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Abstrakt: 

Cílem práce je představení a analýza podob, jakých nabývá prostor Tokia v díle Nagaie Kafúa, 

autora, jehož život je s tímto městem neodmyslitelně spjatý. První a druhá kapitola obsahuje 

stručné shrnutí autorova života společně s přehledem historie japonského hlavního města na 

přelomu 19. a 20. století. Poslední kapitola je věnována analýze prostoru Tokia ve vybraných 

textech a je rozdělena do čtyř tematických okruhů: opozice prostorů Jamanote a Šitamači, 

podoba prostoru Tokia v díle psaném pod vlivem naturalismu, ztvárnění Tokia jako prostoru 

autorova dětství a zachycení proměny prostoru Tokia po ničivém zemětřesení v roce 1923. 
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Abstract: 

The goal of this thesis is to introduce and analyse the various forms, in which the space of 

Tokyo appears in the works of Nagai Kafū, an author whose life was inseparable from this 

city. The first and the second chapter consist of a brief summary of the author's life, along 

with a summarized history of the Japanese capital during the turn of 19th and 20th century. 

The last chapter consists of an analysis of the space of Tokyo in selected works, and is split 

into four sections, divided by topics: the opposition of spaces of Yamanote and Shitamachi, 

the form of space of Tokyo in the works influenced by naturalism, the description of Tokyo as 

a space of the author's childhood, and lastly the description of the transformation of Tokyo's 

space after the devastating earthquake of 1923. 
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Úvod 

 Nagai Kafú se s oblibou procházel tokijskými ulicemi, a proto lze stěží naleznout 

literáta, který by znal zákoutí japonského hlavního města tak důvěrně jako právě on. 

Mluvíme-li ale v souvislosti s Kafúem o procházení se, které měl ostatně rád již od dětství 

(Nagai 2000: 77), v žádném případě se nejedná o krátké vycházky v blízkosti domova, ale o 

dlouhé, několikahodinové výpravy napříč celým městem, jež byly nezřídka skončeny 

zastávkou v některé z tokijských vykřičených čtvrtí. Pro po většinu života samotářského 

autora byly tyto procházky navíc způsobem, jak navázat kontakt s okolním světem, jak vnímat 

jeho problémy a proměny. Prostor Tokia je proto neodmyslitelně spjat s většinou Kafúovy 

tvorby; někdy stojí v popředí, někdy ustupuje do pozadí, ale vždy je přítomen. 

 K tematice vztahu Kafúa a „jeho“ Tokia lze přistupovat minimálně dvěma způsoby. 

Jednu z možných cest představuje monografie Kawamota Saburóa s všeříkajícím názvem 

Kafú a Tokio (荷風を東京). Ta jako svůj výchozí materiál využívá především početných 

autorových deníkových zápisků a nabízí vyčerpávající a komentovaný přehled všech 

významných míst a lokalit spjatých s Kafúovým životem. Monografii však lze číst nejen jako 

podrobný životopis, jenž si neklade ambice hodnotit autorovu tvorbu, ale soustřeďuje se 

výhradně na okolnosti z reálného života, ale také jako fascinující kroniku města v jeho 

proměnách napříč desetiletími. Druhý možný způsob uchopení tématu spočívá v analýze 

konkrétních literárních děl a hledání, jakých podob v jejich fikčních světech prostor Tokia 

nabývá. V rámci této analýzy lze samozřejmě také komentovat, jaká z místních jmen 

zakotvených v aktuálním světě se v textech vyskytují. 

 Z druhého možného přístupu pak vycházím i v této práci, v jejíž čtvrté kapitole je 

obsažena analýza prostoru Tokia ve vybraných
1
 Kafúových dílech. Tato analýza se nicméně 

nezaobírá pouze tím, jakých podob Tokio v dané množině textů nabývá či jak se v 

zobrazování prostoru Tokia projevují změny v objektivní realitě. Pozornost je věnována i 

tomu, jak jsou prostoru přisuzovány různé atributy, vůči kterým se nejen postavy, ale v 

některých případech i sám autor vymezují. Analýza, která tvoří jádro práce, je doplněna 

                                                           
1
 V rámci analýzy jsem zcela ignoroval autorovy deníky, které mají z povahy věci blíže k pouhému záznamu 

každodenního života, a míra jejich literárnosti je tak poměrně nízká. Poněkud diskutabilní je pak bezesporu 

otázka, zdali do množiny rozebíraných textů zahrnout i osobně laděné eseje, tzv. zuihicu. V jejich případě je míra 

literárnosti sice vyšší, ale stále se nejedná o klasické žánry, jakými jsou např. román a povídka, které ostatně 

tvoří naprostou většinu analyzovaných děl. K zařazení zuihicu jsem proto nakonec přistoupil v pouze několika 

pro potřeby práce nezbytných případech (např. zuihicu Píseň o Fukagawě je pro pochopení opozice mezi 

Šitamači a Jamanote, které je věnována podstatná část kapitoly, naprosto esenciálním textem). 
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obligátním shrnutím autorova života a především stručným přehledem historie Tokia, jenž je 

pro pochopení všech souvislostí v následovné analýze zcela nepostradatelným. 

 Závěrem si dovolím poznámku k formální úpravě práce. K přepisu japonských slov je 

využíváno výhradně českých pravidel transkripce japonštiny. Slova japonského původu jsou 

pak v práci odlišena kurzívou, s výjimkou místních a osobních jmen a názvů historických ér. 

Japonské znaky jsou v práci používány především u japonských názvů děl
2
 (vždy v závorce 

za českým překladem a pouze u prvního výskytu konkrétního díla), vyskytují se také v 

několika poznámkách pod čarou pro doplnění. Překlady názvů děl jsou převzaty buďto ze 

Slovníku japonské literatury od Vlasty Winkelhöferové či z doslovu Denisy Vostré a Petra 

Holého k českému překladu Kafúovy novely Snová žena. Pokud v nich česká varianta nebyla 

uvedena, přistoupil jsem k překladu vlastnímu. 

  

                                                           
2
 Výjimku tvoří názvy literárních časopisů a novin. Ty jsou uváděny pouze v transkripci a zvýrazněny kurzívou.  
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1. Stručný přehled života a díla Nagaie Kafúa 

 Nagai Kafú, vlastním jménem Nagai Sókiči, se narodil 3. prosince 1879 v Tokiu ve 

čtvrti Koišikawa jako prvorozený syn v rodině úspěšného obchodníka a byrokrata. Jeho otec, 

Nagai Kagen, byl potomkem bohatého farmáře z blízkosti Nagoje
3
 a za svého života působil 

nejen jako úředník na ministerstvu školství, kde se např. spolupodílel na návrhu Císařského 

ediktu o vzdělávání, ale několik let zastával i pozici zástupce dopravní společnosti v Šanghaji. 

Kagen byl také velkým obdivovatelem Západu a dokonce se mu dostalo příležitosti několik 

měsíců studovat v USA. Co do výchovy svých dětí (měl celkem tři syny) byl ale zastáncem 

přísných konfuciánských pravidel a vyžadoval od nich naprostou oddanost. Kafúova matka 

byla praktikující křesťankou a v rodině autoritativního Kagena neměla téměř žádné slovo, 

veškerá výchova se odehrávala v režii jejího manžela. Je ale pravdou, že její víra měla na děti 

určitý vliv, prostřední syn se v dospělosti stal protestantským pastorem. Kafú nicméně víru 

své matky nikdy za svou nepřijal, a to přestože silně věřící byla i jeho babička, jež patřila 

mezi nejdůležitější osoby jeho dětství. V jejím domě v Šitaje totiž strávil značnou část svých 

předškolních let (Akiba 2010: 51). 

 Zlomovým obdobím pro budoucího spisovatele byl úsek mezi lety 1895 až 1899. Rok 

1895 strávil z důvodu nemoci téměř celý na lůžku a to jak v novém domově v Kódžimači (v 

těsné blízkosti Císařského paláce), kam se jeho rodina přestěhovala o dva roky dříve, tak v 

přímořském sanatoriu v Odawaře na jih od Tokia. Během této vleklé choroby se Kafú nejenže 

naplno ponořil do četby klasiků žánru gesaku, ale poprvé se i zamiloval, a to do dívky 

jménem Ohasu, která byla jeho ošetřovatelkou. Ta se dokonce stala inspirací pro Kafúovu 

první povídku, jež se ale bohužel nedochovala (Seidensticker 1990: 9). Prvním dochovaným 

dílem jsou tak až Zápisky ze Šanghaje (上海紀行), které byly napsány v roce 1898 poté, co se 

Kafú vrátil ze Šanghaje, kde se pod otcovým dohledem připravoval na druhý pokus u 

přijímacích zkoušek na střední školu. Léta na střední škole se následně stala obdobím, kdy se 

Kafú svým rozhodnutím stát se umělcem zcela rozešel s představami otce, který viděl 

budoucnost svého syna ve státní správě. Tu mu mělo zajistit mimo jiné studium čínštiny na 

prestižní Tokijské škole cizích jazyků. Kafú se ale ve škole ukazoval pouze výjimečně a v 

roce 1899 z ní byl vyloučen. 

                                                           
3
 Skutečnost, že se narodil do rodiny pocházející z blízkosti Nagoje a nemohl se tak považovat za pravého „syna 

Eda“, v dospělosti Nagai Kafú opakovaně trpce komentoval. V této souvislosti se i několikrát se závistí vyjádřil 

ohledně „čistšího“ původu Tanizakiho Džúničiróa, jenž se narodil do tradiční rodiny obchodníků žijící od 

nepaměti ve východní části Eda (Seidensticker 1990: 5)  
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 Důvodem častých absencí nebyly pouze první návštěvy Jošiwary, ale především kroky, 

které Kafú podnikal pro svou vysněnou dráhu umělce. Jak velela tradice doby, zájemci o 

kariéru spisovatele potřebovali staršího, zkušenějšího učitele a tím se Kafúovi stal Hirocu 

Rjúró
4
, kterému v roce 1898 ukázal několik prací, na jejichž základě byl přijat do učení. Vše 

se pak odehrálo za otcovými zády, který by se synovým počínáním jen těžko souhlasil. Toho 

času ale Kagen stále pracoval v Šanghaji a nad svým prvorozeným synem neměl téměř žádný 

dohled. Obdobně se Kafú rodině nesvěřil, když se o rok později stal učedníkem 

vypravěčského umění rakugo. Tato etapa, kdy pravidelně docházel za lekcemi do čtvrti 

Fukagawa na východním břehu řeky Sumidy, trvala téměř rok a to do té doby, kdy jeden z 

rodinných sluhů uviděl syna svého pána na jevišti a tajemství tím bylo prozrazeno. Později se 

Kafú krátce angažoval i jako autor her divadla kabuki (opět v tajnosti), ale na jaře roku 1901 

této dráhy zanechal a nechal se zaměstnat jako reportér v deníku Jamato šinbun, kde vedle 

zpravování o různých společenských skandálcích psal i román na pokračování odehrávající se 

v prostředí Jošiwary. 

 Tato nikdy nedokončená próza ale nebyla jeho prvním publikovaným dílem. Několik 

děl bylo vydáno (včetně výše zmíněných Zápisků za Šanghaje) již v době, kdy byl učedníkem 

u Hirocua Rjúroa. U těchto děl se pak samozřejmě nabízí otázka, do jaké míry je autorství 

zcela Kafúovo a naopak nakolik Hirucu svému učedníkovi pomáhal s jejich dokončením. 

Ještě během studií na střední škole se nicméně Kafú se svým mistrem rozešel (nelíbilo se mu, 

že si veškerý honorář za otištěné práce bere pouze on) a stal se učedníkem Iwaji Sazanamiho, 

autora románů pro mládež a zakladatele mládežnického časopisu Šónen sekai. Ten však Kafúa 

neovlivnil natolik jako Hirocu, od jehož stylu se mladý spisovatel oprošťoval po několik let 

(Seidensticker 1990: 10). Pokud bychom ale měli jmenovat autora, jehož styl ovlivnil 

začínajícího Kafúa nejvíce, byl by jím francouzský naturalista Émile Zola.
5
 Inspirován právě 

tímto velikánem světové literatury publikoval mezi lety 1902 až 1903 nejen povídky Ambice 

(野心), Výkřik v temnotě (闇の叫び) nebo Pekelné květiny (地獄の花), ale i novelu Snová 

žena (夢の女). Navzdory předpokladům se ale Kafú nestal kovaným naturalistou, stoupencem 

dominantního literárního proudu v japonské literatuře na počátku 20. století, ale po svém 

návratu z několikaletého pobytu v zahraničí se vyprofiloval jako avantgardní umělec a člen 

hnutí za moderní literaturu (Snyder 2000: 1). 

                                                           
4
 Hirocu Rjuró (1861 - 1928) - rodák z Nagasaki a člen Společenství přátel tuše (Kenjúša), jenž se proslavil 

především jako autor tragických románů. Tím neznámějším byla Sebevražda milenců u Imado z roku 1896. 
5
 Podrobněji v kapitole 3.2. Tokio naturalistické a Snová žena. 
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 V zahraničí strávil Kafú bez dvou měsíců celých pět let. Původně sice toužil po cestě 

do Francie, ale na nátlak svého otce, kterému se synem došla trpělivost, odjel v září 1903 do 

Spojených států, kde měl studovat angličtinu a francouzštinu. Kagen věřil, že titul z americké 

univerzity synovi zajistí dobrou pozici v obchodních kruzích. V USA se ale Kafú opět ocitl 

bez dozoru svého otce a univerzitu nedokončil. Aby se zbavil finanční závislosti na otci, který 

opakovaně v korespondenci zamítal synovo přání odcestovat do Francie, přijal Kafú v roce 

1905 místo na japonském zastupitelství ve Washingtonu. Později, tentokrát již díky otcovým 

kontaktům, pracoval jako bankovní úředník v pobočce japonské banky ve Washingtonu. Po 

roce na nové pozici, jejíž náplň Kafúa příliš nenaplňovala, byl díky své dobré znalosti 

francouzštiny přeložen do pobočky ve francouzském Lyonu, čímž se Kafúovi splnil jeho 

dávný sen tuto zemi navštívit. Po několika měsících na novém pracovišti mu však bylo 

naznačeno, že by bylo vhodnější, vzhledem k jeho postoji k práci, zvážit výpověď a Kafú tak 

skutečně v březnu 1908 učinil. Několik týdnů ještě pobyl v Paříži, ale po utracení všech úspor 

mu nezbylo nic jiného než se vrátit zpět do své domoviny. K břehům Japonska dorazil v 

červenci 1908. 

 Léta bezprostředně po návratu z USA a Francie se stala těmi nejproduktivnějšími, 

které Kafú kdy zažil. Nejprve dokončil a vydal dvě díla, jež rozpracoval již během svého 

pobytu v zahraničí, z kterého ostatně také vycházela - Americké příběhy (あめりか物語) a 

Francouzské příběhy (ふらんす物語). Následně se ve svých esejích a povídkách pustil do 

kritiky současného, modernizujícího se Japonska. Kafú v něm postrádal nejenom ovzduší 

svobody, které zažil v Americe
6
, ale především úctu ke kulturním tradicím. V tomto ohledu 

obdivoval především Paříž, která pro něj představovala město, které navzdory své modernosti 

neobětovalo nic ze svého kulturního dědictví (Hutchinson 2011: 8). Kafúova kritika 

rezonovala ve společnosti a našla si nemalé množství stoupenců. Naopak ti, kteří s ním 

nesouhlasili, mu vyčítali, že se chová jako „rozmazlený synáček z venkova, který si po 

návratu domů z Tokia, kde si užíval za otcovy peníze, stěžuje na nedostatky vesnických 

gejš“ (Seidensticker 2010: 33). 

 K velké spokojenosti otce se v roce 1910 Kafú stal díky doporučení spisovatelů 

Moriho Ógaie a Uedy Bina profesorem francouzštiny na tokijské univerzitě Keió. Společně s 

touto dvojicí pak spoluredigoval časopis Mita bungaku, jehož první číslo vyšlo v květnu 1910 

                                                           
6
 Autoritativnost režimu ostatně pocítil sám na vlastní kůži poté, co se knižní vydání jeho Francouzských příběhů 

po zásahu cenzorů nedostalo vůbec do oběhu a to kvůli pasážím kritizující uzavřenost japonské komunity ve 

Francii. 
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a který se ostře vymezoval proti naturalistickému hnutí, jež mělo svou názorovou platformu v 

magazínu Waseda bungaku. Kafú se tak ocitl v samém středu literárního světa. 

