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U vod 

Motto: Co je měkké a ohebné, je blízko zrození, 
co je pevné a tvrdé, je blízko smrti. 

(Lao-c') 

Divadelní umělci na Západě dnes nemají organický soubor rad, o který by se 

mohli opřít, a který by jim usnadnil orientaci. Jedinou oporou jim je text hry a 

pokyny režiséra. Postrádájí pravidla jednání, která by jim pomáhala řešit 

praktické problémy, a přitom ne omezovala jejich uměleckou svobodu. Tradiční 

asijský divadelní umělec vychází ze soustavy organických a důkladně prověřených 

"absolutních pokynů", to jest uměleckých pravidel, která kodifikují uzavřený 

herecký styl představení, jemuž se musí podrobit všichni interpreti určitého žánru. 

Není snad třeba zdůrazňovat, že ti, kdo pracují v síti stanovených pravidel, 

mají větší svobodu než ti, kteří jsou -jako herci na západě- spoutáni náhodností 

a absencí pravidel. 1 

Těmito slovy začíná Eugenio Barba své pojednání, ve kterém vysvětluje, proč 

se vlastně s kolektivem pustil do vývoje nového odvětví divadelní vědy -

divadelní antropologie. Do výzkumu, který se snaží nalézt a popsat průsečíky 

mezi jednotlivými formami divadelního umění a tak extrahovat cosi jako 

"základní univerzální principy divadelního konání". 

Výše uvedený Barbův výrok, i když by se to mohlo zdát, nijak nesnižuje 

evropskou divadelní tradici. Je spíše konstatováním diametrální odlišnosti pojetí 

divadla v Evropě a pojetí divadelní práce v Asii. Samozřejmě, i v Evropě, 

potažmo u nás nalezneme několik divadelních teorií, za všechny snad stačí zmínit 

jejich tvůrce, jakými byli Stanislavský, Mejerchold, Grotovský ... - ale při bližším 

prozkoumání těchto teorií, a zejména při jejich důkladném srovnání s divadlem 

asijským zjistíme, že se v podstatě stále točí kolem trojúhelníku "text hry -jeho 

uchopení režisérem - a jeho ztvárnění hercem" přičemž "hereckou prací"se pak 

zabývají pouze v intencích hercova psychologického uchopení textu hry a jeho 

odpovídajícímu převedení do pohybové formy na jevišti. Tedy pracují s vnitřním 

1 Barba, E., Divadelní antropologie. (In Barba, E., Savarese, N., Slovník divadelní antropologie- LN a 
Divadelní ústav, Praha 2001)- str. 6. 
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prožitkem každého jednotlivého herce, který je pochopitelně pokaždě 

idnividuální, ale téměř se nezabývají "vlastní formou", která by byla hercům i 

režisérovi vodítkem k dosažení maximálního učinku na obecenstvo. 

V případě asijského divadla je naopak většinou herecká technika a ustálená 

forma realizace textu něco tak neodlučně spjatého s hrou samotnou, že si již text a 

"jeho realizaci" místní protagonisté dovedou odděleně představit2 jen velmi těžko. 

Herecká práce tak vychází z jiných vstupních podmínek a hercovým cílem není 

nové, neotřelé a osobité uchopení postavy skrze svůj vnitřní prožitek, ale naopak, 

skrze své tělo znovu zobrazit již hotový ideál. 

Pro Evropana pak tento diametrálně rozdílný přístup v chápání divadla neskýta 

jen možnost jakési exotické podívané, ale právě po staletí do nejmenších detailů 

propracované postupy, herecké techniky a teorie nabízejí možnost poučit se o 

divadle v oblastech, které se v Evropě buďto nedochovaly, nebo se vývoj těmito 

směry vůbec neubíral. 

Pokusy s uváděním asijských her na evropských a amerických jevištích navíc 

stále více prokazují univerzální platnost těchto tradičních hereckých postupů a 

stejně tak jejich univerzální estetický učin, čímž navozují otázku skutečné 

realizace kusů tradičního asijského dramatu na Euro-amerických jevištích. 

Podobně, jako se dnes již nikdo nepozastavuje nad relizacemi klasického baletu, 

děl vážné hudby či opery v Asii asijskými umělci. 

V předchozích výzkumech a pracích na toto téma z per divadelníků či 

divadelních vědců, a to i v případě zde zmiňovaného Barby a Savarese, se často 

používaný, všeobecný a leckdy tedy zavádějící pojem "asijské divadlo" jeví jako 

poněkud nešťastný. V Asii najdeme mnoho žánrů takzvaného "tradičního 

divadla", neboli dramatických forem, kde se spolu s textem dochovala i jeho 

původní jevištní podoba, ale tyto jednotlivé žánry se od sebe jak hereckou 

technikou, tak dramatickými postupy tolik liší, že kromě jejich stáří a kontinuity 

uvádění mezi ně němá smysl jakkoliv pokládat rovnítko. 

Tedy, prvním krokem, který pro detailní uchopení "asijského divadla" bude 

nutno udělat, je opustit neúměrně široký termín "asijské divadlo"a zaměřit svůj 
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pohled právě na nejjemnější detaily jednotlivých žánrů. Na detaily, jejichž 

objasnění a pochopení pomůže připravit podmínky pro "převedení" jednotlivých 

asijských divadelních žánrů do zcela jiného kulturního prostředí. 

A právě proto prozkoumání nejniternějších detailů jednoho z žánrů množiny 

"asijského divadla", japonských tradičních frašek kjógen, je cílem této diplomové 

práce. 

Již ve své bakalářské práci jsem se zaměřil na popis tohoto žánru a jeho 

celkového historického vývoje. Dále jsem se tehdy pokusil najít, respektive 

formulovat důvod, pro který došlo u kjógenů k jejich ustrnutí v pevném textu, 

namísto původně používané improvizace. Posledním bodem, kterým jsem se 

v postupové práci zabýval, byla místy až překvapující podobnost základních rysů 

dramatické formy kjógen a mimoasijských komediálních forem. Pro porovnání 

jsem volil němé grotesky produkované v USA v letech 1914- 1924, zejména pak 

filmy z dílen Macka Sennetta. Dále, v magisterské práci na univerzitě Dóšiša v 

Kjótu, jsem se zabýval postupným vývojem scénáře, konkréně textovými 

změnami frašky Bu s u ve škole Ókura, mezi lety 1642 až 1977. 

Na obě tyto práce teď navazuji. V této diplomové práci vycházím z převážně 

japonsky a anglicky psané odborné literatury, původních textů her, včetně tří 

dosud tiskem nevydaných rukopisných opisů scénářů školy Ókura, zkušeností 

s praktickou realizací kjógenů v Japonsku pod vedením profesionálního herce 

Šigejamy Šimeho, aktivní účastí na dvou projektech realizace frašek kjógen 

americkými adepty v rámci aktivit Nóhó Theatre profesora Jonaha Salze3 v Kjótu 

(2004, 2005), dále pak ze zkušeností s realizací frašek kjógen v ČR - konkrétně na 

pražské DAMU (2000- 2002) a workshopů pod vedením Šigejamy Šimeho 

konaných v Praze (2000 a 2004). Tyto zkušenosti bych tedy chtěl v této práci 

shrnout a na jejich základě důkladně objasnit následující body: 

2 Pochopitelně, v Japonsku či Číně vznikají moderně pojaté verze starých her. Například japonskými režiséry 
moderně pojaté realizace nó či čínské ztvárnění klasických děl pekingské opery formou moderního baletu. Jedná 
se však o práce, které s tradiční formou a jejím chápáním přímo nesouvisí 
3 Jonah Salz, odb. Asistent na Rjúkoku U ni v. v Kjótu. Problematice frašek kjógen se věnuje od roku 1985, 
publikuje v Asian Theatre Review i materiálech, které vydává Ničibunken. V roce 1987 v Kjótu zahajil projekt 
1TT- Traditional Theatre Training , během něhož mají západní umělci každoročně možnost v Kjótu měsíc 
studovat základy hereckých technik nó a kjógen pod vedením japonských mistrů. 
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• Formulovat a maximálně přesně popsat, jaký žánr, s jakou strukturou, 

repertoárem a základními vlastnostmi je dnes označován termínem kjógen. 

• Popsat, jakým vývojem prošel kjógen jako žánr v Japonsku a jak reagoval 

na změny ve společnosti. Vycházím přitom z předpokaldu, že poznání 

"míry flexibility kjógenu" v jeho původním prostředí nám umožní do jisté 

míry nahlédnout meze možností jeho adaptace podmínkám i mimo 

Japonsko. 

• V závěru se pokusit nahlédnout možnosti uvádění kjógenů v zahraničí a 

zamyslet se nad otázkou, jaká úskalí skýtá překlad. 
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1. Kjógen - výklad termínu a historický vývoj žánru 

Termín kjógen 

Termín kjógen je patrně odvozen ze slovního spojení kjógen kigjo, což 

doslovně znamená "Umně vyšperkovaná slova, která protiřečí zdravému rozumu". 

Původ tohoto slova sahá s největší pravděpodobností do Číny, kde byl údajně 

použit básníkem Po Chti-i, avšak ve zcela nedivadelních souvislostech. Poté, co 

zemřelo několik přátel mistra Po Chti-i, dospěl tento k závěru, že svými krásnými 

slovy a poetismem pouze mátl svět, a rozhodl se tedy odhodit kjógen kigjo

"bláznivá slova a fantaskní řeč" a věnovat se pouze psaní textů oslavujících učení 

Buddhovo. 

Japonci, kteří však byli přesvědčeni o tom, že i poesie může být prostředkem k 

dosažení osvícení, takto jednoduše kjógen kigjo -"bláznivá slova a fantaskní řeč" 

nezavrhli. Naopak, přestože se kjógen kigjo nezdají být ničím více, než pouhým 

prostředkem zábavy, mají veliký potenciál stát se hybnou silou pro otevření brány 
/ 4 spasy . 

V nó hře Tógan Kodži je pak termín kjógen kigjo použit pro označení písní a 

tanců stejně jako groteskní řeči. Mladý mnich Tógan Kodži vede ostatní 

k Buddhovu učení nikoliv prostřednictvím své modlitby, ale zpěvem a tancem. 

"Opravdu, také toto, co vypadá jako bláznivá slova a fantaskní řeč se může stát 

učením přinášejícím spásu. Jak vstoupíme na cestu Pravdy, na níž se otáčí kolo 

Zákona, pějme tyto písně, jež jsou květy lidských srdcí, aby nám byly našimi 

průvodci. "5 

V současné době termín kjógen reprezentuje komickou divadelní formu, která 

se vyvinula, stejně jako divadlo nó, z her sarugaku, začala se soustavně rozvíjet 

v polovině 14. století a v nepřerušené tradici je provozována do dnešních dnů. 

Slovo kjógen samo o sobě je většinou chápáno jako výraz označující samostatnou 

komickou divadelní hru, tradičně vkládanou mezi dvě hry divadla nó.V přímé 

4 Donald Keene, Seeds in the Heart, str.1030, 1053 
5 Sanari Kentaró, Jókjoku Taikan,IV, str. 2170 
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souvislosti s žánrem nó se jej pak ve spojení ai kjógen6 používá též k označení 

malé role vysvětlující okolnosti děje právě ve vlastní hře nó. V době Edo byl 

termín kjógen též převzat i do světa žánru kabuki, kde se jím dodnes označuje 

jednotlivé představení. 

Historický vývoj žánru - Počátky 

Kořeny forem, které lze v Japonsku považovat za předchůdce kjógenu, sahají 

zpět, až do 8. století. V té době se do Japonska z Číny dostal jako jeden z mnoha 

importovaných prvků tchangské kultur/ v Číně tehdy rozšířený druh zábavy, 

zvaný japonsky sangaku8
, později sarugaku (doslova opičí hry - označení 

rozptýlené, spontánní zábavy), který zahrnoval škálu rozmanitých výstupů včetně 

akrobacie, zpěvu, žonglování, kouzlení a komických karikatur snad všech 

společenských jevů. Po celou dobu své existence byly sarugaku předváděny 

v šintoistických svatyních a buddhistických chrámech, kde sloužily jednak pro 

pobavení a osvěžení návštěvníků, tak jako jakási dramatická obětina pro božstvo 

dané svatyně nebo postavu buddhistického panteonu daného chrámu. Tak patrně 

došlo k přiblížení a ovlivnění sarugaku liturgickými rituály a obřady, ale také 

ostatními formami zábavy, jejichž protagonisté se při takovýchto významných 

událostech scházeli. 

O tomto období samozřejmě nelze mluvit s určitostí, ale další vývoj 

pravděpodobně vypadal tak, že postupně se profesionalizující herci sarugaku 

zvolna přebírali hlavní slovo i v ostatních formách zábavy provozované ve 

svatyních a chrámech. Adaptací nových prvků a kultivací mnoha různých forem 

zábavy se pak tyto produkce během 10.- 14. století profilují do konečného stádia, 

kdy žánr sarugaku má dvě základní formy- tedy komické kusy, stavící v první 

řadě na humoru a grotesknosti - později označované termínem sarugaku no 

6 Doslova "mezi kjógen" 
7 dynastie Tchang- 618 - 907 n.l. 
8 čínsky san-jiie 
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kjógen; a vážné hry, založené na zpěvném projevu, přesném tanečním pohybu a 

hudebním doprovodu- později známé jako sarugaku no nó.9 

Stabilizace formy v Japonsku 

Přes své propojení s kláštery a buddhismem zůstává sarugaku až do konce14. 

století lidovou zábavou se svým vlastním přístupem k obecenstvu, které se 

shromažďovalo ve městech i na vesnicích, aby mohlo zhlédnout hry 

představované kočujícími herci. Počátkem 14. století však již dochází k jasnému 

rozlišení a vzniku hranice mezi herci věnujícími se sarugaku no nó a herci 

sarugaku no kjógen, přičemž vážné a vznosné hry nó se staly jednoznačně 

váženějším a upřednostňovaným žánrem sarugaku. 

Kjógen tehdy ještě patrně nebyl provozován jako jevištní divadlo, ale spíše 

formou, která se do dnešních dnů dochovala v dramatické formě rakugo10
• První 

zmínky o čemsi, co by mohlo vzdáleně vypadat jako dnešní kjógen, jsou pak 

datovány rokem 1350 a zmiňovány jako "okaši hóši" (legrační mniši), kterýžto 

žánr se tehdy zdá být odlišný jak od sarugaku, tak i od dengaku. Tito mniši bavili 

publikum dovedně komponovanými dialogy k nimž přibrali i partnera, zvaného 

ad o, který působil v roli tzv. nahrávače, nejčastěji charakterem "smolaře". 

V tomto počátečním období éry divadla kjógen se patrně hrály pouze různé 

skeče, jejichž doba trvání nepřesahovala 15 minut. Jednalo se o improvizace, 

vedené jen podle předem lehce načrtnuté osnovy. Zdá se být pravděpodobné, že 

tato osnova (používám termín osnova, neboť o scénáři zatím mluvit ne lze) 

vycházela z nějakého písemného pramene (jako například v případě populárního 

kjógenu Busu, jemuž velmi podobný příběh můžeme najít ve sbírce zábavných 

vyprávění secuwa z doby Kamakura, Šasekišúu. Jiná varianta tohoto příběhu je 

9 K opuštění termínu Sarugaku no nó a jeho nahrazení vznešeným názvem nó dochází až v době Meidži. 
Motivací pro tento krok byla snaha neprezentovat nó pod stále užívaným, avšak lehce pejorativně chápaným 
názvem opičí umění, ale naopak postavit nó v celé jeho vznešenosti jako protiváhu tehdy hojně přejímanému 
umění západnímu. 
10 Herec sedí na jevišti a bez herecké akce vypráví příbeh. Vyprávění ilustruje gestikou obličeje, natáčením hlavy 
do různých směrů odlišuje promluvy různých postav. 
11 Sbírka Písku a kamení. Desetisvitková sbírka buddhistických vyprávění secuwa, kompilovaná v letech 1279 -
1283. Dnešní kjógen Busu je zde popsán jako příběh buddhistického mistra a jeho žáka. 
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obsažena v sbírce vyprávění o mistru Ikkjúovi 12
). Záznam o jedné takové hře je 

datován do roku 1352 Uedná se o záznam v klášterní kronice, kde je zmiňován 

kjógen Jamabuši Seppó 13
). 

Hlavním hereckou technikou byla improvizace. Hry tohoto počátečního období 

si jsou dosti podobné a čas od času se v několika hrách objevují společné pasáže. 

Patronace šógunátu 

Spříznění a postupné napojení hereckých společností sarugaku no nó na 

tehdejší vládu šógunů z rodu Ašikaga v průběhu doby Muromači14 charakter 

tohoto umění velice ovlivnilo. Přímý patronát šóguna Ašikagy Jošimicua nad 

Kan'amim a zvláště pak nad jeho synem Zeamim je jasným příkladem. Většina 

všech informací, které dnes o sarugaku té doby máme k dispozici, pochází právě 

od Zeamiho, který kolem roku 1400 započal se sepisováním materiálů týkajících 

se sarugaku, včetně úprav mnoha starých her i sepisování vlastních nových, 

kritických prací, teoretických úvah a učebnic pro herce. Zeami se zejména zaměřil 

na pozdvižení literární i estetické úrovně nó tak, aby co nejvíce vyhovovala 

tehdejším patronům tohoto umění. Jeho poznámky, ve kterých vysvětluje svou 

nevůli k vystupování herců kjógen před honorací, protože svými 

improvizovanými narážkami přivádějí šlechtu do rozpaků, jasně ukazují, že satira 

kjógenů té doby obsahovala i nízký, zemitý humor. 

Tradice patronace rodů vojenské šlechty nad jednotlivými skupinami herců 

sarugaku se dochovala až do doby reforem Meidži, přičemž její vliv se promítl 

jak do her nó, tak následně i do kjógenů. Během 17. století některé mocné rody 

akceptovaly nadprůměrné herce jako své oblíbence, chovaly se k nim jako k části 

své družiny a poskytly jim dostatek prostředků pro činnost, čímž umožnilo těmto 

talentovaným osobám založení vlastních hereckých rodů. S příchodem doby Edo 

tak tímto způsobem vznikly tři základní školy kjógenu - Ókura, Sagi a /zumi . 

Patrně snaha o vyrovnání handicapu vůči staršímu a váženějšímu nó vedla 

představitele všech těchto škol k dohledání předků a iemotů daleko zpět do 

12 Ikkjú Kantó banaši- z roku 1672 
13 Donald Keene, Seeds in the Heart, 1054 
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historie. Oficiální genealogie všech tří škol tak dnes sahají hluboko do doby 

Muromači. Přesto, tyto tři školy byly jako herecké školy rjú prokazatelně 

ustanoveny až s příchodem doby Edo. 

Doba Edo- vývoj v 17.století 

Menší školy, pokud nezanikly s příchodem nové divadelní formy kabuki během 

první poloviny 17. století, byly pohlceny do výše zmiňovaných tří hlavních škol. 

Školám Ókura a Sagi se dostalo patronátu přímo od vládnoucí rodiny Tokugawa, 

zatímco škola /zumi se dostala z části pod patronaci větve Tokugawů sídlící 

v provincii Owari (dnes část prefektury Aiči), z části pod patronaci klanu Maeda 

v provincii Kaga (dnes prefektura Išikawa). /zumi tedy požívala menší vážnosti 

než dvě školy zbývající, ale na druhé straně se jí jako jediné dostalo privilegia 

vystupovat v císařském paláci v Kjótu. 

V tomto období relativního klidu tak postupně dochází k pevné fixaci textu a 

vymezení jasných odchylek mezi školami. Jednotlivé školy se od sebe odlišují 

nejen rozdíly v repertoáru, ale i tím, jaký kladou důraz na různé části her. Je tedy 

obvyklé, že jedna a ta samá hra, předvedená dvěma soubory náležejícími 

k různým školám, akcentuje jiné části scénáře a vyzní tedy pokaždé jinak. 

Například značným rozdílem mezi školami Izumi a Ókura je způsob přednesu. 

Tyto rozdíly se staly jedním z důležitých charakteristických rysů jednotlivých 

rodů, jakýmsi rodovým pokladem, a v rámci jednotlivých škol začal být kladen 

čím dál větší důraz na jejich zachování jako částí rodové tradice. 

Medži a druhá světová válka 

Během změn v době Meidži zanikl spolu s šógunátním systémem a 

privilegovanými vrstvami společnosti i způsob patronace nad hereckými rody, což 

mělo za následek zánik řady rodin věnujících se praxi frašek kjógen. Tato doba, 

kdy se Japonci snaží co nejrychleji vyrovnat západu a hladově přejímají nejen 

14 Období dnes vymezené lety 1333-1568 
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západní technologie, ale i kulturu, včetně literárních i divadelních tvůrčích 

postupů, a na své tradice neoprávněně pohlížejí s despektem, se málem stala 

tradičnímu divadlu osudnou. Škola Sagi přestala existovat skonem posledního 

Iemota roku 1895, hlavní proud školy Ókura byl rozpuštěn okolo roku 1880 a 

hlavní proud školy /zumi byl zrušen roku 1916. Kjógen byl udržen při životě jen 

díky aktivitám skupin Mijake, spadající pod školu Izumi (Dnes reprezentovaná 

rodinou Nomura a Zenčiku) a dále aktivitě rodin Šigejama Sengoró, Šigejama 

Čúzaburó (obě v Kjótu), Ókura a Jamamoto Tódžiró působící v Tokiu, patřící ke 

škole Ókura. Pouze tyto zbylé rodiny měly potenciál nepřetržitou tradici kjógenů 

udržet, oživit a hrát kjógeny i během druhého kritického období, po konci druhé 

světové války. 

