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Abstrakt (česky) 

 

Bakalářská práce se za zabývá transformací buddhismu na počátku dynastie Čosŏn a nejvíce se 

zaměřuje na mnišskou certifikaci točchŏp 度牒. První část práce je teoretická a stručně pokrývá 

historii buddhismu v období Korjŏ, kde se hlavně zaměřuje na změny politické a ekonomické, 

a vznikem mnišských certifikátů v Číně, které se zasadily o vznik podobných certifikátů 

v Koreji. Druhá část je praktická a věnuje se změnám hlavně v oblasti udělování točchŏp za 

prvních tří výrazných králů – Tchädžoa, Tchädžonga a Sedžonga. Konkrétně se zaměřuje na 

změny v pravidlech souvisejících s tímto certifikátem, na jeho samotné vydání a tresty, které 

postihly narušitele zákona. 

 

 

 

 

Abstract (in English):  

 

This thesis deals with the transformation of Buddhism in the Early Chosŏn period and mostly 

focuses on the monastic certification of docheop 度牒. The first part of the thesis is theoretical 

and briefly covers the history of Buddhism in the Korjŏ period, where it mainly focuses on 

political and economic changes, and the emergence of monastic certificates in China, which 

contributed to the emergence of similar certificates in Korea. The second part is practical and 

deals with changes mainly in the field of granting docheop during the first three prominent 

kings – T‘aejo, T‘aejong and Sejong. Specifically, it focuses on changes in the rules related to 

this certificate, its issuance itself and the penalties imposed on violators of the law. 
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Úvod 
 

V bakalářské práci se budu zabývat transformací korejského buddhismu v raném Čosŏnu, 

tedy v období, kdy se na trůn dostala po převratu I Sŏng-gjeho nová dynastie I. Obecně je 

buddhismus za Čosŏnu součástí mnoha studií a knih, které se zabývají různými dílčími aspekty 

tohoto náboženství. Důvodem je to, že se státní ideologií stal za Čosŏnu neokonfucianismus, 

který buddhismus ostře kritizoval a snažil se prosazovat kroky, které by ho omezily. V této práci 

se osobně zaměřím hlavně na mnišské certifikáty točchŏp 度牒, ke kterým v českém, ani 

v anglickém jazyce neexistuje žádná studie, a proto ve mně vzbudily zájem. 

Primárním cílem této bakalářské práce je nastínit počáteční vývoj točchŏp během vlády 

čosŏnských králů z prvních desetiletí – Tchädžoa, Tchädžonga a Sedžonga a představit jeho 

funkci v tehdejší společnosti. To znamená, že většina práce bude pracovat s překlady dobových 

textů, které obsahují zmínky o točchŏp. Zkoumáním točchŏp se pokusím odpovědět na otázku, 

jaký vliv měla certifikace na mnišskou obec a zda lze tento certifikát považovat za určitou formu 

omezování těch, kteří se chtěli stát mnichy. Dále se pokusím posoudit, zda byl buddhismus na 

základě mých zjištění za Čosŏnu považován za utlačované náboženství. 

Vzhledem k tomu, že měl točchŏp podstatný vliv na formování tehdejší mnišské obce, 

v první kapitole teoretické části této bakalářské práce stručně shrnu formování mnišské obce 

před čosŏnskou dobou. Neopomenu ani vývoj buddhismu v pozdním Korju, který měl podstatný 

vliv na to, jak se na buddhismus za Čosŏnu dívalo a jak s ním bylo v důsledku toho nakládáno. 

Zde se zaměřím hlavně na klášterní politiku a ekonomickou situaci. V neposlední řadě se 

v krátkosti také zaměřím na čínské mnišské certifikáty cibudie, bez jejichž vzniku by k zavedení 

korejských certifikátů točchŏp nejspíše vůbec nedošlo.  

V praktické části se pokusím přiblížit podstatu točchŏp prostřednictvím dochovaných 

dobových pramenů a to primárně dynastických análů Čosŏn wangdžo sillok 朝鮮 王朝 實錄, 

které zapisovaly každodenní život králů a královského dvora za království Čosŏn. Sepisování 

análů trvalo nepřetržitě 472 let, a to od roku 1392, kdy nastoupil na trůn první panovník Tchädžo, 

do roku 1865, kdy skončila vláda panovníka Čchŏldžonga. K některým informacím využiji také 

zákoníku Tä Mjŏngnjul čikhä 大明律直解 a administrativního kodexu Kjŏngdže jukčŏn 

經濟六典. Práce se bude zaměřovat hlavně na proces samotného vydání točchŏp, na uchazeče, 

kteří si o něj mohli zažádat a v neposlední řadě také na tresty, které potkaly narušitele zákona. 

V závěru bakalářské práce shrnu a porovnám vývoj točchŏp za vlády prvních tří významných 

králů a předložím závěry, ve kterých se pokusím odpovědět na výše zmíněné otázky.  
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Pro přepis korejštiny v bakalářské práci použiji českou vědeckou transkripci, pro přepis 

čínštiny použiji transkripce pīnyīn. Korejské názvy (zákoníků, análů, kodexů, úřadů ad.) 

přeložím při prvním výskytu do češtiny a dále v práci budu používat jen jejich korejský název.   

 

Historicko-politicko-ekonomické souvislosti 

 

Vývoj mnišské obce od Silly do Korja 

 

O hierarchii a organizaci mnišské obce Silly a Korja existují spíše jen dohady, a tak budu 

uvádět víceméně jen informace, které se mi podařilo v různých zdrojích nasbírat, ale které 

neposkytují jasnou perspektivu.  

V první polovině 7. století se Čadžang, jemuž původ zajišťoval prominentní postavení, 

rozhodl, že se stane mnichem. Jako národní mistr täguktchong se věnoval organizaci a 

systematizaci buddhistické sanghy v sillské společnosti, toto vše vykonával z kláštera 

Punhwangsa, kde působil po svém jmenování opatem. Byl aktivní jak ve světských, tak 

duchovních záležitostech. Do samotných změn v mnišské obci, která nebyla v té době ani století 

stará, se pustil podle tradice po návratu z Číny roku 643, kde strávil sedm let studiem, a dostalo 

se mu za ně velkého uznání. Nezorganizovaná a rozdělená sangha by totiž představovala pro 

stát zdroj nestability. Čistě hypoteticky to bylo kvůli tomu, že by se různé náboženské frakce 

mohly připojit k bojujícím politickým frakcím na dvoře, spojit svoje síly dohromady a ohrožovat 

tak stát.  

Za jeho přítomnosti dvůr prohlásil, že klášterní hierarchie postrádá určitá pravidla a regulace 

a že bez kontroly si sangha neudrží svoji důstojnost a čistotu.1 Čadžang se tedy pustil do 

vylepšování standardu sillské mnišské komunity a kladl důraz na dodržování vinaji. Byl 

jmenován velkým národním mistrem, čímž získal celkovou odpovědnost za plány a regulace 

pro mnichy a mnišky. Čadžang také využil svého titulu k propagaci buddhismu a jeho největším 

přínosem byla systematizace sanghy pod vedením státu. Jeho hlavní povinností bylo zavádění 

pravidel jednotného zákoníku klášterních pravidel a dohlížení na to, aby se dodržoval. Pravidla 

byla založená na vinaji školy harmaguptaka. Čadžangovi bylo vytváření regulací pro mnišskou 

obec svěřeno státem, každé z pěti divizí sanghy nařídil, aby upevnila svoje dodržování pravidel 

 
1 LEE, Peter H. a Don BAKER, ed. Sourcebook of Korean civilization. Vol. 2., From the seventeenth century to 

the modern period.Columbia University Press. New York, 1996, s. 85. 
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na základě staré interpretace dharmaguptakavinayi a založila správní mechanismus, díky 

kterému by získala dohled nad dodržováním klášterního zákoníku.2  

Hlavní buddhistické úřady byly vytvořeny už během vlády krále Čchinhŭnga (540-576) 

v roce 551. Bylo vytvořeno hned několik úřadů pro mnichy. V tomto roce byl mnich Hjerjang 

jmenován státním mistrem kuktchong, mnich Porjang byl jmenován do úřadu velkého 

duchovního tädojuna, dále bylo jmenováno devět provinčních mistrů čchutchong a osmnáct 

prefekturních mistrů kuntchong. Z pouhých názvů není možné se dozvědět, co tyto funkce 

obnášely.3 Například stéla Odžak z Tägu z roku 578 odkazuje na mnichy, kteří mají pozici 

tojuna. Zmínka na stéle naznačuje, že mniši pověření úřadem byli státem vysílaní do provincií, 

aby napomohli rozšiřování klášterní kontroly nad buddhismem v odlehlých oblastech, a také 

aby rozšířili buddhistické dogma, které se soustředilo na instituci úřadu krále. Kvůli 

rozšiřováním klášterů, a tudíž také mnišské obce a posilováním moci ústřední vlády v polovině 

7. století bylo nezbytné reorganizovat systém tak, aby byl pod přímou kontrolou státu.4 

Jaké činnosti vykonávali mniši, kteří měli na starost spravování mnišské obce, jaký byl tím 

pádem vývoj buddhismu za Silly, je neznámý. Nam Tong-sin rozlišuje tři období, kdy se 

klášterní správa vyvíjela, první nastalo roku 551, kdy se objevili první mniši pověření úřadem 

v čele s Čadžangem, a skončilo roku 668 sjednocením, další období, ve kterém existovali pouze 

civilní úředníci spravující klášterní záležitosti, pokračovalo od sjednocení až do roku 785, kdy 

byl zavedený titul čŏngbŏpčchŏn, udělovaný ctnostným a učeným mnichům, poslední období 

se datuje od roku 785, kdy kláštery spravovali společně civilní a mnišští úředníci. Kromě toho 

se v 8. století po vzoru tangské Číny zavedly v mnišské obci oficiální ordinace a registrace pro 

mnichy.5 

Poté, co po sjednocení Tří království vznikla Sjednocená Sila, se objevil ještě další důležitý 

titul – státní učitel kuksa. Tento titul vznikl na žádost krále Munmua, který před svým koncem 

poprosil svého následovníka Sinmuna, aby jmenoval mnicha Kjŏnghŭnga státním učitelem. 

Státní učitel představoval pouze symbolickou hlavu mnišské komunity, což znamenalo, že 

národnímu mistru zůstaly na starost správní záležitosti. Zároveň byli tito mniši opředeni 

legendami o svých údajně nadpřirozených schopnostech a zázracích, které se v jejich 

 
2 BUSWELL, Robert E., ed. Religions of Korea in practice. Princeton University Press, Princeton, N.J.,  

2007, s. 54.   
3 VERMEERSCH, Sem. The power of the Buddhas: the politics of Buddhism during the Koryo dynasty (918-

1392). Harvard University Asia Center. Cambridge, Mass, 2008, s. 205. 
4 BUSWELL, Robert E., ed. Religions of Korea in practice. Princeton University Press, Princeton, N.J., 2007, s. 

54-55.   
5 VERMEERSCH, Sem. The power of the Buddhas: the politics of Buddhism during the Koryo dynasty (918-

1392). Harvard University Asia Center. Cambridge, Mass, 2008, s. 209. 
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přítomnosti stávaly. Ale s postupem času se od zázraků začalo ustupovat a na státního učitele 

byli navrhováni například mniši, kteří pomohli obyčejným lidem jako v případě Čchŏnsua, který 

během mrazivé noci zachránil podchlazenou dívku. 6  Během 9. století se okolnosti okolo 

jmenování státního učitele znovu změnily. Vermeersh říká, že to mohlo být z důvodu vzniku 

nové sŏnové školy, která kladla větší důraz na sebekultivaci než na studium doktrín nebo na 

magii, což podporuje i fakt, že od poloviny 9. století se státními učiteli stávali pouze mniši ze 

sŏnové školy.7 Prvním učitelem ze sŏnové školy se stal Hjŏnuk, zároveň jeho následovníci jako 

Pŏmil nebo Mujŏm, který měl dokonce i nižší postavení. Tím se ukazuje, že ve druhé polovině 

9. století byl spíše než region, ze kterého mnich pocházel, nebo jeho status důležitější vliv nebo 

zásluhy.8 

Státní učitelé byli voleni i po založení Korja v roce 918, ze začátku se ale jednalo se o 

jmenování posledními sillskými králi a až poté, co na trůn usedl ve stejném roce král Tchädžo, 

přišla změna v podobě jmenování královského učitele wangsa, který nahradil národního mistra 

a fungoval po boku státního učitele. Tito tituly představovaly nejvyšší hodnosti pro mnichy, 

které dotyčný mnich mohl za Korja získat. Většina královských učitelů byla nakonec jmenována 

na post státního učitele, což znamenalo, že mohli odejít z hlavního města. Díky těmto titulům 

mohl mít mnich privilegovaný status na královském dvoře a mohlo se mu dostat velké prestiže 

v tehdejší společnosti. K získání takového titulu musel mnich projít zkouškou a po ní musel 

dojít až k hodnosti täsŏnsa nebo sŭngtchong.9   

Za Tchädžoa se ze státního učitele stal symbolický duchovní vůdce země, čímž byl sice 

zbaven polického vlivu, ale na druhou stranu se tímto ukázalo, že buddhismus nemá důležitou 

roli jen ve státě, ale hlavně také mezi všemi lidmi, o jejichž blaho se státní učitel staral. Při 

srovnání Korja s předchozími dynastiemi fungovalo nejvíce sepětí státu a ideologie. Toto je 

vidět například na korunovačním systému, kdy legitimizace krále závisela na buddhismu, který 

během korunovace stál nad trůnem.10 Ačkoliv jejich role byla symbolická, je možné, že některé 

pravomoci, které měl úřad státního mistra za Silly, byly převedeny na učitele. Královský učitel 

 
6 VERMEERSCH, Sem. The power of the Buddhas: the politics of Buddhism during the Koryo dynasty (918-

1392). Harvard University Asia Center. Cambridge, Mass, 2008, s. 243-244. 
7 VERMEERSCH, Sem. The power of the Buddhas: the politics of Buddhism during the Koryo dynasty (918-

1392). Harvard University Asia Center. Cambridge, Mass, 2008, s. 244-245. 
8 LANCASTER, Lewis R., Kikun SUH a Chai-Shin YU, ed. Buddhism in Koryŏ: A Royal Religion. Asian 

Humanities Press. Fremont, 2002, s. 7.  
9 VERMEERSCH, Sem. The power of the Buddhas: the politics of Buddhism during the Koryo dynasty (918-

1392). Harvard University Asia Center. Cambridge, Mass, 2008, s. 238. 
10 LANCASTER, Lewis R., Kikun SUH a Chai-Shin YU, ed. Buddhism in Koryŏ: A Royal Religion. Asian 

Humanities Press. Fremont, 2002, s. 9.  
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měl také symbolickou funkci, působil na královském dvoře, kde měl za úkol radit králi a učit ho 

buddhismu.  

Jak státní učitel, tak i královský učitel se po celou dobu Korja těšil vysoké prestiži, až na 

období vlády Sŏngdžonga (981-997), kdy byl buddhismus upozaděn na úkor konfucianismu. 

Sŏngdžong byl sám příznivcem konfucianismu a rušil i nákladné a dle něj zbytečné slavnosti 

jako svátek lampionů jŏndŭng hö.11 To ale netrvalo dlouho, protože na Koreu začali ze severu 

útočit Kitané a lidé v těchto těžkých časech lpěli hlavně k buddhismu. Král Hjŏngdžong (1000-

1031), který čelil dalším invazím, odvolal politiku utlačování buddhismu a obnovil ceremonie 

jako jŏndŭng hö a svátek osmi předpisů pchalgwan hö, které byly králem Sŏngdžongem 

zakázané.  

 

Korjŏ, buddhistické kláštery a stát 

 

Spojení buddhismu a státu bylo za Korja velmi silné. Toto spojení začalo v počátcích 

buddhismu v Koreji, kdy králové poskytovali mnichům střechu nad hlavou a jídlo. Také jim 

později darovali kláštery a pole s otroky. Darování pozemků králem, kterým se říkalo „pole pro 

zásluhy“, je vidět po celou dobu království Silla, například král Ädžang (800-809) daroval 

klášteru Häinsa 2 500 kjŏl pozemků za uzdravení jeho ženy.12 Další, co naznačuje silné spojení 

buddhismu a státu, je přijímání buddhistických jmen králi a jejich následná vize, že linie 

sŏnggol je spjata s linií historického Buddhy.13 V souvislosti s tímto někteří učenci prohlašovali, 

že buddhismus sehrál v tomto systému kostí hlavní roli.14 Dalším důkazem je systém národních 

patriarchů a učitelů, kterému jsem se věnovala v předešlé podkapitole. 

Buddhistické kláštery byly velkou součástí socio-ekonomického problému, kterému 

společnost za Korja čelila, a buddhismus byl jednou z jeho hlavních příčin. Moc buddhismu 

pramenila hlavně z majetku klášterů a jeho ekonomického spravování. Největší příjem měly 

kláštery z vlastnictví mnoha polí, kde pracovali lidé, kteří jim část svojí úrody odváděli za to, 

že na jejich polích mohli pěstovat plodiny. Díky tomu rostl nejen majetek klášterů, ale i samotná 

moc buddhismu jako takového. Rozloha polí stále narůstala a v souvislosti s tím přibývalo i 

rolníků a mnichů, kteří se o rozšiřující se podnikání starali. Mnichů neustále přibývalo také 

 
11 BURKUŠOVÁ, Mona. Sborník mladých koreanistů (2). Nový vlna. Praha, 2015, s. 179. 
12 VERMEERSCH, Sem. The power of the Buddhas: the politics of Buddhism during the Koryo dynasty (918-

1392). Harvard University Asia Center. Cambridge, Mass, 2008, s. 278. 
13 Králové si přidávali před jméno slabiku Sŏk, což mělo zakládat jejich příbuznost s historickým Buddhou 

Šákjamunim. 
14 LANCASTER, Lewis R., Kikun SUH a Chai-Shin YU, ed. Buddhism in Koryŏ: A Royal Religion. Asian 

Humanities Press. Fremont, 2002, s. 4. 
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proto, že se lidé chtěli tímto způsobem vyhnout nuceným anebo mobilizačním pracím nebo 

práci, při níž museli odvádět daně. O tom se dokonce hovořilo i na královském dvoře v roce 

1363, kdy v Koreji vládl 13. rokem král Kongmin a kdy se rozhodlo, že pouze rodiny, které 

mají tři a více synů, mohou jednomu synovi dovolit, aby odešel do kláštera.15 

Kromě koupě nebo konfiskace mohl klášter pole získat třemi způsoby – jako královský dar 

sa, sagŭp, darem sinap nebo tzv. podvolením kidžŏn, tchutchak, kdy rolník věnoval vlastní pole 

klášteru a stal se tak nájemcem16 pravděpodobně pro to, aby se dostal pod ochranu kláštera a 

nemusel platit daně přímo státu.  

