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Materiály  

 

Čínska náboženská tradícia očami uhorských cestovateľov 19. storočia. 

 

Patrik Derfiňák  

 

Poznávanie čínskej kultúry i každodenného života obyvateľov jednej z najstarších civilizácií 

ľudstva, predstavoval najmä pre európskych bádateľov v priebehu druhej polovice 19. 

storočia mimoriadne lákavú výzvu. Ich záujem zvyšovalo nielen exotické, neznáme 

prostredie, ale aj skutočnosť, že predovšetkým čínske vnútrozemie bolo v tomto období pre 

cudzincov stále zakázanou oblasťou. Do celého radu bádateľov, ktorí sa napriek uzavretosti 

jednotlivých oblastí, i mnohým prekážkam zo strany úradov do vnútrozemských oblastí 

napriek zákazom prenikli, patrila aj malá výprava z Uhorska. V jej zložení dominovali 

predovšetkým dve významné osobnosti, bratislavský rodák dr. Lajos Lóczy a Béla 

Szechényi.  Výprava v rokoch 1877-1880 prešla viacerými rozsiahlymi oblasťami čínskeho 

vnútrozemia. Jej hlavným cieľom bolo síce mapovať predovšetkým geografické špecifiká 

stále pre Európanov neznámej ríše, podstatne väčší záujem i pozornosť však vyvolali 

pozorovania venované čískej krajine, zvyklostiam obyvateľstva či kultúre. O svojej 

dobrodružnej výprave účastníci hneď po návrate referovali nielen v rámci oficiálnych 

odborných či množstva verejných popularizačných prednášok, ale aj prostredníctvom 

niekoľkch viac či menej rozsiahlych štúdií a vedeckých monografií. Za najvýznamnejšiu 

z nich možno podľa nášho názoru považovať publikáciu univerzitného profesora, dr. Lajosa 

Lóczyho, ktorú vydal v Budapešti roku  1886 pod názvom A khínai birodalom természeti 

viszonyainak és országainak leírása.
200

   

Profesor L. Lóczy, aj keď jeho hlavnou špecializáciou bola geológia a geografia, 

predstavoval typického, pomerne široko zameraného vedca druhej polovice 19. storočia. 

Obdivuhodne pracovitý, neochvejne stojaci za svojimi názormi, ale súčasne vždy ochotný 

prednášať verejnosti a popularizovať vlastné i prevzaté výsledky vedeckej práce. 

S východným Slovenskom sa profesor L. Lóczy dostával do styku pomerne často. 

V niektorých prípadoch vzbudili jeho prednášky vlnu nadšenia, inokedy nezanechal až tak 
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priaznivý dojem. V tomto smere je možné spomenúť aspoň jeho posudok na činnosť dr. S. 

Rótha, ktorý sa pri archeologických výskumoch v ružínskych jaskyniach odhodlal 

formulovať názor o prítomnosti paleolitického človeka. Práve profesor Lóczy, ako člen 

komisie, výrazne prispel k tomu, že nálezy a názory prezentované dr. Rothom boli 

jednoznačne odmietnuté a on sám, radšej v nesledujúcich rokoch výrazne obmedzil svoje 

výskumy v jaskyniach na východnom Slovensku.
201

  

S podstatne priaznivejšou odozvou sa stretol profesor L. Lóczy napríklad počas svojej 

prednášky v Prešove uskutočnenej v roku 1902, kde priblížil práve to najzaujímavejšie zo 

svojej výpravy do Číny. I keď sa opieral v prvom rade o záznamy so spomínanej 

monografie, značný priestor zabralo aj priblíženie niekoľkých desiatok predmetov, ktoré 

pochádzali z tejto výpravy. Vzhľadom na atraktivitu opisovaného priestoru i jednotlivých 

prezentovaných predmetov sa prednáška vo väčšom či menšom rozsahu a rôznych obmenách 

musela byť prednáška uskutočnená aj niekoľko krát po sebe.
202

  

Monografia venovaná Číne aj napriek tomu, že okrem odborných častí obsahuje aj pasáže 

písané cestopisnou formou, mala v desaťročiach po vydaní značný význam. Nezachytáva 

totiž iba základné historické údaje, hoci ich obsahuje v značnom počte, ale popisuje aj 

množstvo pamiatok, ktoré boli nenávratne zničené v občianskej vojne či v období tzv. 

kultúrnej revolúcie. Navyše autori dokázali na viacerých miestach zachytiť pre čitateľa 

mimoriadne zaujímavú autentickú atmosféru čínskych miest a dedín, tak ako ju vnímali 

európsky cestovatelia. Jednou z oblastí, ktorej je v monografii venovaná väčšia pozornosť je 

aj oblasť, v ktorej sa narodil jeden z najväčších čínskych filozofov Konfucius. 

