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To, do akej miery sa mohli ženy v Číne rozvíjať, či už po duchovnej alebo telesnej 

stránke, súviselo s ich podriadeným postavením, ktoré im určovalo náboženstvo. 

Konfuciánstvo ako náboženstvo i filozofia bolo zakorenené Číne viac ako dvetisíc rokov, nie 

však natoľko silno, aby bránilo Číňanom vyznávať iné filozofie, a to hlavne pôvodný 

taoizmus
1
 a z Indie prebraný budhizmus.

2
 Všetky tri učenia boli navzájom prepojené 

a dopĺňali sa. Postavenie a možnosti uplatnenia žien v  Číne prechádzalo výraznými zmenami 

pod vplyvom týchto i iných myšlienkových smerov.
3
 

Interakcia mužskej sily jang a ženskej sily jin, táto starobylá myšlienka harmónie 

a spojenia protikladov, vstúpila nielen do Konfuciovho učenia medzi 5. – 3. storočím p. n. l., 

ale stala sa aj jedným z dôležitých základov taoizmu.
4
 Sily jin a jang vo všeobecnosti 

zosobňujú vnútornú dualitu. Obidva princípy nemôžu existovať jeden bez druhého. Toto 

chápanie oboch síl prešlo v období dynastie Chan určitou transformáciou a vďaka 

Konfuciovmu vplyvu začal byť jin považovaný za podriadeného jangu. Ženy ako 

predstaviteľky jinovej energie začali byť chápané ako slabšie a podriadené mužskej energii.
5
  

                                                 
1
 Predovšetkým taoizmus poskytoval ženám možnosť zapojiť sa do spoločenského života, ponúkal im väčšie 

možnosti a dovoľoval im dokonca aj uctievanie ženských božstiev. WONG, E. Taoismus. Praha : Pragma, 2005, 

s. 30. Zároveň prinášal množstvo nových  taoistických sexuálnych praktík, bližšie o nich v publikácii ELIADE, 

M. Dejiny náboženských predstáv a ideí II. Od Gautamu Buddhu po víťazstvo kresťanstva. Bratislava : AGORA, 

1997,  s. 15-43.  
2
 V rámci budhizmu sa neskôr dostáva do popredia bohyňa Kwan-jin. LESNÝ, V. Buddhismus. Praha – Liberec : 

Nakladatel Jaroslav Samec, 1948, s. 329-330. 
3
 Podľa konfuciánov boli ženy nízkymi stvoreniami a obe pohlavia mali podľa Konfuciovho učenia žiť oddelene. 

Ženy nemohli podľa nich obohatiť svet muža ani duševne a už vôbec nie kultúrne. Konfuciánska morálka veľmi 

podporovala rodinu a otcovstvo s cnostnými dcérami a vernými manželkami. Taoizmus a tantrický smer 

v budhizme vnímal ženy inak. Podnecoval ich k sexuálnym aktivitám a poučoval ich, ako majú stimulovať 

mužov svojimi esenciami a životnou silou. Taoisti povzbudzovali Číňanov k sexuálnemu životu v rámci 

manželstva aj mimo neho a boli aj zástancami platených sexuálnych služieb. Toto učenie sa samozrejme tešilo 

veľkej obľube v radoch prostitútok. Taoizmus a aj budhizmus boli náboženské a mystické učenia a šírili sa 

prostredníctvom chrámov a kláštorov. Ženy tu mali prístup a mohli tu byť aj zamestnávané. Konfuciánstvo však 

prevládalo v radoch  úradníkov a na cisárskom dvore a malo silnú pozíciu aj na univerzitách.  Bližšie: WONG, E. 

Taoismus. Praha : Pragma, 2005, s. 193-200. 
4
 A riekol majster... Z klasických kníh konfuciánstva. (ed.) ČARNOGURSKÁ, M. Bratislava : Tatran, 1990, s. 

181. 
5
 Východiskom náuky o tao sú dva základné princípy jang a jin, ktorých jednota predstavuje tao (cestu). Celý 

svet i život ľudí sa musí podriadiť tejto ceste, ktorá nezávisí od nadprirodzených síl či nejakého božstva. 

Prazáklad sveta je materiálnej povahy: „Človek sa riadi zemou. Zem sa riadi nebom. Nebo sa riadi tao a tao sa 

riadi prirodzenosťou.“ Keďže sa tao riadi prirodzenosťou, je aj prazákladom existencie sveta a mnohotvárnosti 

prírody, je „matkou všetkých vecí“, je ich „najhlbším začiatkom“, a je „koreňom neba i zeme“: tao bolo teda už 
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Polaritné sily jin a jang pôvodne súviseli len s kultom plodnosti  a s erotickou mágiou, 

spojenou aj s totemizmom, a ich význam spočíval v spojení mužského a ženského princípu 

ako predpokladu vzniku života. Ženskému princípu jin sa pripisovali negatívne vlastnosti, 

kým mužskému princípu jang vlastnosti pozitívne. Jin totiž predstavuje pasivitu, prázdnotu, 

tmu, je deštruktívny, spiatočnícky, studený, patrí mu Mesiac s odrazeným svetlom, tma, 

vlhkosť, zem a smrť (do zeme sa navracia mŕtve telo). Jang je princíp svetlý, teplý, aktívny, 

silný, konštruktívny a produktívny, teda kladný a patrí mu život, teplo, svetlo, takže aj nebo 

a Slnko. Takéto jednoznačné prisúdenie a rozdelenie vlastností na negatívne, patriace 

všetkému ženskému a pozitívne, patriace zasa mužskému, muselo očividne vzniknúť 

s upevňovaním patriarchálnej spoločnosti, z potreby ideologického zdôvodnenia mužskej 

nadvlády. Medzi princípom jin a jang však musí byť súlad – rovnováha vesmíru, ako aj napr. 

zdravie jednotlivca závisí práve od súladu týchto dvoch princípov. Ich spoluúčasť či súlad je 

nebeskou cestou (ťʼien-tao), ktorú musí nasledovať a s ktorou sa musí zhodovať aj cesta 