Několik let po konci 2. sv. války zájem o kjógeny kupodivu pomalu vzrůstá, 

překvapivě podporován úspěchem tohoto žánru i na turné po zahraničí. 

Dnes tedy můžeme původní kjógeny vidět v podání škol Izumi a Ókura, 

přičemž ke škole Izumi patří rodiny Nomura Matasaburó, Nomura Manzó, Inoue a 

Zenčiku, ke škole Ókura pak rodiny Šigejama Sengoró, Šigejama Čúzaburó 

působící v Kjótu a rodiny Ókura Jaemon a Jamamoto Tódžiró působící v Tokiu. 

Dnes má v celém Japonsku statut profesionálního herce žánru kjógen okolo 

stodvaceti umělců, ale jen zhruba padesát herců se pouze hraním frašek kjógen 

uživí. 

Současná situace 

V poválečné období padly dříve nepřekonatelné hranice žánrové příslušnosti a 

někteří mladí herci žánrů nó i kjógen se pustili do neuvěřitelných experimentů

například začali vystupovat v šingeki15
• Známá je hlavně aktivita geniálního 

herce nó - Kanze Hisaa 16
, který kolem sebe soustředil skupinu umělců všech 

žánrů a založil skupinu Mei no kai. Tento mix mladých, s poválečnou situací 

v Japonsku nespokojených umělců, kteří měli za sebou tradiční výcvik ve svých 

15 Doslova "Nové divadlo" Divadelní formy přejaté ze Západu 
16 Příslušník nejstaší rodiny hrající nó- Kanze, známý zejména jako autor knihy "Kokoro jori kokoro ni cutaeru 
hana" o divadle nó. 

10 



oborech, se rozhodl začít s inscenacemi řeckých dramat, ale s využitím hereckých 

technik a výrazových prostředků japonské tradice. Volba na řecké drama padla 

proto, že k divadlu nó má poměrně blízko. Hry pro inscenace vybíral sám Kanze 

Hisao a další člen spolku - odborník na francouzskou literaturu - Watanabe 

Moriaki. Realizovali Oidipa, Medeu, posléze i Čekání na Godota. 

Mimo Mei no kai pak působil například Nomura Mansaku jako herec v nově 

psaných hrách kjógen. Své poznatky z tohoto období dnes shrnuje: 

"Tvořil jsem mnoho nových scénářů ke kjógenům, a šlo mi hlavně o to, 

abych přiblížil co nejvíce klasickou hereckou techniku novým textům."( ... ) 

"Když jsem se objevil na jevišti, netoužil jsem, aby mě obecenstvo 

milovalo, ale aby si oblíbili kjógeny." 

Posléze se aktéři těchto pokusů většinou vrátili ke svým tradičním rolím a 

formám. Ke zkušenosti s šingeki se však konkrétně Nomura Mansaku stavěl 

velice pozitivně. Jednak po "moderní reklamě" začalo chodit mnohem více lidí i 

na klasické kjógeny, za druhé, což je ještě důležitější, Nomura dnes uvádí, že 

paradoxně činohra mu velice pomohla v komunikaci s divákem. Najednou se prý 

ocitl na jevišti, ale neměl vzorec, podle kterého se hýbat- a tak musel mnohem 

víc komunikovat s diváky, podle jejich nálady improvizovat a vzorec si vytvořit. 

Nutnost zcela nového vnímání nálad obecenstva pak způsobila, že když se vrátil 

ke svým ryze kjógenovým hereckým technikám, byl najednou mnohem 

svobodnějším ve svém jednání a pro diváka přesvědčivější. 

I kjógen jako žánr prochází řadou změn, zejména se otevírá novým hrám a 

námětům, při zachování tradiční techniky a kostýmů. Krom tradičního repertoáru 

vznikají i hry nové. Jednak jsou to hry na náměty převzaté z úspěšných 

evropských komedií, jako třeba hra Susugigawa17
, nebo naopak kjógeny zcela 

nové. Ve frašce Kicune to učúdžin tak tradičně oblečení herci v hakamách a 

vestách kataginu řeši přistání UFO v létajícím talíři nebo naopak ve hře Kikoiči 

banaši nechávají na jevišti ožít staré japonské pohádky. 

17 Původně francouzská středověká fraška Le farce de Cuvier. Česky vyšlo jako Fraška o kádi 
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Po 2. sv. válce se navíc kjógeny začaly hrát i mimo tradiční jeviště. Mimo 

vznikající dobrovolnické organizace a spolky, kde se amatéři a dokonce i ženy 

kjógenům věnují, se tento trend objevil i v profesionálních uskupeních. Pokus hrát 

kjógeny i zcela mimo jakékoliv divadelní prostory inicioval dnes již 

osmdesátišestiletý "žijící národní poklad" školy Ókura - Šigejama Sensaku, když 

po návratu z válečného nasazení přišel s nápadem hrát kjógeny pro děti ve 

školních tělocvičnách. Nápad se ujal a rodina Šigejama tak podniká dodnes 

každoročně zhruba sto školních představení po celém Japonsku. 

Mladí herci kjógenu dnes vystupují i zcela mimo tradiční jeviště, v zábavných 

pořadech televize, muzikálech či historických dramatech. 

Vývoj scénáře 

Repertoár obou současných škol /zumi a Ókura čítá dnes 

dohromady zhruba 250 kusů zvaných honkjógen - samostatný kjógen -

přičemž 174 her je jen s drobnými odlišnostmi společných pro obě školy. 

Tyto hry jsou jak vkládány mezi vážné hry divadla nó, tak dnes již také 

hrány samostatně. 

O vlastním vzniku scénářů frašek kjógen se dnes tradují legendy. 

Podle jedné z nich byl jedním z prvních autorů i legendární mnich Gen ~e 

(1269?-1350?), jemuž bylo mimo jiné přisuzováno též autorství díla 

Taiheiki a který dnes figuruje jako první iemoto školy Ókura. Zatímco 

historická existence mnicha školy Tendai jménem Gen ~e doložena je, 

jeho aktivity jak na poli dramatickém, tak na poli literárním, jsou dnes 

považovány spíše za následně vytvořenou legendu. 

Vzhledem k celkovému množství her a k dlouhé době, která od 

vzniku nejstarších z nich uplynula, je u části textů dnes zcela 

pochopitelně autora vypátrat nemožné. V případě většiny her však v 

prvotních zápisech scénářů, konkretně v prvotním sborníku Tora Akira 

bon z roku 1642, je autor hry uváděn. Text však od té doby prošel řadou 

změn, a tak protagonisté kjógenů- z úcty ke generacím neznámých 
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herců, kteří na základě svých zkušeností a ohlasu od obecenstva do her 

zanesli genialní zkratky, mistrně uhladili dlouhé pasáže či rytmizovali 

celou hru - dnes autora prvotní verze scénáře záměrně neuvádějí. Na. 

dnešním textu hry kjógen je zcela zřejmé, že se nejedná o dílo jednoho 

autora, ale dramatická stavba hry byla vybroušena během nesčíslně 

představení. 

Improvizované předvádění her kjógen mezi hrami nó je doložené již 

v díle Zeamiho. Nicméně, prvním zápisem kjógenu na papír je až sbírka 

Kjógen Tenribon z roku 1571, zaznamenávající texty později ustavené 

školy /zumi a o pár let pozdější sbírka Kjógen Tenšóbon, 

zaznamenávající díla školy Ókura. V obou případech se ale nejedná o 

zápis scénářů, ale pouze o přehled zápletek a nástinů děje jednotlivých 

her. Kjógeny byly tehdy prokazatelně ještě hrány improvizovaně a herci 

pro realizaci hry patrně nepoužíval nic víc, než jen tento hrubý nástin 

zápletky. 

O prvním systematickém záznamu textu ve formě scénáře můžeme 

hovořit až u výše jmenované sbírky Toraaki bon, z roku 1642. Autorem 

díla je tehdejší iemoto školy Ókura a o pohnutkách, proč dříve 

improvizované hry zanesl na papír a de facto je tak kodifikoval do pevné 

podoby, hovoří ve svém teoretickém traktátu Warambe gusa18
. 

Jelikož problematice přechodu kjogenu od improvizovaného uvádění 

na pevný scénář jsem se zabýval již ve své bakalářské práci, dovolím si 

teď zde část své práce ocitovat: 

Podíváme-li se na časový úsek, kdy u kjógenů dochází k přechodu na pevně 

stanovené scénáře, je nutné vzít v úvahu všechny známé vlivy, které v té době na 

společnost působily. Víme, že texty her byly poprvé zapsány roku 1642 ne příliš 

vzdělaným hercem rodu Ókura, Toraakim. To bylo zřejmě již v době, kdy škola 

Ókura i škola Sagi byly pod přímou patronací rodiny Tokugawa. O nařízeních 

vládnoucího rodu Tokugawů vůči hercům kjógenů sice žádné zprávy nemáme, ale 

máme poměrně přesné informace ohledně vládních restrikcí vůči jiným žánrům -a 

18 Traktát "Bylina smíchu", kompilovaná roku 1660. Tehdy základní stať o hraní frašek kjógen uvnitř školy 
Ókura. Jedná se o jakousi rukovět herce či soubor ponaučení hercům. Warambegusaje strukturou, nikoliv však 
obsahem, vzdáleně podobná Zeamiho, spisu Kadenšó 
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to konkrétně k tehdy mladému produktu městské kultury -divadlu kabuki. 

Tokugawská vláda roku 1629 onna kabuki proto, že mladé ženy vystupující 

v kabuki svoji hereckou činnost spojovaly s prostitucí, zakázala. Roku 1652 

zakazuje wakašú kabuki, kde ženy nahradili mladí chlapci, ze stejného důvodu. 

Po smrti Ieasua Tokugawy vrcholí snaha o kontrolu všech elementů, jež by se 

mohly stát potenciálním nebezpečím a zdrojem nestability v nově zřízeném 

systému. Roku 1635 je zaveden systém výměnné služby sankin kótai, rozšířen 

zákoník Buke šohatto z třinácti na dvacet jeden článek (ukládá, jak se oblékat, jak 

používat dopravní prostředky, a celkově se týká spíše života soukromého než otázek 

správy provincíí), rovněž je zaveden obdobný zákoník pro buddhistické kláštery i 

šintoistické duchovenstvo. Roku 1649 je vyhlášen výnos Keian no ofuregaki, který 

určuje rolníkům velmi podrobně způsob života, včetně toho, co jíst, jak a kdy 

pracovat, kdy opravovat nářadí. .. Dále je zaveden systém vzájemného dozoru a 

hlídání se - goningumi .. 

Všechny tyto zákoníky byly pouze jednostranným krokem šógunátu vůči 

samurajům, dvoru, náboženským kruhům i rolníkům. Udávaly jim přesné povinnosti 

bez záruky jediného práva. S šógunátní mocí nebylo možné nejen smlouvat či 

vyjednávat, ale i pouhé právo audience u šóguna bylo vyhrazeno pouze pro část 

přímých vazalů šógunského rodu. 

Vezmeme- li v úvahu náměty her, shledáme, že zásah cenzury do repertoáru a 

způsobu provádění jednotlivých kjógenů je opravdu velice pravděpodobný. 

V mnoha kjógenech vystupuje "daimjó", lenní pán, ale i dnes v každém díle, které o 

kjógenech pojednává, najdeme odkaz, že se přes shodné jméno titulu nejedná o 

daimjóa tokugawského formátu, ale jen o "Pána tohoto domu". Nanori, promluva, 

jíž herec zahajuje své vystoupení a představuje se publiku(viz dále), je patrně sama 

o sobě starší, ale téměř konstantní uvedení se na jeviště v případě daimjóa začínající 

slovy: "Jsem pánem tohoto domu" možná pochází odtud. Pro toto tvrzení však 

zatím nemám kromě "druhotných indícií" přesnější doklad. 

V případě kjógenů, které byly spolu s nó "schvalovanou" formou zábavy 

samurajů, nebylo třeba zvláštních výnosů, protože hlavní rodiny byli přímo závislé 

na přízni vládnoucího rodu, který svojí podporou rozhodoval o jejich bytí či nebytí. 

Další informací svědčící o pravděpodobnosti tohoto vývoje je fakt, že zápis her byl 

proveden členem rodiny Ókura, tedy rodiny, která byla pod přímou patronací 

Tokugawů. 

V literatuře před příchodem éry Genroku dochází kromě studia a psaní 

komentářů ke konfuciánským dílům pod vlivem neokonfucianismu také k oživování 

zájmu o starou literaturu. Již koncem 16. století byl z Koreje dovezen knihtisk 

používající pohyblivé kovové typy. Došlo tak k značnému zjednodušení tisku a 
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stará díla se tedy mohla dostat do rukou mnohem většího okruhu čtenářů, což jistě 

svou měrou přispělo k veřejnému publikování a možná i k sepsání Toraakiho 

' . k" 19 zapis u. 

Zde dnes musím konstatovat svůj tehdejší hluboký omyl. Toraaki v 

předmluvě k své "Bylině smíchu" jasně uvádí: 

Tak, jako každá rodina hrající nó má svůj teoretický spis Kadenšó, sepiSUJI 

já,Toraaki, Kadenšó školy Ókura a nazývamjej Warambegusa. 20 

Není jasné, zda-li Toraaki někdy Zeamiho Kadenšó či jeho část četl 

či nikoliv. Vzhledem k tomu, že v Toraakiho spise ani jedinou citaci z 

Kadenšó nenajdeme a též vzhledem k faktu, že Kadenšó byl v té době 

stále tajný spis určený výhradně hercům školy Kanze, lze předpokládat, 

že nikoliv. Na druhou stranu, skladba traktátu Warambegusa do jisté 

míry skladbu Kadenšó připomíná a s Kadenšó rovněž podobné 

pojmenování posledních částí kapitol jako okuden dává tušit, že Toraaki 

měl minimálně pojem o celkové struktuře Zeamiho spisu. 

V Bylině smíchu se Toraaki zabývá nejrůznějšími aspekty hraní 

kjógenů, od výběru vhodných slov do scénáře (včetně požadavku, aby 

drsná mluva, dnes chápaná patrně jako vulgarismy, v uších "nebrněla") 

až po úvahy, co má herec jíst a pít před představením. Na rozdíl od 

Zeamiho Kadenšó, Warambegusa se zaobírá až obligátními detaily, které 

dnes čtenáři mohou připadat samozřejmé a naopak, v Bylině smíchu 

nenajdeme hloubku Zeamiho úvah o rovině júgen21
• Zatímco Kadenšó je 

možné nahlížet jako skutečný filozofický spis, v případě Byliny smíchu 

se jedná spíše o velmi podrobný soupis praktických rad hercům, jak se 

chovat na jevišti. 

Jak je již uvedeno v části historický vývoj žánru, v době Edo došlo k 

pevnému rozřazení jednotlivých hereckých skupin do škol, konkrétně 

19 Citace bakalářské práce, Hýbl, O. Kjógenjako možný zdroj obohacení zážitku evropského diváka FFUK, 
UDV- japanologie Praha, 2000 
20 Warambegusa (Bylina smíchu), autorova předmluva, překlad vlastní 
21 Estetický ideál vykreslení tajemné hloubky prchavé atmosféry příběhu v divadle nó. 
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/zumi, Ókura a Sagi - a jejich přiřazení pod patronaci jednak 

jednotlivých léních pánů daimjó, ale také k usouvstažnení škol kjógen ke 

konkrétním školám nó. Škola Ókura tak tedy hrála kjógeny mezi 

představeními nó školy Kongó, zatímco /zumi spoluutvářela představení 

školy Kanze. Žánry nó (Sarugaku no nó) a kjógen (Sarugaku no kjógen) 

tak byly pevně spjaty a tehdy méně kultivovaný, více méně divoký 

kjógen do sebe začal naplno absorbovat vliv vysoce sofistikovaného nó. 

V tomto duchu asi můžeme tedy vyčíst i z Toraakiho zápisků jeho snahu 

o vytvoření pevného scénáře, na základě nehož bude možné 

zdokonalovat i hereckou techniku, techniku přednesu, timing akcí a další 

prvky nezbytné pro pozvednutí úrovně jevištní tvorby. Toraaki dále ve 

svém spisu na několika místech opakovaně zdůrazňuje, že herec žánru 

kjógen nesmí za herci nó v žádném ohledu zaostávat. Herci žánru kjógen 

a kjógeny vůbec byli tehdy chápány jako cosi nižšího, než vybroušené 

nó, a z Toraakiho celoživotního díla je naprosto zřejmé, že se všemožně 

snažil tento stav změnit, přičemž co šlo, to ze světa nó do kjógenů přejal. 

Byla to tedy patrně právě snaha dostat kjógeny na úroveň nó, co jej 

přimělo jak k sepsání "Kadenšó naší školy" jak svůj traktát 

Warambegusa nazývá, tak ke kodifikaci textů a následnému rozdělění 

her do obtížnostních skupin, opět systémem i názvoslovím přejatých ze 

světa nó. 

Právě díky vlivu nó, žánru, který tak hluboce pracuje s estetickou 

stránkou hereckého projevu, začíná být v Toraakiho době i u žánru 

kjógen akcentovaná taktéž estetická hodnota pohybu po jevišti či 

přednesu textu, a nikoliv jen pouhé zajímavé podání komické zápletky 

dané hry. A estetickou stránku hry pochopitelně nelze vybrousit na 

pokaždé jiném, dle nálady v obecenstvu oscilujícím improvizovaném 

představením. Zatímco improvizace po herecké stránce staví na 

okamžitém "uchopení" nálady v obecenstvu a jejím přetavení do 

předběžně jen načrtnutého děje - což byl přesně případ raného kjógenu, 

již "hotové, ustálené" představení typu nó má naopak sílu náladu v 

hledišti do jisté míry vytvořit. Zatímco tedy v improvizovaném 
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představení bude patrně pokaždé divácky úspěšná jiná část hry či jiné 

provedení gagu, naopak vybroušený timing akce, gestika a gradace 

tempa již "vykrystalizované" hry bude působit pokaždé v zásadě stejně i 

na rozdílné obecenstvo. Herec tak bude mít možnost pracovat na 

mnohem detailnějších prvcích svého projevu a vlastní hra získá krom 

své komické prvoplánové stránky ještě další, estetický rozměr. Podávat 

humor tou nejvytříbenější estetickou formou - to je ostatně pravidlo, na 

kterém stojí kjógeny všech současných škol dodnes. 

V duchu Toraakiho výzev po kultivaci kjógenů se pak i v dalších 

stoletích ubírají textové změny v nových verzích her. Zůstaneme-li u 

školy Ókura, je po Toraakiho záznamu dalším důležitým textem sbírka 

dnes zvaná Torahiro bon, jejímž autorem je další iemoto školy, Ókura 

Torahiro. Sbírka Torahiro bon 22 je datována do roku 1792. Pokud 

porovnáme mladší Torahiro bon s o stopadesát let starším zápisem 

Toraaki bon, nalezneme doplňované či rozšiřované pasáže, podrobný 

zápis míst, které patrně ještě za Toraakiho byly patrně improvizované. V 

dalších následujících textech školy Ókura, Toramitsu bon23 z roku 1817, 

Šigejama Masatorabon z roku 1842 či Jamamoto Tóbon24
, datovaný na 

konec období Edo však již máme možnost sledovat minimum odchylek 

mezi jednotlivými scénáři a přesné ukotvení textových "figur" 

používaných v konstantní podobě pro obdobné pasáže různých her. 

Zatímco při porovnání zápisů Toraaki bon a Torahiro bon nalezneme 

celé odstavce, které byly během 150 let dělících vznik těchto textů 

pozměněny, mezi texty Torahiro bon a Šigejama Masatora bon, které od 

sebe děli zhruba let šedesát, nalezneme rozdíly již jen v použití znaků a 

kany či počtu sloupců na stránku. Přesná kodifikace základních textů 

jednotlivých škol tak byla dotvořena, a tak na konci osmnáctého století 

již byl jak herecký, tak sociálně-společenský svět kjógenu vytvarován do 

své vlastní formy, jež svou strukturou kopírovala tehdejší svět divadla 

22 Torahirobon (originální zápis v.r. 1792, publikováno v sbírce Kjógenšú [Antalogie frašky kjógen], část 1, 
Iwanami Šoten 1960, Nihonkotenbungakutaikei, vol. 42,43 
23 Text též znám pod jménem Mijadžima kjógenbon, dle místa svého nálezu. 
24 Jamamoto Tódžiró bon (originální zápis okolo roku 1860, publikováno v Kjógenšú. Iwanami Šoten) 
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nó. Tento stav setrval, či se ještě více upevňoval až do příchodu reforem 

Meidži. 

Reformy Meidži a jejich vliv na scénář 

Reformy Meidži zcela přetrhaly společenské vztahy, v nichž a de 

facto pro něž kjógen jako forma vznikl, a vysatvily tak tento žánr 

zkoušce, zda-li obstojí i ve zcela jiných podmínkách před zcela jiným 

publikem. 