 Rok 1910 byl pro Kafúa významný ještě z jiného důvodu. Krátce po vydání prvního 

čísla Mita bungaku došlo k rozsáhlému zatýkaní v souvislosti s plánovaným atentátem na 

císaře Meidžiho a z následovného procesu se stala událost, jenž rozdělila tehdejší inteligenci.
7
 

Na atmosféru doby a své vlastní vnitřní rozpoložení vzpomíná Kafú v eseji Hanabi (花火) z 

roku 1919: „Jako literát jsem přeci v této principiální otázce nemohl mlčet. Nemusel snad 

Zola, dovolávající se pravdy v Dreyfusově aféře
8
, uprchnout ze země? Navzdory tomu jsem 

ale mlčel, stejně jako všichni ostatní spisovatelé v zemi. Neskutečně mě kvůli tomu sžíralo 

svědomí a hrozně jsem se zase sebe jakožto autora styděl.“ (Seidensticker 1990: 46) Sám 

sebou zklamaný Kafú, jenž se považoval za kritika Meidži, ale jakmile byla situace vážná, tak 

společně s ostatními mlčel, svou vnitřní krizi řešil útěkem do minulosti. Zcela přestal 

publikovat kritické povídky a eseje a začal sbírat dřevoryty, učit se hrát na šamisen a do 

hloubky se věnovat edské kultuře, ke které ostatně měl již blízko před svým pobytem v 

zahraničí. V letech 1913 a 1914 tak např. v Mita bungaku byla publikována série studií, které 

později vyšly souborně pod názvem O edském umění (江戸芸術論). V próze je pak velmi 

patrný příklon k tématice gejš a zábavních čtvrtí, povídky z let 1911 až 1912 tematizující 

právě toto prostředí vyšly ve sbírce Noční vyprávění z Šinbaši (新橋夜話).  

 V osobním životě autora nebyla první polovina desátých let o nic klidnější. V září 

1912 se nejprve podvolil tlaku otce a oženil se dcerou tokijského obchodníka Jone. Otci totiž 

docházela trpělivost se stále svobodným prvorozeným synem, jenž měl již po třicítce (Akiba 

2010: 222). O samotné Jone nemáme příliš informací. Sám Kafú se o ní ve svých textech 

prakticky nezmiňuje a ve spisovatelově životě měla pouze epizodní roli, ani ne šest měsíců po 

svatbě se s ní rozvedl. Zkraje ledna 1913 totiž otec Kagen zemřel a ve sňatku z donucení 

nemělo smysl setrvávat. Otcova smrt nicméně Kafúa silně zasáhla a to i navzdory jejich 

komplikovanému vztahu. Kafú si především vyčítal, že otcovi nebyl na blízku v momentě, 

kdy se mu náhle zhoršil zdravotní stav. V té době pobýval s gejšou Jaedži, s kterou se později 

i krátce oženil, v Hakone a zpráva o otcově kritickém stavu ani o následné smrti se k němu 

                                                           
7
 Tzv. Kótokuova aféra byla sérií zatýkání na japonské levicové scéně a následovný proces, který vyústil v 

celkem 26 obžalovaných, z nichž 12 bylo v roce 1911 popraveno. Impulzem pro zatýkání se stal skutečně 

plánovaný atentát na císaře, ale z celkového počtu obžalovaných se na přípravách skutečně podílelo pouhých 

šest osob. Celý proces je tak vnímán především jako záminka k vypořádání se s opoziční levicí. 
8
 Aféra týkající se francouzského důstojníka Alfreda Dreyfuse, jenž byl v roce 1894 na základě pochybných 

důkazů obviněn ze špionáže pro Německé císařství. Za Dreyfusovo propuštění pak veřejně bojoval mimo jiné 

právě i Émile Zola.  
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nedostala. Poměr s Jaedži se také společně se sporem o dědictví stal jedním z hlavních 

důvodů, proč se Kafú rozkmotřil s nejmladším bratrem, jejichž vztah se nenapravil až do 

konce jejich životů. 

 V druhé polovině desátých let pak Kafú dokončil to, co v té první započal, a zcela se 

stáhl z veřejného života. V roce 1916 rezignoval na své místo profesora na univerzitě Keió a 

přestal také spoluredigovat časopis Mita bungaku. Vydal sice ještě dvojici románů Soupeření 

(腕くらべ) a Zakrslý bambus (おかめ笹), ale jinak se věnoval spíše tvorbě esejistické a 

přípravě svých sebraných spisů. Od 16. září 1917 si také vedl svůj deník, ve kterém 

pokračoval až do konce života a který také od čtyřicátých let po částech publikoval. 

Pokračovalo i odcizování se rodině. Nejdříve se v roce 1915 odstěhoval z rodinného sídla v 

Ókubu (v dnešním okrsku Šindžuku, kde rodina žila již od roku 1902) a to do podnájmu v 

Kjóbaši. Splnil si tím dávný sen bydlet ve východní části Tokia, jež bylo vždy spojené s 

Kafúem milovanou kulturou starého Eda (Kawamoto 1996: 56). Z počátku byl ve svém 

novém bydlišti nadšený a to především kvůli blízkosti zábavních čtvrtí, které pravidelně 

navštěvoval prakticky po celou dobu od svého návratu z Francie a USA, s postupujícím časem 

mu ale začala vadit naprostá absence soukromí a přestěhoval se zpět do domu v Ókubu. Ten 

se ale v roce 1918 rozhodl prodat, čímž se definitivně rozešel se svou rodinou, s kterou 

zpřetrhal veškerý kontakt, a krátce se opět pokusil žít ve východní části Tokia, tentokrát v 

Cukidži. To však po nějaké době shledal na svůj vkus jako příliš hlučné a špinavé a v roce 

1920 se přestěhoval do nově postaveného domu západního stylu v Azabu (v dnešním okrsku 

Minato), ve kterém konečně nalezl místo, kde se nerušeně mohl věnovat svým zájmům a žít v 

kýženém ústraní. V Azabu tak vedl svůj staromládenecký život až do amerických náletů za 

druhé světové války, jež se staly Kafúovu domovu osudnými. 

 Tou nejzásadnější událostí dvacátých let, a to nejen pro Kafúa, bylo zemětřesení v 

Kantó v září 1923
9
. Azabu, včetně Kafúova domu, sérii otřesů přečkalo bez větších škod a i 

následovné požáry se této oblasti vyhnuly. Čtvrť se tak stala jedním z míst, kde se začali 

shromaždovat postižení z oblastí, které neměly takové štěstí a byly zcela zničeny. I 

samotářský Kafú za této výjimečné situace nabídl svou pomoc a v jeho domově se v 

následujících měsících prostřídalo několik obětí zemětřesení, postrádajících střechu nad 

hlavou. S jednou z nich, dívkou jménem Imamura, dokonce navázal poměr a na několik 

měsíců z ní učinil svou hospodyni - milenku. Druhá polovina desetiletí je pro Kafúa ve 

                                                           
9
 Podrobněji v kapitole 2.2 Tokio ve 20. a 30. letech 20. století. 
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znamení kaváren na Ginze
10

. Kavárny, pro které by bylo z důvodu bující prostituce vhodnější 

označení kabarety, začal pravidelně navštěvovat v roce 1926 a byť se svou atmosférou zcela 

lišily od tradičnějších podniků, netrvalo příliš dlouho, než si Kafú ke kavárnám, kde bylo 

možně za pár jenů v druhém patře strávit velmi příjemné chvilky (jak si poznamenal ve svém 

deníku), našel cestu (Seidensticker 1990: 118). 

 Třicátá léta jsou bezesporu ve znamení návratu do světa literatury po desetiletí 

stagnace. Pozornost si získala nejen novela Během dešťů (つゆのあとさき), jež využila 

právě prostředí kaváren na Ginze, ke kterým však začal Kafú ve třicátých letech postupně 

pociťovat odpor, ale především Podivný příběh z východního břehu Sumidy (濹東綺譚) 

odehrávající se v nelicencované vykřičené čtvrti Tamanoi. V obou dílech tak Kafú pokračoval 

v linii nastolené již v Nočním vyprávění z Šinbaši a tematizoval důvěrně známý svět kurtizán. 

V nastolené linii nicméně pokračovaly i autorovy vztahy s rodinou, na kterých nic nezměnila 

ani těžká nemoc matky v roce 1937, kdy ji navzdory opakovaným žádostem bratra a bratrance 

odmítl navštívit. Nepřišel ani na její pohřeb. 

 Během válečných let Kafú nesměl publikovat, a tak díla jako Tanečnice (踊子) či 

Vzestup a pád (浮沈) vydal až po válce. S japonskou porážkou začalo i období renesance 

autorovy popularity. Veškerá během války a po válce napsaná tvorba sice stěží vystačí na tři 

svazky (Seidenticker 1990: 170), ale obrovsky žádanými se staly reprinty předválečné tvorby. 

Spisovatel s pověstí antimilitaristy se jednoduše stal módní záležitostí. V roce 1952 byl 

dokonce vyznamenán Kulturním řádem a o dva roky později jmenován členem Japonské 

akademie umění. Sám si ale nabyté slávy neužíval a žil nadále v ústraní v Ičikawě na samém 

okraji Tokia v prefektuře Čiba, kde se usadil poté, co jeho dům v Azabu shořel za ničivých 

náletů, a to až do své smrti. Nagai Kafú zemřel 30. dubna 1959. 

  

                                                           
10

 Podrobněji opět v kapitole 2.2 Tokio ve 20. a 30. letech 20. století. 
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2. Tokio za života Nagaie Kafúa 

 V roce 1969 se císař Meidži, se svým dvorem přestěhoval z Kjóta do bývalého 

šógunátního paláce v Edu, které se od třetího září předchozího roku honosilo novým jménem 

Tokio. Čerstvě přejmenované město se tak stalo oficiálně novým hlavním městem, byť je 

pravdou, že faktickým centrem politické moci bylo již více jak 250 let (Reischauer, Craig 

2000: 139). Právě existence bohaté historie výrazně odlišovala nové sídelní místo císařského 

dvoru od dřívějších případů stěhování hlavního města. Nara i Kjóto vznikaly v nových 

lokalitách, nemusely se proto vymezovat proti minulosti. Obdobně tomu bylo, když v roce 

1603 Tokugawa Iejasu udělal z Eda sídelní město nového šógunátu. Naopak v případě Tokia 

přirozeně vznikalo nemalé množství pnutí a konfliktů mezi starou a bohatou historií Eda a 

změnami éry Meidži. Uprostřed těchto změn vyrůstal i Nagai Kafú a hluboce se tak obtiskly v 

jeho tvorbě. Stručné shrnutí změn, kterými Tokio procházelo na přelomu 19. a 20. století, 

které v této kapitole předkládám, je proto pro pochopení Kafúových próz tematizujících 

prostor právě tohoto města zcela nepostradatelné.  

 Postupný přerod ze šógunátního Eda v modernější Tokio éry Meidži ale nebyla jediná 

proměna, která toto město potkala za Kafúova života. V září roku 1923 bylo po ničivém 

zemětřesení a následovných požárech zničeno obrovské procento městské zástavby a to 

především ve východních částech města. Toto nové, z prachu a popela znovuzrozené Tokio je 

také neodmyslitelně spjato se životem a dílem námi diskutovaného autora a krátký přehled 

změn, kterými si město prošlo ve 20. a 30. letech 20. století, nemůže v této kapitole chybět. 

 

2.1 Když Tokio bylo Edem 

 Šógunátní Edo bylo velkým a prosperujícím městem. Počátkem 18. století počet 

obyvatel dokonce sahal po hranici jednoho milionu a svého času se jednalo pravděpodobně o 

největší město na světě (Reischauer, Craig 2000: 96). Tradičně bylo toto sídelní město rodu 

Tokugawů děleno na dvě části, na rovinaté a nespočtem kanálů protnuté Šitamači, jenž leželo 

na východ od centra na březích řeky Sumidy, a na Jamanote, rozprostírající se po západních 

kopcích. Tyto dvě části se od sebe ale nelišily pouze svým geografickým charakterem, i z 

demografického hlediska se jednalo o dva odlišné světy. V Šitamači bydleli hlavně měšťané, 

tzv. čónin, skládající se z obchodníků a řemeslníků, a Jamanote bylo sídelní oblastí samurajů, 

kdy příčinou tohoto striktního rozdělení byl z neokonfucianismu vycházející koncept 
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segregace obyvatelstva do čtyř společenských tříd dle jejich celospolečenského přínosu 

(Bestor 1993: 58). 

 Jamanote a Šitamači byly i místy dvou rozdílných kultur. Ve východní části Eda 

prosperovala dnes vysoce ceněná měšťanská kultura se svými dřevoryty, zábavnou literaturou 

gesaku či divadlem kabuki. Do měšťanské subkultury můžeme také řadit gejši ve čtvrtích 

rozkoše či vypravěče komických příběhů ve stylu rakugo. Naopak kultura a estetické ideály 

vládnoucí vrstvy samurajů byly v porovnání s kulturou měšťanů střídmější, konzervativnější a 

i oficiálně byly feudální tokugawskou vládou podporovány tradičnější formy umění. 

 Kontrast těchto dvou částí Eda byl v charakteru města natolik zakořeněn, že i řadu let 

od pádu šógunátu, dávno poté, co byla zrušena všechna společenská omezení zavedená 

vládnoucími Tokugawy, bylo nadále snadno rozeznatelné, zdali se člověk nachází ve 

východní, nebo v západní části města. Rozdělení na Jamanote a Šitamači je tak 

neoddiskutovatelně jedním z dědictví po starém Edu, které si Tokio odneslo i do nové éry. 

Bez nadsázky by se dalo říci, že narativ dějin Tokia tvoří souboj sfér vlivu Jamanote a 

Šitamači, kdy Jamanote zastupuje nové Japonsko postavené na meidžiovských ideálech a 

Šitamači symbolizuje staré pořádky a edskou měšťanskou kulturu. 

 

2.2 Tokio mezi lety 1968 až 1923 

 Pokud bychom se ptali po nejvýraznější změně, kterou Tokio prodělalo s pádem 

šógunátu, je jí bezpochyby skokový pokles obyvatelstva. Ten postihl především Jamanote 

poté, co se k již dříve do svých knížectví uprchnuvším dvorům jednotlivých knížat daimjó 

přidala ze strachu o svůj život i většina bývalých šógunových vazalů. Ze západní části Tokia 

se tak po restauraci Meidži na několik let stalo temné a nebezpečné místo, jež bylo plné 

opuštěných kasáren, polorozpadlých vil a neudržovaných zahrad, mezi kterými se potulovalo 

spousta lapků a zločinců (Seidensticker 2010: 43). Po nařízení tokijského guvernéra Óki 

Takatóa z roku 1869 bylo navíc spoustu takovýchto vil srovnáno se zemí a přetvořeno na 

zemědělskou půdu, kde se pěstoval čaj a hedvábí (Maeda 2004: 99). 

 Populace Tokia začala znovu růst kolem druhé poloviny 70. let 19. století. Z Jamanote 

se postupně stávala sídelní oblast elit nové doby a začali se sem společně se svými rodinami 

stěhovat politici, vojáci a úředníci, kteří si zde stavěli prostorné domy s velkými zahradami. 
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Ostatně mezi tyto elity patřil i Kafúův otec, který rodinné sídlo v Koišikawě
11

 postavil 

přibližně kolem roku 1876. Počet obyvatel ale rostl i v Šitamači, kam se stěhovalo za prací 

velké množství venkovanů a to především z chudých oblastí severovýchodního Japonska. 

Nejvyšší hodnoty populace, na které v dobách svého největšího rozkvětu na začátku 18. 

století dosáhlo Edo, nicméně Tokio nepřekročilo dříve než na přelomu 80. a 90. let 19. století 

(Seidensticker 2010: 43). 

