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Abstrakt
Práce se zabývá strukturou a významy čínských osobních jmen a jejich adaptací na
společenské proměny odehrávající se v Číně v posledním století. Základním pramenem práce
je genealogie rodiny Lu. Specifická pozornost bude kladena na strukturu a význam osobních
jmen a způsoby užití v období převratných historických změn od konce dynastie Qing do
současnosti. Součástí práce je i obecné pojednání o fenoménu rodové genealogie jiapu, jejíž
specifika jsou představena na příkladu genealogie rodiny Lu, včetně způsobu jeho sestavení.
Vlastní analýza shrnuje základní informace o čínských jménech podle literatury. V
rozboru také s pomocí odborné literatury přihlédne k obecným otázkám antroponomastiky v
aplikaci na česká jména.
Klíčová slova
čínská genealogie; osobní jména; moderní dějiny Číny; společenské změny ve 20. století;
onomastika

Abstract
This thesis analyses the structure and meanings of Chinese personal names and their
adaptation to the social changes of China over the last hundred years. The basic source is the
genealogy of the Lu family. The author’s focus is in particular on the structure and meaning
of personal names, as used in the period of revolutionary historical changes from the end of
the Qing Dynasty to the present. The work also includes general information about the
phenomenon of the genealogical records jiapu and will introduce the source in detail,
including the method of its compilation.
Author inserts his own analysis into a summary of basic information about Chinese
names according to the literature. In the analysis, he will also take into account the general
issues of anthroponomastics in the application to Czech names with the help of secondary
literature.
Key words
Chinese genealogy; Personal names; modern history of China; 20th Century social
transformation; onomastics
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Úvod
Vlastní jméno člověka či antroponymum, patří k jednomu z pozoruhodných
lingvistických jevů lidské společnosti. Již od počátku civilizace má antroponymum základní
funkci identifikace jednotlivce. Obsahuje však i další implicitní významy a hraje tedy
důležitou roli v životě člověka. Zvláštnosti antroponym se objevují téměř ve všech lidských
kulturách, včetně kultury čínské, která má dlouhou tradici spojenou se jmény od počátku
svého vývoje.
V této práci se budou vyskytovat odborné termíny užívané v západní onomastické
literatuře, a z toho důvodu se počáteční kapitola věnuje lingvistické teorii jmen. Pojednáno
bude rovněž i o teorii a termínech z oboru onomastiky. Stěžejní práce pro pochopení
problematiky jmen, která rovněž posloužila jako cenný zdroj informací pro tuto práci, je
monografie Vlastní jména osobní v češtině od lingvistiky Jany Pleskalové, která z pozice
lingvistky zabývající se osobními jmény podrobně představuje základní principy, kterými se
Evropané řídili při pojmenovávání dítěte od prvního tisíciletí až po moderní dobu.
V dalších kapitolách je představena struktura jmen a metodika pojmenování. Jsou
zobrazeny základní rysy čínského způsobu udílení jmen a některé zvláštnosti, které je odlišují
od způsobů udílení jmen typických pro západní kulturní prostředí. Velkou inspiraci pro tuto
bakalářskou práci byly také články „Jak se Číňané pojmenovávají“ profesora Josefa Kolmaše
a „Čínská osobní jména v českém kontextu“ Hany Třískové a Zdenky Heřmánkové. Vedle
západních badatelů se tomuto tématu rovněž systematicky věnují také čínští vědci. Kulturu
čínských jmen popisuje kniha Jména a příjmení v čínské kultuře (Xingming yu Zhongguo
wenhua 姓名与中国文化), jejímž autorem je He Xiaoming 何晓明. Tento badatel ve svém
díle souhrnně pojednává o tom, jakým historickým vývojem prošla čínská jména a z různých
pohledů analyzuje vztah jmen k čínské kultuře. Badatel rovněž věnuje velkou pozornost
společenským poměrům ve 20. a 21. století, což je rovněž jedním z klíčových východisek
této práce.
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Součástí práce je i obecné pojednání o fenoménu genealogie (jiapu 家谱). Příkladovou
genealogií je pětisvazkové dílo mé vlastní rodiny: Zhonghua Lushi tongjian 中华陆氏通鉴
(Genealogie rodiny Lu v Číně). Editorem poslední verze je Lu Kui 陆逵 a další editoři z
výboru pro udržování kontinuity genealogie. V knize lze najít podrobně popsané
genealogické vazby a rodokmeny jednotlivých větví rodu Lu1 až od starověku (7. století př.
n. l.). Jedna kniha z pěti knih má zároveň charakter biografického slovníku, v němž jsou
uvedené životopisy významných postav rodu v historii. Verze, která poslouží této práci jako
primární zdroj, je prozatím posledním vydáním této kontinuálně pokračující rodinné
genealogie.
Stěžejní část práce analyzuje jména obsažená v genealogii rodiny Lu na základě odborné
literatury a internetových zdrojů. V této části je pojednáno o proměnách struktury a významu
osobních jmen v období od konce dynastie Qing až dodnes. Část věnované historickém
pozadí jmen je shrnuta na základě pojednání Johna Kinga Fairbanka v obsáhlé monografii
Dějiny Číny. Dle přelomových historických události vybraná jména z genealogie rodiny Lu
rozdělíme na 4 období: jména v letech 1886 až 1912, jména v letech 1912 až 1949, jména
v letech 1949 až 1976 a nakonec jména v letech 1978 až 2008. V průběhu analýzy jmen
budeme pozorovat, zda a jak se ve jménech promítají převratné historické a společenské
změny, k nimž v Číně za posledních více než sto let docházelo.

1

Zde je potřeba upozornit na rozdíl slov „rodina“ a „rod“, mezi kterými je v kontextu pojetí této práce významový rozdíl
někdy velmi blízký. Pro upřesnění zde uvádíme definici rodu ze Slovníku spisovného jazyka českého, že se jedná o
„společenství všech potomků jedněch prarodičů“. V čínském kulturním prostředí je potřeba zvlášť upozornit na to, že rod
jako rozšíření rodiny má vždy svůj chrám.
8

1. Obecné teorie onomastiky a antroponomastiky.
1.1 Definice onomastiky
Onomastika je věda o vlastních jménech a stojí na pomezí jazykovědy, historie a
geografie. Jana Pleskalová uvádí zjednodušený výklad definice, že „onomastiku lze definovat
jako nauku o vlastních jménech, a to o jejich povaze, tvoření a fungování.“ (Pleskalová 2014:
10).
Kromě této definice uveďme ještě heslo z portálu „Nový encyklopedický slovník češtiny
online“, kde je onomastika definována takto: „Onomastika je chápána jako nauka o vznikání,
fungování a strukturaci propriální sféry jazykové, tj. jako nauka o propriálních
pojmenovacích soustavách, o jejich realizaci v konkrétních podmínkách společenských,
komunikačních, časových a místních. “ Jak z této definice vyplývá, odehrává se onomastický
výzkum v souladu s daným jazykovým prostředím a s ohledem na jeho specifika (kultura,
tradice, jazykové struktury). I z tohoto hlediska k práci zapojujeme řadu dalších znalostí, tj.
reálií Číny a České republiky, základní lingvistických a společenských teorií.

1.2 Vlastní jména a jejích členění
Základním pojmem a předmětem zkoumání onomastiky je jméno vlastní. Vlastního
jména se jako specifického jazykového prostředku obvykle s charakterem podstatného jména
užívá při označení jedinečného objektu či jednotliviny, za účelem její individualizace a
odlišení od ostatních jednotlivin. Takový typ jména má za základní funkce komunikativní
nebo sociálně distinkční. Dělení vlastních jmen dle Pleskalové do následujících dvou skupin:
a) Skupina neživých objektů a jevů:
Odborným termínem pro jména v této skupině je „abionymum“. Do této skupiny patří jména
zeměpisná neboli „toponyma“, vlastní jména objektů nacházejících se mimo Zemi neboli
kosmonyma a vlastní jména lidských výtvorů, které jsou zakotveny nikoli v přírodě, nýbrž ve
společenských, ekonomických, politických a kulturních vztazích, „chrématonyma“. Mezi
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chrématonyma se řadí například značky produktů, jména společenských jevů apod.
(Pleskalová 2014: 10).
b) Skupina živých bytostí
Souhrnný termín pro názvy živých bytostí je bionymum. V rámci bionym existuje
podrobnější rozdělení. Do této skupiny patří vlastní jména jednotlivců nebo skupin lidí
(antroponyma) a nepravá antroponyma (pseudoantroponyma), vlastní jména skutečných
živočichů (zoonyma) a nepravá zoonyma (pseudozoonyma) a vlastní jména rostlin
(fytonyma)(Pleskalová 2014: 11).
Z výše uvedených skupin vyplývá i tradiční rozdělení onomastiky:2
1. Nauka o antroponymech - antroponomastika,
2. Nauka o toponymech - toponomastika
3. Nauka o chrématonymech – chrématonomastika
V této práci se zaměří především na významovou dimenzi vlastních jmen osobních,
z toho důvodu v následující podkapitole se budeme podrobně zabývat pouze
antroponomastikou. Zbytek zmíněných vědeckých disciplín je zde uveden pro přehledné
poznání dělení onomastiky.