ľudská (žen-tao).
6
 

Nemôžeme však tvrdiť, že by čínske ženy boli vždy len trpiacimi, zakríknutými 

osobnosťami, ktoré sa neodvažovali dať najavo svoj názor.
7
 Ak sa podriadené postavenie 

ženy prejavovalo v plnom rozsahu u dievčat a u mladých manželiek, rozhodne tomu tak 

nebolo vo vyššom veku. S pribúdajúcim vekom totiž stúpal význam ženy v rodinnom 

prostredí a hlavne ak sa z nej stala svokra a neskôr aj „stará pani“ (lao-tchaj-tchaj). A pokiaľ 

išlo o život verejný, i keď sama nemohla mať formálne vo svojich rukách žiadnu 

verejnoprávnu moc (snáď naozaj len s výnimkou cisárovnej – vdovy, v prípade neplnoletého 

vládcu), neznamenalo to, že by aspoň časť tejto moci nemala fakticky v rukách. Sú známe 

nepočetné prípady onoho typicky zákulisného vplyvu významných členiek cisárovho háremu 

i pokrvných príbuzných vládcu, a to ani nemusíme zvýrazňovať osudový vplyv význačných 

kurtizán, ktoré nie raz dokázali i v Číne podstatne ovplyvniť vývoj v celej ríši. Pokiaľ za 

normálnych okolností bola žena, hlavne manželka, nútená tráviť takmer celý čas s rodinou, 

                                                                                                                                                         
„pred nebom a zemou“. Tento v podstate naivný materializmus dopĺňa živelná dialektika práve vďaka chápaniu 

polaritných síl jin a jang. V prírode sa všetko mení, pohybuje, mení sa i spoločnosť, iba tao ostáva nemenné. 

Formou existencie tao je te, ktorým sa tao prejavuje v konkrétnych javoch a veciach, ako aj v konkrétnom 

človeku. Pre človeka znamená te etický princíp zdokonaľovania sa nasledovaním cesty (tao). Taoizmus  sa 

vyjadruje proti sociálnej nerovnosti ľudí, odsudzuje bohatstvo a hlása súcit s trpiacimi a ukrivdenými – hlása 

všeobecnú lásku. Utrpenie jedných vzniklo práve preto, lebo iní porušili prirodzenosť cesty (tao). V tomto 

období vznikali v Číne taoistické kláštory , ktoré prijímali do rehole i ženy.  GREGOROVÁ, A. Bohovia, cirkvi 

a žena. Bratislava : Obzor, 1986, s. 154-158.       
6
 GREGOROVÁ, A. Bohovia, cirkvi a žena. Bratislava : Obzor, 1986, s. 154-155. 

7
 V porovnaní s obdobím staroveku, kedy môžeme hovoriť o absolútnej podriadenosti ženy, v tomto období 

(vlády dynastií Tchang a Sung) môžeme vidieť isté uvoľnenie z dogmaticko-patriarchálnych noriem 

prejavujúcich sa v postavení ženy.  
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protiváhou týchto žien bola niekedy značne početná vrstva tanečníc, herečiek, speváčok, 

kurtizán a vôbec žien podieľajúcich sa na zábavnom priemysle, dokonale organizovanom 

predovšetkým vo veľkých mestách, hlavne v sídelnom meste Južných Sung, Chang-čou.   

 

Starostlivosť o ženské telo 

Starostlivosť o ženské telo úzko súviselo so stravou, ktorej Číňania pripisovali 

obrovský význam.  Príprava pokrmov bola závislá na úzkostlivom výbere potravín a príprave 

jedál, ktoré mali poskytovať tie najvyššie pôžitky. Kulinárstvo patrilo medzi zvláštne slabosti 

(či prednosti) čínskeho naturelu, často sprevádzané celým radom rituálov. V tomto zmysle 

platilo, že aj farba misiek, porcelánu má pri stravovaní svoj význam.  

Pred samotným zahájením obedu či večere sa pil špeciálne pripravovaný zelený čaj. 

Tento nápoj bol veľmi obľúbený práve u žien, keďže pred konzumáciou naštartoval 

metabolizmus  a potláčal chuť do jedla. Jednotlivé chody boli podávané tak, aby ich na stole 

vždy bolo niekoľko, pričom sa mohli jednotlivé chute dopĺňať. Samozrejme, že strava na 

dedine bolo o čosi chudobnejšia ako tá v meste, o čom svedčí aj veľkosť misiek na ryžu. 

Roľníci väčšinou jedli z väčších misiek, do ktorých sa toho viac zmestilo. Oproti tomu boli na 

mestských hostinách jedlá podávané väčšinou v plytkých miskách, ktoré sa počas večere stále 

zamieňali za čisté.  

Obrovská rozmanitosť všetkého, čo príroda v Číne ponúkala bola doplnená bohatým 

výberom korenia, čo umožňovalo docieliť v pripravovaných pokrmoch najjemnejšie chuťové 

odtiene. Sladké jedlá sa objavovali veľmi málo na jedálničku čínskych žien a taktiež 

absentovali pokrmy z múky. Ženy jedávali málo a striedmo, ale rozmanito, strava bola plná 

zeleniny, sušeného ovocia, ale i mäsa.
8
  

Špeciálny jedálniček mala tehotná žena, avšak pre ňu platilo viacero výnimiek, ktoré 

musela počas celého tehotenstva svedomito dodržiavať. Starí Číňania verili, že pre blaho 

dieťaťa je potrebný telesný pokoj a nerušená myseľ. Tehotná žena musela dbať na to, aby 

v noci neležala na boku, aby pri sedení neohýbala telo, aby nestála na jednej nohe, aby nejedla 

nezdravé alebo zle pokrájané jedlá,
9
 nepozerala sa na škaredé predmety a nepočúvala ostré 

tóny. Ak to všetko dodržiavala porodila duchom zdravé dieťa.
10

 Stravovací režim tehotných 

                                                 
8
 Bližšie: PALÁT, A. – PRŮŠEK, J. Středověká Čína. Společnost a zvyky v době dynastií Sung a Jüan. Praha : 

DharmaGaia, 2001, s. 105-108.   
9
 POLLAK, K. Medicína dávných civilizací. Praha : Orbis, 1973, s. 206.  