 S růstem obyvatelstva se přirozeně začala měnit i podoba města. Dominujícím 

konceptem při plánování nové výstavby se pak během éry Meidži stala představa Tokia jako 

„výkladní skříně Japonska“, jež měla demonstrovat návštěvníkům z celého světa pokrok, 

kterého Tokio, respektive Japonsko dosáhlo. (Smith 1978: 53) S tímto záměrem byla jako 

první přestavěna Ginza, čtvrť nacházející se jihovýchodně od Císařského paláce, která měla 

historicky blíže ke sféře Šitamači. Ta byla v roce 1872 téměř celá zničená požárem a vláda 

jejím obnovením pověřila britského architekta Thomase Waterse, který během tří let 

vybudoval čtvrť postavenou výhradně z cihel, čímž měla být mimo jiné zaručena i její 

odolnost vůči požárům. Ginza se okamžitě stala místem probouzejícím zvědavost v každém 

obyvateli Tokia, každý ji musel vidět, každý ji musel navštívit. Problém ale spočíval ve 

skutečnosti, že téměř nikdo v ní nechtěl bydlet a jako preferovaný typ bydlení nadále 

zůstávaly tradiční dřevěné domy. Vláda proto nakonec opustila, a to i z finančních důvodů, od 

grandiózních plánů, které počítaly s výstavbou těchto cihlových čtvrtí v pásu od nádraží 

Šinbaši (na jih od Ginzy) až po osadu cizinců v Cukidži (na východ od Ginzy). Na tom, že se 

Ginza změnila k nepoznání a stala se nenávratně součástí sféry Jamanote, to ale již nic 

nezměnilo. 

 Výraznější proměna Tokia v moderní velkoměsto na sebe nechala čekat až do 

posledního desetiletí 19. století a začátku 20. století, kdy město definitivně začalo ztrácet svou 

podobu zděděnou z dob šógunátního Eda a pomyslná rovnováha sil se začala vychylovat ve 

prospěch Jamanote. Postupně se začalo westernizovat blízké okolí Císařského paláce, 

pomaleji pak změny zasáhly i o něco dále na východ od paláce situované Nihonbaši, obchodní 

centrum již od dob starého Eda, kde vedle řady významných obchodních domů byla v roce 

1896 postavena také budova Japonské banky, první velká stavba západního stylu navržená 

výhradně japonským architektem a to Tacuno Kingoem (Seidensticker 2010: 188). 

Transformaci městského prostoru výrazně ovlivnily i ničivé povodně z roku 1910, které 

                                                           
11

 Koišikawa se nacházela v severní části Jamanote. V roce 1871 zde byla postavena významná zbrojovka, která 

byla v provozu až do 30. let následujícího století. 
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zasáhly především severní část Šitamači. Ztráty na životech nebyly příliš vysoké, počet obětí 

se pohyboval kolem 1200 osob, v důsledků rozvodnění řeky Sumidy a dalších přilehlých toků 

bylo ale poškozeno či přímo zničeno přes 500 tisíc domů (Tvedt 2006: 227). Není proto 

překvapivé, že právě tyto záplavy společně s rozsáhlým požárem Jošiwary z roku 

následujícího opakovaně Kafú označoval za moment, kdy edské Šitamači definitivně zmizelo 

z map Tokia (Seidensticker 1990: 42). 

 Na přelomu století došlo také ke konsolidaci městských částí, ve kterých byly 

koncentrovány továrny. Ty vznikaly napříč celým Tokiem již od počátku éry Meidži, ale až v 

prvním desetiletí 20. století se část Kjóbaši (mezi Nihonbaši a Ginzou), Šiba (na jih od Ginzy 

v blízkosti přístavu) a Hondžo (na východním břehu řeky Sumidy) staly prvními výraznými 

průmyslovými oblastmi. Charakteristickým rysem tohoto období byl i raketový růst populace. 

Mezi lety 1895 až 1923 se počet obyvatel Tokia téměř zdvojnásobil a sahal po hranici čtyř 

miliónů (Smith 1978: 57). 

 Symbolem modernizace a pokroku se staly tramvaje, které poprvé vyjely do 

tokijských ulic v létě roku 1903 a zkraje dvacátých let denně přepravovaly až jeden milion 

cestujících (Smith 1978: 57)  První linka vedla mezi Šinagawou a Šinbaši (z jihu města do 

jeho centra) a nahradila tak koňmi tažené omnibusy, které dříve operovaly na stejné trase. 

Ostatně první tramvaje byly běžně označované jako „koňské povozy bez koňů“
12

 (Freedman 

2010: 37) V roce 1904 byly již všechny dřívější linky koňských omnibusů plně 

elektrifikovány a od šesti hodin ráno do jedné hodiny v noci na nich operovaly vozy, které 

byly schopné najednou pojmout až 40 pasažérů. 

 V prvních dvou desetiletích 20. století časy své největší slávy zažila Asakusa. Ta již na 

konci období Edo byla místem, kde bylo možné spatřit ta nejlepší divadelní představení žánru 

kabuki, a kulturní význam této duchem Šitamači prosycené čtvrti se vstupem do nového 

století ještě vzrostl. Bylo zde totiž v roce 1903 otevřeno první tokijské kino, Denkikan. Ve 

čtvrti na severovýchodě Tokia se tak mísilo tradiční umění s moderním a Asakusa tepala 

životem. Během éry Taišó se navíc k divadlu a filmu přidala i opera. Asakusa byla také čtvrtí 

chrámů, koncem Meidži se jich v ní nacházelo 132, včetně toho nejznámějšího, Sensódži, ale 

i vstupní branou do Jošiwary, proslulé licencované čtvrti kurtizán, která se nacházela právě na 

severním okraji Asakusy. 

                                                           
12

 V japonštině 馬がない馬車. 
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 Jošiwara samozřejmě nebyla jedinou takovou čtvrtí, po Tokiu se jich nacházelo hned 

několik. Ty se lišily nejen velikostí, ale i přístupem k řemeslu. Dívky z některých čtvrtí, jako 

byla právě Jošiwara či zábavní čtvrtě v Šinbaši a Janagibaši, byly i koncem období Meidži 

nadále skutečnými gejšami, mistryněmi svého umění, které měly daleko od obyčejných 

kurtizán. Navzdory tomu bylo ale Meidži spíše obdobím úpadku této profese. Řada zábavních 

čtvrtí jako např. Susaki na východním břehu řeky Sumidy ve Fukagawě byly místy, kde se 

odehrávala obyčejná prostituce. Napříč obdobím Meidži a Taišó také setrvale klesal počet 

licencovaných prostitutek, naopak pak výrazně stoupal počet těch nelicencovaných, které se 

nejvíce koncentrovaly v západních částech města (Seidensticker 2010: 174). 

 

2.3 Tokio ve 20. a 30. letech 20. století 

 Prvního září jednu minutu a patnáct vteřin před polednem zasáhlo oblast Kantó 

zemětřesení o 7,9 stupních Momentové škály s epicentrem asi 150 km jihovýchodně od Tokia. 

V důsledku silného zemětřesení propukla celá řada požárů, které se podařilo dostat pod 

kontrolu až během večera dne následujícího. Tokio se tak ocitlo v plamenech na více jak 40 

hodin. Přesný počet obětí není dodnes přesně známý. Přestože první zprávy o katastrofě v 

západním tisku hovořily až o půl miliónu mrtvých, dnes se počet obětí odhaduje na 

přibližných 130 tisíc. Až 40 tisíc z nich zahynulo v jeden okamžik na otevřeném prostranství 

v Hondžu, kde především dělníci z blízkých továren hledali útočiště před ohnivým infernem. 

Akutagawa Rjúnosuke s oblibou říkával, že kdyby býval prchl po zemětřesení na východní 

břeh Sumidy do Hondža, ušetřil by si tím spousty starostí s pokusy o sebevraždu 

(Seidensticker 2010: 24). 

 Požáry následující zemětřesení byly devastující především pro dřevěnou zástavbu ve 

východních částech města a velké zemětřesení v Kantó je z tohoto důvodu obecně 

považováno za okamžik definitivního zániku Šitamači (Kawamoto 2000: 89) Jamanote té 

doby bylo sice také stále z velké části tvořeno dřevěnými domy, ale oproti Šitamači byla 

jejich koncentrace výrazně řidší a oheň se mezi nimi nešířil tak snadno. Relativně v pořádku 

katastrofu přečkala i Ginza, Nihonbaši nebo centrum politické centrum v Marunouči v těsné 

blízkosti Císařského paláce. Minulostí se ale stalo i několik symbolů éry Meidži - vlakové 

nádraží v Šinbaši, konečná stanice první japonské železniční dráhy, či nejvyšší budova své 

doby a to Rjóunkaku, dvanáctipatrová věž postavená v roce 1890 v Asakuse.  
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 Debata nad tím, zdali by nebylo vhodnější přesunout hlavní město do méně seizmicky 

aktivní oblasti, byla utnuta prohlášením císaře ze 12. září a obyvatelé Tokia se mohli naplno 

vrhnout do budování nového, moderním potřebám více odpovídajícího města. Tokio éry 

Meidži se stalo minulostí a vkročilo do dalšího věku (Kawamoto 2010: 89). Jednou z 

největších změn byla skutečnost, že ulice byly výrazně širší než jejich předchůdkyně, v 

důsledku čehož také klesl počet rezidencí ve znovuvybudovaných částech města o 250 tisíc 

oproti dřívějšímu stavu. Tokio po zemětřesení se stalo vzdušnějším a dávalo zapomenout na 

stísněné uličky původního Šitamači. V souvislosti s tímto rozšiřováním veřejných prostranství 

nechala vláda vybudovat tři rozsáhlé parky v blízkosti řeky Sumidy. Po celém Tokiu bylo 

nakonec nových parků otevřeno přes padesát, byť je pravdou, že v řadě případů se jednalo o 

pouhé parčíky přidružené ke školám. Určujícím konceptem stojícím za plány přestavby již 

také nebyla snaha udělat z Tokia „výkladní skříň Japonska“ dokazující návštěvníkům ze 

Západu, že s jejich zeměmi Japonsko dokáže držet krok, jako tomu bylo v prvních desetiletích 

éry Meidži. Tokio se nově mělo stát především symbolem technického pokroku (Smith 

1978: 69). Tyto snahy se nejvíce projevily v systému veřejné dopravy. Koncem dvacátých let 

se tramvaje pomalu začaly stávat reliktem minulosti, byly totiž nahrazovány modernějšími 

autobusy. Rostl také počet cestujících využívajících k přepravě taxíků. V roce 1927 pak byla 

otevřena i první linka tokijského metra, která se stala první svého druhu v celé Asii. Ta 

nejprve operovala na kratičkém úseku mezi Asakusou a Uenem, ale do roku 1934 byla 

postupně rozšířena až do stanic na Ginze a v Šinbaši. 

 Přestože na přelomu dvacátých a třicátých let již docházelo k vzestupu čtvrtí v západní 

části Tokia jako jsou Šindžuku nebo Šibuja, výlučného postavení dosáhla jiná tokijská část, a 

to Ginza. Zavedení linky metra z Asakusy právě do Ginzy tak můžeme chápat jako pomyslné 

předání titulu „módní tokijská čtvrť“. Asakusa sice nadále zůstávala místem zábavy a nočního 

života, hlavně díky prosperujícím kabaretům, co do popularity se ale s Ginzou nemohla měřit. 

 Jedním ze symbolů dvacátých let byl bezesporu fenomén modan gáru a modan boi, 

generace ovlivněné západní (především americkou) kulturou, stylem života a otevřeným 

postojem k sexu. A právě Ginza se stala centrem této mladé generace, kdy v ní v krátkém 

časovém horizontu vzniklo obrovské množství populárních a hojně navštěvovaných kaváren. 

Ostatně módním slovem této doby byl pojem ginbura
13

, „poflakování se po Ginze“. Nově 

vzniknuvší kavárny se sice od sebe lišily co do velikosti i hlučnosti, ale jedno je spojovalo, 
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 V japonštině 銀ぶら, abreviace od 銀座をぶらつく. 
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pokud se sešla dobrá společnost, vždy se jednalo o místa, kde se v hojné míře pil alkohol a 

byly přítomny spousty pěkných dívek (Seidenticker 2010: 338). Není proto překvapením, že 

se brzy kavárny proměnily v nové centrum prostituce, kde si především místní barmanky 

přivydělávaly placenými sexuálními službami (Kawamoto 2000: 93). Tyto podniky tak nadále 

prosperovaly i ve třicátých letech, dávno po éře modan gáru a modan boi, naučil se je totiž 

navštěvovat stejný typ klientely, který by dříve navštěvoval výhradně podniky s gejšami a 

kurtizánami. Ty ale samozřejmě také nadále existovaly. Vedle Ginzy a jejích kaváren bylo v 

meziválečném Tokiu celkem šest licencovaných čtvrtí, s tou nejvýznamnější v Šindžuku, a 

několik míst, kde se odehrávala prostituce nelicencovaná (Tamanoi a Kameido). 
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3. Proměny prostoru Tokia v díle Nagaie Kafúa 

 „To co mě na psaní nejvíce fascinuje je výběr a popis prostředí, a proto se mi někdy 

stává, že v důsledku přílišného kladení důrazu na prostor trpí propracovanost mých 

postav,“ říká Óe Tadacu, vypravěč Podivného příběhu z východního břehu Sumidy (Nagai 

1972, 114), a sám Kafú se prostřednictvím svého alter-ega přiznává k vědomému nedostatku 

svých próz. Ostatně plochost charakterů či nedostatečně propracovanou motivaci pro jejich 

chování opakovaně Kafúovi vyčítá i jeho životopisec Edward Seidensticker. Pro nás je 

nicméně tato citace podstatná z jiného důvodu, lze na ni demonstrovat, jakou důležitost Kafú 

prostoru a jeho ztvárnění ve své díle přikládal. V díle, kde nenalezneme významnějšího 

prostoru než pravě Tokia, ve kterém Kafú s výjimkou několikaletého pobytu v USA a Francii 

strávil celý život, a byl tak s ním neoddělitelně spjat. V následující kapitole proto shrnu nejen, 

jakých konkrétních podob Tokio ve fikčním světě Kafúových próz nabývá či jak se proměny 

Tokia v objektivní realitě projevují při jeho zobrazování, ale budu se také věnovat např. tomu, 

jak se v některých případech konkrétní prostory stávají nositeli hodnot, jež jsou využívány v 

rámci kritiky moderního Japonska. 

  

3.1 Jamanote a Šitamači 

 Jedno město s dvěma zcela odlišnými oblastmi, každá s vlastní kulturou, historií, 

životním stylem - to bylo Tokio a jeho dvě části Jamanote a Šitamači. V Jamanote se 

narodivší a prakticky celý život žijící Nagai Kafú, jehož srdce ale vždy patřilo Šitamači, si 

tohoto rozdílu byl silně vědom a hluboce se také obtiskl v jeho tvorbě. Na otázky, jak se tento 

rozdíl konkrétně projevuje, jakým způsobem je využíván ke kritice meidžiovského Japonska a 

zdalipak v rámci korpusu Kafúových textů dochází k proměnám ve vnímání tohoto rozdílu, 

zodpovím pomocí analýzy vybraných textů v následující podkapitole. Byť můžu 

předznamenat, že k Šitamači a Jamanote se ještě krátce vrátíme i v části analyzující prostor 

Tokia v textech tematizujících časy autorova mládí. 

 

3.1.1 Píseň o Fukagawě  

 Zásadním textem v rámci Kafúova díla, jenž tematizuje rozdíl mezi západním a 

východním Tokiem, respektive mezi Jamanote a Šitamači, je zuihicu Píseň o Fukagawě (深川

の唄) z prosince roku 1909. Tento nepříliš rozsáhlý esej lze stručně shrnout jako zachycení 
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autorova zážitku z jízdy tramvají ze stanice Jocuja přes Ginzu až k parku Sakamoto, kde 

tramvaj uvízla v zácpě způsobené výpadkem proudu, a následné procházky, kdy se Kafú 

vydal pěšky přes most Eitai do čtvrti Fukagawa, kde se v tamní svatyni zaposlouchal do písně 

slepého hráče na šamisen. 

 Text lze tak rozdělit do dvou částí - na jízdu tramvají a na procházku po Fukagawě. 

Zatímco v první z nich Kafú především pozoruje, a to aniž by je nějak hodnotil, své 

spolucestující, v druhé části je nejen věnován mnohem větší prostor popisu okolního prostředí, 

ale v textu se objevují i autorovy vzpomínky, myšlenky a názory. Výrazně se tak liší 

dynamika jednotlivých části. Popis jízdy tramvají je tvořen relativně krátkými a strohými 

popisnými větami, které společně s opakujícími se přímými citacemi hlášení řidiče tramvaje, 

který dává pokyny k výstupu a nástupu a ohlašuje příští stanice, navozují dojem rychlosti a 

neustálého pohybu. Naopak kvůli vyššímu množství popisů a vzpomínek rozvláčnější pasáž 

odehrávající se ve Fukagawě svým stylem více odpovídá pomalé pěší chůzi. 