1.3 Antroponomastika a druhy antroponyma
Antroponomastika je nauka o osobních jménech (antroponymech), zabývající se jejich
vznikem, tvořením, rozšířením a povahou. Předmětem zkoumání antroponomastiky jsou
vlastní jména osobní, která dle Pleskalové v minulosti mohla vzniknout oddělením od
rodového totemu, čímž se jedinec začal odlišovat od zbytku skupiny. Význam antroponym
tvoří soubor těch znaků, které umožňují v síti sociálních vztahů individualizovat,identifikovat

2

Pleskalová (2017): ONOMASTIKA. In: Petr Karlík, Marek Nekula, Jana Pleskalová (eds.), CzechEncy - Nový
encyklopedický slovník češtiny. Odkaz: https://www.czechency.org/slovnik/ONOMASTIKA (poslední přístup: 30. 5. 2020)
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jeho nositele. Zde stručně připomeneme tradiční dělení druhů antroponyma (Pleskalová 2014:
16-19):
1.3.1 Rodné / křestní jméno
Rodné jméno je vedle příjmení jedna ze základních složek, které tvoří oficiální česká
jména. Termín křestní jméno se původně užíval v křesťanských církvích, protože se jméno
dávalo při křestním obřadu. Označení tohoto jména se však posléze začalo užívat i pro
jedince nekřtěné.
1.3.2 Příjmení
Dědičné jméno rodiny tvořící zpravidla jeden z funkčních členů dvoujmenné nebo
vícejmenné antroponymické soustavy: Petr Novák, Jekatěrina Alexejevna Petuchova.
1.3.3 Příjmí
Zastarale přizdívko, tzv. druhé, doplňkové antroponymum, které v době jednojmennosti,
tj. před zavedením příjmení, rozlišovalo jedince se stejným vlastním jménem oficiálním (tj.
užívaným na veřejnosti): např. sourozenci Havel Beran, Havel Huba, Havel Ryba, Havel
Kanovník. Příjmení získávali lidé až během svého života. Bylo nedědičné, neustálené a
nezávazné.
1.3.4 Přezdívka
Též přezdívkové vlastní jméno je neúřední vlastní jméno, které většinou charakterizuje
osoby, méně místa nebo věci. V případě osob se vztahuje k určité činnosti, vlastnosti, původu
atd. (Pleskalová 2014: 19-32) V České republice tvoří výše uvedené druhy antroponym tzv.
dvoujmennou antroponymickou soustavu, která je v ČR prostředkem sociální a právní
legitimace osobnosti a zároveň potvrzením osobní identity.
1.3.5 Hypokoristikum
Také řečeno hypokoristikon, hypokoristické vlastní jméno, je expresivní obměna
neutrálního jména (tj. vlastního jména, ojediněle apelativa) v neoficiálním prostředí, např.
Eva – Evička, Michal - Míša
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Shrnutí
Vlastní jména a její poddruhy jsou neoddělitelné od našeho života a funkce, které
vykonávají. Řadí se podle Pleskalové (2014: 13) jednak jako funkce komunikativní, že
křestní jména plní zpravidla jen ve spojení s pojmenovanou osobou, který je znám
účastníkům řečové situace. Dále i sociálně zařazující funkce, kdy mnohá křestní jména
sloužila jako prostředek zařazení do určité sociální skupiny. Pro přezdívky je typická funkce
deskriptivní. A křestní jména s ideologickou konotací (např. Fidel podle F. Castro) májí
funkci zřejmé ideologickou. Na posledním řadě jsou hypokoristika, která májí expresivní a
emocionální funkce.
Výše bylo krátce shrnuty základní onomastické a především antroponomastické teorie
v očích evropských lingvistů. Budeme nadále pátrat, zda v čínských jmenech se uplatňují
podobné teorie, dělení a funkce.
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2. Antroponyma v čínštině
Vzhledem k pestrému etnickému složení Číny, je potřeba na úvod zdůraznit, že
předmětem výzkumu této práce je antroponymum či vlastní jméno osobní Číňanů nebo
přesněji řečeno etnika Han (Hanren 汉人).
´

Evropští lingvisté doposud uvádějí, že vlastní jména osobní v minulosti mohla vzniknout

oddělením od rodového totemu. Z práce čínského jazykovědce He Xiaoming také vyplývá
hypotéza, že v Číně proběhl podobný proces.

3

Počátek vývoj antroponyma je sice dle

světových lingvistů všude podobný, z důvodu výrazných jazykových a společenských
odlišností obsažených ve jmenech však nevyhnutelně dochází k diferenciaci jmen mezi
různými národy.
Oficiální čínské jméno se skládá ze dvou složek, které jsou obdobou evropského rodného
(tj. křestního) jména. V čínštině se tyto ekvivalenty rodného jména nazývají ming 名 a
příjmení xing 姓. Pokud jde o pořadí složek, je v čínštině vždy na prvním místě příjmení a
„rodné“ jméno ming následuje až na druhém místě (Třísková 2013: 36). Proto v čínských
administrativních pracích například ve formulářích bývá kolonka pro souhrnný název
úředního osobního jména xingming 姓名.Vedle dvou základních složek, které se zapisují do
čínského oficiálního registru, existuje i řada dalších antroponym, každé se speciálním
určením či užitím. Jsou to například kojenecká jména ruming 乳名 pro batolata (Tan 2007:
67); literátská jména zi 字 a umělecké jméno hao 号, která byla užívána při oslovení místo
původního rodného jména v předmoderní Číně. Dále jsou tu ještě posmrtná jména (tituly)
shihao 谥号 pro zesnulé císaře a nebo pseudonyma huaming 化名(Tan 2007: 68-69), na která
často narazíme v čínské literatuře.

3

Podrobně popis o počáteční rodový totem v kultuře střední Evropy viz. Navrátilová, A. Narození a smrt v české lidové
kultuře. 2004.
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2.1 Příjmení xing 姓
První složka čínského úředního jména, xing nebo jinak řečeno Xingshi 姓氏, se dá
ztotožnit s českým pojmem „příjmení“ (Třísková 2013: 36). Příjmení v českém jazykovém
prostředí vzniklo během středověku, za účelem rozlišení osob se stejným křestním jménem.
Způsoby tvoření příjmení v Evropě jsou velice různé, například z povolání, z přezdívek, z
oblíbených rčení apod., což má za důsledek jejich značné množství (Peterka 2006: 86-89). Na
druhé straně příjmení příslušníků hanského etnika existuje podstatně menší počet, a i z tohoto
omezeného počtu je jen přibližně dvacet opravdu často užívaných (Wilkinson 1998: 97). Tato
častá příjmení vznikala obvykle podle názvů starověkých států, topografických rysů, úředních
titulů, nebo povolání (Wilkinson 1998: 98).
Většina čínských rodových jmen je velmi dávného původu a souvisí se jmény starých
klanů (shizu 氏族), rodů (zongzu 宗族) či velkých rodin (jiazu 家族) (Kolmaš 2015: 13).
Příjemní je dědičné po otci a hraje úlohu identifikace v rámci jednotlivých rodin a dokonce i
regionů. Proto v dnešní době Číňané na své rodové jméno stále nahlíží jako na symbol
spojující je s jejich předky a pokrevním příbuzenstvem. Vzhledem k příčinám jeho vzniku
nese příjmení mj. věhlas a vážnost daného rodu v minulosti.

2.1.1. Členění příjmení v čínštině
Dle oficiální statistiky z dokumentu Celostátní roční zpráva o jménech pro rok 2018 二
〇一八年全国姓名报告 zveřejněné čínským ministerstvem vnitra na internetových
portálech, se v současnosti v Číně používá 6150 příjmení. Z nichž obsahují příjmení danxing
单姓 (příjmení tvořeno jednou slabikou) a fuxing 复姓 (příjmení tvořeno ze dvou slabik).
Jednoslabičné příjmení danxing 单姓
Jednoslabičné příjmení danxing je mezi čínskými příjmeními nejčastější. Jak vyplývá z
„Celostátní roční zprávy o jménech pro rok 2018“, je všech 100 nejvíce používaných
čínských příjmení jednoslabičných. Tato příjmení používá podle dokumentu drtivá většina
(85 %) čínských obyvatel. Mezi tato typická příjmení patří např. Wang 王 (101,5 miliónů
osob), Li 李 (100,9 miliónů osob), Zhang 张 (95,4 miliónů osob), Liu 刘 (72,1 miliónů
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osob) nebo Chen 陈 (63,3 miliónů osob). Wilkinson upozorňuje na nerovnováhu použití
malého počtu příjmení většinou obyvatelstva a na přikladu druhého nejpoužívanějšího
příjmení Li, které má spojitost s císařskou rodinu Li, vládnoucím rodem dynastie Tang (618907) ukazuje, jak bývala příjmení ovlivňována dobovými módními trendy (Wilkinson 1998:
99). Císař měl snahu zajistit si dominantní pozicí, a proto umožnil záslužným občanům
přijmout příjmení vládnoucího rodu (He 2001: 77).
Po významové stránce je překlad jednoznakového příjmení do češtiny zcela jednoduchý.
Často můžeme najít příslušné ekvivalenty nebo deriváty v češtině (Kolmaš 2015: 17). Jako
příklady zde uvedeme: Wang 王 (Král),

Li 李(Švestka), Yang 杨 (Topol), Lin 林 (Les),

Ma 马 (Hřebec), Huang 黄 (Žlutý), Jin 金 (Zlatý), Zhu 朱 (Rudý), Zuo 左 (Levý), Cao 草
(Tráva), Lan 蓝 (Modrý), Liu 柳 (Vrba), Bai 白 (Bílý), Tang 汤 (Polévka), Weng 翁
(Stařec) atd.