10
 Veľký dôraz sa v starovekej Číne kládol na deň pôrodu. Dieťa sa pri narodení považovalo už za rok staré. 

Hodina, deň, mesiac a rok sa dôsledne zaznamenávali, pretože mali  veľký význam pre ďalší život dieťaťa. 

Všetky tieto údaje sa dôkladne preberali s astrológom, ktorý určoval na základe svojich výpočtov budúcnosť 

novorodenca. Taktiež určoval deň, kedy bolo výslovne nevhodné rodiť. Za takýto deň považovali piaty deň 
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žien bol presne určený. Predovšetkým mali jesť chladné a olej obsahujúce jedlá. Po pôrode 

dostala rodička hrnček moču troj až štvorročného dieťaťa, tým sa mal uľahčiť odtok ,,zlej 

krvi“. Proti chudokrvnosti dostávala k jedlu sušenú placentu. Tri dni po pôrode dostávala len 

proso a ryžový odvar. Čínski lekári radili jesť ženám kašu z kureniec, ovocie pokrájané na 

plátky, kapustu a šupky z jabĺk. Taktiež ju vystríhali pred pohlavným stykom. Tehotná žena v  

Číne bývala mesiac pred pôrodom odlúčene. Muž za ňou denne posielal sluhu s odkazom. 

Žena odpovedala prostredníctvom svojej mu až do chvíle, kým sa dieťa nenarodilo. Aj 

Číňania verili na urieknutie. Čínski lekári vystríhali tehotné ženy pred pohľadom na myš, 

zajaca, korytnačku, zmiju, ropuchu atď. Za príznak blížiaceho sa pôrodu považovali 

zrýchlený tep pri koreni prostredníka, pretože táto časť ženinej ruky bola v úplnom súlade 

s treťou a prostrednou časťou ženinho tela, teda s rodidlami. Lekári zakazovali žene hneď po 

pôrode ležať, musela sedieť vzpriamená na svojom lôžku. Aby sa jej sedelo pohodlne, bolo 

potrebné dať jej za chrbát vankúše. Mala sa vystríhať hluku, aby sa nezľakla, chrániť sa pred 

ostrým vzduchom a prievanom. Keďže bol čerstvý vzduch dôležitý, jej izba sa mala štyrikrát 

denne prevetrať silným octom. V južnej Číne platilo pravidlo, podľa ktorého sa muž z vyššej 

spoločnosti nerozprával so svojou ženou mesiac po pôrode. Taký istý čas nesmela do domu 

prísť žiadna návšteva. Na znamenie toho visel nad hlavným vchodom domu zväzok 

zimozelene. Všetkých obyvateľov domu považovali za nečistých  a takisto každého, kto 

v tomto období navštívil dom. Po mesiaci sa žena očistila a s ňou aj dom a mohla navštíviť po 

prvýkrát od pôrodu chrám.
11

  

 

Starostlivosť o ženskú dušu
12

 

 Starostlivosť o ženskú dušu vyplývala z príručiek, ktoré stanovovali princípy 

správania sa a podriadenosti žien. Od staroveku mala čínska spoločnosť veľmi presné 

predstavy o tom, ako sa majú ženy správať. To bola hlavná príčina, kvôli ktorej vznikali rôzne 

príručky správania. V čínskej spoločnosti sa chápali ako návod, v realite ich väčšina autorov 

                                                                                                                                                         
piateho mesiaca, obdobie jedovatých a škodlivých zvierat. O deťoch narodených v tomto období sa 

predpokladalo, že svoju životnú púť ukončia samovraždou alebo sa dopustia najhoršieho zločinu – vztiahnu ruku 

na vlastných rodičov. HRDLIČKOVÁ, V. – HRDLIČKA, Z. Čína cisáře Šen – cuanga. Praha : Mladá fronta, 

1992, s. 72-74. 
11

 V Číne sa pupočná šnúra oddeľovala nožnicami. Ak sa dieťa narodilo zdanlivo mŕtve, mala sa pupočná šnúra 

prepáliť papierom namočeným v konopnom oleji. Týmto rituálom malo vstúpiť teplo horiaceho papiera pupkom 

dieťaťa do žalúdka, kde sa jeho životní duchovia zohriali a dieťa ožilo. Ak sa narodilo zdravé dieťa, babica 

uložila pupočnú šnúru do urny s dreveným uhlím, ktorú starostlivo zapečatila a opatrovala desať rokov, niekedy 

aj celý život, aby ju potom s mŕtvolou príslušného človeka dali do hrobu. Niekedy pupočnú šnúru aj upiekli 

a dali ju dieťaťu ako prášok proti kiahňam. Bližšie: NEUMANN, S. K. Dejiny ženy. Žena staroveká. Bratislava : 

Nakladateľstvo Epocha, 1970, s. 103-294. 
12

 V tejto podkapitole sa nevenujeme divadlám, spoločenským hrám pre ženy, besiedkam, domácim prácam 

a iným aktivitám, ktoré nesporne ženskú dušu rozvíjali. Takáto téma by si zaslúžila osobitnú pozornosť. 



