v melancholickou bytost, která svou nevyslovenou magií 

drţí obecenstvo v němém úţasu. 

 

Podstata nó 

Prvním divadelním teoretikem, který usiloval o uchopení samotné podstaty nó, byl 

Zeami Motokijo. Kromě svých reţisérských a hereckých aktivit byl také plodným autorem 

divadelních příruček a teorií. Jeho prvotinou v tomto oboru bylo dílo „O svěţí 

eleganci“ nebo také „Tradice stylu, formy a krásy“ (Fúšikaden neboli Kadenšo) z roku 

1400. Tento tehdy velmi populární spis shrnuje Zeamiho poznatky a zkušenosti 

z divadelního světa, které mu z části předal jeho otec a mistr v jedné osobě Kan´ami. 

Zeami zde komentuje výchovu herců, estetický proţitek z jejich umění, vyjadřuje se také 

k podobě jeviště, ke vztahu mezi herci a obecenstvem a zároveň klade důraz na 

„napodobení věcí“ neboli monomane. Divákovi se nesmí příběh předestřít doslova. Divák 

je z části odkázán na svou představivost a na znalosti pozadí příběhu.  

„ Taková hra (nó obecně) nemohla vzniknout v jiném prostředí neţ tam, kde je 

poezie kaţdodenním chlebem a kde se všechny příběhy jiţ někde nějak (reálně, domněle, 

údajně) odehrály a všichni je díky síle a kontinuitě tradice znají. Jsou tajuplné nejen samy 

o sobě, ale také tím, ţe kaţdé další zhlédnutí známé hry slibuje divákovi odhalení pro něj 

nových, skrytých významů v závislosti na proměnách jeho vlastní ţivotní zkušenosti.“
20

 

Ryze vlastní nápady a myšlenky vloţil Zeami do jiného traktátu s názvem „Zrcadlo 

květu“ (Kakjó), které sepsal v roce 1424. Jako základní estetický koncept chápe květ 

(hana), v němţ je skryto kouzlo a očarování. Květ symbolizující dokonalý projev, se 

v herci rozvine tehdy, kdyţ si během vystoupení neuvědomí, ţe hraje. Divák květu podléhá 

v tom okamţiku, kdy z divadla odchází s dojmem toho, ţe to, co spatřil, byl jen sen, který 

se mu zdál. Zeami rozlišoval květ dvojího druhu. Květ osobní a květ opravdový. Ten 

osobní podle něho stál na tělesných předpokladech, kdeţto květ opravdový nebylo moţno 

spatřit, jelikoţ se rozvíjí uvnitř člověka. Tento květ je jedinečný, nezaměnitelný a navenek 

                                                 
20

 Z. Švarcová. Japonská literatura 712-1868, Nakladatelství Karolinum, Praha 2005, ISBN 80-246-0999-1, 

str. 114 
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se projevuje jako osobní jiskra. Úkolem herce je podle Zeamiho pěstovat skutečný květ, 

herec se má soustředit pouze na svůj výkon a nechat svůj vnitřní květ zazářit navenek. 

Kromě pojmu hana zmiňuje ještě srdce neboli kokoro. Čtenář se pak v Zeamiho 

myšlenkách a závěrech poněkud ztrácí a nakonec nabývá dojmu, ţe kokoro a hana splývají 

v jedno. V Kakjó se autor také ohlíţí na dosavadní historii nó a mimo jiné poskytuje rady 

hercům, jak vyuţít stávajících divadelních technik k tomu, aby měli úspěchu před 

publikem.  

V šesté kapitole Zeamiho spisu Fúšikaden, s názvem Kašu ni iwaku („V přípravách 

květu“) si autor vypůjčuje několik jiţ existujících termínů z oblasti poezie, aby se pokusil 

popsat slovy to, čím nó jest. „A opět je jazyk poezie důleţitou součástí textu. Je zmiňováno 

pět jednotlivých typů básnických výrazů: „blahopřání“ (šúgen), „ladnost“ (júgen), 

„láska“ (koi), „stesk“ (šukkai) a „zoufalství“ (bóku). Toto dělení pocitů je vypůjčeno 

z básní waka a renga, s výjimkou bóku, které se jeví jako nový pojem Zeamiho.“
21

 

Asi nejblíţe vystihuje podstatu nó termín júgen. Toto slovo, které se skládá ze dvou 

znaků – jú („zastřený“, „sotva viditelný“) a gen („potemnělý“), lze do češtiny přeloţit jako 

„skrytá krása“ nebo také „tajuplnost“. Nó spočívá v náznaku, v napůl nevyřčeném a napůl 

ukrytém. Obecenstvo sleduje, jak mistrně dokáţí herci poodhalit roušku tajemství, které 

příběh obestírá. Tajemná krása se skrývá v kamenných výrazech vedlejších herců, stejně 

jako v malované masce šiteho. Tajuplnost se vznáší kolem symbolického vějíře, stejně tak 

i kolem nádherného roucha hlavní postavy. Pouze ve spojení s jejich vnitřním květem, 

pouze s duševní jiskrou, oţiví herci a sboristé divadlo a jedině díky dokonale zvládnutým 

gestům, díky precizním pohybům, které z nich vycházejí, poodhalí herci tolik, kolik je 

zapotřebí, aby divák po představení odcházel, jako by se probudil ze snu.  

 

                                                 
21

 Hare, Thomas Blenman. Zeami´s Style, The Noh Plays of Zeami Motokiyo, Stanford University Press, 

Kalifornia, 1986, ISBN 0-8047-2677-9, str. 54 
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DIVADLO DOBY WILLIAMA SHAKESPEARA 

Historie 

První zmínky o dramatu v Anglii jsou spjaty s Římany, kteří napříč svou ostrovní 

kolonií nechali vystavět hned několik jevišť, jejichţ účel byl shodný s účelem originálů na 

Apeninském poloostrově. Divadlo se v Anglii vyvíjelo podobně jako všude jinde; jeho 

„rodištěm“ byla ulice, kde jej opracovávali a udávali mu nový směr obyčejní lidé. Ti z nich, 

kteří toto ještě syrové umění formovali nejvíce, se stávali pouličními herci, herci 

pantomimy, šašky a taškáři. Hlavními náměty středověkých představení byly příběhy ze 

ţivota svatého Jiřího, patrona Anglie, který svým kopím proklál chřtán ohavného draka, 

anebo se lidé na ulici zastavovali, aby si znovu připomněli oblíbeného hrdinu, jeţ bohatým 

bral a chudákům dával, Robina Hooda, zbojníka ze Sherwoodu. Příběhy kolovaly mezi 

lidmi, předávaly se ústně od vesnice k vesnici, dospěly aţ do měst, kde je herci za nějaký 

ten peníz předváděli veřejnosti. Tehdejší herce nesvazovalo pevné zázemí v podobě 

kamenného divadla. Pokud se jim zdálo, ţe se jejich pouliční taškařice publiku jiţ 

okoukaly, vydali se na cestu k branám dalšího města.  

Samostatnou kapitolou středověkého dramatu byly hry s křesťanskou tématikou. 

Mravoučné a náboţenské hry, jejichţ počátky sahají aţ do 10. století, se hrály během 

významných náboţenských svátků. Vrcholu dosáhly tyto hry v 15. století, neţ je na druhou 

kolej odsunulo jiţ profesionální renesanční divadlo.  

Anglická renesance se datuje přibliţně mezi léta 1500 a 1660 a vychází samozřejmě 

z italského impulsu, odkud pramení ono „znovu-obrození“ všech kulturních aspektů. 

Renesance prostoupila celou Evropu a ovlivnila snad veškerá odvětví lidské činnosti. 

Pojem „anglická renesance“ víceméně splývá s termíny „doba Williama Shakespeara“ či 

„alţbětinská éra“. V dějinách Anglie je tomu poprvé, co jméno panovníka označuje období 

jeho vlády. Nemluvě o tom, ţe je to poprvé, co se takto vyuţívá jména 

„pouhého“ dramatika.  

Zlatým věkem pro anglické divadlo je období konce 16. a začátku 17. století. Jedná 

se o poslední léta vlády královny Alţběty I., která, byť ţena, nastolila v zemi pořádek 

a zajistila lidu blahobyt, vzdělání a zachování ústavního práva. Jen za těchto podmínek 

mohla anglická kultura vzkvétat a dát světu výrazné osobnosti, jako byli sir Francis Bacon 

(1561–1626), John Milton (1608–1674), Edmund Spenser (1552–1599), Christopher 
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Marlowe (1564–1593) nebo sir Thomas More (1478-1535). Avšak tím, který překonal své 

současníky, a s nikoli přehnanou nadsázkou i své předchůdce a následovníky, se stal 

William Shakespeare.  

Obdobně jako tomu bylo v Japonsku, i v hospodářsky a duchovně vyspělé Anglii, 

vznikaly postupně první malé divadelní společnosti, které se i na britských ostrovech 

uchylovaly pod ochranu mocných šlechticů. Divadlo se profesionalizovalo, soubory 

tvořené pouze muţi a chlapci mezi sebou sváděly pomyslné boje, kdy se předháněly 

o pozornost a především o měšec umění obdivujícího mecenáše, aţ toto umění dosáhlo 

takové úrovně, ţe mu začaly být ulice a jiná veřejná prostranství příliš malá. V tu chvíli 

začalo divadlo volat po budování specializovaných institucí. Provoz první veřejné 

divadelní budovy byl zahájen roku 1576. The Theatre, jak se jmenovalo ono první anglické 

divadlo, stálo v Londýně
22

 a zaloţil je bývalý člen divadelní skupiny Sluţebníci Lorda 

Leicestra, James Burbage (1530 – 1597).  

Burbageovo The Theatre nezůstalo nadlouho osamoceno. Hned rok po jeho 

otevření postavili v jeho nedaleké blízkosti novou budovu tohoto typu, nesla název The 

Curtain neboli Opona. Následovaly další úspěšně zrekonstruované projekty jako slavné 

divadlo The Globe (1599), The Blackfriars (1609) a další.  

Bylo jiţ řečeno, ţe vrcholným obdobím anglického divadla byla doba mezi lety 

1590 aţ do začátku 17. století za vlády renesanční panovnice Alţběty I. Do pojmu 

„alţbětinské divadlo“  se ale často připočítává i divadlo za panování Jakuba I. a Karla I., 

a aţ uzavření divadla za revoluce v roce 1642 je symbolickou tečkou za touto významnou 

kulturní kapitolou anglických dějin.  

Dělení a struktura 

Ještě z doby antiky přetrvalo aţ do 16. a 17. století patero zákonitostí klasického 

dramatu: expozice, kolize, krize, peripetie a katastrofa. V expozici je divák uveden do děje. 

Expozice znamená úvod nebo prolog. Následuje kolize - zauzlení, téţ zápletka. Krize, ve 

které vrcholí dramatický konflikt, je vystřídána peripetií, kdy dochází k náhlému obratu, 
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 Budova divadla The Theatre se nacházela v severní části Londýna, ve čtvrti Shoreditch. Umístění bylo 

strategickým tahem, jak se vyhnout častějším kontrolám a mnohdy i nepříjemným návštěvám ze strany 

úředníků, popřípadě jiných civilních autorit. Zdejší klima totiţ svědčilo řadě podivných existencí, jenţ se 

soustředily kolem nevěstincům či místních heren.  
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jinak vývojové změně děje. Rozuzlení se publikum dočká v katastrofě. V závěru hry je cítit 

i jisté vyznění příběhu, očištění v závěru. To vše shrnuje termín „katarze“
23

. 

V dobách královny Alţběty se v Anglii hrály tyto tři typy her: hry historické, 

komedie a tragédie. Zatímco William Shakespeare byl schopen psát díla ze všech třech 

oblastí, tak většina ostatních jeho současníků se specializovala pouze na jednu nebo dvě 

z nich.  

Autoři historických her hledali inspiraci především v antice. Vděčnými tématy tak 

se stávaly osudy slavných osobností, např. římských císařů či anglických králů. Mezi cíle 

historických her nespadalo nikterak pobavit renesanční obecenstvo, jako spíše předvést 

před jeho zraky další verzi rekonstrukce konkrétní historické události. Vedle hlavního 

a většinou všem dobře známého příběhu, měl divák moţnost dostat se „do zákulisí“ dějin. 

Ţivot dané osobnosti mu byl předloţen v souvislostech a ve vztazích s lidmi a situacemi, 

do kterých byla zasazena časem. Na jevišti pak mohly oţít lidé, které znala Anglie jen 

z vyprávění nebo z dochovaných knih, popř. svitků. 

Komedie byly pestré. Pozornost v nich byla věnována zábavným aspektům peripetií 

lásky, humor mnohdy spočíval v náhodné záměně postav a předně v nesmrtelnému tématu 

lidské osobnosti a jejích přirozených nešvarů.  V komediích vystupují postavy z běţného 

ţivota – sluţebné, šašci, herci, rozkošné dívky na vdávání, dvořící se mladíci, nadutí 

majordomové, ale opomíjeny nezůstávaly ani postavy nadpřirozené – skřítci, elfové 

a s nimi i kouzelné víly.  

Ţánr tragédie byl, co se týče prestiţe, na pomyslném ţebříčku na prvním stupínku. 

Tragédie byla ceněna nad komedii i nad historickou hru. Nejspíš to bylo dáno samotnou 

povahou obecenstva. Lidé se samozřejmě rádi pobaví a zasmějí. Rádi shlédnou komedii. 

Lidé se stejně tak, byť moţná o něco méně, rádi poučí o dějinách a jejich významných 

osobnostech. Avšak ze všeho nejraději odchází lidé z představení s pocitem, ţe to, co 

viděli, je zasáhlo uvnitř, ţe si kulturní záţitek našel místo v jejich srdci, protoţe se v něm 

uchytil právě díky lidské povaze – se vším dobrým i špatným, co čítá. Tragédie utkví 

v člověku nejsilněji. V tragických postavách totiţ lidé od počátku nejsnáze nalézali kousky 

sama sebe. Viděli své neřesti, své slabosti, i své silné stránky. Na počátku se hlavní hrdina 

nejevil jako ryze vyhraněná osobnost – nebyl ani dobrý, ani zlý. V průběhu hry se vyvíjel, 

ale extrému přesto nedosáhl. Navzdory tomu, to byl právě on a většinou i jemu blízcí, kdo 
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 Katarze z řeckého katharsis neboli očištění. Myšleno vnitřního očištění člověka od zla nebo ohroţení. 
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v samotném závěru dramatu nejvíce trpěl. Nehledě na místy vyhrocenou atmosféru byly 

tehdejší tragédie realistické ve svém základu. Stavěly na lidském srdci, které i se staletími 

zůstává neměnné. 

Postavy 

Alţbětinské divadlo bylo na rozdíl od japonského nó prosté striktních pravidel 

obsazování rolí. Samozřejmě, ţe v popředí hry stála hlavní role, ale nutno dodat, ţe ne 

vţdy byla ve hře zastoupena pouze jedna role hlavní. Ty logicky doplňovaly role 

vedlejších postav, více či méně významných.  

Divadelní postavy doby Williama Shakespearea byly různorodé. Byly typické svou 

pestrostí, zastoupením ne-li všech myslitelných lidských vlastností. Je to naprosto logické. 

V době renesance se veškerý zájem soustředil kolem člověka. Jeho duše, názory, povaha 

a činy předurčovaly i smyšlené nebo skutečné postavy na jevišti k charakterové 

různorodosti.  

Vizuální stránka 

Hry, jeţ vznikly před rokem 1660, byly určeny výhradně pro otevřené jeviště. První 

divadla byla charakteristická svým arénovým uspořádáním – jeviště bylo ze tří stran 

obklopeno hledištěm, které zahrnovalo minimálně jednu řadu lóţí a galerií. Alţbětinské 

divadlo čítalo několik poschodí a patřily k němu balkony, jeţ se obracely směrem 

k hledišti
24

. Na otevřené scéně tak docházelo k situacím, které by dnešní publikum 

hodnotilo jako nesprávně provedené. Herec, jakkoli nadaný byl, se totiţ nikdy nemohl 

vyhnout postavení, ve kterém by nebyl části publika zády. Mimo to se herci sami mezi 

sebou zakrývali a divákovi tak v tu chvíli mizela ta či ona postava z očí. Připočte-li se 

otázka slyšitelnosti a srozumitelnosti, pak nelze popřít, ţe takto otočenému herci bylo 

podstatně hůř rozumět. Řešení akustických problémů však ne vţdy padalo výhradně na 

hlavu představitele role. Svůj podíl měl dozajista i architekt budovy divadla.  