Dvouslabičné příjmení fuxing 复姓
Dvouslabičné příjmení fuxing 复姓 se dle statisticky vyskytuje jednoznačně méně. Tvoří
pouze 8% z celkových přibližně třech tisíců běžných příjmení (He 2001: 81). Jedním
z důvodů malého počtu příjmení fuxing je, že dvojslabičné příjmení bylo v minulosti
z hlediska struktury komplikovanější, a odlišovalo se tak od jednoslabičného příjmení, mají
pro širší veřejnost nádech neobvyklosti (He 2001: 88). Postupem času docházelo k rozštěpení
dvouslabičných jmen tak, že často zůstal pouze jeden ze dvou znaků, jako je tomu např. u
příjmení Wuqiu 毋邱, které se píše zkráceně pouze jako Wu 毋, nebo Lupu 芦浦 zkráceně
jako Lu 芦. V dnešní době běžná Dvojslabičná jména, se kterými se v dnešní době ještě
můžeme občas setkat jsou například: Ouyang 欧阳, Sima 司马, Gongsun 公孙, Huangpu 皇
甫，Zhuge 诸葛, Shangguan 上官 a další.
Složené příjmení Hexing 合姓
Složené příjmení je často zařazeno do kategorie dvouslabičných jmen fuxing, avšak
narozdíl od fuxing s ustálenými kombinacemi znaků, je hexing tvořeno kombinací
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libovolných dvou znaků jednoslabičného příjmení. V některých oblastech mimo kulturní
centra pevninské Číny (Hongkong, Macau, potomci Číňanů ve Spojených Státech atp.) se
v čínsky mluvící komunitě zachovala tradice, kdy ženy mohou dostat složené příjmení
prostřednictvím sňatku. V tomto případě se před příjmení ženy přidá příjmení partnera (He
2001: 86-87). Příjmení Lin Zheng Yue‘e 林郑月娥 (Carrie Lam Cheng Yuet-ngor),
současné správkyně Hongkongu, je příkladem tohoto zvyku. Její původní jméno je Zheng
Yue‘e 郑月娥 (Cheng Yuet-ngor), po svatbě si však své jméno změnila a nechala si do
příjmení přidat znak Lin 林, jenž je příjmením jejího manžela.
Vedle toho se v dnešní době v Číně objevuje nový trend dávat dětem příjmení odvozeno
z rodových jmen otce a matky. Tím bývá symbolizováno pokračování krevní linie obou
rodičů. Dle statistiky Celostátní zprávy používá tento druhu příjmení přes stotisíc Číňanů.
Nejpočetnější příklady tohoto fenoménu jsou: Zhang Yang 张杨 (7160 osob)，Li Yang 李
扬 (5315 osob)，Liu Yang 刘杨 (4430 osob), Zhang Li 张李 (3057 osob) a další. Nové
využití hexing překonává starou konfuciánskou myšlenku dominantního mužského postavení
ve společnosti. Příjmení žen se v rámci rodiny stálo stejně hodnotným, což je do určité míry
důkazem zvyšování důležitosti žen ve společnosti.

2.2 Dané jméno ming 名
Druhá složka čínského úředního jména je ming. Toto jméno vybírají rodiče a funkčně
odpovídá českému rodnému (křestnímu) jménu. Výraz „křestní“ je však v čínskému
kulturním kontextu nenáležitý: pojmenování v Číně není motivováno křesťanskou tradicí
(Třísková 2013:37) a tudíž zde nedochází ke křestům, při kterých se tato křestní jména
nejčastěji podle křesťanské tradice dávají. V Číně dostávaly děti tradičně dané jméno až ve
třech měsících věku (Xiao 2007: 107-108). Jméno obvykle vybíral otec dítěte, ale někdy
mohl svým názorem přispět i ctnostný učitel nebo nadřízení, případně věštec. Tyto zvyky
platí dodnes s tou výjimkou, že je čínskými úřady doporučeno, aby bylo jméno novorozence
bez prodlení včas oznámeno na úřadu (toto však není povinné).
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Zásadní rozdíl mezi čínštinou a indoevropskými jazyky, spočívá ve způsobu
pojmenování. Zatímco v Česku bývá zvykem vybírat rodné jméno z repertoáru ustálených
jmen (například z kalendáře, ze skupin jmen cizích původů, ze jmen církevních nebo jiného
ustáleného souboru možnosti), v čínštině se jméno vytváří ad hoc s využitím existujících
čínských znaků (přesněji řečeno významové jednotky – morfémy, těmito znaky zapsané) tak,
aby navozovalo žádoucí asociace, jak po zvukové stránce, tak po obsahově (Třísková 2013:
17).

2.2.1 Obsahová stránka
Tvorbu daných jmen lze považovat za umění praktikované v Číně od pradávna. Tato
tradice se vyvinula již v období Jar a podzimů (771-476 př. n. l.). Roku 706 př.n.l. se
vévodovi Huanovi 桓 ze státu Lu 鲁 narodil následník trůnu, a jeho poradce již měl
systematická pravidla pro volbu znaků při jeho pojmenování. V těchto systematických
pravidlech uvádí, že by ve jméně prince nemělo obsahovat například názvy nemocí,
obřadního nádobí nebo úřednických titulů (He 2001: 98-99). Stejně jako evropští rodiče, i
čínští rodiče podléhají při výběru rodového jmena módě. Z toho důvodu může dané jméno
ming zobrazovat společenské hodnoty daného historického období, a navíc se jeho význam
díky velice širokému výběru znaků a různými kombinacemi morfémů výrazně odlišuje od
způsobu vybírání jmen, jaký známe v Evropě. Z obsahové stránky se můžeme setkat
s následujícími typy jmen.:

Jméno s významem štěstí: Zjednodušeně řečeno je to jméno přací, tedy takové jméno, které
rodiče dávají svému potomkovi, aby mu do života přineslo štěstí. V těchto jménech však lze
poznat definici „Štěstí“ v očích čínských rodičů. Mezi nejpopulárnější jména patří taková,
která mají význam dlouhověkosti, např. Yanshou 延寿 (Dosažení dlouhého věku), Yongling
永龄 (Věčný věk) apod. Další přání, můžou být nabytí finančního zajištění, dosažení míru
nebo blahobytu (celé) rodiny, bohatá úroda aj. Velmi často se ve jménech objevují také znaky
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symbolizující touhu po narození syna. Daná jména tohoto typu jsou např. Fugui 富贵(Bohatý
a vznešený), Zhaodi 招弟(Lákající mladšího bratra), Fengrao 丰饶 (Bohatá úroda) a další.

Jméno odrazující konkrétní životní situaci: Životní situace, na kterou u narození dítěte
rodiče narazili, má často také zásadní vliv na výběr příslušných znaků ve jméně dítěte. Může
to být místo, kde se dítě narodilo. V rámci narážek na jména místní může ve jménech dojít k
zahrnutí homofonního znaku s odkazem k místu narození.4 Další příkladem je Churen 楚人
(člověk ze státu Chu, dnešní oblast centrální planiny Číny). Pokud se dítě narodí v neklidném
období, rodiče se často rozhodnou vybrat znaky spojené s válečným motivem, a to zejména
taková, která mají přinést získání vojenských zásluh. Mezi tato jména se řadí Shengli 胜利
(Vítězství) nebo další. Vedle válek jistě jsou i jiné historické události, které mohou mít na
jméno jedince značný vliv.

Jméno tvořeno na základě systému předvídání budoucnosti: Zde se setkáváme s koncepcí
wuxing 五行, což je teorie pěti prvků, jin 金(kov), mu 木(dřev), shui 水(voda), huo 火(oheň),
tu 土(hlína), které představují podle tradiční čínské kosmologie základní stavební prvky
světa. Na základě těchto prvků je vytvořen i způsob počítání času v tradičních čínských
kalendářích: tzv. systém tiangan dizhi 天干地支 (Nebeské kmeny a Pozemské větve).
V tradiční čínské představě má každý člověk v těle těchto pět prvků. K dosažení harmonie
mezi člověkem a nebesy je potřeba mít v těle odpovídající bilanci mezi těmito prvky. Jedním
z nejčastějších způsobů dosahování této harmonie je tvorba daného jména, které člověku
přidává chybějící prvek, případně omezuje jeho přebytek. Odhadování nedostatku a přebytku
látek se věnuje věštec, který podle tradice dokáže za pomocí data narození dítěte (tzv.
shengchenbazi 生辰八字) předpovědět jeho osud. Věštec poté podle bilance prvků v těle
dítěte navrhuje vhodné znaky pro jméno. Typickým příkladem může být využití znaku xin

4 Například dítě narozeno v České republice dostalo jméno Jieke 杰克, což je fonetická narážka na Jieke 捷克 (Českou
republiku )
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鑫, který graficky se skládá ze tří částí, všechny s významem „kovu“ (jin 金). Tento znak se
často používá pro lidi s nedostatkem prvku kovu v těle. Zároveň se tento znak používá u lidí,
kteří mají přebytek vody v těle, což může kov podle teorie pěti prvků omezit (Li 2009: 1324).

Jméno odkazující na klasickou literaturu nebo pocházející z jiných oblastí tradiční
kultury: Klasická literatura bývala hlavním pramenem inspirace čínských rodičů. Hledaní
znaků, které odkazují na staročínské texty (kanonické spisy, klasické texty v čínštině,
významná díla poezie, prózy aj.), mezi kterými je shijing 诗经, čili Kniha písní nejdůležitější.
Jako příklad můžeme uvést významného básníka Zhou Bangyana 周邦彦( 1056-1121), jehož
dané jméno pochází z verše v kapitole Místní nápěvy: „彼其之子，邦之彦兮 (Bi qi zhi zi,
bang zhi yan xi)“.

5

V překladu: „Je to člověk, který byl státu pilířem (ach).“ Slovo Bangyan

se takto stálo ustálenou kombinaci pro loajálního a schopného muže (He 2001: 103).
Rodiče zastávající konfuciánské nebo taoistické hodnoty volí pro své dítěte jména
odkazující k těmto hodnotám, např.: Dexian 德贤 (Ctnostný a moudrý)，Zhongyi 忠义
(Loajální a spravedlivý), Youran 悠然 (Bezstarostný a spokojený).
Kromě literatury bylo možno vybrat vznešené pojmy z námětů tradiční kultury a
mytologie. K tomu se často řadí mytická zvířata jako Long 龙 (Drak) nebo Feng 凤 (Fénix),
anebo také vznešené rostliny, zejména Mei 梅 (Slivoň), Lan 兰 (Orchidea), Zhu 竹
(Bambus), Ju 菊 (Chryzantéma) apod. Výše uvedené rostliny jsou v Číně označovány jako
Huazhong si junzi 花中四君子, neboli „Čtyři ušlechtilé rostliny“.