11 

 

označovala ako poučenia (vychádzali z toho, že žena je podriadená, a teda je nutné, aby bola 

poučená o správnosti svojho správania). O tom ako sa mala žena správať hovorí napríklad 

Príhovor k ženám od Pan Čao. Vo štvrtej kapitole s názvom O ženských vlastnostiach 

stanovuje kritéria správnych vlastností žien: „Žena má čtyři vlastnosti. Jsou to: ženské 

schopnosti, ženská mluva, ženský vzhled a ženské dovednosti. Bylo vskutku řečeno, že co se 

tyká schopností, žena nepotřebuje byt obzvláště inteligentní; co se tyká mluvy, nemusí byt 

velmi obratná; co se tyká vzhledu, nemusí byt hezká a elegantní; a co se tyká jejích 

dovedností, nemusí být lepší, než je běžné. Byt něžná a klidná, vytrvalá a tichá, cudná a 

pořádná, být opatrná ve svém chování, držet se pravidel ve všem konání – to jsou skutečné 

ženské schopnosti. Pečlivě zvažovat svůj projev, neříkat nevhodná slova, přemýšlet před tím, 

nežli promluví, nebýt upovídaná – tak vypadá skutečná ženská mluva. Mít čistě umytý obličej 

a ruce, vhodně se oblékat a pravidelně koupat, aby měla telo čisté – to je skutečný ženský 

vzhled. Věnovat se předení a tkaní, vyhýbat se žertům a smíchu, úhledně připravovat jídlo a 

víno pro hosty – to jsou skutečné ženské dovednosti. Tyto čtyři body tvoří skvělé vlastnosti 

ženy, nesmí jí chybět ani jediná z nich. Je velmi snadné toho dosáhnout, pokud si to opravdu 

vezme k srdci. Lidé v dávnověku říkali: „Cožpak není dobrota v dosahu každého? Pokud chci 

být dobrý, pak jsem dobrý!“  Toto prohlášení platí i pro ženské vlastnosti.“
13

  

 Okrem príručiek sa v tchangskej novelistike zachovalo aj niekoľko príbehov žien, 

ktoré mali inšpirovať a vystríhať nežné pohlavie pred nemorálnym správaním sa, a tak 

prispieť k ich duševnému rozvoju. V príspevku sme sa rozhodli priblížiť jednu z týchto noviel 

a dotvoriť tak celkový obraz o dobových čínskych prostriedkoch, ktoré mali ženy hlavne 

didakticky a morálne rozvíjať.   

 

Tchangská novela – Speváčka Li 

 Tento príbeh opisuje príbeh krásnej speváčky Li. Rozprávač – mužský hrdina do istej 

miery sympatizuje s postavou speváčky Li, zároveň vyzdvihuje hodnotový rebríček, na vrchu 

ktorého nie je krása Li ako pasívne pôsobenie, ale čin. „Vévodkyně z Tien, která kdysi pod 

jménem slečna Li byla proslulou zpěvačkou v sídelním městě, uváděla v úžas současníky nejen 

krásou, ale i svými činy, a zvláště to si zaslouží ocenění.“
14

  

 Rozprávač sa zamlčaním osobného mena mužskej postavy snaží zvýšiť hodnovernosť 

príbehu, a teda príbeh konštruovať nie ako rozprávanie – fikciu, ale ako zápis reality: „Rodné 

                                                 
13

 Citované podľa  publikácie: GULIK, R. H. Sexuální život ve staré Číně. Praha : Academia, 2009, s. 104-110. 
14

 Všetky citáty z novely sú citované z publikácie: FASS, J. Starožitné zrcadlo. Příběhy z doby Tchangů. Praha : 

Odeon, 1977, s. 74-87.  
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ani osobní jméno toho muže nebudu uvádět, byl to však člověk ve své době velice vážený, měl 

bohatý dům a početné služebnictvo. Ve věku, kdy se člověk obvykle začne smiřovat se svým 

osudem, měl tento muž jediného, sotva dospělého syna – nebylo mu ještě dvacet.“ 

V konfuciánskej línii príbehu nám autor vykreslil vyprevádzanie syna do hlavného mesta, 

kvôli zloženiu hlavnej skúšky: „Když složil předepsané zkoušky prvního a druhého stupně, 

nastal čas, aby se vypravil k hlavním zkouškám do sídelního města. Vybavili ho bohatě 

šatstvem i ostatními potřebami, koněm i povozem, a otec mu dal peníze v množství, které 

mohlo stačit na delší pobyt v hlavním městě.“ V kontraste k cnostnému a múdremu mužovi je 

vykreslená krásna žena. Mladí muži chodili do Čchang-anu skladať záverečné skúšky, učili sa 

konfuciánskej morálke, vyznávali jeho cnosti, avšak po okúsení mestského života žili 

a vyznávali taoistické praktiky. Príbeh speváčky Li zachytáva presne takúto podobu zmeny 

jednotlivca, ktorú je ale nutné chápať ako príčiny zmien sociálnych a vývinových.  

 Mladík je pre to, aby získal Li, ochotný urobiť všetko „Co s penězi, jestliže budu do 

smrti nešťastný, že jsem ji neměl!“ Priateľ ho upozorňuje, že ho takáto láska príde draho, lebo 

speváčku Li navštevujú iba zámožní muži. To ho však nezastaví a vyberie sa na návštevu 

k Li. Prvotné okúzlenie autor opisuje veľmi romanticky, nešetrí metaforami a prirovnaniami. 

Mladík v dome milovanej zaklame, aby dosiahol svoj cieľ, je teda ochotný porušiť 

konfuciánske cnosti. Na návšteve si mladík všíma porcelánový servis, za svoje prenocovanie 

im núka hodváb. Obe strany si týmito konvenčnými výjavmi dávajú najavo, v akej 

spoločenskej vrstve sa nachádzajú.  Výpočet drahých súčastí domu, drahého jedla svedčí 

o čínskych zvykoch, ktoré sú pri dvorení dôležitejšie ako samotné city.  

 V osamotení je mladík úprimný a priznáva sa k citom. Matka s dcérou však neustále 

prízvukujú, že pochádzajú z neurodzeného až chudobného prostredia. Matka vzťahu mladých 

požehná. Mladík sa nasťahuje do domu k milej a minie všetok svoj majetok, otcovi sa 

neozýva. Takéto správanie hodnotíme ako odklon od konfuciánskej morálky, ale ako to už 

býva v čínskej literatúre, aj takýto príbeh ma slúžiť ako výstraha pre mladých mužov, čo opäť 

robí zo ženy predstaviteľku mesiaca, konotujúceho negatívne javy – tma, chlad, smrť, zima, 

záhuba.  

 Ženská postava
15

 je vykreslená ako zákerná a zlomyseľná bytosť. Mladíka oklamala. 