 V úvodu Písně o Fukagawě osazenstvo tramvaje tvoří skupinka úředníků, stará gejša 

žužlající zkažený zub, dvojice školaček, které později doplní přistoupivší dvojice mladíků s 

baseballovým náčiním, tři vojíni a v béžové uniformě oděný důstojník. Jak již bylo rozvedeno 

v minulé kapitole, Jamanote na počátku 20. století bylo sídelní oblastí elit nové doby a 

cestující v tramvaji tak s výjimkou gejši svou skladbou zcela odpovídají typickému složení 

obyvatelů této západní části města. Ze zmínku nicméně stojí, že ani jednu z těchto typických 

demografických skupin bydlících v Jamanote neměl Kafú příliš v lásce, v jedné ze svých esejí 

dokonce odpor, který chová k vojákům a školačkám, přirovnal k zhnusení z chlupatých 

housenek (Kawamoto 2000: 5).  

 S tím jak se tramvaj projíždějící kolem vodního příkopu císařského paláce blíží ke 

Ginze, počet cestujících strmě stoupá a v přeplněném, drkotajícím se dopravním prostředku 

není daleko do strkanice. Změť rukou sápajících se po volných madlech, hlas průvodčího 

žádající o spolupráci cestujících, hluk až by jednoho rozbolela hlava, jednoduše řečeno, jízda 

centrem není tím nejpříjemnějším zážitkem. Místy ale ze skrumáže těl již doléhají ke Kafúovi 

líbezné hlasy žen ze Šitamači. Poté co míjí hlavní třídu na Ginze, se tramvaj částečně 

vyprazdňuje a brzy se cestujícím naskýtá i první pohled na kamennými zídkami obehnané 

břehy řeky Sumidy, v jejíž klidných vodách se zrcadlí okolí. Mění se i charakter domů kolem 

trati tramvajové linky. Již to nejsou budovy západního stylu, ale povětšinou dvoupatrové 
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dřevěné domky s prádlem, sušícím se na pavlačích. Není pochyb o tom, že tramvaj překročila 

práh Šitamači. 

 U parku Sakamoto ale dochází k výpadku proudu a do obnovení dodávky elektřiny 

není možné v jízdě pokračovat. Kdy se ale tak stane, není jisté. Kafú tak společně s ostatními 

cestujícími vystupuje a činí rozhodnutí vydat se na opačný břeh řeky do Fukagawy: „Podlehl 

jsem neodbytnému nutkání odskočit si do Fukagawy a utéci tak z toho ubohého městského 

centra.“ (Nagai 2000: 28) Vzápětí se vyznává z lásky k tomuto místu: „Před mnoha lety, ještě 

předtím než jsem opustil Japonsko, byla „vodní Fukagawa“
14

 místem uspokojujícím všechny 

mé chutě, vášně, smutky i radosti. V dobách, kdy sice ještě nebyly položeny koleje, ale i tak 

už docházelo k úplnému ničení krás tokijských ulic, stačilo přejít přes řeku do této tak trochu 

opuštěné a zapomenuté čtvrti a mohl jsem si vychutnat pohled na chátrající, ale zároveň 

nepopsatelně čistou a harmonickou krásu.“ (Nagai 2000: 28-29) 

 A tuto krásu ve Fukagawě nalézá i po letech, co naposledy přešel po mostě Eitai přes 

řeku Sumidu. S nadšením se prochází důvěrně známou Fukagawou, jejími časem 

nedotknutými zákoutími a rákosím zarostlými kanály, a konstatuje: „Zcela jsem se oddal 

sentimentu, jenž ve mě probudila tklivá krása okolí, a přenesl jsem se zpět do časů svého 

mládí.“ (Nagai 2000: 30) Z melancholického rozmaru jej vytrhne až okamžik, kdy dorazí ke 

svatyni Fudó. V té je nebývale živo, jelikož zrovna holohlavý stařec před početným 

obecenstvem paroduje buddhistické sútry. Kafúovu pozornost nicméně upoutá opodál klečící 

a v tradičním edském stylu utazawabuši na šamisen hrající slepec. „Nebyl příliš starý 

a bezpochyby se narodil až v období Meidži. Měl jsem také neopodstatněný pocit, že se jako 

slepý nenarodil a že měl na základní škole hodiny matematiky a zeměpisu. Dost možná se mu 

před reformou výuky dostalo i základů angličtiny. Avšak nedokázal se přenést přes nějakými 

pěšáky z Kjúšú řízený přerod z Eda na neuspořádané a nevkusné Meidži, a tak společně s 

veškerým majetkem přišel i o zrak. [...] Neměl tak žádné tušení o těch hrozných tramvajích a 

elektrických drátech, o všech těch neštěstích, která přinesla ta plytká westernizace.“ (Nagai 

2000: 30) 

 Slunce ale pomalu začíná zapadat, Kafú přestává přemítat nad životním příběhem 

slepce a uvědomuje si, že je nejvyšší čas se vrátit domů. Do domova, který leží na druhé 

straně města, daleko od jím milovaného Šitamači. Domov, kam se musí vrátit, přestože 

představa, že za chvíli bude muset opět přejit přes most a rozloučit se s Fukagawou, mu rve 
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 V originále 水の深川, autor zde odkazuje na množství vodních kanálu v této čtvrti. 
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srdce. V Písni o Fukagawě jsou tak tematizovány dvě Kafúovy „životní tragédie“, jednak 

skutečnost, že je rodákem z Jamanote a ne ze Šitamači, jednak smutek nad pomalu mizejícím 

starým Edem, které bylo postupně pohlcováno westernizovaným meidžiovským Japonskem. 

 Porovnáme-li první část, odehrávající se v tramvaji, s pozdější procházkou po 

Fukagawě, nalezneme propastný rozdíl v míře detailů, které Kafú věnuje jednotlivým 

popisům. Během jízdy tramvají zabírá popis tokijských ulic, kterými se projíždí, minimální 

prostor a dost často je redukován na pouhý název stanice či ulice, kde se zrovna tramvaj 

nalézá. Atmosféra jednotlivých čtvrtí tak zůstává pouze načrtnuta, v Jamanote žijí vojáci a 

okolí Ginzy je rušné. Důležitější než popis těchto částí Tokia, které ostatně v důsledku 

modernizace pro Kafúa ztratily veškeré své kouzlo, je v této pasáži evokace hrůznosti zážitku, 

jenž mu jedna taková jízda tramvají přinesla. Neustále je zdůrazňováno, jak se tramvaj kodrcá 

a jak se v přelidněném voze lidé mačkají. Řidič pouze monotónně odříkává naučené fráze a s 

každou jen trochu výjimečnou situací si neví příliš rady. Výpadek proudu je pak pověstnou 

„třešničkou na dortu“. Nelze ale říci, že by se Kafú takto negativně stavěl k dopravním 

prostředkům všeobecně. Hned v úvodu Písně o Fukagawě se přiznává ke zvyku jen tak se 

něčím někam svézt a je zcela jedno, jestli se jedná o newyorskou nadzemní dráhu, loď na 

Seině či pařížský dostavník. Znechucení z jízdy tramvají napříč Tokiem tak jednoduše 

spočívá ve skutečnosti, že se na rozdíl od západních metropolí tramvaj do tokijských ulic dle 

autora nehodí. 

 Naopak druhá část eseje, ve které Kafú líčí svou procházku po Fukagawě, je na popisy 

prostředí bohatá a čtenáři je tak čtvrť představena jako unikátní prostor, jenž zcela ignoruje o 

pár stovek metrů dál probíhající modernizaci a jenž svými dřevěnými plůtky obehnanými 

domky a ospale se v říčních kanálech pohupujícími loďkami působí jako by se tehdejší člověk 

přenesl časem zpět do minulosti. Fukagawa totiž na první pohled zůstala zcela nezměněna od 

té doby, co ji Kafú naposledy navštívil. V druhé části Písně o Fukagawě také dochází k 

úplnému převrácení poměru množství popisů věnovaných prostředí a postavám v porovnání s 

částí první. Nelze se ubránit dojmu, že zatímco v tramvaji, kde scenérie za okny byla pro 

Kafúa veskrze nezajímavá, mu nezbylo nic jiného než si alespoň všímat spolucestujících, tak 

atmosféra Fukagawy jej okouzlila a zasáhla natolik, že naopak v této pasáži kolemjdoucím již 

nevěnoval téměř žádnou pozornost. Touto nevyvážeností v popisech je zároveň umocněn 

kontrast mezi přelidněností a ruchem v okolí Ginzy a klidnou a zapomenutou Fukagawou. 



25 
 

 Jedinou výraznou postavou druhé části zuihicu tak zůstává pouze slepý muž hrající na 

šamisen, jehož smyšlený životní příběh není pouze obžalobou změn, jež se sebou přinesla 

restaurace Meidži, ale vyjádřením autorových obav, že ani Fukagawa nebude v blízké době 

ušetřena modernizace. Přestože Kafú oceňuje slepcovu hru a konstatuje, že by jej žádná gejša 

z Jamanote svými dovednostmi nepřekonala, hraje jen pro nepočetnou skupinku 

kolemjdoucích. Pomalá píseň ve stylu utazawabuši znějící večerní Fukagawou tak může být 

labutí písní celé čtvrti. Ten večer ale stále byla místem, kam Kafú mohl utéci před 

nenáviděným ruchem velkoměsta v rozpuku. 

 

3.1.2 Pivoňková zahrada 

 Pesimismus nad vývojem moderního Japonska a nostalgie po starém Edu se 

samozřejmě neobjevuje pouze v autorových esejích, ale jedná se i o jeden z dominantních 

motivů většiny próz vzniknuvších v letech následujících krátce po Kafúově návratu do 

Japonska. Než se ale dostaneme k Řece Sumidě, nelze v souvislosti se zuihicu Píseň o 

Fukagawě nezmínit krátkou povídku Pivoňková zahrada (牡丹の客 ), jež byla poprvé 

publikována v časopise Čúó kóron v červenci roku 1909 (Hutchinson 2011: 175). 

 Děj povídky, odehrávající se během jednoho májového podvečera, je velmi prostý. 

Bezejmenný vypravěč se společně s gejšou Koren, s kterou se předchozího večera po dlouhé 

době setkal v hostinci v Janagibaši, vydává do vyhlášené pivoňkové zahrady ve čtvrti Hondžo. 

Obdobně jako v Písni o Fukagawě tak dochází k cestě ze západního břehu řeky Sumidy na 

břeh východní a s výjimkou několika dialogů právě popis této cesty tvoří jádro celého textu. 

Tentokrát se nicméně nejedná o popis jízdy tramvají, ale o popis plavby lodí. Do té dvojice 

nastupuje u dřevěného mostu Rjógoku, jenž byl postaven nedaleko soutoku řek Sumidy a 

Kandy již v 17. století a byl jedním z nejčastějších motivů japonských dřevorytů (Smith 

1986: 6), a proti proudu Sumidy plují až k tzv. Čtvrtému mostu, který je již nedaleko od 

pivoňkové zahrady, cíle jejich cesty. 

 Vypravěč si během plavby všímá dýmu z nedalekých továren, kolem proplouvajících 

přívozů, žen stojících na verandě nově postavených nevěstinců u ústí Tatekawského kanálu, 

žen myjících nádobí s dětmi upevněnými na zádech, tramvají přejíždějících po mostě či 

mladých chlapců pokřikujících na děvčata na opačném břehu. Na první pohled ale zcela chybí 

nadšení, s kterým bylo líčeno okolí řeky Sumidy v Písni o Fukagawě, a ani v závěru povídky 

tomu není jinak: 
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 „Vyhnuli jsme se kalužím na cestě, prošli brankou a pokračovali po dlažbě obklopené 

trpasličími stromky. Stříška z rákosí, jež sloužila jako úkryt před deštěm, bránila v pronikání 

večerního světla a ve vnitřní zahradě byla tak téměř tma. Tři řady pivoněk se pohupovaly v 

tom málu ze zbytku denního světla a v mdlém nažloutlém světle lamp, které zrovna po 

zahradě rozmisťovaly nějaké ženy. Skoro všechny pivoňky byly ale již opadané a i ty květy, 

které zatím zcela neztratily všechny své okvětní lístky, byly uvadlé, zčernalé a doširoka 

rozevřené. Být na přímém slunci a svěžím vánku, tak už i ony dávno opadaly. Úplně z nich 

sálala vyčerpanost a znudění z toho, jak byly nuceny zůstat rozkvetlé příliš dlouho, a při 

pohledu na ně jsem si pomyslel, že tyto květy mají vlastně ledacos společného i s námi. 

Přestože bylo zcela bezvětří a ani nebylo slyšet něčí kroky, tu támhle spadl lístek a támhle 

zase jiný, úplně jak nějaký tajně smluvený signál. Některé lístky padaly na hromádku k 

ostatním, některé se pak zcela vytratily mimo dosah světla lamp. Jelikož bylo již pozdě a 

pivoňková sezóna u konce, v zahradě kromě nás dvou nebylo jiných návštěvníků. Pouze k 

nám z dálky od řeky občas doléhal křik dětí.  

Otočila se ke mně: „Tohle jsou ty pivoňky z Hondžo? To je opravdu všechno?“ 

„Vyhlášená místa jsou vždycky zklamáním.“ 

„Vraťme se.“ 

„Ano, vraťme se.“ (Nagai 1972: 53) 

 Jak již bylo řečeno v předchozí kapitole, Hondžo bylo jednou ze tří tokijských částí, 

kde se na začátku 20. století koncentroval průmysl, a stalo se tak místem, které bylo 

meidžiovskou industrializací „vyrváno“ ze sféry vlivu Šitamači. Závěrečnou scénu povídky 

tak lze chápat jako symbolické ztvárnění osudu celé čtvrti. Kdysi krásná a duchem Šitamači 

prosycená čtvrť a její jednotlivá zákoutí jsou obdobně jako ony tři řady pivoněk buďto již 

zcela minulostí, nebo odsouzeny k brzkému zániku. Do kontrastu se dostávají i pocity Kafúa 

v závěru Písně o Fukagawě, kdy smutní nad návratem domů, a vypravěče v Pivoňkové 

zahradě, pro kterého je návštěva vyhlášené zahrady zklamáním a s navrženým návratem 

souhlasí. 
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3.1.3 Řeka Sumida 

 Novela Řeka Sumida (すみだ川), která byla poprvé uveřejněna v časopise Šinšósecu v 

prosinci 1909 (Okuno 2011: 27), je v množině Kafúových děl tematizujících „staré dobré 

Edo“ jedním z těch nejznámějších. Děj novely se odehrává na pozadí jednoho kalendářního 

roku, začíná během pozdního léta a končí začátkem léta roku následujícího, a není nepodobný 

tradičním milostným příběhům z období Eda či povídkám Higuči Ičijó. Hlavním hrdinou je 

šestnáctiletý mladík Čókiči, jenž žije společně s ovdovělou matkou, učitelkou hry na šamisen, 

v blízkosti svatyně Imado na pravém břehu řeky Sumidy. Čókiči je také zamilovaný do dívky 

Oito, kterou zná již od dětství a která je rodinou prodána do nevěstince v Jošičó, kde se učí 

tradičním dovednostem, aby se mohla co nejdříve stát gejšou. Navzdory slibu, že Oito bude 

Čókičiho navštěvovat tak často jak jen to půjde, dvojice se sobě začne odcizovat. Oito v 

novém prostředí a s nově nabytými povinnostmi totiž na Čókičiho nemá čas a postupně na něj 

zapomíná. Čókičiho navíc vedle milostných starostí trápí i vlastní budoucnost. Jeho matka si 

přeje, aby se stal státním úředníkem, a i během letních prázdnin jej nutí, aby každý den 

navštěvoval večerní školu. Jeho to ale táhne k profesi profesionálního hráče na šamisen. 

Zoufalá matka tak požádá svého bratra, učitele poezie haikai, aby svému synovci přání stát se 

umělcem rozmluvil. Ten tak učiní, a byť svého činu později lituje, nepřímo tím svého synovce, 

jenž se současně těžce vyrovnává se ztrátou Oito, donutí k pokusu o sebevraždu. Novela 

končí v okamžiku, kdy se Čókiči léčí v nemocnici s břišním tyfem, jímž se nakazil, když se 

vrhnul do rozvodněné Sumidy, ve které chtěl skoncovat se svým životem, v němž již neviděl 

žádné perspektivy. 