Rostl i samotný počet klášterů, který byl patrný už na počátku Korja, kdy se i stávalo, že 

někteří z mnichů měli své soukromé budovy, ve kterých bydleli. Kláštery byly jednoduše po 

celé zemi, velký počet jich vyrůstal ať už v bývalých hlavních městech, tak i za Korja 

v tehdejším hlavním městě Songdo17 a jinak na tom nebyly ani provincie. Společně s tím rostl 

i počet polí a klášterních otroků, kteří na nich pracovali.  

Záznamy kronik z tehdejších dob dokazují, že se kláštery snažily najít cesty, jak navýšit své 

zisky. Za krále Čchungnjŏla (1274-1308) roku 1285 stát vydal povolení k založení 

zemědělských usedlostí na neregistrovaných pozemcích, aby se zvýšila zemědělská produkce. 

Kláštery pro větší zisky rozšiřovaly své zemědělské pozemky na neregistrovaná pole, aby právě 

získaly povolení na nich vytvořit nové zemědělské pozemky. Toto dělaly prostřednictvím 

aristokratů, na které pole převedly, a oni pro ně pak získali povolení.18 

V pozdním Korju moc buddhismu v podobě rozšiřování polí a držení kontroly nad rolníky 

narůstala s podporou od státu. Kláštery vlastnily velký podíl potravinových zdrojů státu, což 

ohrožovalo finanční stabilitu Korja. Spolupráce mezi kláštery a majetnými aristokraty 

oslabovala finančně stát tím, že v zemi vyrůstala velká sídla aristokratů. Finanční prostředky se 

používaly také na velké oslavy a náboženské události jako už zmíněné slavnosti jŏndŭng hö a 

pchalgwan hö, používaly se jako příspěvky pro mnichy, na shromáždění ke čtení súter a jiné. 

Takové události dovedly stát do situace, kdy musel začít uvažovat o změnách v systému 

kontroly zemědělských pozemků a ve státních financích, protože právě těch začínal být 

společně s vojenskými prostředky nedostatek. 

 
15 KIM, Sung-Eun Thomas. Perception of Monastic Slaves by Scholar-Officials and Monks in the Late Koryo 

and Early Choson Periods. Journal of Korean Religions, 2016, s. 9. 
16 VERMEERSCH, Sem. The power of the Buddhas: the politics of Buddhism during the Koryo dynasty (918-

1392). Harvard University Asia Center. Cambridge, Mass, 2008, s. 286. 
17 Dnešní Käsong. 
18 LANCASTER, Lewis R., Chai-Shin YU, ed. Buddhism in the Early Choson: Suppression and Tranformation. 

Asian Humanities Press. Fremont, 2002, s. 5-6. 
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Kláštery během Korja měly kontrolu nad jednou šestinou všech obdělávaných pozemků. Na 

počátku Korjŏ ale byly pozemky darované pouze takovými klášterům, které měly přínos pro 

novou dynastii, ať už byly oddané zakladateli Tchädžoovi nebo byly důležité pro pokračování 

dynastie jako například klášter Haeinsa.19 

V pozdním Korju politika buddhismu neunikla pozornosti neokonfuciánských učenců, kteří 

se skládali hlavně z nižších úředníků místních úřadů a majitelů pozemků na venkově. 

Konfucianismus byl důležitou součástí při vytváření správního a byrokratického systému za 

dynastie Korjŏ. An Hjang (1243–1306), který jako první představil v Korju neokonfucianismus, 

o buddhismu prohlašoval, že má nemorální a barbarský pohled na svět, zatímco o 

neokonfucianismu říkal, že je to sada praktických a morálních nástrojů pro řízení státu. Pro 

srovnání Čchö Sŭng-no (927–989) na počátku Korja zdůrazňoval, že buddhismus je základ pro 

kultivaci morálních zásad, zatímco konfucianismus je základ pro vedení státu.20 Čchö Sŭng-no 

mimo jiné kritizoval také dva buddhistické svátky jŏndŭng hö a pchalgwanhö. Další 

neokonfuciánský učenec I Če-hjŏn (1278-1376) kritizoval buddhismus za to, že spoléhal na 

mocné rodiny a aristokracii pro to, aby vykořisťoval státní majetek, a zároveň říkal, že cesta 

Buddhy byla založena na soucitu a dobročinnosti. Tyto dva výroky se shodovaly s dvěma 

konfuciánskými ctnostmi – láskou a poctivostí. Další vlivný literát konce dynastie I Kok (1298-

1351) tvrdil, že praxe buddhismu pomáhá v upevnění soucitu, zlepšuje životní podmínky, čímž 

napomáhá k vývoji zdravého psychického stavu lidí a vlády. Tito dva učenci se snažili najít 

společné rysy buddhismu a konfucianismu a jejich cílem bylo buddhismus – zejména kvůli jeho 

zkorumpovanosti – reformovat. Řadili se k těm literátům, kteří nebyli protibuddhističtí a jejichž 

cílem nebylo vytvoření sociálněpolitického řádu založeného na neokonfucianismu.21  

Z antibuddhistických neokonfuciánů bych jmenovala Čŏng To-džŏna (1342–1398), který po 

založení nového státu Čosŏn hrál hlavní roli ve vývoji neokonfucianismu jako státní ideologie 

a otevřeně ve svých spisech jako O mysli, materiální síle a zásadách Simgiri pjŏn  葖絥翓诈 a 

Souboru kritiky proti buddhismu Pulssi čappjŏn 佛氏雜辨 kritizuje buddhismus. 

Neokonfuciáni kritizovali buddhismus jak z filozofického, tak ze sociopolitického hlediska. 

Na konci Korjŏ se dívali na buddhismus velmi kriticky. Buddhismus byl všudypřítomný, úzce 

spojený s aristokraty, královským dvorem a lidmi, byl kvůli své politice s mnoha poli 

ekonomicky zkorumpovaný, a tak usilovali o to, aby toto náboženství nahradila nová ideologie 

 
19 VERMEERSCH, Sem. The power of the Buddhas: the politics of Buddhism during the Koryo dynasty (918-

1392). Harvard University Asia Center. Cambridge, Mass, 2008, s. 310. 
20 CHOI, Yeonsik. To Survive as a Buddhist Monk in a Confucian State. Korea Journal 47(3). 2007, s. 108. 
21 CHOI, Yeonsik. To Survive as a Buddhist Monk in a Confucian State. Korea Journal 47(3). 2007, s. 110. 
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– neokonfucianismus, což se nakonec podařilo. Nová dynastie I přijala neokonfucianismus jako 

novou státní ideologii, buddhismus ztratil svou důvěryhodnost a čelil ze strany vlády 

omezování v podobě konfiskace polí, rušení klášterů a škol.  

 

Čínské certifikáty 

 

Čína jakožto velký kulturní, politický a náboženský vzor byla pro okolní státy studnou 

inspirace. Nejinak tomu byl v případě středověké Koreji, která z Číny přebírala mnoho věcí, ať 

už to byly zákoníky, lunární kalendář a náboženství jako buddhismus nebo taoismus. Proto není 

překvapující, že svůj původ má v Číně i mnišská certifikace točchŏp.  

V Číně tento mnišský certifikát vznikl o stovky let dříve v roce 747. V čínštině se tomuto 

certifikátu říkalo cibudie 祠部牒 neboli certifikát úřadu obětování. Používání certifikátu bylo 

zavedeno jako pokus o napravení mnišské komunity v intelektuální a morální rovině, ale 

nakonec se tyto certifikáty staly hlavním nástrojem, které v mnišské obci způsobily korupci a 

degradaci nauky Certifikáty byly s největší pravděpodobností zavedeny v roce 747, kdy si císař 

Xuanzong začal všímat toho, že v mnišské obci přibývá mladých a zdatných mnichů a mnišek, 

kteří v buddhistických klášterech hledali útočiště. Utíkali tak před daněmi, nucenou prací nebo 

před zákonem.22 Mniši a mnišky v Číně podléhali prostřednictvím tohoto certifikátu anebo za 

pomoci každoroční nebo tříroční registrace úřednickému dohledu. Údajně toto začalo už v roce 

729 za dynastie Tang, kdy čínský stát požadoval, aby mniši registrovali svoji ordinaci. Jedna 

kopie této registrace byla uložena v Úřadu obětování Cibu 祠部, od jehož názvu je odvozený 

název certifikátu, a druhá v lokálním vládním úřadu. Za dynastie Song mniši nemohli být 

ordinováni klášterem, dokud neobdrželi oficiální vládní povolení. A ten, kdo nebyl oficiálně 

zaregistrován, byl laicizován. Ale tradičně se předpokládá, že tyto certifikáty byly poprvé 

vydávány v roce 747 během tangské dynastie a byly od mnichů vyžadovány v případě jakékoliv 

pozice, kterou v klášteře zastávali. Na certifikátu bylo napsané jméno dotyčného mnicha a byly 

vydány pouze poté, co uchazeč prošel úspěšně několika zkouškami v klášteře.23 

Uchazeči o členství v mnišské obci museli projít přísnými zkouškami ze znalosti súter, čímž 

měli dokázat minimální úroveň zběhlosti v buddhistickém učení. Taková zkouška obvykle 

probíhala tak, že kandidát musel recitovat určitý počet stránek ze súter jako byla například 

 
22 CH'EN, Kenneth. The Sale of Monk Certificates during the Sung Dynasty: A Factor in the Decline of 

Buddhism in China. The Harvard Theological Review 49(4). 1956, s. 310. 
23 BUSHWELL, Robert Jr. a Donald S. Jr. LOPEZ. The Princeton Dictionary of Buddhism. Princeton University 

Press. New Jersey, 2013, s. 192. 
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Lotosová sútra, nebo číst a vysvětli nějaký text. Certifikát se jménem mnicha byl vydán vrchním 

úředníkem Ministerstva obřadů pouze, pokud byla zkouška složena úspěšně. Během ceremonie 

se platilo za oholení hlavy a za pokrytí nákladu na papír a tuš potřebných k vytvoření certifikátu. 

Za obojí musel mnich zaplatit vždy jednou šňůrkou mincí. Poté, co mnich certifikát získal, byl 

považován za oficiálně ordinovaného. Certifikát si uložil do krabičky cibu tong 祠部筒, kterou 

ukázal opatovi, správcům a vedoucím úředníkům kláštera, ve kterém chtěl pobývat, uklonil se 

a každému třikrát poděkoval. Zároveň musel mít toto cibu tong u sebe, pokud cestoval mezi 

kláštery.24 Vydávání certifikátu mělo zamezit soukromým ordinacím, stejně jako udržení počtu 

mnichů na přijatelné úrovni.  

Od získání certifikátu prostřednictvím zkoušky se ale s postupem času upouštělo, a nakonec 

se mnišské certifikáty začaly prodávat. Ačkoliv se dlouho věřilo, že tento prodej začal za 

dynastie Song, důkazy o tom, že prodej probíhal i v dřívějších letech, lze najít už za císaře 

Rueizonga (684) z tangské dynastie. Prodej mnišských certifikátů se uskutečnil také na konci 

povstání An Lush-ana, které vypuklo v roce 755 a vysálo z císařské pokladny peníze, a proto se 

čínská vláda rozhodla, že začne certifikáty v ceně sta šňůrek mincí prodávat. Velké množství se 

jich prodalo v hlavních městech Chang-an a Loyang. A do pokladny se získalo na milion šňůrek 

mincí. 25  Během následující dynastie Song obchod s těmito certifikáty vzkvétal a stal se 

prozatímním opatřením za daňové krize, kterou způsobily další rozsáhlé vojenské projekty. 

Prodej certifikátů se na jednu stranu sice stal velkým zdrojem příjmů do císařské pokladny, ale 

na druhou stranu se tato politika stala jednou z největších přítěží pro buddhistickou komunitu za 

dynastie Song. 

V roce 1067 byly certifikáty rozděleny na dvě kategorie: certifikáty, na kterých už bylo 

napsané uchazečovo jméno, a prázdné certifikáty, na které se mělo jméno teprve napsat. První 

certifikáty, tedy ty se jménem, se dávaly pouze těm, kteří prošli zkouškou nebo jim byl dán jako 

forma přízně císařské rodiny. Během vlády Taizonga (976-997) vyšel edikt, který zakazoval 

úředníkům získávání monopolu certifikátů v jedné oblasti a prodávání je jiné oblasti. Takový 

edikt naznačoval, že už se v té době certifikáty prodávaly. Ale obvykle se věří, že tento prodej 

certifikátů začal až za císaře Shenzonga (1068-1075).26 Během Severních Songů se množství 

certifikátů prodaných na trzích měnil v závislosti na vládních výdajích a potřebách, jejich prodej 

 
24 BUSHWELL, Robert Jr. a Donald S. Jr. LOPEZ. The Princeton Dictionary of Buddhism. Princeton University 

Press. New Jersey, 2013, s 192. 
25 CH'EN, Kenneth. The Sale of Monk Certificates during the Sung Dynasty: A Factor in the Decline of 

Buddhism in China. The Harvard Theological Review 49(4). 1956, s. 311-317. 
26 CH'EN, Kenneth. Buddhism in China: A Historical Survey.: Princeton University Press. New Jersey, 1972. s. 

247-248. 
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byl někdy zakázán, jindy podporován. Ale jak Severní Songové převáděli svoje zdroje na 

financování válek se sousedními kmeny, potřeba finančních prostředků způsobila to, že trhy 

byly zaplavené certifikáty. Tento prodej dosáhl svého vrcholu za císaře Gaozo-nga (1127-1162) 

a Xiaozonga (1163-1189). Je odhadováno, že během let 1161-1169 prodala vláda na 120 000 

certifikátů. Tyto certifikáty se staly důležitějším finančním přínosem pro dynastii Song než daně 

uvalené na sůl a obchod a byly cenným zbožím, které bylo zproštěno výrazných daní.27 

Pokud chtěl člověk získat certifikát už se svým jménem, musel o mnišský certifikát nejdříve 

podat žádost představenému kláštera, v které uvedl svoje jméno, místo narození, věk, touhu 

opustit světský život, souhlas rodičů a absenci cejchu, který by prozrazoval, že v minulosti 

spáchal nějaký zločin. Když toto prošlo, setkal se s opatem kláštera, který s uchazečem vedl 

rozhovor, aby zjistil, zda má potřebné předpoklady k tomu se mnichem stát. Mnichem se nemohl 

stát člověk mladší devatenácti let nebo narušitel zákona. Pokud uchazeč prošel, začal žít 

v klášteře, kde musel dodržovat buddhistické zásady, učit se buddhistickým textům a plnit 

jednoduché pochůzky a práci pro starší mnichy. Tato fáze v pozici novice trvala jeden rok a 

uchazeč se mohl ucházet o to stát se mnichem tím, že stejně jako za dynastie Tang recitoval 

většinou Lotosovou sútru. Ceremonie po úspěšném složení zkoušky probíhala ve velké síni 

kláštera, kde se mnich vysvlékl ze svého světského oblečení a oblékl si buddhistické roucho, 

poté se odebral ke svému mistrovi, který mu oholil hlavu, a podstoupil ordinaci. Během 

ceremonie proběhly ordinační obřady, které naznačovaly odchod z domova a vstoupení do 

buddhistického řádu. K tomu, aby byla ceremonie provedena, si musel mnich našetřit dvě 

šňůrky mincí, protože musel zaplatit za oholení hlavy a za vydání certifikátu. V certifikátu bylo 

napsané jeho světské a klášterní jméno, rodné místo, věk, klášter, v kterém pobýval, jméno jeho 

mistra a datum, kdy certifikát dostal. 

Druhou možností, jak certifikát získat, bylo koupit si ho na trhu. Cena těchto prázdných 

certifikátů se výrazně měnila a obecně rok od roku rostla. V začátcích v roce 1068 jejich cena 

byla 130 šňůrek mincí. Za to si člověk mohl koupit 75 štůčků hedvábí nebo 135 měřic rýže, 

v roce 1192 cena vyrostla na 800 šňůrek mincí. I přes vysokou cenu se ale certifikátů prodávalo 

ročně okolo 9 000.28 Rostoucí inflace ale způsobila, že si prostý člověk nebo člověk středního 

postavení certifikát nemohl dovolit.  Mnoho klášterů tak bylo donuceno vzít nastřádané peníze 

od uchazečů a žádat o příspěvky laiky, aby mohly poskytnout finanční prostředky těm, kteří na 

 
27 YIFA. The Origins of Buddhist Monastic Codes in China: An Annotated Translation and Study of the 

Chanyuan qinggui. University of Hawai‘i Press. Honolulu, 2002, s. 76. 
28 CH'EN, Kenneth. The Sale of Monk Certificates during the Sung Dynasty: A Factor in the Decline of 

Buddhism in China. The Harvard Theological Review 49(4). 1956, s. 313-317. 
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to neměli. Oholení hlavy nebyl za žádných okolností jednoduchý proces a byl mimo finanční 

možnosti většiny lidí. Navzdory rostoucí potížím při obstarání certifikátu, množství certifikátů 

v oběhu postupně narůstalo, a to vedlo k přispění prudkého úpadku v soudržnosti a celkově 

etických a náboženských standardech klášterní komunity.29  

Certifikát šlo získat ještě jedním způsobem. Člověk ho mohl dostat jako vyjádření přízně 

císařské rodiny, což se obvykle dělo během panovníkových narozenin, jeho návštěvy kláštera, 

nebo jako projev oficiálního uznání chrámu nebo klášteru. V tomto případě, stejně jako 

v případě získání certifikátu zkouškou, člověk nemusel za certifikát platit. Co musel ale platit 

každý budoucí mnich, byla jedna šňůrka mincí za oholení hlavy a druhá za sepsání údajů a 

vystavení certifikátu. Když už se člověk mnichem nakonec stane, neznamená to, že je úplně 

zproštěn jakýkoliv poplatků státu. Naopak. I když se člověk mnichem stal, musel jednou za rok 

nebo jednou za tři roky zaplatit registrační poplatek, za to mu byl vládou vydán certifikát, který 

byl důkazem toho, že je jeho majitel zproštěn povinné vojenské služby. I tento certifikát u sebe 

musel mnich společně s certifikátem cibudie mít u sebe. Tento vojenské služby zprošťující 

certifikát se měl začít vydávat v 15. roce éry Shaoxing (1145) císaře Gaozonga.30  

Ačkoliv byli mniši osvobozeni od mobilizačních kampaní, nucených prací či roboty, způsob 

jejich života během dynastie Song se neobešel bez těžkostí. Uchazeči byli nuceni našetřit velké 

částky peněz předtím, než si vůbec mohli certifikát oholení hlavy pořídit. Ti nejchudší někdy 

čekali až 20 let, než si mohli certifikát pořídit.31 A než ho vůbec dostali, museli ještě zaplatit 

dvě šňůrky mincí, aby si zaplatili za ordinaci a vydání certifikátu. Dokud si uchazeč nenašetřil 

a nestal se mnichem, musel samozřejmě platit daně. Zatímco tedy bylo běžné, že mniši byli 

zproštěni daní, značná část z nich – ta, která třeba rok čekala v klášteře na oholení hlavy – 

pokračovala v placení daní, a dokonce i ti, co si ji oholili museli platit roční poplatky. Po oholení 

hlavy mniši dostali status novice a po ordinaci jim byl dán ordinační certifikát Ministerstva 

obřadů. K tomu jim byl klášterem vydán ještě dokument s názvem Šest uvědomění 六念, který 

obsahoval podpis ordinačních preceptorů. Tyto tři dokumenty – certifikát oholení hlavy, 

ordinační certifikát a Šest uvědomění byly standartní dokumenty potřebné k vystavení 

cestovního povolení, pokud se mnich chystal opustit klášter a někam se vydat. Certifikát oholení 

hlavy a certifikát, který dostával za placení ročních poplatků, musel mít neustále u sebe. 