Klamstvo v texte predznamenáva úsmev matky s dcérou „a když se na sebe podívaly, nějak 

divně se na sebe usmály“ ako symbol spiklenectva, dohody. Pôvodné klamstvo mladíka 

vyznieva oproti klamstvu matky s dcérou úplne nevinne. Klamstvo dvoch žien pripomína 

                                                 
15

 Pri našej interpretácii novely Speváčka Li sme sa opierali o metodológiu tzv. moderného historizmu. Bližšie: 

BOLTON, J.  Nový historismus/New Historicism. Brno : Host, 2007. 318 s.  
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divadelné predstavenie. Mladík po celej avantúre vážne ochorel. Z choroby sa vyliečil, ale zo 

smútku sa liečil spevom, až sa z neho stal jeden z najlepších spevákov v hlavnom meste. Na 

jeho predstavenia chodia najvplyvnejší ľudia z mesta a v slzách dojatia mu pri jeho speve 

tlieskajú. Zhodou okolností sa stretáva s otcom, ich stretnutie je opäť opísané veľmi 

emocionálne. Keď však emócie opadli veľmi sugestívne opíše trest mladíka za to, že pošpinil 

rodinnú česť. Otec ho zbičoval a ponechal osudu. Mladík neumrel, mesiace sa však nehýbal, 

žil pri ceste ako bezdomovec: „Některým kolemjdoucím se zželelo jeho ubohosti a z útrpnosti 

mu házeli zbytky jídel, aby se aspoň trochu nasytil. Pomalu se zotavoval z nejhoršího a asi po 

třech měsících byl schopen postavit se s pomocí klacku zase na nohy.“ Ako žobrák sa opäť 

stretáva so slečnou Li. Ona sa však nad ním zľutuje, pretože si uvedomuje, že to ako dopadol 

je jej vina: „Jeho volání zaslechla u sebe v pokoji slečna Li. Strnula a řekla služce: „To není 

nikdo jiný než můj mladý přítel, ještě poznám jeho hlas.“ Sama vyběhla ven, tak, jak byla. A 

tam skutečně stál; zubožený mladík, samý bolák a vřed, člověku stěží podobný. Pohledem, 

který se jí naskytl, byla slečna do hloubi duše otřesena: „To že jste vy, můj pane?“ Ale 

utrpení a hoře i vzrušení nad nenadálým setkáním byly příliš silné, než aby mladý muž ze sebe 

dokázal vypravit jediné slov. Když byli uvnitř, zlomeným hlasem zaúpěla: „To všechno je má 

vina, jen já jsem zavinila, že jste takhle skončil.“ Obcházely ji mrákoty, jak byla rozrušena.“  

Li sa vzoprie matke: „V té chvíli do pokoje s křikem vběhla vyplašená stařena: „Co se 

tu děje?“ „Náš přítel.“ Víc neřekla. „Okamžitě ho vyžeň, co tě jen napadlo brát ho sem v 

tomhle stavu?“ rozčileně, naléhala stařena. Dívka se vzpamatovala. Rázně se postavila matce 

na odpor, obličej jí ztvrdl a z očí metala blesky: „To neudělám! Je to syn z dobré a vážené 

rodiny! vykřikla.“ Tu nastáva posun, pretože zo ženy – predstaviteľky zla, klamstva a ľsti sa 

stáva kajúca bytosť. Vykúpi sa od matky a odchádza žiť aj s mladíkom do spoločného 

domova, kde  sa o neho stará. Donúti ho dokončiť skúšky, teda je to žena, kto navracia 

mladíka ku konfuciánskym tradíciám.  

Žena je síce príčinou nešťastia muža, je ale aj dôvodom, prečo muž doštudoval 

a vypracoval sa na jedného z najlepších úradníkov v meste. Mladá žena je obeťou svojej 

matky a povinnosti (danej v kulte predkov) byť jej podriadená. Li mladíka opúšťa, splnila 

všetky záväzky, ktoré voči nemu mala a v duchu tradície konfuciánstava a kultu predkov, 

vracia sa k chorej matke a stará sa o ňu. Celý príbeh má byť v konečnom dôsledku dôkazom 

toho, že ak sa pravidlá dodržiavajú, tak to vedie k harmónii, ak sa porušujú nasleduje skaza. 

Túto novelu môžeme považovať za obdobu žánru európskej literatúry – stredovekej morality, 

poukazujúcej na správny chod sveta, v ktorom je potrebné dodržiavať cnostné pravidlá.  
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Úplný záver vyznieva tak harmonicky, až potláča realistickú líniu celého príbehu i keď 

jeho primárnou funkciou je skôr poučenie a následné vystríhanie sa chýb. Nielenže hlavné 

postavy príbehu našli správnu cestu, ale ešte aj ich deti sú symbolom pokračovania v tradícii 

(Li sa narodili štyria chlapci). Li si podľa konfuciánskej morálky splnila všetky povinnosti, 

napravila sa a svoje skutky oľutovala a hlavne odčinila, a teda môže byť považovaná za 

príkladnú a cnostnú ženu: „Jeho choti byl přiznán čestný titul vévodkyně z Tien. Měli spolu 

čtyři syny, ti všichni se stali vysokými úředníky a nejméně úspěšný z nich byl prefektem v 

Tchaj-jüanu. Synové se oženili s dcerami z nejváženějších rodin a rovněž ostatní příbuzenstvo, 

blízké i vzdáleně, vzkvétalo a bohatlo a celý rod neměl brzy sobě rovna. Hle, původně to byla 

pouhá zpěvačka a kurtizána, a že, se takto uměla zachovat a takto žít, nevyrovnala se jí 

nakonec žádná ze slavných hrdinek všech dob. Nad tím sě člověku až dech tají!“ 

 