Otevřená scéna měla přesto i své přednosti. „První (předností otevřené scény) je, ţe 

diváci obklopují jeviště ze všech stran a tak si navzájem lépe uvědomují svou přítomnost. 

Je sice pravda, ţe iluze, vyvolaná dramatem, se tím oslabuje, ale pravda je také, ţe nám 
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 Poznatky o architektuře alţbětinského divadla jsou velmi kusé. Dodnes se vedou mezi odborníky spory, 

kterak mělo vypadat tehdejší jeviště. Tato otázka souvisí s tzv. De Wittovým  (Holanďan Johan De Witt, 

1625-1672, přímý svědek anglického renesančního představení, který měl načrtnout podobu anglického 

jeviště té doby) náčrtkem, jehoţ existence není do dnešních dnů spolehlivě vysvětlena.  
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nebylo ještě ani deset let a uţ jsme dávno ztratili iluzi, ţe se určitý příběh 

„skutečně“ odehrává na hradbách či v komnatách Elsinoru.“
25

 

Nadto se nedalo popřít, ţe hercům byl prostřednictvím otevřené scény dám 

mnohem větší prostor, co se pohybu a aranţmá týkalo. To, ţe se herci navzájem zakrývali, 

bylo irelevantní. Pozornost diváka nebylo pro nadané umělce těţké usměrnit jiným směrem 

a kromě toho, herci se neustále pohybovali a tedy doba „zaclonění“ byla poměrně krátká 

a nerušila od proţitku z představení.  

O tom, jak vypadaly kostýmy v raných představeních Shakespearovských děl, se 

nedochovalo dostatečné mnoţství informací. Zájmu odborníků se tedy opět těší jeden 

z mála dochovaných pramenů, a to sice De Wittova kresba z roku 1596, zachycující 

interiér divadla Swan.  Na náčrtku autor kromě rozmístění závěsů, velikosti pódia i tolik 

diskutované zadní stěny jeviště naznačil i jednotlivé postavy. Problémem však zůstává 

kvalita náčrtku, jelikoţ z něho není patrné, co měli herci vlastně na sobě. V literatuře se 

poukazuje na zmínky o „přehozu“, které dovedly vědce k závěru, „ţe i ve hrách, jejichţ děj 

se odehrával ve starém Římě, nosili herci oděv své vlastní doby. Většinou tomu tak 

bezpochyby bylo, ale uchoval se jeden výkres (nyní v majetku markýzy z Bathu), který 

zobrazuje sedm postav hry Titus Andronicus z roku 1595. Dva vojíni na této kresbě mají na 

sobě soudobý vojenský oděv, na jejich římský původ ukazují jen jejich krunýře a opeřená 

helma jednoho z nich. Dvě klečící postavy se zdají být zcela z alţbětinské doby, zatímco 

Tamora má na sobě splývající roucho – velmi odlišné od soudobých toporných 

krinolín…“
26

 

Dobových podkladů pro hlubší zkoumání divadelních oděvů existuje pramálo, 

s výjimkou několika zmínek v literatuře, díky nimţ si dnešní čtenář můţe udělat představu 

alespoň o nákladnosti kostýmů. Publikum se chodilo do divadla nejen pobavit, ale také 

pokochat krásou šatů, do kterých byli herci oděni.  Panuje taková domněnka, ţe ony 

„nádherné a přepychové“ kostýmy dostávaly divadelní společnosti darem od urozených 

dvořanů, kteří fakt, ţe jejich garderoba bude de facto předváděna na jevišti před ostatními 

šlechtici, povaţovali za nesmírně podstatný co se týče módnosti a bezesporu se v tomto 

kroku skrývala jistá dávka ješitnosti a sebe-prezentace.  

                                                 
25

 Tyron Guthrie. Obhajoba otevřené scény, Anglická scénografie –Scénografie 3/1966, Výběr článků ze 

zahraničních časopisů, Praha 1966, F 02 607 68, str. 17-18 
26

 James Laver. Kostýmy v shakespearovských hrách, Anglická scénografie –Scénografie 3/1966, Výběr 

článků ze zahraničních časopisů, Praha 1966, F 02 607 68, str. 31 

 



 22 

Podstata 

V alţbětinském divadle nelze hovořit o obecné podstatě jako tomu bylo 

v japonském nó. Zatímco japonští dramatici usilovali o dosaţení konkrétních ideálů, ať uţ 

v podobě kokoro, hana nebo júgen, jejich angličtí kolegové si takové to cíle 

nespecifikovali. „Spokojili“ se s tím, ţe účelem jejich her bylo diváka zaujmout. V případě 

komedií se od představení očekávalo, ţe obecenstvo rozesmějí. Historická dramata si 

kladla za úkol předat divákovi určité znalosti na úrovni nikterak odborné, ale o to snáze 

vstřebatelné a zapamatovatelné. I obyčejný měšťan tak z divadla odcházel snad 

i nevědomky obohacen o informace ze ţivota Julia Caesara, jehoţ do té doby znal 

maximálně jako „toho slavného císaře“. Tragédie nečekala snadná cesta za dobytím 

divákova srdce. Základním kamenem tragédií byly psychologicky dokonale rozpracované 

postavy, které svými činy a jednáním útočily na nitra návštěvníků divadla. Návštěvníci 

sami hledali a nalézali tu v té, tu v oné roli střípky jejich vlastních charakterů a tak se 

podvědomě spoutávali s hrou a její vnitřní filozofií.  

Na otevřené scéně si obecenstvo velmi dobře uvědomovalo svou přítomnost, 

propojilo se s herci na jevišti, coţ vedlo k tomu, ţe teprve za podmínky této interní 

sounáleţitosti celku fungovala hra tak, jak měla – byla intenzivní, pronikavá, komplexní. 

Onen pocit hluboké jednoty se ovšem mohl snadno a navíc rychle zvrátit v neprospěch 

účinkujících. Tak rychle jako se publikem šířilo nadšení, zájem i sympatie, tak podobně 

a ne-li s větší rychlostí,  ovládla diváky nuda a nezájem. Nejvýraznějšími projevy 

jakéhokoli druhu, od povzbuzujícího potlesku, přes neurčité mručení aţ po nesouhlasnému 

syčení, se vyznačovali obyčejní, prostí lidé. Samozřejmě, vedlo je k tomu jejich vychování, 

ţivot proţitý v ruchu města  - znali hluk trţišť, chaos přístaviště, dohadování se 

s obchodníky, handrkování se sousedy, apod. Pro slovo nechodili prostí měšťané daleko, 

nesvazovaly je ţádné zaţité konvence, jen neurčitý termín “dobrý mrav“. Vedle této 

skutečnosti hrála svou roli i délka představení spolu s praktickými podmínkami. Není divu, 

ţe nejchudší část návštěvníků byla jako na jehlách, kdyţ více neţ dvě hodiny sledovala hru 

z nahuštěného jeviště ve stoje a bez moţnosti pohybu.  Lid si tak mohl ulevit alespoň  

házením ořechových skořápek a projevit tak svou nespokojenost s herci nebo i se 

samotným představením.  
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Snad bylo ještě moţné najít diváka, který v představení vyhledával duchovní 

hodnoty, popřípadě morální ponaučení. Za tímto účelem chodil na ještě stále přeţívající 

středověká díla s náboţenskou tématikou nebo mravoučné hry. 

Škála postav, scénářů, prostředí i ţánrů hraničila svou pestrostí všemu, co bylo 

renesanční.  
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KOMPARACE 
 

Děj hry Ominameši27   

Děj hry začíná příchodem mnicha na jeviště. Mnich pochází z města Macura na 

ostrově Kjúšú a vysvětluje, ţe má namířeno do hlavního města, kterým je myšleno Kjóto. 

Bezejmenný mnich shrnuje svou dlouhou pouť s vidinou odpočinku na úpatí hory, ke které 

právě dorazil. Domnívá se, ţe na jejím vrcholku stojí svatyně boha Hačimana, jemuţ byla 

zasvěcena i svatyně v jeho rodné provincii Use. V ten okamţik se začne rozhlíţet po okolí 

a nemůţe si nevšimnout drobných kvítků valeriánek (ominameši), které posely celý 

palouček, jenţ mnicha obklopuje. Po chvílí upřímného obdivu nad krásou květin rozhodne 

se mnich jednu z nich utrhnout, jakoţto vzpomínku na toto místo. V ten okamţik jeho 

záměr přeruší hlas starého muţe, který se za ním objeví. Brání mnichovi v utrhnutí kvítku 

a svůj postoj vysvětlí tím, ţe on je stráţcem této louky a jemu přísluší valeriánky chránit. 

Dohady muţů ohledně trhání či netrhání zpestřují staré básně o kráse přírody, kterými ti 

dva prokládají své argumenty. Nakonec, poté co se mnich vzdá svého snaţení, chce se 

s neznámým stráţcem valeriánek rozţehnat a jít dál svou cestou. Pro všechnu starost 

s trháním květin zapomněl mnich zcela na svou touhu po návštěvě místního svatostánku. 

Starý muţ ale mnichovi nabídne, ţe bude jeho průvodcem a mimo to mu bude vyprávět o 

tom, jakým způsobem se váţe příběh valeriánek k této hoře, které se mezi lidem říká 

„Muţská hora“ (Otokojama).  

I vypraví se ti dva směrem vzhůru na Muţskou horu – oba obdivují mystičnost 

i tajemné kouzlo místa, kdyţ pak stráţce začne vyprávět o manţelském páru z hlavního 

města. Na doloţení svého tvrzení ukáţe mnichovi dva hroby, v nichţ spočívá muţ se svou 

ţenou. Jméno ţeny nezmínil, ale muţovo bylo Ono no Jorikaze. Den se rychle chylí ke 

konci, slunce zapadá a za svitu měsíce se postava starého stráţce rozplyne.  

Spojnicí mezi první a druhou částí hry tvoří krátký výstup „místního mluvky“, 

kterého ztvárňuje postava aikjógen, jejímţ úkolem bylo vysvětlit formou dialogu 

s mnichem pozadí příběhu o Ono no Jorikazem a jeho manţelce. Mnich se tak dozví, ţe 

Jorikaze býval místním velmoţem, kdyţ kvůli jakémusi soudnímu sporu musel pobývat 

v hlavním městě. Právě tam se zamiloval do své budoucí choti, které slíbil svou věrnou 
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 Autorka dala přednost pouţívání názvu Ominameši před Ominaeši, jelikoţ po dobu své práce vycházela 

z publikace „The Noh Ominameši“ od Mae J. Smethurst 
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lásku. Muţ však byl nucen na nějakou dobu svou manţelku opustit a právě tato odluka 

byla příčinou jejich neštěstí. Jorikazeho ţena podlehla ţalu ve svém osamocení – vydala se 

za manţelem do Jawaty, do provincie, kde sídlí boţský ochránce bojovníků  Hačiman, 

avšak Jorikaze nebyl tou dobou na svém hradě a ţena šílená pocitem zrady a zároveň 

i touhou po svém muţi, vzala si ţivot, kdyţ skočila do proudu řeky. Kdyţ se Jorikazemu 

donesla tato zpráva, vydal se ihned na ono místo, ale bylo jiţ pozdě, milované nedokázal 

pomoci. V nekonečném zármutku pohřbil její chladné tělo, kdyţ si vzápětí uvědomil bolest 

tohoto pomíjivého světa. Z hlíny navršené na mohyle ţeny, kterou miloval, vypučel drobný 

kvítek. Valeriánka ţluté barvy, stejně ţluté jako její dvorský šat.. Říká se, ţe toto kvítí je 

symbolem stvrzení velké lásky. Lásky tak veliké, ţe ti dva milenci, kteří si ji přislíbí, 

zůstanou při sobě, dokud jim vlas neprokvete stříbrem. 

Mnich se i přes podivné okolnosti rozhodl setrvat u hrobů. Započal modlitbu za 

nepokojné duše sídlící v těchto končinách v myšlence, ţe se co chvíli mohou objevit přímo 

u něho. A jak pomyslel, tak se také stalo. Na scéně se zjevuje duch mrtvého Jorikazeho 

a jeho ţeny. Vzpomínají, jak se před dávnými časy vzali. Jejich výpovědi jsou prodchnuty 

steskem a bolestí přesahující hranice světa smrtelníků. 

Jorikaze totiţ nechtěl přeţívat v tomto světě bez své lásky, proto jej opustil stejnou 

cestou jako ona v naději, ţe se s ní brzy shledá. Následně po jeho pohřbu (v blízkosti hrobu 

jeho manţelky) dostala hora jméno, které jí zůstalo dodnes „Muţská hora“. Jorikaze na 

sebe vzal podobu ducha, který bloudí tímto světem, prose o odpuštění a klid své duše. Jeho 

ţena, jeţ tak marně odešla ze světa ţivých, cítila, ţe dluţí své duši pomstu na Jorikazeovi. 

Stejnou bolest, jakou jí způsobil svým odchodem, tak stejnou měrou oplácela ona jemu 

strádání ve světě stínů. Jorikaze byl po smrti pronásledován strašlivými záhrobními 

démony, před kterými se snaţil spasit útěkem na vrchol Hory. Na špici mu totiţ jako 

symbol naděje zářila postava jeho milované. 

Avšak běda! Krajina hory se změnila ve strašlivou noční můru. Stromům vyrostly 

větve jako ostré meče, které se zabodávaly do jeho zmučené schránky. Obrovské balvany 

drtily Jorikazeho kosti a to vše pod tíhou jeho hříchu. „Tak naprosto pošetilého“
28

 

hříchu… 
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 Smethurst, Mae J. and Laffin, Christina, eds. Ominameshi, A Flower Viewed from Many Directions, New 

York, Cornell University, Number 118 in the Cornell East Asia Series, 2003, ISBN 1-885445-18-0, str. 31 
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Děj hry Romeo a Julie 

V italské Veroně ţíjí vedle sebe dva znepřátelené šlechtické rody – Montekové 

a Kapuletové. Snad náhoda tomu chtěla, ţe se na plese zamiloval Romeo z rodu Monteků 

do čtrnáctileté Julie Kapuletové. Její rodiče však mají se svou dcerou jiné plány, neţ ji 

provdat za nenáviděného Monteka. Přijali nabídku k sňatku od mladého hraběte Parise, 

který je do krásné Julie také zamilován.  

Po skončení plesu se poblázněný Romeo odhodlá přeskočit zeď, za kterou se 

nachází palác Juliiných rodičů, aby mohl svou vysněnou paní ještě naposledy pro tento den 

spatřit. I Julie sní o Romeovi a vyznává se na balkoně stromům ze svých citů. Romeo 

nevydrţí mlčet, přísahá jí věčnou lásku, kterou hodlají zpečetit svatbou hned dalšího dne. 

Jediným spiklencem v jejich plánu, v situaci, kdy proti nim stojí celé město, je jim otec 

Lorenzo. Františkánský mnich dvojici tajně oddá, jelikoţ si myslí, ţe jedině takto je moţné 

urovnat staré spory mezi šlechtickými rodinami.  

Po obřadu však dochází k incidentu, který zapříčiní, ţe je Romeo poslán do 

vyhnanství. Na ulici totiţ čerstvě ţenatého Romea potkal Tybalt – ten nejhorlivější 

z Kapuletů, kdo nejvíce rozdmýchává odvěkou nenávist mezi aristokraty. Tybalt je stále 

rozzuřen, ţe se Romeo lstí dostal na zmiňovaný ples, a proto nehledá dlouho záminku 

a začne se bít s Romeem. Romeo vítězí, avšak za vraţdu musí opustit Veronu a tím i Julii.  

Juliin otec nehledí na city své dcery a přislíbí Parisovi její ruku s tím, ţe svatba se 

bude konat jiţ za tři dny. Romeo ještě tajně strávil noc u Julie, kdyţ je zastihl rozbřesk. 