 
29 YIFA. The Origins of Buddhist Monastic Codes in China: An Annotated Translation and Study of the 

Chanyuan qinggui. University of Hawai‘i Press. Honolulu, 2002, s. 77. 
30 YIFA. The Origins of Buddhist Monastic Codes in China: An Annotated Translation and Study of the 

Chanyuan qinggui. University of Hawai‘i Press. Honolulu, 2002, s. 77-78. 
31 YIFA. The Origins of Buddhist Monastic Codes in China: An Annotated Translation and Study of the 

Chanyuan qinggui. University of Hawai‘i Press. Honolulu, 2002, s. 78. 
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Točchŏp 
 

Za Korja se stát řídil Hunjo sipčo 訓要十條. Jednalo se jakési základní předpisy, které údajně 

sestavil ve svém stáří král Wang Kŏn jako politickou závěť, protože se obával, že by po jeho 

odchodu z trůnu mohlo dojít ke zničení principů novými králi. Ponaučení bylo celkem deset a 

úvodu do své praktické části bych se o nich v krátkosti ráda zmínila z toho důvodu, že se v nich 

hovoří i o buddhismu. Wang Kŏn nechal zbudovat kláštery doktrinální a meditační školy, 

v kterých sloužili Buddhovi opati a mniši. Podle zásad geomancie byly na vhodných místech 

založeny kláštery a chrámy. V ponaučeních se vyzdvihuje také důležitost a hodnota svátků 

jŏndŭng hö, v kterém se uctívá Buddha, a pchalgwan hö, v které se uctívají božstva Nebes, 

božstva pěti směrů, slavných hor a pramenů a dračí božstva. Dodržování těchto předpisů bylo 

důležité pro zachování stability.32 

Certifikát točchŏp 度牒 se v Koreji objevil poprvé za Korja v záznamech ze 12. roku krále 

Čchungsuka (1325) a byl mířen proti místním úředníkům hjangni. Točchŏp sloužil jako 

certifikát imunity, který prokazoval, že jeho majitel nemá světské předpoklady. Takový 

certifikát mohl uchazeč získat pouze pokud měl alespoň tři bratry, kteří už sloužili jako úředníci. 

Před nastolením nové dynastie I se záznam o točchŏp objevil ještě za krále Kongmina roku 1371, 

kterému se budu věnovat v další kapitole kvůli srovnání s první zmínkou o točchŏp za 

čosŏnského krále Tchädžoa. 

 

Točchŏp za krále Tchädžoa 

 

O Tchädžoovi je známo, že patřil ke králům, kteří inklinovali k buddhismu a podporovali ho. 

Tohoto si lze všímat po celou dobu jeho života. Tchädžo předtím, než nastoupil na trůn, 

buddhismus podporoval jako sponzor a byl také laickým stoupencem některých buddhistických 

mistrů, u kterých působil i jako žák. V tomto se podobal zakladateli Korja Wang Kŏnovi, jehož 

jméno se v raných letech Korja několikrát vyrylo v souvislosti s buddhismem na stély. Bohužel 

toto nelze říct o Tchädžoovi, kterému v tom zabraňovala nelibost konfuciánských úředníků.33  

Po svržení posledního krále Korja Kongjanga Tchädžo usedl na trůn jako nový král Čosŏnu 

a pouze tři dny po korunovačním obřadu přišlo z Úřadu vrchního cenzora Sahŏnbu 司憲府 

 
32 GLOMB, Vladimír a Miriam LÖWENSTEINOVÁ. Korejská náboženství. Praha: Togga, 2014, s. 39-44. 
33 VERMEERSCH, Sem. Yi Seong-gye and the Fate of the Goryeo Buddhist System. Korea Journal 53(2). 2013, 

s. 128. 
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několik návrhů, kdy se některé z nich také týkaly očisty buddhismu. Jeden z návrhů zněl 

následovně: 

 

„Zadeváté odstraníme všechny mnichy a mnišky. Buddhismus je 

náboženství, které má původ v barbarské zemi. Do Číny se dostalo poprvé 

během dynastie Han v éře Yuanping, a nakonec přišlo i sem do Východní 

země, kde nyní prosperuje natolik, že kláštery jsou úplně všude a země je 

plná těch, co si oholili hlavy a nosí mnišská roucha. Původní buddhistické 

učení bylo o získání čisté mysli a potlačení tužeb (淸淨寡欲).  Věřící měli 

odejít do vzdálených hor, jíst zeleninu a pít vodu a během toho rozvíjet 

svého ducha. Nyní žijí mezi prostými lidmi, klamou učence 

sofistikovanými slovy a úvahami, nebo straší hloupé lidi tím, že je za jejich 

hříchy stihne trest. Nutí lidi vést rozmařilé životy a zkazí je natolik, že 

zapomenou, kým jsou. Sami mniši jezdí na tlustých koních, nosí lehká 

roucha, bohatnou a zaplétají se se ženami. Oslabují zemi a klamou lidi, 

není nic horšího než toto. Svolejme je všechny a prověřme jejich učení a 

mravnost. Pokud budou znalí Buddhova učení a budou mravní, nechme je 

jít si po vlastní cestě a zbytek přinuťme, aby si nechal narůst zpátky vlasy 

a navrátil se ke svému dřívějšímu způsobu života.“34 

 

Tento konkrétní návrh společně s dalším, který se týkal eunuchů, byl Tchädžoem ten den 

zamítnut se slovy, že něco takového by se nemělo řešit na začátku vlády, ostatní návrhy byly 

přijaty. Toto zamítnutí v podstatě nastavilo vzor jeho vlády, tj. že vytrvale odmítal přijmout 

návrhy, které by zavedly politiku, která by buddhismus vážně omezovala nebo ho odstranila, a 

proto byly zachovány základy buddhistického systému platného za Korja.35 Ale takový vzor se 

samozřejmě nedal aplikovat na všechny diskuse, které se v souvislosti s buddhismem objevily. 

Důkazem je návrh z dalšího měsíce od Královské rady Todang 都堂, požadující zrušení svátků 

pchalgwanhö a jŏndŭnghö.36 Vzhledem k tomu, že se za Tchädžoovy vlády nadále o těchto 

svátcích nemluví, došlo nejspíše skutečně k jejich zrušení.37 Dalším požadavkem bylo zakázat 

 
34 Tchädžo sillok (1392) 7/20 
35 VERMEERSCH, Sem. Yi Seong-gye and the Fate of the Goryeo Buddhist System. Korea Journal53(2). 2013, 

s. 135. 
36 Tchädžo sillok (1392) 8/5 
37 VERMEERSCH, Sem. Yi Seong-gye and the Fate of the Goryeo Buddhist System. Korea Journal 53(2). 2013, 

s. 136. 
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lidem chodit ve smutečním oděvu do kláštera a zanechávat tam obětiny mrtvým. Na to Tchädžo 

odvětil: 

 

„I Säk 李穡 se stal velkým konfuciánským učencem, ale i on ctil 

buddhismus. Co si tyto skupiny lidí (kteří chtějí tento zákaz) přečetly, že 

se jim buddhismus tak znelíbil?“38 

 

Myslím si, že těmito slovy se Tchädžo snažil naznačit, že i konfuciánští učenci můžou 

respektovat a ctít buddhismus, tím pádem být konfuciánský učenec v Koreji nutně neznamená 

snažit se buddhismus za každou cenu potlačit. I přes zamítnutí několika návrhů ohledně 

buddhismu a samotnou Tchädžoovu náklonnost k buddhismu došlo během jeho vlády 

k několika změnám hlavně proto, aby byl buddhismus znovu pod kontrolou. Mezi reformy patřil 

zákaz stavby nových klášterů a tisku buddhistických súter, které nevznikaly oficiálně, ale tajně 

po domluvě s úředníky, kteří to navíc financovali 39 , toto tedy neznamenalo, že by se za 

Tchädžoa přestaly stavět kláštery a tisknout buddhistické spisy. Za jeho vlády došlo k dostavění 

kláštera Jŏnboksa, jehož stavba započala za Korja, a výstavbě kláštera Hŭngčchŏnsa v hlavním 

městě. Další, k čemu došlo bylo zrušení osvobození od daní pro buddhistické kláštery40  a 

samozřejmě zavedení systému točchŏp.  

I Sŏng-je přejal buddhistické systémy minulé dynastie. Sem neodmyslitelně patřil i systém 

točchŏp. Tchädžo vládl pouze dva měsíce, když obdržel návrh od královské rady, který přijal, a 

systém točchŏp uvedl v platnost. Byl to systém, který vznikl původně v tangské Číně. V praxi 

to znamenalo, že ten, kdo se chtěl stát mnichem, musel vládě vyplatit určitou sumu v naturáliích. 

V Koreji byl tento zákon spojený s poplatkem uveden v platnost za krále Kongmina v pozdním 

Korju jako systém, který povoluje lidem stát se mnichem, pokud dají poplatek čŏngdžŏn, který 

většinou zahrnoval štůčky konopné látky. V platnost za nové dynastie vstoupil znovu 

v posledním měsíci 1. roku vlády Tchädžoa a před koncem 6. roku Tchädžoovy vlády byl 

zveřejněn v administrativním dokumentu Šest kodexů správy státu Kjŏngdže jukčŏnu 經濟六典. 

Například obyčejný člověk měl vyplatit 150 rolí bavlněné látky. První zmínka o točchŏp se za 

vlády krále Tchädžoa zněla následovně: 

 

 
38 Tchädžo sillok (1392) 12/6 
39 Tchädžo sillok (1392) 9/24 
40 KEEL, S. Buddhism and Political Power in Korean History. The Journal of the International Association of 

Buddhist Studies. 1978, s. 19.   
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 „Ten, kdo se ucházel o to být mnichem, měl věnovat 100 štůčků 

osŭngpcho 五升布 látky, pokud měl status jangbana 兩班, 150 štůčků 

látky, pokud to byl prostý občan soin 小人, a 200 štůčků látky, pokud to 

byl člověk nejnižšího postavení čchŏnin 賤人. Poté, co od nich vybrali 

látky, jim byl vydán certifikát točchŏp, který jim umožňoval vstoupit do 

mnišského stavu. Ti, kteří toto udělali, měli být přísně kontrolováni.“41 

 

Tento článek o točchŏp je obsažen v plánu reforem o 22 návrzích, které králi předložila 

královská rada a on je všechny schválil. Z tohoto příkladu je patrné, že Tchädžo neomezoval 

buddhismus tolik, jako tomu bylo například za jeho syna Tchädžonga, v jistém směru se ale 

zákony ohledně točchŏp oproti předchozí dynastii změnily, až utužily. Točchŏp byl poprvé 

uveden 12. roku vlády krále Čchungsuka roku 1325, tento nový zákon pro mnichy byl nejprve 

zaveden bez poplatku čŏngdžŏn. Zavedení tohoto poplatku tedy lze chápat jako určité upevnění 

točchŏp, protože se kvůli tomu mnoha lidem znesnadnil vstup do mnišství. Poprvé byl točchŏp 

spojen s poplatkem 20. roku vlády krále Kongmina roku 1371. Jedná se také o poslední zmínku 

za Korja, kde je jasně napsáno, kdo a za jakých podmínek může získat točchŏp. Tvrzení zní 

následovně:  

 

„Bylo nařízeno, že lidé, kterým ještě nebyl točchŏp udělen, nesmějí 

vstoupit do mnišství, ale úřady, které toto měly na starosti, se tím neřídily, 

a tak docházelo k tomu, že se dospělí muži vyhýbali svým povinnostem, 

které měli nařízené, a poškozovali tak Buddhovo učení. Odteď ten, kdo se 

chce stát mnichem, přijde do úřadu v místě svého pobytu a zaplatí poplatek 

v podobě 50 štůčků látky, aby mu bylo dovoleno si hlavu oholit. Společně 

s těmi, kdo toto poruší, bude potrestán opat a rodiče. Lidé, kteří obecně 

mají ve společnosti pracovní povinnosti, ať už státní nebo soukromé, jako 

například hjangni42, se mnichy stát nemohou.“43 

 

Při porovnání obou textů vyvstává na povrch hned několik rozdílů. První, na co by bylo 

vhodné se zaměřit, jsou lidé, kterým bylo umožněno se mnichem stát, protože hned tady je vidět 

změna. Jak je vidět u Tchädžoa, mnichem se mohl stát člověk z každé vrstvy společnosti, žádná 

 
41 Tchädžo sillok (1392) 9/24 
42 Označení pro lokální úředníky provincií. 
43 Korjŏsa, (1371) 12 
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z vrstev to neměla zakázané, a to tedy ani otroci, ať už soukromí nebo státní. Jedná se o velkou 

změnu, protože za krále Kongmina, to měli zakázané nejenom otroci, ale obecně ti, kteří měli 

vůči státu pracovní povinnosti jako třeba hjangni.  

Za krále Kongmina bylo do točchŏp přidáno nové pravidlo o poplatku čŏngdžŏn, z části 

pravděpodobně kvůli kritice točchŏp zavedeného za krále Čchungsuka, kdy ho údajně 

zodpovědné úřady neměly dodržovat tak, jak měly. V článku je tedy zmíněno, že od teď ten, 

kdo se chce stát mnichem, musí zaplatit 50 štůčků látky. O tento mnišský certifikát se ale nemohl 

hlásit kdekdo, hjangni nebo obecně lidé, kteří byli způsobilí práce, to měli zakázané. Pokud 

někdo tato nařízení poruší, bude potrestán nejen on, ale také jeho rodiče nebo mistr.  

Když se zaměřím na poplatek, který byl k vydání točchŏp nutný, je dobré si povšimnout, že 

za Tchädžoa společensky nejvýše postavení jangbané platili nejméně a to 100 štůčků látky, 

zatímco lidé nejnižšího postavení nejvíce, tedy 200 štůčků látky. Tento Zákon o poplatku se 

nazýval Napčŏngdžŏnkŭpčŏp pŏp 納丁錢給牒法. 44  Oproti Kongminovi jsou toto přísnější 

požadavky, protože za Korja platil ten, kdo se mnichem chtěl stát, pouhých 50 štůčků látky. 

Nicméně mělo to svůj důvod. Nejníže postavení lidé platili nejvíce hlavně proto, aby se 

zabránilo velkému nárůstu mnichů nižšího postavení, kam spadali například mniši, kteří měli 

manželku.45 I přesto ale nebylo dle mého názoru pravděpodobné, že by obyčejný člověk byl 

schopný nashromáždit tolik látky, aby se mohl přihlásit o certifikát točchŏp. Jen pro srovnání 

bych uvedla, že každý poddaný kromě jangbanů, kterému se narodil syn, byl povinen platit tzv. 

vojenskou daň, která představovala 2 štůčky látky, což na tehdejší poměry nebylo zrovna málo. 

Proto bylo takřka nemožné, že by se čchŏnin nebo neurození lidé soin stali oficiálně mnichy, 

což možná také přispělo k tomu, proč bylo mnichů bez točchŏp tolik. Další důvod mohl být 

ekonomický, protože neurození a zavržení lidé patřili k nejvíce početné vrstvě, a kdyby bylo 

možné se stát mnichem za částku, kterou si mohli našetřit i oni, znamenalo by to, že by počty 

mnichů narůstaly, protože mnich nepodléhal daním, což bylo pro mnoho lidí atraktivní. 

Důvod, proč se za Čosŏnu mohlo o točchŏp hlásit více vrstev obyvatel, měl spojitost 

s povinnou prací. Čosŏnští jangbané byli klasifikováni jako jangin, kam spadali i neurození 

lidé, jinými slovy soin.46 Tím se lišili od vysoce postavené vrstvy küdžok (貴族) za Korja, která 

byla za krále Kongmina osvobozena od žádostí o točchŏp, protože se jí netýkala pracovní 

 
44 HWANG, Ingju. Hanguk pulgjosaä isŏsŏ točchŏpčeŭi sihänggwa kŭ ŭimi. [한국불교사에 있어서 

度牒制의 시행과 그 의미] Podžosasang Jŏnguwon. Sŏul. 2004. s. 272. 
45 WANG, Ingju. Hanguk pulgjosaä isŏsŏ točchŏpčeŭi sihänggwa kŭ ŭimi. [한국불교사에 있어서 

度牒制의 시행과 그 의미] Podžosasang Jŏnguwon. Sŏul. 2004. s. 272. 
46 Jangin byla kategorie statusu za Čosŏnu, kam patřili jak jangbané, tak i obyčejní lidé, přestože byli jangbané 

těmto lidem v podstatě nadřazení.  
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povinnost. Na počátku Čosŏnu pro ně tedy platila stejná pravidla jako pro ostatní jangin, což 

znamenalo, že byli povinní práce a už nebyli třídou, která měla v tomhle směru výsadu imunity. 

V praxi to znamenalo, že měli právo na úřad, čímž se z nich stali oficiální úředníci. Proto se 

jangbané a obyčejní lidé mohli o točchŏp v prvním roce Tchädžoovy vlády hlásit bez rozdílu. 

Čchŏnin by správně o vydání točchŏp žádat nemohli, protože měli povinnou vojenskou službu. 

Proč k tomu došlo, mohl být výsledek zvážení obecných hodnot lidských práv, který si 

prosadila královská rada Topchŏngŭisasa 都評議使司. Jednou z věcí, která se při svrhnutí 

Korja děla, bylo zotročování a vykořisťování lidí pro mocné rodiny, čímž přirozeně došlo i k 

sesazení šlechty a ten, kdo získal moc, byli jangbané, kteří patřili do stejné vrstvy jako soin. 