 Originalita a výjimečnost Řeky Sumidy nicméně nespočívá v ději, který je víceméně 

tradiční, ale ve způsobu, jak je tento narativ přetvořen v lamentaci nad postupně mizejícím 

Šitamači. V textu je samozřejmě tematizována i námi sledovaná polarita mezi tokijským 

Jamanote a Šitamači, ale dochází v ní k zřetelné proměně. Jamanote již nepůsobí ryze 

negativně, jako tomu např. bylo ve výše diskutované Písni o Fukagawě a odhlédneme-li od 

osobních preferencí autora, ze samotného textu tento prostor lze spíše chápat jako alternativu 

k životnímu stylu v Šitamači. Právě mezi dvojicí dvou rozlišných světů a životních stylů 

symbolizovaných právě prostorem Jamanote a Šitamači si pak musí zvolit všechny hlavní 

postavy novely. 

 V případě Oito je za ní toto rozhodnutí učiněno rodinou a je nucena stát se gejšou. Ta 

se svému osudu nicméně příliš nevzpouzí a lze i nabýt dojmu, že se na svou budoucí kariéru 

těší. Obdobně se snaží o budoucnosti svého dítěte rozhodnout i Čókičiova matka s jeho 
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strýcem. Čókičimu je ale bližší identita člověka ze Šitamači a ne z Jamanote a jeho příběh tak 

končí téměř tragicky. Za Čókičiův pokus o sebevraždu nicméně nelze vinit Jamanote, 

respektive éru Meidži (jak tomu činil autor v případě slepého hráče na šamisen v Písni o 

Fukagawě), ale buďto jeho příbuzné, kteří se jej snažili přinutit k volbě, která byla v rozporu s 

jeho přesvědčením, či mladíkovu vlastní zbabělost, kdy nebyl schopný trvat na svém a celou 

situaci se snažil vyřešit útěkem z tohoto světa.  

 Odvahu vzepřít se očekávání okolí naopak projevil Čókičiův strýc Ragecu. Ten měl 

zdědit rodinnou zastavárnu v Koišikawě v západní části Tokia, ale dal přednost manželství s 

bývalou gejšou a dráze učitele poezie. Dá se tak říci, že se v postavě muže, který se obrátil 

zády modernizaci a přihlásil se k tradicím měšťanské kultury období Edo, odráží veškeré 

představy autora o ideálním obyvateli tokijského Šitamači. Kawamoto Saburó (1996: 37) tuto 

postavu dokonce tituluje jako posledního marnotratného syna Eda. Naopak Ragecuova sestra, 

respektive Čókičiova matka se jako jediná z hlavních postav novely vyloženě kloní k 

Jamanote. Po smrti jejího manžela jí ale nezbylo nic jiného než stát se učitelkou hry na 

šamisen, a tak alespoň doufá, že se její syn vymaní ze sféry Šitamači a stane se příslušníkem 

Jamanote. Je si totiž vědoma, že perspektivní budoucnost leží právě tam. 

 A i ze samotného textu je patrné, které z tokijských částí patří budoucnost. Přestože se 

děj výhradně odehrává v okolí řeky Sumidy, nelze si nevšimnout řady zmínek o 

dynamičtějším a expandujícím Jamanote. V úvodu si Čókičiho matka stěžuje, že se v západní 

části Tokia v Komagome
 
rozšiřují ulice a bude nutné přestěhovat otcův hrob ze hřbitova, 

který se stane obětí těchto úprav (Nagai 1972: 13). Obdobně jako v Pivoňkové zahradě je 

tematizována i industrializace Hondža: „Při poledním odlivu bylo bahnité dno vystaveno 

dubnovému slunci a z kanálu se linul výrazný zápach. Odněkud kanálem připlouvaly saze a z 

dáli se linuly i zvuky továrních strojů.“ (Nagai 1972: 40) Čókičiho škola se pak samozřejmě 

nachází v západní části města a to konkrétně v Hongó. 

 Novela se otevírá pro Kafúa typickým motivem procházky, kterou v tomto případě 

podniká strýc Ragecu, jenž se jednoho letního večera vydává v podnapilém stavu ze svého 

domova v Koume na východním břehu Sumidy navštívit svou sestru, jež bydlí na opačném 

břehu řeky v Imadu. Za sestrou nicméně příliš nepospíchá, cestou nejenže krátce pozoruje 

koupající se ženy za bambusovými plůtky, ale zastaví se i na skleničku vychlazeného sake. 

Plavbu přívozem přes řeku stráví opileckým pobrukováním známé odrhovačky a než dorazí k 

domu své sestry, nezapomene pro ni u stánku koupit drobný dárek. Úvodní pasáž novely je 



29 
 

tak zcela prosta jakýchkoliv náznaků o existenci rapidních změn, kterými Japonsko 

procházelo, a jedná se o idylické líčení prostoru, kde se zastavil čas. 

  Toto „vytržení z toku času“ je nicméně pouze zdánlivé a ve zbývajících částech 

novely se objevují náznaky, že Kafúem tolik milovaný duch edského Šitamači v dohledné 

době nevyhnutelně zcela zmizí. Tyto náznaky se pak úzce pojí s motivy stáří a sešlosti: 

„Mechem obrostlé šindelové střechy, hnijící základy, křivé pilíře, špinavé dřevěné obklady, 

sušící se pleny s rohožemi, hrnce a laciné cukrovinky na prodej - pochmurné domečky se 

neuspořádaně táhly do dáli.“ (Nagai 1972: 43) Rachael Hutchinson ve své monografii 

(2011: 150) dále upozorňuje na skutečnost, že všichni v textu zmínění drobní obchodníci jsou 

bez výjimky starci, čímž je naznačováno, že jejich živnost zanikne společně s nimi. 

 Prostor Šitamači zobrazený v novele je ale také místem svébytné a stále živé kultury. 

Čókičiho matka je učitelkou hry na šamisen, strýc Ragecu učitelem poezie haikai a důležitou 

roli hraje i divadlo. V šesté kapitole se Čókiči v asakuském divadle Mijato
15

 stává divákem 

závěru hry Večerní měsíc nad slivoněmi a vrbami, vyprávějící příběh dvojice milenců, kteří 

společně spáchají sebevraždu, a představení v něm zanechává natolik silný dojem, že hned 

následujícího dne se do divadla opět vypravuje. V něm se náhodou setkává se svým 

spolužákem ze základní školy Kičim, který již započal slibnou kariéru herce, a na rozdíl od 

Čókičiho se nemusí věnovat studiu. Kiči se Čókičimu následně nestává pouhým průvodcem 

po prostředí asakuských divadel, ale ukazuje mu i svět nočních radovánek. Měšťanská edská 

kultura, která byla v okolí Asakusy nadále velmi živá, následně Čókičimu natolik učaruje, že 

začne přemýšlet o dráze profesionálního hráče na šamisen. 

 V neposlední řadě je Šitamači v Řece Sumidě prostorem čtvrtí gejš a kurtizán, a to jak 

v jejich tradičnější podobě, jako je např. Jošičó, do které je prodána Oito, nebo v o něco 

modernější variantě v Asakuse, kam se Čókiči vydává společně s Kičim. Novelu tak lze 

vnímat i jako předzvěst autorova pozdějšího odklonu od kritiky Meidži k tvorbě ztvárňující 

svět gejš a edské měšťanské kultury, který v rámci vývoje Kafúova díla ve své monografii 

Rachael Hutchinson (2011: 174) datuje mezi roky 1911-1912. Poslední významný prostor 

novely tvoří chrámy a svatyně. Ve svatyni Imado se konají novoroční oslavy, v chrámu 

Rjúgandži přesvědčuje Ragecu Čókičiho, ať pokračuje ve studiu na škole, a do chrámu 

                                                           
15

 Divadlo Mijato (宮戸座) bylo otevřeno poprvé v roce 1887 pod jménem Azuma (東座), v roce 1896 bylo 

přejmenováno na jméno, pod kterým se proslavilo. Divadlo se stalo významnou scénou divadla kabuki v období 

Meidži a bylo považováno za skutečného dědice tradic edského divadla. Divadlo zaniklo při požáru v roce 1923, 

který propukl v důsledku ničivého zemětřesení.  
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Sensódži se jde Čókičiho matka pomodlit za osud svého syna. Tematizací těchto prostor je 

především připomínáno pouto, které prostor Šitamači pojí s její minulostí. 

 Řeku Sumidu lze charakterizovat jako vyznání lásky k edskému Šitamači a zároveň 

bolestné uvědomění si nevyhnutelnosti jeho zániku. Novela je oslavou starého, nehektického 

stylu života, který se skládá z drobných radostí jako je pozorování žen přes plot či návštěva 

divadla. Stylu života, který je ale odsouzen k brzkému zániku, jak je tomu ostatně napříč 

novelou poměrně smířlivě naznačováno. Závěrečné gesto strýce Ragecua, jenž se zapřísahává, 

že Čókičimu po jeho zotavení pomůže získat zpět srdce Oito a zastane se ho i v jeho 

rozhodnutí stát se umělcem, lze sice chápat jako vyjádření autorovy naděje, že přeci jenom 

okolí řeky Sumidy ještě čeká nějaká budoucnost, v kontextu ničivých záplav a požáru, které 

reálný předobraz prostoru této novely v následujících letech postihly, se ale jeví jako gesto 

zcela zbytečné. 

 

3.1.4 Soupeření 

 Román Soupeření dělí od tří výše zmíněných textů z roku 1909 více jak šest let a má 

poměrně komplikovanou historii co do počtu různých variant. Vydávání na pokračování v 

časopise Bunmei započalo v srpnu 1916, tedy krátce poté, co Kafú opustil svá místa na 

univerzitě Keió a v časopise Mita bungaku, a skončilo se v říjnu roku následujícího. V závěru 

roku 1917 se stihlo ještě první knižní vydání, které autor oproti tomu časopiseckému doplnil o 

několik pasáží s explicitními erotickými scénami. S vědomím přísnosti dobové cenzury se ale 

jednalo pouze o omezený náklad určený výhradně pro soukromé účely. Knižní vydání pro 

širší veřejnost z roku 1918 tyto pasáže opět vynechalo a ani verze z roku 1949 neobsahovala 

úplně všechny. V té navíc byly vynechány i některé další části, které by mohly vadit tehdejší 

okupační správě. Kompletní varianta textu se tak stala dostupnou až skrze vydání z roku 1956 

(Seidensticker 1990: 85).         

 Děj románu je zasazen do prostředí prominentní čtvrti gejš v tokijském Šinbaši na 

počátku druhého desetiletí 20. století, do prostředí neustálého „soupeření“ o přízeň patronů 

(danna), kteří tvořili tu nejdůležitější část klientely. Ti oproti běžným zákazníkům, kteří si 

gejši zvali pouze na jednotlivé večírky, na sebe brali značnou část nákladů spojených s jejich 

tréninkem v široké paletě dovedností, které musely ovládat, a v řadě případů je dokonce 

vypláceli z dluhu, jenž je vázal k jejich domu, a činili je svými manželkami či jim alespoň 

pomáhali založit vlastní živnost. Zároveň být takovýmto patronem bylo v řadě případů 
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záležitostí společenské prestiže. V takto nastaveném „ekosystému“ není pak příliš překvapivé, 

že přestože hlavní náplní práce gejši nebyla prostituce, povaha řady vztahů nejen s patrony, 

ale i se zákazníky, kteří měli potenciál se jimi stát, byla založena na sexuálních službách 

(Snyder 2007: 10-11). 

 Hlavní hrdinkou je Komajo, dvacetišestiletá gejša, která se po letech vrací zpět do 

Šinbaši ke své staré živnosti poté, co zemřel její manžel, jenž ji před sedmi lety vykoupil a 

jako svou ženu vzal do rodné Akity. Komajo se následně setkává během představení v 

Císařském divadle s Jošiokou, úspěšným obchodníkem a svým bývalým zákazníkem a 

milencem, jenž ji před lety opustil z důvodu studijního pobytu v zahraničí. Ještě v ten samý 

večer po jejich náhodném shledání si Jošioka objednává služby Komajo a brzy se stává i jejím 

patronem. Časem Jošioka také pojímá myšlenku, že by Komajo mohl vykoupit a učinit z ní 

svou oficiální milenku, která by zároveň vedla vlastní podnik. Když jí ale svůj návrh v rezortu 

nedaleko Tokia, kam společně odjíždějí strávit týden Jošiokovy dovolené, přednese, Komajo 

nejenže s odpovědí váhá, ale v momentě, kdy se musí Jošioka kvůli neodkladné záležitosti na 

jeden den vrátit zpět do města, spustí se se Segawou Iššim, známým hercem divadla kabuki, 

do kterého se v zápětí zamilovává a stává se jeho tajnou milenkou. Tento poměr se ale 

Komajo před Jošiokou nedaří udržet v tajnosti, ten ji opouští a ze msty se stává patronem jiné 

ženy z Komajina domu a to Kikučijo. Ta je oproti Komajo, gejše tradičnějšího střihu, ženou 

nové doby s otevřeným postojem k sexualitě a nedá se tak říci, že by náruživý Jošioka po 

Komajo některak truchlil. Komajo následně po ztrátě vlivného patrona upíná všechny své 

naděje na možnost svatby s hercem Segawou, ale ten ji také v závěru opouští a za svou 

manželku si vybírá mladou a nezkušenou gejšu Ranku. 

 Soupeření je tak sondou do skutečného života gejš ze Šinbaši, která se ve své 

kompletní, kvůli obavám z cenzury nezkrácené variantě nebojí ukázat všechny jeho aspekty, 

počínaje bojem o přízeň patronů či nutností neustálého pilování dovedností nezbytných pro 

jejich profesi a konče nucenými i nenucenými sexuálními službami. Dle Snydera (2000: 71) 

je Šinbaši v románu světem, kde nic není nepodstatné, kde lidé, muži i ženy, musí žít, budovat 

kariéru, vydělávat, jíst, spát, koupat se a mít sex. Jedná se o životem tepající fikční svět, jenž 

svou vitalitou zcela odpovídá svému reálnému předobrazu, kdy právě Šinbaši díky své poloze 

v blízkosti politického a obchodního centra bylo tím místem, kam za zábavou chodili ti 

nejvlivnější muži své doby. S vyobrazením Šinbaši jako živého a rušného místa úzce souvisí i 

důraz na postavy, na jejich osudy, na interakce mezi nimi. Se soustředěním se na charaktery, 

jež je v rámci Kafúova díla jevem poměrně vzácným, nicméně úzce souvisí i patrné oslabení 
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samotného městského prostoru a to především co do počtu zmínek o konkrétních tokijských 

lokalitách. Sporadické výskyty pak povětšinou odkazují pouze na názvy čajoven (mačiai), kde 

se gejši scházely se svými klienty, či názvy jednotlivých licencovaných zábavních čtvrtí, k 

jejichž detailním popisům ale nedochází. Výjimku tvoří čtrnáctá kapitola pojmenovaná 

Asakusa, která jako jediná blíže přibližuje atmosféru jiné tokijské čtvrti než Šinbaši. Asakusa 

vyobrazená v této kapitole, jež je věnována pro hlavní děj nepodstatné postavě život si 

užívajícího básníka Jamaie, je pak přesným odrazem Asakusy skutečné, místem divadel, 

kinosálů a výchozím bodem pro výpravy za rozkošemi, které nabízela přilehlá Jošiwara. 

 Patrný odklon od prostoru k postavám nicméně neznamená, že by se z díla vytratila 

námi sledovaná opozice mezi Jamanote a Šitamači. Se změnou dikce se ale tento kontrast 

realizuje přímo v charakterech a to především ve dvojici soupeřících gejš Komajo a Kikučijo. 

Komajo je gejšou tradičního střihu, kultivovaná a neokázalá, vždy dbající na správnou úpravu 

svého kimona a dodržování veškerých pravidel etikety. Místo jejího původu sice není známé, 

ale před tím než se před svými devatenáctými narozeninami odstěhovala s manželem do Akity, 

měla za sebou již několik let tréninku a činnosti v Šinbaši. Komajo je proto nositelkou starého 

a tradičního způsobu vykonávání své profese, je personifikací starého Eda a duchu Šitamači. 