Mestá na severe provincie Šan – tung, ale aj vidiecke oblasti sú v Čine známe svojim 

priemyslom a obchodom. V jej západnej polovici sa zasa nachádzajú pamiatky na starých 

filozofov. Najmä v mestách na západ provincie sú tak doslova štátne poklady čínskeho 

národa, akoby sa tu nachádzala ich Mekka a Medina. V Tai – šane je napríklad jeden z tých 

posvätných vrchov, ktoré už po tisícročia slúžia ako pútne miesta. Tai – ngan – fu sa 

nachádza na západnom úpätí Tai – šanu, v divokej, no pre maliarov príťažlivej krajine, 

ktorej charakter vytvárajú roztrúsené holé granitové kopce, na ktorých sú umiestnené 

chrámy. Mesto samotné sa nachádza na dôležitej ceste medzi Pe – kingom a Nan – kingom, 
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ktorej nádherné mosty, strážne veže a strážnice sú už po stáročia zanedbané. Po skončení 

dynastie Ming sa pre verejné stavby nachádzajúce sa po celej krajine začalo obdobie ničenia 

a úpadku.
203

 To čo ušetril čas zniesli zo zeme vojnové udalosti, keď tai – pingské a nien – fei 

povstania
204

 najmä v šesťdesiatych rokoch až potiaľto spustošili krajinu. Cisárske vojská, 

presne podľa východných zvyklostí, urobili rovnaké škody ako povstalci, pred ktorými mali 

chrániť pokojné obyvateľstvo.  

Celú severnú časť mesta zaberá chrám. Obklopuje ho rozsiahla záhrada, ktorú zdobia 

obrovské jedle a buky. Chrám je zasvätený cisárovi Sun, ktorý v piatom roku svojej vlády, r. 

2254 pred Kristom, navštívil toto posvätné pohorie. Tam pánovi Nebies a zeme obetoval 

a prijal hold obyvateľov tejto provincie. Maľby na vnútorných stenách chrámu zobrazujú 

cisárovu okružnú cestu, ktorej sa zúčastnil aj jeden biely slon. Markham, ktorý v roku 1869 

toto miesto navštívil, tunajšie maľby hodnotil veľmi vysoko, označil ich ako majstrovské 

dielo krehkého čínskeho výtvarného umenia.
205

  

Na vrchol Tai – šanu, ktorý je najvyšším  v celej provincii (okolo 3000 metrov nad morom) 

vedie deväť kilometrov dlhé schodisko. Na začiatku vedie cesta pomedzi alej cyprusov, 

neskôr ju až po vrchol lemujú jedle. V skalách postavené chrámy uchovávajú kamenné 

tabule so správami o návšteve cisárov a iných významných pútnikov, medzi nimi aj Suna 

a Konfucia. Na vrchole sa nachádza viac chrámov, keďže pre taoistov, budhistov 

a vyznavačov Konfucia je to rovnako posvätná hora. Medzi tamojšími chrámami je najväčší 

Laou – mo – miao. Je zasvätený Laou – mo – novi, alebo v taoistickej viere „svätej matke“, 

ktorej socha stojí v osobitnom peknom pavilóne. Pred ňou sa modlia bezdetné ženy, 

keď žiadajú „svätú matku“, alebo „ochrankyňu žien“ o plodnosť. Hlavná sála chrámu sa 

iba raz v roku otvára a to od 4. do 18. dňa v apríli alebo máji, keď správca provincie sem 

osobne prichádza, aby zhromaždil obetné dary, ktoré počas roka ..... (3460) obetovali 

v Laou – mo – miao pútnici. Medzi nimi sú kúsky striebra, „cien“ – medené peniaze, ale 

najmä staré topánky, ktoré predstavujú najčastejší dar.  

Bronzové nádoby, emailové vázy, sklo a porcelán zdobia svojim jasom tunajšie chrámy. 