Díky tomu se naskytla příležitost vstoupit do mnišství i pro čchŏnin, protože se zajistila obecná 

práva pro všechny lidi. Čosŏnská vrstva, která měla v rukou moc, se tak mohla pyšnit kroky, 

které z ideologické stránky převratně překonaly Korjŏ, tím, že mohly všechny vrstvy vstoupit 

do mnišství. Ale takové domněnky lze učinit jen za předpokladu, že za raného Čosŏnu ještě 

nebyly vytvořené zákony pro čchŏnin. V začátcích čosŏnské dynastie ještě nebyl uspořádaný 

systém otroků a soudní řízení s nimi spojená probíhala postupně, dokazuje to i fakt, že se až ve 

čtvrtém roce vlády Tchädžoa zřídil dočasný úřad Nobibjŏndžŏngdogam 奴婢辨正都監, který 

měl na starost soudní spory s otroky, a začaly se vydávat dokumenty, ve kterých byly 

zaznamenané prodeje otroků, splátky otroků, jejich přesouvání a další.47  

Hwang Inkju píše že na počátku Čosŏnu pocházela většina mnichů ze soulských klášterů z 

jangbanských rodin. Tito mniši museli nejdříve vstoupit do mnišství, pak prošli zkouškou 

sŭnggwa a poté se teprve stali mnichy, kteří mohl studovat buddhistickou doktrínu a učit se 

Buddhovu učení. Toto ale nemohli dělat obyčejní a nejníže postavení lidé, kteří si status mnicha 

mohli získat prostřednictvím stavebních prací.48 Je sice pravda, že lidé mohli točchŏp získat 

díky náročné práci na stavbách, ale toto se dělo až za Tchädžonga a Sedžonga. V Čosŏn 

wangdžo sillok nejsou v souvislosti s točchŏp a stavebními pracemi žádné zmínky.  

Předchozí úryvky spojené s mnichy a točchŏp postrádají jakoukoliv zmínku o trestech pro ty, 

kteří zákon porušili. Takový návrh přišel až ke konci Tchädžoovy vlády, kdy v šestém roce 

předali úředníci Kangwan 諫官 králi návrh: 

 

 
47 MIN, Sunŭi. Čosŏndžŏngi točchŏpčedo jŏngu. [조선전기 도첩제도 연구] Dizertační práce. Sŏul tähakkjo. 

Sŏul. 2016, s. 61. 
48 WANG, Ingju. Hanguk pulgjosaä isŏsŏ točchŏpčeŭi sihänggwa kŭ ŭimi. [한국불교사에 있어서 

度牒制의 시행과 그 의미] Podžosasang Jŏnguwon. Sŏul. 2004, s. 272-273. 
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„Bídní mniši jsou všude, podvádějí lidi a způsobují tím potíže. Od 

tohoto dne požadujeme, aby zodpovědné místní úřady proti těmto 

toulajícím se skupinám, které se zdržují ve vesnicích, škemrají o jídlo a nic 

nedělají, tvrdě zakročily. Těm, kteří nemají točchŏp, by nemělo být 

povoleno vstoupit do mnišství. V případě, že poruší zákon, by rodiče a 

opat měli být potrestáni.“49 

 

V tomto návrhu úředníci zmiňují potrestání rodičů a opata, jako tomu bylo dvacátého roku 

vlády krále Kongmina, kdy se originální znění vůbec neliší. V návrhu z 1. roku Tchädžoovy 

vlády se o trestu pro narušitele zákona nic nepíše, ale vzhledem k tomu, že jsem již výše zmínila, 

že se systém s příchodem nové dynastie nezměnil, je zde možnost, že trest pro rodiče a opata 

platil od začátku Tchädžoovy vlády.   

Jak je z úryvků vidět, nikde se nepíše nic o tom, jak vlastně bylo s narušitelem a ostatními 

provinilci naloženo, a co si pod trestem vlastně můžeme představit. V Tchädžo sillok se ale o 

tom, jak má být s narušiteli zákona nakládáno, píše hned několik dní po korunovaci krále, kdy 

se dávala dohromady správa státu. Během diskuse se k narušitelům král Tchädžo vyjádřil 

následovně: 

 

Úředníci, kteří mají na starost tresty, v hlavním městě i ve správních 

oblastech, budou vynášet rozsudky všech trestných činů pouze na základě  

Zákoníku Velkých Mingů Tä Mjŏngnjul 大明律. Provinilce můžou 

zatknout jen v případě, pokud najdou odpovídající zákon v trestním 

zákoníku, stejně tak mohou zkonfiskovat pouze majetek, který je 

v zákoníku specifikován jako předmět konfiskace. Navrácení úředníka do 

funkce navzdory zločinům nebo propuštění úředníka po prominutí zločinů 

by mělo být rozhodnuto podle Tä Mjŏngnjul.“50 

 

V tomto článku jsou sice zmínění pouze úředníci, ale Tä Mjŏngnjul se věnoval celé škále 

provinilců a zabýval se i mnichy, kteří bez točchŏp vstoupili do mnišství: 

 

 
49 Tchädžo sillok (1397) 4/25 
50 Tchädžo sillok (1392) 7/28 
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Buddhističtí a taoističtí mniši, kteří nemají točchŏp a sami si oholí hlavu, 

budou zbičováni osmdesáti ranami a vrátí se k laickému životu. V případě, 

že o porušení zákona věděla hlava rodiny mnicha, bude potrestána. Pokud 

umožnili mnichovi vstoupit do mnišství, opat z buddhistického nebo 

taoistického kláštera anebo mistr budou také potrestáni a stanou se 

laiky.“51 

  

Ačkoliv tedy nemáme detailní zmínky o trestu pro provinilce v Čosŏn wangdžo sillok, ani 

v Kjŏngdže jukčŏnu, díky tomu, že se hned na počátku Čosŏnu rozhodlo, že budou lidi trestat 

na základě Tä Mjŏngnjulu, víme, jak se s takovými nakládalo. Pokud člověk působil jako mnich 

nelegálně, tedy neměl točchŏp, dostal jako trest osmdesát ran bičem. Hlavě rodiny, která o 

nelegální činnosti svého potomka věděla, opatu kláštera a mistrovi se také uděloval trest. 

Přestože byl Tä Mjŏngnjul za Tchädžoa přijat a je v něm obsažena zmínka o mniších bez 

točchŏp, není jasné, zda se jeho obsahem vláda řídila i v 6. roce jeho vlády. Sice se během této 

diskuse odsouhlasilo, že mniši bez točchŏp nebudou moct do mnišství vstoupit, ale o tom, jak 

vlastně budou tito provinilci dopadeni, kdo bude mít jejich zatýkání na starosti, jaký trest je 

konkrétně stihne, zda se budou muset navrátit k laickému životu atd., není nikde psáno. Podle 

Min Sunŭi takový systém nemohl být příliš efektivní.52 

Tyto předpisy o točchŏp z prvního roku Tchädžovy vlády se staly součástí Kjŏngdže jukčŏnu, 

prvního čosŏnského zákoníku, který byl vydán roku 1397, tedy 6. roku vlády Tchädžoa. 

Základy Kjŏngdže jukčŏnu leží v Tä Mjŏngnjulu. Kompilace začala už roku 1388 za korjŏského 

krále Čchanga, po usednutí Tchädžoa na trůn přikázala královská rada Úřadu pro schvalování 

zákonů a nařízení Kŏmsang čorjesa 檢詳條例司, aby zákony zkompilovala a vydala ho pod 

názvem Kjŏngdže jukčŏn. Byl to dlouhý proces, z kterého nakonec vzešlo šest knih dnes 

ztraceného zákoníku. 

Samotný zákoník Kjŏngdže jukčŏn se bohužel nedochoval ve své celistvé formě, což pro 

výzkumníky představuje problém, když se snaží porozumět jednak tomu, jak byl zákoník 

zkompilován, ale také jeho samotnému textu, protože některá pojmenování nelze tak snadno 

pochopit. Kjŏngdže jukčŏn ale přesto ve fragmentech přetrval do dnešní doby například 

v Čosŏn wangdžo sillok. Záznamy o mniších se také zaznamenávaly do dalšího zákoníku 

 
51 JANG, Hjewon, Čosŏnčchogi pŏpčŏnŭi ‘Sŭng‘ jŏngu [조선초기 법전의 ‘僧’ 연구] Dizertační práce. 

Sŏul tähakkjo. Sŏul. 2017, s. 130. 
52 MIN, Sunŭi. Čosŏndžŏngi točchŏpčedo jŏngu. [조선전기 도첩제도 연구] Dizertační práce. Sŏul 

tähakkjo. Sŏul. 2016, s. 67. 
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Velkého kodexu správy státu Kjŏngguk tädžŏnu 經國大典 z roku 1485, a tak se výzkumníci 

mohou pokusit o to celý zákoník znovu sestavit a obnovit tím, že budou v dochovaných textech 

hledat záznamy spojené se zákoníkem a postupně ho tak skládat a tím bude postupně odhaleno, 

co na stránkách zákoníku stálo. Výzkumníci se samozřejmě už v minulých letech pokusili texty 

Kjŏngdže jukčŏnu obnovit, a dokonce byla jeho velká část obnovena, nicméně se jedná o 

poměrně zdlouhavý a náročný proces, který vyžaduje podrobné zkoumání textu.53  

Pokud se zaměříme na záznamy spojené s buddhismem, v dochovaných dokumentech 

najdeme okolo 34 článků, které pojednávají o podmínkách pro žadatele o mnišství, procesu, 

kterým si uchazeč musí projít, aby získal certifikát točchŏp a nakonec také o trestu, který postihl 

ty, kteří se neřídili zákony a stávali se mnichy načerno.54 Zákoník se skládal ze šesti knih, kdy 

zmínky o mniších jsou zaznamenané jen v Rituálech Jedžŏn 禮典. Trestí zákoník Hjŏngdžon 

刑典 se logicky věnoval trestům, měl by obsahovat i tresty, které souvisely s mnichy, kteří 

porušili zákon, ale pravděpodobně bylo vše o mniších zapsáno v Jedžŏnu.55 Zkoumání Čosŏn 

wangdžo sillok probíhalo chronologicky, proto bylo hned jasně vidět, když v případě točchŏp 

došlo ke změnám, kterých na počátku Čosŏnu nebylo málo, a proto mají výzkumníci tendenci 

označovat zákon o točchŏp jako proměnlivý. Aby bylo vůbec možné předpisy spojené s točchŏp 

zkoumat, je potřeba pátrat po jejich záznamech v Kjŏngdže jukčŏnu. O předpisech pro mnichy 

lze říct, že to byly předpisy zákoníku Kjŏngdže jukčŏn, protože se používaly v době, kdy v zemi 

Kjŏngdže jukčŏn platil. I přesto ale, že Jang Hjewŏn píše o tom, že se v Koreji vynakládají 

snahy na obnovení Kjŏngdže jukčŏnu, je potřeba mít na paměti, že se jedná o zákoník, který 

není dochovaný a jeho krátké útržky lze najít například v Čosŏn wangdžo sillok, proto je více 

než pravděpodobné, že kompletní rekonstrukce není možná. Příklady úryvků o mniších 

z Kjŏngdže jukčŏnu, které se podařilo získat, znějí následovně: 

 

21. roku éry Hongmu vydal král příkaz, který zněl následovně: Mniši, 

kteří si oholí hlavu, musí dostat točchŏp a teprve poté mohou vstoupit do 

mnišství.56  

 
53 JANG, Hjewŏn, Kjŏngdže jukčŏn tosŭng∙točchŏp kjudžŏngŭro pon Čosŏnčcho tosŭngdžeŭi ŭimi ［경제육전 

도승∙도첩 규정으로 본 조선초 도승제의 의미］Hanguksasangsahakhöe. 2017, s. 130. 
54 JANG, Hjewŏn, Čosŏnčchogi Pŏpčŏnŭi ‘Sŭng‘ Jŏngu [조선초기 법전의 ‘僧’ 연구] Dizertační práce. 

Sŏul tähakkjo. Sŏul. 2017, s. 106. 

55 JANG, Hjewŏn, Kjŏngdže jukčŏn tosŭng∙točchŏp kjudžŏngŭro pon Čosŏnčcho tosŭngdžeŭi ŭimi ［경제육전 

도승∙도첩 규정으로 본 조선초 도승제의 의미］Hanguksasangsahakhöe. 2017, s. 139. 
56 Sedžong sillok (1420) 11 
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Dle Kjŏngdže jukčŏnu je velmi nespravedlivé, aby si všechny vrstvy od 

potomků jangbanů až po soukromé a veřejné otroky mohli oholit hlavu, 

jak se jim zlíbí.57 

  

Tyto úryvky o točchŏp byly sice zaznamenány v Čosŏn wangdžo sillok, podle Jang Hjewŏna 

byly původně zapsány v Kjŏngdže jukčŏnu, kde byly součástí Napčŏngdžŏnkŭpčŏp pŏp a 

Sidžähänggŭpčchŏp pŏp 試才行給牒法. Spis Sidžähänggŭpčchŏp pŏp pojednával o 

prozkoumání předpokladů žadatele a následného vydání točchŏp. Není známo, co přesně se 

předpoklady myslelo, ale nejspíše se mělo jednat o prozkoušení znalostí buddhistického učení 

a mravnosti. Tento zákon se proto nezabývá žádným poplatkem, ale jde hlavně o to, aby 

uchazeč prokázal své kvality, které by jako budoucí mnich měl mít. Za buddhistickým učením, 

které mniši podrobně studovali, a mravností se za Korja skrývaly buddhistická písma a zásady 

a od mnichů se očekávalo, že toto budou studovat a ctít. Kromě toho si také museli zapamatovat 

buddhistické texty Diamantová sútra Kŭmganggjŏng 金剛經, Sútra srdce Simgjŏng 心經 a 

Dháraní Saldaltcha 薩怛陁 . Prozkoušením prošli ti, kteří se dobře řídili Buddhovým učením 

nebo měli čistou duši a nebyli chamtiví, ostatní se znovu vrátili ke svému laickému životu.58  

Když byl kompilován Kjŏngdže jukčŏn, základem točchŏp byly právě tyto dva zákony – 

Napčŏngdžŏnkŭpčŏp pŏp a Sidžähänggŭpčchŏp pŏp. Ze záznamu z 1. roku Tchädžoovy vlády 

víme, že točchŏp mohly dostat v podstatě všechny vrstvy obyvatel, ale to se změnilo po přijetí 

Tä Mjŏngnjul a vytvoření Kjŏngdže jukčŏnu, kdy se zákon změnil a všem kromě jangbanů byl 

vstup do mnišství zakázán. Hlavním základem systému točchŏp se nakonec stal 

Napčŏngdžŏnkŭpčŏp pŏp, což znamenalo, že pro vstup do mnišství byl klíčovým faktorem 

poplatek čŏngdžŏn.59 

 

Točchŏp za krále Tchädžonga 

 

Roku 1400 nastoupil na trůn Tchädžoův syn Tchädžong. Během jeho vlády došlo k daleko 

větším změnám, než tomu bylo za Tchädžoa. Konfuciánští učenci pravděpodobně 

 
57 Tädžong sillok (1408) 5/10  
58 WANG, Ingju. Hanguk pulgjosaä isŏsŏ točchŏpčeŭi sihänggwa kŭ ŭimi. [한국불교사에 있어서 

度牒制의 시행과 그 의미] Podžosasang Jŏnguwon. Sŏul. 2004. s. 274-275. 
59 WANG, Ingju. Hanguk pulgjosaä isŏsŏ točchŏpčeŭi sihänggwa kŭ ŭimi. [한국불교사에 있어서 

度牒制의 시행과 그 의미] Podžosasang Jŏnguwon. Sŏul. 2004. s. 275-276. 
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předpokládali, že Tchädžong nebude pokračovat v otcově politice a sympatiích vůči buddhismu 

a začne uskutečňovat reformy, které zemi přetvoří v konfuciánský stát. Tchäžongovi se v mládí 

dostalo konfuciánského vzdělání a prošel roku 1382 státní zkouškou. Právě toto mohlo 

konfuciánské učence utvrdit v tom, že Tchädžong bude více nakloněný konfucianismu a tím 

pádem že jejich reformy ohledně buddhismu nebudou ohrožovány stárnoucím Tchädžoem, 

který, jak je známo, buddhismus vyznával a za svojí vlády se nepouštěl do velkých změn.60 Ale 

král návrhy na radikální kroky vůči buddhismu nereagoval příliš vstřícně, protože za jeho vlády 

Tchädžo stále žil a jako člověk, který praktikoval buddhismus, měl vůči některým návrhům, 

které by ho omezovaly, výhrady.  

S poněkud vypjatou ekonomickou situací na počátku Čosŏnu souvisely kláštery, které byly 

více a více předmětem debat. Kláštery vlastnily mnoho pozemků společně s otroky, jejichž čísla 

rostla a bylo běžné, že byli klášterům darováni. S tím samozřejmě souvisela celá správa státu. 

Pokud kláštery vlastnily mnoho pozemků a otroků, o to méně polí a o to méně pracujících 

zemědělců, kteří by odváděli daně, bylo k dispozici státu.  

V pozdním Korju a na počátku Čosŏnu, se mnoho svobodných zemědělců jangmin ocitlo na 

mizině a skončili jako nájemci na pozemcích klášterů nebo na pozemcích bohatých a mocných 

rodin. To znamenalo, že polovinu své úrody museli odevzdat jako daně majiteli pole, a navíc 

ještě museli platit daně státu, protože byli nezávislí. Aby unikli takto velkým daním, někdy se 

falešně vydávali za mnichy, nebo se dokonce nabídli klášteru jako otroci. Rozsah problému byl 

dostatečně velký na to, aby se diskutoval u dvora. V roce 1404 se král Tchädžong zmínil o 

těchto rolnících, kteří se stali otroky v klášterech proto, aby se vyhnuli placení velkých daní, a 

řekl: „Populace země se každým dnem snižuje kvůli tomuto problému.“ 61  Tchädžong 

v souvislosti s tímto dokonce prohlásil, že kláštery ukradly otroky státu a využily je jako svou 

pracovní sílu a k tomu všemu nevedly jejich jména v rodinných registrech. Těchto 

neregistrovaných otroků mělo být deset tisíc. Otroků bylo ale ve skutečnosti mnohem více, jak 

dokazuje zpráva od ministra z Ministerstva spravedlnosti Kjŏngsŭngbu 敬承府, která říká, že 

po zrušení instituce klášterních otroků, má být osmdesát tisíc osob zapsáno v Úřadu správy polí 

Čŏnnongsi 典農寺, ale nejspíš nebude možné zaznamenat všechnu produkci otroků a jejich 

úmrtí. I kdyby toto číslo nebylo přesné, je jasné, že z klášterů bylo propuštěno na několik 

desítek tisíc otroků. A to nezpochybnitelně ukazuje, že kláštery oplývaly ohromnou pracovní 

 
60 VERMEERSCH, Sem. Yi Seong-gye and the Fate of the Goryeo Buddhist System. Korea Journal. 2013, 53(2), 

s. 125. 
61 KIM, Sŭngŭn Thomas, Perception ot Monastic Slaves by ScholarOfficials and Monks. Journal of Korean 

Religions. 2016, s. 12. 
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silou, která se negativně podepisovala na daních, které měly připadnout státu.62 A právě jejich 

ekonomickou nezávislost se Tchädžong snažil zastavit tím, že konfiskoval jak pozemky, tak i 

otroky klášterů, a během toho čelil nesouhlasu ze strany svého otce Tchädžoa, který se synovou 

politikou nesouhlasil. 