Rozpuštění třídy samurajů, kteří byli hlavními konzumenty a 

finančními patrony žánrů nó a kjógen bylo otřesem, který ve světě 

tradičního divadla způsobil hluboké následky. Zatímco herci žánru nó, v 

minulosti samurajskou třídou chápaného jako ztělesnění dokonalosti a 

vrchol estetického a dramatického požitku, již po krátké době nalezli 

nové patrony v nově se rodící třídě vzdělanců, majetných průmyslníků a 

v neposlední řadě - po Iwakurově misi - též i cizinců, pro kjógeny 

přichází s dobou Meidži doslova "období temna" 25
• Mnoho rodin s 

hraním kjógen končí, herci se v nových poměrech věnují jiným 

činnostem, často prodeji alkoholu. Tato doba znamená po třistapadesáti 

letech konec aktivní existence školy Sagi 26
. Herci zbylých dvou škol 

Ókura a /zumi jsou odkázáni na pomoc mecenášů v místě svého 

působiště (V Kjótu se jednalo zejména o chrám Niši Hongandži 27
) a 

často též na finance, vybrané jako školné od svých neprofesionálních 

žáků. A zde, v textech určených pro neprofesionální studenty, nalézáme 

první zásadní změny oproti přesně kodifikovanému scénáři z konce 

období Edo. 

25 Japonští literární a divadelní vědci v souvislosti s kjógeny tuto dobu označují termínem teímeíkí 
26 I dnes je možné navštívit představení školy Sagí. Nejedná se však o prezentace profesionálních souborů, ale o 
aktivity lidí, kteří se snaží udržet tradici hraní některé hry na nějakém konkrétním jevišti. Často se jedná s 
skupiny amatérů, kteří třeba pod vedením divadelního vědce restaurují starý text a s pomocí některého herce 
školy Ókura nebo /zumí hru nově nastudují. Další možnou variantou je studium amatérů pod vedením 
neprofesionálního učitele, který se dříve studiu školy Sagí taktéž pod vedením neprofesionála věnoval. 
27 Původně chrám Hongandži školy Džódó Šinšú. Severozápadně od kjótského nádraží. 
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Patrně největší změnou v textu oproti verzím z konce období Edo je 

zcela nepřehlédnutelné rozmělnění vedoucí role šite 28 a přenos částí 

jejích replik a akcí na do té doby jen "nadhazovací" roli ado. Důvod byl . 

velmi prostý: Zatímco po celou dobu Edo byl hlavním cílem kjógenu 

precizní, přesný výkon splňující esteticky i dramaticky náročné 

požadavky vysoce vzdělaného samurajského publika, pro které se spíše 

hodí akcentovat jednu postavu na jevišti a ostatním přisoudit roli 

nahrávačů, amatérská představení z počátku dvacátého století stojí před 

problémem zcela jiným: Dostatečně potěšit vystupující amatérské herce 

před publikem složeným převážně z jejich známých a příbuzných. Proto 

tedy v amatérských představeních jasně dominantní role šite ztrácí na své 

jedinečnosti a profesionální hercí se snaží text svých amatérských žáků 

rozdělit co nejrovnoměrněni mezi všechny vystupující. 

Velmi dobře je tento posun patrný na hře Busu. Ještě ve scénáři 

Šigejama Masatora bon, jenž je datován cca do roku 1842, nalezneme 

zcela přesně rozdělenou roli šite (Tarókadža) a ado (Džirókadža). 

Naopak amatérský herec Ikari Tacujoši, působící v Kjótu právě na 

přelomu devatenáctého a dvacátého století, ve svém rukopise zachytil, 

kam až změny v textu zašly. Pro ilustraci se tedy podívejme podrobně na 

jednu část frašky Busu. 

Kjógen Busu: Pán se chystá opustit dům, ale obává se, aby 

mu sluhové během jeho nepřítomnosti nevyjedli soudek cukru, 

který měl doma schovaný a který tehdy reprezentoval značné 

bohatství. Sluhům proto namluví, že v soudku není cukr, ale 

prudký jed husu. Sluhové však pánův trik prohlédnou a cukr 

snědí. Navíc schválně roztrhají pánovu oblíbenou kaligrafii a 

rozbijí čajový servis. Když se pán vrátí, sluhové vysvětlují, že 

předměty zničili nechtíc během vzájemného zápasu sumó, 

kterým se bavili, aby při službě neusnuli. Když rozzlobený pán 

pronese: "Vy bídáci! To vás bude stát život!" a chystá se tasit, 

sluhové prohlašují, že to předpokládali a proto, aby pána již 

28 Zde je opět terminologie i technika realizace hry přejata z žánru nó. Šite, hlavní role, je aktivní a určuje tempo 
celého představení. Partner, protihráč ado se herci šite přizpůsobuje. 
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nijak neobtěžovali, rozhodli se spáchat sebevraždu právě 

snědením jedu busu. 29 

V první části hry sluhové rozváží šňůru držící víko a snaží se odkrýt 

pokličku od soudku s "jedem": 

V oficiálním scénáři iemota 30 školy Ókura, textu Torahiro bon a 

shodně s ním nasledně i v pozdějším opise Šigejama Masatora bon je 

uvedeno: 

Tarókadža31
: "Tak jsem rovázal víko" 

Džirókadža32
: "Opravdu, povedlo se ti rozvázat víko!" 

Tarokadža: "Takže teď půjdu, a sundám pokličku. Pojď mi pomoct a 

pořádně dělej vějířem vítr33
" 

Džirókadža: "Už jdu na to." 

Naproti tomu /kari Tacujoši bon uvádí: 

Tarókadža: "Tak jsem rovázal víko" 

Džirókadža: "Opravdu, povedlo se ti rozvázat víko!" 

Tarókadža: "Tak a teď jdi ty a sundej pokličku." 

Džirókadža: "Dobrá, už jdu na to. Pojď mi pomoct a pořádně dělej 

vějířem vítr" 

Tarókadža: "Už jdu na to." 

A ještě ukázka, jak je hrán kjógen v rodině Šigejama Sengoró dnes: 

Tarókadža: "Tak jsem rovázal víko" 

Džirókadža: "Opravdu, povedlo se ti rozvázat víko!" 

Tarókadža: "Tak a teď jdi ty a sundej pokličku." 

Džirókadža:l "Já? Proč já? V žádném případě!"l 

29 Tato zápletka se v různé podobě objevuje i v dílech, která kjógenům předcházala. Například lkkjú Kantó 
banaši nebo sbírka humorných příběhů Šasekišú. 
30 Hlavy rodu dané školy. lemoto měl dříve jako jediný právo zasáhnout do scénáře. 
31 Doslova "První sluha" 
32 Doslova "Druhý sluha" 
33Podle toho, co pán slůhum namluvil, je jed tak prudký, že jim může být nebezpečný i jen vánek, který by 
vanul ve směru od soudku s "jedem". Sluhové se proto chrání tím, že vějíři rytmicky vytvářejí "protivítr". 
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Tarókadža: I"Nene, říká se přece, že u takhle nebezpečných věcí je dobré sel 

lstřídat. "I 

Džirókadža: "Tak tedy dobrá, jdu na to. Ale ty mi pojď pomoct a pořádně 

dělej vějířem vítr!" 

Tarókadža: "Už jdu na to." 

Z výše uvedených ukázek je patrné, jakým způsobem profesionální 

herci zasahovali do textů her, ale také to, že změny, které měly u nového 

obecenstva úspěch, našly následně místo i ve scénářích profesionálních 

před s ta v ení. 

Profesionální herci však v této obtížné době stojí ještě před jedním 

problémem. A tím je, zcela paradoxně, vedle zájmu amatérů o studium 

rolí kjógenu, naopak naprostý nezájem městského publika o kjógeny 

jakožto představení. Kobajaši Seki o této "době temna" doslova uvádí: 

Obecenstvo nebralo kjógen jako plnohodnotné představení, ale opravdu jen 

čistě jako přestávku uprostřed představení nó. Byl to takový zažitý stereotyp. 

Diváci odcházeli většinou do předsálí kouřit nebo se v hledišti nahlas bavili.34 

Herci tak nutně řeší problém, jak uchopit velmi roztříštěnou pozornost 

publika. Každá rodina či herecká společnost tento problém řeší svým 

způsobem, ale jedním průsečíkem, který v tomto bodu vývoje nalézáme u 

všech rodin společný, je akcentace zvukové stránky hry, která se konkrétně 

projevuje nárůstem použití onomatopoeí v textu hry. 

Při porovnání scénářů jednotlivých škol tak tedy zjistíme, že u scénářů 

zapsaných po roce 1900 se v textu zvyšuje počet přímý význam nenesoucích, 

zvukomalebných onomatopoeí. Jedná se zejména o krátké, rytmus hry 

podbarvující výrazy: Ei!, Mázu, Jattoná, Satemo satemo, Ija, Há Há, Sate. 

Dalším, i když již ne tak častým jevem, který se v tomto obdoví nově ve 

scénářích objevuje, je okopírování divácky úspěšného zvukového vzorce z 

jedné hry k podkreslení obdobné situace. Klasickou ukázkou tohoto postupu 

je opět fraška Busu v podání rodiny Šigejama Sengoró. V dnešní verzi hry, 

34 Kobayashi, Seki, Kyogen Handobukku, výklad historie, str. 15 
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v místě, kde sluhové pojídají "jed" (cukr), nalezneme citoslovce Amu amu 

amu. Přitom ale ještě v zápise /kari Tacujoši bon tento hlasový doprovod k 

akci zapsán není. Přesně stejný hlasový výrazový prostředek však nalezneme 

již v nejranějších zápisech frašky Kaki jamabuši 35
, kde stejně radostně 

"mlaská" horský asketajamabuši36
, který na stromě krade sadaři tomely. 

Herci však s textem her pracují i dnes. Postupně novelizované verze 

starých představení můžeme vidět zejména při uvádění kjógenů pro školní 

mládež. Herci ke školním představením přistupují v první řadě se snahou 

podchytit dětský zájem o žánr. Vkládají proto do textu i akce různé komické 

gagy, místy hraničící s klauniádou. Ve výše zmiňovaném kjógenu Busu se 

tak Tarókadža za zády svého kolegy ulejvá a místo "odfukování jedovatého 

větru" osvěžuje vějířem sebe, či při jídle cukru se sluhové o soudek přetahují. 

Dnes jsou tyto změny a inovace určené výhradně pro školní publikum, ale je 

velmi pravděpodobné, že v budoucnu se některý z úspěšných gagů objeví i v 

klasickém představení. 

35 Další ze základních textů žánru kjógen. Horský asketajamabuši je nachytán na stromě při krádeži tomelů a 
majitelem sadu následně nucen potupně parodovat chování zvířat. 
36 Dříve jen velmi volně organizovaná sekta horských asketů. Jejich praxe zvaná šúgendó v sobě kombinuje 
učení buddhismu a šintoismu, původ nauky je odvozován od legendárního En no Gjódži. 
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2. Kjógen a jeho dnešní životaschopnost 

Z výše uvedeného popisu vidíme, že ač se o kjógenu všeobecně mluví 

jako o "tradičním divadle" (dentó geinó) nebo jako o "starém divadle" (koten 

geinó), tak kjógen jako žánr vlastně nikdy neustrnul v jediné neměnné 

podobě do takové hloubky jako nó, ale naopak do jisté míry procházel 

permanentním vývojem až do dnešních dnů. Tudíž, ve stáří této formy 

nakonec není vůbec nutné prvoplánově spatřovat handicap, který by ji 

vytěsňoval z dnešního kulturního spektra a ptát se, je-li kjógen dnes 

životaschopný. Naopak dlouhý vývoj nakonec může být i výhodou, neboť 

stěží nalezneme jinou divadelní formu, která si s lety dokázala udržet 

vytříbené herecké techniky a výrazové prostředky, ale zároveň si uchovala 

schopnost pružně měnit svoji nejsvrchnější tvář tak, aby byla srozumitelná 

neustále se měnícím se publiku. 

Kjógen tak dnes není živý a životaschopný přesto, že je tak starý, ale 

paradoxně právě proto. Díky šesti stům letům vývoje tak kjógen prošel 

přerodem z improvizované jarmareční či pouliční frašky k vysoce 

stylizovanému žánru, postavenému na precizní práci s detailem, na 

propracovaných hereckých technikách a výrazových prostředcích. Kjógen je 

dnes dále charakteristický i svým vlastním systémem uvádění her, vlastní 

odbornou terminologií a konec konců i organizací jednotlivých hereckých 

skupin. Zároveň pak dnes uváděné hry tradičního repertoáru stojí na 

komickém popisu základních lidských vlastností, takže přes své stáří 

neztrácejí nic ze své aktuálnosti. 

Současný repertoár tradičních her, rozdělení frašek kjógen 

Vývoj kjógenu se samozřejmě netýkal jen herecké techniky, použití 

kostýmu či postupných úprav scénáře her, ale vývojem pochopitelně prošel i 

celkový repertoár žánru. 
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Zatímco dnes se uvádí, že v rámci všech hereckých rodin a společností 

obou škol je hráno přes dvě stě frašek, ve sborníku Torahiro bon najdeme 

zaznamenáno her ještě přes šest set. Znamená to, že tedy zhruba od roku 

1642 byly dvě třetiny původně vytvořených her odhozeny. Tento "přirozený 

výběr" probíhal podle naprosto stejného klíče, jako postupné zdokonalování 

scénáře či tříbení herecké techniky. Během staletí bylo z repertoáru 

odstraněno vše, co se ukázalo býti zbytným, neužitečným či nedokonalým. 

Časem tak zmizelo vše, co nejdříve nesplňovalo přísné požadavky vkusu 

obecentsta z řad samurajů - a následně též většina toho, co se ukázalo jako 

nefunkční před měšťanským obecenstvem v době po reformách Meidži. Do 

dnešních dnů tak v repertoáru zůstaly opravdu jen ty nejlepší kusy, které se 

za dlouhá léta osvědčily. 

Dělení her podle typu a odpovídající charakteristické rysy 

hrdiny. 

Dnes existuje několik způsobů, jak rozčlenit jednotlivé hry kjógen do skupin 

tématicky. Don Kenny se mýlí, když tvrdí že "neexistuje žádný přesný způsob 

tříděníjednotlivých frašek kjógen"37 a bohužel, tento mylný poznatek patrně od 

Kennyho přebírá dnes většina anglicky publikujících autorů. Je tedy téměř 

pravidlem, že každá publikace s tématem japonských kjógenů tak frašky dělí 

podle jiného klíče. 

V japonské tradici má však každá škola již jako součást svojí tradice přesně 

ustanovenou žánrovou specifikaci her, a to následně: 

ÓKURA 

waki kjógen, daimjó kjógen, §ómjó kjógen, muko-onna kjógen, oni-jamabuši 

kjógen, šukke- zató kjógen, šú kjógen 
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waki kjógen, daimjó kjógen, šómjó kjógen, muko kjógen, onna kjógen, oni 

kjógen, jamabuši kjógen, šukke kjógen, zató kjógen, nusubito kjógen, šú kjógen, 

mai kjógen. 

Toto přesné rozčlenění v rámci jednotlivých škol vzniklo jako produkt 

symbiózy té které školy žánru kjógen vedle školy nó38
, a bylo vyvoláno zejména 

potřebou přizbůsobit uvádění frašek kjógen sledu jednotlivých her nó během 

klasického představení, kde se střídalo pět typů her nó se čtyřmi kjógeny. Toto 

rozdělení je dnes součástí tradice obou škol a v souladu s těmito třídami se dnes 

tvoří dramaturgická skladba nejen klasických představení kombinovaných s nó, 

ale i výlučně kjógenových představení. 

Já se v následujících řádcích pokusím o bližší specifikaci jednotlivých her. 

Níže uvedené třídy tedy nekopírují přesně japonské tradiční třídění her, ale volím 

je tak, aby pokud možno systematicky a co nejsrozumitelněji pokryly obsahovou 

skladbu dnes uváděného korpusu frašek kjógen. 

a) waki kjógen -Tyto hry u diváků vyvolávají nejspíše pocit pohody. 

Jedná se o humornou, nikoli však satirickou oslavu pána, laskavého boháče, 

dobrého rolníka či božstva nějakého místa. Hry z této kategorie byly 

systematicky uváděny jako první během klasického představení nó, kdy se na 

jevišti střídá vážné nó s fraškami kjógen. Waki kjógen tedy byly uváděny jako 

první po waki nó. Tato kategorie je společná všem školám. 

Sue hirogari (Vějíř nebo deštník?): Pán posílá sluhu do města, aby koupil 

nové Sue hirogari , což je starý kjótský název pro vějíř. Sluha se však na tržišti nechá 

obalamutit trhovcem, který mu pod názvem Sue hirogari prodá starý deštník. Sluhovi 

nalže, že hirogari je právě to, co deštník dělá- do široka se otevírá- a sue je 

onomatopoe pro ono otevření. Když sluha domů přinese pánovi místo vějíře starý 

deštník. Je pánem vyplísněn. Sluha přemýšlí, jak pánovi zlepšit náladu- a s deštníkem 

tančí. Pán je sluhovým tancem opravdu potěšen, v rytmu skladby tančí a sluhovi 

odpouští. 

37 Kenny, Don, The Kyogen Book, předmluva, strana xi 
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Fuku no kami (Bůh štěstí): Dva poutníci přicházejí do svatyně, kde jako 

každý rok obětují víno sake. Během modliteb k nim sestoupí božstvo radosti, Fuku no 

kami, poděkuje jim za pravidelné modlitby a slíbí jim, že když mu nosí tak dobré sake, 

bude nad nimi držet ochranou ruku i nadále, aby mu víno mohli nosit stále. Na závěr 

božstvo tančí stavnostní tanec. 

b) Daimjó kjógen- Hlavní postavou her tohoto druhu je daimjó -

bezejmenný a záměrně zcela nekonkretizovaný šlechtic. Zpravidla bývá vykreslen 

jako postava finančně schudlá či naopak bohatec mdlého rozumu, který si 

neúměrně zakládá na svém původu. Nanori39
, ve kterém se představuje, začíná 

vždy slovy Před vámi stojí šlechtic, jehož pověst sahá po celé zemi. Daimjó bývá 

zpravidla vyveden svým sluhou či přechytračen někým , kdo zdaleka nedosahuje 

jeho společenského postavení. Ač je humor vůči této ve své době vládnoucí třídě 

často velmi drsný, nenarazíme zde na nic, co by byť náznakem mohlo připomínat 

sociální satiru. 

Futari daimjó (Dva šlechtici): Dva šlechtici se vydávají na cestu do 

hlavního města. Jeden si po cestě uvědomí, že nemá panoše, který by mu nesl meč- a 

tak přiměje prvního pocestného, kterého potká, aby mu jako panoš posloužil. Pocestný 

se zdráhá, vymlouvá- že meč nikdy v ruce nedržel, ale šlechtici se nedají. Pocestný je 

tedy poučen, jak meč nést a vydává se na cestu. Ale jak se k němu šlechtici otočí zády, 

meč tasí, donutí oba odevzdat mu své šaty a na závěr je nutí parodovat peroucí se psy, 

zápas kohoutů či hrát dětské hry. Šlechtici jedné z her natolik propadnou, že si ani 

nevšimnou, když je sluha se smíchem zanechá jejich osudu. 

Hagi daimjó (Daimjó a keř hagi): Venkovský daimjó se doslechne, že 

nedaleko jeho sídla se nalézá vyhlášená zahrada s keři hagi40 a chce ji navštívit. Sluha 

jej však upozorní na fakt, že majitel zahrady od každého návštěvníka vyžaduje báseň ve 

stylu tanka, ve které host popíše své dojmy ze zahrady. Pán však báseň není schopen 

zaimprovizovat, tak mu sluha jednu obdivuhodně bezduchou, ale formalní pravidla 

splňující báseň41 poradí. Jelikož ani tak si ji šlechtic není schopen zapamatovat, sluha si 

s pánem domluví soubor pantomimických náznaků, jak pánovi pomoci se 

38 Škola kjógenu Ókura vedle školy nó Kongó, škola kjógenu /zumi vedle nó Kanze a.t.p. 
39 Viz str. 40 
40 Lespedeza bicolor 
41 Nana e jae, kokonoe to koso, omoi ši ni, toesaki izuru, hagi no hana kana. -f::iJ1i.fLi é Z: ř ll! O~ 

/::, +ie-~ ~ 1 9~9(!)/t/J'~ 
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rozvzpomenout. Komická zápletka tak stojí jendak na pánově "buranství", když se snaží 

před majitelem zahrady vychválit její krásu, ale též na nesmyslných zkomoleninách, 

které pán ze sebe na základě sluhovy nápovědy souká. 

c) Šómjó (Tarókadža) kjógen- V těchto hrách je hlavní rolí postava 

Tarókadži, sluhy. Klasického kjógenového Tárokadžu bychom mohli popsat jako 

lehce přihlouplého, dobrosrdečného sluhu, který plní pánovy příkazy s takovou 

vehemencí, až je to většinou pánovi ke škodě. Právě sluhova naivita, nahlouplost 

a s ní kontrastující pánova nemohoucnost se vzniklou situací a velmi snaživým 

sluhou nic dělat, bývá zdrojem humoru. Do kategorie šómjó (Tarókadža) kjógen 

však ještě spadá druhý typ sluhy Tarókadži, a ten bývá naopak velmi mazaný, 

svého ne tolik chytrého pána dokáže přechytračit a zpravidla jej vyvést nějakým 

vtipem. Obvykle je cílem tohoto druhého typu sluhy nějakým neobvyklým, 

komplikovaným způsobem, se dostat k pánovu soudku saké a vypít jej. Zde bývá 

zpravidla snaha sluhy korunována úspěchem. 