Romeo přijal rozsudek a utíká z města. Nešťastná Julie je rozhodnuta vzít si raději ţivot, 

neţ by se měla provdat za Parise, proto vyhledá mnicha Lorenza, který uţ jim jednou 

pomohl. Společně vymyslí plán, jenţ zajistí milencům volnost. Františkán zdá tajemství 

lektvaru, který uspí člověka tak, aţ vypadá jako by byl mrtev, a právě tento lektvar vypije 

Julie ve svatební den.  

Zděšení Juliiných rodičů je převeliké, kdyţ s ţalem odváţejí tělo jejich dcery do 

rodinné hrobky. Nyní jiţ nezbývá neţ čekat, aţ se Julie probudí. Tehdy se u ní má objevit 

Romeo, který se o celém plánu dozví z dopisu, jenţ mu mnich poslal. Avšak došlo 

k hrozné chybě! Dopis nebyl Romeovi nikdy doručen! Mnichův posel totiţ nemohl opustit 

Veronu kvůli moru, a tak Romeo nemá tušení o ani lektvaru , ani o plánu, který vymyslela 

Julie s františkánem. Do vyhnanství přichází zpráva o Juliině smrti a tehdy Romeo 

nemešká, kdyţ si cestou k Juliině hrobce kupuje jed.  
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Otec Lorenzo se dovídá, ţe Romeo nikdy ţádný dopis nedostal, tedy i on spěchá 

k hrobce, tuše smrt nad hlavami mladého páru. Na hřbitově se s mrtvou Julií loučí hrabě 

Paris, který povaţuje blíţícího se Romea za narušitele klidu mladé dívky. Utkají se v boji, 

ve kterém je Paris poraţen a umírá. Uvnitř temné síně spatří Romeo svou milovanou Julii. 

Je připraven následovat ji na onen svět, vypije jed a umírá po jejím boku.  

Konečně dorazil mnich Lorenzo, kdyţ se probírá i Julie z dlouhé spánku. Té stačí 

jediný pohled, aby si uvědomila, co se stalo. Nemá strach, ví, ţe ţivot bez Romea byl by 

ţivotem prázdným. Posledním polibkem na Romeovy rty se rozloučí se světem a probodne 

se dýkou.  

Pozadí celého příběhu objasňuje františkánský mnich v závěru hry před kníţetem 

Verony a před rodinami obou milenců. Kníţe odpouští mnichovi jeho podíl na událostech, 

které zavinily smrt  tolika lidí, protoţe za hlavní viníky povaţuje tvrdohlavé hlavy rodů 

Monteků a Kapuletů, jejichţ vzájemná nenávist přivodila konec nejen jedné velké lásky.  

 

Srovnání dramatické výstavby divadelních textů 

Japonskou divadelní hru nó Ominameši spojuje s hrou Romeo a Julie téma 

nešťastné lásky. Je však zřejmé, ţe toto téma je pojato v západním světě jinak, neţ jak na 

ně nazírají na východě. Lze ale vyjádřit slovně, jak se ony pohledy na jednu a tutéţ věc liší, 

či nikoli? Ve které z těchto dvou her je příběh dvou zamilovaných lidí vylíčen 

dramatičtěji? Jaká slova kladou autoři her svým postavám do úst, aby tak vyjádřili 

konkrétní emoce, které posléze mají za úkol prostoupit srdce diváka, sedícího v hledišti? 

Ve hře Ominameši se vše točí kolem malého kvítku valeriánky. Do květu vloţil 

autor (nejspíše Komparu Zenčiku, avšak uvádí se i Zeami) veškerou sílu lásky. Kvítek 

oplývá takovou mocí, ţe i po smrti jednoho z dvojice přetrvá jeho poslední výdech 

v rostlince, která prorazí i skrze hlínu navršenou na mohyle. Dramatičnost valeriánky tkví 

v její symbolice, stejně jako v její tajuplnosti. Mnich zpočátku nechápe důvod, proč by 

neměl květiny trhat. Pro něho jsou přece jen rostlinami, jimiţ můţe uctít Budhovu slávu. 

Teprve později odhaluje roušku tajemství, které valeriánky halí. Ve valeriánce jsou mimo 

to obsaţen ţenské i muţské principy. Jiţ v zápisu samotného slova Ominameši 女郎花 je 

patrné spojení ţeny ( 女 onna ) s muţem ( 郎 ró ), které se snoubí v jedné květině (花 

hana ). 
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Podoba lásky ve hře Romeo a Julie se neskrývá pod ţádným symbolem. Láska jako 

cit proudí celým představením a zároveň všemi postavami. Kaţdý čin a kaţdá výpověď 

herců je vedena emocemi a divák je tak ušetřen (ochuzen o…?) hledání ve spletitých 

náznacích nebo naráţkách. Vášněmi zmítaná Verona je představena divákovi v úvodu tak, 

ţe se dozví o starém sporu, který zapříčinil nepřekonatelnou nenávist mezi dvěma 

šlechtickými rodinami. Během hry se vášeň vystupňuje do krajnosti, kdyţ milenci bojují  o 

svou lásku s celým městem, které stojí proti nim. Závěr přináší klid, jehoţ bylo dosaţeno 

za cenu nejvyšší oběti – ţivotů dvou mladých lidí.  

Postupně, z hlediska struktury dramatu, se děj vyvíjí následovně. Expozice 

nastiňuje jednotlivé postavy, popisuje letité hašteření aristokratů, kvůli sporu, který by 

býval jiţ dávno zapomenut, kdyby nebyl býval ţiven rvaček chtivými výtrţníky, jakým byl 

např. Tybalt, Juliin bratranec, jenţ nevynechal jedinou příleţitost, kdy by se mohl bít 

s někým z Monteků. Tento spor je sám o sobě zajímavým tématem, jelikoţ například nikdo 

neví přesně, jak vlastně vznikl. Rozepře se ale netýká pouze šlechticů, ale také jejich sluhů, 

jak dokazuje i malá šarvátka v samotném úvodu, kdy se poperou slouţící mezi sebou, jen 

pro malicherné pošťuchování, kdo slouţí u které rodiny.  

Příběh koliduje v okamţiku, kdy Romeo přichází v masce na banket u Kapuletů. 

Ačkoli tam měl původně namířeno za jistou Rosalindou, upoutala ho dáma jiná, dáma… 

„…vedle níţ (ní) pobledne hned kaţdá svíce, 

na tváři noci ţhne jak náušnice, 

jak diamant, jak nejvzácnější skvost, 

aţ za hrob krásná, krásná navýsost. 

Vedle ní hasnou všechny krasavice, 

 vrány jsou ony, ona holubice. 

Aţ skončí tanec, zjistím si, kde stojí, 

do její ruky šťastně vloţím svoji. 

Rosalina? Co je to za otázku? 
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Teprve dnes jsem poznal pravou lásku.“ (Romeo)
29

 

Zamilovaný pár neodradí od jejich lásky ani skutečnost, ţe jejich rodiny sţírá 

vzájemné pouto nenávisti. Mají v úmyslu rozetnout tento vztah opačnou cestou, neţ cestou 

nepřátelství. Vezmou se.  

Kdyţ se Romeo bije na ulici s Tybaltem, tehdy nastává krize příběhu. Za tento čin 

je odsouzen k vyhnanství, takový trest je pro Romea horší neţ smrt. Ţít – neţít, ale jen 

přeţívat bez Julie.  

Mučení je to. Nebe je přece tam, 

 kde je Julie. A kaţdý pes, 

 kaţdá myš, kaţdý bezvýznamný tvor 

je v nebi, kdyţ jí smí být nablízku.  

Romeo nesmí! Mouchy odporné 

 víc práv, víc respektu, víc výsad mají 

neţ Romeo, kdyţ dotýkat se smějí 

zázračně bílé Juliiny paţe 

a blaţeně se pást na jejích rtech. 

Ty vţdycky zrudnou, jako by byl hřích, 

ţe samy sebe pořád líbají. 

Romeo nesmí! Romeo je psanec! 

I mrzký pes je na tom líp neţ psanec!“ (Romeo)
30

  

Peripetií hry, kdy dochází k obratu, je spřádání plánu na záchranu vztahu mladých 

milenců. Julie se totiţ nevzdává naděje, ţe s Romeem proţijí celý ţivot, rodinám navzdory. 

Mnich, který v nich vidí symbol usmíření rodů, jejich cit podporuje a pomáhá jim 

z vlastního přesvědčení. Zoufalství Julie je větší neţ strach.  

Neţ vdát se za Parise, stačí říct, 
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a skočím z cimbuří nejvyšší věţe, 

budu ţít s hady nebo se zloději, 

přikovat se dám třeba k medvědům, 

anebo na noc zamknout do kostnice, 

kde chřestí kostry umrlců, kde hnijí 

hnáty a šklebí se tam ţluté lebky, 

najdu si čerstvě vykopaný hrob 

 a k mrtvole si vlezu do rubáše – 

já bez váhání udělám i to, 

co děsí mne, kdyţ o tom jen mluvím, 

jen abych zůstala věrná své lásce. (Julie)
31

  

Do bezchybného plánu, jak uţ tomu bývá, vloudila se chyba. Romeo neobdrţel 

dopis, z něhoţ by se o Juliině fingované smrti dozvěděl.  

Hra vrcholí, spěje k bolestnému konci. Kdyţ se Romeo ocitá v hrobce a pohledem 

hladí tělo své milované dívky, loučí se zároveň se světem.  

„…Proč jsi tak krásná,  

má drahá Julie? Coţ sama Smrt, 

ač bez těla, se zamilovala? 

Ten kostlivec tě drţí v temné hrobce, 

aby se s tebou mohl milovat? 

Překazím mu to, zůstanu tu s tebou, 

z paláce tmy uţ nikdy neodejdu, 

jak ty se svěřím péči pánů červů… 

Poslední pohled dopřeji svým očím, 

poslední objetí svým paţím, rtům, 
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poslední polibek, jenţ zpečetí 

tu věčnou smlouvu s nenasytnou Smrtí!“ (Romeo)
32

 Julie se probouzí zmatená. 

Avšak jakmile spatří mrtvého Romea, všechna nechápavost opadne. S chladnou hlavou 

a s ironií v hlase následuje svého miláčka na onen svět.  

„Romeo svírá v ruce lahvičku.  

To jed mu, vidím, pomohl na věčnost. 

A vypil ho aţ do poslední kapky,  

pro mě nic nenechal, ten lakomec. 

Na rty ho políbím, snad kapka jedu 

mě vyléčí a pomůţe mi umřít…  

Uţ jdou (stráţní), tak honem! Ještě ţe máš dýku! 

Tady Tě schovám. Tady zrezivěj.“ (Julie)
33

  

Poslední fází hry je katastrofa. Shromáţdění rodiny Monteků a Kapuletů, pod 

dohledem veronského kníţete, který se má k celému případu vyjádřit. Teprve tehdy 

dochází šlechticům malichernost jejich dávného sporu a vzájemné nevraţivosti. Závěr je 

prostoupen smířlivým tónem . Mírem, jenţ má být zpečetěn sochami Romea a Julie, 

ulitými z ryzího zlata.  

„Pochmurné jitro chmurný smír nám věstí, 

zármutkem slunce hlavu svěsilo.  

Zbývá jen zváţit milosti i tresty,  

odpustit nevinným a ztrestat zlo.  

Smutnější příběh nikdo nevypoví 

neţ ten o Julii a Romeovi.“ (Kníţe)
34
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Jak jiţ bylo napsáno v úvodu, struktura japonských her nó se od té evropské 

odlišuje. Zdálo by se, ţe je jednodušší, jelikoţ se skládá pouze ze tří, nikoli z pěti, částí. 

Jestliţe hovoříme o dţo, tedy úvodu, dá se říci, ţe mu téměř odpovídá západní expozice 

a někdy pak i částečně kolize. Protoţe japonské hry nestaví na počtu a pestrosti postav, 

omezí se dţo na představení jednoho či dvou hrdinů. V případě hry Ominameši je to 

nejprve mnich z Macury, kterého vzápětí doplňuje neznámý muţ, převtělení Jorikazeho 

z druhé části hry.  Nó nevyvíjí ţádnou snahu o vytvoření spletitého příběhu, podobného 

Romeovi a Julii. A právě proto si dţo můţe dovolit nespěchat. Klid, plynulost a navození 

atmosféry nejlépe vystihují dţo, jakoţto předehru k následujícímu ději.  

„A kdyţ jeden dorazí k louce na úpatí Hory Muţe, 

vida květiny tisíce travin, 

zdobené rozličnými barvami a třpytící  se kapičkami rosy, 

dokonce i bzučení hmyzu vytváří dojem 

skutečné krásy.  

Trávníky jsou oděny do květin jako do nejlepšího 

čínského brokátu. 

Stromy kacura vyhánějí déšť, jako by sdílely  

hudbu s větrem, jenţ se prohání skrze borovice.“ (Mnich)
35

  

V porovnání s peripetií Romea a Julie vyznívá dţo hry Ominameši více neţ 

pozvolně a vláčně. Po relativně dlouho dobu se ve hře neděje nic jiného, neţ ţe mnich 

obdivuje okolní přírodu. Mírný rozruch nastává v okamţiku, kdy na scénu přichází „starý 

muţ“ (maedţite). Z jeho replik je divákovi zřejmé, ţe neznámý muţ není jen tak 

obyčejným muţem, ale ţe skrývá nějaké tajemství. A ono tajemství je samo o sobě 

dramatické natolik, ţe hra nepřidává ţádný další prvek dramatičnosti, neţ tento jeden 

jediný. To, ţe muţ je vlastně stínem kdysi ţijícího Jorikazeho, to, proč mu tak zálaţí na 

valeriánkách, také to, ţe ukazuje mnichovi hroby, to vše je jeden jediný dramatický 

element, avšak mistrně nahlíţen ze všech myslitelných úhlů.  
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V té době, co Shakespearovi herci plní své role, zamotávajíce se stále více do 

vzájemných, sloţitých konstrukcí vztahů, stojí mnich stále na paloučku a rozmlouvá 

s příchozím o květinách. Nejprve společně řeší otázku, zda je správné, či nikoli, květiny 

trhat.  

„Ne, netrhejte tu květinu. Barva její je barvou mléčného prosa. Běţně se jí říká 

„panna“, a tak ač ve flirtu slyší kdosi její jméno, znamená i přesto záruku lásky na celý 

ţivot, dokud milujícím se nezešediví vlas. A především zde, u Hory Muţe, se kvetoucí 

valeriánky odlišují ode všech ostatních květin svým zvláštním vztahem k tomuto místu. Tak 

proč je tak krutě trháte? Oh, jak neskutečně bezcitný poutník jste! “
36

 (starý muţ - 

maedţite).  

Divák je vtaţen do prostého děje prostřednictvím náznakových popisů místa, které 

tak prostě a nezávazně plynou z úst protagonistů. Díky výpovědím mnicha a neznámého 

muţe, není obtíţné si představit prostředí, v jakém se oba hrdinové ocitají, ačkoli samotné 

jeviště je strohé, prosté jakékoli sloţitější rekvizity. Dramatičnost stojí stranou, jelikoţ 

podstatou nó je vytvořit dojem. Proto vyuţívá všech prostředků k mlţnému nastínění – 

barva naţloutlého prosa, onoho prosa z něho by měla spořádaná ţena připravovat svému 

choti kaši (meši). A k tomu vnitřní mystická moc květiny, taková, ţe i kdyţ se řekne její 

jméno v lehkováţném tónu, vyjadřuje závazek a jistotu svazku lásky aţ do smrti. 

Upřímnost i rozhořčení zní s muţovy výpovědi, kdy nedokáţe pochopit, jak můţe mnich 

chtít utrhnout takovou květinu. Označuje ho za krutého a bezcitného poutníka, jelikoţ jemu 

samotnému jsou valeriánky více neţ svaté.  