Tím, že Tchädžong zrušil také tituly státního učitele kuksa 國師 a královského učitele wangsa 

王師, docílil toho, že vliv buddhismu začal upadat i u královského dvora, kde tito mniši mohli 

v dřívějších letech uplatňovat svůj vliv díky blízkým stykům s králem.63 

Po celou dobu vlády kladl Tchädžong důraz spíše na omezení ekonomické síly klášterů tím, 

že jim bral pozemky a otroky. Během vlády se ale také musel věnovat systému točchŏp, který 

už za Tchädžoa prošel schválením a byl samozřejmě platný po celou dobu Tchädžongovy vlády. 

První zmínky o správě systému točchŏp pochází z 2. roku vlády. Návrh o něm zní následovně:  

 

Ministerstvo obřadů Jedžo 禮曹 požadovalo, aby si mladí mniši a 

mnišky nechali narůst vlasy: 

„Odteď budou v hlavním městě dvě až tři místa, kde se budou moci 

vykonávat všechny záležitosti spojené s buddhismem. Ti, kteří mají 

čistého ducha, budou vybráni, rozhodneme o sumě peněz a necháme je tam 

žít. Mimo hlavní město bude v každé provincii také takové sídlo (都會所). 

Mladí mniši si nechají narůst vlasy a navrátí se k laickému životu. Mladé 

mnišky kromě těch, kterým zemřel manžel, a proto vstoupily do kláštera, 

aby mu zachovaly věrnost, se navrátí domů, nechají si narůst vlasy a budou 

se moci znovu provdat.“ 

 

Král nařídil vládě, aby věc prodiskutovala a dotazovala se ho. Vláda 

Ŭidžŏngbu 議政府 věc řešila společně s Úřadem financí Sapchjŏngbu 

司平府 a Úřadem vojenských záležitostí Sŭngčchubu 承樞府: 

„V Kjŏngdže jukčŏnu je stanoveno, že se schopnosti mnichů a mnišek 

prozkoušejí, následně jim bude vydán mnišský certifikát točchŏp a budou 

si moci oholit hlavu. Je ale mnoho těch, kteří zákony ignorují, a hlavu si 

tajně holí. Pokud se je všechny rozhodneme naráz eliminovat, neobejde se 

 
62 Tchädžong sillok (1402), svazek 3, 6/18 
63 PU, Namchul. Buddhism and Confucianism in King Sejong’s State Administration: Tension and Unity between 

Religion and Politics. The Review of Korean Studies. 2005, s. 27. 
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to bez nepokojů. Proto od teď, pokud si někdo bude chtít z běžných lidí 

oholit hlavu, budou muset jeho rodiče a příbuzní v případě hlavního města 

o tom uvědomit Sŏulský úřad Hansŏnbu 漢城府 a Käsongský úřad Juhusa 

留後司 a v případě provincií to oznámí místnímu správnímu úřadu 

Pongwan 本官, který to oznámí Úřadu guvernéra provincie 

Togwančchalsa 都觀察使. Poté o tom úřady informují vládu, následně 

ministerstvo Jedžo prověří původ uchazeče a jeho čtyři předky. Pokud 

uchazeč projde tímto procesem a král vše povolí, bude předán úřadu 

Mnišskému registru Sŭngnoksa 僧錄司, který mu udělí mnišskou 

registraci a povolení k oholení hlavy. Nejbližší sousedé a starostové mají 

povinnost nahlásit ty, kteří budou zákony ignorovat a holit si hlavu. Pokud 

je nenahlásí a ujme se toho někdo jiný, budou podle zákona potrestáni 

společně s hlavou rodiny, starostou a mistrem mnicha. Trest stihne také 

úřad, který v dané věci nekonal. Majetek pachatele bude zkonfiskován a 

celá polovina bude udělena lidem, kteří to nahlásili, jako odměna. Uvnitř 

hlavního města zrušme funkci opata v klášterech všech řádů. Vyberme ty, 

kteří nehledí na vztahy se svými bratry, dodržují pravidla mnišského řádu 

a učiňme je mistry Dharmy 法主. Ty, kteří se mistry Dharmy stanou, 

zaznamená úřad Sŭngnoksa dle jednotlivých řádů, oznámí to vládě, která 

to přednese králi a uvede v platnost.“ 

Král pravil: 

„Záležitost s mnichy a mniškami je těžká věc. Proto jsem nařídil třem 

úřadům Samsa 三事, aby ji prodebatovaly. Výsledkem debaty je, že je 

třeba mnichy přimět, aby lépe rozuměli Buddhovu učení a uctívali ho. 

Můžeme mnichům nařídit, aby se zdržovali v jednom klášteře. Pokud si 

ale budou v ostatních držet otroky tak jako za starých časů, v čem se to 

bude lišit od dřívějších dní? Jenom bychom změnili titul, kterým se nazývá 

opat.“64    

 

První zmínka o točchŏp zazněla v 6. lunárním měsíci roku 1402, kdy ministerstvo obřadů 

Jedžo apelovalo na to, aby se mnichům v produktivním věku přikázalo nechat si narůst vlasy, 

 
64 Tchädžong sillok (1402), svazek 3, 6/18 
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aby se přeorganizoval mnišský řád a ten aby se zaměřil hlavně na chování mnichů. Tento 

problém poté diskutovaly tři úřady – vláda, úřad Sapchjŏngbu a úřad Sŭngčchubu. 

V neposlední řadě se také mluvilo o točchŏp, procesu jeho získání a o tom, kdo je povinen 

nahlásit ty, kteří poruší zákon a nebudou mít točchŏp. Ale Tchädžong tyto regulace nepřijal. 

Tématem diskuse sice byla redukce mnichů a reorganizace mnišského řádu, ale král se zajímal 

spíše o regulaci ekonomické síly klášterů, která spočívala ve vlastnění mnoha polí a otroků.65  

V tomto návrhu byl nadnesen způsob, kterým budou uchazeči o mnišství moci získat točchŏp. 

Samotný proces se jevil jako poměrně složitý a ve srovnání s návrhem, který byl vznesen za 

Tchädžoa, se jedná o daleko podrobnější popis procesu, kdy by rodiče nebo příbuzní uchazeče 

museli informovat dva úřady v hlavních městech – Soulský a Käsongský, mimo hlavní město 

úřad Pongwan, který by byl povinen žádost předat úřadu Togwančchalsa. Tyto úřady by 

následně informovaly vládu, ministerstvo Jedžo by poté prověřilo čtyři předky a původ 

uchazeče. Pokud by král vše povolil, předalo by se nakonec vše úřadu Sŭngnoksa, který by 

točchŏp vydal. Člověk by si pak mohl oholit hlavu a vstoupit do mnišství. 

Všechny úřady, kterými celý proces probíhal byly až na úřad Sŭngnoksa světské. Role úřadu 

Sŭngnoksa byla taková, že měl poslední slovo v přijetí dodaných dokumentů a vydání točchŏp. 

Ministerstvo Jedžo mělo v tomto procesu plnou zodpovědnost vzhledem k tomu, že prověřoval 

uchazeče a jeho rodinu. Byla velká pravděpodobnost, že točchŏp mělo na starost ministerstvo 

Jedžo, protože uchazeči o něj přicházeli z řad laiků.66 

Je pravděpodobné, že spousta reforem buddhistického řádu v 2. roce Tchädžongovy vlády 

nebyla úspěšná kvůli nesouhlasu Tchädžoa, který se po abdikaci usadil roku 1402 v klášteře 

Hŏamsa poblíž hory Sojo. Na Tchädžoa měl vliv jen mnich Muhak, který se v 7. měsíci stejného 

roku stal opatem kláštera Hŏamsa.67 Bývalý král přestal jíst maso a začal strádat, ale pokusy o 

přesvědčení byly marné hlavně kvůli tomu, že Tchädžo nebyl spokojený se synovým postojem 

k buddhismu. Důkazem toho je rozhodnutí, které Tchädžong učinil dříve stejného roku ve 4. 

lunárním měsíci. Toho data bylo Úřadem astronomie a geomantie Sŏungwan 書雲觀 navrženo 

zkonfiskování všech klášterů a jejich pozemků vyjma 70 klášterů, které byly uvedené v Tajných 

záznamech Milgi 密記. Tento návrh byl přijat jen z části – rozhodlo se, že dobře řízené kláštery, 

tj. takové, kde trvale pobývalo alespoň sto mnichů, ale dokonce i ty, které tam zaznamenané 

 
65 MIN, Sunŭi, Čosŏndžŏngi točchŏpčedoŭi nejonggwa sŏnggjŏk – Kjŏngdže jukčŏn čchedžewa kjŏngguk tädžŏn 

čchedžerŭl čungšimŭro [조선전기 도첩제도의 내용과 성격 – 경제육전 체제와 경국대전 체제를 

중심으로]. Hanguksasanghakhöe. Sŏul. 2016, s. 11.  
66 JANG, Hjewon, Čosŏnčchogi pŏpčŏnŭi ‘Sŭng‘ jŏngu [조선초기 법전의 ‘僧’ 연구] Dizertační práce. 

Sŏul tähakkjo. Sŏul. 2017, s. 166. 
67 Muhak byl vlivný i v době zakládání hlavního města – to on vyhledal ono geomanticky správné místo. 
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nebyly, mohly nadále existovat. Přestože Tchäžong toto dodržel, a dokonce svým úředníkům 

nařídil, aby odvolali i ostatní zákony, které se Tchädžoovi nelíbily a ovlivňovaly buddhismus, 

o několik let později se znovu rozeběhly debaty o majetku klášterů. Toto se odehrálo roku 1405. 

Klášterům z Milgi bylo nadále povoleno fungovat a stejně na tom byly kláštery uvedené 

v lokálních geomantických záznamech Tapsangi 踏山記. Ale mělo to svá omezení. V hlavních 

městech, ať už Soulu nebo bývalých hlavních městech mohl být pouze jeden klášter každé školy 

a pouze jeden až dva v lokálních oblastech.68  

V následujícím 6. roce Tchädžongovy vlády (1406) došlo k dalším změnám, kdy se 

zredukoval mnišský řád, bylo přeorganizováno 242 klášterů sedmi škol. Nejenom že došlo ke 

změnám v majetku klášterů, tj. polí a otroků, ale rozhodlo se i o tom, že budou zredukována 

čísla mnichů, kteří v klášterech pobývali. Jako výsledek reformy bylo v té době uznáno za 

oficiální kláštery 242 klášterů sedmi škol a zbytek klášterů byl zrušen. V 3. lunárním měsíci 

bylo toto číslo ještě sníženo na 88 klášterů sedmi škol a v těchto státem uznaných klášterech 

mohlo zůstat 5 500 oficiálních mnichů.69   

Diskuse o točchŏp se znovu objevily až 6 let poté, co byla zamítnut první návrh.  

 

Ministerstvo Jedžo vyhlásilo zákon o točchŏp: 

„Podle Jukčŏnu je velmi nespravedlivé, když si ať už potomci jangbanů 

nebo otroci holí hlavu, jak se jim zlíbí. Odteď bude muset potomek 

jangbana, který se chce stát mnichem, prostřednictvím svých rodičů nebo 

příbuzných písemně uvědomit úřad Sŭngnoksa. Ten psaní s důvody předá 

ministerstvu Jedžo, které o tom informuje krále. Pokud král vydá svolení, 

zaplatí se 100 štůčků osŭngpcho látky, díky čemuž bude vydán točchŏp a 

nakonec také povolení vstoupit mezi mnichy. Pracující lidé, jediní synové 

a neprovdané ženy budu mít žádost o točchŏp zakázanou.“70 

 

V 8. roce Tchädžongovy vlády (1408) ministerstvo Jedžo znovu nadhodilo diskusi na téma 

točchŏp a přišel s návrhem, který se od toho prvního trochu lišil. O točchŏp se mohli hlásit 

pouze potomci jangbanů a ostatní lidé jako pracující, jediní synové a neprovdané ženy to měli 

zakázané. Proces probíhal tak, že uchazečovi rodiče nebo příbuzní podali žádost úřadu 

 
68 VERMEERSCH, Sem. Yi Seong-gye and the Fate of the Goryeo Buddhist System. Korea Journal. 2013, 53(2), 

s. 141-142. 
69 WANG, Ingju. Hanguk pulgjosaä isŏsŏ točchŏpčeŭi sihänggwa kŭ ŭimi. [한국불교사에 있어서 

度牒制의 시행과 그 의미] Podžosasang Jŏnguwon. Sŏul. 2004, s. 277-278. 
70 Tchädžong sillok (1408), svazek 15, 5/10 



33 

 

Sŭngnoksa, ten to přeposlal ministerstvu Jedžo, které to předložilo králi. Pokud král souhlasil, 

musel se zaplatit poplatek čŏngdžŏng, což činilo 100 štůčků látky, a poté mohl být točchŏp 

vydán.  

Zatímco v prvním návrhu bylo lidem povoleno vstoupit do mnišství, v návrhu z roku 1408 

uchazečem o točchŏp mohl být jenom potomek jangbana a ostatní lidé, ale také jediní synové 

nebo neprovdané ženy, které mohli díky svému původu spadat pod potomky jangbanů, toto 

měli zakázané.   

Změna nastala i v samotném procesu vydání točchŏp. Návrh z roku 1402 byl ve srovnání 

s návrhem z roku 1408 mnohem složitější. Uchazeč musel uvědomit Sŏulský anebo Käsongský 

úřad, v případě provincií místní správní úřad, který to oznámil Úřadu guvernéra provincie. 

Úřady poté o tom informovaly vládu, pak ministerstvo Jedžo prověřilo původ uchazeče a jeho 

čtyři předky, a pokud uchazeč prošel tímto procesem, měl být předán úřadu Sŭngnoksa, který 

mu vydal točchŏp. Roku 1408 se už uvědomoval rovnou úřad Sŭngnoksa, který poté informoval 

ministerstvo Jedžo a to to oznámilo králi. Král musel souhlasit, aby následně mohl uchazeč 

zaplatit poplatek čŏngdžŏn ve výši 100 štůčků látky, dostat točchŏp a vstoupit do mnišství.  

V návrhu z roku 1402 není žádná zmínka ohledně poplatku čŏngdžŏn, ale když uvážíme, že 

za Tchädžoa byl poplatek zmíněn a byl pro každou vrstvu obyvatel specifický, a stejně tak byla 

i výše poplatku čŏngdžŏn, konkrétně 100 štůčků látky, zmíněna v druhém návrhu za 

Tchädžonga, domnívám se, že pokud by první návrh Tchädžong přijal, určitě by uchazeč o 

mnišství nedostal točchŏp zadarmo, když se celkově na buddhismus a mnišskou obec v období 

Čosŏn pohlíželo negativně. 

Kromě návrhu ohledně systému točchŏp byl předložen ještě další návrh od ministerstva Jedžo: 

 

  „Zákon o točchŏp, který byl předložen úřadem Sahŏnbu 11. dne 2. 

lunárního měsíce v 1. prvním roce éry Jŏngnak (1403), je založen na 

Jukčŏnu. Mniši, kteří si už dříve oholili hlavy, zaplatí poplatek čŏngdžŏn, 

tím zaplatí náklady státu a bude jim vydán točchŏp. Nyní v souladu 

s dokumenty z úřadu Sŭngnoksa budeme vyžadovat točchŏp, protože se 

blíží mnišské zkoušky sŏnsi všech řádů. Ale tací, kteří si sami oholili hlavu 

a neuvědomili o tom lokální úřad kwanga 官家, točchŏp nedostanou.“71 

 

 
71 Tchädžong sillok (1408), svazek 15, 5/10 
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Návrh o zákonu, který předložil úřad Sahŏnbu ve 3. roce Tchädžongovy vlády a který 

ministerstvo Jedžo zmínilo v 8. roce, nebyl v análech zapsán, ale i přesto je jisté, že se točchŏp 

vydával. Je důležité, že Tchädžongovo rozhodnutí z toho dne se soustředí na mnichy, kteří už 

byli součástí mnišské obce, což souviselo s tím, že státem uznané, tedy oficiální kláštery, měli 

zaplnit pouze oficiální mniši, kteří k tomu potřebovali točchŏp. Alespoň v tomto rozhodnutí je 

u Tchädžonga vidět, že se vůči systému točchŏp nechoval zatvrzele.72 Královo rozhodnutí znělo 

následovně: 

 

„Mniši, kteří si oholili hlavu před 11. dnem 2. lunárního měsíce roku 

kjemi (1403), budou zproštěni poplatku čŏngdžŏn a vydáme jim 

točchŏp.“73 

 

Hwang Ingju odhaduje, že tento Tchädžongův výrok znamenal, že v 5. lunárním měsíci roku 

1408 nemělo být více mnichů než 5 500, protože ti, kteří neměli v tu dobu točchŏp ho zkrátka 

nemohli dodatečně dostat. Jinými slovy, mniši bez točchŏp před rokem 1403 2. lunárního 

měsíce 11. dne dostali točchŏp, aniž by museli zaplatit čŏngdžŏn. Touto politikou byl točchŏp 

vydán pro více než 100 000 mnichů, kteří dosud nebyli státem uznaní. Potomci jangbanů měli 

od teď platit na základě Kjŏngdže jukčŏnu poplatek čŏngdžŏn a zbytek lidí registrovaných pro 

nejrůznější druhy manuálních prací, jediní synové a neprovdané ženy měli vstup do mnišství 

zakázán. V pozdních letech Tchaädžongovy vlády se znovu zavedly kroky proti mnichům, kteří 

neměli točchŏp.74  

V 10. roce vlády byl přednesen ohledně točchŏp další návrh: 

 

Z úřadu Sahŏnbu bylo požadováno: 

„Točchŏp mnichů bude podrobně prozkoumán a ti, co nemají točchŏp, 

odejdou z mnišství.“ 

 

Na toto navazoval další návrh z 12. roku Tchädžongovy vlády: 

 

 
72 MIN, Sunŭi, Čosŏndžŏngi točchŏpčedoŭi nejonggwa sŏnggjŏk – Kjŏngdže jukčŏn čchedžewa Kjŏngguk 

tädžŏn čchedžerŭl čungšimŭro [조선전기 도첩제도의 내용과 성격 – 경제육전 체제와 경국대전 

체제를 중심으로]. Hanguksasanghakhöe. Sŏul. 2016, s. 12. 
73 Tchädžong sillok (1408), svazek 15, 5/10 
74 WANG, Ingju. Hanguk pulgjosaä isŏsŏ točchŏpčeŭi sihänggwa kŭ ŭimi. [한국불교사에 있어서 

度牒制의 시행과 그 의미] Podžosasang Jŏnguwon. Sŏul. 2004, s. 280. 
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Z úřadu Ŭidžŏngbu byl vypraven spis pro krále a jako návrh se poslaly 

dokumenty o zákonu, který zavádí papírové peníze. 