Naopak Kikučijo je ztělesněním úpadku, gejšou nové doby. Jakožto dcera obchodníka ze 

západní části Tokia je v 15 letech poslána do služby k jistému vikomtovi, kde se postupně 

stane milenkou nejen svého pána, ale i studenta pod jeho patronátem a jeho syna, čerstvě 

navrátivšího se ze studií v zahraničí. Z delikátní situace hrozící obrovským skandálem se 

vikomtovi podaří vybruslit až když pro Kikučijo zajistí nové místo, pro které již ostatně 

projevila velmi dobré předpoklady. Čerstvě osmnáctiletá Kikučijo se tak stává gejšou v 

Šinbaši a nutno říci, že gejšou velmi úspěšnou. Přestože zcela postrádá vzdělání v tradičních, 

pro profesi gejši zdánlivě nepostradatelných dovednostech, díky svému otevřenému postoji k 

sexu, nahotě a praktikám, ke kterým jiné gejši nebyly svolné, nemá o zákazníky nouze. 

Jošiokův popis, že Kikučijo je stejná jako „ty západní děvky“ je tak zcela odpovídající (Nagai 

2007: 84). 

 Zajímavý kontrast vyvstane i v momentě, když srovnáme Soupeření s Kafúovým 

románem z roku 1918, Zakrslým bambusem. Ten se také odehrává ve čtvrtích rozkoše, 

tentokrát ale v drobných podnicích roztroušených napříč Jamanote, kde místní gejši nejsou 

ničím více než pouhými prostitutkami s kožními problémy a pohlavními nemocemi, s 

neupravenými kimony a špinavými příbytky. Všeříkající je i konec románu, kdy na pohlavní 

nemoc umírá vážená dáma, která se nemocí nakazila od svého manžela. 
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 Přestože Soupeření je spíše dílem, které se odehrává v Tokiu, než které by bylo o 

Tokiu, pro sledování opozice mezi Jamanote a Šitamači je zcela nepostradatelné. V době 

napsání tohoto románu bylo pro Kafúa skutečné Šitamači po ničivých povodních a požáru 

Jošiwary již prakticky mrtvé a právě v gejšách jako byla Komajo spatřoval jeden z posledních 

ostrůvků, kde přežívala edská kultura. Nicméně i tento relikt minulosti byl v ohrožení a to 

kvůli nově se objevujícímu typu gejš. Ty nedbaly na tradice svého řemesla, degradovaly jej na 

obyčejnou prostituci a jak v Soupeření, tak i v Zakrslém bambusu byla zdůrazňována jejich 

vazba na Jamanote. 

 

3.1.5 Shrnutí 

 Prostor Jamanote a Šitamači a jejich opozice nejsou samozřejmě tematizovány pouze 

ve zde zmíněných čtyřech textech, ale objevují se v celé řadě próz a to včetně těch, jejichž 

analýza následuje v dalších částech práce a do této podkapitoly nebyly zařazeny z toho 

důvodu, že u nich bude akcentován jiný aspekt zobrazení prostoru Tokia. Přesto jsem si jistý, 

že zde předložené texty jsou ve své variabilitě (zuihicu, krátká povídka, novela a román) 

dostatečně reprezentativním vzorkem a že navíc značný časový rozestup románu Soupeření 

od zbývajících tří textů nabízí zajímavou perspektivu. 

 Všem čtyřem textů je společné, ostatně jako u drtivé většiny Kafúových děl, že 

vycházejí z osobní zkušenosti autora. U osobně laděného zuihicu jakým je Píseň o Fukagawě 

je taková inspirace očekávatelná, ale i např. v případě Soupeření můžeme naleznout přímou 

inspiraci v Kafúově životě a to nejen v jeho frekventovaných návštěvách Šinbaši, ale i v gejše 

Jaedži, s kterou byl v roce 1914 krátce ženatý a je považována za předobraz pro postavu 

Komajo (Snyder 2007: 8). To ale samozřejmě neznamená, že by se vždy jednalo o realistické 

zachycení skutečnosti (byť Soupeření a především Zakrslý bambus k realismu nemají daleko), 

a můžeme se pouze dohadovat do jaké míry popis Fukagawy z Písně o Fukagawě odpovídá 

realitě roku 1909 a v čem autor popisu přidává, aby kontrast mezi krásami jím milovaného 

Šitamači a zavrženíhodnou moderností Jamanote vynikl. Kafú vždy žil v minulosti a při 

analýze jeho textů je proto na místě obezřetnost a uvědomění si toho, že se lyrizovaná 

atmosféra jednotlivých prostorů může místy rozcházet se skutečností (Seidensticker 1990: 42). 

 Odhlédneme-li od aspektu úplné pravdivosti, můžeme konstatovat, že Kafú, jakožto 

autor ostře kritizující modernizaci Japonska, tuto kritiku buduje právě na opozici mezi 

Jamanote a Šitamači, kdy Jamanote pro něj buďto symbolizuje vše, co je pro něj na 
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meidžiovském Japonsku špatné (Píseň o Fukagawě), či je vykresleno jako síla ničící krásu 

Šitamači (Pivoňková zahrada). V umírněnější variantě pak Jamanote funguje jako alternativa 

k životnímu stylu ve Šitamači, která ale díky své vitalitě a průbojnosti v blízké budoucnosti 

zcela nahradí způsob života typický pro východní část Tokia (Řeka Sumida). Naopak Šitamači 

je vždy prostorem věrným své tradici a zcela vyhovujícím autorovým tužbám a preferencím. 

 Na románu Soupeření lze pak sledovat proměnu ve vnímání této opozice. Její základ, 

kdy se Šitamači se pojí konotace pozitivní a s Jamanote konotace negativní, zůstává sice 

nadále stejný, ale více než v samotném prostoru a v jeho konkrétních, v realitě zakotvených 

reprezentacích, se realizace rozdílů mezi Šitamači a Jamanote odehrává, jak tomu bylo 

ukázáno na příkladu gejš Komajo a Kikučijo, v postavách. Důvod tohoto vývoje je prostý, jak 

již bylo několikrát zmíněno, pro Kafúa poslední skutečné Šitamači zaniklo s povodněmi roku 

1910 a s požáry roku následujícího, a právě v některých gejšách spatřoval poslední skutečné 

dědičky tradic starého Eda. 

 

3.2 Tokio naturalistické a Snová žena 

 Přestože v okolí řeky Sumidy odehrávající se novela Snová žena z roku 1903 v řadě 

ohledů
16

 předznamenává díla, která byla již diskutována v předchozí podkapitole o polaritě 

mezi tokijským Šitamači a Jamanote, rozhodl jsem se obrazu Tokia v tomto díle věnovat 

samostatnou kapitolu. Důvodem pro toto rozhodnutí je především skutečnost, že tato próza 

vznikla za zcela odlišných okolností než tomu bylo v případě próz publikovaných po autorově 

návratu z USA a Francie. Pro toto období užívá literární vědec Cuge Teruhito (1969: 80) 

termínu „Kafúův zoalismus“ a jak je z tohoto pojmenování zřejmé, jedná se o fázi Kafúovy 

tvorby, během které byl silně ovlivněn dílem francouzského naturalisty Émila Zoly. 

 Jak již bylo řečeno v kapitole věnované životu autora, zlomovým okamžikem v raném 

tvůrčím období Kafúa nebyla setkání s jeho literárními učiteli Iwajou či Hirocuem, ale právě 

až první seznámení se s tvorbou Émila Zoly. Anglické překlady Zolových románů se mu 

dostaly poprvé do rukou zkraje roku 1901 a Francouzovo dílo jej okouzlilo natolik, že se 

přihlásil do večerní školy francouzštiny, aby si čerstvě nejoblíbenějšího autora mohl přečíst i 

v originále. V letech 1902 a 1903 následně publikoval i několik próz různého rozsahu, které 

byly právě Zolou více či méně inspirované. 

                                                           
16

Počínaje zasazením do prostředí gejš a kurtizán a konče svou inklinací k realismu/naturalismu, o kterém se 

mluví i v souvislosti s romány Soupeření a Zakrslý bambus.  
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 Zola byl ostatně jedním z prvních známých moderních francouzských autorů v 

Japonsku. Již v roce 1889 v časopise Kokumin no tomo byl otištěn esej Tokutomiho Roky 

pojmenovaný Přehled života a charakteru francouzského moderního realisty Émila Zoly (佛

國現今実際派文學者エミーロ・ゾラの履歴性行一班 ), koncem 19. století byl také 

populární anglický překlad Zolova románu Nana (Benl 1955: 10). Prvním japonským autorem, 

který se nechal Zolovým dílem inspirovat při vlastní tvorbě, byl pak Kosugi Tengai. Ten mezi 

lety 1898 až 1903 publikoval několik stylem tohoto francouzského naturalisty silně 

ovlivněných prací a je společně s Nagaiem Kafúem řazen mezi prenaturalisty (Benl 1955: 10). 

 První zmínka o Zolovi se v Kafúových denících objevuje v lednu roku 1901. 

Vzhledem k časové vytíženosti autora v tomto období, kdy svůj veškerý čas věnoval studiu 

divadla kabuki, se ale usuzuje, že v té době ještě žádné Zolovo dílo nečetl (Cuge 1969: 80). 

První čtenářský kontakt se Zolou je tak kladen až do období, kdy již Kafú působil v Jamato 

šinbun. V následujících letech pak přečetl, jak víme z deníkových zápisků, prakticky všechna 

nejvýznamnější Zolova díla počínaje Zabijákem a konče Nanou (Cuge 1969: 81).  

 Snová žena je pak bezesporu textem z období Kafúova zolaismu, kterému se dostává 

největší pozornosti. Pomineme-li literární kvality díla, kdy je Snová žena považována za dílo 

z této tvůrčí fáze nejzdařilejší (Seidensticker 1990: 14), příčinou její popularity je bezpochyby 

zasazení děje do prostředí gejš a kurtizán, do prostředí vinoucím se napříč celým Kafúovým 

dílem. Hlavní hrdinkou příběhu je Onami, dcera zchudlého provinčního samuraje, kterou 

obtěžkal při službě v Tokiu její pán. Ten ale v úvodu novely umírá, vdova po jejím pánovi 

Onami vyplácí a ta se vrací ze služby domů na venkov do Okazaki. Svou malou dcerku je ale 

nucena dát k adopci. Její rodina (matka, otec a mladší sestra Okinu) žijící prakticky pouze z 

peněz, které jím dcera posílala, by další hladový krk nebyla schopna nakrmit. Nicméně Onami 

doma v Okazaki nezůstává příliš dlouho, jelikož její otec naletí podvodníkům, a aby rodina 

mohla splatit dluhy za soudní výlohy, prodávají dceru do nevěstince v tokijské Fukagawě. 

Onami ale toto obětování se pro svou rodinu přijímá a poctivě svým příbuzným posílá 

značnou část svých výdělků. Časem se ji dokonce podaří navázat i obchodně-milostný vztah s 

postarším cynikem Riheiem a to i navzdory skandálu, kdy se v jejím pokojí oběsil jeden ze 

zákazníků, jenž z lásky k Onami přišel nejen o manželku ale i o živnost. Rihei ale na 

pošramocenou pověst Onami nedbá a nechává ji spravovat nevěstinec, kam si Onami v naději, 

že konečně nalezla své štěstí, pozve i svou rodinu. Dokonce si zpět do péče bere i svou dcerku, 

kterou dala při svém prvním odchodu z Tokia k adopci. Šťastný rodinný život ale netrvá příliš 
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dlouho, jelikož její mladší sestra Okinu začne svou krásou budit zájem návštěvníků Onamina 

veřejného domu. Lichotky mužů nakonec zlákají Okinu na scestí a dokonce s jedním z 

milenců prchá do Ósaky. Útěk dcery nejhůře snáší otec, kterého v závěru navíc sráží vůz, a 

scénou jeho pohřbu se uzavírá celý děj novely. 

 V souvislosti se Snovou ženou je pak především vedena diskuze, do jaké míry se 

skutečně jedná o novelu naturalistickou a v čem se Kafú vzdálil od svého velkého literárního 

vzoru. Nejvíce se dle mne k Zolovým prózám Kafúův text blíží v pro naturalismus 

charakteristické determinaci prostředím a dějinným okamžikem
17

. Bídný osud Onami není 

zapříčiněný ničím jiným než vpádem moderního světa do starých feudálních pořádků 

(zrušením samurajské třídy byla řada níže postavených samurajů uvržena do chudoby), ve 

kterých se její otec nedokázal zorientovat a kvůli dluhům je nucen prodat dceru do Fukagawy, 

a právě prostředím čtvrtí kurtizán a nočních radovánek, ve kterém se Onami následně ocitla. 

Propastnost rozdílu v postavení rodiny před a po zrušení samurajské třídy lze demonstrovat 

např. scénou, ve které se Onami prochází se svou matkou rodnou vsí a zastavují se před 

domem, jenž kdysi patřil jejich rodu. Ze stavení se ozývá hra na koto a matka se při představě, 

že při příznivějším osudu by onou hráčkou na koto mohla být právě Onami, neubrání 

slzám (Nagai 1999: 61).  

 Marností snažení Onami, jejíž krátkodobé okamžiky štěstí jsou vždy uplatněním 

principů determinace vystřídány chvílemi ještě většího utrpení, smutku a sebeobětování, se 

novela skutečně blíží k dílům naturalistickým. Na druhou stranu ale jejímu jednoznačnému 

zařazení do tohoto literárního směru brání několik skutečností. Těmi nejvýraznějšími z nich 

jsou jednak způsob popisu života gejš a prostitutek, kdy se Kafú nepouští do vyobrazení 

pokleslosti této profese a naopak k padlým ženám přistupuje s jakousi úctou, jednak výskyt 

ryze lyrických pasáží jako je tomu např. v případě scény v závěru 19. kapitoly. V té se Onami 

krátce po útěku své mladší sestry vydává do Fukagawy, kde dříve pracovala jako kurtizána, 

aby ve svatyni Fudó uctila každoroční říjnovou slavnost tamního božstva. Během své 

odpolední procházky do míst, která od té doby, co začala vést svůj vlastní podnik, ani jednou 

nenavštívila, se zastaví i na železném mostě Eitai, kde se zaposlouchá zvuků okolí a začne 

přemítat nad svou minulostí, nad všemi důležitými okamžiky svého života, během kterých po 

                                                           
17 

Francouzští naturalisté v čele s Émilem Zolou vycházeli z myšlenek pozitivistického myslitele Hippolyta 

Taineho, jenž ve třetím vydání svého spisu La Fontaina v roce 1961 předložil koncept člověka jako produktu tří 

činitelů - rasy, prostředí a dějinného okamžiku. V důsledku aplikace tohoto konceptu při literární tvorbě se tak v 

případě naturalistů v řadě případů zdá, že osudy postav jsou již předem určeny těmito okolnostmi a jakákoliv 

snaha vzepřít se jejich údělu je marná a končí neúspěchem. 
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tomto mostě přecházela. Nakonec si pohledem do proudu temné řeky uvědomuje i tíživost 

osudu: „Jak ohromný je ten vodní proud! Onami si náhle uvědomila, že se tahle scenérie 

nápadně podobá jejímu dosavadnímu životu, a v tom okamžiku jí zaplavily srdce černé 

myšlenky. Jako by se někde v těch vodních hlubinách ukrývala strašlivá síla ovládající celý 

její osud.“ (Nagai 1999: 121) Je nutné zdůraznit, že obdobné pasáže bychom v dílech 

naturalistů, kteří zcela rezignovali na umělecký jazyk a snažili se zachytit pouze objektivní 

realitu, hledali se značnými obtížemi a jednoznačně tak vzdalují Kafúovu novelu od jeho 

velkého literárního vzoru. 

 Pokud bychom se snažili najít ve Snové ženě protiklad mezi prostorem Jamanote a 

Šitamači, nebyli bychom příliš úspěšní. Na druhou stranu je ale novela konstruována tak, aby 

byl zřetelný propastný rozdíl mezi prostorem venkova a města. Město, respektive Tokio, je v 

novele místem překotného vývoje, ztělesněním moderní doby, které má pak na řadu svých 

obyvatel zcela zhoubný vliv a to především ve zkažených zábavních čtvrtích: „Onami žila již 

dlouho ve čtvrti rozkoše a radovánek, daleko od morálky a byla zvyklá naslouchat hlasům 

plným hříchu.“ (Nagai 1999: 48) Nejvíce je tento vliv městského prostoru vidět na postavě 

Okinu. Zatímco v dobách, kdy ještě žila s rodiči na venkově, vždy ochotně matce pomáhala s 

vyšíváním a veškerý svůj volný čas trávila hraním či povídáním si s otcem, po přestěhování 

do města se Okinu začne scházet se zákazníky nevěstince své sestry a později prchá do Ósaky. 