Na dotvrzení svého postoje vůči květinám cituje stráţce starou báseň:  

„Jakmile někdo utrhne květinu, 

jeho ruka stává se poskvrněnou…“
37

 (starý muţ - maedţite) 

A na mnichovo vysvětlení, ţe květiny hodlal dát v oběť velkému Budhovi, 

odpovídá takto: „Tím spíše, ţe jste mnich, tím více neţ jiní byste se měl zdrţet jejich 

trhání“
38

 (starý muţ - maedţite) 
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Zde se nabízí zajímavá úvaha, nakolik jsou květiny ţivoucí bytosti. Vyznačují se 

tím jedinečným bytím pouze tamní valeriánky? Nebo se ţivotnost vztahuje i na rostliny 

všude kolem, stromy v lesích, rákosí u řeky či stébla trávy na louce? Mnich by chtěl přijít 

záleţitosti na kloub, nerozumí a nezná důvod tak vytrvalého hlídání pouhých květin. I on 

se odkazuje na báseň napsanou před mnoha lety. „Kdyţ jste citoval starou poezii, zeptám 

se vás na báseň Sódţó Hendţóa –  

To, ţe mne to jméno uchvátilo, 

to byl jediný důvod, proč jsem tě utrhl, ó, 

Ominameši.
39

 – Proč sloţil takovou báseň?“ (mnich- waki) 

Stráţce bez váhání zareaguje tímto způsobem: „Avšak v téţe básni říká dále :  

Neříkejte ostatním, 

ţe jsem klesl tak hluboko.“
40

 (starý muţ - maedţite) 

Tento dialog je skvělou ukázkou specifického stylu řešení konfliktu. Lze se jen 

dohadovat, jak by podobnou situaci řešil William Shakespeare. Moţná by se muţi mezi 

sebou bili, nebo je téţ moţné, ţe by se alespoň pohádali. Nejpravděpodobnější ale je ta 

moţnost, ţe by se Shakespeare do podobných scén nepouštěl. Neměl by čas zdrţovat se na 

louce s květinami, jejichţ zdánlivě jediným smyslem je buď být utrţeny, anebo být 

uchráněny od utrţení. Shakespeare by pospíchal dál k „větším“ zápletkám, k větší 

dějovosti. Málokterý divák by vydrţel sledovat hru aţ do konce, kdyby se měl Romeo 

pokaţdé zastavovat u voňavého keře, nebo kdyby se měla Julie neustále zaposlouchávat do 

zvuků linoucích se ze zahrady. V dramatu nó, ale ona pouhá květina hraje hlavní roli. Stojí 

nad celým příběhem, který je poskládán tak, aby neodbočoval k jinému obrazu, neţ 

k obrazu valeriánky. Z toho důvodu ji musí být věnována pro západního člověka nadměrná 

pozornost, byť leckdy i nepřímá. „Poezie má v první části hry důleţitou funkci, protoţe 

sbliţuje mnicha a hlídače květů, posiluje jejich vzájemnou důvěru, prodluţuje a prohlubuje 

jejich rozhovor.“ 
41

 Brilantní znalostí starých veršů si mnich získá i neoblomného stráţce, 
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ba co víc, nakonec je mu dáno svolení si jeden kvítek utrhnout. Ale mnich na tuto nabídku 

nezareaguje, pročeţ všechny valeriánky zůstávají nedotčeny. Otázkou zůstává, proč autor 

Ominameši dává právě tomuto dialogu takový prostor a zda by takto postupoval i anglický 

kolega dramatik. William Shakespeare, který se k citacím starších děl uchyluje jen 

výjimečně, a kdyţ uţ, tak ony citace rozhodně nenabývají ve hře významu srovnatelného 

s významem v hrách nó. „… hra nó nebyla v době svého vzniku bezprostředním obrazem 

ţhavé skutečnosti. Přinášela divákovi starý známý příběh, v němţ se objevovaly nejen 

postavy známé z minulosti, ale v četných odkazech a v důleţité roli i umění známé 

z minulosti, především poezie.“
42

 Na rozdíl od poetických vsuvek v shakespearovských 

hrách jsou jejich obměny v Japonsku důleţité pro hlubší propojení hry s divákem. Ten se 

právě díky básni dostane blíţe k jádru děje a snáze pochopí příběh jako celek. Báseň mu 

naznačí náladu, připomene mu jejího více či méně významného autora, který se k místu 

váţe například svým ţivotním osudem. Japonské hry tak ve srovnání se 

shakespearovskými působí jako konzistentní celek, provázaný detaily tak drobnými, ţe by 

se jimi Shakespeare nejspíš ani nezabýval. Spěl by k „větším“ tématům, k jejichţ ztvárnění 

takové odkazy do minulosti nepotřebuje. A kdyţ, tak pouze v minimální míře.
43

  

Vlastní drama s kritickým zlomem – ha – začíná cestou dvojice (mnich a stráţce 

louky) na vrchol hory, za zboţným cílem, jímţ je samozřejmě svatyně Iwašimizu 

Hačimangú. Během pouti nevynechají příleţitost, aby neopomněli pokus o nastínění místní 

krajiny i duchu místa.  

„Věčný měsíc nad stromy kacura na Muţské hoře, 

člověk na měsíci nad stromy kacura na Muţské hoře, 

září jasný a bez mráčku. Je to tím, ţe na něj hledíme z tak 

posvátného místa, kde 

podzimní barvy přispívají svým třpytem, zatímco 

blednoucí slunce téţ svítí na Iwašimizu, 

ve svém mechovém rouše, tak boţsky nádherném. 
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Na třech rukávech třech kněţských šatů 

se odráţí ta záře. 

Ta roucha se uchovávají v tajné truhle  

v chrámu, na tom nejsvětějším a nejšťastnějším místě –  

v chrámu Nebeského práva.“ 
44

   

V této krátké pasáţi, jiţ přejímá ve hře sbor, se divák dozví mnohé, byť to není na 

první pohled znát. Tak především je to význam místa jako takového. Jedná se o místo 

posvátné, ozářené zároveň měsícem i zapadajícím sluncem. Je to místo nezvyklé krásy 

a boţského kultu. Na této hoře totiţ přebývá bůh Hačiman, ochránce bojovníků, jenţ 

posvěcuje zabíjení a válku. Není divu, ţe Hačimanova svatyně hrála významnou roli 

v politickém dění, coby jeden z kamenů, na němţ stavěli svou moc šógunové v období 

Muromači. „Je doloţeno, ţe Ašikaga Jošimicu a Jošimoči navštívili tuto svatyni alespoň 

dvacetkrát a třicetkrát, nezávisle na sobě. A další šógun Jošinori byl zvolen losem právě ve 

svatyni Iwašimizu hačiman, roku 1428.“
45

 Mimo to ţehnal místní svatostánek také 

svátkům, které se konaly na počest bojovného boha Hačimana a oslavovaly usmíření po 

válce. Na šóguny lidé pohlíţeli jako na válečníky, stejně jako na mírotvůrce. V ukázce lze 

snadno odhalit vztah, jaký váţe autora k okolí Muţské hory. Je okouzlen nádherou přírody, 

barevností, kterou umocňuje záře nebeských těles a zároveň vkládá do svého díla 

posvátnou bázeň, spolu s úctou vůči Hačimanovu příbytku. Ve hře Romeo a Julie není 

podobného úryvku, kdyţ Shakespeare vyuţívá přírodních jevů, tak proto, aby v souladu 

s nimi zdůraznil emoce, kterými jsou hrdinové zmítáni.  

„Kdyţ slunce zapadá, zem pláče rosu. 

Kdyţ slunce zapadlo však Tybaltovi, 

je z toho průtrţ.  

A z tebe chrlič slzí, dcero. Pláčeš  

a pláčeš, pořád pláčeš.  Tvoje tělo,  
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ač drobounké, je moře, loď i vítr.  

Oči jsou moře, příliv slaných vod,  

tělo je loď, co pluje v slzách,  

vzdechy jsou vítr, rozběsněný vichr,  

co vztekle šlehá rozbouřené vody,  

a kdyţ se neztiší, převrhne v bouři tu loď…“ 
46

 (Kapulet)  

I na výběru slov je patrné, ţe tato výpověď neslouţí k naznačení nálady krajiny či 

vyjádření úcty vůči danému místu. Průtrţ, chrlič, příliv, vzdechy, rozběsněný vichr, vztekle 

šlehá rozbouřené vody… V tak krátké ukázce je takové mnoţství dějově zainteresovaných 

slovních spojení, natolik plných emocí a akce, ţe by bohatě stačilo pokrýt celé jednání 

Ominameši. Tak jasných, aţ dokonale obrazných odkazů se divák v nó nedočká. Ale právě 

to má svůj význam, jelikoţ ten, kdo jde na představení nó, nepřichází do divadla za 

zauzleným příběhem, ani za hrdiny, lomcují stejně jako výše zmiňované rozbouřené moře. 

Postavy, příběh i texty jsou minimalizovány na tu nejabstraktnější a nejzákladnější sloţku 

hry zároveň tak, aby byl divák ještě schopen jednání pochopit, porozumět mu. „V postavě 

boţstva, démona, vítězného či poraţeného bojovníka, urozeného vyhnance či ducha 

prostého rybáře středověký divák většinou nepoznával (a ani nehledal) sebe… Hra mu 

naopak dopřávala poţitek úplného odpoutání od kaţdodenní osobní zkušenosti… Nabídla 

mu silný proţitek základních lidských emocí definovaných v japonské tradici jako ´šestero 

pocitů´ (rokudţó i rikudţó), tj. radost a smutek, potěšení a znechucení, lásku a zlobu… 

Význam nó spočívá v tom, ţe z diváka dělá poutníka ke skrýším v lidských srdcích i 

v nadoblačných výšinách.“
47

 Divadlo neabstrahuje od všech nuancí jednotlivých emocí, 

nikoli. Nelze říci, ţe by nerozlišovalo např. variace lásky – od čarokrásného okouzlení, 

přes nejhlubší cit, aţ po vypjatě zhoubné ulpívání na jedinci. To vše v nó divák nalezne, 

přesto v takové formě, která mu nikterak neusnadňuje pochopení příběhu. Provedení her nó, 

ve srovnání se Shakespearovými, si nepotrpí na příliš okázalou citovost. A právě proto, ţe 

emoce hrdinů jsou coby nositelé dramatičnosti povětšinou haleny jemným, přesto 

nesnadno proniknutelným závojem abstrakce, dochází k záměrnému potlačení dějovosti i 
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samotné akce. Postavy deklamují své repliky zvučným, ale monotónním hlasem, který jen 

umocňuje sílu dramatu v jeho plynulém toku, pomalém, ale hlubokém zároveň.  

V části hry Ominameši, kde vystupuje místní mluvka, vysvětlující buddhistickému 

mnichovi smutný příběh o manţelském páru, jehoţ těla odpočívají pod mohylami, se 

objevuje první náznak kritického zlomu. Mnich se má totiţ konečně dozvědět pravdu 

o lidech, kteří tam v minulosti tragicky zemřeli. Bublina mírného napětí, udrţovaného od 

první zmínky o valeriánkách a jejich tajemné spojitosti s Muţskou horou, má v tomto bodě 

dramatu prasknout. „… nedlouho poté skočil i Jorikaze do řeky a také jeho tělo řeka 

vyplavila. Byl pochován do hrobu poblíţ jejího (jeho ţeny)… Kdyţ se utopila ţena, měla na 

sobě ţluté šaty zdobené horskými růţemi, v nichţ byla také pohřbena. A stejnou barvou se 

zbarvila i divoká květina, která vyrostla z její mohyly a lidé říkají, ţe právě proto jsou 

valeriánky povaţovány za známé divoké květy v tomto kraji.“
48

 Mluvka divákovi jiţ 

nepřibliţuje Jorikazeho pocity, které ho zajisté musely pronásledovat po smrti jeho choti. 

Jejich iluze stojí plnou vahou na obrazotvornosti publika, které se tím spíše zapojuje do hry, 

jelikoţ musí nabádat svůj mozek k usilovné činnosti, jen aby porozuměl krokům, které 

Jorikazeho dovedly aţ k sebevraţdě. Bublina napětí praskla v tom smyslu, ţe byl konečně 

odhalen plný význam valeriánky. Pokud se ale jedná o stylistickou volbu slov, která mají 

k tomu účelu slouţit, nelze nenamítnout, ţe jejich výběr mohl být přinejmenším 

dramatičtější. Příkladem budiţ akt sebevraţdy. Část hry, kdy aikjógen suše konstatuje, ţe 

Jorikaze utonul v řece, nemá bohuţel svůj protějšek ve hře Romeo a Julie, proto není jiné 

moţnosti, neţ sáhnout po případu jiné  z nešťastně zamilovaných ţen ze 

shakespearovských dramat - Ofélie z Hamleta.  

„Ta k vrbě nachýlené přes potok,  

kdyţ přišla s věnečky svých květinek  

a na převislou větev vystoupí,  

hned spadne do proudu. Však s písničkou  

je ten proud dále na sukýnce nes jak vílu,  

a ona zpívala si, neţ roucho prosáklé  
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a napité ji stáhlo  

od těch trylků do hrobu…“
49

  

Spadnutí do proudu aţ děsivě kontrastuje s jejími popěvky, které jsou odsouzeny 

k postupnému utišení, aţ zmizí docela, a právě v tom okamţiku se v divákovi rozhostí 

dramatické ticho, přelévající se z jevištního výstupu přímo do srdce. Jako by snad chtěl 

zaslechnout ještě jednou její písničku, aby se upokojil, ţe je vše v pořádku, avšak nestane 

se tak. Sebevraţda si přímo říká o dramatičtější zpracování, proto místo aby se hra 

Ominameši konečně urychlila, popadá druhý dech a pokračuje v téměř stejném tempu dále 

ke svému konci.  

V závěrečném kjú se publiku představuje Jorikaze a jeho ţena coby neklidné duše, 

které na sebe vzaly podoby dvou duchů vedoucích dialog. Čiší z nich pochmurná nálada, 

stesk spolu s bolestí nad zmařenými ţivoty. Jorikaze se rozhlíţí kolem sebe:  

„po dlouhé době se na louce  

zase ukázal člověk 

spatřil můj náhrobek 

jinak tu k vidění nic není.“ (Jorikaze- nočidţite) 

Ţena ho doplňuje  

„stejně neumí  

zapověděti divé zvěři 

rvát se o naše ostatky.“
50

 (Jorikazeho ţena) 

 Příběh nabral prudký spád a chýlí se ke konci. Nabírá na důrazu a s tím souvisí i 

výběr palčivějších a intuitivnějších slovních spojení, neţ jaká se vyskytovala v předchozích 

částech hry. Pouhý náhrobek v širé pustině, kde se jiţ dlouhou dobu nevyskytla ţivá duše 

vyznívá dostatečně tragicky, přesto tuto atmosféru autor ještě umocní replikou Jorikazeho 

ţeny. V ní zazní značná míra rezignace nad smutným osudem bludné duše, spolu s ironií 

nad tím, jak musí být svědkem obrazného zneuctění mrtvého těla. Spojení „divá zvěř“ a 

„rvát se o ostatky“ evokuje smrt v její nejhrubší podobě – krvavou a bez výhledu na klidný 
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odpočinek v nebesích. Je moţné se domnívat, ţe podobné verše by mohl William 

Shakespeare vyuţít, i kdyţ moţná jen jako úvod k ještě vypjatějším obrazům. Na krátkém 

rozhovoru mezi manţeli lze ukázat rozdíl v dramatičnosti podobně záhrobní, jako 

v případě jiţ zmiňované scény z Romea Julie, kdy Julie vysvětluje, ţe si nemůţe vzít 

Parise. „… budu ţít s hady nebo se zloději, přikovat se dám třeba k medvědům, anebo na 

noc zamknout do kostnice, kde chřestí kostry umrlců, kde hnijí hnáty a šklebí se tam ţluté 

lebky, najdu si čerstvě vykopaný hrob a k mrtvole si vlezu do rubáše…“
51

 Raději by svolila 

k takovým věcem, neţ by se měla vdát za hraběte a zradit tak Romea. Samotné slovo 

kostnice vzbuzuje hrůzu, tím spíš pak představa noci v ní strávené, či ještě dál – ulehnout 

zaţiva do hrobu vedle tlejícího těla. Děsivou atmosféru podtrhují slova jako „chřestění 

koster umrlců“, „hnijící hnáty“ a „šklebící se ţluté lebky“. Při čtení této textové pasáţe, se 

citlivý čtenář můţe otřást strachem i odporem, podobně jako při představě divé zvěře, 

kterak trhá maso mrtvých milenců. Zatímco se ale hra Ominameši spokojí s jedním 

takovým příkladem vyhrocené dramatičnosti, Shakespeare jde dál, řadí hrůzyplné obrazy 

jeden za druhým a vygraduje emoce aţ na hranici snesitelnosti. Je zřejmé, ţe ve srovnání 

s dnešními krvelačnými scénami hororových filmů, působí Shakespearovy verše jako slabý 

odvar, pouhý pokus o šokování publika.  