Kučimane (Papouškování): Je příkladem kjógenu, v němž má hlavní 

slovo první typ sluhy, tedy lehce přihlouplý horlivec. Pán dostane od přítele soudek 

znamenitého saké, které ale nechce vypít jen tak sám. Pošle tedy sluhu, aby mu 

přivedl k pití společnost. Sluha však přivede vyhlášeného výtržníka. Pán má strach, 

aby společensky neobratný sluha horkokrevného hosta nějak nepopudil, tak sluhovi 

pro jistotu přikáže, aby dělal jen to, co mu doslova řekne. Sluha však pochopí pánův 

příkaz dělat "na slovo přesně" po svém, a začne pánovými příkazy doslova úkolovat 

hosta, což způsobí teprve komické komplikace. 

Bóšibari (Připoután k tyči): Je naopak kjógenem, kde má nad pánem 

navrch až moc chytrý sluha (zde dokonce dva sluhové - Tarókadža a Džirókadža). 

Pán nechce, aby mu sluhové po čas jeho nepřítomnosti upíjeli ze spíže sake, tak je 

lstí spoutá. Sluhové však přesto naleznou způsob, jak se k vytouženému sake dostat 

- a pouta - pánem to způsobený handicap - nakonec považují jen za zajímavé 

zpestření jejich obvyklé pijatiky. 

d) Muko kjógen- Hry o snachách, zetích, tchánech a tchyních. Tyto hry 

nejčastěji zobrazují komplikace čerstvě oženěného mladíka, jeho velice rozpačité 
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zkušenosti s rodinou nevěsty či mladého nemotorného a stydlivého muže na 

námluvách. 

Nivatori muko (Slepičí zeť): Mladý šlechtic jde požádat o ruku své 

vyvolené. Jelikož se doslechne, že nastávající tchán je milovníkem starých způsobů, 

jde se nejprve poradit se svým přítelem, jak po starém způsobu o ruku požádat. Přítel 

si z mladého šlechtice vystřelí a poradí mu, aby si místo obvyklé šlechtické čapky 

ehoši vzal na hlavu červenou čapku a po příchodu před dům nastávající ženy nic 

neříkal, jen kokrhal a pohybem napodoboval kohouta. Mladý šlechtic tak nakonec 

před domem své vyvolené učiní a budoucí tchán i se služebnictvem se mu zpoza 

brány pořádně smějí. Tchánovi ale záhy dojde, že mladého muže asi někdo napálil, 

tak aby se nastávající zeť zcela neznemožnil, převlékne se i budoucí tchán do 

obdobného oděvu s červenou čapkou a před domem pak spolu s zetěm tančí kohoutí 

tanec. 

Saru muko (Opičí zeť): Je parodií na všeobecné lidské hemžení okolo 

svateb obecně. Ve hře vystupují pouze opice. Hra představuje cestu na námluvy 

opičího ženicha, ale je téměř bez textu toliko v kjógenovém "opičím jazyce". 

e) Onna kjógen- Hry o ženách. Hry z této kategorie si berou na mušku snad 

všechny špatné vlastnosti, které může žena mít. Zejména tedy nepodloženou 

žárlivost. Klasickou postavou hry tohoto typu je wawaší onna. Tomuto 

specifickému termínu překladem asi nejlépe odpovídá naše "fůrie". Nutno 

podotknout, že vítězem ať již hádky nebo vzájemných ústrků je vždy žena, která v 

závěru hry dává svému manželovi co proto. Charakteristickou textovou figurou, či 

vstupní formulí, s níž žena v tomto typu her zpravidla přichází na jeviště je fráze: 

"Takový ňouma, proč jen jsem si ho brala. Vždyť stačí, aby člověk kopnul do 

nejbližšího křoví, a vypadne hned pět, co pět, rovnou sedm takových nemehel 

jako je on." 

/naha dó (Chrám /naha): Pán se rozhodne se svojí ženou rozvést a 

během její návštěvy u rodičů za ní pošle rozvodový list. Jelikož se ale bez 

manželky neobejde, jde hned do chrámu /naha prosit tamějšího bódhisatvu Jakuši 

Njorai, aby mu umožnil setkat se co nejdříve s novou ženou. Zatímco pán 

setrvává na modlitbách, manželka se o jeho cestě do chrámu /naha dozví a jde 

mu vyčinit. Využije však příležitosti, sama změněným hlasem coby "bódhisastva 
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Jakuši Njorai" manželovi nakáže, ať pojme za manželku ženu, kterou nalezne 

před hlavní chrámovou branou, kam se posléze sama se zakrytým obličejem 

postaví. Pán v radosti z rychlého splnění přání vede "novou ženu" domů a cestou 

jí líčí, jak hrozné měl útrapy s "minulou" manželkou. Jaké je pak jeho 

překvapení, když doma spatří, koho si vlastně přivedl. 

Kamabara: (Sebevražda kosou). Mladého muže jeho žena neustále 

peskuje. Muž již neví kudy kam, tak se rozhodne pro uchování alespoň zbytku 

své cti spáchat sebevraždu (seppuku, taktéž hara-kiri) Jelikož ale jako rolník 

nemá meč, chce si rozpárat břicho kosou (odtud Kamabara). Hra stojí na výkonu 

herce, který ve zhruba dvacetiminutovém gradujícím monologu přemýšlí, jak se 

co nejlépe a nejméně bolestně ubeživotit. V okamžiku, kdy se již opravdu chystá 

sáhnout si na život, vtrhne na scénu manželka a muže prosí, ať ji nenechává 

samotnou, že bez něj nemůže být, a pokud si muž něco udělá, ona sama se vrhne 

do vln a utopí se. Muž se nejprve ujišťuje, zda-li to žena myslí vážňe, a když 

manželka horlivě přitaká, muž ji lakonicky požádá, jestli by se tedy nemohla do 

vln vrhnout první. Žena se velmi rozčílí a žene muže pryč. Hra tak končí 

naprosto stejným obrazem, jako začala. 

f) Oni kjógen- Tyto hry líčí démony nikoli jako bytosti, jichž by bylo 

radno se bát, ale jako slabé osoby s charakterem lidí, které snad vzbuzují u diváka 

spíš soucit a lítost než strach. 

Kaminari (Bůh hromu a blesku): Kjotský lékař se vydává na cestu za 

prací do vzdálenějších provincií, ale na cestě je stižen bouřkou. Mezi hromy se 

náhle na zem zřítí i bůh hromu a blesku Kaminari. Kaminari si stěžuje, že 

uklouzl po větru, spadl na zem a narazil si záda. Donutí lékaře, se kterým se v 

lukách náhodně setká, aby mu zádá lečil. Lékař tak činí pomocí akupunktury, ale 

s použitím kladiva a obří jehly, obzvláště drsným způsobem. Bůh Kaminari se 

uzdraví a za odměnu lékaři slíbí po osm set let ochraňovat jeho obydlí před 

hromy, blesky a nepřízní počasí. Na závěr Kaminari tančí oslavný tanec. 

Šimizu (Křišťálová voda): Pán přikáže sluhovi dojít do Šimizu, místa 

vyhlášeného znamenitou vodou, pro vodu na čajový obřad. Sluha však ve své 

lenosti nechce, tak se vrátí a pána balamutí, že jej v Šimizu přepadl démon. Pán 

se vydává hledat džber na vodu, který sluha údajně po démonovi hodil. Sluha 
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vymýšlí, jak svoji lež nenechat prozradit, nasazuje si masku démona a sám 

vyráží pána postrašit. Pán se vyděsí, démonovi odprošuje a utíká domů. Doma 

však, při rozhovoru se sluhou zjišťuje, že hlas démona a hlas sluhy je překvapivě 

podobný. Pán se tedy vydává znovu do Šimizu a tam již bezestrachu "démona

sluhu" demaskuje. 

g) Jamabuši kjógen- Hry o horských asketechjamabuši, o nichž se 

předpokládalo, že disponují magickými silami a užívají nadpřirozených 

schopností. V kjógenech však vystupují stejně hloupě a s chybami, jaké 

nalezneme u kteréhokoli smrtelníka. 

Negi jamabuši:(Jamabuši a šintoistický kněz): Jamabuši a šintoistický 

kněz negi se na své pouti setkávají v čajovně. Velmi neurvalý jamabuši nejprve 

opakovaně tropí povyk okolo špatně připraveného čaje a následně začne urážet i 

šintoistického negiho. Když jeho invektiva přerostou únosnou mez ajamabuši se 

začne holedbat, jak mocné jsou jeho modlitby, majitel čajovny navrhne, ať tedy 

oba spolu zápasí, čí modlitby jsou silnější. Z nedaleké svatyně přinesou velkou 

sochu božstva Daikoku a soutěží, čí modlitby bůžka roztancují. Negi je hned při 

první modlitbě úspěšný, ale jamabušiho modlitby zůstávají bez odezvy. Naopak, 

Daitoku od jamabušiho odvrací tvář. Jamabuši proto "přitvrdí", na sochu začne 

prskat a násilím ji uvádět do pohybu. Daitoku se zvedne a obrovskou palicí, 

atributem to bůžka Daitoku, nezdvořilého jamabušiho jedinou ranou zarazí do 

země. 

Kagjú: (Komentovaný překlad v příloze) 

h) Šukke kjógen- Hry o buddhistických mniších. Ti jsou v hrách tohoto 

druhu vykreslováni zpravidla jako ignoranti, egoisté podléhající svým touhám a 

myslící jen a pouze na sebe, eventuelně toužící po ženách a penězích. Nutno však 

podotknout, že zápletky her jsou vždy dostatečně vzdáleny realitě, takže i když 

humor na adresu mnichů je často velmi ostrý, obecenstvo se sice baví 

vykresleným vtipem, ale zároveň nepociťuje negativní emoce vůči mnišskému 

stavu jako takovému. 

Honekawa(Kosti a kůže) Představený chrámu pověří správou všedních 

věcí nezkušeného a poněkud pomateného novice. Tak se stane, že ač novic plní 
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učitelova přání doslova, působí mezí příchozími farníky spíše zmatek. 

Pocestnému prosícímu o zapůjčení koně tak odpovídá, že kůň se při sušení ve 

větru roztrhal, což měla být výmluva určená pro odbývání žadatelů o zápůjčku 

deštníku a na pozvání adresované svému učiteli odpovídá, že ctihodný světec se 

na pastvě přejedl zeleného, tak teď s nadýmáním leží ve stáji, což sase byla 

učitelem vymyšlená výmluva pro odbytí žadatelů o koně42 . 

Ózekkjó (Rybí sútra) Rybář si stěžuje na svůj těžký život a bájí o tom, jak 

dobře se mají mniší, kteří nic nedělají, jen odříkávají sútry. Pořídí si proto 

mnišský šat a začne se živit jako podvodný potulný mnich. Netrvá dlouho a je 

povolán do jednoho domu, aby sloužil obřady. Jelikož ale tento "mnich" neumí 

ani jedinou sútru, odříkává rychle jména ryb tak, aby to znělo jako sútra. Sútru 

pak namísto formule: Namu amida bucu43 zakončuje drmolením Nama tako Nama 

tako44 pánem je odhalen a vyhnán. Zdrojem humoru je v této hře zejména mistrně 

poskládaný výčet ryb, který při správné rychlosti čtení skutečně evokuje části 

súter. 

i) Zató kjógen- Hry o slepcích. Tato skupina her leckdy značně 

překračuje mez, které je evropský divák schopen se smát. Hry zesměšňují či jinak 

parodují nejen slepce, ale i jinak handicapované osoby. Humor je z dnešního 

pohledu dost krutý. Tato kategorie kjógenu také zaznamenává největší redukci v 

počtu uváděných her. Pravidelně se dnes na jevišti objevuje pouze hra Cukimi 

zató. 

Cukimi zató (Slepec obdivující krásu měsíce): Jedná se o vyjímečný kus 

tohoto žánru a celkově zvláštní hru mezi kjógeny vůbec. Tento kjógen není 

veselý a spíše se svojí melancholií blíží nó. Původně měl být patrně parodií na 

nó. Podle všeho se též jedná o pozdější hru, nejspíše z počátku sedmnáctého 

století. 

Zatímco zdraví lidé se kochají pohledem na měsíc, slepý muž se za 

uplňkové noci vydává ven, těšit se zvuky hmyzu. Po cestě potkává jiného muže, 

se kterým usedne, popije sake a rozpráví. Po chvíli se rozloučí a každý jde svou 

cestou. Muž, který dělal slepci společnost, si však na cestě zpět vzpomene na 

42 Toto e verze školy Ókura. Škola Izumi jde ještě dál a text říká, že učitel na pastvě uviďel kobylu a tak se 
rozdováděl, že se neudrží na nohou. 
43 U milosrdného Buddhy Amidy 
44 Syrová chobotnice 
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nepříjemnost, jež ho ten den potkala, a aby si schladil zlost, vrátí se a slepce 

bezdůvodně surově zbije. Slepec se truchlivě vrací domů a cestou zpívá píseň o 

nestálosti tohoto světa. Má za to, že se potkal dva různé muže. Prvního velice 

laskavého a druhého nepochopitelně krutého. Tato hra opravdu u obecenstva 

nevzbuzuje smích, ale soucit. 

Saruzató (Slepec a opice) Tato hra naopak přesně symbolizuje, jaké hry 

žánr "zátó kjógen" dříve reprezentoval. Slepec, veden svojí manželkou, vyráží na 

procházku. Po cestě potkávají cvičitele opic, kterému žena slepce padne do oka. 

Cvičitel opic tak obratně vsune do ruky slepce vodítko od opice a obluzuje 

slepcovu manželku. Hra končí scénou, kdy slepec je smýkán opičkou po jevišti a 

v domění, že je to stále jeho žena, ji prosí, ať jde pomaleji, a cvičitel opic se 

slepcovou manželkou mizí z jeviště. Tato hra se dnes prakticky nehraje. 

j) Mai kjógen- Kjógeny taneční. Obsahují tance, zpěvy a hudební 

doprovod. Jsou stavěny na stejných principech jako hry nó. Rozdíl mezi školami 

Ókura a /zumi je nejmarkantnější právě v této oblasti, přičemž odchylky lze 

nalézt rodinu od rodiny i uvnitř jednotlivých škol. Her je velmi málo, celkem asi 

jen sedm. Patří sem například hry: Cúen, Natorigawa 

k) Šú (zatsu) kjógen- Zbytek, do nějž se řadí všechny kjógeny 

nespadající do žádné z uvedených kategorií. 

Čacubó (Nádoba na čaj): Obchodník s čajem během cesty usne a přikrade 

se k němu zloděj. Zloděj se snaží z jeho zad ukrást soudek s čajem, ale nepodaří 

se mu sejmout ze zad pocestného oba popruhy. Proto si nasadí jeden popruh na 

své rameno, ulehne těsně vedle obchodníka a vyčkává do rána. Ráno oba vstanou 

a zjistí, že každý třímá jeden poruh od soudku. Začnou s osočovat, kdo je majitel 

a kdo je zloděj - a věc ženou až před místní soud. Soudce se obou vyptává na 

detaily, ale zloďej je natolik bystrý a mazaný, že dokáže zjistit, co již před ním 

říkal soudci skutečný majitel a odpoví stejně. Soudce je v koncích a přikáže 

obchodníkovi i zloději, ať svoji verzi oba zároveň vyjádří tancem. I zde však 

zloděj dokáže téměř simultáně kopírovat obchodníkův tanec, tak soudce nakonec 

nerozhodne o majiteli a k rozhořčení obou si soudek s čajem nechá sám. 
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Iroha: Otec začne učit svého syna abecedu. Syn je však nezbeda a tak 

otcem vysvětlované slabiky všelijak rýmuje. Otec se rozčílí a přikáže synovi 

opakovat přesně to, co řekne. Syn se však i tohoto pokynu chytí po svém a otce 

papouškuje45 i po skončení výuky. Otec se nechá unést a se synem se začne prát

nicméně, je synem poražen. S křikem: "No počkej, dítě, co si neváží rodičů nemá 

žádnou budoucnost!" opouští jeviště. 

1) Šinsaku kjogen- Do této skupiny se dnes řadí všechny nově vzniklé 

kjógeny bez ohledu na jejich námět. Nové kjógeny často čerpají inspiraci z děl 

evropských, ale často se též jedná o díla napsaná na objednávku. Takovým 

příkladem může být třeba hra Šítake no tenzó46 kterou si u rodiny Šigejama 

objednala zenová škola Sótó při příležitosti oslav 800. výročí narození jejího 

zakladatele - Dógena. Amitani Masani, jeden z profesionálních herců žánru 

kjógen a zároveň lektor literatury na univerzitě Dóšiša tak podle zadaného 

bodového scénáře napsal text ve staré japonštině. Hra pak byla uváděna asi tři 

roky v rámci Dógenových oslav na různých místech po celém Japonsku. 

Nutno však podotknout, že z nově napsaných her se jich do pravidelného 

repertoáru dostává minimum. Vyjímkou je například hra Susugigawa, sepsaná již 

před padesáti lety podle francouzské středověké frašky Le Farce de Cuvier47
. 

V ostatních případech je ale na nových hrách cítit, že po jazykové, 

dramaturgické, tak i herecké stránce za sebou nemají potřebně dlouhou zkušenost. 

Zatímco i při opakovaném shlédnutí klasického kjógenu se divák stále baví, při 

druhém či třetím shlédnutí nové hry se divák těžko brání pocitu jisté monotónosti. 

Šinigami (Bůh smrti) Je hrou, která se do světa kjógenu dostala zhruba 

před 20 lety z žánru rakugo. A námět hry rakugo byl nepochybně přejat z 

Evropy, neboť děj téměř přesně kopíruje příběh známý i z našeho Dařbujána a 

45 Zde je evidentní podoba zápletky s výše zmiňovaným kjógenem Papouškování" 
46 Název je reminiscencí na historické setkání Dógena s čínským zenovým mnichem, který byl tenztóem, tedy 
osobou, jež má na starosti "světský" chod kláštera a stará se o kuchyni, správu majetku a vztahy kláštera 
s okolím. Na dógenovu loď přišel nakoupit japonské houby šítake. Traduje se, že když jej posléze Dógen poprvé 
přišel navštívit, udivil se, proč se tento starý slavný mnich nevěnuje zazenu, ale namísto toho pracuje v kuchyni. 
Na tuto otázku Dógenovi odpověděl: "Mladý muži z daleké země, je vidět, že toho o zenové praxi opravdu nevíš 
mnoho". Po této zkušenost Dógen zůstal v Číně na studijích 5 let. 
47 Česky vyšlo jako "Fraška o kádi" 
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Pandrholy. Hrdina uzavře smlouvu s bohem smrti Šinigami48 a začne se věnovat 

léčení. Když však přes odpor Boha smrti léčí známého bohatce, s bohem Šinigami 

se pohádá a pokusí se jej uvěznit, aby on bohatcovu duši nemohl odnés z tohoto 

světa. Jeho plán však ztroskotá. Hrdina se v závěru dostane do jeskyně, kde má 

bůh Šinigami zapálené svíce života každého člověka. Když léčitel vidí, že jeho 

svíce již dohořívá, pokusí se na ni připevnit větší svící, ale při neopatrné 

anipulaci s voskem si plamínek vlastní svíčky uhasí- umírá. 

Ósama to Kjórjú (Král aje§těr)Je závěrečnou částí kjógenové trilogie, 

kterou sepsal známý současný filozof Umehara Takeši. Trilogie má části: 

Mucugoró (fraška s ekologickým podtextem o ochránci zvířat) a Kurón ningen 

Namašima (Klony mistra Namašimy- fraška oslavující japonskou baseballovou 

legendu- Nagašimu Šigeóa- a zároveň varující před nebezpečím klonování lidí). 

Ósama to Kjórjú: Král nejmenované země (z jeho kostýmových atributů, 

pochodně a koruny Sochy svobody, je však evidentní, že se jedná o prezidenta 

U.S.A) je navštíven pravěkým ještěrem, který mu poradí, že všechny problémy 

lidstva vyřeší vyhlazením všech nepřátel. K tomu účelu mu radí použít vojsko a 

třeba i atomové zbraně. Král poslechne, ale téměř zničí celou planetu. Ještěr jej 

navštěvuje znovu a vysmívá se mu, že mu poradil záměrně špatně, aby lidstvo 

přiblížil osudu vyhynulých dinosaurů. 

Tato hra byla dokončena těsně před útokem USA na Irák, kjógenáři z 

rodiny Sengoró s ní v roce 2003 podnikli též v zásadě úspěšné turné po 

Francii. Nicméně, vzhledem k tématu i osobnímu vztahu herců k této hře se 

zdá, že Král a ještěr a má již po derniéře. 

Dělení podle obtížnosti provedení 

Rozdělení her podle obtížnosti je druhým, neméně důležitým způsobem, 

kterým japonští herci třídí svůj repertoár. Toto dělění jen s drobnými změnami do 

světa kjógenu přenesl v polovině sedmnáctého století již výše zmiňovaný Ókura 

Toraaki. Zde popisované dělení do "obtížnostních tříd" má dodnes svůj hluboký 

význam zejména v procesu studia herce a jen dokládá, do jaké míry byly kjógeny 

48 Šinigami ani podobné božstvo, které by ve smyslu "pána smrti" či Smrtky odnášelo duše z tohoto světa, se v 
japonské mytologii či lidových legendách nevyskytuje 
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za dobu svojí existence sofistikovány. V hereckých rodech neexistuje přesný sled 

her, které se po sobě student učí, ale právě roztřídění do "obtížnostních" skupin 

slouží jako vodítko pro učitele, kterou hru vybrat jako další pro toho kterého 

adepta. Pro jednotlivé obtížnostní skupiny her existují v různých školách různé 

názvy, ale škála a obsah jsou ve všech hereckých rodech zhruba totožné. 