Vysoké kamene zvečňujú pamiatky významných návštevníkov. Dve 4,25 metra vysoké 
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bronzové tabule nechal postaviť cisár Kien – lung
206

, ako súčasť výzdoby, keď chrámy 

nechal opraviť v roku 1736. Na úpätí hôr stojí taoistické opátstvo a kláštory týchto mníchov. 

Prvé spomínané navštívil Markham, ktorý s uznaním opisuje jeho čistotu, rovnako ako píše 

o nádhernom a čistom rúchu opátov. No súčasne zlé jazyky o svätcoch, ktorých uctievajú 

v kláštore, nehovoria práve najpriaznivejšie. Veľký počet mníchov prichádza a vystupuje po 

schodoch na Tai – šan, ktoré ich po ôsmych hodinách privádzajú na vrchol. V Tai – ngan – 

fu, v čase svojej návštevy Markham odhadol počet mníchov na 70 000, pričom tu prišli zo 

všetkých častí Číny.  

Na juh od Tai – ngan – fu, vo vzdialenosti siedmych denných pochodov, neďaleko Jen – čou 

– fu, sa nachádza Konfuciovo a Menciovo mesto. Ču – fan – hsien.
207

 V tomto meste, okrem 

podľa čínskych zvyklostí postavených štyroch brán, sa na južnej strane nachádza aj piata 

brána, ktorá sa však otvára iba pred cisárom a vedie priamo do Konfuciovho chrámu. Tento 

chrám a kniežací palác zaberajú severnú a západnú časť mesta. Záhrada pripomínajúca les 

obklopuje stavby, ktoré sú zasvätené pamiatke Konfucia a jeho potomkom. Len háje zaberajú 

štrnásť hektárov, pričom obrovské stromy úplne obklopujú budovy. Konfuciov chrám je 

priamo na tom mieste, kde mudrc učil a kde strávil veľkú časť svojho života.
208

  

Chrám pozostáva z dvanástich postupne nasledujúcich veľkých siení. Každá z nich sa 

nachádza uprostred samostatného dvora, každá obsahuje pamätné tabule, ktoré spolu 

s krásnymi stromami umožňujú návštevníkom vzdať hold učencovi. Hlavná sieň je v poradí 

tretia, dvojposchodová stavba, dlhá 40 a široká 27 metrov. Horná terasa leží na 37 stĺpoch 

z bieleho a farebného mramoru, z ktorých každý je 7,6 metra vysoký monolit s priemerom 

jeden meter. Na čelnej strane stojí desať bielych mramorových stĺpov, pokrytých ozdobnými 

reliéfmi. Bočné strany tvoria stĺpy z bieleho mramoru, ktorý je však popretkávaný čiernymi 

žilkami. Ozdobené sú veľkými kameami, vyrytými priamo do stĺpov. Strechu pokrývajú žlté 

a zelené porcelánové škridle, pričom na spojoch a na samom vrchu sú umiestnené umelecky 

vytesané kamenné ornamenty. V tejto sále je Konfuciova, štyri metre vysoká, sediaca socha. 

Tučná, urastená postava, s peknou plnou tvárou a veľkou hlavou, zosobňuje filozofiu. Je 

odetý do žltého, bohato vyšívaného hodvábneho úboru, na hlave má štvorhranný klobúk, 

rovnaký aký ešte aj dnes nosia v Číne vzdelanci. Výraz, ktorý má socha na tvári  je 
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rozjímajúci, ponorený do myšlienok, jej pohľad sa upiera do výšok. V ruke drží zvitok 

a bambusovú dosku, ktoré v čase, keď žil nahrádzali papier. Nad postavou, ktorá sedí na 

akomsi tróne a ktorá je obklopená žltými hodvábnymi závesmi vyšívanými modrou a zlatou 

niťou, sa nachádza tabuľa, na ktorej je nasledujúci nápis: „Miesto odpočinku duše 

najsvätejšieho, všetko dopredu vediaceho filozofa Konfucia.“ 

Pred sochou na vysokom stole sa nachádzajú filozofove relikvie a dary cisárov, spomedzi 

ktorých vynikajú napríklad nádherné staré emailové nádoby, aké už majstri v súčasnom 

období nie sú schopní vyrobiť, rovnako ako bronzová kadidelnica, ktorá nesie znamenie 

dynastie Šang z obdobia 1700 rokov pred Kristom. Ďalšie sály sú zasvätené Konfuciovým 