Špecifiká Číny súvisiace s kultom krásy – fenomén ,,ľaliové nôžky“ 

Život dievčaťa ovplyvňovalo postavenie jej rodičov a z toho sa odvodzovali aj jej 

povinnosti. Kým dievča využívané ako pracovná sila bolo ušetrené znetvorovania nožičiek, 

dievčatá v mestách a z vyšších aristokratických kruhov museli tento starodávny čínsky zvyk 

podstupovať od útleho veku a ešte aj v presvedčení, že im to zabezpečí lepší vydaj. Vznešené 

ženy si mohli dovoliť nechať si zmrzačiť nohy, spoločnosti tým ukazovali, že sú dosť bohaté 

na to, aby nemuseli pracovať. Fenomén ,,ľaliových nôžok“
16

 pre mladé dievčatá predstavoval 

bolestivý rad procedúr, pri ktorých im zväzovali nohy a nasilu zmenšovali, pokým nedosiahli 

požadovanú veľkosť. Dievčatá sa síce po tejto procedúre plazili a chodili o barlách, nemali 

však na výber, keďže cena nevesty sa posudzovala podľa veľkosti nohy. Čínske ženy mali 

a dodnes majú geneticky dané malé nohy. Poukazovanie a zvýrazňovanie ich malej veľkosti 

súviselo s kultúrnou tendenciou, pri ktorej sa charakteristické rasové znaky umelo 

zdôrazňovali. Tento zvyk mal však aj typickú starovekú črtu predstavujúcu ženino zotročenie.  

Žena sa považovala za domácu alebo erotickú bábku.  

Noha bola v Číne výrazne erotickým symbolom. Módu zakrpatených nôh je preto 

potrebné chápať hlavne v súvislosti s erotickými motívmi. Malá nôžka sa stala v Číne 

najsilnejším erotickým fetišom mužov. Veľmi rozšírené boli v tomto období pornografické 

                                                 
16

 Čínske matky vystavovali nohy svojich dcér najväčšiemu nebezpečenstvu tým, že im bránili v raste, v snahe 

dosiahnuť čím menšiu nohu. Tento fenomén bol pomenovaný čínskymi básnikmi „zlaté ľalie“. Teraz však už 

tento krutý výstrelok v Číne nie je taký rozšírený. Ešte v nedávnej dobe, ako informoval Paul Rohrbach, sa 

vytvorilo v Číne tzv. Spojenectvo „neba – nohy“, čo je program, ktorý hovorí o ponechaní  nohy dievčaťa v 

podobe, v akej ju vytvorili nebesia – od čoho je odvodený názov zmluvy. Bližšie v nemeckej publikácii: 

PALKOW, v. H. – MARCHAND, A. Liebeslexikon von A – Z. Ein Aufklärungsbuch und Ratgeber für alle 

fragen der Liebe. Mähr.-Ostrau : Verlag J. Buchsbaum, 1933, s. 480-483.  
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obrázky znázorňujúce ženskú nohu alebo muža, ktorý ju priamo bozkáva. Pre Číňanku 

znamenalo odhalenie nohy, to isté, čo pre Európanku obnaženie poprsia. Noha smela byť 

videná len očami manžela. Ženy sa snažili, aby ich malé nohy vyzerali ešte menšie. Tento 

zvyk bol spojený so spoločenským meradlom a taktiež so skrytou pohlavnou dráždivosťou. 

Doboví cestovatelia, zaoberajúci sa kultúrnymi rozdielmi krajín, ktoré navštívili, ho 

prirovnávali k manieru európskych žien, zväzovaniu útleho drieku korzetom. V oboch 

prípadoch sa ženy snažili zvýrazniť charakteristickú rasovú prednosť.  

Zmysel a pôvod tohto zvyku nie je celkom známy.
17

 Podľa starej povesti vraj vznikol 

okolo roku 1100 p. n. l., keď čínska cisárovná, známa svojou výstrednosťou a deformovane 

krivými nohami, nútila mladé čínske ženy, aby ju napodobňovali. Za Konfuciovych čias tento 

zvyk ešte neexistoval. Podľa niektorých kultúrnych historikov treba hľadať pôvod tohto 

zvyku v žiarlivosti mužov, ktorí sa týmto kritériom krásy snažili obmedziť pohyblivosť žien. 

Ide však iba o špekuláciu ako predísť nevere. Oveľa pravdepodobnejšia je teória 

o vznešenosti. Len vznešené ženy si mohli dovoliť takto zmrzačiť nohy a spoločnosti tým 

ukázali, že nie sú odkázané na prácu, a tým pádom dostatočne bohaté.  

Podľa iného príbehu obdivoval autor ľúbostných básní a milovník krásnych žien cisár 

Li Jű (937 – 978)  malé nohy.
18

 Jeho konkubína, v snahe vyhovieť cisárovým chúťkam, si 

zmrzačila nohu ako prvá v dejinách. Preto sa  predpokladá, že tento zvyk sa zaviedol do 

vysokej spoločnosti počas jeho vlády a v Číne pretrval skoro tisíc rokov.
19

 O čom svedčí zápis 

cestovateľa Stratza, ktorý si pri svojom pobyte v Číne do denníka z 11. apríla 1892 napísal: 

„Najväčší čínsky pôvab, obdivuhodne formovanú nohu, možno nájsť len u nižších tried, lebo 

ako je známe, dievčatám z vyšších kruhov ju od mladi deformujú...“.
20

 Tento fenomén 

poznačil postavenie žien a hierarchicky určoval, do akej triedy daná žena patrila. Samotné 

mrzačenie nôh sa týkalo mladých dievčat, pretože zákrok sa vykonával vo veku štyri, šesť 

alebo sedem rokov.  Z čoho vyplýva, že život dievčaťa počas vlády dynastií Tchang a Sung  

                                                 
17

 Iná povera hovorí, že vzorom pre túto módu bol neuveriteľný vzhľad nôžky istej cisárskej milenky a tanečnice 

asi z roku 500 n. l. Podľa povesti si vraj začali všetky cisárove milenky oväzovať nohy, aby sa krehkej 

tanečníčke vyrovnali. POLLAK, K. Medicína dávných civilizací. Praha : Orbis, 1973, s. 205.   
18