„V Jukčŏnu stojí, že ti, kteří se přihlásili, aby se stali mnichy, zaplatí 

poplatek čŏngdžŏn v podobě 100 štůčků osŭngpcho látky, dostanou 

točchŏp a vstoupí do mnišství, odteď se bude platit v souladu s počtem 

štůčků pchosu (布數) papírovými penězi čŏhwa 楮貨 75  a ty, kteří to 

poruší, postihne tvrdý kázeňský postih.“ 

 

Oba tyto návrhy pravděpodobně vznikly v souvislosti s rozhodnutím z 8. roku Tchadžongovy 

vlády, které říkalo, že mniši po 11. dni 2. lunárního měsíce roku 1403 nebudou muset platit 

poplatek čŏngdžŏn a točchŏp jim bude vydán zdarma.76 Po 8. roce se tedy teoreticky neměli 

v Koreji pohybovat mniši bez točchŏp, ale vzhledem k tomu, že vstoupení do mnišství 

znamenalo, že se člověk vyhnul vojenské službě a placení daní, bylo to pro mnoho lidí lákavé, 

a tak dle mého názoru mnichů bez točchŏp neustále přibývalo. Úřadu Sahŏnbu šlo nejspíše o 

to, aby se právě pohyb mnichů bez točchŏp zamezil, ale v sillok už není zaznamenaná odpověď 

krále, která by napověděla, jak bylo s návrhem z 10. roku Tchädžongovy vlády naloženo.   

Návrh Sahŏnbu z 12. roku Tchädžongovy vlády nebyl požadavkem, který měl upevnit trest 

nebo dopadání mnichů. V návrhu bylo hlavním tématem placení poplatku čŏngdžŏn 

papírovými penězi čŏhwa, čímž by se zaplatil točchŏp, což byl jeden ze způsobů, jak posilnit 

oběh papírových peněz. Na základě zaznamenaných pravidel v Kjŏngdže jukčŏnu lze potvrdit, 

že při žádosti o točchŏp se měl zaplatit poplatek čŏngdžŏn. I přes pravidla v Jukčŏnu král 

prohlásil, že toto všechno už bylo ustanoveno. Ohledně trestu nebo dopadání těch, kteří toto 

poruší, není v návrhu žádná zmínka.77 

Další a před nástupem Sedžonga na trůn zároveň poslední návrh, který točchŏp projednával 

podrobněji a u kterého by zároveň došlo k jeho přijetí zapsaného v sillok, pochází z roku 1416. 

 

Ministerstvo Jedžo nařídilo a rozdalo mnichům točchŏp a oznámil: 

„Ti, kteří se po 7. lunárním měsíci roku pjŏngsin (1416) hlásili o to stát 

se mnichem, zaplatí na základě Jukčŏnu poplatek čŏngdžŏn a poté 

 
75 Čŏhwa, vyráběné z morušového papíru, se staly prvními legálními papírovými penězi, které se používaly do 

konce 15. století. 
76 MIN, Sunŭi. Čosŏndžŏngi točchŏpčedo jŏngu. [조선전기 도첩제도 연구]. Dizertační práce. Sŏul tähakkjo. 

Sŏul. 2016, s. 102. 
77 MIN, Sunŭi. Čosŏndžŏngi točchŏpčedo jŏngu. [조선전기 도첩제도 연구]. Dizertační práce. Sŏul tähakkjo. 

Sŏul. 2016, s. 102-103. 



36 

 

dostanou točchŏp. Mniši kromě těch se statusem täsŏn 大選78, kteří si 

oholili hlavu před 7. lunárním měsícem, budou následujícího roku čŏngju 

(1417) posledního dne v 3. lunárním měsíci odvoláni. Nehledě na to, zda 

jangmin a čchŏnin točchŏp mají nebo ne, nebudou platit poplatek 

čŏngdžŏn a dostanou nový točchŏp. Po 1. dni 4. lunárního měsíce roku 

čŏngju (1417) mniši, kteří nebudou mít točchŏp kromě těch, kteří prošli 

mnišskou zkouškou, budou drženi lokální úřadem a bude nad nimi vynesen 

rozsudek podle zákona. Těm, kterým je více než 70 let, nebudeme točchŏp 

vydávat.“79 

 

Na konci Tchädžongovy vlády v roce 1416 byly znovu zavedeny kroky proti mnichům, kteří 

neměli točchŏp. Rozhodlo se o tom, že mniši po 7. lunárním měsíci roku 1416 budou platit 

poplatek čŏngdžŏn. Předpokládám, že na základě návrhu z roku 1408 byl tento poplatek 100 

štůčků látky, protože král se k tomuto návrhu vyjádřil pouze v tom smyslu, že lidé před 11. 

dnem 2. lunárního měsíce roku 1403 dostanou točchŏp zadarmo.  

Návrh chce zavést to, že od 7. lunárního měsíce roku 1416 budou muset všichni uchazeči o 

točchŏp zaplatit poplatek čŏngdžŏn. Zároveň ti, kteří se před tímto datem už mnichy stali a 

točchŏp nemají, se budou moci o točchŏp přihlásit a ten jim bude následně vydán zdarma. Tací, 

kteří toto neudělají, budou v případě chycení po 1. dni 4. lunárního měsíce zadrženi lokálním 

úřadem a souzeni na základě Tä Mjŏngnjulu.80 

Mniši, kteří měli status täsŏn, byli díky úspěšnému složení zkoušky, na základě které tento 

status dostali, oproštěni od poplatku čŏngdžŏn. Další fáze mnišského statusu byl čungdŏk 中德, 

díky kterému mohl mnich působit ve státem povolených klášterech jako opat a k tomu mu bylo 

uděleno i právo stoupat v mnišství výš. Mniši statusu täsŏn byli považovaní za nejníže 

postavené mezi mnichy. Jinými slovy täsŏn byl na nejnižší příčce elitní mnišské třídy. V citaci 

sillok z toho dne není detailně popsáno, jaké procesy se odehrávaly kolem mnichů statusu täsŏn, 

ale je více než možné, že jim byl točchŏp vydán, aniž by o něj museli žádat, platit poplatek a 

oficiálně vstoupit do mnišství. To hlavní v návrhu, který král Tchädžong v 16. roce schválil, 

bylo dočasné oproštění od poplatku čŏngdžŏn pro mnichy bez točchŏp, a to ukazuje, že pouze 

 
78 První fáze mnišského statusu, který byl udělen mnichovi, který prošel mnišskou zkouškou, což byla státní 

zkouška pro mnichy. 
79 Tchädžong sillok (1416), svazek 32, 2/8 
80 MIN, Sunŭi. Čosŏndžŏngi točchŏpčedo jŏngu. [조선전기 도첩제도 연구]. Dizertační práce. Sŏul tähakkjo. 

Sŏul. 2016, s. 103. 
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mniši s točchŏp byli oficiálně uznanými členy mnišské obce. A tím, že byli upřednostňovaní, 

byla paradoxně udržována státní kontrola.81 

Mnichům nad 70 let nebyl točchŏp vydáván, ale to neznamenalo, že opouštěli mnišství. Místo 

toho tito staří mniši nehledě na to, zda točchŏp měli nebo ne, byli braní jako členové mnišské 

obce. Točchŏp poskytoval lidem uvolnění od vojenské služby a nevolnické práce, a protože lidé 

starší 70 let už nemohli být státními nevolníky, nezáleželo na tom, zda točchŏp mají nebo ne. 

Zároveň se odhaduje, že mnich starší 70 let více má v mnišském řádu už nějakou pozici, i kdyby 

na to nemusel mít vhodné postavení. Nakonec to vypadalo, že nevydání točchŏp starým 

mnichům bude mít vliv na udržení prestiže mnišského řádu.82 

Točchŏp za Tchädžonga se více zaměřoval na správu již existujících mnichů, kteří byli 

součástí mnišské obce a měli v ní nějaký vliv, než na regulace nově příchozích mezi mnichy 

nebo na tresty pro narušitele zákona o točchŏp. Samozřejmě mniši bez točchŏp byli i za 

Tchädžonga problém, který se ale řešil často tím, že mnichům byl točchŏp vydán bez placení 

poplatku čŏngdžŏn, jako tomu bylo například v roce 1408 a znovu v roce 1416.  

Z Tchädžongova chování je jasně vidět, že mu šlo spíše o to zbavit kláštery ekonomické síly, 

kterou měly díky vlastnění mnoha polí a otroků než o nastolení pořádku v mnišském řádu, 

například tím, že budou přijata opatření ohledně trestů pro ty, kteří porušovali zákon a mnichy 

se stávali bez toho, aniž by měli točchŏp. Naopak se za Tchädžonga stávalo, že takoví mniši 

dostali točchŏp a tím se stali státem uznávanými oficiálními mnichy. Díky tomu, že zbavoval 

kláštery jejich ekonomické síly, získával nad mnišským stavem kontrolu, která ve správě právě 

v předchozích letech chyběla. Redukce klášterních pozemků a otroků, které probíhaly mezi 5. 

a 7. rokem Tchädžongovy vlády kláštery oslabily. Ty, které nebyly zrušeny, se staly kláštery 

oficiálními, v kterých mohli pobývat pouze státem uznaní oficiální mniši. K tomu, aby mohl 

být mnich nazýván oficiálním, musel mít točchŏp, což byl také jeden z důvodů, proč Tchädžong 

umožňoval mnichům točchŏp získat zadarmo.   

 

 

 
81 MIN, Sunŭi, Čosŏndžŏngi Točchŏpčedoŭi Nejonggwa Sŏnggjŏk – Kjŏngdže jukčŏn Čchedžewa Kjŏngguk 

tädžŏn Čchedžerŭl Čungšimŭro [조선전기 도첩제도의 내용과 성격 – 경제육전 체제와 경국대전 체제를 

중심으로]. Hanguksasanghakhöe. Sŏul. 2016, s. 13-14. 
82 MIN, Sunŭi, Čosŏndžŏngi Točchŏpčedoŭi Nejonggwa Sŏnggjŏk – Kjŏngdže jukčŏn Čchedžewa Kjŏngguk 

tädžŏn Čchedžerŭl Čungšimŭro [조선전기 도첩제도의 내용과 성격 – 경제육전 체제와 경국대전 체제를 

중심으로]. Hanguksasanghakhöe. Sŏul. 2016, s. 13. 
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Točchŏp za krále Sedžonga 

 

Tchädžonga na trůně vystřídal jeho syn Sedžong, který se podílel na vládě ještě za života 

svého otce, po celých deset let fakticky vládl a Tchädžong jeho vládu pouze formálně zaštitoval. 

Je považován za nejslavnějšího krále korejské historie a z mnoha jeho počinů je oslovováno 

zejména vytvoření korejské abecedy Hunmindžŏngŭm 訓民正音. Počinů, kterých se zasloužil, 

bylo ale mnohem víc. Nechal vytvořit Příručku zemědělských prací Nongsa čiksŏl 農事直說, 

která byla plná rad a nových technických postupů v této oblasti. Nedělal rozdíly mezi lidmi, a 

pokud byl člověk vynalézavý a měl dobré nápady, nechal ho pracovat u královského dvora 

nehledě na jeho původ, jako tomu například bylo u Čang Jŏngsila. Také se snažil s ostatními 

zeměmi udržovat přátelské vztahy, v případě Japonska otevřel v zemi tři přístavy Näipcho, 

Pusanpcho a Jŏmpcho.  

Sedžong se – podobně jako tomu bylo v předešlé dynastii – na buddhismus díval jako na 

náboženství a na konfucianismus jako na státní ideologii, které si vzájemně neoponují, a myslel 

si, že vedle sebe můžou koexistovat, protože představovaly jiné role.83 Sedžong v průběhu 

vlády vyjádřil podporu buddhismu mnoha způsoby – pořádal rituály pro své mrtvé předky, 

zakládal kláštery, staral se o údržbu již existujících staveb, trestal konfuciánské učence, když 

narušovali kláštery, chránil mnichy obviněné z přestupků.84 Na druhou stranu ale prováděl 

protibuddhistická rozhodnutí. Sedžong, stejně jako předchůdce Tchädžong, zakročil proti 

školám, hlavně co se týče jejich nepřehlednosti. Na základě návrhu ministerstva Jedžo bylo 

celkem sedm tehdejších škol zredukováno na pouhé dvě – zenovou a doktrinální. 36 klášterů z 

celé země prohlásil za státní, čímž postavil buddhismus pod kontrolu státu a oslabil ho. O 3 770 

mniších se rozhodlo, že budou přiděleni k 36 zestátněným klášterům, a díky tomu byli uznáni 

jako státní mniši. To ale vedlo k tomu, že bylo nutné pozměnit točchŏp, hlavně jeho základ. 

Bylo třeba sečíst mnichy a ty, kteří točchŏp neměli a nepatřili mezi mnichy přidělené ke 

klášterům, bylo nutné mnišství zbavit a přidělit jim práci.85 Velké kritice se z ekonomického 

hlediska také těšily klášterní otroci a pozemky. Tato témata se v průběhu vlády pravidelně často 

zmiňovala, což vedlo k zavedení opatření, která redukovala počty klášterů, zbavovala mnichy 

mnišství a tvrdě od nich požadovala točchŏp, zabavovala pozemky a otroky náležící klášterům 

 
83 PU, Namchul, Joseon Kings’ Personal Belief in Buddhism and its Political Significance. The Review of 

Korean Studies. 2011, s. 40-41. 
84 KIM, Jongmyung, King Sejong’s Buddhist Faith and the Invention of the Korean Alphabet: Historical 

Perspective. Korea Journal. 2007, s. 140 
85 MIN, Sunŭi, Čosŏn Sedžong tä sŭngjŏk sŭngjŏkgŭpčchŏpŭi sidžakgwa kŭ ŭimi [조선 세종 대 僧役給牒의 

시작과 그 의미]. Hangukbulgjohakhöe. Sŏul. 2016, s. 565-566. 
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a následně posílala tyto otroky do armády, snížila počet zenových a doktrinálních škol a zrušila 

titul královského učitele wangsa a titul státního učitele kuksa.86 

Po usednutí Sedžonga na trůn byly častým tématem diskusí předpisy o vydání točchŏp. 

Poprvé se diskuse na toto téma odehrála v listopadu 2. roku Sedžongovy vlády (1420), kdy 

ministerstvo Jedžo předalo králi návrh ohledně procesu a podmínek pro vydání točchŏp, a také 

trestu pro ty, kdo zákon poruší. Ačkoliv se nejednalo o převratné změny, je vidět, že měl 

Sedžong trochu jiný přístup oproti svému předchůdci Tchädžongovi. Celý jeho návrh zněl 

následovně:  

 

„Nařízení, která byla během let zapisována do Jukčŏnu 87  a Sok 

jukčŏnu88, nebyla úředníky z hlavního města a provincií dodržována a 

zavedena, tato nařízení nyní zaznamenáme a projednáme. …Podle 

nařízení z 21. roku éry Hongmu vydaného královskou radou se 

stanovilo, že ti, kteří si chtějí oholit hlavu, musí dostat točchŏp a 

povolení vstoupit do mnišství, ale jsou zde i mniši, kteří toto ignorují, 

nebojí se zákonů. Týká se to nejenom potomků jangbanů, ale i těch, 

kteří mají vůči státu určité povinnosti jako vojáci nebo jediní synové, 

neprovdané dcery nebo hjangni a soukromí a státní otroci. Holí si hlavu, 

jak se jim zlíbí, a to není dobré. Odteď rodiče nebo příbuzní potomků 

jangbanů, kteří se chtějí stát mnichy, musí informovat úřad Sŭngnoksa, 

ten to nahlásí ministerstvu Jedžo, toto ministerstvo to oznámí králi a 

poté, co od něj bude vydáno povolení, bude muset žadatel zaplatit 

poplatek čŏngdžŏn. Teprve pak bude vydán točchŏp, který je důkazem 

toho, že vstup do mnišství byl povolen. Lidé s povinnostmi nebo jediní 

synové či neprovdané dcery mají toto zakázané. Ti, kteří zákon poruší, 

budou muset mnišství opustit a vrátit se ke svému původnímu životu. S 

rodiči, učitelem mnicha a opatem, který má na starost klášter, bude 

zacházeno tak, jako kdyby spáchali vážný zločin. Ty ženy, které si 

 
86 KIM, Sŭngŭn Thomas, Perception ot Monastic Slaves by ScholarOfficials and Monks. Journal of Korean 

Religions. 2016, s. 13. 
87 Jedná se o zkratku pro zákoník Kjŏngdže jukčŏn. 
88 Zkratka pro několik zákoníků – Kjŏngdže jukdžŏn sokdžŏn vydaného za Tchädžonga a Sinsok jukdžŏnu a 

Sinčchan kjŏngdžesok jukdžŏnu vydaných za Sedžonga. 
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oholily hlavu, aby zachovaly věrnost vůči svému zesnulému muži, 

omezovány nebudou.“89 

 

Tento návrh byl společně se třiceti dalšími stejného dne přijat. Byl to první návrh ohledně 

točchŏp, který byl za krále Sedžonga schválen a zabýval se mnoha tématy spojenými s točchŏp. 

Je popsán samotný proces vydání točchŏp, je zmíněno, kdo má vstup do mnišství 

bezpodmínečně zakázán a kdo naopak může do mnišství vstoupit. Nechybí ani sdělení o tom, 

jak je naloženo s těmi, kdo nařízení poruší. 

Proces probíhal velmi podobně jako za předchozích králů. Vydání točchŏp záviselo na mnoha 

faktorech, které byly ve srovnání s předchozími králi podobné. I za Sedžonga záviselo na 

rodičích nebo jiných příbuzných, kteří podali žádost úřadu Sŭngnoksa, tento úřad o tom 

uvědomil ministerstvo Jedžo, které to následně oznámilo králi. Pokud dal král celému procesu 

povolení, uchazeč musel zaplatit nezbytný poplatek čŏngdžŏn, aby mu byl nakonec vydán 

točchŏp a on mohl vstoupit do mnišství. Sedžong povolil vydání točchŏp pouze lidem se 

statusem jangbana a lidem, kteří měli povinnost vojenské služby jako obyčejní lidé, hjangni, 

jongni, soukromí a státní otroci vstup do mnišství zakázal. V tomto směru platila stejná omezení 

také pro jediné syny a neprovdané dcery. V případě, že tento postup nebyl dodržen a člověk stal 

mnichem jiným způsobem, došlo k porušení předpisů. Pokud se na to přišlo, následoval trest, 

který se týkal také rodičů narušitele, mistra mnicha a opata kláštera. 