Tok řeky vyprávění ještě na kratičký okamţik zvolní svůj spád, aby mohl naplno 

vyznít emotivní závěr hry. Ono zvolnění spočívá v opětovném vylíčení sebevraţd obou 

manţelů, které je ale divákovi jiţ známé z vypravování místního mluvky. Avšak ještě 

většího zpomalení, ne-li doslova zbrţdění, děje je dosaţeno další citací staré poezie:  

„uţ je to dávno, kdy básník  

Curajuki z rodu Ki  

tak vzletně napsal řádky 

stále nám drahé:  

vzpomínám na pradávný 

příběh o Muţské hoře 

na ţivot Valeriánky 

kratší neţ vzdech  
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a utěšit mě můţe  

jen báseň deroucí se z úst.“
52

 (sbor- hajaši) 

Jak si lze vysvětlit přítomnost další básně, kterou autor odkazuje do starověkých děl 

Japonska? Kaţdému jiţ dávno musí být jasný význam i role valeriánky a Muţské hory, 

nehledě na kvantitu odkazů na tato témata. „Ve hře, jenţ má mít podle ustáleného pravidla 

rychlý závěr, se citace staršího díla stává brzdou.“
53

 Teprve po překonání tohoto 

interuptivního výstupu sboru navazuje na předchozí jednání Jorikazeho. Odešel ze světa 

stejnou cestou, stejnou řekou, jako jeho choť a přijímá podobu přízraku, kterému není 

dovoleno dosáhnout rajských výšin. Kaje se. Uvědomuje si svou vinu a prosí za odpuštění 

ty, kteří přicházejí k hoře, která nese odkaz jeho i jeho ţeny.  

Závěrečná sloka hry Ominameši:  

„na něm jsem našel cestu 

ze spárů ďábla nevěry 

šplhal jsem po strmé cestě  

ke špičce hory nabroušených mečů 

tam se mi moje láska objevila 

šťastného však mě na vrcholku 

probodli, kosti rozdrtili 

v té hrůze, v té hrůze vidím 

jak meč se ohýbá 

pod tíhou hříchu 

teď nejsem hoden – přesto 

prosím tě, Valeriánko 

 byť bylo tvoje bytí kratičké jak sen 

dovol mi utéci těm mukám 
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dovol mi uprchnout  

s rosou na tvých lístcích.“
54

 (Jorikaze - nočidţite) 

A vedle ní postaven Romeův part v Juliině hrobce:  

„… zůstanu tu s tebou,  

z paláce tmy uţ nikdy neodejdu, 

jak ty se svěřím péči červů.  

S tebou tu najdu vytouţený klid,  

setřesu jařmo nepřejících hvězd  

ze svého světem znaveného těla.  

Poslední pohled dopřeju svým očím,  

poslední objetí svým paţím, rtům, 

poslední polibek, jenţ zpečetí 

tu věčnou smlouvu s nenasytnou Smrtí!  

Můj krutý průvodce, můj lodivode,  

k útesům veď mě, o neţ roztříštím  

chatrnou bárku, jíţ se říká ţivot.  

Na lásku připíjím!“
55

 (Romeo) 

Jorikaze stejně jako Romeo touţí po vysvobození ze strastí, po dosaţení klidu 

a odpočinku na onom světě. Co je odlišuje je druh strastí i jejich původ, ale nejpodstatnější 

je, jakým způsobem se s nimi vyrovnávají, zda-li je překonávají a do jaké míry se o ně dělí 

s divákem. Romeo je smířen se smrtí, vítá ji jako vysvoboditele, jako průvodce do krajů, 

kde bude dlít po boku své Julie Jeho projev je nadnesený, se Smrtí hovoří jako brzký 

známý, neodporuje jí a ironicky jí připíjí na zdraví, jelikoţ ji ztotoţňuje s láskou. Nelpí na 

ţivotě, posledním přáním je smyslový kontakt s milovanou – pohled, objetí a polibek. Ani 

Jorikaze neváhal dlouho, byl rozhodnut opustit svět ţivých a jako Romeo měl i on 
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v úmyslu shledat se se svou ţenou. Avšak to se neslučovalo s její myšlenkou odplaty. 

V pekelném utrpení Jorikazeho, v těch několika verších, se kumuluje veškerá dramatičnost 

hry Ominameši. Divák je svědkem děsivého vyobrazení podsvětí, v němţ trpí viníci za své 

hříchy. Manţelka podezírala Jorikazeho z nevěry. Zanechal ji opuštěnou v hlavním městě, 

odjel, neposílaje ţádné zprávy. A kdyţ se vypravila na jeho sídlo, nebyl tam. Slabé 

a křehké srdce ţeny snadno podlehlo tíţivým myšlenkám. A přitom stačilo jen, aby jí 

napsal, a dva ţivoty by zůstaly ušetřeny. Proto musí Jorikaze trpět. Za ţivota byl vůči ţeně 

nevšímavý, ač jí přísahal věčnou lásku, nyní mu ona vrací bolest, a on ji musí vypít aţ do 

dna. Jako by byl slyšet svist mečů, zvonění ostří, jak mizí v těle šlechtice. Mučivý obraz 

krásné paní, tak nedostiţný na vrcholku hory, aţ nápadně koresponduje se starořeckým 

hrdinou Tantalem, trýzněným v podsvětí za své pozemské hříchy. Přestoţe si Jorikaze 

uvědomuje svou vinu, prosí, aţ ţadoní valeriánku o slitování. Od té doby, co vypučel onen 

čarovný kvítek ţluté barvy z hlíny navršené nad hrobem jeho manţelky, stávají se pro něho 

ţena i květina jedním - Valeriánkou. Nejpůsobivější ze závěrečné scény jsou bezpochyby 

meče bodající a skály, jeţ drtí kosti ubohého Jorikazeho. Obraz „pod tíhou hříchu“ trpícího 

muţe je dokonalý.  

Hra končí. Závěr byl strhující, byl to konec, k němuţ v očekávání vzhlíţel kaţdý 

divák. Charakterizovat hru jako celek je moţné dvěma způsoby. Hledí-li se na ni z pohledu 

publika, je nutné poukázat na skutečný spád a vlastní dynamiku závěrečného výstupu 

herců vedle stojatého děje, místy aţ nepochopitelně ospalého pro své časté opakování jiţ 

známé skutečnosti. Dramatický děj začíná v přelomu „ha“ a logicky vrcholí v závěru „kjú“. 

Obecenstvo nakonec v tichém úţasu hledí na zmučeného hrdinu, vidouce jeho utrpení i 

lítost nad spáchanými prohřešky, přeje mu klid, pokoj duše, avšak namísto toho padá 

opona. Herci opouští jeviště, diváci bezdechu sedí ve svých sedadlech s pocitem 

nedokončeného. Dokončeno však je vše, jen nezodpovězené zůstává viset ve vzduchu. Nó 

se od začátku aţ do konce točí kolem náznaku, abstrakce, a ani závěr hry není výjimkou. 

Druhým způsobem, jak také lze na hru nahlíţet, je z hlediska dramatika. Jeho prvotním 

cílem coby tvůrce hry je samozřejmě naplnit formu divadla nó kvalitním obsahem. Avšak 

uchopení obsahu určuje další osud hry – její přijetí či naopak nepochopení ze strany 

veřejnosti, podporu či zavrţení bohatého patrona a v neposlední řadě téţ vnitřní 

sebeuspokojení s duší dramatu, jeţ mu sám umělec vdechl. Z pohledu dramatika – otce díla 

– je hra celistvá. Ţije s ním a on ţije v ní. Nevnímá ji ani jako poklidné svědectví 

o dávném příběhu, ani jako zpodobení nejniternějších lidských citů. Nevnímá ji ani jako 
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příliš vláčnou ani nadměrně emocionální, přehrávanou. Pro tvůrce znamená jeho hra 

jedinečný mikrokosmos, v němţ má kaţdá, byť sebemenší výpověď svou konkrétní 

hodnotu, souzní či je v rozporu s výpovědí jinou a navzájem se propojují symbiotickými 

vtahy, na kterých je zaloţeno fungování celého dramatu. A stejně tak musí být ve hře 

zastoupeny i dramatické prvky – výkřiky, vyznání, utrpení, zoufalství, samota, smrt. V jaké 

míře a v jaké podobě, to uţ stojí jen na dramatikovi, jenţ vyplňuje formu nó jím zvoleným 

obsahem. Ve hře Ominameši si repertoár dramatičnosti šetřil více neţ před polovinu 

představení. Rafinovaně si pohrával s trpělivostí i očekáváním obecenstva, aby se mu toto 

jednání v závěru vrátilo i s úroky. Divák se totiţ přece jen dočkal kýţené dramatičnosti, 

avšak moţná aţ za hranicí jeho citlivosti. Hra Ominameši totiţ přesahuje rámec vlastního 

příběhu a odkazuje dále na představivost těch, kteří přišli dílo shlédnout do divadla. Je tedy 

na kaţdém z nás, abychom rozhodli o vině či nevině Jorikazeho. Necháme ho trpět i za 

hranicí tohoto světa nebo je v našich silách mu odpustit? 

 

Děj hry Kagekijo 

Kagekijo zvaný Sedmizlostný je doloţená historická postava; býval šlechticem 

rodu Taira, kterého po nezdařilém pokusu o atentát na Joritoma poslali Minamotové do 

vyhnanství. Jeho útočištěm se stala opuštěná chýše na úpatí hor na nejjiţnějším japonském 

ostrově Kjúšú. Během let opustil jeho tělo statečný duch a z kdysi hrdého bojovníka se 

stala pouze kostra potaţená kůţí, zlomený stařec, který oslepl snad úmyslně, jako by 

rezignoval na veškerý svět.  

Kdyţ však byl mlád, tak stačil zplodit dítě, dceru Hitomaru. Ta od počátku hry 

putuje Japonskem, snaţí se otce najít a poprvé za ţivot se s ním vidět tváří v tvář. Kdyţ se 

svým průvodcem dorazí k ubohé chýši, stařec, tuše, ţe se jedná o někoho z jeho domoviny, 

raději zapře své jméno a nechá své dítě hledat dál. Ke skutečnému setkání přesto přece jen 

nakonec dojde a to tehdy, kdyţ jeden z vesničanů putující dvojici Kagekijův původ 

náhodou odhalí. Doprovodí Hitomaru a jejího průvodce zpět k nuznému obydlí a zde se 

odehrává závěrečný rozhovor, víceméně zprostředkovaný skrze neznámého vesničana. Za 

mlčení své dcery Kagekijo vypráví o své temnotě, o tom, jak zavrhl své vlastní jméno, 

protoţe mu aţ bolestně připomínalo doby jeho dřívější slávy, které tak ostře kontrastují 

s jeho současným ţivotem. Muţi z vesnice stále zapírá, ţe za ním toho dne uţ někdo byl, 

teprve aţ po srdceryvném vyznání Hitomaru, po výčtu jejích útrap na cestě za poznáním 
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vlastního otce, Kagekijo přiznává pravdu a zároveň vysvětluje důvody, které ho vedly 

k zamlčování své totoţnosti. Kagekijo se obdivuje svěţesti a mládí své dcery, jenţ by nyní 

měly být pošpiněny jeho stářím doprovázeným chudobou.  

Otec Kagekijo ještě s ţertem zavzpomíná na časy válečné, kdyţ dceři vypráví jednu 

svou historku z taţení. Hitomaru i se svým průvodcem se mají k odchodu, i zdá se, ţe 

Kagekijo o jejich společnost nestojí. Přesto v něm vřou emoce. „Kdyţ jej Hitomaru míjí, 

Kagekijo ji rukou zadrţí, po bolestném zaváhání však ustoupí o krok a zůstane stát obrácen 

k můstku, po němţ odcházejí.“
 56

 Přetrvávající ţivot v legendárním válečníkovi vyhasl 

spolu s odchodem této nečekané návštěvy. Kagekijo si uvědomuje nemilosrdný a přesto 

spravedlivý tok času, v němţ jiţ pouze dceřina modlitba za jeho duši bude světlem v jeho 

světě stínů. 

 

Děj hry Král Lear 

Anglický král Lear vládne své zemi moudře po dlouhých padesát let, kdyţ si 

uvědomí, ţe i jeho dny se chýlí ke konci a je na čase vybrat zákonného zástupce. Příroda 

ho však neobdařila muţským dědicem, nýbrţ třemi dcerami Goneril, Regan a nejmladší a 

nejmilovanější Kordelií. Jak však rozdělit velkou říši mezi tři dcery a jejich manţele či 

nápadníky? V Shakespearově hře rozhodne „pouhá“ odpověď na otázku „Jak moc svého 

otce milujete
57

, dcery mé“. Zatímco dvě starší sestry starému králi otevřeně pochlebují, 

nejmladší Kordélie není schopna vyjádřit své city vůči otce. To krále pobouří a doţaduje se 

vysvětlení. Kordelie skromně praví, ţe svého otce ctí, poslouchá a miluje. Jediné, čemu 

nerozumí, je skutečnost, k čemu mají její sestry manţele, kdyţ tak svou lásku k otci 

omezují. Ona sama tvrdí, ţe vdá-li se někdy, pak její manţel vezme si jen půli její lásky. 

Zbytek bude vţdy patřit jemu – Learovi.  

To však nejsou slova, která chtěl král slyšet. Zamlouvalo se mu přímé lichocení 

Goneril a Regan. Naproti tomu vyznání jeho nejmladší dcery ho pobouřilo na míru 

nejvyšší. Před zraky šlechticů Kornelii vydědil a vypudil ze svého dvora. Během chvilky 

nemajetné princezně nezbývá, neţ se uchýlit pod ochranu francouzského krále, jenţ ji ţádá 

o ruku, navzdory tomu, ţe je chudá jako kostelní myš.  
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Osudy jednotlivých postav se v tomto bodě hry začínají prolínat. Co více, 

samotných hrdinů přibývá. Jsou tu Learovi přátelé: hrabata z Glosteru a z Kentu. Ani jeden 

neschvaluje Learovo rozhodnutí ohledně Kordéliina vyhnanství. Hrabě z Glosteru sám 

nemá klidnou domácnost. Jeho nemanţelský syn Edmund intrikuje jak proti jeho druhému 

synovi Edgarovi, tak proti samotnému otci. Podaří se mu poštvat Glostera proti bratru 

Edgarovi, načeţ ten z panství raději utíká, pronásledován vojáky svého otce.  

Zatím lstivé sestry odhalují svou pravou tvář. Chovají se k otci hrubě, uráţejí jeho 

druţinu a dokonce to vyvrcholí tím, ţe Leara s opovrţením vyhodí ze svých hradů jako 

nějakého prašivého psa. Z velkolepé druţiny zbyl ještě nedávno velkému králi pouze šašek 

a hrabě z Kentu, tou dobou v převleku sluhy. Společně putují nevlídným krajem vřesovišť 

zmítaném nesmiřitelnou bouří. Zdá se však, ţe teprve v neutuchajícím běsnění hromů 

a blesků prozřel král z omámení sladkých slovíček svých starších dcer. Vykřičí nebesům 

svůj osud a posléze se zdá, ţe po majetku přichází i o rozum. Věrný Kent pro ně objevil 

skrovné přístřeší – malou, opuštěnou chatku. Chatka však jiţ jednoho obyvatele má. A není 

jím nikdo jiný neţ uprchlík Edgar, který si svým přestrojením vyslouţil přezdívku „Bědný 

Tom“.  

Sestry s pomocí svých manţelů krutě likvidují královy přátele. Jejich hněv se obrátí 

i proti hraběti z Glosteru, jehoţ Reganin manţel bez lítosti oslepí. Gloster je poté vydán na 

pospas svému osudu, bloudí, kdyţ tu na něho narazí jeho milující syn Edgar, stále ještě 

převlečen za Bědného Toma.  