 Motívy nadšenia z krásnych ženských nôh môžeme nájsť vo viacerých básňach cisára. Pre ilustráciu uvádzame 

verše z básne Květy září lunou: „Jen v punčoškách / opatrně sestupuji / po santálových schůdcích, / v rukou 

střevíčky zlatem obšité.“, ktoré ilustrujú najväčšiu potechu pre muža, a to obdarovať najkrajšiu časť ženského 

tela (teda v čínskej tradícii nohu) zlatou črievičkou, v ktorej vynikne jej krása, resp. malosť. Verše citované 

podľa STOČES, F. Písně a verše staré Číny. Populární antologie čínské poezie od nejstarších dob do začátku 

čtrnáctého století. Praha : Mladá fronta, 2010,  s. 257.   
19

 HIDVÉGHYOVÁ, E. Ču C´- Čching. Ako mi hľadali nevestu. In Revue svetovej literatúry, 1999, roč. XXXV., 

s. 88-91.  
20

 Citované podľa: NEUMANN, S. K. Dejiny ženy. Žena staroveká. Bratislava : Nakladateľstvo Epocha, 1970, s. 

116 -117.  
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bol nadmieru poznačený kultom predkov a staval dievča do pozície pasívnej prijímateľky 

svojho osudu (dopredu určeného rodičmi).  

Cena nevesty sa posudzovala podľa veľkosti nohy. Nie vo všetkých oblastiach sa tento 

jav vyskytoval. Číňania na Sundských ostrovoch a ani Mandžuovia ho nepoznali. V krajoch 

ako Si-ane a Len-čou, sťahovaním nôžky nútili nohu schudnúť až po koleno. V nemajetných 

rodinách vykonávala operáciu matka, v bohatých žena na to určená. V detstve chodili dievčatá 

rovnako ako chlapci vo veľkých pantofliach. Potom sa ako štvorročné, šesťročné alebo 

sedemročné podrobovali veľmi bolestnej manipulácii. V severnej oblasti Číny bolo zvykom 

najprv nohu namasírovať, potom jej všetky prsty okrem palca násilne zohli. Obväzom celú 

nohu nasilu sťahovali. Obväz denne menili, nohu vždy vopred umyli a potreli liehom, aby 

zabránili dráždeniu. Iný spôsob bol ak pod nohu dali kovový valec a až potom násilne stiahli 

nohu obväzom, siahajúcim až po koleno, aby zabránili svalom pôsobiť proti vytvoreniu 

žiadaného tvaru. Takto znetvorená noha sa následne obula do topánky so silne vypuklou 

podošvou. Obväzy ostávali na nohách celý deň aj noc, napriek tomu, že dieťa trpelo a malo 

veľké bolesti. Aby nezabudlo chodiť, chodilo hneď po pár týždňoch. V južnej Číne bolo 

zvykom priväzovať k nohe  aj  palec, ktorý zohli na priehlavok nohy a pevne k nemu 

priviazali. Tento zákrok nemával vážne zdravotné následky. Vyskytovali sa však aj prípady, 

keď nohy zhnisali až po členky. Znetvorením sa noha stala neobyčajne malou, merala od 

špičky po pätu sedem – osem centimetrov. Túto malosť na pohľad ešte zvýrazňovala topánka 

na vysokom podpätku. Noha sa celá skrátila, dole bola tenká a celkovo zakrpatená. Okolie 

panvy sa potom zdalo byť silnejšie. Normálnu chôdzu žien považovali Číňania za hrubú. 

Chôdzu, ktorá pripomínala chodenie na chodúľoch bola pre nich ženská. Čínske dámy sa 

museli pri chôdzi opierať o palice alebo služobné, aby nespadli. Veľmi často sa kvôli 

namáhavosti a bolesti nechali nosiť otrokyňami. Doma, kde ich nik nevidel, chodili aj po 

štyroch.
21

  

 

Záver  

Záverom možno konštatovať, že rozvoj telesnej i duševnej  stránky žien v Číne počas 

panovania dynastií Tchang a Sung závisel od upevnenia otrokársko-feudálneho zriadenia, 

v ktorom nadobúdal ekonomickú prevahu muž a žena strácala svoju spoločenskú pozíciu a aj 

význam. Kult predkov, prenesený na otcovskú líniu a chápaný ako náboženská (i 

spoločenská) povinnosť, úlohu ženy napokon drasticky znížil. Patriarchálny ráz rodu a rodiny, 

                                                 
21

 Bližšie: NEUMANN, S. K. Dejiny ženy. Žena staroveká. Bratislava : Nakladateľstvo Epocha, 1970, s. 114-

117. 
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ako aj celej čínskej spoločnosti, usporiadanej prísne hierarchicky, nadobudol časom tyranské 

a despotické črty. Postavenie ženy v Číne bolo omnoho viac závislé než postavenie muža a od 

toho sa odvíjali i jej možnosti ako sa telesne i duševne  rozvíjať. V praxi to znamenalo, že až 

na celkom malé výnimky bola žena vylúčená z verejného života, keďže jej miesto bolo 

v domácnosti. Bolo vylúčené, aby sa žena stala úradníkom alebo zastávala nejaké verejné 

funkcie (aj keď sa neraz stretávame v čínskej histórii s veľmi energickou a vplyvnou 

regentkou, cisárovnou – vdovou), za normálnych okolností sa však neobjavovala ani ako 

predstaviteľ rodinného alebo iného kolektívu, ktorý by sprostredkovával styky 

s predstaviteľmi štátnej moci. Na ženu boli pri uzatváraní manželstva kladené úplne iné 

kritéria, a zvlášť pri eventuálnom rozvode, čo sa samozrejme prejavovalo aj samotným 

faktom, že manželstvo v čínskej spoločnosti nebolo monogamné.
22

 Rovnako v oblasti 

majetkoprávnej, hlavne pokiaľ išlo o vlastníctvo nehnuteľností, bolo postavenie ženy 

v porovnaní s mužmi podstatne hendikepované, a to platilo vo väčšine prípadoch i v bežnom 

spoločenskom styku, o návštevách príbuzných (aj keď práve tu, hlavne v období dynastie 

Južných Sung, dochádza v mestskom prostredí k dovtedy nevídanému uvoľneniu), takže by sa 

zdalo, že čínska žena bola za všetkých okolností zatlačená do úzadia natoľko, až úplne 

strácala svoju osobnosť a nebola schopná v živote rodiny nič ovplyvniť.
23

 

                               

    Obr. 1    Obr. 2 

Čínsky znak pre ženu
24

                   Znak jin a jang
25
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 Postavenie hlavnej manželky sa líšilo od  postavenia vedľajších žien a bolo spojené s mnohými výsadami. 