Za předchozích králů bylo běžné, že se výše poplatku čŏngdžŏn při diskusích běžně 

zmiňovala, ale v tomto úryvku ze Sedžongovy vlády žádná konkrétní částka zmíněná není, proto 

její konkrétní výši mohu na základě předchozích zmínek pouze odhadovat. Řekla bych, že 

jedním z důvodů, proč toto nebylo řečeno, je to, že od předchozí diskuse nedošlo k žádným 

změnám. Poslední zmínku lze najít v 12. roce krále Tchädžonga (1412), která říká, že uchazeč 

o mnišství musí zaplatit 100 štůčků osŭngpcho látky.90 Za Sedžonga byla tato výše poplatku 

zmíněna až v 11. roce vlády (1429).91  

S provinilci se i za Sedžonga nakládalo podle čínského trestného zákoníku Tä Mjŏngnjul. 

Narušitelem byl takový člověk, který si bez toho, aby se ucházel o točchŏp a získal ho, oholil 

hlavu a vstoupil mezi mnichy. V případě, že se na něj přišlo, přišel nevyhnutelný trest, který 

postihl i jeho rodiče, mistra a opata, který spravoval klášter, ve kterém pobýval. Důvod, proč 

tomu tak bylo, v sillok není uvedený, ale předpokládám, že pokud byl mnich povinný mít u sebe 

 
89 Sedžong sillok (1420), svazek 10, 7/11 
90 Tchädžong sillok (1412), svazek 23, 6/15 
91 Sedžong sillok (1429), svazek 44, 4/16 
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certifikát točchŏp, kdy se do samotného procesu jeho vydání museli zapojit i rodiče, bylo 

pravděpodobné, že o nezákonné činnosti svého potomka věděli nebo přinejmenším něco tušili. 

Je také pravděpodobné, že si této skutečnosti byl vědom i samotný mistr mnicha a opat kláštera, 

a proto se trest vztahoval i na ně. Tomuto verdiktu o narušitelích je z předchozích diskusí a 

návrhů, které byly povoleny, nejbližší ten z 6. roku krále Tchädžoa (1397): 

 

Ti, kteří nemají certifikát točchŏp, by měli mít zakázáno praktikovat 

buddhismus a vstoupit do mnišství, a pokud toto nařízení poruší, budou 

potrestáni jak jejich rodiče, tak i mistr mnicha.92  

 

Je vidět, že za Sedžonga trest postihl stejné osoby jako za Tchädžoa s tím rozdílem, že se za 

Sedžonga trest týkal také opata, který spravoval klášter.  

Za Sedžonga se poprvé rozhodlo o tom, že se narušitelé budou trestat podle systému Tä 

Mjŏngnjul. Součástí trestného zákoníku Tä Mjŏngnjul bylo i to, že rodiče, mistr mnicha a opat 

kláštera nesou zodpovědnost. Podrobný návrh ohledně systému točchŏp z 2. roku Sedžongovy 

vlády byl založen na obsahu zapsaném v Kjŏngdže jukčŏnu a odrážel obsah, který byl 

diskutován průběžně během Tchädžovy vlády.93 Tato rozhodnutí z 2. roku vlády Sedžonga 

utvořila základy systému točchŏp celé první poloviny jeho vlády, které se poté stále vyvíjely. 

Postupně se během dalších setkání řešily detaily celého systému točchŏp, čímž se trochu 

pozměnilo jádro celého systému, a také se rozhodovalo o možnostech trestu pro narušitele.94  

Za Sedžonga se poněkud více řešili narušitelé a jejich tresty a celkově se politika okolo 

točchŏp spíše upevňovala. V čtvrtém měsíci roku 1429, 11. roku Sedžongovy vlády, úřad 

Sahŏnbu podal návrh na prověření mnichů a naléhal na zpřísnění předpisů o vydání točchŏp, 

které bylo schváleno ve 2. roce Sedžongovy vlády, a také se zmínil o tom, že by se měly upravit 

detaily části zákonu, který se vztahuje k narušitelům. Návrh zněl následovně: 

 

Zákon zapsaný v Kjŏngdže jukčŏnu jasně říká, že člověk, který si 

oholí hlavu, musí mít točchŏp a vstoupit do mnišství. Pro to zde máme 

jasné zákony, ale nyní tu jsou mniši, kteří toto ignorují a vůbec se těchto 

 
92 Tchädžo sillok (1397), svazek 11, 4/25 
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zákonů nebojí. Nejenom potomci jangbanů, ale vojáci, kteří mají svou 

povinnost, hjangni, lidé s povinností manuální práce, soukromí i státní 

otroci, muži i ženy, ti všichni si holí hlavu, jak se jim zlíbí, a to je velmi 

nežádoucí. Odteď rodiče nebo příbuzní lidí, kteří si přejí stát se 

mnichem a jsou potomci jangbanů, toto odůvodní a nahlásí úřadu 

Sŭngnoksa, ten to ohlásí ministerstvu Jedžo, které to následně předá 

králi, pokud král svolí, bude vyžadován poplatek čŏngdžŏn v hodnotě 

100 štůčků osŭngpcho. Pokud ho vyplatí, bude žadateli vydán točchŏp 

a dostane povolení vstoupit do mnišství. Lidé s povinností vojenské 

služby, stejně jako jediní synové a neprovdané dcery mají toto zakázané. 

Ti, kteří zákon poruší, budou přinuceni opustit mnišství a vykonávat 

fyzicky náročnou práci. Narušitelovi rodiče, jeho mistr a opat, 

spravující klášter, budou souzeni. Ženy, které si po smrti svého muže 

oholí hlavu, jsou od zákazů a trestů oproštěné. 

V poslední době je opravdu mnoho lidí, kteří si holí hlavu. Buď to 

jsou celé skupiny, které nehledí na přepisy nebo jednotlivci, kteří se tak 

snaží vyhnout těžké práci nebo se tak snaží utéct spáchanému zločinu. 

Takové mnichy budou uvnitř hlavního města hledat zenové a 

doktrinální školy spadající pod Úřad Hlavního města Hansŏngbu 

漢城府, mimo hlavní město to budou mít na starost v každé správní 

oblasti provincie provinční úředníci a dozorci nad poštovními stanicemi. 

V hlavním městě to bude oznámeno úřadu Sahŏnbu, v provinciích to 

bude oznámeno provinčnímu místodržícímu, dotyčný bude ihned uznán 

vinným, sepíšou se důvody a nahlásí se to. Pokud se toto bude ignorovat, 

budou souzeni úředníci a místodržící stejně jako rodiče, mistr mnicha a 

opat, spravující klášter, a konečný verdikt bude vynesen na základě 

Jukčnu.95 

 

Problémy s lidmi, kteří ignorovali zákony a vstupovali bez točchŏp mezi mnichy, přetrvával 

i za Sedžonga, který si stejně jako jeho předchůdce Tchädžong tuto skutečnost společně se svou 

vládou uvědomoval a rozhodl se s ní naložit. Objevovalo se opravdu hodně lidí, kteří zákony 

ignorovali, utíkali poté, co spáchali zločin, nebo se tak snažili vyhnout nuceným pracím, a holili 
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si hlavy. Za Sedžonga bylo rozhodnuto, že dvě školy, jedna zenová a druhá doktrinální, uvnitř 

hlavního města, lokální úředníci mimo hlavní město a dozorci na poštovních stanicích v každé 

správní oblasti mají povoleno hledat mnichy bez točchŏp. Když se tak stalo, byl sepsán protokol 

s důvody a informace se v hlavním městě předaly úřadu Sahŏnbu a mimo hlavní město o tom 

informovali provinční úředníky kamsa 監司. Pokud toto nebylo řádně provedeno, byli souzeni 

nejenom rodiče, mnichův mistr a opat, spravující klášter, ale i provinční úřady s případem 

spojené. 

Tento návrh se oproti jiným zabývá dopodrobna samotným pátráním po narušitelích, při 

kterém hráli svou roli úředníci a samotné školy. Řekla bych, že za Sedžongovy vlády nastaly 

pro mnichy bez točchŏp za předpokladu, že opravdu byli aktivně hledáni, při srovnání 

s předchozími králi krušnější časy. Za Tchädžoa, ani za Tchädžonga nebylo nikdy přímo řečeno, 

že bude mít někdo dopadání mnichů na starosti, mluví se pouze o nahlášení narušitele, proto i 

z tohoto důvodu je tento návrh daleko přísnější. V tomto návrhu je konkrétně specifikováno, 

komu bylo mnichy nařízeno dopadání mnichů, komu se následně měli narušitelé nahlásit, a co 

je čekalo v případě, že svoji práci neodváděli dobře. Společně s tím jsou zmíněni všichni, 

kterých se potrestání v případě dopadení narušitele týkalo. Toto je v porovnání s předchozími 

králi – Tchädžoem a Tchädžongem úplně jiný a zároveň nový způsob, jak se vypořádat 

s falešnými mnichy, který zároveň pověřoval různé úřady a v případě nedostačujícího výkonu 

práce je také trestal. Ze sillok víme, že za obou králů byli lidé, kteří si bez točchŏp holili hlavu 

a vydávali se za mnichy, nicméně ani za jednoho krále nebylo úřadům vysloveně přikázáno, aby 

se těmito skupinami zabývaly a snažily se je dopadnout anebo aktivně vyhledávat. Nicméně i 

přes tento poměrně detailní návrh nejsou v sillok zaznamenané diskuse, které by řešily, co se 

dělo po dopadení narušitele a lze o tom tedy jen spekulovat. 

Rostoucí počet mnichů byl problémem i v následujících letech. Potíží bylo to, že lidí, kteří 

by se stali mnichy legálním způsobem, stále ubývalo a naopak těch, kteří si holili hlavy, aby se 

vyhnuli nuceným pracím, resp. mobilizacím, přibývalo. I když se jim ale později status mnicha 

znelíbil, nenechali si znovu narůst vlasy, protože byli zproštěni vojenské služby, a tak raději 

zůstali mnichy, protože jako laiky by je služba ve vojsku neminula. Královská rada nakonec 

rozhodla o tom, že takoví lidé budou vojenské služby zproštěni, což přispělo k tomu, že se lidé 

vzdávali mnišství dobrovolně.96  

Lidé se mezi mnichy dostávali neoficiální cestou různými způsoby, buď si oholili hlavu a 

bez točchŏp se vydávali za mnicha, v tomto případě se většinou ve skupinách zdržovali na 

 
96 Sedžong sillok (1432), svazek 57, 8/4 
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odlehlých místech, ale stávalo se také, že obelhávali příslušné úřady tak, že u zesnulého mnicha 

našli točchŏp, přepsali jméno, nebo za svého otce vydávali cizího člověka, čímž získali točchŏp, 

a tímto způsobem pak nelegálně působili jako mniši. Prověřování mnichů nepatřilo zrovna 

k oblíbeným činnostem, a proto bylo rozhodnuto, že kláštery budou o mniších vést záznamy, do 

kterých zapíšou jména mnichů, aby se předešlo podobným problémům. Počty mnichů čekala 

také redukce. Ti, kteří se nemohli prokázat točchŏp a byli mladší čtyřiceti pěti let, se museli 

vrátit k laickému životu, a starší čtyřiceti šesti let se po zaplacení poplatku čŏngdžŏn mohli stát 

oficiálně mnichem.97 Přestože se v 11. roce Sedžongovy vlády rozhodlo o tom, že úřady a školy 

budou mnichy bez točchŏp dopadat, nezdálo se, že by se jejich dopadání bylo úspěšné. Jedním 

z důvodu, proč to úřady nedělaly tak, jak by měly, mohl být nedostatek správní moci, ale mohlo 

to být také kvůli tomu, že stíhaní mnichů nebylo jednoduše v zájmu úředníků. Jejich nezájem 

mohl vzejít z nelibosti vůči kontrolní politice buddhistické ekonomické síly, kterou se řídily 

ústřední orgány, nebo z obdivu k mnišským skupinám, které se od válečných časů zaryly lidem 

do paměti.98 Dalším důvodem mohla být lenost spojená s korupcí, pokud bylo z čeho brát 

úplatky. Je ale otázkou, jestli kláštery mohly na úplatky z něčeho brát, proto je tedy možné, že 

úředníci neplnili svoje povinnosti z důvodu kombinace lenosti a nulové motivace. 

Z výše uvedeného se dá předpokládat, že mnichů bylo za Sedžonga mnoho a vláda 

vynakládala viditelné úsilí pro to, aby se jejich počty snížily na přijatelnou úroveň. Mnoho lidí 

se mnichy stávalo pro to, aby se vyhnuli vojenské službě nebo nuceným pracím. A protože se 

chtěli armádě vyhnout, mnohokrát se raději vydávali za mnicha, i když ani s tímto stavem nebyli 

spokojení. Stejného roku 1432 se pro větší přehlednost rozhodlo, že se v klášterech budou vést 

mnišské registry se jmény, čímž bude lidem, kteří se za mnichy falešně vydávali, znemožněno 

v tom dále pokračovat. Šanci na to se stát oficiálně mnichem dostali jen ti starší čtyřiceti šesti 

let a ostatní museli z mnišství odejít.  

Ale nezdálo se, že by zaznamenávání jmen mnichů v klášterech situaci nějak ulehčilo. 

Mnichů bez točchŏp neubývalo a vláda nacházela nový způsob, jak je oficiálně zařadit do 

mnišských obcí. Takové mnichy většinou využívali na stavby nebo opravu různých budov. I 

přesto nebylo získání točchŏp v takových případech jisté, protože jeho vydání bylo například 

podmíněno tomu, jak dlouho mnich pracoval a jak dobře pracoval.99 Právě rozdáváním točchŏp 

za stavební práce si země spíše uškodila, protože tímto způsobem v zemi přibylo 8 800 mnichů, 
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navíc k tomuto číslo je nutno připočíst ještě několik desetitisíců mnichů, kteří byli zaregistrovaní. 

Toto se stávalo terčem kritiky. Kritizovalo se hlavně to, že mniši dostávali jídlo a šatstvo, aniž 

by je vypěstovali nebo ušili, což bylo podle úřadů Sahŏnbu a Saganwon „zlodějské chování 

podobné škůdcům“. Mnichy v této době navíc podle záznamů nepostihl žádný trest, pokud 

točchŏp neměli, a navíc ho jako mobilizovaní na státní práce mohli získat, a tak není divu, že se 

spousta lidí rozhodla si hlavu oholit.100 

Proto bylo apelováno, aby uchazeči podle toho, co se psalo v Jukčŏnu, zaplatili poplatek 

čŏngdžŏn a teprve poté dostali povolení vstoupit do mnišství. Zároveň se měl vytvořit způsob, 

kterým by bylo obilí dodávané za poplatek a mnichům za práci už točchŏp neměl být 

udělován.101 

Stejného roku 1439 ale nakonec došlo k rozhodnutím, která toto měla zamezit. Stále bylo 

možné získat točchŏp díky práci na stavbě, čehož využívali vojáci, hjangni, ale také jediní 

synové a lidé nízkého postavení. Úřady sice chytaly mnichy bez točchŏp a trestaly je padesáti 

ranami bičem, ale vzhledem k tomu, že po dopadení stihl trest jen dotyčného bez certifikátu a 

jeho rodiče, stejně jako jeho mistr a opata v klášteře nepostihl žádný trest, byl strach ze zákona 

mnohem menší. To se ale změnilo, protože se na zasedání rozhodlo, že narušitelé budou 

potrestáni podle trestního zákoníku, ve kterém se píše, že narušitel bude potrestán osmdesáti 

ranami bičem a trest stihne také jeho rodiče, mistra a opata kláštera.102 

Diskuse o vydání točchŏp se znovu objevily roku 1442, 24. roku Sedžongovy vlády. Vydání 

točchŏp a následné vstoupení do mnišství měli povolené potomci jangbanů, lidé s povinnou 

vojenskou službou nebo nucenou prací to měli zakázané. Zatímco se diskuse po Tchädžongově 

vládě zaměřovaly na potomky jangbanů bez výjimky, v tomto článku se mluví o potomcích 

jangga, což je v podstatě pouze jiný výraz pro potomky jangbanů.103  Proces v tomto roce 

probíhal následovně: 

 

„O mnišství se bude nyní ucházet člověk, který nemá vojenskou 

povinnost. Jedná se tedy především o potomky jangga. Pokud se tento 

člověk bude chtít stát mnichem, jeho rodiče nebo příbuzní si připraví 

důvody, informují o tom místní úřad, který to oznámí ministerstvu 

Jedžo a to to písemně oznámí králi, pokud král povolil a uchazeč 

 
100 Sedžong sillok (1439), svazek 85, 4/22 
101 Sedžong sillok (1439), svazek 87, 10/10  
102 Sedžong sillok (1439), svazek 87, 11/9 
103 良家 



46 

 

zaplatit poplatek čŏngdžŏn, bude vydán točchŏp a potom bude moci 

člověk vstoupit do mnišství. Ten, kdo si svévolně oholí hlavu, může být 

kýmkoliv obviněn. Následný trest postihne narušitele, jeho rodiče, jeho 

mistra a mnicha, který spravuje klášter, ve kterém mnich pobývá. 

Budou souzeni také nejnižší úředníci, pokud o tom vědí a nenahlásí to. 

Pokud se člověk, který se za mnicha vydával, přizná, bude souzen podle 

článků v trestním zákoníku. Pokud se mistr mnicha, opat, který spravuje 

klášter, a úředníci vzdají autoritám, budou omilostněni a souzen bude 

jen narušitel, který zároveň bude muset opustit mnišství. Pokud o 

porušení zákona vědí rodiče nebo příbuzní, nebudou fyzicky potrestáni, 

ale celá rodina bude odsunuta k hranicím do provincie Pchjŏngan nebo 

Hamgil, protože jim nemůže být dána milost. Toto vyšetřování bude 

mít v hlavním městě na starosti Úřad kontrol Sahŏnbu 司憲府 a v 

provinciích místní místodržící a lokální úředníci správních oblastí 

provincií.104 

 

 V posledním záznamu, který za Sedžonga ohledně vydávání točchŏp vyšel, došlo k nejvíce 

změnám. Proces, jehož cílem bylo vydání točchŏp, probíhal tak, že rodiče nebo příbuzní vše 

nahlásí místnímu úřadu, ten to předá úřadu Jedžo, které o tom uvědomí krále. Pokud král s 

návrhem souhlasí, uchazeč musí zaplatit poplatek čŏngdžŏn, aby mu byl vydán točchŏp. Na 

první pohled se zdá, že nedošlo k žádným změnám, ale je tomu právě naopak. Pokud se člověk 

chtěl stát mnichem, museli původně jeho rodiče nebo příbuzní předat dokumenty úřadu 

Sŭngnoksa, který fungoval nejspíše do 2. roku Sedžongovy vlády, v 6. roku Sedžongovy vlády 

byl ale tento úřad zrušen a jeho funkci nahradily oblastní úřady. Vydání točchŏp záviselo stejně 

jako v předchozích letech na zaplacení poplatku čŏngdžŏn. Zmínka o tom, jak velký poplatek 

během tohoto období byl, neexistuje.  Vzhledem k tomu, že vstup do mnišství byl povolen pouze 

potomkům jangbanů, lze předpokládat, že se poplatek držel na sumě okolo 100 štůčků 

osŭngpcho látky, která je zmíněná v záznamech z předchozích let. 