V rodině kjótské rodině Šigejama Sengoró přináležející ke škole Ókura je tedy 

dělení následující: 

a) Hiramono - Nejjednodušší, takzvané "placaté" hry. Hry, jež 

nemají žádnou nebo minimální významovou hloubku a žák je 

schopen odehrát úspěšné představení, i když jeho výkon bude 

posatven jen na pouhém přesném okopírování výuky svého učitele. 

V rodině Šigejama Sengoró do této skupiny patří 80 her, tedy 

přibližně polovina repertoáru. 

b) Naišin mono- Kategorie nazvaná doslova "hry mající ducha". V 

hrách je nějaká část či aspekt, který již není možné na jevišti 

vytvořit pouze dodržením precizní techniky a herec v něm musí 

rozeznít psychiku obecenstva. Nicméně, adept ještě stále docílí 

dobrých výsledků přesným kopírováním učitele. V rodině Šigejama 

Sengoró do této skupiny náleží 34 her. 

c) Honšin mono- Totožné s kategorií naišinmono, ale zde již slovně 

nepopsatelný a toliko dokonalou technikou nezobrazitelný "duch" 

hry tvoří podstatnou část frašky. Jistá část hry již technicky 

nemůže být adeptovi sdělena ústně a výsledek hry se odvíjí od 

hercovy schopnosti intuitivně uchopit podstatu příběhu, přetavit jej 

do svého hereckého výkonu a na umu navázat kontakt s publikem. 

Pouze přesným kopírování učitele již lze jen stěží dosáhnout 

uspokojivého výsledku. V rodině Šigejama Sengoró do této 

skupiny patří 45 frašek. 

d) Šonarai mono- Doslova: "hry malé dovednosti". Adept již musí 

mít dokonale zvládnuty základy a učitel jej vede svýmy pokyny 

k co nejlepšímu výsledku. Výuka učitele se na této úrovni již 
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nezabývá výkladem herecké techniky, ale její aplikací ve hře. 

Student je cíleně veden k vycítění optimálního timingu a zobrazení 

"chuti" daného představení. V rodině Šigejama Sengoró sem patří 

21 her. 

e) Omonarai- Hry těžké. Jedná se o hry strukturou a stylem výuky 

připomínající skupinu minulou, jen obtížnost jednotlivých kusů je 

znatelně vyšší. V rodině Šigejama Sengoró sem patří 3 hry. 

f) Kiwameteomonarai mono- Hry extrémně těžké. Mezi tyto hry jsou 

napříč hereckými skupinami obou škol tradičně řazeny pouze 3 

scénáře, a to: Curi kicune (Lov na lišku), Hanago (Slečna Hanago) 

a Tanuki hara cuzumi (Bubínek jezevce tanukiho). Nastudování 

každé z těchto her tvoří podstatný milník v životě herce a jak 

studium, tak provedení hry je vázáno přesnými pravidly. 

Například, před každým uvedením kterékoliv z těchto her jsou v 

šatně a na jevišti "vyháněni zlí duchové" pomocí křesání křemeny. 

A dále, v obvykle společné šatně, kde za normálních okolností 

služebně nejmladší herci strojí do kostýmů starší herce a své 

učitele, je pro přípravu a odění do kostýmu šite postavy vymezena 

jedna místnost, kam naopak mají přístup pouze zkušení herci, kteří 

danou hru již realizovali. Stejně tak partnera ado může ztvárnit 

pouze herec, který již má za sebou hlavní part šite dané hry. 

Curi kicune. Starý lišák si naříká na nového mladého lovce lišek, 

který se objevil ve vesnici. Jelikož lišákovi již věkem ubývají síly, je 

jen otázkou času, kdy se jej mladému lovci podaří ulovit. Proto se 

rozhodne pro poslední pokus, jak lovce zastavit. Lišák na sebe kouzlem 

vezme podobu buddhistického světce, lovce navštíví v jeho obydlí a 

snaží se jej přesvědčit, že není dobré brát život živým bytostem, i když 

to jsou proradné lišky. Lovce přesvědčí a donutí jej zahodit nástroje na 

lov lišek. Ze samé radosti se ale neovládne a když lovec odejde ze 

scény, na odhozená "železa" se vykálí. Lovec, kterému nečekaná 

návštěva světce stále leží v hlavě, se na místo vrací a na železech objeví 

liščí trus. Dojde mu, že byl ošálen - a vydává se na lišáka políčit. Hra 
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vrcholí strhujícím zápasem mezi lovcem a liškou, která se v druhé části 

hry již na jevišti coby nočidžite49 objevuje ve své původní podobě. 

Hře Curi kicune se mezi herci přezdívá "kjógenářská maturita". 

Je tomu proto, že absolvováním této hry začíná být herec 

považován za "hotového", dospělého herce, který v základě 

zvládnul celý repertoár hereckých technik a od tohoto okamžiku 

začíná pracovat na kultivaci hloubky svého projevu. Pakliže se 

jedná o herce, který se přímo narodil v hereckém rodě a se studiem 

začal podle tradice před šestým rokem svého života, je optimální 

věk pro uvedení této hry okolo dvacátého roku života herce. Hra 

je natolik fyzicky náročná, že herci před jejím uvedením jedí 

speciální želví polévku či si do spodních částí kostýmu zašívají 

talismany proti zlé náhodě. 

Protikladem k prvnímu uvedení hry je "pozdní uvádění lišky". 

Herec se při dovršení věku šedesáti let - kanreki - ke hře vrací a 

znovu roli lišky ztvárňuje. Úbytek fyzických sil v akrobatické 

části hry je nucen kompenzovat svým technickým umem a naopak 

mladému herci nedostupnou hloubkou provedení role. Po dovršení 

šedesáti let herec již individuálně, s ohledem na svoji kondici, 

oznamuje též "poslední uvedení lišky". 

Hanago Mladý daimjó se až po uši zamiluje do krásné Hanago. 

Vymýšlí tedy způsob, jak ošálit svoji právoplatnou manželku a moci 

Hanago navštívit. Svůj zálet chce nejprv fingovat předstíraným 

odchodem na meditace do kláštera, ale manželka jej přesvědčí, aby 

raději meditoval doma. Muž tedy donutí sluhu, aby v noci meditoval 

místo něj, přikryje jej pečlivě meditační přikrývkou, aby nebylo poznat, 

kdo to je, ženě nakáže, aby jej v noci ani za nic nerušila a vyrazí za 

Hanago. Manželka však v noci, ve strachu o mužovo zdraví, do 

místnosti vstoupí, sedícího sluhu odhalí, vyplísní jej a pod meditační 

pokrývku si sedne místo něj sama. Nad ránem se vrací těžce rozpolcený 

49 Zde se jedná o přesné převzetí dramaturgie i názvosloví z divadla nó. V divadle nó je běžné, že se herec na 
jevišti objevuje dvakrát, v první části, coby maedžite (první šite) ve své současné podobě, a v druhé části jako 
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mladý šlechtic, který zpívá písně o tom, jak si váží své ženy a ničí ho ji 

podvádět, ale že si nemůže pomoci, protože Hanago opravdu hluboce 

miluje. V roztoužení i rozpolcení se vrací domů, a aniž by se podíval, 

kdo pod meditační poduškou sedí, začne své zážitky z noci a pocity ze 

smutného rána líčit domělému sluhovi. 

Nejnáročnější částí hry je zde zhruba dvacetipětiminutový zpívaný 

pánův návrat domů. Herec totiž jak výrazem tváře tak i zpěvem musí 

vykreslit mužovu rozpolcenost a neunesitelnou trýzeň. 

Mezi prvním uvedením "Lišky" a prvním uvedením hry 

"Hanago" by mělo uplynout deset až patnáct let. Optimální věk 

pro první uvedení této hry je tedy kolem 35 roku života herce. A 

to nejen kvůli hercově technické vyspělosti, ale taktéž proto, aby 

již měl i osobní zkušenost s problémem, ve hře vykresleným. 

Tanuki hara cuzumi. Daimjó vyzbrojen lukem a šípem vyráží na 

lov. V lese, na zcela neobvyklém místě, potkává buddhistickou jeptišku. 

Zapřede s ní hovor - a jeho podezření, že s dotyčnou není něco v 

pořádku, každým okamžikem sílí. Po chvilce nabude jistoty, že tato 

jeptiška je jen jezevčím mámením, a donutí jezevce přeměnit se do 

původní podoby. Jezevec prosí o život a slibuje, že pánovi zatančí a 

zahraje "na bubínek", který podle pověstí nosí jezevci pod srstí na svém 

vypaseném bříšku. Jezevec tančí a hraje a pán se nechá rytmem natolik 

unést, že odloží luk i šíp a tančí. Jezevec jeho chvilkové nepozornosti 

využije a luk i šíp šlechtici sebere. Jenže při své jezevčí neohrabanosti 

nabije šíp do luku obráceně, takže pán mu luk zase vezme a žene jej z 

jeviště. 

Vrcholem tohoto představení je blesková přeměna jeptišky v 

jezevce, která probíhá před zraky diváků. Herec má na sobě pod 

rouchem jeptišky celotělovou jezevčí srst a v první polovině 

představení na obličeji nasazené dvě masky. Pod maskou jeptišky 

menší masku jezevce tanuki. Jediným uvolněním kolíku vrchní 

masku sejme a jediným tahem za šňůrku kostýmu uvolní svrchní 

roucho a tak se během zhruba čtyř desetin sekundy jeptiška zcela 

nočidžite (následný šite), v podobě ducha dávno minulé postavy, o které pojednává daný příběh. 
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promění na jezevce. Jelikož tuto proměnu herec provádí v kleku 

na můstku hašigakari50 bez přímé asistence kókena51
, je tento trik 

extrémně náročný na koordinaci pohybu. Navíc, herec má v první 

půli představení na celotělové "srsti" ještě kostým jeptišky, což 

velice stěžuje jeho pohyb. A dvě na sobě nasazené masky mu 

téměř znemožňují výhled. 

Tato hra byla dříve vyhrazena jen pro prvorozeného syna té 

které rodiny. Dnes se k jejímu uvedení většinou již dostanou i 

další herci dané rodiny. Optimálně uváděný věk pro realizaci této 

hry je okolo čtyřicátéhopátého až padesátého roku. V době, kdy 

má herec již dost zkušeností na realizaci nesmírně těžké proměny, 

ale zároveň ještě disponuje dostatkem sil k zvládnutí dynamického 

tanečního závěru hry. Tato hra je i dnes uváděna velmi 

vyjímečně. 

50 Můstek, který na tradičním jevišti spojuje hrací prostor a zákulisí 
51 Jevištní asistent. Doslova "Zezadu hledící". 
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3. Estetika kjógenu 

Minulé kapitoly byly věnovány přesnému popisu, jakým způsobem se vyvíjel 

žánr, jak se v čase měnil scénář hry a jak se do dnešních dnů podařilo vytříbit 

repertoár her. V této kapitole bych chtěl pokračovat především detailním popisem 

dnešní podoby vlastní hry a jejího tvaru na jevišti. Dále pak rozborem systému 

hereckých technik a výrazových prostředků, popisem stylizované práce s kostýmy 

a hercovy vědomé práce s pozorností publika. 

Dramatická struktura hry 

Jak již je uvedeno výše, realizace hry, dramatické ztvárnění textu, se během 

staletí vybrušovalo ruku v ruce s úpravami ve struktuře textu - a naopak, 

úspěšným akcím byl (například rytmicky) přizpůsobován text, takže tyto u nás 

zcela samostatně chápané aspekty divadelní hry jsou dnes v případě kjógenu 

propojeny v jeden živoucí celek. Dnešní kjógen lze tedy dnes popsat jako hru 

s pevným scénářem a pevným tvarem jeho pohybové realizace, po obsahové 

stránce poněkud schématickou, a pro diváka, jenž má s kjógenem již nějaké 

zkušenosti, hru s nikoliv nepředvídatelnou zápletkou. Vystupují v ní typizované 

postavy, u nichž divák již podle kostýmu pozná, o jakou postavu se jedná a 

vytuší, jakým směrem se bude hra patrně ubírat. V představeních nejsou nečekané 

zvraty, kdy by se charakter postavy náhle měnil, a nenajdeme zde ani náznak 

"psychologizování" či filozofického rozboru, proč a co která konkrétní postava 

dělá. Děj probíhá v "prvním plánu" a hra nemá žádné skryté souvislosti. Právě 

tato maximální jednoduchost, postrádající souběžné dějové linie, umožňuje 

divákovi nehloubat o skrytém obsahu a skýtá mu možnost stoprocentně se 

soustředit na detaily odehrávající se na jevišti. 

Ve většině kjógenů vystupují jen dva, tři až čtyři herci. Existuje však 

několik vyjímek, kdy je herců na jevišti přes deset. Například, když ve 

hře Kusabira nešikovný jamabuši zaklíná obří prašivku, která nezmizí, 

jak by po jamabušiho exorcismu měla, ale s modlením hub na jevišti 
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naopak přibývá, či ve hře Nió (Zázračná socha), kde se zástup poutníků 

přichází modlit k zázračné soše buddhistického božstva Nió, kterou je 

však ve skutečnosti převlečený podvodník. Dalším extrémem je hra 

Konomi arasoi (Bitka šlechtěných stromů s pláňaty), kde se šlechtěné 

stromy z města vydávají na výlet do hor a během hanami52 pod 

přírodními "kolegy" dojde k šarvátce mezi horskými "vesnickými 

burany" a městskými "šlechtěnými náfuky". Naprostým extrémem je pak 

hra Tózumó (Tchangské sumó), kde japonský zápasník sumó bojuje s 

vyhlášenými bojovníky od čínského dvora a v závěru hry poráží i 

samotného čínského císaře. V tomto kjógenu není počet účinkujících 

nijak omezen a je tedy limitován jen možnostmi dané herecké 

společnosti. Na realizaci frašky Tózumó se obvykle podílejí i amatérští 

žáci dané rodiny a ani padesát "čínských bojovníků" na scéně není 

vyjímkou. 

Nicméně, základním tvarem je tedy hra o dvou, třech či čtyřech 

hercích, s více či méně vymezenou úlohou řídící role šite a pomocné role 

ado. Oproti středověkému pojetí ztratilo dnes příkré dělěni rolí na party 

šite (vedoucí role) a ad o (pomocná role) lehce na svém významu. Přesto 

však, zejména u těžších her, je to právě role šite, která systematicky 

udává celé hře rytmus a spád. 

Hra až na několik málo vyjímek začíná sebepředstavením se každé 

postavy, tzv. nanori53
• V něm postava vylíčí situaci, ve které se hra 

začíná odehrávat a svoji roli v příběhu. Ukázkou kjógenového nanori tak 

může být třeba pasáž: 

Pán: Já jsem jeden místní člověk. Od přítele jsem dostal soudek toho 

nejlepšího sake, ale vypít jej jen tak sám, jaké z toho může mít člověk 

potěšení. Chtěl bych jej vypít s někým dobrordečným. Zavolám sluhu 

Tarókadžu a přikážu mu, aby někoho přivedl. Jaj jai, Tarókadžo, 

kdepak jsi ?54 

52 Dodnes velmi rozšířený zvyk obdivování kvetoucích sakur, spojený s párty pod stromy 
53 Doslova: Vézt se na svém jméně. Tento termín původně reprezentoval sebepfedstavení se bojovníka, který 
vyjel ze svých šiků a utkal se před bitvou s bojovníkem nepfátelské armády. Termín nanori se dnes používá i v 
terminologii divadla nó. 
54 Úvodní pasáž kjógenu Kučimane (Papouškování). Pfekald vlastní. 
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V stupem nanori první postavy začíná první fáze hry džó neboli 

úvodní, pomalá část hry. Cílené použití rytmického schéma džó- ha

kjú, pomalý start- zrychlující střed hry- gradující finále, o kterém 

Eugenio Barba tvrdí, že je bez ohledu na žánr dokonalým vystižením 

podstaty každého úspěšného představení, protože bez této gradace hra 

přestává být divácky zajímavá, nalezneme ale i v jiných sférách 

japonského tradičního divadla. Krom pravidla, že rytmus džó- ha- kjú 

by měla sledovat každá jednotlivá hra, stejnou gradaci by měla mít i 

dramaturgická koncepce celého večerního představení. Tedy buďto 

několika kjógenů oddělených pauzou v toliko kjógenovém představení, 

nebo koncepce nó- kjógen- nó ... při klasické skladbě programu. 

Zrychlování tempa hry během střední fáze ha v každé jednotlivé hře 

může mít několik podob. Pokud se v dané frašce opakuje nějaký motiv, 

je jeho druhé či třetí provedení vždy v trošičku rychlejší, než akce 

předcházející. Pokud hra nemá opakované motivy, je vysledování 

gradace obtížnější a neznalý divák často ani velmi decentně volené 

stupňování tempa hry nezaregistruje. Skok je však patrný, když 

porovnáme rychlost pohybu postav po jevišti při příchodu na scénu 

(nejčastěji postava vstupuje velmi rozvážně) a rychlost, s níž jeviště 

opouštějí (často úprkem). Dále je poměrně dobře divácky patrná mírná 

gradace tempa promluv jednotlivých postav. 

Rychlost a intenzita gradace hry se neřídí nějakým konkrétním 

pravidlem nebo nějakým přesně stanoveným rytmem. Naopak, při hrách 

kjógen zůstává i při představení lehce nasvícené hlediště, aby herci 

viděli divákům do obličeje - a rychlost hry řídí v závislosti na náladě v 

hledišti. 

Rychlé finále pak probíhá zpravidla také podle ustáleného vzorce, 

kdy často role šite utíká ze scény pronásledována pánem, manželkou, 

nebo sluhy. 

Pro vytvoření patřičné atmosféry na začátku hry a pro adekvátní 

"tečku" na konci hry kladou herci největší důraz na odpovídající kadenci 
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.. 

a sílu hlasu právě v první promluvě nanori a stejně tak na konci hry text 

s klesající intenzitou hlasu doříkávají, ještě když ze scény po můstku 

hašigakari mizí v zákulisí. 

Zvuková stránka hry, jazyk her, onomatopoea 

Pro pochopení současného "zvukového tvaru" frašek kjógen se ješte jednou 

vraťme do doby vzniku tohoto žánru. Od doby Muromači se kjógeny i nó odehrávaly 

na jevišti situovaném pod širým nebem. Existovalo sice několik jevišť, například na 

hradě Hikone, která měla zastřešený prostor pro diváky, ale i tak mezi hranou jevištní 

plochy a obecenstvem byl ponechán nekrytý prostor. Herec tak tehdy nemohl využít 

akustického odrazu, se kterým se běžně pracuje na dnešních krytých scénách, a byl 

nucen svůj hlas modulovat způsobem, aby mu obecenstvo rozumělo i v podmínkách, 

kde se značná část hlasového výkonu ztrácí. Herci tak postupně vyvinuli ojedinělou 

techniku mluvy s použitím "břišní rezonance". Herec záměrně zadržuje "v břiše" 

sloupec vzduchu, čímž neustále drží lehce napjatou bránici a tím z ní vytváří jakousi 

ozvučnici, která pomáhá zesílit intenzitu jeho hlasového projevu. Podobně, jako 

vypravěči gidajú divadla bunraku55 pracují s dlouhým pásem ob i, které si ještě zatěžují 

závažím, aby jim pomohlo vytvořit odpor, jehož překonáním tlakem pobřišnice vytvoří 

ten správný prostor pro rezonanci svého hlasu, někteří herci žánru kjógen používají ke 

stejnému účelu pás haraobi. Použití této pomůcky není ale na rozdíl od bunraku v 

kjógenu pravidlem. Zatímco vypravěč bunrkau vystupuje pouze v kimonu a hakamě, 

které nevyvinou dostatečný tlak na pobřišnici, herci kjógen si velmi těsně stahují 

několik vrstev kostýmu pásem dóbi, který ve finále navodí podobný efekt, jako 

speciální pás u vypravěčů žánru bunraku. Herec se dále snaží mít co nejvíce uvolněný 

krk, aby si "vibrující zvuk" z břicha sám v krku nedusil. 

Divácky je tento přednes vnímán tak, že obecenstvu "zaplní uši" a spolu s 

gradujícím dějem rozvíjeného příběhu a esteticky dokonalým pohybem herců po hrací 

ploše pomáhá vytvořit dojem "bezezbytku vyplněného časoprostoru prostoru dané 

hry". 

55 Forma loutkového divadla, která v Japonsku zaznamenala rozmach s nástupem měšťanské společnosti v době 
Edo. Od roku 2003 je i žánr bunraku zanesen na seznam UNESCO 
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S touto hereckou technikou je nerozdělitelně spjato i "zvukomalebné" schéma hry. 

Během dlouhého vývoje žánru herci jednotlivých rodin vytvořili osobité systémy práce 

s textem. Způsob přednesu textu je tedy dnes velmi vzdálen "běžné" hovorové mluvě. 

Podle významu promluvy a v souhře s hereckou akcí herci modulují svůj hlas a 

vtiskávají mu melodický tvar, aby uchopil divákovu pozornost. 