Všetky vedľajšie manželky boli podriadené hlavnej manželke. Samozrejme, že v polygamných manželstvách 

dochádzalo medzi manželkami k častým intrigám a konfliktom. V takejto situácii musel manžel vždy zastávať 

stanovisko svojej hlavnej manželky a vedľajšie ženy prísne potrestať za porušenie hierarchie. V bežnom živote 

mal však muž voľnejšiu ruku, hlavne ak mu jeho prvá manželka nedala potomka. Bezdetnosť znamenala pre 

muža najväčšiu hanbu. Ak teda manželstvo nespĺňalo svoj hlavný účel, hlavná manželka často nútila svojho 

manžela, aby si vzal jednu z vedľajších žien alebo mu ju sama zaobstarala, aby tak zaistila pokračovanie rodu. 

Všetky deti vedľajších manželiek boli legitímnymi potomkami hlavnej manželky. Napríklad syn vedľajšej 

manželky mal povinnosť po smrti svojej skutočnej matky dodržiavať predpísanú dobu smútku v dĺžke troch 

rokov. Keď zomrela hlavná manželka jeho otca, teda jeho nevlastná matka, bol povinný zachovávať trojročnú 

dĺžku smútku. BŐTTGER, W. Kultura ve staré Číně. Praha : Panorama, 1984, s. 134-137. 
23

 PALÁT, A. – PRŮŠEK, J. Středověká Čína. Společnost a zvyky v době dynastií Sung a Jüan. Praha : 

DharmaGaia, 2001, s. 282. 
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Čínska „ľaliová nôžka“  
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                               Nákres deformovanej nohy podľa 
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                  Čínska žena – typické oblečenie (Tchang)
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Obr. 7  

        Nü wa a Fu si 
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Obr. 8  

Tanečnice, rok 630
31

  

 
 

                                                 
30

 Zdroj: www.the-magic.square.blogspot.com 
31

 Zdroj: www.cina.yin.cz  

 

http://www.cina.yin.cz/


20 

 

Zoznam bibliografických odkazov 

 

Literatúra  

 

A riekol majster... Z klasických kníh konfuciánstva. Ed. M. Čarnogurská. Bratislava : Tatran, 1990. 216 

s. ISBN 80-222-0089-1.  

BOLTON, J. Nový historismus/New Historicism. Brno : Host, 2007. 318 s. ISBN 978-80-7294-217-6. 

BŐTTGER, W. Kultura ve staré Číně. Praha : Panorama, 1984. 223 s. ISBN 80-7106-397-5.  

ELIADE, M. Dejiny náboženských predstáv a ideí II. Od Gautamu Buddhu po víťazstvo kresťanstva. 

Bratislava : AGORA, 1997.  424 s. ISBN 80-967210-2-X.  

FASS, J. Starožitné zrcadlo. Příběhy z doby Tchangů. Praha : Odeon, 1977. 295 s.  

GREGOROVÁ, A. Bohovia, cirkvi a žena. Bratislava : Obzor, 1986.  280 s. 

GULIK, R. H. Sexuální život ve staré Číně. Praha : Academia, 2009. 383 s. ISBN 978-80-200-1649-2.  

HIDVÉGHYOVÁ, E. Ču Cʼ- Čching. Ako mi hľadali nevestu. In Revue svetovej literatúry, 1999, roč. 

XXXV., s. 88-91. 

HRDLIČKOVÁ, V. – HRDLIČKA, Z. Čína cisáře Šen-cuanga. Praha : Mladá fronta, 1992. 272 s. 

ISBN 23-009-92 14/78.  

LESNÝ, V. Buddhismus. Praha – Liberec : Nakladatel Jaroslav Samec, 1948. 419 s. 

NEUMANN, S. K. Dejiny ženy. Žena staroveká. Bratislava : Nakladateľstvo Epocha, 1970. 304 s.  

PALÁT, A. – PRŮŠEK, J. Středověká Čína. Společnost a zvyky v době dynastií Sung a Jüan. Praha : 

DharmaGaia, 2001. 392 s. ISBN 80-85905-39-6.  

PALKOW, v. H. – MARCHAND, A. Liebeslexikon von A – Z. Ein Aufklärungsbuch und Ratgeber für 

alle fragen der Liebe. Mähr.-Ostrau : Verlag J. Buchsbaum, 1933. 991 s. 

STOČES, F. Písně a verše staré Číny. Populární antologie čínské poezie od nejstarších dob do začátku 

čtrnáctého století. Praha : Mladá fronta, 2010. 328 s. ISBN 978-80-204-2449-5. 

WONG, E. Taoismus. Praha : Pragma, 2005. 264 s. ISBN 80-7205-173-3.  

 

On-line zdroje 

www.cina.yin.cz 

www.exil.sk 

www.symboly.xrs.cz 

www.the-magic.square.blogspot.com 

 
 

Summary 

The development of physical and mentl conditions of women in China during the reign of the Tang and 

Sung dynasties 

 

The paper aimed to describe the development of physical and mental conditions of women in China during the 

reign of the Tang and Sung dynasties. For this period in Chinese history is typical Taoism, which provided 

women the opportunity to participate in social life, offering them greater opportunities and allow them to even 

worship of female deities. Contribution not only captures the impact of religion on women's position in China 

during the reign of the two dynasties, focusing mainly on the diverse ways of taking care of a woman's body and 

soul. Also separately analyses the cult of beauty and its specific form, phenomenon called lilium feet. 
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