rodičom, manželke, synovi, vnukom a obľúbeným žiakom. Pri vstupe do druhej sály možno 

vidieť kruhový portrét Konfucia v životnej veľkosti, na 120 mramorových tabuliach sú 

vytesané najdôležitejšie udalosti zo života filozofa. Na východnej strane chrámu stojí osem 

metrov vysoká tabuľa z čierneho mramoru, na ktorej je znázornený Konfuciov rodokmeň, 

hneď vedľa neho je studňa, z ktorej si učenec naberal vodu. Na každom kroku sa tu otvára 

priestor pre archeológiu, pretože aj keď možno pochybovať o tom, že by niektoré pamiatky 

mali naozaj tritisíc rokov, čo sa týka tabúľ viažucich sa k životu Konfucia, ktoré odkazujú na 

vplyv budhizmu prineseného do Číny v prvom storočí po narodení Krista, napriek tomu 

Konfuciov pamätný chrám predsa len nazrieť hlboko do čínskej národnej histórie 

vzdelávania. Pamätné tabule sa začínajú od dynastie Han.
209

 Odvtedy až dodnes sa cisári 

predbiehajú v tom, aby národnému filozofovi postavili čo najkrajší pamätník a nechali na 

neho vytesať čo najkrajšie verše.  

Konfuciov otec bol starostom mesta Jen-čou-fu a správcom okolitých oblastí. Z tejto rodiny 

pochádzajúcich Konfuciových potomkov ešte aj dnes žije najmä v mestách na západe Šan-

tungu okolo 20-30 tisíc. Z obyvateľstva Cü-fan-hsien je polovica z Konfuciovej rodiny, 

spravovanie mesta predstavuje rodinné dedičstvo. Nič lepšie nedokazuje akej úcte sa teší 

Konfuciova pamiatka žijúca v srdci každého Číňana, ako slabé opevnenie tohto mesta. Keď 

napríklad tai-pingskí povstalci v šesťdesiatych rokoch dorazili k mestu, žiadali iba vydanie 

mandarínov. Keď sa však presvedčili, že správcovia mesta sú potomkovia filozofa, bez slova 

sa pohli ďalej, ničiac a páliac v krajine všetko čo nebolo spojené s pamiatkou Konfucia.  

Konfuciova mužská vetva rodu počas vlády dynastií Juen a Ming získala obrovské majetky a 

ešte aj dnes jej patrí 24 000 hektárov, s titulom „jen-seng-kung“, t.j. knieža Jen-seng. 

Britský konzul Markham navštívil v roku 1869 súčasné knieža, ktoré je 75 potomkom 
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Konfucia. Knieža má naozaj vysoké postavenie a vedúci úradníci prichádzajúci na jeho 

územie sú povinní ho prísť pozdraviť, no aj napriek tomu Markhamovi a jeho spoločníkom sa 

dostalo srdečného a veľkorysého prijatia v paláci kniežaťa, nachádzajúcom sa na východ od 

Konfuciovho chrámu.  

Hlavnou povinnosťou kniežaťa je udržiavanie a ochrana Konfuciovho chrámu a všetkých 

pamiatok na tohto filozofa. Edkins bol v roku 1873 očitým svedkom ceremónie, ktorá bola 

usporiadaná na počesť Konfucia. Popri hudobnom sprievode a krokoch pripomínajúcich 

„menuet“, v starých kostímoch poobliekaní tanečníci prešli s vetvami v rukách na hlavné 

nádvorie chrámu, pohybujúc sa a kývajúc tak, ako to robia čínski herci. Majstrovské 

zvládnutie tohto tanca a presné naučenie všetkých jeho predpísaných figúr si vyžaduje veľkú 

námahu.
210

  

Konfuciov hrob leží severne od mesta, vo vzdialenosti poldruha kilometra. Nádherné 

stromoradie, ktoré nechali vysadiť cisári z dynastie Ming, vedie k rodinnému 

cintorínu.Cisári z rovnakej dynastie nechali postaviť aj nádherné kamenné mosty ponad iba 

v predstave existujúce rieky, po ktorých prechádza cesta. Dva pavilóny so strechou zo žltých 

a zelených porcelánových tehál, ktoré sa nachádzajú pri ceste, nechal postaviť cisár Van-li 