Tyto hlasové techniky a způsoby přednesu se školu od školy liší. Zatímco u školy 

Izumi se setkáváme spíše s přednesem, který evokuje zpěvné podání textu, známé z 

divadla nó, škola Ókura pracuje spíše s přesným rytmem kladení slabik v přednášeném 

textu. Konkrétně, u rodiny Šigejama Sengoró, je například rytmicky akcentována 

každá druhá slabika slova v textu: 

Jamabuši: Korewa Dewa no, Haggrosan jori idetaru, kakedeno jamabuši desu.56 

Toto pravidlo je dnes akcentováno zejména v pasážích sebepředstavení se nanori a 

fázích monologů gatari57
• V živých dialozích je jak rytmus, tak melodika řeči 

uzpůsobena spíše hladkému spádu hry a spolupráci s partnerem. 

Dalším zvukomalebným prvkem v kjógenech je zpěv. Kobajaši Seki tvrdí, že přes 

64 procent dnes uváděného repertoáru frašek kjógen v sobě obsahuje nějakou 

zpívanou pasáž nebo dokonce tanec komai58
• Má se za to, že jak taneční výstupy, tak 

zpívané pasáže do kjógenů přišly z divadla nó, nejprve patrně jako parodie vážného 

nó. Dnes již melodicky i choreograficky svébytné tance komai z rytmiky a melodiky 

nó evidentně vycházejí. Základním schématem tance je tak i dnes s nó totožný 

"osmidobý rytmus"- hačibjó§i. Rytmus v nó je určován údery bubínků cuzumi a 

kocuzumi59
, kde pro pohyb herce je základním řídícím prvkem druhá doba, na kterou 

vždy přichází úder cuzumi. Ačkoliv v kjógenech jsou tance až na vyjímky tančeny bez 

doprovodu bubnového orchestru haja§i60
, rytmus pohybu po jevišti je stejný. 

56 Úvodní část sebepředstavení nanori horského mnichajamabuši. Doslova: "Toto je jamabuši vycházející z 
hory Haguro v provincii Dewa. 
57 Dlouhá vyprávění, monology. Často se jedná o parodie na podobné scény v divadle nó. 
58 Taneční kreace, de facto středověký "výrazový tanec", kde herec taneční formou ilustruje obsah zpívané části 
utai nebo též koutai (malý zpěv). 
59 Soubor bubínků, tvořící rytmickou složku orchestru pro představení nó. 
60 Celkové označení souboru nástrojů doprovázející divadlo nó, sestávající se z bubínků cuzumi a kocuzumi, 
velkého bubnu taiko a flétny nókan 
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Doprovodný zpěv džiutai61 pak k tanci obstarávají čtyři herci kjógen sedící v zadní 

části hrací plochy. 

Patrně proto, že v naší kulturní tradici je dnes striktně oddělena sféra zpěvu (opera, 

opereta, nově pak muzikál) od sféry umění řeči, je zážitek z prvního shlédnutí frašky 

kjógen největším překvapením právě po "zvukové stránce". Na našich jevištích se 

mluvenou řečí dnes odehrává většinou realistické drama, kde hlavním hercovým 

nástrojem pro ztvárnění té které postavy je jeho vnitřní prožitek a psychologické 

pochopení dané situace. Tato realistická metoda tedy pochopitélně nedává herci 

mnoho prostoru pro záměrné modulování svého hlasu či řízené, zcela nepřirozené, ale 

zvukově zajímavé formy přednesu textu. 

Naopak herec žánru kjógenu používá schválně "zcela nereálně" svůj hlas i tam, kde 

by se v činohře obešel s běžnou mluvou nebo při použití reálně vypadající rekvizity by 

nemusel, repektive nemohl, mluvit vůbec. Asi nejnezvyklejším použitím vlastnfho 

hlasu v hereckém projevu u kjógenu je tedy simulování zvuku zobrazovaných akcí 

svými hlasivkami. Herec bez použití reálné rekvizity předvádí nějakou akci a k tomu 

vytváří sám zvukovou kulisu. Například otevírání dveří může vypadat tak, že herec 

pouze držením těla podtrženým úchopem vějíře simuluje otevírání posuvných dveří 

šódži a k tomu vytváří zvukovou kulisu opakováním výrazu "gara, gara, 

garagaragaragara. Akce je zakončena klapnutím dveřní západky: gassari. Obdobně 

probíhají i scény stylizovaného pití sake, kdy herec "nalévající sake" drží pravou 

rukou svůj vějíř jako nádobu se sake a levou rukou si přidřuje rukáv pravé ruky, aby si 

jej "nepolil", zatímco jeho partner drží vějíř vodorovně a vytváří tak symbol nádoby, 

do které je sake naléváno. Nalévající akci provází onomatopoem sore které 

symbolizuje jednotlivé doušky mířící z lahve či konvičky do partnerova pohárku a 

naopak partner na každe sore reaguje svým překvapeným a potěšeným uo. I hlasový 

doprovod během jedné, ani ne minutu trvající akce pití saké má gradující charakter a je 

řízen vzorcem džó-ha-kjú. 

Stejný postup hlasové ilustrace je pak používán i pro podbarvení většiny dalších akcí, 

jako je například řezání větve, rozbití džbánu, vykreslení akce rozezvučení zvonu ... 

Herci používají jednolivá onomatopoea tak, aby byla blízká skutečnému zvuku akce a 

61 Označení vokálního souboru, který za hlavní roli šite v nó přebírá text a zpíva jej, když šite tančí. V kjógenech 
se vyskytuje jen jako doprovod v tanečních pasážích komai 
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divák tak mohl živit svoji představivost, ale zároveň nejsou přesným kopírováním 

reality, aby diváka neobtěžovala přílišnou "syrovostí". 

Podstatná část "zvukové stránky hry" je tvořena zvukomalebnými citoslovci. Nejen 

kjógeny, ale japonština obecně disponuje ohromným množstvím citoslovcí, které často 

nemají v češtině či angličtině adekvátní ekvivalent. (Ame ga ZAAZAA - vydatně prší, 

Ame ga SHITOSHITO- vydatně, ale tiše prší. Ame ga POTSUPOTSU- Krápe.) 

Lecky je z pohledu nejaponce težko srozumitelné, proč vůbec se na daném místě 

vyskytuje zvukomalebný výraz. (Kami ga BOSABOSA- být rozcuchaný. Hito ha 

BARABARA- Neuspořádaný dav lidí. Karada ga BOROBORO- Být rozlámaný, 

fyzicky unaven. Karada ga PINPIN- Být fit.). Tyto výrazy se při běžném překladu 

většinou převádějí nikoliv citoslovci, ale významovým slovem cílového jazyka. Je 

však na snadě, že bude jistý rozdíl mezi překladem běžného textu, a scénáře kjogenu, 

kde tato citoslovce vytvářejí nepostradatelnou zvukovou kulisu. 62 

Snaha o zmapování, nakolik jsou tato ne významová onomatopoea důležitá pro 

samotné japonské herce, mě vedla k porovnání dnes dostupných 7 verzí frašky Busu, 

vzniklých ve škole Ókura v letech 1792 až 1977.63 Z porovnaných scénářů vyplývá, 

že specifická kjógenová citoslovce ani v minulosti nebyla používaná nahodile, nýbrž 

jako promyšlený stavební prostředek textu. Když s koncem tokugawského šógunátu a 

jistým rozvolněním přísného dozorování jednotlivých rodin iemotem (hlavou dané 

školy) dochází ke změnám ve scénářích a text je postupně přizpůsobován soudobému 

obecenstvu, v případě zvukomalebných citoslovcí pozorujeme zvýšení míry jejich 

použití a následnou přesnou fixaci v textu. K tomuto jevu dochází patrně ve snaze 

uchopit divákovu pozornost v meziválečném období, kdy obecenstvo kjógeny vnímalo 

čistě jen jako přestávku mezi nó a hlasitě se hledišti bavilo. 

62 Tímto problémem se nyní intenzivně zabýváme při překladu textů pro potřeby Malého divadla kjógenu v ČR. 
Momentálně se asi nejschůdněji jeví metoda rozdělit kjógenová onomatopoa do skupin: a)výrazy, kde citoslovce 
je nositelem významu. b) imitace zvuků a hlasů, c)výrazy, kde je děj jinak zcela srozumitelný a citoslovce slouží 
"pouze" jako "zvuková rekvizita" V případě prvním pak volit překlad významovým výrazem, v případech b) c) 
pak ponechat japonský tvar a zakomponovat jej do hry společně s kostýmy jako další kjógenovou reálií. 
63 Tyto texty jsou dnes známé jako Torahirobon (originální zápis v.r. 1792, publikováno v sbírce Kjógenšú 
[Antalogie frašky kjógen], část 1, Iwanami Šoten 1960, Nihonkotenbungakutaikei, vol. 42,43), Toramitsu bon 
(originální zápis 1817, publikováno v "Mijadžima Kjógenbon", Jonago Kógjó kótó senmon gakkó kenkjúšicu), 
Šigejama Masatora bon ( 1840, nepublikovaný rukopis, archív rodiny Šigejama Sengoró), Jamamoto Tódžiró 
bon (originální zápis okolo roku 1860, publikováno v Kjógenšú. Iwanami Šoten), /kari Tatsujoši bon (okolo 
1910, nepublikovaný zápis archiv rodiny Šigejama Sengoró, kopie je rovněž dostupná na fakultě literatury 
Kansai University), Šigejama Šiniči bon (zápis originálu mezi lety 1935-1974, publikováno v: Kjógenšú, 
Šógakukan 1972, Nihon koten bungaku zenšú, vol 35.), a Šigejama Čuzaburó bon (zápis okolo roku 1977, 
poznámky amatérského herce). 
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Dá se tedy říci, že co do míry fixace, kultivace a hercem řízené modulace hlasového 

projevu, by bylo lepší kjógen přirovnávat spíše k opeře, než divadlu, jak je chápáno v 

euroamerickém kontextu. Hlasově melodicky modulovaná řeč totiž tvoří 60% 

dramatického obsahu a pohyb po jevišti hlasový projev spíše ilustruje. 

Pohyb 

Pochopitelně, i v této sféře realizace frašek kjógen je dodnes patrný 

obrovský vliv divadla nó, pozorovatelný přes skutečnost, že o vývoji herecké 

techniky pohybu po jevišti se dochovalo opravdu jen minimum informací. 

Jedním z mála, ale podstatným záchytným bodem, je tak opět Toraakiho 

traktát Warambegusa. Toraaki zde píše, že herci žánru kjógen by neměli ani 

v pohybovém výrazu zaostávat za herci nó a zdůrazňuje důležitost praxe 

tanců komai. 

Zatímco rozborem jednotlivých verzí textu her můžeme dohledat, jakým 

způsobem probíhala "kultivace scénáře", o vývoji pohybu toho z mála 

dochovaných kreseb z historického období nezjistíme mnoho. Část 

teoretických spisků jednotlivých škol je navíc ještě dnes chápána jako 

neveřejné učení té které školy a prozatím nebyly veřejně publikovány. Za 

těchto podmínek je tedy možné patrně jen zmapovat současný stav a 

připustit, že kultivace hereckého projevu probíhala zhruba ve stejných 

intencích, jako se měnil scénář. 

Dnes, při podrobném náhledu na techniku pohybu po jevišti a hercovo 

gestické výrazivo zjistíme, že máme opět co do činění s vysoce 

stylizovaným, žánrově pevně utříděným, velmi podrobným systémem 

hereckých technik a výrazových prostředků. Za základ můžeme považovat 

klouzavou chůzi, kdy se boky herce pohybují v neměnné výšce, aby -

podobně jako u nó, jinak houpavá chůze nezaměstnávala divákovy zorničky 

vertikálním, rytmicky se opakujícím pohybem a neukolébávala jeho 

pozornost. Dalším, pro estetiku kjógenu zcela základním pohybovým 
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rámcem je i v pohybu herce značně akcentovaný dynamický vzorec džó-ha

kjú. Bez jakýchkoliv významových konotací, čistě z estetického hlediska, je 

totiž každá chůze herce po přímkové linii vedena v tomto zrychlujícím se 

rytmu. 

Základem pohybu hercova těla jsou boky. Herec drží zpevněnou horní 

polovinu těla s bradou mírně přitaženou k hrudníku, ruce má mírně pokrčené 

a lokty přitažené k tělu, páteř rovnou. Nohy jsou mírně pokrčené v kolenou a 

herec lehce nakloněn vpřed. Při chůzi i v postoji by těžiště herce mělo být 

nad záprstní kostí chodidla, zatímco těžiště běžně stojícího člověka spočívá 

ve vrcholu klenby chodidla. Tento postoj je fyzicky poměrně náročný a 

neustálá fixace této figury stojí herce poměrně mnoho sil. 

Dnes, na přímou otázku, proč pohybová forma vypadá tak, jak vypadá, 

i japonští profesionální herci odpovídají, že přesné důvody, proč forma 

vykrystalizovala právě do této podoby, neznají. Na část této otázky 

samozřejmě dává odpověď jistá stylová podobnost s držením těla herce žánru 

nó. A na další část mohou dobrou odpověď dát již v úvodu zmiňovaní Barba 

a Savarese a jejich divadelní antropologie, konkrétně stať o každodenním a 

nekaždodenním konáním herců. 

Barba a Savarese formulovali teorii, která staví do protikladu pohyb 

člověka v běžném životě a pohyb člověka coby herce po jevišti. Zatímco 

naše každodenní konání je od pravěku determinováno především snahou o 

maximalní jednoduchost a co nejmenší energetickou náročnost, herec se po 

jevišti pohybuje za účelem pobavení či chceme-li zaujetí zraku diváka. 

Pohyb herce tedy musí být v první řadě divácky zajímavý. Ve zkratce řečeno, 

právě proto vznikly formy jako balet, tanec, kde již forma sama o sobě je 

zdrojem estetického dojmu, i když se přitom přímo nepodílí na sdělení 

obsahu představení. Stejně tak u kjógenu vznikla pohybově a gesticky 

svébytná forma, kde základní pohyb a držení těla nemá přímou souvislost s 

obsahem příběhu a vedle zápletky hry je forma sama o sobě zdrojem 

estetického zážitku diváka. 

Na kjógenech je také velmi dobře viditelná i další teorie Barby a Savarese, 

která formuluje jako "divácky zajímavé" tělo herce takové, na kterém je 
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patrný kontrast mezi napětím a uvolněním a které u diváka evokuje 

"očekávání" nějaké budoucí akce. Cítitelné napětí a pocit očekávání akce je 

přesně to, co divákovi přináší pohled na postavu herce žánru kjógen, který se . 

pohybuje se sníženým, mírně vpřed nachýleným těžištěm, bradou lehce 

přitaženou k hrudi a zrakem zabodnutým do horizontu nad hlavami diváků. 

Herec má sice nohy pokrčené jen minimálně, ale z jeho vpřed nachýleného 

postoje je cítit energie, jako by byl připraven ke skoku. 

Škála pohybu herce a pohybová gestika je dále ovlivněna i již výše 

zmiňovaným minimalistickým pojetím rekvizit a kulis. Ve sdělných gestech 

s rekvizitou je herec až na vyjímky odkázán na použití vějíře jako rekvizity 

zástupné. Musí s ním proto pracovat tak, aby přesně vystihl podstatu 

zobrazovaného předmětu a divákovi neunikl smysl akce. Tak například, při 

již výše zmiňované scéně "pití sake" si herci vystačí jen s dvěma vějíři, 

jejichž pomocí zobrazí nalévání i vlastní pití nápoje. Podobná je situace při 

akcích jako otevírání či zavírání dveří, otevírání soudku sake a.t.p., kdy herec 

buďto používá vějíř, nebo akci provádí zcela imaginárně. Jelikož herec tak 

pouze svým tělěm "ze vzduchu" vykresluje nějaký předmět, musí dbát, aby 

jeho gesto bylo divákovi dostatečně srozumitelné. V hercově konání tak 

objevíme do jisté míry podobné principy, jaké používají evropští 

protagonisté pantomimy. I v kjógenu tak jsou jasně patrné "tři fáze gesta". 

Tedy - nasazení gesta, jeho trvání, a jasné zrušení. Když totiž nenastane 

zrušení gesta, akce se splývá v jeden zmatený pohyb a divákovi je 

nečitelná. 

Kostýmy 

Kostýmy používané ve fraškách kjógen naopak svojí reálností stojí v 

kontrastní pozici k čistě divadelním pohybovým technikám i specifické 

jevištní mluvě. V kostýmech žánru kjógen nalezneme zakonzervované reálné 

oděvy zhruba dvou století, od konce období Muromači až po začátek doby 

Edo. Kostýmy svým vnějším tvarem i barvami v zásadě kopírují odívání 

49 



vojenské šlechty a jí sloužícího služebnictva 64 
. Postavy jsou dle svých 

kostýmů jasně odlišitelné a zařaditelné do jednotlivých společenských tříd, 

takže divák nemá problém s identifikací té které vystupující postavy. Přesto, 

že střihem, barevnými kombinacemi i použitými látkami kostýmy kopírují 

dobovou ústroj, nalezneme i zde několik specifik. 

Základním kostýmem patrně nejcharakterističtější postavy světa frašek 

kjógen, sluhy Tarókadžy, je kostkované kimono zvané kitsuke, krátká 

hakama hanbakama, vesta kataginu a svrchní pás gošiobi. Kostkovaný vzor 

kimona pro sluhu i pás go,5iobi se znakem domu, k němuž sluha příslušel, je 

dobovou reminiscencí, avšak pouze v kjógenu nalezneme velmi výpravně 

graficky zpracované "vesty kataginu", kde ručně malovaná záda hrají jednak 

estetickou úlohu a zkrášlují jinak celkově prostý oděv sluhy, ale také nesou 

do jisté míry "významový obsah". Pro neutrální postavy, zejména, není-li 

postava sluhy hlavní rolí, jsou používány vesty kataginu s jednoduchými 

rostlinými či sezónímí motivy. Pokud však sluha Tarókadža je hlavní 

postavou hry, bývá námětu "zad" sluhy věnována pozornost větší. Motiv 

kostýmu je pak volen tak, aby podtrhoval, nebo naopak silně kontrastoval s 

povahovými rysy ztvárňované postavy. Sluha totiž po příchodu na jeviště 

dlouho stojí k divákům čelem, takže jeho záda diváci poprvé zahlédnou až 

když se hra rozběhne a divákům jsou již známé alespoň základní okolnosti 

děje. Je-li sluha v úvodu svým pánem například vykreslen jako lump, který 

při sebemenší příležitosti krade sake - a sluha se pak na pódiu objeví ve 

vestě kataginu s motivem splašeného koně - nebo naopak pán popisuje, jak 

důležitý úkol sluhovi svěřuje - a sluhovi se na zádech skví motiv opice, 

snažící se na vodní hladině uchopit měsíc - vyvolá již tenhle velmi drobný 

"kostýmový gag" u obecenstva reakci. 

Příslušník vojenské šlechty je oděn do hedvábného kimona, taktéž 

zvaného kicuke. Na rozdíl od "kostkovného sluhy" je však kimono "pána" 

dvoubarevné a základním motivem je střídání širokých prhů. Na tomto 

kimonu má pak pán formální oděv zvaný kamišimo, složený z dlouhé 

64 Ke všem kostýmům a jejich typům viz obrazová příloha na konci práce. 
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hakamy nagabakama a svrchní vesty kataginu. Na rozdíl od sluhy, pánova 

kataginu nemá na zádech žádné obrazové motivy a je stejného vzoru jako 

dlouhá hakama. Dalším atributem vyjadřujícím společenské postavení této 

postavy, je krátký meč wakizaši za pasem. 

V případě postavy příslušníka vojenské šlechty je změnou oproti kdysi 

reálnému oděvu pouze záměna rodového znaku - monu na kostýmu. Rodové 

znaky na kimonech nalezneme v Japonsku dodnes. V případě kjógenu však 

byly záměrně z kostýmů odstraněny, aby reálný mon nemohl působit 

dojmem, že se jedná o parodii skutečně žijícího šlechtice. Mony tak na 

divadelním kostýmu byly nahrazeny motivem pampelišky. 

Postava šlechtice daijmóa je oděna do kostýmu složeného z dlouhé 

hakamy a kabátku suo, obou stejné barvy a motivu. Šlechtice daimjó 

charakterizuje dále čapka eboši a většinou i dlouhý meč dai-katana nesený v 

ruce či panošem. V kombinaci dlouhé hakamy a kabátku suo se v kjógenech 

objevuje i postava mimořádného bohatce, ale ta nikdy na hlavě nemá čapku 

eboši. 

Pod dlouhou lněnou hakamou a kabátkem suo má jak postava šlechtice tak 

bohatec hedvábné bílé kimino a hedvábnou černou, modrou či tmavě zelenou 

hakamu, staženou pod koleny do úzkých nohavic zvaných kjahan. Pokud se 

šlechtic či bohatec objeví na jevišti pouze v tomto kostýmu, symbolizuje to 

stav, kdy dotyčný je "nahý". 

Ženy se v kjógenech objevují v kostýmu přesně odrážejícím dávné zvyky 

v odívání. Oproti dnešku diváka zejména překvapí uzel na pásu obi, který má 

žena situováný na břiše a nikoliv na zádech, jak je zvykem dnes. Je tomu 

proto, že v době Muromači byl uzel na břiše symbolem příslušnosti k vyšší 

společenské třídě. Žena se též na jevišti často objevuje s obličejem zakrytým 

závojem kazuki65
. Jedná se též o reálii doby Muromači. 