Generační jméno: Silná rodová kultura v Číně dala základ jejímu kolektivismu, a i při
dávání jmen se Číňan nemůže vyhnout vlivu tohoto jevu. „Generační znak“ patří do sady

5 Guofeng Zhengfeng Gaoqiu 国风ꞏ郑风ꞏ羔裘 Kniha písní. Kapitola Místní nápěvy ve státu Zheng, Kožešina mladých
jehňat.
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znaků předem stanovených rodinou, které by se měly použít pro děti z rodiny dle příslušného
pořadí, ve kterém se narodily. A tedy generace k něm přísluší. Posloupnost generačních jmen
je zaznamenána v rodové genealogii, kterou rodina konzultovala při volbě rodného jména.
Generační složka ve jméně zároveň slouží jako označení příslušnosti k jedné generaci, což
usnadňuje identifikaci konkrétní osoby v hierarchii tradičního rodového uspořádání. Sada
generačních znaků se často vyskytuje v podobě veršů s významem blahopřání prosperity
rodu, nebo se zde často objevují konfuciánské hodnoty. Příklady generačních znaků uvádíme
v kapitole „Genealogie a její význam“, kde budou podrobně představeny (He 2009: 210-212).

Jméno vytvořeno pod vlivem zahraniční kultury: Příchod zahraniční kultury měl vliv také
na tvorbu nové slovní zásoby v čínském jazyce, a to hlavně v podobě fonetických přepisů
západních jmen (zejména z anglického jazyka), např. Bide 彼得 (Peter), Molin 墨林
(Morning), Lili 莉莉 (Lily) a další. Tato přejatá slova sloužila původně pouze jako pracovní
přezdívky, a až postupem času, se z nich stala oficiální rodová jména. V dnešní době se pro
mnoho mladých Číňanů stává čím dál populárnější mít tato jména dokonce jako oficiální
podobu svého rodového jména.
Genderizace jmen: Dávat dětem takové jméno, aby bylo na první pohled zřejmé, jaký nese
charakter odpovídající pohlaví dítěte, se v nové době stává stále častější a čínské rodiče tento
aspekt čím dál více zohledňují. Z některých jmen, jako např. Aiping 爱平(Mírumilovný),
není možné podle významu poznat pohlaví, ale v celkovém ladění je možné jména genderově
rozlišit. Dívkám rodiče do jména vybírají znaky vztahující se k rozmanitým ženským
půvabům: Rou 柔 (Jemná povaha)，Jia 佳 (Nádherná)，Juan 娟 (Krásná). Chlapci naopak
dostávají znaky se spíše maskulinními asociacemi: Qiang 强 (Silný), Yong 勇 (Odvážný),
Jun 军 (Voják) apod.

2.2.2 Zvuková stránka
Důležitou jazykovou anomálie čínštiny je rozlišování tónů. Ve standartní čínštině
rozlišujeme čtyři tóny, které umožňují mluvčím rozlišovat významy jinak stejně znějící
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morfémů. Při výběru znaků pro vytvoření rodového jména přihlížejí rodiče i ke kombinaci
tónů. Zvykem je nevolit znaky, jejichž tóny se buď rýmují (tzv. dieyun 叠韵), nebo májí
stejnou počáteční souhlásku, tedy slova aliterující (tzv. shuangsheng 双声) (Zádrapa 2009:
39). Slova zmíněných kategorií působí potíže při rozlišování použitých znaků ve jmenech.
Rýmující se slova napři. Yi Yiyou 易翼又 navíc znějí monotónně, proto jsou mnohem méně
častěji použity v čínských jmenech (He 2001: 163 – 165).
Další charakteristický rys čínštiny je obrovská míra homonymie (tatáž výslovnost i psaná
podoba dvou zjevně nesouvisejících znaků a homografie (tatáž psaná podoba různých
výslovností) morfémů (Zádrapa 2009: 42). Čínští rodiče si musí dávat pozor na to, aby
rodové jméno nemělo výslovnost shodnou se slovy s negativním významem. Zamezení
homofonie s běžnými, či vulgárním slovy se stálo důležitou sférou, na kterou by se měli
čínští rodiče ohlížet. Klasický přiklad toho, jak by udílení jmen nemělo vypadat, je záporná
postava z románu Sen v červeném domě6 se jménem Bu Shiren 卜世人, které po přečtení
nahlas dostává význam „Není to člověk“ (bushi ren 不是人) (He 2001: 166). Na druhé straně
mohou čínští rodiče tohoto jevu i využít. Dané jméno má svůj původní význam, ale po
spojením s rodovým jménem dochází k posunu významu celého jména, například jméno Liu
Xingyu 刘星宇 dostává po přečtení nahlas význam „meteorický roj“ (Luxingyu 流星雨).

2.3 Hypokoristikum v čínštině xiaoming 小名
Vedle dvou kategorií čínského úředního jmen (příjmení a dané jméno), existují i další
druhy antroponym, které jsou sice neoficiální, ale vyskytují se i v čínském jazykovém
prostředí velice běžně.
Xiaoming 小名 (dětské jméno) nebo ruming 乳名 (kojenecké jméno) je v podstatě
zdrobnělá nebo mazlivá forma vlastního jména, která má silný individuální charakter a
používá se obvykle jen mezi blízkými rodinnými členy nebo přáteli a v soukromém prostředí.

6

Hongloumeng 红楼梦, Sen v červeném domě, patřící jeden ze čtyř klasických čínských románů, jehož autorem je Cao
Xueqing. V románu líčí lesk a bídu rodiny Jia 贾家.
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(Xiao 2007: 106) Čínské dítě toto jméno dostane od rodičů neoficiálně ihned po narození
jako přechodné jméno, než bude po určitém čase vytvořeno jméno dané (v domácím prostředí
se toto jméno používá i poté). Dětské jméno je v čínském kulturním prostředí často dáváno
s úmyslně hanlivým významem, že tato jména mají sloužit k odpuzování démonů tím, že
zdůrazňují pomyslné duševní nebo fyzické negativní vlastnosti pojmenovávaného. Pomyslné
negativní vlastnosti dítěte takto odvracející pozornost démonů, a děti tak ubrání před
neštěstím (Pleskalová 2014: 5). V Číně se dodnes podle tohoto zvyku tvoří dětské jméno.
Například Tao Yuanming 陶渊明, slavný čínský básník a zakladatel básnické školy „zahrad
a poli“, měl dětské jméno Xigou 溪狗 tedy „Říční pejsek“. Další příklady tohoto
pojmenování jsou např. Gouzi 狗子 (Psí syn), Adai 阿呆(Hlupák) apod.

2.4 Přezdívková jména vlastní: zi 字 a hao 号
Další druhy antroponym, které se už v dnešní Číně oficiálně nepoužívají, jsou jména zi
字(literátské jméno), které se zpravidla udělovalo vzdělancům při dosažení dospělosti, a hao
号 (umělecké jméno) (Kolmaš 2015: 13). Metoda tvorby těchto jmen je téměř totožná s
tvorbou daných jmen a obě tato jména hrála ve staré čínské společnosti důležitou roli. Ve
společenském životě tehdejšího čínského vzdělance nahradila tato přezdívková jména funkcí
daného jména. Dané jméno jednice směli užívat pouze rodiče, učitelé, nadřízení, protivníci
(kteří jej užívali k vyjádření neúcty), nebo nositel jména sám (za účelem projev skromnosti).
Kromě uvedených případů se ve všech ostatních situacích použilo k oslovení pouze
zdvořilostního jména zi. Oslovit někoho, i kdyby nám byl velice blízký, daným jménem bylo
ve staré Číně nezdvořilé (Tan 2001: 67-68).
Literátské jméno zi 字, které bývá občas označováno taktéž jako biaozi 表字, se stejným
významem, dostává Číňan, když dosáhne určitého věku (většinou dospělosti) od svých
rodičů, případně od uznávané osobnosti pozvané rodinou. Hlavním pramenem tvorby
literátského jména je kultura čínských literátů. Jednoduše můžeme říci, že literátské jméno je
jméno s oslavným nebo uměleckým významem. Pojmenovatel může odkazovat na vznešené
hodnoty čínské kultury, jako jsou významná jména předních osobností, nebo znaky a knižní
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výrazy s krásným významem (He 2001: 117–122). Bývá pravidlem, že literátské jméno
přímo odkazuje na znaky daného jména nositele, a je tedy jakýmsi ideálním protějškem
původního daného jména. Jako příklady můžeme uvést jméno tangského básníka Du Fua 杜
甫 (znak fu 甫 je užit ve významu pohledného muže), jehož literátské jméno je Zimei 子美
(muž krasy), čímž se odkazuje na význam znaku v jeho daném jméně. Dalším příkladem je
jméno významného reformátora Číny z období dynastie severní Song (960-1127), Wang
Anshia 王安石 (Anshi zde znamená „skromný kámen“), reformátorovo literátské jméno je
Jiefu 介甫, což byl podle čínské mytologie název kamene, na kterém přistával fénix.
Umělecké jméno hao 号, je další variantou přezdívkového jména, kterou lze použít při
oslovení čínských literátů během společenských událostí. Umělecké jméno čerpá z totožných
pramenů a vzniká podobným způsobem jako literátské jméno, avšak literát si jméno vymýšlí
sám. Umělecké jméno navíc mohli mít i literáti ženského pohlaví, jako byla např. talentová
básnířka Li Qingzhao 李清照, která neměla sice žádné literátské jméno, ale vystupovala
pod uměleckém jménem Yi‘an Jushi 易安居士(chlácholící učenkyně žijící v ústranní).
Umělecké jméno se v průběhu života může i několikrát změnit, z důvodu vyjádření
proměny životní situace a s ní spojenou proměnu životního pocitu umělce. Počet znaků pro
umělecké jméno není nikterak omezený, zatímco dané jméno a literátské jméno neobsahuje
nikdy více než dva znaky (He 2001: 128). Jako klasický příklad můžeme uvést songského
básníka Su Shia 苏轼, který má několik uměleckých jmen. Jako první můžeme zmínit jméno
Dongpo Jushi 东坡居士 (učenec žijící v ústraní na Východním kopci), které básník přijal ve
chvíli, kdy císař degradoval jeho úřednickou funkci a on se přestěhoval na Východní kopec
(dongpo 东坡)7. Umělec chtěl pomocí svého jména odkázat na básníky z minulých dob, kteří
stejně jako on žili v ústraní. V pozdější době ještě přijal jméno Tieguan daoshi 铁冠道士
(taoista se železnou korunou), které mělo symbolizovat jeho tvrdé stanovisko k nesouhlasu
státní reformy za dynastii Song.