Během tohoto období vlády se také velmi upevnil rozsah a stupeň trestu. Poprvé bylo možné 

narušitele nahlásit. Předmětem obvinění byli všichni lidé, kteří si porušení zákona byli vědomi, 

ale nenahlásili to. Takoví lidé čelili obvinění a soudu nehledě na společenský status. Týkalo se 

to samozřejmě samotného narušitele, pak jeho rodičů, mistra, opata, spravující klášter, a také 
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nejnižších civilních úředníků. Jejich souzení podléhalo právu. V případě, že se ti, kteří měli být 

potrestáni, přiznali, tak byli podle zákona zproštěni viny. Samotný narušitel ale oproštění viny 

neunikl a musel opustit mnišství. Celá jeho rodina také nemohla být omilostněna a byla odsunuta 

k hranicím. Oproti předchozím způsobům naložení s osobami, které porušily zákon, došlo také 

ke změně. Jak už jsem zmínila u Tchädžoa, za Čosŏnu se v případě trestů řídili čínským 

zákoníkem Tä Mjŏngnjul, kde bylo psáno, že ten, který poruší zákon o točchŏp, společně s rodiči, 

se svým mistrem a mnichem, který spravuje klášter, dostane osmdesát ran bičem. Takový trest 

rozhodně nelze považovat za lehký, a proto lze říci, že byla nová forma potrestání mnohem 

mírnější, protože fyzický trest byl zrušen a místo něj se celá rodina musela pouze přesunout do 

provincií u hranic země jako Pchjŏngan nebo Hamgjŏng. Důvodem, proč byla trestána celá 

rodina bylo to, že v té době bylo přirozenější soudit mnichy jako běžné lidi, kteří svým krevním 

poutem náleželi spíše ke své pokrevní rodině než k mnichům.105 Vyšetřování měli na starosti 

lokální úředníci z provincií, lokální místodržící provincií a Úřad kontrol, čímž se ukázalo, kdo 

byl ze státní správy zodpovědný.   

V první zmínce o vydávání točchŏp za Sedžonga se nepsalo nic o tom, jak vysoký je poplatek 

čŏngŏdžŏn, jeho výše byla zmíněna až v 11. roce vlády. Ke konci Sedžongovy vlády byl právě 

poplatek čŏngdžŏn v řešení a došlo i ke změně jeho výše:  

 

„V Kjŏngdže jukčŏnu je zapsáno, že poplatek čŏngdžŏn činí 100 štůčků 

osŭngpcho. Protože se ale nyní osŭngpcho už nepoužívá, rozhodli jsme se 

ho změnit na 30 štůčků čŏngpcho. Odteď budou ti, kdož se chtějí stát 

mnichy, platit tímto množstvím látek, které přinesou do lokálního úřadu, a 

pak budou smět vstoupit do mnišství.“106 

 

Ve 27. roce nebylo používání osŭngpcho příliš efektivní, a tak se poplatek změnil na 

čŏngpcho. To znamenalo, že sto štůčků osŭngpcho látky bylo nahrazeno třiceti štůčky čŏngpcho 

látky. Někteří předpokládají, že toto snížení měny bylo způsobené jednoduchým úpadkem 

hodnoty látek, ale takovou domněnku je těžké odůvodnit bez pochopení tehdejší měny. Je proto 

 
105 MIN, Sunŭi, Čosŏndžŏngi točchŏpčedoŭi nejonggwa sŏnggjŏk – Kjŏngdže jukčŏn čchedžewa kjŏngguk 

tädžŏn čchedžerŭl čungšimŭro [조선전기 도첩제도의 내용과 성격 – 경제육전 체제와 경국대전 

체제를 중심으로]. Hanguksasanghakhöe. Sŏul. 2016, s. 121. 
106 Sedžong sillok (1445), svazek 109, 7/15 
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pravděpodobnější, že k tomu došlo kvůli tomu, že se čŏngpcho místo osŭngpcho používal více 

na trzích.107 

Tato změna se v platnosti udržela čtyři roky a ve 31. roce Sedžongovy vlády byl z úřadu 

prvního ministra Ŭidžŏngbu předložen návrh: 

 

„Zaplatil se poplatek čŏngdžŏn v osŭngpcho a vydalo se povolení, nyní 

ho už ale lidé nepoužívají, a tak ho zaměníme za 15 štůčků mjŏnpcho a 20 

štůčků čŏngpcho. Navíc mnich může vstoupit do hlavního města jen za 

účelem, aby viděl své rodiče nebo prodávat zboží na trhu. Pokud bude 

navštěvovat obyčejné lidi a zdržovat se několik dní a pošpiňovat tím své 

zásady, bude mu vstup do města zakázán. Podle Kjŏngdže jukčŏnu bude 

ten, který vstoupí do domu vdovy, potrestán. Ti, kteří to budou vědět a 

prominou jim to, budou potrestáni podle zákona.“108 

 

Ke změně došlo opět kvůli tomu, že se kromě látky čŏngpcho začala také používat látka 

mjŏnpcho. Nejen že si mohl uchazeč vybrat, jakou látkou bude platit, ale výše poplatku 

čŏngdžŏn byla znovu snížena. Jang Hjewon ale zpochybňuje množství látek uvedené v návrhu, 

protože v té době měl být poměr čŏngpcho a mjŏnpcho 2:1, a proto je přesvědčený, že toto 

tvrzení není pravdivé a podle něj se jedná o špatný výpočet, který způsobil nedostatek ověření 

historických záznamů. Zároveň píše, že se z tohoto důvodu v 31. roce Sedžongovy vlády nic 

nezměnilo, protože i v 27. roce musel uchazeč vyplatit 30 štůčků čŏngpho látky, tudíž jediná 

změna, ke které došlo, byla ta, že si uchazeč mohl zvolit, zda zaplatí 30 štůčky čŏngpcho látky 

nebo 15 štůčky mjŏnpcho látky. Poplatek prostřednictvím osŭngpcho bylo kvůli tomu, že se už 

nepoužíval natrvalo zrušen.109 

Za Sedžongovy vlády došlo v souvislosti s točchŏp k poměrně výrazným změnám. Oproti 

dvěma předchozím králům byly diskuse o točchŏp častější a rozhodnutí, ke kterým došlo, byla 

mnohem přísnější. Důvody byly hlavně ekonomické, protože stále přibývalo mnichů, kteří 

neměli točchŏp, a kláštery i za Čosŏnu vlastnily velké množství otroků a pozemků kvůli čemu 

se znelíbily vládě, která proti nim také nakonec zakročila a došlo ke konfiskaci majetku a zrušení 

mnoha klášterů. Zakročeno bylo také proti školám, kdy z celkových sedmi zbyly pouhé dvě – 

 
107 JANG, Hjewon, Čosŏnčchogi pŏpčŏnŭi ‘Sŭng‘ jŏngu [조선초기 법전의 ‘僧’ 연구] Dizertační práce. 

Sŏul tähakkjo. Sŏul. 2017, s. 146-147. 
108 Sedžong sillok (1449), svazek 123, 1/29 
109 JANG, Hjewon, Čosŏnčchogipŏpčŏnŭi ‘Sŭng‘ jŏngu [조선초기 법전의 ‘僧’ 연구] Dizertační práce. 

Sŏul tähakkjo. Sŏul. 2017, s. 147-149. 
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zenová a doktrinální škola. Mnichů bylo Sedžongovy vlády dvakrát více než rolníků, což pro 

zemi představovalo velký problém, protože mniši neodváděli žádné daně a byli závislí na 

podpoře co se týče potravin a šatstva, které pocházelo právě od daleko menšího počtu rolníků. 

Vláda se snažila najít způsob, kterými se počty mnichů pokoušela snížit. Jedním takovým 

způsobem bylo nařízení pro úřady a školy, které jim přikazovalo, aby po mniších bez točchŏp 

pátraly. Zároveň se zpřísnil trest a v případě zatčení narušitele byla jeho rodina odsunuta do 

hraničních provincií. Ale tyto kroky se nezdály být příliš efektivními, protože úředníci 

jednoduše tento zákon nedodržovali. Vláda přišla také s regulacemi na základě věku mnichů bez 

točchŏp, kdy mladší čtyřiceti pěti let se museli bezpodmínečně navrátit k laickému životu, 

zatímco starší mniši mohli zaplatit poplatek čŏngdžŏn a díky tomu ve mnišství zůstat nadále a i 

oficiálně. Dalším pokusem situaci změnit bylo zavedení mnišských registrů a vydávání točchŏp 

za několika denní až týdenní práci na stavbách, ale žádné z těchto rozhodnutí nevedlo efektivně 

ke snížení počtu mnichů. 

 

Závěr 
 

Mnišská certifikace točchŏp pro buddhistické mnichy byla poprvé zavedena 12. roku vlády 

krále Čchungsuka za Korja a byla významným nástrojem mnišské obce. Prostřednictvím 

zkoumání točchŏp jsem se v této práci snažila najít odpovědi na otázky, zda lze točchŏp 

považovat za nástroj omezování těch, kteří se chtěli stát mnichy a zda lze tvrdit, že byl 

buddhismus za Čosŏnu utlačovaným náboženstvím. 

Zpracování bakalářské práce pro mě představovalo velkou výzvu vzhledem k tomu, že o 

točchŏp neexistují žádné práce v anglickém, ani v českém jazyce. K lepšímu pochopení 

točchŏp v praktické části jsem proto byla odkázaná pouze na odbornou literaturu v korejském 

jazyce, kdy se většinou jednalo o disertační práce. Korejské práce se zaměřovaly hlavně na 

podrobné popsaní celého procesu získání točchŏp a dalších aspektů, které s tím souvisely jako 

tresty pro narušitele, stavební práce pro mnichy, redukování buddhistických škol a klášterů 

apod. Většina z prací se také zabývala výskytem tématiky točchŏp v nedochovaném zákoníku 

Kjŏngdže jukčŏn, který se dochoval pouze ve fragmentech, které lze například najít 

v dynastických análech. Hlavní výzvu pro mě představoval samotný překlad záznamů z Čosŏn 

wangdžo sillok, kdy jsem se setkávala s pro mě neznámou terminologií, hodnostmi úředníků či 

názvy jednotlivých čosŏnských úřadů.    
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Pokusila jsem se přiblížit transformaci buddhismu za prvních tří významných králů 

s důrazem na certifikaci točchŏp. Hlavní pozornost jsem věnovala samotnému procesu vydání 

točchŏp, uchazečům, ceně a případnému trestu pro narušitele zákona. V první teoretické části 

jsem se pokusila uvést samotným vývojem mnišské obce za Silly, dále jsem se pokusila 

shrnout fungování klášterů a vytváření ekonomicko-mocenských struktur za Korja, které měly 

podstatný vliv na pohled na buddhismus na počátku Čosŏnu. Nakonec jsem se také věnovala 

čínským certifikátům cibudie pro buddhistické mnichy v Číně, kterými se Korejci nechali 

jednoznačně inspirovat. Pracovala jsem převážně s odbornou literaturou v angličtině, která se 

touto tématikou zabývala.  

V druhé části jsem nejprve ve stručnosti představila vývoj točchŏp za předchozí dynastie. 

Po úvodu jsem se plně věnovala točchŏp za Čosŏnu a jeho změnám během vlády prvních tří 

významných králů. Práce vychází převážně z korejských pramenů oficiálního charakteru jako 

jsou dynastické anály nebo zákoníky, kde je popsáno, jak se vývoj točchŏp během let měnil. 

Nejprve jsem se věnovala období za krále Tchädžoa, na kterém je dobře vidět, že se celý 

systém teprve zaváděl a země se potýkala s vysokým počtem mnichů, který se nepodařilo 

snížit ani prvním odsouhlaseným návrhem o točchŏp, který zaváděl poplatek čŏngdžŏn pro 

všechny jeho žadatele z různých vrstev. Mniši bez certifikace měli být po dopadení potrestáni 

na základě Tä Mjŏngnjulu osmdesáti ranami bičem.  

Další významný král Tchädžong byl ve srovnání se svým otcem Tchädžoem daleko více 

protibuddhistický a na počátku vlády, kdy se snažil konfiskovat pozemky a otroky klášterů, 

čelil nelibosti z otcovy strany. Protože se zajímal hlavně o ekonomickou sílu klášterů, nepřijal 

první návrh ohledně redukce mnichů a točchŏp. Roku 1408 došlo k výrazné změně oproti 

Tchädžoovi, protože vešel v platnost návrh, který umožňoval získat točchŏp pouze potomkům 

jangbanů. Tento návrh také odkrývá samotný proces, kdy musel uchazeč se souhlasem rodičů 

vše nahlásit úřadu Sŭngnoksa, návrh se pak předal ministerstvu Jedžo a konečný souhlas 

musel pronést král. Přestože by se mohlo zdát, že Tchädžongovi záleželo na tom dostat 

buddhismus pod kontrolu, jeho další rozhodnutí z roku 1408, kdy byl neoficiálním mnichům, 

kteří neměli před 11. dnem 2. lunárního měsíce roku 1403 točchŏp, točchŏp vydán, jeho 

přístup lehce vyvrací, protože tímto rozhodnutím se v zemi ocitlo na 100 000 mnichů, kteří 

nebyli nijak potrestáni a mohli pokračovat jako oficiální mniši. K podobnému kroku došlo i 

v roce 1416, kdy bylo odsouhlaseno, že tací, kteří se stali mnichy před 7. lunárním měsícem 

roku 1416, se mohli o točchŏp přihlásit a zdarma ho dostat, což určitě opět přispělo k nárůstu 

oficiálních mnichů v zemi.  
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Na počátku Sedžongovy vlády byl přijat návrh, který umožňoval získat točchŏp pouze 

potomkům jangbanů a všichni, kteří toto porušili, byli potrestáni a navráceni k laickému 

životu. Proces probíhal stejně jako za Tchädžonga přes úřad Sŭngnŏgsa, ministerstvo Jedžo a 

krále. Zatímco bych o Tchädžongovi mohla říct, že točchŏp rozdával, Sedžong na začátku své 

vlády naopak prosazoval kroky, které vedly ke stíhání mnichů bez točchŏp a jejich trestu, 

který se rozšířil i na rodiče, mistra mnicha a opata kláštera. Povinnost dopadat mnichy měli na 

starosti zenové a doktrinální školy, provinční úředníci a dozorci nad poštovními stanicemi. 

Ani za jednoho z předchozích králů nebylo vysloveně přikázáno, aby se mniši dopadali. I 

přesto přibývalo mnichů bez točchŏp, což vláda řešila místo rozdáváním točchŏp zadarmo tím, 

že v případě, že se člověk mnišství vzdal, byl zproštěn vojenské služby, což přispělo k tomu, 

že se lidé navraceli k laickému životu, pokud je život v roli mnicha nenaplňoval. Dopadání 

mnichů prostřednictvím úředníků ale nebylo příliš úspěšné, a proto vláda vynakládala jiné 

kroky, aby měla nad mnichy přehled. Zaváděly se mnišské registry nebo se neoficiálním 

mnichům dával točchŏp za práci na stavbách. Toto ale nebyly vhodné k roky k regulaci počtu 

mnichů a společně s trestem, který postihl pouze narušitele, mnichů přibývalo. Bylo nutné 

zavést přísnější trest pro narušitele, kterým bylo potrestání podle trestního zákoníku, tedy 

padesáti ranami bičem, a vyhnání celé rodiny do okrajových provincií Pchjŏngan nebo 

Hamgil. 

Pro točchŏp za prvních králů je typické, že procházel častými změnami, které mnohdy 

neseděly s politikou daného krále. Takovým případem je Tchädžong, kterému šlo o to, oslabit 

vliv klášterů, ale jeho rozdávání točchŏp mnichům považuji za krok vedle, protože každý 

mnich byl oproštěn od daní, a pokud se zároveň stal mnichem neoficiálně, nezaplatil ani 

poplatek čŏngdžŏn, kterým by zemi přispěl místo daní, které by od něj už nemohla dále 

získávat.  

Na základě získaných informací chápu vydávání točchŏp pouze jangbanům za určitou 

formu omezování ostatních společenských vrstev. Přestože to bylo za Tchädžoa možné, počet 

štůčků, které musel uchazeč odevzdat, byla velmi vysoká, a proto neměl obyčejný člověk 

velkou šanci na to se stát mnichem oficiální cestou. Obecně se na počátku Čosŏnu prováděly 

kroky, které vedly k tomu, že se vliv buddhismu oslaboval. Rušily se zenové a doktrinální 

školy, redukovaly se počty klášterů a točchŏp se měl postarat o to, aby se mnichy stávali jen 

potomci jangbanů, což mělo pomoci zredukovat počet mnichů. Přestože se tato rozhodnutí 

mohou jevit za jistou formu útlaku, faktem zůstává, že kláštery měly na konci Korja 

obrovskou ekonomickou moc v podobě polí a klášterů, měly dobré vztahy se šlechtou a velmi 

z toho těžily. Kvůli tomu přicházel stát o finance, a tak považuji kroky v raném Čosŏnu za 
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potřebné k tomu, aby se oslabila síla klášterů a státní pokladna získala finance, o které jinak 

z části vlivem buddhismu přicházela. 

Téma bakalářské práce jsem si zvolila, protože se v případě točchŏp jedná o nepříliš 

neprobádané téma, a protože mě zajímala transformace buddhismu v raném Čosŏnu. Věřím, že 

tato práce přispěla k pochopení změn, ke kterým počátkem nové dynastie došlo. Téma se 

ukázalo jako nosné, a lze jej rozšířit jak synchronně – o další opatření státu ve vztahu k sanze, 

tak diachronně – sledovat vývoj mnišské registrace do konce Čosŏnu až na práh modernizace.  

 

Seznam použitých pramenů a literatury 
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Dostupné z http://sillok.history.go.kr/search/inspectionMonthList.do?id=kca 
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