Další, často se na scéně objevující postavou je postava mnicha. Mnich 

bývá v zásadě oděn do svrchního oděvu mizugoromo a jeho mnišský stav 

symbolizující oholená hlava je znázorněna použitím čapky. Podle 

hierarchického stupně, na němž se ten který mnich nalézá, a podle okolností 
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děje (je-li mnich na pouti nebo ve své cele v klášteře) se liší, zda-li je oděn 

jen do "domácího" kostýmu čítající svrchní mizugoromo a čapku, nebo zda-li 

má i formální černý oděv koromo. 

Zvláštní místo mezi postavami pohybujícími se ve fraškách kjógen jsou 

"nelidské bytosti", jako zvířata či božstva, dále pak starci a příliš ošklivé 

ženy. Ke zobrazení všech těchto postav se používají masky. Na rozdíl od nó 

maska není typizovaná a přesně určena pro každou jednotlivou hru, ale 

naopak více méně volně používána pro odstranění příliš charakteristických 

rysů konkrétního herce, pokud by to mohlo škodit celému představení. 

Před oděním kostýmu si herec pod svrchní kimono obléká vatované dógi, 

které opticky zvětšuje hercovo tělo a on tak na jevišti vystupuje v mírné 

nadživotní velikosti. V Japonsku je dodnes ctěn ideál krásy, kde je 

upřednostňována proporčně menší hlava vůči tělu. Což je velmi dobře patrné 

u loutek bunraku, kde je hlava konstruovaná v poměru 1/8 až 1110 k výšce 

těla, zatímco u evropských marionet se setkáváme s 117 výšky. Patrně stejný 

motiv měla i snaha "zvětšit" hercovo tělo ve světě kjógenu. Vatované dógi 

dále brání propocení svrchního, často finančně velmi nákladného či 

historicky cenného kostýmu. 

Dnes, po šestistech letech, ani japonský divák samozřejmě není schopen 

do detailů rozlišit všechny významové roviny použití kostýmu. Většinou tak 

herci před představením obecenstvu vykládají souvislosti hry a specifika 

jednotlivých postav. I japonští diváci tak dnes kostým posuzují spíše už jen z 

estetického hlediska. 

Odhalení napětí mezi náznakem na jevišti a očekáváním v 

hledišti, aneb zkušenost herce a zážitek diváka. 

Pevně stanovený scénář a na něm vystavěná, do nejmenších detailů 

koncipovaná, pevně ukotvená realizace dnes určuje doslova každou vteřinu 

herecké akce na jevišti. Každý herec má zafixovaný text a k němu se vážící akci, 

65 Dnes v hrách kjógen tvořena často zvláštním kimonem, které si postava přetahuje přes hlavu. 
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od začátku až do úplného konce hry. Herec se tak může stoprocentně soustředit na 

akci a ani na okamžik se nemusí rozptilovat představou "jak dál". Tento způsob 

hraní se takhle popsán může patrně jevit jako vysoce "prkenný, nepružný", ale je 

tomu právě naopak. Především fakt, že celá herecká akce je dnes postavena na 

velmi precizně secvičeném výkonu, dává herci skvělou příležitost do neuvěřitelné 

hloubky pracovat s detailem. Ať se již jedná o brilantní timing společných akcí 

nebo preciznost ve své úspornosti maximálně sdělných gest. Herci, kteří přesně 

ví, jak a kam pokračovat, nemají potřebu být aktéry, kteří ve scénáři vytvářejí 

pohyb od začátku ke konci hry - a tak rychlost toku představení mohou nechat na 

tom nejpovolanějším, kdo se v sále nachází- publiku. Dalo by se tedy říct, že 

herci se nechávají řídit publikem a hrají v tempu "jeden krok za obecenstvem". 

Tedy, na jevišti vykreslí nějakou komickou situaci, navedou diváka k tomu, aby ji 

sám pochopil nebo alespoň vytušil pointu - a ihned poté jej odmění tím, že mu 

hereckou akcí na jevišti sdělí, že se nemýlil. 

Všeobecně se dnes má za to, že minimalistické pojetí scény jak v nó, tak v kjógenu, 

vychází z prvotní formy hraní těchto her. V době Muromači bylo jeviště situováno pod 

otevřeným nebem a diváci jej obklopovali ze třistašedesáti stupňů. Za takových 

podmínek by kulisy či rozměrné rekvizity vždy části obecenstva zakrývaly pohled na 

scénu. Proto prý kulisy v nó i kjógenech byly konstruovány jen jako průhledné 

konstrukce z bambusových štěpů. Dnes tak tyto pouze náznakové, minimalistické 

kulisy umožňují divákovi nechat naplno ožít svoji fantazii a scénu si ve své mysli 

dokreslit podle svých představ. A naprosto stejně je tomu i u rekvizit. Divadelně je 

známým faktem, že čím méně realistická rekvizita je na scéně použita, tím většího 

účinu dosahuje u diváků, neboť obecenstvo musí odkaz viděný na jevišti spojit se svojí 

zkušeností. Naopak, čím více reality se obecenstvu ukáže, tím méně prostoru pro práci 

diváka zbývá a z aktivně spolupracujícího obecenstva se stávají obyčejní 

konzumenti zábavy. 

Divácký zážitek z představení kjógen tak v sobě pojí radost čtenáře 

detektivky z odhadnutí pointy těsně před tím, než ji autor v knize prozradí, navíc 

okořeněný pouhou náznakovostí prostředí, ve kterém divák nechává svoji fantazii 

pracovat na plné obrátky. 

53 



Po herecké stránce je kjógen, přes řadu přísných pravidel a přesný pohybový 

vzorec, žánrem v zásadě velmi svobodným. Nikdo záměrně nestanovil, že by 

kjógen jako celek či tvary jeho jednotlivých hereckých technik kata musely 

vypadat tak, jak vypadají dnes. Dnešní tvar nevznikl z nějakeho zjištného či 

přímo s hereckou prací nesouvisejícího důvodu. Kjógeny se zrodily jako 

improvizovaná zábava - obdoba například dnešních skečí manzai66
- a svůj tvar 

postupně získaly, protože se prostě osvědčil jako nejúčinější pro šíření laskavého 

humoru. Herec tak má dnes k dispozici prázdnou scénu, svoje tělo, svůj hlas a 

osvědčený návod, jak danou hru realizovat, ale ve finále je jen a jen na něm, co 

v daném prostoru vytvoří. Tato svoboda uchopena mistrem pak dává herci 

neohraničený prostor pro realizaci jeho pojetí hry a divákům nabízí možnost 

aktivně se zapojit do představení. Ovšem, tento postup- minimem dosáhnout 

maxima- je pochopitelně po herecké stránce extrémně náročný. A tomu tedy 

musí odpovídat i forma přípravy na představení, praxe keiko. 

Praxe keiko .. 

Metody herecké přípravy a ztvárnění postavy. 

Míra fixace scénáře u kjógenu pokročila do té míry, že adept se text učí 

přesným opakováním po učiteli, včetně pauz pro smích, dramatických pauz, i 

stoupavé či klesavé intonace v závislosti na dramatických potřebách textu. 

Herec tak má při studiu k dispozici spolehlivý, ověřený zvukový tvar, který 

nejprve dokonale zafixuje a jemu přizpůsobí svoje psychologické pochopení 

postavy i textu. Teprve až jako zkušený herec, který danou hru nesčetněkrát 

odehrál, daný vzor přizpůsobuje svým hlasovým a tělesným proporcím. 

Výuka této první části probíhá tak, že adept sedí před učitelem a text 

slovo od slova, po krátkých úsecích, po učiteli opakuje. Dříve tato fáze 

probíhala do doby, než si adept celý text zapamatoval. Dnes, mimo jiné i pro 

značné vytížení učitelů, na toto pole vstoupila moderní technika, adept si 

66 Dnes v Japonsku velmi polulární, poloimprovizované dialogové skeče, často k vidění v zábavných pořadech 
TV 
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první zkoužky nahrává a na zafixování textu pak pokračuje většinou 

samostudiem. 

Po detailním zafixování textu studované postavy přichází na řadu . 

realizace pohybu dané hry, tzv. tači keiko (studium ve stoje). Herec si k 

jednotlivým pasážím váže přesný pohybový vzorec, taktéž detailním 

kopírováním učitele. V této fázi výuky je po adeptovi vyžadováno především 

naprosto přesné osvojení si celkové pohybové realizace a zafixování sledu 

jednotlivých akcí, pro něž jsou většinou vyvinuty vzorové figury kata. 

Studium pohybu od počátku probíhá opakováným procházením celé 

hry. Herci téměř nikdy nezkouší jenom nějaký - byť obtížný - úsek, ale 

projíždějí hru vždy jako celek. Hlavním důvodem je zde snaha přimět adepta 

k poznání a uchopení nejen sledu akcí, ale též tempa celé hry. 

Rozkouskování a drilování jednotlivých výstupů by v tomto ohledu bylo 

spíše škodlivé. 

Po nastudování hry nadchází její uvedení před členy té které herecké 

společnosti nebo rodiny, tzv. keikókai, kde se sejdou všichni aktivní herci a 

sledují adeptův výstup, načež mu, ve sledu "od nejstaršího k nejmladším" 

vyříkají své připomínky. Starší herci se zpravidla vyjadřují k estetice a 

celkovému vyznění hry, příslušnící střední generace pak většinou mluví k 

technickému provedení a držení těla. Forma pořádání a frekvence těchto 

keikókai se pochopitelně rodinu od rodiny liší. V kjótské rodině Šigejama 

Sengoró probíhá keikókai třikrát až pětkrát ročně. 

Před prvním veřejným uvedením role, tzv. hacujaku67 musí být výkon 

daného adepta schválen vedoucím hercem dané společnosti. Pokud tento po 

shlédnutí výstupu adepta pronese: "kimari68
" může daný herec v této roli 

před obecenstvo. 

Během studia konkrétní hry je pozornost studenta i učitele zaměřena na 

fixaci textu, pohybu a následně celkové vyznění hry, zatímco estetická 

stránka hry, zejména práce na kultivaci jednotlivých kata se zdá být lehce 

67 Doslova "první obsazení" 

68 Rozhodnuto. Nebo též "schváleno" 
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opominuta. Klíčem k vybroušení technik chůze, držení těla, pohybu celkově 

a stejně tak i k vytříbění hlasu nejsou tedy toliko frašky kjógen, ale daleko 

více herce profilují z nó převzaté tance komai a zpěvy koutai. Krátké, jen 

několikaminutové taneční pasáže jsou hlavním nástrojem, kterým herec tříbí 

styl svého pohybu po jevišti. V tanci komai je opět přesně zafixovaný pohyb 

a výuka probíhá zejména s důrazem na přesné, energicky působící, ale 

zároveň esteticky uhlazené zaujímání jednotlivých figur kata a jejich plynulé 

propojení v přechodech mezi nimi. Daleko víc než ve frašce je pak v tanci 

akcentováno zdůraznění gradace džó - ha - kjú v přímkových pohybech 

herce po jevišti. Postavení hlavy, úhel náběhu paže v rameni, výška lokte a 

polohy prstů v dlani při významových gestech, vše je přesně fixováno a 

v rámci jednotlivých škol doslova "katalogizováno". Tento soubor figur má i 

své velmi přesné názvosloví, rozsahem i podrobností srovnatelné například s 

terminologií baletu. 

Ze stejného důvodu se herec cvičí i ve zpěvu utai. Během přípravy klasické 

hry kjógen je hercovo i učitelovo usilí zaměřeno na osvojení si textu, jeho 

přesný přednes a významovou interpretaci, ale nikoliv na sílu, barvu a 

"příjemnost" hercova hlasu. A tak právě opět několikaminutové zpěvy utai 

používané jako doprovody k tancům komai jsou výborným materiálem pro 

práci na hlasovém projevu adepta frašek kjógen. 

Další ohromnou devizou, která značně přispívá k výslednému tvaru 

představení, je hercovo postupné studium všech rolí v dané hře. Na rozdíl od 

nó nejsou herci žánru kjógen děleni do tříd šite, waki a ado, ale v průběhu 

svého hereckého života postupně studují a hrají všechny role, které má daná 

společnost v repertoáru. To dává herci jedinečnou možnost nahlédnout 

situace na jevišti "z obou stran" a maximálně tak spolupracovat s partnerem 

na docílení optimálního timingu jevištní akce. 

A v neposlední řadě, uvedením dané hry hercova práce na dané roli 

nekončí. Vyjma derniér několika nových kusů, herec na jednou nastudované 

roli pracuje po celý svůj aktivní život. Dá se říci, že stejně tak pracuje i role 

na něm. Jak herec nabírá zkušenosti, rozšiřují se jeho možnosti, či naopak 

stárne, mění se i jeho ztvárnění dané role. Díky desítkám let, kdy má herec 
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šanci hru studovat a vnitřně rozebírat, objevuje ve scénáři nové horizonty a 

do jisté míry svobodně může pracovat na akcentech toho kterého detailu 

ztvárňované postavy. 

Studium je samozřejmě i dnes postaveno hlavně na vztahu "žák- učitel". 

U herců, kteří pocházejí z hereckých rodů, bývá učitelem otec a 

supervizorem výuky dědeček. U herců, kteří přichází kjógen studovat z 

"vně" herecké rodiny nebo společnosti, bývá učitelem následující hlava rodu. 

Na profesionální úrovni lze herectví studovat jako učideši 69
, jenž s mistrem 

opravdu tráví většinu času, nebo jako učideši "docházející". Být aktivním 

učideši znamená pracovní dobu denně od 1 O do 22 hodin s nárokem na jeden 

volný den v měsíci. Adept sice dnes již většinou v domě svého učitele 

nebydlí, ale denně k němu dochází a kromě studia se stará o kostýmy či 

slouží jako řidič při cestách na představení. 

Mimo přímého vztahu učitel-žák dnes v přípravě herců existuje ještě 

doplňující, paralelní, článek výuky. Celojaponská cechovní asociace 

profesionálních herců nó a kjógen Nógaku kjójai založila spolek Jóseikai, 

kde mají mladí adepti možnost vystupovat před obecenstvem. Joseikai 

pořádá zpravidla pět představení ročně, skladba představení je klasický sled 

her nó a kjógen a mladí adepti herectví tak mají šanci odehrát několik 

představení ročně i před obecenstvem. V těchto představeních se nepoužívají 

kostýmy, herci hrají jen v kimonech moncuki 70a hakamách. Pro diváky je 

vstup zdarma. 

Za jednu z podmínek pro následný vstup do profesionální společnosti herců 

je dnes bráno alespoň sedmileté členství a aktivní vystupování ve spolku 

Jóseikai. 

69 Doslova "vnitřní žák", "žák v domě mistra". Dříve studenti skutečně po dobu praxe žili v domě svého učitele. 
7° Formální černé kimono se znakem mon na prsou, rukávech a zádech. Odtud "mon cuki" 
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Závěrem - kjógeny mimo Japonsko 

Při pohledu na historii i dnešní tvar kjógenu jednoznačně vidíme, že stojíme tváří 

v tvář žánru, který se po svém zrodu během šesti století vyprofiloval ve svébytnou, 

dokonalou divadelní formu. Míra kultivace vlastních scénářů i herecké techniky z 

tohoto žánru činí zcela unikátní poklad dramatického umění. Kjógeny brzy po 

reformách Meidži začaly být překládány do světových jazyků a dnes se těší 

oprávněnému zájmu herců i divadelních vědců v zahraničí. Od roku 2001 jsou kjógeny 

spolu s nó zaneseny na seznamu UNESCO jako Nehmotné kulturní dětictví světového 

významu. 

Je tedy logické, že se o uvádění kjógenů začínají pokoušet i nejaponci. Pojďme se 

tedy pokusit přejít i dnes nadhazované námitky některých japonských herců, že 

nejaponec nikdy nemůže japonskému tradičnímu divadlu porozumět, a v závěru se 

pokusme zamyslet nad možnými směry vývoje tohoto žánru mimo Japonsko. 

Jak reakce nejaponského obecenstva na představení profesionálních japonských 

herců v zahraničí, tak i na snahy zahraničních souborů kjógeny ve své mateřštině 

uvádět zatím ukazují, že stejně jako figury v baletu či krasobruslení nedělají problém 

Japoncům "pochopit krásu" daného "cizího" žánru, nebude ani v případě kjógenu 

nutné pravidla frašek uzpůsobovat euroamerické estetice. Stejně tak kata, vzorce 

držení těla, pohybu a gest, smích, pláč ... nepůsobí na nejaponské obecenstvo nijak 

nepřirozeně a je až s podivem, jak jsou "typicky kjógenová" gesta divákům 

srozumitelná. Ať již se jedná o gestiku "pití sake" či používání vějíře jako zástupné 

rekvizity místo jídelních hůlek, pilky, či štětce. 

N a tuto gestiku se přímo váže i použití kostýmů, pokud možno alespoň střihem 

blízkých originálu. Výše popsaná gesta i držení těla byla vyvinuta pro japonský oděv s 

dlouhými rukávy a snaha o podobný estetický učin v kostýmu zcela jiného střihu tak 

poněkud postrádá smysl. (Nad problémem, že totožné gesto provedené jednou v 

kimonu a podruhé třeba v tričku, působí zcela odlišně, se zamýšlí již Barba se 

Savaresem). Navíc, z pohledu současného diváka jak postava "našeho" krále či rytíře, 

tak kjógenově okostýmovaný jamabuši či šlechtic dajmjó, spadají do zhruba stejné 
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množiny blíže těžko určitelných postav dob dávno minulých, u kterých spíše než 

"informační hodnota kostýmu" na diváka zapůsobí estetická stránka jejich vizáže. A té 

není v případě kostýmů žánru kjógen opravdu co vytknout. 

Jsou-li tedy kostýmy, pohybové vzorce kjógenu, herecké techniky, výrazové 

prostředky i vlastní struktura scénáře použitelné i mimo Japonsko ve své nejčistší 

formě, jako zásadní se jeví problém jediný - překlad textu a převod zvukového 

rozměru frašky. 

Zde samozřejmě není možné stanovit univerzální vzorec, jak kjógeny všeobecně 

do dalších jazyků převádět a každý překlad se bude odvíjet od vlastností, množství 

samohlásek, či možnosti "mluvený text zpívat", kterými ta která cílová řeč disponuje. 

Nicměně, vnímá-li divák představení především zrakem a sluchem, a je-li záměrně 

herecké výrazivo v kjógenech voleno tak, aby divák byl na představení nucen 

spolupracovat svoji představivostí, tak potom- má-li kjógen zůstat i v překladu 

kjógenem - není možné adekvátní užití na textu vystavěné zvukové kulisy opominout. 

Zejména tedy při převodu textů frašek kjógen do cizího jazyka je dobré mít neustále 

na paměti, že scénáře her, jak je známe dnes, nejsou dílem jediného autora, ale ke své 

dokonalosti byly dovedeny neustálými drobnými změnami během šesti století. Právě 

tento dlouhý čas a nekonečné množství repríz daly kjogenům dostatečný prostor pro 

jejich "doleštění". Scénář kjógenu tedy dnes můžeme bez nadsázky označit za 

dramaturgický utvar bez hluchého místa, který váže divákovu pozornost od první 

promluvy až do závěru představení. Ve stejném duchu pak asi bude nutné připustit, že 

i práce na převodu textu jistě nebude dílem jednoho překladatele a bude se odvíjet od 

zkušeností nasbíraných během mnoha repríz v daném jazyce. 

Pokud se ale problém optimalního dramatického překladu podaří vyřešit, jsem si jist, 

že kjógen má potenciál si již v nedaleké budoucnosti najít své místo na světových 

jevištích, možná jako jedna z "nových" forem dramatického umění. 
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Přílohy 

• Překlad frašky Kagjú 

• Fotodokumentace kostýmového fundusu frašek kjógen 



Hlemýžď (Kagjú) 

Překlad z originálu a scénické poznámky: Ondřej Hýbl, 

Publikováno v časopise Nový Orient - 2003/3 

Další možné názvy hry: Katacumuri, Den den muši 

Tradiční kjógen školy /zumi, prvně zmiňovaný ve sborníku Tenri kjógenbon 

z konce 16. století. Autor neznámý. 

Jedná se dlouhodobě nejoblíbenější- v současné době nejčastěji uváděnou 

hru žánru. Do repertoáru školy Ókura se Kagjú dostává až po druhé sv. válce, kdy 

se o velmi úspěšného "Hlemýždě" škola /zumi podělila i s herci školy Ókura. 

Tato verze je současným zápisem scénáře, jak je uváděn herci kjótské větve 

školy Ókura - rodinou Šigejama Sengóró. 

Osoby: 

Jamabuši (šite) (J) 

Pán (P) 

Kostým: 

- kostým jamabušiho, v pravé ruce nese dvojitě svinutý dlouhý 

růženec, na zádech má připevněnou 

šroubovitou lasturu 

- vesta kataginu a dlouhé kalhoty hakama stejné barvy 

Sluha Tarókadža (T) - vesta kataginu a běžná hakama na sluhu 

Jamabuši pomalu přechází můstek hašigakari[ 1], po vstupu na hrací plochu se 

otáčí zády k divákům a zpívá úvodní frázi: 
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Poutnický plášť nasákl rosou, 

poutnický plášť nasákl rosou, 

od chvílé, kdy jsem procitnu[, 

chřadnout nepřestávám. [2] 

Kóken[3] opakuje poslední verš,jamabuši se otáčí zpět k divákům a začíná 

úvodem nanori[4]. 

J: Před vámi stojí horský mnich jamabuši, z hory Haguro v provincii Dewa. 