7 Město Dongpo, nebo v dnešní době více známo jako Chibishi 赤壁市, Rudý Útes Nachází se v dnešní čínské provincii
Hubei.
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2.5 Další kategorie
V předchozím výkladu byly shrnuty hlavní druhy antroponym, které se nejvíc vyskytují v
kulturním i běžném životě Číňanů. Vedle toho existuje ještě řada dalších antroponym, která
splňují různé funkce v čínské společnosti. Jako příklad uveďme huamin 化名 (pseudonym),
což je velmi populární druh jména využívaný často spisovateli ve 20. století. Například jeden
z nejvýznamnějších představitelů moderní čínské prózy Lu Xun 鲁迅 je také pseudonym.
Spisovatelovo původní jméno zní Zhou Shuren 周树人. Spisovatelův pseudonym je
inspirován výslovnosti anglického slova „Revolution“.
Dalším příkladem antroponym je jméno dávané zesnulým císařům, neboli miaohao 庙号
(chrámové jméno). Tomuto jménu se také někdy říká shihao 谥号 (posmrtný titul), jelikož
nese tutéž funkci. Posmrtné tituly vyskytující se v historických spisech a literatuře, slouží
hlavně k vyjádření historického období panovníkovy vlády (Kolmaš 2015: 13). Posmrtný titul
císaře bývá složen ze znaků, které odkazují k zásluhám daného vládce, nebo nějak popisují
charakter jeho vlády. Takové tituly můžeme najít u všech čínských císařů, například
Qingshihuang 秦始皇 (první císař dynastie Qing), kde znak shi 始 znamená počáteční či
první; nebo Han Wudi 汉武帝 (významný císař dynastie Han), kde znak wu 武 znamená
vojenství a tím odkazuje k početným vojenským zásluhám získaným tímto císařem.

Shrnutí
Vyklad příčin vzniku antroponyma a členění metodiky tvorby jmen nám může částečně
poodhalit význam skrytý pod povrchem některých jmen. Zmíněná metodika tvorby
antroponym však nemusí být universální a vyčerpávající. Ani pomocí onomastických teorií
nelze kompletně postihnout všechny významy antroponym. K objasnění této komplikované
problematiky je užitečné zkoumat relevantní příklady antroponym v určitém kulturním
kontextu, zde na příkladu z čínské společnosti.
V čínské společnosti, která je stále z velké části založena na tradičních hodnotách
kolektivismu a sdílení, se však i přesto najdou příklady snahy o odlišování od kolektivu.
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Pestré způsoby tvorby antroponym, které čínští rodiče využívají, reflektuje jejich různorodé
individuální potřeby a touhy dát svému potomkovi vlastní identitu. Jména se tak stávají
symbolem reprezentujícím tradiční čínské hodnoty vážící si pokračování rodové linie
(chuanzongjiedai 传宗接代). Tato rodinná kultura tvoří nedílnou součást tradiční i moderní
čínské kultury.
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3. Genealogie a její význam
Hledání svého původu patří k oblíbeným aktivitám každého národa a otázky ve smyslu
„Kdo byli moji předkové? Čím se zabývali? Jaký život prožívali?“ jsou často kladené. V
Evropě se lidé také pokoušejí poznat příběh svých předků na základě informací obsažených
ve starých matrikách nebo dalších archiváliích, aby dozvěděli, co se odehrávalo v
minulostech. Na druhé straně kontinentu májí obyvatelé Číny podobnou touhu po zjištění
minulosti své rodiny. Dokument, který nabízí zvědavým potomkům, aby našili odpovědi, je
právě rodopis neboli genealogie.
Slovo genealogie je řeckého původu, pochází ze slova genos (rod, pokolení) a logos
(nauka, věda). Do češtiny se předloží též jako rodopis, zabývá se příbuzenskými vztahy mezi
lidskými jedinci, jež vycházejí z jejich společného rodového původu.
Prvními známými pokusy o vytvoření genealogie v Číně byly již záznamy jmen dávných
shangských (1600-1046 př. n. l.) králů na věštebných kostech. Posléze s podobnou snahou
vytvořit genealogii setkáváme také v Shiji 史记(Kniha vrchních písařů). V tomto obsáhlém
historiografickém díle nacházíme další evidence genealogie. Autor Sima Qian při psaní
kapitol Benji 本纪 (Základní anály) nebo Shijia 世家 (Dědičné rody) čerpal z genealogií
aristokratických rodin (Wilkinson 1998: 110).
Od dynastie Han (206 př. n. l.-220) až po dynastii Tang (618-907) byly záznamy velkých
klanů důležitými historickými prameny. Od dynastie severní Song, kdy docházel k oživením
rodu a rodových instituce, bohaté rody se začaly sestavit vlastní genealogie. Tento trend
přetrvá až po dynastie Qing (Wilkinson 1998: 111). I dodnes tradice genealogie se zachovala
přes neklidné 20. století pro Čínu a stále existuje.
Jedním ze zachovaných archivů je genealogie rodiny Lu. Čínské rodopisy se pravidelně
obnovují každých 20 až 30 let, což v čínském chápání odpovídá jedné generaci, ale pokud
daný rod dojde k oslabení, z důvodu vlivu historických událostí, nebo neschopnosti jeho
příslušníků, může perioda trvat mnohem déle. Pravidelné vydání rodopisu je jednak
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potvrzením pospolitosti rodu, ale také důkazem synovské oddanosti, že příslušnici rodu své
předky uctívají (Feng 2005: 296-297).
Války a podobné pohromy mohou způsobit, že se nepodaří genealogii nepřetržitě
upravovat, a tak se například rodopis rodiny Lu dočkal svého nejnovějšího vydání až po 100
letech v roce 2009. Rodopis obsahuje řadu moderních úprav, např. je částečné digitalizován,
některé staré pasáže psané v literátském jazyku byly přeloženy do moderního jazyka, byly
doplněny poznámkami současných editorů včetně horizontálního seřazení znaků a dalších
modifikací. Charakter kombinace starých a nových prvků dobře vystihuje vývoj čínské
společnosti v moderních dějinách.
3.1 Struktura čínského genealogického spisu
Původní funkcí privátní genealogie (pu 谱) bylo stručně podávat informace o přechozích
generacích rodu potomkům, a proto musela mít jednoduchou a přehlednou strukturu.
Nicméně genealogické spisy od dynastie Ming se začaly více podobat spíše místním
kronikám nebo historickým spisům, což znamená, že jejich obsah byl výrazně obohacen.
Toto obohacení se v genealogii hlavně projevuje v části puzhi 谱志(Sbírka rodových spisů),
která čtenáři stručně podává informace o celkovém historickém vývoji daného rodu.
Najedeme zde rodové písemnosti jako malované portréty rodových předků, biografické údaje
významných osob, informace o rodovém pohřebišti a chrámu, závěti předků. Krom toho je
celé dílo uvozen předmluvou (puxu 谱序) z jednotlivého historického vydání, od nejstaršího
až po současnost (Feng 2005: 177-179). Druhá část genealogie zahrnuje schéma rodokmenu,
načež řeší pokrevní příbuzenstvo v rámci rodiny.
Moderní vydání o rozsáhlém obsahu pěti svazků, představuje čtenáři struktury
genealogie rodiny Lu a vytváří základní představu o jakési typické genealogii čínského rodu,
jež může být rozdělena do následujících částí:
3.1.1 Malované portréty a usvědčení předkům rodu zuzan 祖赞
Předek první generace rodové linie a osobnosti s velkou zásluhou vystupují hned na
začátku rodopisu. K portrétům jsou přiloženy ještě usvědčení psána velkými literáty nebo
úředníky v historii, a to ve formě veršů nebo krátkého eseje.
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Například hned na úvodních stranách rodopisu (viz. příloha 1) Lu jsou portréty Lu
Xiufua 陆秀夫, posledního vrchního ministra státu Jižní Song, který odmítl kapitulovat před
mongolským vojskem a rozhodl s mladým císařem skočit do moře a tím spáchat sebevraždu,
což zakončilo historii dynastie. Proto jsou v usvědčení, které se věnuje Lu Xiufuovi zmínky o
vyjádření úcty k jeho loajalitě a ambici po přiblížení se k tomuto ideálnímu vzoru oddanosti
císaři (Lu 2009d:16-18). Mingský úředník Pan Xun 潘埙 na počest příběhu Lu Xiufua
napsal usvědčení:

Bojoval proti zvůli (tažení Mongolů), byl pohřben v břiše ryb, neponížil svou důstojnost.
Obejmul slunce a měsíc, vyplul na velkých vlnách, nezanedbal svou loajalitu. (…) Jeho skutky
jsem zaznamenal na kamenné stély, uctíval jej v chrámu předků nebo ve vesnické svatyni. To
vše v nehodném synovi jako mě probouzí ohromnou úctu.
抗乾坤，葬鱼腹，不辱军也。抱日月，浴鲸波，不辱臣也。（….）写真入石，奉祠乡
社，予小子肃然敬也。(Lu 2009d:17)8