Jako blesk zasáhne do dění zpráva o vylodění Francouzů v Doveru. Tam, ve 

francouzském leţení, se konečně setká Lear se svou stále věrnou dcerou Kordelii. Sestry, 

jejichţ přátelství nahlodala tajná láska k témuţ muţi – prohnanému Edmundovi – se 

naposledy spojily, aby v bitvě ubránily zemi před Francouzi. Britská armáda zvítězí a Lear 

s Kordélii jsou uvězněni v ţaláři, kde čekají na svůj ortel. Z krále poprvé během hry sálá 

opravdové štěstí. Navzdory tomu, ţe je ve vězení, můţe dlít vedle své milované dcery. 

Hra vrcholí soubojem bratrů z Glosteru, ve kterém Edgar poráţí Edmunda. V něm 

se snad konečně hne svědomí, a proto s posledním výdechem posílá bratra do katakomb, 

aby ještě zachránil Leara a Kornélii před popravou, kterou nařídil.  
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Je pozdě. Lear, šílený bolestí, drţí v náručí bezvládné tělo Kornélie. „Zabil jejího 

kata, ale svou dceru jiţ zachránit nedokázal. Umírá v pláči nad jejím tělem.“
58

 

 

Srovnání dramatické výstavby divadelních textů 

Na pozadí her Král Lear a Kagekijo se rýsuje jedno společné téma - vztah otce a 

dcery. Nejprimárnější pouto lidství je bezesporu mezi rodičem a dítětem, avšak nakolik je 

specifický právě ten jeden, vymezený otcem a jeho dcerou? Co ho odlišuje od ostatních 

rodinných vztahů natolik, ţe je mu věnována taková pozornost v oblasti umění? Rodič by 

za svého potomka dýchal, ale co tak výjimečného by udělal otec pro svou dceru? Zabil by? 

Zemřel by? Vzdal by se své hrdosti, jen aby s ní mohl na nějaký čas pobýt? Kagekijo to 

nedokázal. Nebylo v jeho silách přiznat celému světu svou ţivotní prohru, zahalil svou 

starou tvář novým jménem v naději, ţe ošálí ty, kteří by ho snad ještě mohli znát. Otázkou 

zůstává, zda tím, ţe se nevzdal své hrdosti a zapříčinil tak, ţe svou dceru jiţ nikdy neuvidí, 

dokázal také, ţe ji zároveň nemiluje. Nelze hledět na takovou otázku tak černobíle, jak se 

sama tváří. Je zapotřebí vydat se hlouběji, pod povrch příběhu, prozkoumat zákoutí 

vysloveného a teprve poté lze odpovědět. A v odpovědi bude zároveň obsaţeno i kýţené 

srovnání dramatických prvků dvou her, kterých jejich autoři vyuţili k vykreslení stavů, 

postojů i myšlenek hlavních hrdinů.  

Shakespeare rozehrává své další drama od samého počátku. Určí krále Leara za 

vykonavatele spravedlnosti, jejíţ mírou má být slovní vyjádření citu lásky k jeho osobě. Na 

tomto základě stojí rozhodnutí, které dceři přidělit kolik z jeho panství. Uţ zde se otevírá 

prostor pro zajímavou diskuzi, zda by bylo moţné, aby v japonském prostředí kdy došlo 

k podobnému incidentu. Či ještě lépe, ţe by japonské umělce kdy napadlo zasadit takový 

soud do svého díla. Pokud ano, tak se můţeme ptát i dále, zda by toto rozhodování na 

základě intimních slov dokázalo oslovit japonskou veřejnost. Uţ jen samotná myšlenka 

toho, ţe někdo (navíc král) odkazuje svůj majetek ve prospěch někoho, kdo si ho co 

nejvíce omotá kolem prstu sladkými řečmi, zdá se vrcholem povrchnosti. Shakespeare 

však není z autorů, kteří by se spokojili s plochým dějem a plochými city, proto vytvořil 

postavu Kordelie, protipól hamiţných sester, citlivou dívku, ve které můţeme spatřit 

mnoho z japonských tragických hrdinek. „Lear vyzve Kordelii ,aby vyslovila svou lásku. 
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Co můţe dodat, aby překonala ostatní? „Nic, pane můj,“ odpoví. Ohromený Lear ji ţádá, 

aby promluvila ještě jednou. Kordelie opět říká, ţe pravá láska se nedá slovy vyjádřit.“
59

 

Dobrý pane!  

Zplodil jste, pěstil, hýčkal jste mě.  

Já tu dobrotu vám splácím, 

jak se sluší,  

a poslouchám vás, miluji a ctím. 

K čemu jsou sestrám manţelé, 

kdyţ praví, ze milují jen vás? 

Vdám-li se kdy, 

ten, v jehoţ ruku sloţím slib, 

si vezme půli mé lásky, 

péče mé i něhy. 

Já se tak nevdám, abych milovala, 

jak sestry, otce jen.
60

 (Kordelie) 

Přesto, jak vidno, nedokázal se Shakespeare vyhnout tak velkým slovům, jako je 

„láska“ nebo sloveso „milovat“, která Kordelie zopakuje hned třikrát po sobě. Neměl snad 

tvůrce jako William Shakespeare takové prostředky, aby ty nejhlubší city zahalil alespoň 

z části rouškou tajemství? Bezesporu měl, avšak nestál o to a zejména o to nestáli jeho 

diváci. Shakespearův odkaz je po celém světě znám svým rozsahem, svou nadčasovostí 

a sloţitostí. Jeho sloţitost však netkví primárně v postavách, samozřejmě ţe i v nich, přesto 

je sloţitost celku rovnoměrně rozloţena i do děje, do zápletek, do jednotlivých monologů 

a dialogů konateli toho všeho jsou ovšem zase postavy. 

Na této Kordeiině výpovědi je slyšet „největší vzpoura v Králi Learovi. Proběhne 

prostřednictvím jazyka poslušnosti a lásky připomínajícího katechismus. Kordelie jistě 
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nejedná diplomaticky, zato od samého začátku mluví ryzí řečí.“
61

 Samozřejmě, ţe v nitru 

miluje svého otce bezmezně, jak jen je to moţné, přesto ji podvědomě uráţí povrchní 

lichocení v podobě velkolepých hyperbol a superlativ. Dramatickým prvkem je zcela 

evidentně Kordeliina řečnická otázka týkající se manţelství jejích sester. Nač potřebují její 

sestry manţele, kdyţ je tu jejich otec, kterého, jak ony tvrdí, tak horoucně milují. 

Goneril:„… Draţší neţ zrak jste mi, neţ svět, neţ volnost… draţší neţ ţivot, krása, 

čest.“ Regan: „…zříkám se všech slastných rozkoší, co svět a smysly mohou nabídnout, a 

celé svoje štěstí nalézám jen v lásce k Vaší Výsosti.“
62

 Byť se nejedná o akční repliky, 

které by měly za cíl rozhýbat děj nějakým směrem, nelze jim upřít vnitřní dynamičnost, 

která se dere na povrch směrem k divákovi prostřednictvím precizního výběru slov. 

Shakespeare vedle lásky staví pojmy jako jsou svět, volnost, ţivot, krása, čest, a uţ jen tím, 

ţe taková slova určil za bernou minci vůči lásce, dostal obecenstvo do stavu, kdy zpozorní 

a vzápětí se nechává strhnout proudem nadsázky a přehnaných emocí. Vţdyť alespoň 

jednou za ţivot se kaţdý člověk pokoušel nalézt ta správná slova, v nichţ by láska 

rozvinula z drobného poupěte do podoby omamného květu. Ve hře Král Lear se mu 

takových vyznání dostane hned z několika míst, avšak díky osobním zkušenostem, právě 

s uvědoměním vlastních dlouhodobých snah o vyjádření lásky, si velmi dobře uvědomuje, 

ţe ze sester mluví chamtivost a touha po moci. Divák Shakespearovi snadno a rád uvěří, ţe 

teprve Kordeliino vyznání je upřímné, je to jednoduše proto, ţe k němu má on sám nejblíţe.  

Podobnou zpověď dcery otci nalézáme i ve hře Kagekijo, a téţ na samém začátku. 

Hitomaru putuje se svým průvodcem po Japonsku, v naději ţe uvidí ještě svého otce 

Kagekija, který by se podle jí známých informací měl nacházet v kraji Hjúga.  

„Vydala jsem se poprvé  

na dlouhou cestu, 

zmáhají mě útrapy,  

jeţ patří k cestování, 

však touha spatřit otce  

dává mi sílu.  
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Slzami stesku provlhlé rukávy  

namísto podušky na loţi cestovním,  

jemuţ i rosa  

přidává svůj chlad.“
63

 (Hitomaru) 

Dlouhá cesta, umocněná slovem útrapy, na které hrdinka uvyklá pohodlí není 

připravena, je nekompromisně potlačena její touhou po shledání s rodičem, tak vzdáleným, 

ale přesto přítomným, protoţe jinak by takovou pouť nebyla podnikala. Její replika 

vypovídá o oběti i hlubokém stesku ukrývajícím se v symbolickém vlhkém rukávu. Jako 

pevně vztyčený sloup stojí před Hitomaru setkání s Kagekijem, je jejím cílem, přesto 

nikterak vysněným. Existuje v této realitě a ona je proto ochotna mu obětovat vše. Podobně 

jako Kordelie, tak i Hitomaru vnímá svého otce jako skutečnou bytost, nikoli jako cosi 

nadpřirozeného, co by se mělo uctívat či opěvovat, něco, co by mělo zaniknout 

v superlativech a hyperbolách. To, ţe se vydala na cestu za účelem najít otce, je podáno 

jako fakt, doplněný o skromné vyjádření smutku a něţné ryzí lásky.  

Dcera pokračuje se svým průvodcem v cestě, ale i další výjev spadá do části dţo. 

Jedná se o Kagekijovu první a zároveň sólovou scénu, kdy ho divák poprvé spatří coby 

starce sedícího v nuzné chýši, jejíţ závěs před jeho výstupem odhrnuje jevištní pomocník.  

„Pinií u vchodu 

uzavřen, o samotě  

trávím tu svá léta.  

Ale navíc  

i světlo zraku jsem uţ ztratil 

a tak ani změny času  

nerozeznávám  

a v temnotách uvnitř  

své bídné chýše  

nadarmo jej prospávám. 
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Ani oděv nestřídám  

podle tepla či chladu  

a mé tělo  

uţ se v pouhou kostru  

proměnilo.“
64

 (Kagekijo) 

První, co zaútočí na smysly publika je doslova hmatatelná rezignace na tento svět. 

Člověk upadá spolu s hrdinou do melancholie, zabředává v louţi apatie a sdílí Kagekijovu 

temnotu, na níţ je jediným lékem spánek. To, co lze nazvat dnešním moderním termínem 

„deprese“, proţívá stařec nejen s uvědoměním věků, které proţil, ale především s tím, jak 

je proţil. O tom, ţe Kagekijovým přídomkem bylo „Sedmizlostný“ a ţe patřil 

k nejchrabřejším z vojska mocných Tairů, ví obecenstvo jiţ z první scény, kde hovoří 

Hitomaru, přesto nikdo neočekává, ţe kdysi proslulý válečník hnije jako lidská troska 

kdesi v Mijazaki. Kde dlí duše onoho hrdiny dnes? Zemřel spolu s pádem Tairů a jen 

Kagekijova tělesná schránka chátrá nyní v tak ošuntělém obydlí? Náznak odpovědi dá se 

vyčíst ve zmínce o zraku. Nakolik znamená „ztratit světlo zraku“ doopravdy přijít o zrak, 

oslepnout. Kagekijův postoj spočívá totiţ v tom, ţe „nechce vidět“. Nechce vzpomínat 

a tím si zároveň uvědomovat tu proměnu v ubohého tvora, kterým není nikdo jiný neţ on 

sám. To, jak klade důraz, ţe uţ „ani oděv nestřídá“, podává naléhavý důkaz o jeho 

lhostejnosti vůči lidskému koloběhu ţivota a s ním souvisejícímu koloběhu přírody, 

připomenutého slovy „podle tepla či chladu“.  

Jak se ve srovnání s Kagekijem s nepřízní osudu vyrovnává Král Lear je patrné 

z následujícího momentu hry, kdy krále vyhnaly jedna po druhé obě jeho starší dcery 

a právě bloudí s Kentem a svým šaškem v pustině, provázen hřměním kruté bouře.  

„Tobě se zdá, tahle lítá bouře  

nás promáčí na kůţi…  

Kdyţ máme větší bolest, 

 tu menší sotva cítíme.  

Kdyţ medvěd zaţene nás aţ ke řvoucímu moři,  
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vzepřeme se mu. Jenom klidná mysl  

citlivě vnímá bolest. Smršť v mé duši  

vzala mým smyslům všechnu vnímavost.  

V srdci mi tepe jenom nevděk dětí! 

... Já se pomstím! A pořádně!  

Ne, nebudu jiţ plakat.  

Vyhnat mě! Do takové noci!...“ 
65

 (Lear) 

Lear projevuje znaky imunity vůči běsnění ţivlu, necítí chlad, jelikoţ ho svou 

intenzitou překonává bolest jiného druhu – „nevděk dětí“. Learova promluva ţhne osobním 

plamenem, zklamání z proradných sester se mísí touhou po pomstě, která jde aţ za hranici 

lidské soudnosti. Právě sem sahají počátky králova šílenství, v němţ bouře nad jeho hlavou 

dokonale koresponduje se „smrští“ uvnitř královské lebky. Navzdory skutečnosti, ţe se 

v tomto momentu podobá Lear japonskému Kagekijovi více, neţ v celém zbytku dramatu, 

popasoval se se všemocnou rukou osudu odlišným způsobem neţ sešlý válečník z nuzné 

chýše. Kagekijo zavřel oči a vícekrát netouţí po tom je otevřít. Tápání ve stínech přijímá 

jako snesitelnější neţ boj. Nevěří tomu, ţe by mohl obnovit lesk své dřívější slávy a doţít 

coby hrdý veterán dávných válek. Naproti tomu Lear si nenechá líbit rány mocností, 

nepřijímá činy svých dcer, prahne po pomstě. Jeho hrdost utrpěla takovou újmu, ţe králi 

nepostačí pouze ji oplakat. Sestry Regan a Goneril ranily Learovu dříve dobře ţivenou 

ješitnost u samého kořene, kdyţ krále vyhnaly ze svých hradů. Opět nelze nepoukázat na 

Shakespearovu jedinečnou práci s dramatizací scény. Zaprvé tu vystupuje zdivočelý 

přírodní ţivel – drama samo o sobě. Zadruhé na diváka cíleně působí Learova bouře 

duševní, deroucí se na povrch skrze slova jako „řvoucí moře“ nebo „v srdci mi tepe 

nevděk“. A konečně zatřetí kontrast dvou psychických stavů – plačící, raněný král a oproti 

němu – král ţíznivý po odplatě. V Kagekijově promluvách není ani stopa po pouhé 

myšlence na pronásledování Minamotů, kteří ho odsoudili k vyhnanství. Po celou dobu 

děje se nezmiňuje o svém postoji vůči vítěznému rodu, nevyjadřuje se k faktu, ţe to byli 

oni, kdo na něj uvalil trest, pro slavného reka, horší neţ smrt. Kagekijo totiţ narozdíl od 

Leara svaluje veškerou vinu na svou hlavu, to on jednoduše nezvítězil, proto se nesmí cítit 

jako vítěz. Nemá se vzpírat osudu poraţených, smí jen čekat na konec svých dní 
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s občasnými připomínkami světlé minulosti tehdy, kdyţ kolemjdoucí zatouţí v rozmaru 

vyslechnout si od chudáka vyprávění o bojích mezi Tairy a Minamoty. Kdyby se Kagekijo 

zachoval po způsobu Leara, těţko by tak čistě emotivně vyznělo jeho setkání s dcerou. 

Nevynikl by tak obraz dvojice zbědovaného starce a mladé, svěţí dívky, jeţ pojí vzájemné 

pouto nikdy nevyslovené lásky.  

Z části ha, od té chvíle kdy Hitomaru zkoumá ţebráckou chýši aţ po skutečné 

odhalení totoţnosti Kagekija Sedmizlostného, pochází následující ukázky. Ukázka první 

představuje nepřímý rozhovor dcery a otce, mezi nimiţ ční bariéra v podobě nepoznání, 

které je na jevišti ztvárněné uzavřenou chýší. Z ní vychází pouze Kagekijův hlas. 