Tentokrát jsem pobýval v posvátných krajích Ómine a Kacuragi a teď se 

vracím domů. Tak zase vyrazím. (Za chůze odříkává následující text- cestovní 

píseň mičiuta) 

lja[5]. Je odvěkou pravdou, že cest lidského života je bezpočet. Životem 

jamabušiho jsou modlitby v lukách, na horách, kde jen skály a stormy jsou mu 

poduškou. Zde askezí získává zázračné síly. A tak (prudké otočení hlavy - akce 

"spatření ptáka nad jevištěm") touto zázračnou mocí - i ptáka letícího po obloze 

srazí na zem jedinou modlitbou. (Během textu pantomimická akce "sražení ptáka 

na zem") Tak veliké jsou síly jamabušiho! lja. Na cestu jsem se vydal velice 

časně a jsem najednou nějak ospalý. Ale nevím, jestli si tu někde pocestný bude 

moci zdřímnout... A- zrovna támhle je veliké křoví. No to se do něj podívám. Ej, 

Ej,jattoná[6]. (Pantomimická akce "rozhrnování větví" a vstup do houštiny). Ale, 

z venku to vůbec nevypadalo, že tu bude tak příjemný chládek. Tak to si tu 

chvilku pospím. Ej, Ej, jattoná (lehá si do rohu jeviště). A, a, á- no to je pohoda, 

to je pohoda. (Spí) 

(Okamžitě po usnutí vstupuje pán a Tarókadža. Sluha zůstává sedět na zadní 

části jeviště - mimo roli.) 

Pán: Před vámi stojí jeden místní člověk. Náš dědeček- již starý pán- je všemi v 

domě velice oblíben, tak bych mu opravdu rád pomohl prodloužit šťastná léta 

jeho zaslouženého odpočinku. Nedávno jsem se doslechl, že starým lidem 

neuvěřitelně svědčí, pojídají-li hlemýždě[7]. Člověku to prý přidá mnoho let 

života. Zavolám tedy sluhu a přikážu mu, aby nějaké hlemýždě šel nasbírat. Jaj, 

jaj, Tarókadžo, kdepak jsi? 

Tarókadža: Haá (Tarókadža vstává ze seizy a "vstupuje do role": Dlouze vyslovuje 

slabiku há, která postupně nabývá na intenzitě. Během ní Tarókadža zaujímá 
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I 
I 

svoji pozici před pánem) 

Pán: Tak jsi tu? 

T: Stojím prosím před vámi. 

P: Vida, jsi tu dřív, než jsem čekal. lnu, důvod, proč jsem tě zavolal, není nijak 

mimořádný. Našemu dědečkovi bych opravdu rád pomohl prodloužit šťastná léta 

jeho zaslouženého odpočinku. No řekni sám, není to chvályhodný úmysl? 

T: Přesně jak pravíte, mimořádně ušlechtilý nápad. 

P: Tak tak, přemýšlím o tom už dlouho a nedávno jsem se doslechl, že starým 

lidem neuvěřitelně svědčí, pojedí-li hlemýždě. Člověku to prý nepochybně 
přidává mnoho let života. Omlouvám se, že s tím zatěžuju zrovna 

chtěl bych, abys došel nějaké hlemýždě nasbírat. 

tebe, ale 

T: Račte se prosím spolehnout. Ale co je to vlastně zač, takový hlemýžď? A kde 

rostou? Bohužel, zatím jsem žádného neviděl. 

P: Tak za prvé, věc všeobecně nazývaná hlemýžď, má vždy černou hlavu a na 

zádech nosí ulitu. A dále, čas od času vystrkuje růžky. Říká se, že velký může 
být i jako očlověk. A určitě budou někde ve křoví, tak pořádně 

hledej. 

T: No to není nic těžkého. Budu hledat, najdu a hlemýždě přinesu. 

P: V domě je jinak spousta práce. Nikde se nezdržuj a brzy se vrať. 

T: Račte se prosím spolehnout. 

P: Eeé. (Opět dlouze, se stoupající intenzitou. Současně se se sluhou 

uklánějí. Pán odchází na začátek můstku hašigakari, kde si sedá 

"vystupuje z role") 

vzájemně 

do seizy a 

T: Haá (Dlouze se stoupajicí intenzitou- značí vzdálení se od sebe. Tarókadža se 

obrací čelem k divákům a "vydává se na cestu". Za chůze deklamuje text a 

opisuje stejnou dráhu, jako na začátku jamabuši) 

No teda, pán mě z ničeho nic pověří takovýmhle úkolem. lja- ale do kterého 

křoví bych měl jít hledat? Počkat, za vsí je vlastně velká houština. Tak se 

vypravím tam. lja. Bylo by skvělé, kdybych tam opravdu nějakého hlemýždě 

našel. Pokud tam ale nic nebude, tak se tam trmácím naprosto zbytečně. lja, tak si 

tu blábolím a zatím už jsem tady. No tak se zkusím podívat dovnitř. Ej, Ej, jattoná. 

(Pantomimická akce rozhrnutí větví a vstupu do houštiny, totožná se vstupem 

jamabušiho v úvodu hry) 

Haá - z venku to vůbec nevypadalo, že tu bude tak příjemný chládek. (Tarókadža 

obrací zrak k zemi a s upřeným pohledem na podlahu jeviště začíná hledat. Při 

každé větě vyráží jiným směrem a dává přitom pozor, aby až do 
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"objevení" zrakem nekontaktoval ležícího jamabušiho) 

Tak jestli tady je někde něco s černou hlavou. Něco, co má na zádech ulitu. 

Něco, co čas od času vystrkuje růžky. (Při poslední větě Tarókadža couvá a na 

slovo růžky "zakopává" o spícího mnicha. Rychle se otáčí a udiveně na 

mnicha civí.) No tohle! Tady něco spí! Jak vidím, tak hlavu černou má. No 

ještě aby to tak nakonec nebyl pan hlemýžď. Probudím ho a zeptám se. 

(Oběma rukama třesejamabušim) Haló, haló! Rád bych se vás na něco zeptal! 

Pro buďte se prosím, pro buďte se prosím!! 

J: (ze schoulené pozice naráz vytrčí levou nohu a ruku, zvolna si sedá a mne si oči) 

A,a,a,a,a,a,á- To jsem se to dobře vyspal, to jsem se dobře vyspal. Ej! Kdo mě to 

probudil? 

T: To jsem byl prosím především já. 

J: Ty jsi mě probudil? Proč? 

T: Velice se omlouvám, že se vás ptám takhle přímo, ale - neračte být náhodou pan 

hlemýžď? 

J: Cože? Jestli nejsem hlemýžď?? 

T: Přesně tak. 

J: A co máš s tím hlemýžděm v úmyslu, že se po něm sháníš? 

T: To máte tak. V domě mého pána žije dědeček a pán by mu rád nějak 

zpříjemnil léta jeho zaslouženého odpočinku. Říká se, že prý starým lidem náramně 
svědčí uráčí-li se pozřít hlemýždě. Člověku to prý upevní zdraví a dodá mnoho let 

života. Pánovi bych rád toho hlemýždě přinesl, tak proto tu hledám. 

J: Hmm, tak s tím se vskutku nedá, než souhlasit. Chviličku tu počkej. (Jam. se 

pomalu otáčí do diváků) 

T: Račte se prosím spolehnout. 

J: (Čelem do diváků- obrovský smích) Po světě nikdá nechodil větší moula! Najde 

takhle dokonalého jamabušiho (prohlíží si dlouhé rukávy kimona), a ptá se, 

nejsem-li snad náhodou hlemýžď. Joj jój- Tak to mu teda zrovna namluvím, že 

hlemýžď jsem, a pořádně si z něj vystřelím. (Otáčí se zpět k Tarókadžovi) Hej, 

osobo! Jsi tu ještě? 

T: Tady prosím. 

J: Tak ty opravdu hledáš hlemýždě? 

T: Opravdu hlemýždě. 

J: Tak tady stojí - přímo před tebou! 

T: Jaj jaj- Vy jste tedy opravdu pan hlemýžď? 

J: Přesně tak. 
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T: Óo, opravdu veliký! Řfká se, že mohou být i jako člověk. Ale pěkně popořádku. 
Tak zaprvé, hlemýžď by měl mít černou hlavu a na zádech ulitu. 

J: Tak tak, není nad to pořádně se přesvědčit. Takže nejdřív, jak lze vypozorovat - a 

přesně jak jsi řekl- hlavu mám jakou? Není černá? (Otáčí se do diváků a levou 

rukou ukazuje na černou "čepičku" tokin, ve které horští mniši nosí posvátné 

texty) 

T: Opravdu, černá, úplně. 

J: A ulitu, tu uvidíš nyní. 

T: Tak rychle, sem s ní prosím, rychle. 

J: (Chytá lasturu, kterou horští mniši používají k troubení a na cestách ji mají 

připevněnou na zádech. Skokem se otáčí o 180 stupňů - zády ke sluhovi 

"vystrkuje na sluhu zadek", nad kterým má lasturu připevněnou a s každým 

"sore" mírně poskočí směrem ke sluhovi) Sore! 

T: U o! (Překvapeně, s každým " U o" více vytřeští zrak a postoupí o krok k 

jamabušimu) 

J:Sore! 

T:Uo! 

J: Sore! Sore! Sore! Sore! 

T: Uo! Uo! Uo! Uo! 

J: Tak co, není to náhodou ulita? 

T: Na mou duši, na zádech máte ulitu! No a dál se říká, že hlemýžď čas od času 

vystrkuje růžky. 

J: Cože?? Růžky?? 

T: Tak tak. 

J: Růžky? Růžky, růžky, růžky! (Přemýšlí a přitom kroutí hlavou až uvidí střapce 

okolo krku - tzv. suzukake) Hmm, tak růžky, ty ti teď ukážu taky. 

T: Tak rychle, rychle! 

J: (Jamabuši si kleká na jedno koleno zády k Tarókadžovi a střapce zvedá vedle uší 

místo růžků, s každým "sore" o kousek výš) 

T: Sore! 

T: U o! (Překvapeně, s každým U o více vytřeští zrak a postoupí o krok k jamabušimu.) 

J:Sore! 

T:Uo! 

J: Sore! Sore! Sore! Sore! 

T: Uo! Uo! Uo! Uo! 

J: Tak co, nejsou to náhodou růžky? 
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T: Teď jsem to na vlastní oči viděl- vystrčil jste růžky. Není pochyb, musíte být 

pan hlemýžď. Tak rychle, rychle, vylezte mi na ramena, odnesu vás. 

J: To teda bohužel nepůjde. 

T: A to zase prosím proč? 

J: N o, ona totiž poslední dobou, je po hlemýždích ukrutná sháňka a celé zástupy si 

mě tu už byly zamluvit. Takže s tebou nikam nemůžu 

T: To vám prosím rád věřím, ale přeci - už jen to, že jsem tu teď našel zrovna vás, to 

rozhodně není samo sebou. Nepochybně musíme být spjati nějakým hlubokým 

svazkem z minulých životů. Tak prosím, pojďte a rychle mi vylezte na ramena. 

J: Je-li tomu tedy skutečně, jak říkáš, tak to s tebou asi opravdu nejít nemohu, ale 

(jamabuši si velikým gestem ukazuje prstem na nos) tento hlemýžď- pokud už 

tedy má vůbec vylézt ze křoví a jít do vesnice - tak teda rozhodně ne zadarmo. 

T: A čím vám mohu posloužit, abychom mohli vyrazit? 

J: Jelikož tenhle hlemýžď miluje tanec a zpěv, tak kdyby mu někdo zazpíval, už by 

ho to asi rozhýbalo. 

T: No to je skvělé, zrovna já se v tanci a zpěvu neobyčejně vyznám. Jen řekněte co a 

můžeme jít. 

J: No, to nebude nic těžkého. Zazpíváš jenom: "Ať je s větrem s deštěm ámen, na 

hlemýždě vezmi kámen, na hlemýždě vezmi kámen[ S]" - a já se přidám: "Den 

den mušimuši, den den mušimuši" - a rytmus už nás ponese sám. 

T: Tedy, to vypadá opravdu zajímavě. Tak začnem. 

J: Tak se mi to líbí. 

T: Há- (zpívá a do rytmu tluče na každou druhou dobu složeným vějířem o dlaň) Ať 

je s větrem s deštěm ámen, na hlemýždě vezmi kámen, na hlemýždě vezmi 

kámen! 

J: To je ono, to je ono! Ten rytmus! Můžeme jít! 

T: Há - (zpívá a do rytmu tluče na každou druhou dobu složeným vějířem o dlaň, 

spolu s jamabušim začínají tanec pochodem v kruhu a komickou chůzí 

"ukiaši[9]") Ať je s větrem s deštěm ámen, na hlemýždě vezmi kámen, na 

hlemýždě vezmi kámen! 

J: (Spolu se sluhou tančí, po dvou krocích se otáčí zády ke sluhovi a směje se) To je 

ale mamlas. To svět neviděl! (Po té, co sluha pronese podruhé slovo kámen, 

jamabuši navazuje, čtyřikrát rytmicky přezpívává "Den, den, muši muši ", 

přičemž tančí komický "šnečí tanec") Jakmile jamabuši se sluhou začnou tančit, 

vstupuje pán do hry, vstává a přechází z můstku hašigakari na okraj hrací plochy. 

Mluví hlasitě do zpěvu sluhy a jamabušiho. 
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P: Před notnou chvílí jsem poslal Tarókadžu, aby přinesl hlemýždě, ale stále se 

nevrací. Nechápu, co mu tak dlouho trvá. Půjdu mu naproti a podívám se, co se to 

přihodilo. (Otáčí se a náhle spatří Tarókadžu tančícího s jamabušim). No to snad 

ne! Vždyť on támhle poťouchle křepčí s jakýmsi zpustlým horským mnichem! 

T: Há - ať je s větrem s deštěm ámen, na hlemýždě vezmi kámen, na hlemýždě vezmi 

kámen. 

P: Tarókadžo! Tarókadžo! (S dupnutím) No tak Tarókadžo!! 

T: Jé, pán! Tak jsem hledal toho hlemýžďě, a právě vám jednoho vedu. 

P: Vždyť je to přece jamabuši! 

J: Den den, muší muší, den den, muší muší. (Dokončuje tanec a otáčí se na 

Tarókadžu, který hovoří s pánem a přestal zpívat. Přichází k němu a levou rukou 

ho tahá za rukáv.) Rychle, rychle, pokračuj! Rychle, rychle! Pokračuj! 

T: Há - Ať je s větrem s deštěm ámen, na hlemýždě vezmi kámen, na hlemýždě 

vezmi kámen. 

P: No tohle svět neviděl! Vždyť on zase zblbnul! Tarókadžo! Tarókadžo! (S dupnutím 

bije sluhu vějířem do ramene) No tak Tarókadžo!! 

T: Ano prosím? 

P: Vždyť tohle není hlemýžď, ale horský mnich jamabuši, který si z tebe střílí! 

T: Jakže, on si ze mě střílí? 

P: Přesně tak. 

T: No tak to teda ne! Ten dostane! 

P: No, to už je jiná. 

J: Den den, muši muší, den den, muší muší. (Dokončuje tanec) 

T: Hej! Ty otrapo! 

J: Cože? 

T: Tys mi tvrdil, že jsi hlemýžď, a zatím jsi jen obyčejný žvanil 

jamabuši! 

J: Jaký žvanil!? Já jsem přece, právě, tady ... Hele! (Strká Tarókadžovi před nos 

růženec, čímž ho hypnotizuje a pomalu se přibližuje) 

T:Uo! 

J: Hele! 

T:Uo! 

J:(Pomalu opakuje v rytmu poslední slova svého tance) Dé-n-dé-n-mú-ši-muší! 

T: Há - Ať je s větrem s deštěm ámen, na hlemýždě vezmi kámen, na hlemýždě 

vezmi kámen. (Opět tančí a rytmicky tluče vějířem do dlaně) 

J: (Smích) To je po mně, takový trouba! (Rovněž pokračuje ve svém tanci) 
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P: Co to má znamenat?! Vždyť on ho zase uhranul! Tarókadžo! Tarókadžo! (S 

dupnutím bije sluhu vějířem do ramene) No tak Tarókadžo!! 

T: Ano prosím? 

P: Vždyť ti říkám -je to jamabuši, a má z tebe jen legraci! 

T: Jakže? On si ze mě utahuje? Vážně? 

P: Přesně tak, ale teď se do něj pustíme oba. 

T: Tak to s radostí. 

P: Takjdem. 

T: Vždy k službám. 

J: Den den, muši muší, den den, muší muší. (Dokončuje čtvrtý tanec) 

P: (S dupnutím) Hej! Copak ty nejsi mnichjamabuši? 

T: (S dupnutím) Hej! Vždyť nás taháš za nos, žvanile! 

J: Jaký žvanil!? Já jsem přeci jenom obyčejný (jamabuši se pomalu otáčí k běma 

zády a levou rukou dvakrát provádí pohyb podobný" vytahování sítě z vody"), v 

tomhle křoví léta trávící, (jamabuši se prudce otočí, máchne rukou v gestu 

připomínajícím "hození sítě" a zastaví těsně před pánovou tváří, zároveň ze sebe 

vyrazí následující repliku:) Hlemýžď Den den muší! 

P: Co to? 

J: (Tutéž akci rychle opakuje i vůči sluhovi) Hlemýžď Den den muší! 

T: Co to?? 

J: (Střídavě pohybuje pánovi i sluhovi růžencem těsně před nosem a dvakrát 

pomalu opakuje rytmus, kterým končí jeho tanec, při druhém opakování do rytmu 

podupává - čímž oba opět hypnotizuje) Den, den, muší muší, den den, múši 

muší.Pán i Tarókadža současně navazují: Há - Ať je s větrem s deštěm ámen, na 

hlemýždě vezmi kámen, na hlemýždě vezmi kámen. (Zpívají, do rytmu bijí vějíři 

o dlaň, kráčí komickou chůzí ukiaši, posléze do rytmu skáčou na jedné noze a 

následují jamabušiho ze scény. Jamabuši se během odchodu několikrát směje a 

prohazuje: To svět neviděl, takoví hlupci, takoví troubové ... ) 

Konec 

Poznámky 

Příloha diplomové práce, překlad frašky Hlemýžď, strana: 8 



[1] Můstek, spojující hrací plochu a zákulisí na tradíčním jevišti divadla 

nó. 

[2] (Tabi ne no koromo, cuju ukete, tabi ne no koromo, cuju ukete, mezameší 

nočija, šiorurán, šiorurán.) Tato pasáž údajně nemá buddhistický podtext, ač ji 

pronáší mnich. Má navozovat atmosféru melancholie, neb se tu vyskytují slova 

"nasáknout rosou", "ráno" a "být sklíčený, uvadat" která se používala v poezii 

pro popis melancholických rán, kdy muž ještě za tmy odcházel od své milé. 

[3] Pomocník, asistent herců. Po dobu představení je přítomen na jevišti, v 

patřičných chvílích hercům podává rekvizity, pomáhá s úpravou kostýmů ... V 

hrách, které začínají obdobným zpěvným úvodem supluje funkci sboru a opakuje 

poslední verše za herce, který se přemistňuje nebo otáčí směrem k divákům. 

Kókenje vysoce ceněná role, neboť musí přesně znát scénář, být vždy včas herci 

k dispozici, ale zároveň na sebe na jevišti nesmí vázat pozornost publika. Kókena 

vždy vykonává zkušený herec, jehož jméno se uvádí i zvlášť v programu. 

[4] Sebeuvedení se na jeviště. Herec sám divákům představuje rysy dané 

postavy a uvádí základní souvislosti, ze kterých bude hra vycházet. Původně tento 

termín označoval vyjmenování slavných předků a výčet svých hrdinských činů, 

který provolávali před bitvou samurajové, když si hledali vhodného soupeře k 

boji muže proti muži. 

[5] Ija- Citoslovce, doprovázející střih v monologu postavy. 

[6] Citoslovce námahy, od slovesa "Jaru"- dělat, činit 

[7] ... katacumuri wo mairasureba ... - sloveso se základním významem "přijít" 

-zde velice uctivě "jíst", kontrastuje s představou pojídání hlemýždě, která je pro 

Japonce velice nepříjemná. 

[8] Doslova: Abych zahnal vítr a déšť, rozbíjm to, co (za deště) leze ven. 

(Á-memo-ká-zemo-Fú-ká-nú-ni-dé-ná-ká-má-ú-či-wa-ró) Je zde obrácená logika 

- Když prší, tak vylézají hlemýždi, takže když hlemýždě zaženeme, pršet 

přestane. V překladu není ani tak důležitý věcný význam a už vůbec ne rým, ale 

rytmizace na 16 slabik, při jejichž recitaci sluha a jamabuši tančí. 

[9] Plovoucí chůze. Jamabuši i sluha rytmicky kráčejí a opisují na jevišti každý 

svůj kruh. (Jamabuši se točí z pohledu diváků vpravo, Tarókadža vlevo). Při 

každém kroku zvedají nohu tak, že stehno je rovnoběžné s podlahou a holeň s ním 

svírá pravý úhel. Chodidlo se vrací přesně na místo, odkud bylo zvednuto a odtud 

po podlaze "vyklouzává vpřed". Přenášením váhy se realizuje pohyb vpřed. 

Příloha diplomové práce, překlad frašky Hlemýžď, strana: 9 
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Ondřej Hýbl 

Strana 1 - detaily pampelišky jako monu na hakamě a kompletu kamišimo, hakamy 
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