3.1.2 Rozvržení knihy fanli 凡例
Jsou to v podstatě vysvětlivky ke genealogii, v nichž autor (obvykle vedoucí editorů)
seznámí čtenáře s ústředními hodnotami rodu, pravidly a metodikou tvorby daného rodopisu.
Cílem této části je zachovat tradiční rodinný řad a udržování stability rodové komunity. A
taky na základě toho můžeme sledovat dobový poměr v jednotlivém vydáním (Feng 2005:
399-400).
V rozvržením knihy rodopisu Lu se popisuje, odkud chrám rodu získal svůj titul (viz.
příloha 2):

8

Viz. příloha 1
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Pojmenování tohoto chrámu vychází z čtyřicátého sedmého roku vládnutí (rok 1619)
mingského císaře Wanli, který v ediktu dává chrámu následující jméno: „Obdržujete císařský
edikt. (Chrám) získává titul Zhong (loajalita) a Lie (oběť).“ Podle kroniky města Yanchen a
dalších historických spisů, nese chrám titul Zhonglietang (Chrám loajality a obětí)

本堂号依明万历四十七年（公元 1619 年）“奉旨依议，于谥忠烈”及《盐城县志》等
文献记载，定为“忠烈堂”。(Lu 2009d: 4)

Autor dále zmiňuje strukturu díla, která se skládá z několika částí, např. předmluvy,
portréty, literární tvorba předků rodu, rodokmen, generační znaky nebo doslov. Náznaky
modifikace starých pravidel na dnešní poměry lze také najít v rozvržením knihy, v nichž
autor popisuje formální úpravy práce, jako například využití současné hovorové čínštiny
místo klasického jazyka; horizontální způsob zapisování; umožnění zapisování potomků
ženského pohlaví do rodopisu; odstranění dřívějšího pokynu povinnosti ctění památky
zemřelého manžela pro ostatní potomky rodu atd. (Lu 2009d: 4).

3.1.3 Předmluvy puxu 谱序
Autorem úvodu genealogie bývá obvykle nejvýznamnější osobnost nebo vedoucí editorů
výchozí genealogie. V rodopisu Lu napsali předmluvy například čínský básník Lu You 陆游
z dynastie Jižní Song, Lu Qingfu 陆清夫, bratr zmíněného Lu Xiufua (Lu 2009c: 45) atd.
Obsah předmluvy je vždy spjat s odkazem na rodinnou tradici a klade důraz na výjimečnost
daného rodu. Často se také zdůrazňuje, jak rod vznikl a kdo byli významní předkové. Na
závěru je poděkování všem, kteří se podíleli na psaní práce a blahopřání rodu, aby byl vždy
prospěšný a blahobytný (Lu 2009c: 45)
Veliké rody také často zvaly významné dobové osobnosti, aby napsaly
předmluvu. Významný historik Ouyang Xiu sám s oblibou psal tyto předmluvy pro ostatní
rody, a dnes najdeme jeho rukopisy v kronikách rodů 郭氏 Gu, 徐氏 Xu a taky 陆氏 Lu , v
jejíž sbírce předmluv najdeme i odkaz na úryvek z Nové historie dynastie Tang (Lu 2009c:
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44). V textu Ouyang Xiua (viz. příloha 3) popsal historický vývoj a původ rodu a na závěr
shrnul politickou hodnost, které rodina dosáhla:

„Mezi členy Lu bylo šest vrchních ministrů; Byli to Dunxin z rodové linie Dantu,
Yuanfang, Xiangxian, Xisheng z rodové linie Taiwei, Yi a Zhi z rodové linie Shilang.“
„陆氏宰相六人。丹徒支有惇信；太尉支有元方、象先、希生；侍郎支有扆、贽。“

K předmluvám rodopisu přispěl i Wen Tianxiang 文天祥, básník a vrchní ministr
dynastie Jižní Song (1127–1279), který úspěšně složil zkoušky nejvyšší úrovně (jinshi 进士)
ve stejný čas jako významný předek rodu Lu, Lu Xiufu. Wen Tianxiang v úvodu zmínil o
rodinnou kulturu a vyjádřil se k jejímu vztahu ke genealogii:

Vrchní písař (Sima Qian) řekl: „Pokud lidé v předchozí generacích nic neprovedli, tak se
ctnost (rodu) nemůže zviditelnit. Pokud lidé v následujících generacích nic (zdařilého)
neučiní, tak ani úspěchy nebude mít kdo zdědit.“ Toto tvrzení, domnívám se lze uplatnit i na
rodopisy.
太史公曰：莫为于前，虽美弗彰。莫未于后，虽盛弗继。是言也，吾以为有当于谱牒
云。

Wen Tianxiang poté hovoří o vzniku a vývoji rodového jména Lu：
Předek rodu Lu, byl nejmladším synem krále Xuana ze státu Qi, který získal léno kraj Lu
v regionu Pingyuan. Jeho potomci poté přijali jméno tohoto kraje jako své rodové jméno. Od
období dynastie Qin a Han je dlouho známo, že to je rod renomovaných učenců.
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陆氏之先，系齐宣王少子达，封于平原陆乡，子孙逐以为姓。则自秦汉以来，其为名
世也，远矣。

Na závěr projevuje úctu k rodu Lu a hodnotám obsažených v jeho genealogii:

Vyjmenujeme ctihodné osobnosti, uděláme z nich nádherné vzory, vykreslíme jejích
portréty a vydáváme spisy opěvující jejich zásluhy ve svazcích a poté toto vše zanecháme
potomkům jako dědictví. Doufáme, že potomci následujících generací po přečtení rodopisů
pochopí vznešenost a zamyslí se nad významem rodu. Píši tyto spisy nejen proto, že se
pochvalně zmiňují o ctnosti předků. Původ rodu sahá hluboké do dávné doby, rodové linie se
rozvětví, ale jelikož májí téhož předka, cožpak by oněm neměli všichni psát a vzpomínat na
něj？
(…)举祖德家颜，前贤懿范，绘像列图，集成卷帙，以贻厥范。盖欲后世子孙，览图
而知式轾之隆，按籍而思其义之类，兹徒纂述，前修而缨缵，来礼也根远，支分源深
流别，忝在同宗，岂宁无撰述之思乎。(Lu 2009c: 46)

3.1.4 Rozbor textových dokladů kaozhen 考证
Autoři předmluv májí ve zvyku chlubit se dlouhou historii rodu a vyznamenání, které
rodina dostala. V prvním díle genealogie rodiny Lu s názvem Lushi yuanliu kao 陆氏源流考,
neboli „dokládání pravdivosti vývoje rodiny Lu“, se za účelem potvrzení autentičnosti
pospané historie, píše zejména o rozboru textových dokladů (kaozheng 考证), a to na základě
pramenů nalezených v archívech, které jsou v knihách přiloženy jako svědectví na podporu
argumentace. Archivní záznamy můžou být široký jako např. neoficiální vyprávění starších
generací, nebo i úryvek z oficiální kroniky.
Autoři genealogie rodiny Lu v Číně májí tendenci v předmluvách odkazovat na předky
v dávnověku. Pravdivost těchto informací však často není možné s určitostí potvrdit ze
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zachovaných archivních záznamů. Často se navíc stává, že chybný zdroj existoval již
v přechozím vydání genealogie, avšak vzhledem k tomu, že zpochybňovat práce uctívaného
předka nebylo pro potomky úctyhodné, proto často stává, že některé skutečnosti popsané
v pramenech můžou odchýlit od pravdy. Proto byť záznamy genealogie jako vedlejší zdroj
často historikům pomáhá v badáním, přesto musíme postavit k těm materiálům s kritickým
pohledem a být opatrný (Feng 2005: 170).

3.1.5 Biografie významné osobnosti zhuanji 传记
Část Zhuanji má charakter biografického slovníku typu Who’s Who, které mají v Číně
dlouhou tradici. Profesor Kolmaš tento jev výstižně popisuje takto: „Jsou to jednak obecné
životopisné slovníky významných osobností od dob nejstarších až do nejposlednější doby,
jednak specializované slovníky osobností podle jejich profesí (spisovatelé, umělci atd.),
případně slovníky uvádějící jména významných osobností za jednotlivých dynastií či
v jednotlivých teritoriích (lokální celebrity) apod.“ (Kolmaš 2015: 14). Mužský člen rodu,
který výše zmíněné podmínky splnil, nabyl možnosti zapsat svou biografii do této části
rodopisu. V moderním vydání je již umožněno zapisovat i ženské členy rodu do biografické
sekce. V druhému dílu Lushi renwu zhi 陆氏人士志, je bibliografický slovník osobností rodu
Lu, který obsahuje výběr významných osobností všech dob až do vydání. Najdeme zde
i jména ženských potomků.
V této části biografie najdeme kromě zvučných jmen jako básník Lu You nebo již
zmíněný Lu Xiufu, např. ještě i biografii (viz. příloha 4) diplomata Číny v období republiky
Lu Zhengxianga 陆徵祥 (1871-1949):

Jeho literátské jméno je Zixin nebo též Zixing. Studoval francouzský jazyk
v Překladatelském ústavu (Tongwen Guan) v Pekingu. V roce 1892 tlumočil pro velvyslance
Ruska, Německa, Rakouska a Nizozemska. V roce 1911 se stál velvyslancem v Rusku, téhož
roku se začal hlásit ke katolické církvi. V lednu 1915 nastoupil do funkce ministra
zahraničních věcí, v průběhu jeho funkčního období společně s náměstkem Cao Runlin jednal
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s japonským velvyslancem Hioki Eki a uzavřeli tzv. „Dvacet jedna požadavků“, což vyvolalo
bouřlivé nepokoje občanů celého státu. Roku 1919 se ve funkcí ministra zahraničních věcí
zúčastnil Pařížské mírové konference jako vedoucí zástupců Číny. V roce 1946 zemřel na
nemoc ve městě Bruggy.
字子欣，又字子兴，上海人，嗣入北京同文馆学法文。1892 年曾先后任俄、德、
奥、荷四国公使翻译。1911 年 9 月任驻俄使馆公使；是年改入天主教。1915 年 1 月任
外交总长，在外长任内，曾和次长曹汝霖与日使日置益谈判签订“二十一条”，引起全
国人的激烈反对。1919 年以外交总长出任“巴黎和会”中国首席代表。1946 年在布鲁日
城病逝
(Lu 2009b: 118).