Existence dvojího prostoru je také opakovaně připomínána vracejícím se motivem nádraží, jež 

slouží jako faktický i symbolický spojovník právě mezi venkovem a městem. Do prostoru 

tokijského nádraží Šinbaši je tak situována celá řada klíčových bodů narativu. Nejprve zde v 

úvodu Onami opouští svou dceru, když ji svěřuje služce a žádá ji, aby sehnala pro dítě 

adoptivní rodiče, později se zde po letech náhodou se svou bývalou služebnou setkává a 

zjišťuje od ní, že se adoptivní rodiče přestali o její dcerku starat a že žije v nuzných 

podmínkách. V neposlední řadě se pak Onami na nádraží Šinbaši poprvé setkává s panem 

Otabem, čímž je uveden do pohybu řetězec událostí, který se skončí tragickou sebevraždou 

tohoto svého času úspěšného obchodníka. Ostatně i sama Onami si je vědoma důležitosti 

tohoto prostoru a říká sama sobě: „Ach, co všechno může člověka potkat na jednom jediném 

místě!“ (Nagai 1999: 38) 

 Zaměříme-li pozornost od obecnějšího chápání prostoru jako tomu bylo v případě 

protikladu města a venkova k zobrazení konkrétních tokijských čtvrtí a míst ve fikčním světě 

novely, můžeme konstatovat, že textu jednoznačně dominuje Fukagawa. Jak již bylo v jiné 

kapitole zmíněno, ta byla čtvrtí, kterou Kafú velice důvěrně znal a to nejen díky lekcím 
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vypravěčského umění rakugo, které v této čtvrti navštěvoval. Fukagawa ve Snové ženě je pak 

na první pohled totožná s Fukagawou, kterou popisuje o několik let později ve svém zuihicu 

Píseň o Fukagawě. Onami se vydává do té samé svatyně Fudó a přechází přes ten samý most 

Eitai jako Kafú během své neplánované procházky, ke které došlo po výpadku proudu na 

tramvajové dráze. Fukagawa je také onou „vodní Fukagawou“, jak jí ve své eseji Kafú 

přezdíval: „Ve stínu skladišť, jejichž vysoké střechy se podél břehu vypínaly k nebi 

osvětlenému měsícem, tu v lodích překrytých rákosovým roštem seděly rodiny lodníků a muži 

opojeni rýžovým vínem opěvovali krásu jasné luny a halasně spolu hovořili. Většina jejich 

příbytků houpajících se na vodě měla otevřená zadní okénka a z některého z nich se ozývala 

veselá melodie hraná na šamisen.“ (Nagai 1999: 125) V neposlední řadě je pak Fukagawa 

místem, kde leží městečko Susaki, místní licencovaná vykřičená čtvrť, ke které se 

samozřejmě pojí řada hrdinčiných trpkých vzpomínek. Navzdory tomu je ale k její návštěvě 

donucena dvojicí bývalých zákazníků, s kterými se po letech náhodou setkává: „Pociťovala 

odpor při pomyšlení, že se bude muset pozdravit se známými gejšami a služebnými, a přímo ji 

mrazilo při představě, že opět uvidí prostitutky - ženy vykonávající řemeslo, které v ní 

zanechalo ty nejbolestivější vzpomínky. Když se před tím dívala na smutnou třídu Nakanočó, 

usmyslela si, že musí co nejdřív projít širokou branou vykřičené čtvrti zase ven, jenže to se jí 

nepodařilo, a tak teď i se svým hlučným doprovodem zahnula do ulice zvané 

Džúkendóri.“ (Nagai 1999: 129) 

 Z poslední citované ukázky je patrné, že vztah Onami k Fukagawě se značně liší od 

toho, který vůči této čtvrti chová Kafú o několik let později v Písni o Fukagawě. Kontrast 

ještě vynikne při přímém srovnání momentů, kdy Onami a Kafú přecházejí přes most Eitai. 

Zatímco Onami se zadívá do proudu řeky a vybavuje si všechny, povětšinou bolestivé 

vzpomínky, které má s tímto místem spojeny, Kafú se sice také noří do vzpomínek, ale v jeho 

případě se jedná o vzpomínky radostné, spojené s jeho mládím. 

 Tento rozdíl pak zcela ospravedlňuje mé rozhodnutí vyčlenit Tokio novely Snová žena 

do samostatné kapitoly. Tokio v próze vzniknuvší několik let před autorovým 

nejproduktivnějším tvůrčím období, jež následovalo po jeho návratu do Japonska, není 

místem, které by šlo rozdělit na staré dobré Šitamači a zavrženíhodné Jamanote. Město a 

především jeho vykřičené čtvrti jsou zde v duchu naturalismu vykresleny jako zhoubný 

prostor, který ničí lidské životy a zcela zde chybí nostalgické nálady a vyznání lásky staré 

edské kultuře. Zcela chybí i vnitřní členění města, to je vnímáno jako celek a je stavěno do 

opozice vůči venkovu. Lze tak konstatovat, že navzdory skutečnosti, kdy reálný předobraz pro 
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fikční svět Snové ženy je prakticky identický jako v případě děl pozdějších, je obraz Tokia 

této novely v rámci Kafúova díla obrazem zcela jedinečným. 

 Jedinečnou a závěrečnou zmínkou v souvislosti se Snovou ženou hodnou je pak krátká 

pasáž ze 7. kapitoly, kdy do Tokia přijíždí Onami navštívit její matka. Dcera matku bere po 

různých tokijských pamětihodnostech a v textu je tak čtenářům předložen jakýsi bedekr po 

Tokiu přelomu 19. a 20. století dle Nagaie Kafúa: „Příští den vzala Onami matku na prohlídku 

Tokia. V doprovodu Omacu navštívily nejprve park v Asakuse. Jasně azurové vysoké 

podzimní nebe jako by jejich společnou procházku přímo vítalo - celý den bylo slunečno a 

foukal mírný vánek. Když si prohlédly čtvrť Ueno, vydaly se k mostu Nihonbaši a u svatyně 

Suitengú se pomodlily. [...] Další den prošly hlavní třídu v Ginze, navštívily park Ši a na 

zpáteční cestě se zastavily ještě v Hačimanově parku ve čtvrti Fukagawa.“ (Nagai 1999: 46) 

 

3.3 Tokio jako prostor autorova dětství 

 Kdysi sídelní oblast šógunových vazalů, která se po restauraci Meidži stala místem 

bydliště pro elity nové doby, to bylo tokijské Jamanote. Proměna to nicméně nebyla okamžitá 

a trvalo řadu let, než se z kopcovité západní části Tokia plné polorozpadlých domů samurajů a 

bývalých kasáren stalo Jamanote, plné vojáků a politiků, kterými Kafú tolik opovrhoval. A 

právě toto Jamanote, Jamanote uprostřed proměny, můžeme naleznout v Kafúových textech, 

ve kterých se vrací do časů svého dětství. 

 Takovým textem je i Liška (狐) z listopadu 1909, v němž autor vzpomíná na událost, 

kdy se na zahradě jejich domu v Koišikawě objevila liška, kterou datuje více jak 30 let do 

minulosti od chvíle, kdy tyto vzpomínky sepisuje: „Již tomu je přes 30 let, co městská voda 

tekla kanálem volně až do Kobinaty mezi poděnkami jako by šlo o řeku uprostřed polí. V těch 

dobách bylo sem tam možné koupit opuštěné rezidence bývalých šógunových vazalů a právě 

na pozemcích tří takovýchto domů postavil můj otec nové a prostorné sídlo, zatímco přilehlé 

zahrady a lesík nechal v původním stavu.“ (Nagai 2000: 36) A právě v této neudržované 

zahradě, kam se nikdo z rodiny ani ze sluhů, s výjimkou otce chodícím se každé ráno cvičit v 

lukostřelbě, ze strachu ze spadnutí do nezasypaných studní neodvážil, se jednoho dne usadila 

liška. Pokusy o nalezení její nory jsou ale po dlouhou dobu neúspěšné a až stopy v čerstvě 

napadaném únorovém sněhu vedoucích od zabité slepice prozradí přesnou polohu liščího 

doupěte. Ještě toho dopoledne následuje hon, kterého se účastní s výjimkou malého Kafúa 

všichni mužové bydlící v domě, a poté co je sirným dýmem liška vyhnána ven ze své nory a 
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zabita jedním švihem sekery, může být liščí problém prohlášen za vyřešený. Osazenstvo 

celého domu slaví a navečer je uspořádána hostina, kde si všichni pochutnávají na pečených 

kuřatech. Jen malý Kafú leží ve své posteli a přemítá: „Proč ti lidé tu lišku tolik nenáviděli? 

Prý kvůli tomu, že zabila kuře. Proč pak ale zabili vedle lišky ještě dvě další kuřata?“ (Nagai 

2000: 52) 

 Autorovy vzpomínky se ale nevrací pouze k této příhodě s liškou, ale tematizují i 

atmosféru doby krátce po potlačení sacumského povstání a nebezpečenství, která tato doba 

přinášela: „Sacumské povstání bylo u konce a napříč zemí se šířily příběhy o spiklencích, 

nájemných vrazích, ozbrojených lupičích a strašlivých krveprolitích.“ (Nagai 2000: 39) O 

hrůzných událostech ale nekolovaly pouhé zvěsti, ale skutečně se i děly v blízkosti Kafúova 

domova: „Rok se chýlil ke konci. Muž, který za starého zřízení byl nosičem nosítek a později 

vyráběl rámy pro papírové lucerny ve slumu na úpatí kopce, se oběsil. Kousek od nás se na 

vrcholku kopce Ando vloupala skupinka pěti lupičů do zastavárny a zabila šestnáctiletou 

dívku. Žhář zapálil přidružený chrám ke chrámu Denzuin. Za časů pána z Mita prosperující 

restaurace Tacumija na kopci Tomi zbankrotovala.“ (Nagai 2000: 46) Přičteme-li navíc k 

těmto událostem i incident, kdy jedné noci zloděj odcizil Kafúově matce vzácné hedvábné 

roucho, není překvapením, že okolí domu, počínaje zahradou, vyvolávalo v mladém Kafúovi 

strach. Jamanote Kafúova mládí nicméně není pouze temným prostorem, produktem 

násilností a nejistot spojených s přechodem ze staré éry do nové, zároveň se jedná o místo, 

které probouzí v mladém Kafúovi zvědavost. Pro malé dítě pak samozřejmě nebylo věci více 

fascinující než právě titulní liška. 

 Ta je pak chápána jako personifikace starých časů, která se vynořila z temných zákoutí 

zahrady (Kawamoto 2000: 11). Závěrečný hon na lišku lze pak z historické perspektivy 

interpretovat jako symbolické drama, kdy je tato personifikace Eda zabita novou dobou, 

kterou zastupuje Kafúův otec a jeho služebnictvo. Kafúův otec se dokonce před lovem, jak je 

v textu zdůrazněno, převléká z tradičního oblečení do šatů západního střihu. Proč ale muselo 

být Edo v podobě lišky zabito, to mladý Kafú nechápe. 

 Kult lišky byl v období Edo velmi živý a tato zvířata byla chápana především jako 

božstvo chránící domácnost, nebo jako stvoření se schopností ovládnout člověka. Koncem 

období Edo bylo proto běžné, že především samurajové nižšího postavení uctívali jako 
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božstvo svých domácností Inariho
18

 a to ve víře, že jim zajistí příznivý osud. Napříč 

Japonskem se také objevil nespočet drobných svatyní, které byly založeny z vděku nad 

prolomením liščí kletby (Maeda 2004: 102-103). Přetrvávající povědomí o tomto kultu a víru 

v liščí moc i v období Meidži dokládá reakce Kafúovy matky a chůvy, které po první zprávě o 

objevení se lišky v zahradě připraví tradiční obětinu, smažené tofu, tzv. aburaage. 

 Výskyt lišky lze chápat i jako důsledek drastického vylidnění celého Jamanote. Jak již 

bylo zmíněno v předchozí kapitole, řada bývalých samurajských příbytků byla v rámci 

politiky tokijského guvernéra Ókiho z roku 1869 stržena a jejich pozemky předělány na 

zemědělskou půdu. S deurbanizací Jamanote se tak logicky v této části Tokia začaly usídlovat 

i lišky. Na liščí přítomnost ostatně vzpomíná ve svých zápiscích i literát Kanbara Ariake 

(1876-1952), který Jamanote krátce po restauraci Meidži přirovnává k venkovu, kde se ženy a 

děti ze Šitamači bály strávit noc, a to právě kvůli přemnoženým liškám (Maeda 2004: 101). 

Obdobně Jamanote popisuje i překladatel a literární vědec Baba Kočó (1869-1940). Ve 

vysokou trávou zarostlých zahradách bývalých samurajských rezidencí dle něj prý žilo lišek 

nespočet (Kawamoto 2000: 12). 

 V souvislosti s Liškou je někdy diskutována otázka, do jaké míry se jedná o pravdivý 

popis skutečného autorova zážitku z dětství. O tom, že první desetiletí éry Meidži bylo plné 

násilností, nemůže být pochyb a o i hojném výskytu lišek v Jamanote existuje řada zmínek, 

nicméně úplné důvěryhodnosti textu brání autorova práce s datací. Děj Lišky je zasazen 30 let 

do minulosti od jejího vzniku, tedy do roku 1879. To se ale Kafú teprve narodil a jak je 

známo z jeho životopisných dat, mezi lety 1883 až 1886 žil u prarodičů v Šitaje a do domova 

rodičů v Koičikawě se přestěhoval zpět až s nástupem na základní školu. Zároveň v úvodu 

textu vzpomínaný kanál přivádějící vodu až do Kobinaty byl mezi roky 1878-79 přestavěn na 

kanál podzemní a v podobě, v jaké je v textu popisován, za Kafúova života již neexistoval 

(Maeda 2004: 93). Lze tak předpokládat, že autor sice využil skutečné příhody o v zahradě se 

objevivší lišce, ale rozhodl se ji pro silnější efekt zasadit o několik let hlouběji do minulosti. 

Tím nejenže mohl tematizovat temnotu doby následující bezprostředně po potlačení 

sacumského povstání v roce 1877, ale zároveň tím přiblížil děj více k časům, kdy Jamanote 

ještě nebylo v područí nové doby (Maeda 2004: 94).  Přeci jenom se jedná o text napsaný v 

roce 1909 a nějaký projev vyhrazení se proti Meidži je v něm očekávatelný. 

                                                           
18

Inari Ókami, vystupující jako muž, žena i androgenní postava, je jedním z předních šintoistických božstev. 

Jedná se o božstvo dobré úrody, rýže, zemědělství a blahobytu. Za poselstvo Inariho jsou tradičně považovány 

právě lišky. 
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 Prostorem Kafúova dětství nebylo ale pouze okolí jeho domova v Koišikawě, ke 

kterému se např. vrací i v zuihicu Denzuin, které se začíná větou: „Ať děláme cokoliv, je 

nemožné zapomenout ten kout světa, do kterého jsme se narodili.“ (Nagai 2000: 53) Dalším 

takovým místem byl i babiččin dům v Šitaje, kde budoucí literát strávil nemalou část svého 

dětství. A nemohlo se jednat o dům v porovnání s rodným domem v Koišikawě rozdílnější. 

Zatímco ten byl novostavbou, dům Kafúových prarodičů z matčiny strany byl prodchnut 

atmosférou dob dávno minulých. Rodina Wašizu, z které pocházela Kafúova matka, byla za 

dob šógunátu vysoce postavenou, a tak se u vstupu do jejich zahrad nejenže tyčila honosná a 

starobylá brána, ale dekorace v domě tvořily staré japonské meče, halapartny a zbroje. 

(Mikimasa 1995: 59) Dům v Šitaje, čtvrti stojící na okraji Šitamači, pro Kafúa ale nebyl 

pouze místem uchovávajícím v sobě duch doby minulé. Sám jej vnímal jako prostor velmi 

ambivalentní a to z důvodu babiččiny víry v křesťanství, kdy se tato kombinace „zbrojí a 

křížů“ (Mikimasa 1995: 60) svou zvláštností hluboce zaryla do Kafúovy paměti. 