(1573-1620) pretabule na počesť Konfucia. Celý cintorín je vysadený nádhernými 

borovicami, cédrami, dubmi a gaštanovými stromami. Cintorín má vstup na západnej strane, 

od neho vedie cesta k mauzóleu v ktorom odpočívajú filozofove pozemské pozostatky. Kríkmi 

je porastená vysoká kruhová mohyla, pred ktorou sa nachádza jedna kamenná urna a jedna 

šesť metrov vysoká a 2,5 metra široká kamenná tabuľa, na ktorej je pečať a rukopis 

Konfucia. Na západ od mohyly stijí budova, ktorá je zassvätená Cze-Jüenovi, jednému zo 

žiakov filozofa, ktorý šesť rokov smútil za svojim majstrom.  

Okolo hrobu filozofa sú hroby jeho potomkov, miesta odpočinku členov jeho priamej línie, 

ktoré sú označené vyššími náhrobkami. Pri severnej bráne mesta, vo vnútri hradieb, stojí 

chrám Jen-honi, alebo Cze-jüen, zasvätený tomu istému obľúbenému žiakovi, ktorý za svojim 

majstrom tak dlho smútil. Na nádvotí stojí aj obrovská strieborná jedľa, Markham odhadol 

jej výšku na 50-65 metrov a obvod kmeňa na 5-6 mestrov. Keď sa na vek úplne zdravého 

obrieho stromu pýtal miestnych obyvateľov, dostal odpoveď, že má 4000 rokova zasadil ho 

sám Jen. Keďže však Konfúcius zomrel v roku 497 pred Kristom, informácia poskytnutá 

Číňanmi sa pri praradení stromu Jenovi zmýlila zhruba 1500 rokov.  
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Za miesto narodenia Konfucia je považovaná jaskyňanachádzajúca sa vo vzdialenosti 10 

kilomatrov od mesta v pohorí Ni-san. V severovýchodnom rohu mesta je chrám Čou-kung, 

ktorý je miestom uctievania Konfuciom z mýtického šera vyzdvihnutého kniežaťa Čou, ako 

príkladu štátu oddaného muža.  

Približne 23 kilometrov od Konfuciovho mesta smerom na juh leží Čiu-hsien, pamätné 

miesto Mencia.
211

 Mencius, ktorý bol žiakom Konfuciovho vnuka, je tiež objektom veľkého 

uctievania. Aj jeho rodina má vysoké postavenie a priamy potomok s titulom Po-ce, je vždy 

členom akadémie Han-lin. V roku 1869 bol v poradí už 71 potomkom Mencia 40 ročný muž. 

Chrám zasvätený Menciovia tiež priestor venovaný Ce-cemu, vnukovi konfucia, bol 

postavený podľa vzoru Konfuciovho chrámu. Oba sú mimo hradieb nevýznamného mestečka, 

ktorého obyvatelia sú z väčšej časti potomkovia Mencia. Na juhovýchod od Čiu-hsien 

v zalesnenej krajine sú náhrobky Mencia a jeho matky. Hroby obklopujú cyprusy a vedú 

k nim aleje stromov.  

Rodným mestám a pamiatkam spojeným s čínskymi filozofmisme venovali väčší priestor, 

pretože sú topravdepodobne najkrajšie a pre čínsku vzdelanosť najdôležitejšie pamätníky. 

Vážnosť a uznanie, ktoré títo filozofi dosiahli prekonala aj najvýznamnejších predstaviteľov 

národa. Aj preto udalosti a nepokoje, ktoré počas 2000 rokov viedli k výmene 20 dynastií na 

cisárskom tróne, nechali nepoškodené chrámy filozofov a ani počas najhlbšieho úpadku sa 

týmto budovám nič nestalo.
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 Mencius, resp. Meng-ć (371-289 p.n.l.), najvýznamnejší Konfúciov žiak, vychádzal síce z jeho názorov, 

v konečnom dôsledku sa s ním rozišiel najmä v niektorých otázkach politickej filozofie.   
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 Do zložitej situácie sa chrámy a pohrebiská oboch filozofov dostali po roku 1949, keď bol konfucianzmus 

oficiálne zakázaný. Škody, ktoré sa v tomto období na oboch lokalitách napáchali sa postupne od začiatku 

šesťdesiatych rokov opäť naprávali. V roku 1962 bol napríklad opravený Konfuciov hrob.  