Lu Zhengxiang sice splnil podmínky pro zápis do seznamu významných osobnosti rodu
díky úspěšné kariéře, ale jak je v textu uvedeno, podepsal nerovnoprávnou smlouvu „Dvacet
jedna požadavků“ a neúspěšně jednal za Čínu na mírové konferencí v Paříži, čímž se stál
terčem útoků během Májového hnutí. Kvůli přehnanému nacionalistickému cítění jej rod Lu
z genealogie odstranil a až v nejnovější edici je zpětně uvedeno jeho jméno.
3.1.6 Rodokmen shixibiao 世系表
Rodokmen shixibiao nebo též řečeno shixitu 世系图. Je to nejjednodušší genealogická
tabulka, která sleduje předky v otcovské linii. Rodokmen tvoří hlavní obsah genealogie,
zachycuje vývoj rodu a díky němž se výrazně odliší od jiných historických zdrojů. Tato část
zahrnuje detailně dané jméno ming, literátské jméno zi a umělecké jméno hao všech členů
(pokud jej mají) od prvního předka dané linie až do vydání genealogie. Dále jsou uvedené její
data narození a úmrtí, dosažený titul z úřednické zkoušky, získána úřednická hodnost, místo
pohřbu, jména první manželky a souložnice, pořadí mezi sourozenci, počet a jméno svých
potomků, pokud jde o potomku, v moderním vydání je uveden kam se vdala. Výše jména a
údaje jsou chronologicky zařazena podle generace a hodnostního zařazení potomka v rámci
rodu. Navíc se určuje zda, je-li potomek je vlastní nebo adoptovaný, dále je-li potomek dítě
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první manželky nebo souložnice. Pro ukázku zde přikládám tabulku prvních pěti generace
rodové linie Lu Xiufua9.
3.1.7 Ostatní písemnosti
Tato část zahrnuje značné množství historických spisů, v nichž jsou o rodu Lu zmínky.
Jsou to písemnosti, které byly sepsány v minulosti, zejména historické prameny odrazující na
název chrámu tanghao 堂号, texty určující použití generačních znaků (Zibei 字辈); dále pak
stanovení rodinného pravidla atp. (Jiaxun 家训).
V předchozí podkapitole byla zmínka o vzniku názvu Zhonglie Tang 忠烈堂, neboli
chrámu rodu Lu, a v této části spisů lze najít císařův edikt, kde označil Lu Xiufua za
mučedníka loajality (Zhonglie 忠烈) (Lu 2009d: 11).
Dalším významným textem, který se v rodopisu objevuje je ještě text o generačních
znacích (zibei 字辈) (viz. příloha 6) v kterém patriarcha rodu stanovuje pravidla pro daná
jména potomků. Jedná se o doporučenou sadu znaků, která je chronologicky zařazena,
přičemž rodiče rodu jich měli použít při pojmenování svých potomků dle generační
posloupnosti. Například předkové Lu stanovil sadu k rozdělení daných generací:

„li 立(založit)，fa 法(zákon, pravidlo)，shou 守(chránit, uchovat)，de 德(počestnost,
mravnost)，tong 同(jednotost, nerozdílnost)，kuan 宽(široký)，ri 日(slunce, den)，shang
上(vrchní), ran 然(správnost)“ (Lu 2009e: 1620)

V překladu lze spatřit, jaké kladné hodnoty tyto generační znaky vyjadřují a jaká přání
pro současnou generací zobrazují. Autor daného textu uvádí přání, aby potomci v duchu
rodinné tradice nadále nesli tyto pozitivní hodnoty v příštích generacích. Kromě toho je
primární příčinou zavedení generačních znaků také snaha rozlišovat hierarchii v generacích.

9

Ukázka schématu rodokmenu viz. příloha 5
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Vedle zmíněných příkladů, představuje zde další doplňující materiály související
s rodem, které jsou v rodopisu uvedeny pro obohacení jeho významu. Jsou to zejména
materiály jako literární tvorba členů rodu, edikty vládce, epitafy zemřelých předků, obrazové
a fotografové záznamy atp. Do souboru písemnosti patří ještě kresba pohřebiště rodu,
půdorys zázemí, místo určené k rituálům, pomocí kterých mají potomci uctívat své předky a
další obrazové záznamy.

Shrnutí
Genealogie sestavovaly od starověku, původně, pokud je známo, v rodech vládců.
Nebylo to ze zvědavosti, ale jako prostředek, jak určit legitimitu a zafixovat příbuzenské
vztahy s ohledem na různá ujednání a práva a povinnosti. Historickým vývojem se genealogie
dostala do dnešní podoby, a výše bylo stručně představena genealogie rodu Lu včetně její
základní složení. Sbírka rodové písemnosti nese charakter rodinné kroniky, i přesto se jedná o
pouhých selekce kladných záznamů a zkrášlení historii rodiny. Jako encyklopedie zobrazuje
starší i aktuální dění daného rodu z několika stránek od krevní příbuzenstvo až po
geografický vývoj nebo historie literatury, tím vstupuje jako unikátní doplnění vedle
oficiálního historického spisu.
Rodokmen jednotlivé linie zobrazuje přehled o rodu, zjistíme zde nejen rodovou
hierarchii, ale i o vývoj rodu, jeho stěhování a pohyb mezi regiony, život potomků včetně její
manželství. Ukazuje se základní strukturu čínského rodu, následně celé společnosti. Zde
hojně projevující motivy jako například vzpomínání na předky, dodržení pokynů nastaveny
předky, odkaz na staré literární tvorby atd., výstižně prezentuje nepřetržitou rodovou kulturu
v Číně. Jak již od začátku 19. století, kdy poprvé připlouvali evropští misionáři do Číny a při
kázaní o křesťanské víře postupně se seznámili s místními poměry, dodnes badatelé pokračují
ve snaze o přiblížení pochopení jádra myšlenky Číny. Seznámení se písemnosti z čínského
rodopisu můžeme právě souhrnně zkoumat a pochopit jen z těch původů takovéto kolektivní
myšlenky v Číně.
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4. Vývoj daného jména ming v kontextu moderních dějin Číny
„Tvorba daného jména Ming záleží na vkusu rodičů, která podléhá módě a mění se podle
doby.“ Tento výstižný komentář Xu Keho 徐珂, autora Sborníků drobných záležitosti v
dynastii Qing (Qingbai Leichao 清稗类钞) v kapitole „O jmenech“ (Xingming Bu 姓名部)
upozorňuje na měnicí se postoj rodičů a vliv společenských hodnot na ně (He 2001: 25). V
indoevropských jazycích je sice repertoár osobních jmen téměř stabilizovaný, někdy se ale
také rozšiřuje a obohacuje. Zkoumáme-li repertoár jmen z jednotlivých období, zjistíme řadu
zajímavých motivačních podmětů, jako např. rodinné zvyklosti, dobovou společenskou
oblibu, místní zvyklosti, místní jazykové vlivy a další individuální podněty (Pleskalová 2014:
71-72). Čínská daná jména, jejichž specifika byla shrnuta v předchozích kapitolách, jsou
unikátními svědky posledních sto let bouřlivé čínské historie.
Počátek 20. století představoval zakončení tisícletého čínského feudálního systému a pád
poslední dynastie Qing. Tato dynastie se pokusila pomocí džentry ovládnout místní
administrativu. Džentry se krom toho aktivně zapojila i do obnovy a rozvoje konfuciánského
vzdělání v akademiích (Fairbank 1998: 272), čímž se zajistilo dominantní postavení
konfuciánství v regionech a prefekturách. Důsledkem toho bylo podřízení místní samosprávy
velkým rodům, které prosazovaly konfuciánské hodnoty, a proto se v tom období setkáváme
s velkým množstvím daných jmen s využitím generačních znaků, které symbolizují tradiční
hodnoty prosazované konfuciánským sociálním zřízením. První znak (morfém) daného jména
spisovatele Li Yaotanga 李尧棠 (píšícího pod pseudonymem Ba Jin 巴金10 ), jehož
generační jména byla společná všem chlapcům rodu v jeho generaci. V pozadí
„feudálního“ rodového kolektivismu dále spatřujeme i vliv na ženská daná jména, která
obsahují morfémy nesoucí tradiční mravní vlastnosti žádané po dobrých ženách. Byla to