Hitomaru:  

„Jak je to divné, 

tato chatrná chýše  

je na spadnutí  

a nezdá se, ţe by snad  

v ní někdo ţil,  

však drsný hlas  

se z ní ozývá.  

Třeba nějaký ţebrák  

se tam usadil,  

tak mi to teď z dálky“  

trochu připadá.“ (Hitomaru) 

„Kdyţ přijde podzim,  

neohlásí se mi  

jasem v očích,  

s větrem přichází ten host,  

ale odkud je?“ (Kagekijo) 

 „Nevím, kam mám ještě jít,  
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marně tu bloudím  

a nemám ani, kde na chvíli  

odpočinout v míru.“ (Hitomaru) 

 „Na tomto světě klamu  

není vlastně místa,  

neboť je pouhou prázdnotou,  

a táţe-li se někdo, 

kdo je to tělo nicotné,  

coţ je potřeba odpověď mu dát?“(Kagekijo)
66

 Navzdory tomu, ţe spolu dvojice 

nekomunikuje přímo, nehledí si do očí, ba dokonce nevidí ani jeden druhého, dialog, který 

vedou, je provázán sdílenými asociacemi a nese se ve společném duchu. Dívka pozoruje 

nuzné obydlí, nahlas uvaţuje, kdo v něm můţe ţít. Otec v tu chvíli vytuší cizince, který 

„přichází s větrem“, jinými slovy, cizincův hlas přivál vítr aţ k uším starého muţe. 

Kagekijův zrak zeslábl, nepozná návštěvníka a tedy i on se můţe jen dohadovat, kdo venku 

vlastně stojí. Na Hitomaru začíná doléhat  vyčerpávající pouť, netuší, kudy pokračovat 

v cestě, do jejího hlasu se začínají vtírat pochyby o smyslu hledání. Na její povzdech, ţe jiţ 

„nemá ani, kde na chvíli odpočinout v míru“, nezávisle zareaguje ţivotem unavený 

Kagekijo ve své chýši. Svět označuje jako „místo klamu“. Místo, kde platí zákon „co bylo 

jednou mladé a silné, a jeví se tak navěky, nehledě na vnitřní sebejistotu zeslábne 

a zešediví.“ Svět se podle Kagekija utváří prázdný, není v něm nic, pro coţ by stálo za to 

ţít. Jeho vnímání koloběhu lidství se připomene čtenáři i v tomto sborovém úryvku:  

„Leč i jednoroţec zestárlý  

nakonec vypadá jako sešlá herka.“
67

 (sbor-hajaši) 

Sám sebe degraduje na „nicotné tělo“, skořápku bez duše, která odešla s dny jeho 

síly. Vlastní opovrţení představuje hlavní dramatický motiv hry. Od něho se odvíjí 

Kagekijovo sebezapření, to do jaké míry se straní světa, i jeho slepota hraje v příběhu 

důleţitou roli. Kagekijo je v podstatě sám o sobě dramatickým prvkem, v němţ se sváří 
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depresivní stavy apatie s rozporuplnými pocity sebelítosti, to jeho postava v sobě nese 

dramatičnost celé hry. Záleţí vůbec onomu neznámému kolemjdoucímu na odpovědi na 

jím poloţenou otázku?  

Také v Králi Learovi lze najít podobný výjev. Ten, ve kterém Edgar doprovází 

slepého otce Glostera k nejvyššímu srázu, z něhoţ by pádem ukončil svůj ţivot. Hrabě 

z Glosteru také nevidí svého partnera v dialogu, netuší, kdo  s ním ve skutečnosti kráčí 

pustinou. Gloster pokleká před neexistující propastí:  

„Vy mocní bohové!  

Zříkám se světa před vaším zrakem,  

v pokoře setřásám své utrpení.  

Kdybych je snášel dál a neskočil,  

vzepřel bych se tím vaší mocné vůli  

a knůtek ţivota, co ošklivím si,  

by stejně dohasl.  

Ţije-li Edgar, ţehnejte mu!  

– Buď sbohem.“  

Edgar mu odpovídá: „ Sbohem, pane.“
68

 Paradoxně, s cynickým podtónem, procitl 

Gloster v okamţik, kdy mu krutý Cornwall vypíchl obě oči. Zjistil pravdu o Edmundovi, 

i poznal tehdy, jak ukřivdil svému druhému synovi Edgarovi. I Gloster, stejně jako 

Kagekijo, ţil ve světě klamu, avšak on z toho důvodu, ţe sám a snadno uvěřil lţím 

intrikářského Edmunda. Svou bolest přijímá v souladu s rozhodnutím vyšších mocí, kráčí 

vstříc smrti se stručnými slovy lítosti nad zavrţením Edgara, který však nyní stojí po jeho 

boku. Divák je udrţován v napětí skutečností, ţe on ví, kdo je tím bláznem vedle starého 

hraběte a jen vyčkává, zda Shakespeare povolí zbystřené smysly prozrazením Edgarovi 

totoţnosti, či nechá starce „zemřít“ v pochybách o ţivotě nebo smrti syna.  

Druhou ukázkou z části ha budiţ ta, v níţ vesničan oslovuje Kagekija jeho pravým 

jménem i přídomkem Sedmizlostný. „Jak nepříjemné zvuky, jak nepříjemné zvuky! 

(Přikrývá si dlaněmi uši.) Uţ tu dnes někdo byl z mé domoviny, ale bylo mi stydno z toho, 
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jak vypadám, a zapřel jsem se, ač mi to bylo líto. Tisícerými proudy slzí mi jiţ zpuchřely 

rukávy, ale poznal jsem, ţe vůbec všechno je jen sen a v něm je člověk marnost sama. 

I ustanovil jsem se na tom, ţe jiţ nepatřím do tohoto světa a jsem tu jen ţebrákem.“
69

V 

tom, co Kagekijo říká, sám sobě odporuje. Tvrdí, ţe „všechno je jen sen a v něm je člověk 

marnost sama“. Pokračuje, ţe „jiţ nepatří do tohoto světa“. Tím jasně, ţe se straní 

ostatních ţivých bytostí, které dlí na této planetě a zastává názor, ţe tento svět není reálný. 

Pak proč tedy vyjadřuje lítost nad tím, ţe zapřel své jméno osobě, která se po něm 

vyptávala? Nebylo mu snad „stydno z toho, jak vypadá“? Pokud je schopen projevovat 

takové emoce jako je lítost a stud, tak přece není moţné, aby nepatřil do tohoto světa. Byť 

tomu sám jiţ nevěří, zůstaly mu lidské city, uvědomuje si svou existenci stejně dobře jako 

kdokoli jiný. Dramatický rozpor mezi niterním vnímáním a pozemskou realitou určuje 

spád této hry nó. Nemůţe být příliš sviţný, jelikoţ není v lidských silách si tak rychle 

urovnat vlastní myšlenky a zmatek, který vládne v jeho srdci. Toto drama přímo volá po 

pozvolném rozboru duše jedince, aby ani jeden aspekt jeho jednání nebyl opominut. 

Kagekijo se můţe západním očím jevit chladně, ale kdo dokáţe číst mezi řádky, mezi 

verši, které starý válečník odříkává, nemůţe neodhalit hloubku jeho citů, které chová ke 

své dceři. Pocit hanby a studu se projevuje ve starcových výpovědích a samotné slovo 

„hanba“ zazní během celé hry hned několikrát. Je otázkou, zda-li bychom v západní 

kultuře našli hrdinu Kagekijovi podobného. Podobného v tom smyslu, ţe by dokázal zapřít 

nejtěsnější  příbuzenské pouto otce a dcery.
70

Důvodem pro toto zapření je skutečnost, ţe  

by se tak celý svět dozvěděl, kdo je otcem Hitomaru, a právě tím by byla zostuzena i ona. 

Neţ to, raději přemůţe nepopsatelnou bolest v srdci a vyšle dívku hledat otce dál, ona se 

nikdy nedozví, ţe jím byl onen zuboţený stařík a nikdy nebude před lidmi zahanbena 

otcovou proměnou. Vesničanovo dotírání vzbudilo v Kagekijovi nové emoce, jiné neţ 

lítost a stud.  

„Kromě toho i mé jméno 

je jménem tohoto kraje (Hjúga)…  

Nevoláte mě však teď  
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tím případným jménem,  

nýbrţ tím, jeţ mě obrací do minulosti,  

kdy jsem ztratil sílu,  

upustil svůj luk,  

a myslíte si, ţe uţ to nevzbudí můj hněv,  

však přeci mě to zlobí.  

Ţít na nějakém místě…  

Zprotivit se lidem v okolí,  

na jejichţ laskavost je  

člověk odkázán…“
71

 (Kagekijo) 

To, ţe ho vesničan oslovil jeho pravým jménem, jehoţ zvuk kdysi děsil jeho 

nepřátele i za opevněním, způsobilo tu náhlou proměnu z rezignujícího starce na 

rozohněného muţe, jehoţ kousl pes na citlivém místě, dosud nezahojeném. Zloba i hněv 

však se však opět vytrácí, jak Kagekijo znovu padá do hlubin sebelítosti, kdyţ říká, ţe je 

„odkázán na laskavost lidí z okolí“. Přijímat jen milodary, přeţívat díky soucitu někoho 

jiného, to zajisté není podzim ţivota, hodný velkého válečníka. A právě proto ho oslovení 

„Kagekijo Sedmizlostný“ bodlo u srdce, kdyţ spolu s ním spatřil v duchu své silné paţe, 

svou ničivou zbraň. To vše odvál vítr času. 

Zvrat v ha přichází v okamţiku, kdy nešťastná Hitomaru konečně promluvila přímo 

ke svému otci. Nevydrţela jiţ být svědkem toho, jak otec zapírá i to, ţe uţ se po něm toho 

dne kdosi sháněl, ačkoli mu uţ zcela jistě muselo dojít, ţe tím cizincem nebyl nikdo neţ 

Hitomaru.  

„Ach,já nešťastná, 

po celou dlouhou, dalekou cestu  

déšť a vítr, rosa a jíní 

mě souţily a já je snášela  

a teď můj záměr měl by zůstat nesplněn!  
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Ach, já nešťastná.  

Coţpak je to moţné,  

aby vlídnost otcovská  

nebyla ke všem dětem stejná?  

Je to pak láska?“ (Hitomaru) 

Kagekijo reaguje takto:  

„Do této chvíle  

byl jsem odhodlán se zapřít  

a zatajit, co zdá se odhaleno. 

Jak lehká rosa 

marné je mé konání,  

aţ je mi hanba.  

Jsi tak krásná a svěţí  

jako jarní květ,  

však kdybych se měl hlásit  

ke svému dítěti,  

musel bych světu přiznat,  

ţe tvým otcem je ţebrák.  

Ta nevůle k jednomu zmařila druhé,  

ale neměj to za zlé starému otci.“
72

 (Kagekijo) 

Zlom děje tkví právě v tomto dialogu. Dcera se nehodlá smířit s tím, ţe by její pouť 

měla přijít vniveč a na pokraji zdárného konce by měl být její záměr odsouzen k nesplnění. 

Tváří v tvář otci nechápe jeho odmítavý postoj, má za to, ţe z něho mluví láska, myslí si, 

ţe ji jako dítě nemiluje. Nářek jejích slov přejde v pláč, naléhavý smutek rozpůlí 

Kagekijovo uţ tak rozervané srdce. Měl v úmyslu, „zapřít a tajit“ vše, co by mohlo, jak on 
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se domnívá, ranit dceřiny city. Nepomyslí na to, ţe by Hitomaru nemuselo záleţet na tom, 

kým nyní je, ale hlavně, ţe je s ní. Teprve poté, co vyslechne její zpověď a v ní veškerý ţal, 

se kterým musela proţít svůj ţivot, dospěje k závěru, ţe jeho „konání je marné“ a jeho 

mysl zaplavuje pocit hanby. Míra a hloubka jeho ryzího citu leţí v posledních dvou větách 

tohoto úryvku. Čtenář věří jeho lásce, jelikoţ prostředky k jejímu vyjádření jsou prosté, 

srozumitelné, autor hry lásku nenatahuje zbytečnými přívlastky ani ji nezveličuje pomocí 

hyperbol. Jako starý člověk, jako kaţdý člověk dělající chyby během ţivota, i Kagekijo 

prosí o odpuštění. Ta prosba, byť stručná, nepostrádá nic z upřímnosti, a snad právě proto 

v tomto místě hry divák se starým bojovníkem sympatizuje.  

Paralelou výpovědi Hitomaru je ukázka ze scény, kdy Leara konečně přivedou do 

tábora Francouzů. O poblouzněného krále pečuje lékař, pod milujícím pohledem věrné 

Kordelie.  

„Sníh ve tvých vlasech vyţadoval soucit, 

 i kdybys nebyl otcem. Tuhle tvář  

dávat šanc vzteklým ţivlům? (Vzdorovat  

temnému dunění hrůzného hromu?...) 

Psa svého nepřítele, kdyby mě  

i pokousal, bych do takové noci  

nevyhnala ven! A můj otec, chudák,  

musel spát s prasaty a pobudy  

v pelechu ze smradlavé slámy! Hrůza!  

Jen zázrakem neztratil s rozumem i ţivot!...“
73

 (Kordelie) 

Úděly obou ţen, Kordelie a Hitomaru, jsou si v jádru více neţ jen podobné. Jejich 

otcové je z různých důvodů odvrhli. Ale přestoţe zranili tak křehké duše, jako jsou duše 

ţenské, nezlomili tím jejich vrozenou lásku, úctu potomka vůči rodiči. To, jak si Lear na 

začátku hry vyloţil Kordeliino vyznání, zapříčinilo, ţe ji vydědil, ponechal svému osudu 

chudou jako kostelní myš, bez prostředků, bez zázemí a co nejhůře, bez otcovské lásky 

a ochrany. Záhy Kordelie vyplní otcovu vůli, kdyţ odchází z jeho panství. Nemá přitom 
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ţádnou naději, ţe by otec kdy své rozhodnutí změnil, ale protoţe její přirozeností je 

poslušnost, protoţe je jí dána do vínku smířlivá povaha, nepokouší se o další pření, ani 

domluvu. Opouští svého otce na jeho přání. Na jejích citech se ale změnilo pramálo, stejně 

jako v srdci Hitomaru. Kordélie, kdyţ spatří svého otce ve francouzském leţení, mluví z ní 

stále stejná, nezměněná něha, hladí slovem, ctí Learovo stáří a zároveň i postavení 

bývalého krále, kdyţ zmiňuje, jak musel on – Jeho Výsost – strávit předcházející noc. 

Postava Kordelie dokazuje, ţe i mírný a klidný hrdina můţe rozbouřit stojaté vody svého 

charakteru. Tento paradox přispívá k napětí závěru dramatu. Kdyţ Kordelie hledí na 

utrpení, které její sestry otci způsobily, jímá se jí hněv, zředěný ţenským soucitem. Stejný 

soucit spatřuje divák i ve slovech Hitomaru. Nezáleţí jí na tom, jak starý či mladý otec je. 

Zda drţí v rukách moc nebo přeţívá na drobných darech kolemjdoucích vesničanů. Touţí 

po „otcovské vlídnosti“, která by měla být „ke všem dětem stejná“.  

Sloţení postav v závěrečném kjú se nemění. Vesničan sdělí Kagekijovi Hitomařinu 

prosbu. „Ráda by si vyslechla vyprávění o tom, jak Kagekijo slavně bojoval u 

Jašimy.“ Kagekijo odvětí: „Je to sice velice neţenské přání, ale kdyţ sem tak odhodlaně 

přišla z té velké dálky aţ sem, měl bych jí vyhovět a přednést nějaký příběh. Ale aţ mé 

vyprávění skončí, pošlete ji laskavě hned zase domů.“
74

 Na tomto místě se člověk musí ptát 

proč Kagekijo znovu odvrhuje svou nově nalezenou dceru a proč ji od sebe opět odhání. 