 Díky eseji Dům v Šitaji (下谷の家) z roku 1911 můžeme pak s přesností říci, kdy si 

poprvé mladý Kafú uvědomil rozdíly mezi Šitamači a Jamanote. V ní totiž vzpomíná na cesty, 

které podnikal ve vozu mezi rodným domem na kopci a babiččiným na jeho úpatí, mezi 

domem nově postaveným a domem s bohatou historií, a uvědomění si jejich odlišnosti. 

(Kawamoto 1996: 71) Dualita Šitamači a Jamanote se nicméně v textech vracejících se do 

dob autorova mládí liší od té, která byla diskutovaná v úvodu této kapitoly. Šitamači, jež je v 

krajině Kafúova mladí symbolizováno především babiččiným domem, je stále netknuté, 

ohledneme-li od babiččiny víry, novou dobou a pokrokem a je nadále věrné své edské tradici. 

Naopak Jamanote se ocitá v obdobném historickém okamžiku, v kterém je zachyceno 

Šitamači ve výše analyzovaných dílech (Řeka Sumida, Pivoňková zahrada,...). V okamžiku, 

kdy se staré pořádky mění v nové, kdy staré Jamanote zaniká a rodí se Jamanote nové. 

 

 3.4 Tokio v Podivném příběhu z východního břehu Sumidy a v Během dešťů 

 S velkým zemětřesením v Kantó se Tokio změnilo k nepoznání. Nejenže zcela zmizela 

ta místa, kde ještě šlo nalézt poslední zbytky atmosféry Eda, ale osudného zářijového poledne 

roku 1923 zaniklo pro mnohé i Tokio éry Meidži. Zemětřesení tak Kafúovi způsobilo 

dvojnásobný šok, nejenže přišel o poslední ostrůvky jím milovaného Eda, ale minulostí se 

stalo i Meidži, éra během které se narodil a vyrůstal. Nelze se proto divit zásadnímu obratu v 

autorově tvorbě, kdy dříve nenáviděné Meidži je vzato na milost a stává se jakýmsi „Edem 
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Kafúovy pozdní tvorby“. Pokud se totiž Kafú dříve obracel s nostalgií ke starému Edu, nově 

se obdobně vnímaným časoprostorem stává i Meidži. To nicméně neznamená, že by se ve 

svých prózách Kafú výhradně vracel do minulosti. Tokio, znovuvybudované po ničivém 

zemětřesení, je naopak důležitým prostorem řady textů. 

 Jedním takovým je i novela Během dešťů, vydaná v roce 1931 u nakladatelství 

Čúeikóron, kterou se Kafú vrátil do světa literatury po letech stagnace (Seidenticker 

1990: 126). Novela vypráví příběh Kimie, dívky původem ze Saitamy, jež pracuje v jedné z 

méně honosných kaváren na Ginze (pojmenované Don Juan a mající v logu dvojici 

obnažených bělošek), těšících se v období po zemětřesení obrovské popularitě. V množství 

vedlejších postav a dějových linií se vyjímá především vztah mezi Kimie a ženatým literátem 

Kijookou, jenž se o mladou servírku živící se prostitucí nechce dělit s jinými zákazníky. 

Kimie ale nevidí jediný důvod pro vztah pouze s jedním mužem a nadále pokračuje ve svých 

sexuálních dobrodružstvích, kdy svou náruživostí a apetitem zahanbuje i Kikučijo ze 

Soupeření. To ale majetnický Kijooka těžce nese a série různých pomluv a ústrků, kterými se 

ne zcela pochopitelným způsobem snaží získat dívčino srdce, vyvrcholí v momentě, kdy ji 

nechává nahou uprostřed parku Hibija. Po tomto incidentu otřesená Kimie zvažuje úprk z 

Tokia a návrat domů, ale nakonec ji se zbavením se neodbytného Kijooky pomáhá starý 

džentlmen Macuzaki, jenž má pro mladou servírku slabost od té doby, co ještě s jednou 

dívkou společně strávili vášnivou noc ve třech. 

 Macuzaki ale není pouhou deus ex machinou či přímým účastníkem hrátek, které by 

ve světě dřívějších Kafúových románů z prostředí vykřičených čtvrtí byly nemyslitelné, z jeho 

úst také zaznívá srovnání staré a nové doby: „Ten rozdíl mezi Ginzou, kterou znal ze svého 

každodenního dojíždění za prací, a Ginzou po zemětřesení měnící se snad každý den, nemohl 

popsat jinak než jako sen. [...] Město, jež se dostalo v napodobování Západu tak daleko, 

budilo nejen úžas, ale v nejednom vyvolávalo i pocity sladkého žalu. Ty nebyly prohlubovány 

ani tak ulicemi samotnými, jako spíš pomyšlením na servírky v nich žijících. [...] Přestože 

Kimie, stejně jako gejši a kurtizány časů minulých, byla dívkou na prodej, výrazně se od nich 

lišila. Připomínala spíše prostitutky běžné pro města na Západě.“ (Nagai 1994: 58) O tom, že 

Kimie a dívky jí podobné jsou produktem nové, americkou kulturou silně ovlivněně doby, 

není při čtení novely pochyb. Podobnost se západními městy se ale netýká pouze prostitutek, 

i samotné ztvárnění prostoru Tokia ve fikčním světě Během dešťů výrazně připomíná běžné, 

anonymní velkoměsto. 
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 Prostor Tokia v novele pak jedinečným nečiní pouhé zasazení do aktuálního a pro 

dobu vzniku díla příznačného prostředí kaváren na Ginze, ale i skutečnost, že autorem k němu 

není nabízena žádná alternativa. Svět Během dešťů je tvořen výhradně neprostornými 

kavárnami v úzkých uličkách Ginzy s ledabyle rozmístěnými stoly, umělými květinami 

visícími ze stropů a se všudypřítomným hmyzem, které jsou sice na jednu stranu fascinující 

díky své jednoduchosti a dostupnosti sexuálních služeb, na druhou stranu ale zcela postrádají 

eleganci dob minulých. Alternativa těchto kaváren se objevuje až v Podivném příběhu z 

východního břehu Sumidy, v jedné z nejznámějších Kafúových próz. 

 Děj Podivného příběhu z východního břehu Sumidy, který byl napsán na sklonku roku 

1936 a během roku následujícího vydán na pokračování v Asahi, lze shrnout jednou větou. Óe 

Tadacu, spisovatel trávicí více času procházením se než vlastní tvorbou, během jedné deštivé 

letní noci potká prostitutku jménem Ojuki, s kterou se opakovaně schází až do podzimu, kdy s 

návštěvami jejího podnájmu v Tamanoi přestává. Sám Kafú v létě 1936 udržoval vztah s 

prostitutkou z této nelicencované čtvrti, a proto lze s jistou rezervou vnímat vypravěče jako 

autorovo alter-ego. Steven D. Carter (1988: 153) vztah mezi vypravěčem a autorem popisuje 

následovně: „Kafúův vypravěč není Kafúem sám o sobě, ale verzí Kafúa, který byl stejně jako 

ostatní dimenze jeho textu vytvořen s jistým uměleckým záměrem.“ Rozsahem nevelký text je 

pak především ceněn za způsob, kterým je vystavěn jeho narativ, kdy se jedná o kombinaci 

osobně laděné lyrické prózy, útržků z rozpracovaného románu vypravěče a řady komentářů 

vztahujících se právě k tomuto rozpracovanému dílu. Donald Keene (1984: 434) o Podivném 

příběhu z východního břehu Sumidy dokonce tvrdí, že popírá téměř všechny poučky 

efektivního psaní. 

 Hlavním prostorem prózy již není rušné okolí Ginzy, ale dvě tokijské čtvrti, které jak 

víme z autorových deníků, sám Kafú v létě roku 1936 frekventovaně navštěvoval, a to 

Asakusa a Tamanoi. Samotný text se otevírá večerní procházkou, která začíná právě v 

Asakuse, ve čtvrti kinosálů, noční zábavy, antikvariátů a jednoho významného obchodního 

domu, Macuji. Naopak ale chybí jakákoliv zmínka o metru, jehož konečná stanice byla právě 

u jmenovaného obchodního domu. Z dopravních prostředků symbolizujících meziválečné 

Tokio se tak v textu objevují pouze autobusy a taxi. Do Asakusy je zasazen i děj vypravěčem 

psaného fiktivního románu. Ten pojednává o Tanedovi, ženatém učiteli krátce po padesátce, 

který se v den svého odchodu do důchodu rozhodne bez vysvětlení opustit svou rodinu a utéci 

se servírkou Sumiko z asakuského baru Komagata. Při srovnání s obrazem Ginzy, tak jak je 

ztvárněn v novele Během dešťů, se nicméně nelze ubránit dojmu, že své nejlepší časy má již 
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Asakusa za sebou. Ostatně svědčí o tom i vypravěčovo přemítání nad vhodným místem 

úkrytu Tanedy a Sumiko v jeho románu: „Chtějíc využít jako místo Tanedova úkrytu kdysi 

slavné místo, které přišlo o svůj osobitý ráz kvůli přestavbě města, přemýšlel jsem nad 

Fukagawou, Hondžem a chvílemi i nad okrajem Asakusy.“ (Nagai 1972: 114) 

 Alternativa ke kavárnám na Ginze z novely Během dešťů se však nenalézá v Asakuse, 

ale až v druhém významném prostoru Podivného příběhu z východního břehu Sumidy, a to ve 

vykřičené čtvrti Tamanoi. Tu vypravěč Óe popisuje následovně: „Má se za to, že ve čtvrti 

Tamanoi žije 700 až 800 žen a že každá desátá z nich má stále vlasy upravené ve starém stylu. 

Ty ostatní pak většinou nosí oblečení podobné servírkám z kaváren nebo západní šaty, takové 

které by si snad vybrala nějaká tanečnice.“ (Nagai 1972: 120) A právě Ojuki, prostitutka v 

jejímž pokoji se během své noční procházky Óe schovává před prudkým lijákem, je dívkou s 

takovýmto účesem: „Ojuki s jejími vlasy ve starém stylu, špína kanálu a bzukot komárů, to 

všechno ke mně hluboce promlouvalo a vyvolávalo vzpomínky na minulost, která byla již 

třicet až čtyřicet let mrtvá.“ (Nagai 1972: 131) V Tamanoi tak vypravěč ku svému vlastnímu 

překvapení potkává dívku, která mu připomíná dobu jeho mladí, již pokládal za již dávno 

ztracenou. 

 Není to ale pouze Ojučin účes či bzukot komárů, které vypravěči připomínají staré 

dobré časy, jak se dozvídáme z přímého srovnání s Ginzou: „V porovnání se všemi těmi 

ostřílenými servírkami z velkých kaváren v Uenu nebo na Ginze byla upřímná a prostá. Pokud 

bych se odvážil pustit do srovnání právě se ženami z Ginzy, ty z Tamanoi jsou více rozkošné, 

více splňují běžné představy o sympatické dívce. Mám-li pak srovnat mezi sebou čtvrti 

samotné, tak  Tamanoi díky své zdrženlivosti a absenci plytkého pozlátka dává mnohem méně 

příčin ke vzniku nějakých nepříjemností jako je tomu v případě Ginzy. V obou dvou jsou sice 

ulice lemovány stánky, ale v Tamanoi nikdy nenarazíte na hlouček opilců a pouze sporadicky 

dojde ke krvavým potyčkám tolik běžných pro ulice Ginzy.“  (Nagai 1972: 143) 

 Obraz Tokia, které se zrodilo z ničivého zemětřesení a z téměř dva dny trvajících 

požárů, je neoddiskutovatelně jedinečnou variantou tohoto prostoru v rámci Kafúova díla. 

Dominantní role v tomto obrazu pak nabývá buďto čtvrť zcela nová, jako je tomu v případě 

Tamanoi, nebo čtvrť, které bylo doposavad v autorově díle věnován minimální prostor, jako 

je tomu v případě Ginzy. Ginza a Tamanoi samozřejmě nejsou jedinými tokijskými částmi, 

které by byly v prózách 30. let tematizovány, nicméně právě tyto dvě čtvrtě se dostávají do 

popředí díky jejich protikladné povaze, obdobně jako tomu bylo v případě dvojice Jamanote a 
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Šitamači. Ginza, módní čtvrť prvních let éry Šówa, a její kavárny v sobě nesou všechny 

příznaky nové doby, všech změn, kterými si Tokio v letech následujících po ničivé katastrofě 

prošlo. Ke Ginze si nakonec našel cestu i tradicionalista Kafú a v jejích kavárnách na přelomu 

20. a 30. let strávil nemalé množství času. Z těchto zkušeností bezesporu vycházel i při tvorbě 

Během dešťů, novely zanechávající ve čtenářích dojem, že neexistuje jiného Tokia než právě 

okolí Ginzy, kde se výhradně novela odehrává. Alternativa ke Ginze je nabídnuta až v 

Podivném příběhu z východního břehu Sumidy a to v podobě Tamanoi, ve čtvrti 

nelicencované prostituce, ve které sám Kafú krátce před vznikem díla objevil atmosféru a 

dívky připomínající mu časy, které považoval již za dávno ztracené. Tamanoi se tak stává 

prostorem, ve kterém lze zcela zapomenout na přítomnost a obdobně jako dříve v některých 

částech Šitamači bylo možné uniknout do časů Eda, tak zde se lze vrátit do časů éry Meidži. 
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Závěr 

 V práci jsem předložil, společně se stručným shrnutím života autora a historie 

hlavního japonského města na přelomu 19. a 20. století, analýzu prostoru Tokia ve vybraných 

dílech Nagaie Kafúa, jež byla pro přehlednost rozdělena do čtyř tematických okruhů: opozice 

prostorů Jamanote a Šitamači, podoba prostoru Tokia v díle psaném pod vlivem naturalismu, 

ztvárnění Tokia jako prostoru autorova dětství a v neposlední řadě zachycení proměny 

prostoru Tokia po ničivém zemětřesení v roce 1923.  

 Pokud se mluví o prostoru Tokia v souvislosti s Kafúovým dílem, bezesporu nejčastěji 

jsou zdůrazňovány prostory zábavních čtvrtí a autorova nostalgická touha po návratu do časů 

období Edo, kdy okolí řeky Sumidy ještě bývalo zarostlé rákosím a z dáli se ozývalo brnkání 

na šamisen. Jak ale má práce ukazuje, Tokio Kafúových próz je daleko komplikovanějším a 

variabilnějším prostorem než pouhým světem postupně mizejících uliček prodejné lásky. 

Navíc, jak je patrné z podkapitoly věnované Snové ženě, i v případě, kdy předobrazem pro 

fikční svět novely je ono tak často skloňované vytrácející se Šitamači, výsledný obraz 

prostoru se může značně lišit od prototypického ztvárnění, kterým je charakteristická např. 

novela Řeka Sumida. 

 Daleko přesnější mi přijde vnímat prostor Tokia v rámci Kafúova díla jako místo, kde 

se neustále setkává svět minulosti se světem přítomnosti/budoucnosti, a ve kterém tak dochází 

k nevyhnutelnému střetu mezi novým a starým. Ať již se jedná o Tokio autorova mládí, kde 

místem tohoto střetu se stává Jamanote, nebo o prostor Tokia ve Snové ženě, kde se 

ztělesněním nové doby stává celé město a do opozice je mu staven venkov, vždy lze snadno 

určit prostor, který symbolizuje ono staré, tradiční a který naopak zastupuje ducha nové doby. 

Jedinou výjimku ve zde diskutovaných textech tvoří román Během dešťů, který budí dojem, 

že ke světu populárních kaváren na Ginze neexistuje alternativy. Nicméně i tato zdánlivá 

absence světa minulosti je následovně v Podivném příběhu z východního břehu Sumidy 

popřena. Střetu mezi starým a novým jsou si pak vědomy i postavy v jednotlivých dílech a 

zaujímají k těmto dvěma světům určitý postoj. Stačí si vzpomenout na čtveřici hlavních 

postav v Řece Sumidě nebo na mladého Kafúa v Lišce, kdy nechápe, proč otec se svými 

kumpány tolik nenáviděl lišku ztělesňující staré časy. 

 Prostor Tokia v díle Nagaie Kafúa tak sice nabývá mnoha podob, ale právě díky této 

vlastnosti získává na své nejvýraznější konstantě, vždy je místem neustálé proměny, 

střetávání se světa starého a světa nového. 
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