Není snadné vyznat se ve starcových pocitech. Oceňuje dceřinu vytrvalost spolu  

s odhodláním, které vloţila do svého hledání, ale teď tváří v tvář se připravuje na její 

odchod. Na diváka musí působit zajisté zvláštně, ţe Kagekijo nehovoří přímo s Hitomaru, 

ale vyuţívá ke komunikaci prostředníka – vesničana. Moţná by sám nedokázal říci ta tvrdá 

slova dítěti do očí, a proto se uchyluje k nepřímému dialogu skrze jiného člověka.  

Sbor přejímá roli vypravěče, zpívá o činech z doby Kagekijova mládí:  

„Vojska Tairů i Minamotů 

studem odvracejí oči.  

Aspoň jednoho rád by vyzval k boji,  

a s tím záměrem svůj meč  

podrţí si loktem v podpaţí.  
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„Zde před vámi stojí bojovník rodu Taira,  

Kagekijo zvaný Sedmizlostný!“ 

volá a běţí, volá a běţí, 

chytit a drţet rukou  

chce jednoho z nich.  

Byl to Mihonoja, jejţ nakonec popadl  

za týlový okraj přílby…  

Dvakrát uţ se mu vyškubl a utíká,  

je to však vytouţený sok,  

jenţ nesmí prchnout… 

Však majitel přílby běţí pořád dál, 

aţ dosáhne bezpečí.  

Tu zůstane stát a udiveně řekne:  

To je strašná věc,  

jakou ty máš velkou sílu v rukou!  

Na to Kagekijo:  

A ty, Mihonojo, 

zato máš zas  

pořádnou sílu ve vazu.  

Zasmáli se a šli kaţdý ke svým.“
75

 (sbor) 

Konečné zúčtování mezi otcem a dcerou je oddáleno, pozdrţeno pro připomínku 

dávných dní, časů, kdy se Kagekija obávali všichni Minamotové. Během vzpomínání 

Kagekijo „rozkvete“ v původního hrdinu, jímţ opravdu kdysi býval, vyprávění příběhu si 

bezesporu uţívá, proţívá tak znovu svou minulost a stává se opět tím nebojácným rekem, 

o němţ se zpívají písně. Válečnou scénu líčí překvapivě konkrétně, nehalí ji pouhým 
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náznakem, jak je tomu u nó zvykem. Obecenstvu si můţe snadno představit prach, který se 

zvedá za běţící dvojicí, proţívá zápas o holý ţivot, vnímá Kagekijovu sílu i úprk jeho 

nepřítele. Tento úryvek doslova oţívá před očima diváka, strhne ho prokresleným obrazem 

napětí a akce. Úkol satiry na konci úryvku spočívá jednoduše v tom, ţe musí vypravování 

poněkud zlehčit, aby se publikum pokud moţno odpoutalo od této drobné epizody a mohlo 

plně zakusit sílu poslední scény dramatu. Kdyby autor vynechal parodizující část, dopustil 

by, ţe někteří diváci zůstali jednou nohou ve válečné historce, oněmělí snad i smrtí 

Kagekijova soka, a nohou druhou by měli nakročit do závěrečného monologu starce, 

v němţ se provţdy loučí se svým jediným dítětem. Komika zastává v tomto úseku děje 

důleţitou roli, uzavírá jeden malý příběh, aby mohl ustoupit velkému závěru. 

„Kdyţ jej Hitomaru míjí, Kagekijo ji rukou zadrţí, po bolestném zaváhání však 

ustoupí o krok a zůstane stát obrácen k můstku, po němţ odcházejí.“ 

 

Ţivá minulost byla  

v tom vyprávění. 

Leč v těle sešlém věkem 

hlas, ba i srdce 

tak se mi rozechvěly, 

aţ je to hanba.  

Ba, tento svět je místem 

samých odchodů. 

Útrapy mého ţití uţ záhy skončí. 

Navrať se brzy sem zas, 

aţ přijde ten čas a já 

uţ tu nebudu, 

pomodli se za mne. 

Bude to slepci 

jediným světlem v těchto temnotách, 



 63 

útočištěm na zlé cestě, 

mostem na onen břeh. 

Pozdrav na rozloučenou 

z obojích úst,  

ten jediný ţivý zvuk 

setrval v mysli 

a je to upomínka otci i dceři. 

A je to upomínka otci i dceři.
76

 (sbor) 

Samotný závěr dramatu je tradičně nejcitlivějším a nejvypjatějším momentem celé 

hry. Kdyţ uţ byla poloţena otázka, existuje-li hrdina západního typu, takový, který by 

dokázal zapřít své jméno, jen aby uchránil svého potomka před něčím tak abstraktním jako 

je stud ze zchátrání vlastní tělesné i duševní stránky, tak je nutné tázat se ještě dále, zda by 

takový hrdina dokázal přemoci rozpolcenost osobnosti, kdy ho na jedné straně ovládá 

radost, euforie ze znovunalezení v pravdě ztraceného dítěte a na straně druhé si bolestně 

uvědomuje, ţe po dlouhé roky pro potomka nic neudělal a tedy nemůţe očekávat, ţe by se 

nyní dítě věnovalo jemu, byť uţ nastaly jeho poslední dny. A i kdyby bylo jediným přáním 

Hitomaru zůstat s otcem do jeho smrti, tak Kagekijo nemůţe jinak neţ odmítnout, kvůli 

hanbě, kterou by na sebe tímto rozhodnutím vzala. Zdá se, ţe to všechno si zúčastněné 

postavy dobře uvědomují, jak postavy hlavní, Kagekijo a Hitomaru, tak i vesničan 

s průvodcem, kteří do ničeho nezasahují, vědí totiţ, ţe tak je to správné, nikdo se 

nepokouší o vyvolání dramatické scény, při níţ padají divoká slova a herci předvádí vášní 

zrudlé grimasy.  

Pro srovnání, Learův poslední výstup:  

„Uţ mého blázínka (Kordelii) mi oběsili.  

Neţije!  

Pes a kůň i krysa ţijí, tak proč ty ne?  

Uţ se mi nevrátíš.  

Nikdy, nikdy, nikdy, nikdy, nikdy…“ (umírá)  
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Kent: „Mé srdce, přestaň tlouct, uţ dost!“ Edgar: „Můj pane!“ Kent: „Netrapte ho 

uţ a nechte ho umřít. Bylo by kruté dál ho napínat na skřipec světa.“
77

 Drama se odehrává 

takřka aţ do poslední věty. Shakespearova tendence napěchovat hru dějem a akcí se 

potvrzuje i v dramatu Král Lear. Od okamţiku, kdy král dělí své království mezi dcery, aţ 

po jeho poslední vydechnutí se divák nezastaví. Neustále čelí novým a novým zápletkách, 

snaţí se orientovat ve změti vztahů mezi jednotlivými postavami, aţ by se dalo říci, ţe mu 

hlavní proţitek musí protéci mezi prsty, kterými se tak urputně drţí spletitého příběhu. 

Vedle tohoto typu dramat stojí japonské nó, kde o sloţitosti děje nemůţe být ani 

řeč. Co se vlastně odehrálo ve hře Kagekijo? Nikoli v přehnané zkratce – dcera se vydala 

hledat otce, slavného válečníka, odsouzeného k vyhnanství. Otce se jí skutečně podaří 

nalézt, ale není jiţ tím neohroţeným bojovníkem, ale neduţivým, světem zklamaným 

starcem. Na dceřinu ţádost vypráví příhodu z války, a tím vyčerpal veškerou stránku 

dějové akce. A závěrem budiţ to, ţe se spolu rozloučí a dcera odchází zpět domů. Proběhlo 

zde skutečně drama nebo to byl jen lehký sen…?  

Divadlo nó vyţaduje aktivního diváka, posluchače, čtenáře. Nó dokonale plní svůj 

úkol, předává obecenstvu náznak emoce. Převrací jej ze všech úhlů, z pohledu světa 

zdejšího i z pohledu světa mimo tento. Nó nemá zapotřebí konkretizovat nic, ani prostor, 

ani čas, ani emoce. A právě tomu si díky Shakespearovi a ostatním západním autorům 

uvyklo běţné obecenstvo z oblasti starého kontinentu a nového světa, a snad proto vnímá 

divadlo nó jako statické, neakční a postavy jako načrtnuté, pasivní loutky.  

„Dramatický příběh je vybrán a zredukován tak, aby vyvrcholil ve vypjaté emotivní 

situaci, a v závěru hry je umocněn tanečním vystoupením hlavního herce. Ostentativní 

předvádění citů se však vylučuje, stejně jako předvádění veškerých všedních skutků 

a přehnaného humoru. Od diváků se očekává znalost příběhu a značná představivost. 

Jemnou nápovědí, zkratkou a náznakem jsou neustále vybízeni k dotváření 

a spoluvytváření představení. To, co cítí a proţívají v soustředěném tichu svého vnímání, je 

důleţitým protipólem toho, co se děje na jevišti. Výsledným účinkem divadla nó je právě 

tato soustředěná tvůrčí souhra mezi hercem a divákem.“
78
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ZÁVĚR 
Dramata nó se od Shakespearových her liší, a přesto se jim nedá upřít jistá 

podobnost. Na předcházejících stránkách práce byla vyvinuta snaha tyto odlišnosti 

a podobnosti odhalit; cíl závěru spočívá v jejich shrnutí a stručné charakteristice. Pro lepší 

názornost se autorka uchyluje k vyuţití tabulek. Tabulka č. 1 znázorňuje podobnosti a 

rozdíly rozdělené z hlediska faktického a teoretického . Lze v ní najít neměnná a obecná 

fakta o zkoumaných subjektech dramatického umění a na první pohled si udělat obraz o 

dramatu jako takovém. Tabulka č.2 překračuje tento standardní rámec a proniká pod 

povrch divadla a klade si za cíl zhodnotit konkrétní prostředky slouţící k vyjádření 

dramatičnosti v rámci nó a her Williama Shakespeara.  

 

Tabulka č.1a 

Fakticky podobné / rozdílné 

 
Doba 

vzniku 
Struktura 

Délka 

představení 

Počet 

postav 
Náměty 

 

H
ry

 n
ó

 

 

14. 

století 

Dţo,  

ha,  

kjú 

V době 

Zeamiho 

trvala jedna 

hra 30-45 

minut, 

postupně 

došlo k 

prodlouţení 

na 60 – 90 

minut 

4 - 7 

Waki nó, 

ašura nó, 

kacuramono, 

jobanmemono, 

kirimono 

 

 

S
h

a
k

es
p

ea
ro

v
y
 h

ry
 

 

16.  

století 

Expozice, 

kolize, krize, 

peripetie, 

katastrofa a 

katarze 

120 – 180 

minut 
Min. 7 

Komedie, 

tragédie a 

historické hry 
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Tabulka č.1b 

Teoreticky podobné/ rozdílné 

 Role přírody a 

bájí 
Nositelé napětí Dramatická výstavba Podstata 

 

H
ry

 n
ó

 

 

Důleţitá. Nó 

čerpá své 

niterní kouzlo 

z podstaty 

Země a téţ se 

opírá o příběhy 

z dávné 

minulosti. 

Přírodní 

scenérie, 

výrazná 

(typizující) 

emoce hrdiny, 

legenda váţící 

se k určitému 

místu, duše 

bloudící po 

tomto světě, 

atd. 

Jednoduchá. Drama, jak 

ho zná západní divák, se 

začíná rozvíjet aţ na 

přelomu mezi ha a kjú. 

Obvykle ho doprovází 

hlubší dialogy neţ ve 

zbytku hry, avšak větší 

akce postrádá. Závěr 

mívá náznak otevřenosti. 

Zapojit diváka 

do představení. 

Připomenout mu 

jiţ známý 

příběh, naznačit, 

zahalit 

skutečnost 

tajemnou krásou 

a abstrakcí. 

Úkolem diváka 

je, alespoň letmo 

zahlédnout, co se 

pod ní skrývá. 

 

S
h

a
k

es
p

ea
ro

v
y
 h

ry
 

 

Pouze okrajová. 

Příroda jen 

dokresluje 

atmosféru, popř. 

vnitřní náladu 

hrdiny. Báje a 

vyprávění 

z minulosti se 

v S. hrách 

objevují zřídka. 

Nešťastná 

náhoda, 

komplikovaná 

osobnost 

hrdiny, barvitý 

popis emocí, 

jednotlivců i 

prostředí, 

dialogy a 

monology. 

Sloţitá. Zakládá se na 

akci od expozice aţ po 

katastrofu. Hra neustále 

„uhání kupředu“, větví se 

a nabaluje další zápletky, 

aby mohla skončit 

vyřešením všech 

najednou, v grandiózním 

závěru. 

Seznámit diváka 

s konkrétním 

příběhem. 

Pobavit, 

rozplakat, poučit 

– obohatit ho o 

pocity jiných 

lidí, které pak 

snáze odhalí sám 

v sobě. 
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Tabulka č.2 

Dramatická výstavba – prostředky 

 
Hry nó Shakespearovy hry 

Monolog, 

dialog 

Monologů není příliš. Tím ale hrdina 

přichází o moţnost zplastičtění svého 

charakteru. Dialogy jsou prosté, 

většinou s příchutí vypravěčské 

tendence. 

Monolog je vyuţíván hojně, 

samozřejmě se ale nestaví na 

úroveň dialogu. Ten je 

sviţný, bohatý na slova, 

dokáţe malovat, hladit, 

hanět i bouřit. 

Větná stavba 

Vyváţená. Větné konstrukce nejsou 

příliš sloţité, často se vyskytují věty 

prosté, které dodávají hře spád. Ani 

souvětí ale nejsou výjimkou. 

Vyváţená. Jednoduché věty 

střídají souvětí a naopak. 

Vypravěč 

Vypravěč je nepostradatelný. 

Zasvěcuje diváka do příběhu, avšak 

činí tak na úkor akce. Hra se jeho 

působením zpomaluje. 

Funkce vypravěče je 

potlačena silou děje, pro 

který by byl tento prvek 

brzdou. 

Citově 

zabarvená 

slova 

Těmito slovy se šetří. Přívlastky, 

zdrobnělinami, hyperbolami by nó 

přišlo o svůj tajemný nádech, bylo by 

„odhaleno“ ve své prostotě. Divákovo 

proniknutí do děje je náročné. 

Výpovědi postav jen 

překypují emocionálně 

laděnými slovy. Snáze se 

pak divák uvolní a nechá se 

strhnout příběhem. Hranice 

teatrálnosti je překročena 

výjimečně. 

Vulgarismy 
Nevyskytují se. To ubírá nó na lidské 

přirozenosti, a tím se divákovi 

vzdaluje. 

Pokud to situace vyţaduje, 

Shakespeare neváhá pouţít i 

vulgárních slov. Dosáhne 

tím „probuzení“ pozornosti 

publika. 

Citoslovce 

Vyskytují se, ale ve srovnání s hrami 

Shakespeara v o něco menší míře. Je 

to jeden z mála prostředkují, kterak 

ventilovat vnitřní napětí postav. 

Pouţívají se na vhodném 

místě; hrdina tak vpustí 

diváka do jeho hlavy, do 

bezprostřední nálady. 

Repetice 

Poměrně časté, jsou spjaty 

s deklamovaným textem herců, slouţí 

k zdůraznění naléhavé atmosféry či 

emoce. 

Není jich mnoho. Pokud 

Shakespeare jiţ něco 

opakuje, pak cítí velkou 

potřebu něco důleţitého 

zdůraznit. Obecně ho to ale 

zdrţuje od příběhu. 
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Skutečnost ţe z představení hry nó neodchází divák nijak šokován, pobouřen či 

naopak rozjařen, není tím, ţe by snad herci nó neuměli „správně zahrát hluboký příběh“, 

jenţ by se dostal člověku pod kůţi. Stejně tak ani čtenář textu hry nó nezavírá knihu 

s hlubokým pocitem zadostiučinění, ţe proţil naplno cizí příběh proto, ţe by autor nevolil 

„správně hluboká slova“.  Naopak. Nó, na povrchu prosté svým obsahem, skrývá svůj 

vnitřní, jaksi mystický svět v podobě konzistentní formy mlţného hávu. Ani šok, 

pobouření, ani jiná výrazná emoce nemá být ovocem  udrţovaného keře nó, nýbrţ pouze 

náznakem toho všeho, jemným extraktem všeho, co je lidské, má jako jemný vánek 

pohladit člověka, který jakýmkoli způsobem okusil tento jedinečný proţitek. 
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