10

Genealogie rodu Li (Li shi zupu 李氏族谱) stanovila generační znaky pro své potomky: Dao 道 (Cesta) Yao 尧 (Yao,
jméno mytického čínského vládce, podle konfuciánských učenců čtvrtý z Pěti legendárních vladařů) Guo 国 (Stát), Zhi 治
(Spravovat, vládnout), Jia 家 (Rodina), Qing 庆 (Blahopřát), Ze 泽 (Přízeň, milost), Chang 长(Silná stránka/vynikat v
něčem). Z překladu vyplývají často opakující se konfuciánské motivy. Krom toho využití generačních znaků přinášelo
povinnost volby druhého znaku ve jménech, aby se dítě odlišilo od ostatních. Z toho důvod je v tom období jednoslabičné
jméno velmi vzácné. (He 2001: 211).
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slova jako např. Zhen 贞 (Cudnost), Xiu 绣 (Vyšívat)，Zhi 织 (Tkát) , což odpovídá
konfuciánském konceptu Nanzun Nübei 男尊女卑, či „Vznešená role muže a skromná nebo
prostá role ženy“. (He 2001: 246).
Zastaralé konfuciánské hodnoty nebyly jediným hybatelem čínských dějin. V tom období
zaznamenala Čína bezprecedentní příval cizího zboží, myšlenek a způsobů (Fairbank 1998:
295). U jmen tehdejších literátů registrujeme odpovídající vlivy : revolucionářka Qiu Jin 秋
瑾 získala literátské jméno Jingxiong 竞雄 (Jing znamená „ Soutěžit“, zápasit a Xiong
„Mužný, silný“, dohromady ve významu „Zápasící s muži“ ) a Hu Shi 胡适, významný
představitel čínského liberalismu, si v dospělosti změnil jméno na shi 适 a druhé literátské
jméno Shizhi 适之 (což by se dalo přeložit jako „Vyhovující“). Oba znaky Jing a Shi
vychází z teorie evoluce a představy procesu vzniku druhů jako přírodního výběru, v němž „v
zápase o přežití (vítězí) ti nejlépe uzpůsobení“ (Wujing Tianze, Shizhe Jingcun „物竞天择,
适者生存”). Tato myšlenka se v Číně rychle rozšířila vlivem čínského překladu knihy
Evolution and Etics Darwinova žáka Thomase H. Huxleye (Xiao 2007: 173).
V roce 1912 přestala dynastie Qing v očích mnoha Číňanů „být schopna vítězit v
zápase“ a byla nahrazena nově vzniklou Čínskou Republikou. Čínští reformátoři však i poté
hledali cestu, jak vytvořit lepší společnost, v rámci svých modernizačních snah útočili na
konfuciánství jako ideologii staré společnosti bránící přeměně Číny v „bohatý a
silný“ (Fuqiang 富强). Zhruba v r. 1915 začíná „hnutí za novou kulturu“ (Xin Wenghua
Yundong 新文化运动), které radikálně odmítá konfuciánství jako amalgám hodnot a
společenských institucí v přesvědčení, že prvním krokem k přeměně Číny v moderní,
svobodnou a demokratickou (a také prosperující) společnost je odstranění konfuciánské
ideologie (Fairbank 1998: 305). Tento postoj se částečně mění zhruba kolem roku 1930, kdy
se počíná nový trend přehodnocení národního kulturního dědictví a prvky tradice (obvykle
nekonfuciánské) jsou včleňovány do nových rámců inspirovaných odkazem evropského
osvícenství. Taková společenská atmosféra modernizace podle západních vzorů mělo vliv i
na jména, která se v té době stále ještě často inspirovala konfuciánským kánonem. Na druhé
straně však vlivem humanitních věd pronikajících nově do Číny ze Západu, byly mýty a
legendy o počátcích čínských dějin podrobeny kritice, což rovněž vedlo k přehodnocení
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původu a charakteru kanonických knih (Fairbank 1998: 307). Jméno básníka Xu Zhimo 徐志
摩11 (1897–1931) ( doslova „přání k modernizací„ ) nebo jména, které se k modernizačním
tendencím odkazuje ještě expresivněji jako Zhang Kexue 张科学 (kexue „Věda “), jasně
ukazují úsilí čínských reformátorů v hledání nové možnosti pro vybudování lepší Číny.
Po vzniku ČLR roku 1949, skončil let plných válek a dočkala Čína konečně míru.
Nadšení ze vzniku nového státu a odhodlání podílet se na jeho výstavbě se samozřejmě
projevilo i u rodičů nově narozených dětí. Daná jména jako Jiefang 解放 (Osvobození),
Jianzhong 建中 (Vybudovat Čínu)，Guoqing 国庆(Oslava státu), Weiguo 卫国 (Bránit
stát) nebo Yuanchao 援朝 (Podpořit Koreu) odrazují dobový patriotismus a zápal občanů pro
události, ve kterých se ČLR v té době angažovala, jako např. Korejská válka (19501953)(Chen 1999: 138). Ve dvou obdobích ideologického extremismu, dnes označovaných
jako „velké katastrofy“, tedy během Velkého skoku (1958-1961), a období Kulturní revoluce
(1966-1976) podléhal výběr významových složek rodových jmen požadavkům oficiální
ideologie zejména silně. Dětem se dávala jména jako Chaoying 超英 (Předstihující v
nejlepším), což mohlo být alternativně chápáno jako tehdejší heslo „Předstihující
Anglii“ (Třísková 2013: 38). Dále je příznačné, že během Velké proletářské kulturní revoluce
se slovo Hong 红 (Rudý), stává nejfrekventovanější složkou ve jménech dětí (He 2001: 35 ).
Nástup Deng Xiaopinga 邓小平 roku 1978 představoval změnu v dosavadním
směřování státu i strany. Byly vyhlášení tzv. Čtyř modernizace (Sige Xiandaihua 四个现代
化), které Čínu znovu přivedly do styku se zahraničím, a zároveň ukončily i extrémní formy
komunistické ideologie, jak je před tím propagovala KS Číny (Fairbank 1998: 461-462).
Došlo k jistému uvolnění cenzury, a svobodnější společenská atmosféra výrazně posílila
kreativitu čínských rodičů. Z tohoto důvodu daná jména znovu získávají významovou
rozmanitost, najdeme mezi nimi jak jména odkazující na staré konfuciánské kanonické spisy,
tak i jména inspirující se od cizích jmen a zahraniční kultury. Dobovým trendem bylo také
zjednodušování daných jmen: rodiče preferovali jednoslabičná jména místo dvouslabičných,

11 Zhi 志, lze přeložit jako „přání, ambici, rozhodnutí se pro nějaký životní cíl“. Znak Mo 摩 je odvozena z Modeng 摩登,
který je foneticky překlad anglického slova „Modern“.
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nebo někdy také jména s opakujícími se slabikami (reduplikace), např. Tingting 婷婷(Ladná),
Yongyong 勇勇 (Yong „Odvážný“), která expresivně zdůrazňují vlastnost dítěte (He 2001:
33).
Čínská jména byla vždy úzce provázaná s dobovým společenským děním. Čínští rodiče
se v období relativního uvolnění společenských represí při hledání vhodného jména pro svého
potomka inspirovali čínskou tradicí často též konfuciánskými klasiky. V časech represivních
komunistických kampaní naopak volili jména lépe odpovídající dobovým poměrům a
revolučnímu zápalu prostupujícímu celou dobovou společnost. V nejnovějších dobách poté
volí jména, která se inspirují jmény západními, případně taková, která vyjadřují tužbu rodičů
po lepší budoucnosti svých dětí. Pomoci sledování vývoje daných jmen po stopách
moderních dějin Číny bylo krátce shrnuto, jak jsou vázána jména v čínské společnosti.
Vidíme podle změn aspirace a mentality rodičů určitou tradičnost a zároveň také variabilitu, a
to vše směřuje k tomu, jak neklidných sto let v moderní historii ovlivnily čínské společenské
hodnoty.
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5. Příkladová studie vybraných jmen z genealogie rodiny Lu
Daná jména mohou odrážet společenské hodnoty, které se v neklidných sto letech
moderních dějin Číny značně a často proměňovaly. V této části práce si na příkladu jmen
jednoho konkrétního rodu ukážeme, jak konkrétně se za posledních sto let projevovala vazba
jména ke společenským podmínkám. Na základě shrnutého historického vymezení v přechozí
kapitole provedeme příkladovou studii jmen Číňanů z již výše zmiňované genealogie rodiny
Lu.
5.1 Materiál a metoda
Příkladová jména, obzvlášť jména daná, byla vybrána především z čtvrté knihy
genealogie rodiny Lu, která obsahuje rodokmen několika rodových větví, z nichž jsou zde
vybrány dvě rodové linie (Lu 2009d: 214-226, 245-296). Příkladová jména, kterých se v celé
antologii vyskytuje celkem 1055, a která jsou podle letopočtu podrobně rozdělena v tabulce
č. 1 i níže, jsou rozdělena na daná jména mužská a daná jména ženská. Jména řadíme do
příslušného historického období dle data narození jedince. V tabulce rozdělujeme čtyři
období: pozdní období dynastie Qing (1886-1911), období Čínské republiky (1912-1949),
období Čínské lidové republiky za Mao Zedonga (1949-1976) a post-maoistická ČLR (19782008). Na příkladech jmen z těchto přibližně třicetiletých časových výsecích analyzujeme
obsahovou stránku čínských antroponym. Dále pak uvádíme příklady daných jmen, jak
z rodokmenu, tak z biografické sekce u rodiny Lu (2009b: 117-184), na základě kterých
vysvětlujeme příčiny vzniku různých pozoruhodných fenoménů. K jednotlivým obdobím jsou
přiřazeny také tabulky nejčastěji použitých znaků včetně překladů, které objasňují skrytou
symboliku jmen a ukazují, jak se v nich společenské dění v Číně reflektovalo.12

12 V tabulkách jsou uvedeny pouze překlady jednotlivých znaků, jejich zapojení do dvojslabičného jména, které může dojít
k velkému zkreslení původního významu, vysvětlíme na konkrétních příkladech
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Tabulka 1: Celkový počet příkladových jmen z rodokmenu
Letopočty

Počet příkladových jmen z genealogie

1886-1912

139 jmen (99 mužských, 40 ženských)

1912-1948

169 jmen (120 mužských, 49 ženských)

1949-1976

401 jmen (289 mužských., 112 ženských)

1978- 2008

346 jmen (214 mužských, 132 ženských)

Celkem

1055 jmen

Genealogie rodiny Lu (2009d: 214-226, 245-292)
5.2 Čínská jména v letech 1886-1911
Toto časové rozmezí posledních let dynastie Qing, se vyznačuje charakteristickým
střetáváním mezi starými konfuciánskými hodnotami a cizími kulturami. Vládnoucí vrstva,
mezi které patřili císařští úřednici a místní džentry včetně velkých rodů, sice zastávala
tradiční konfuciánské ideje, podle kterých řídila stát, avšak neúspěchy ve válkách (např.
První čínsko-japonská válka v letech 1894-1895), zrušení starého zkouškového systému
(1905) a další dějinné zvraty, zapříčinily rozpad tohoto stagnujícího a neefektivního systému.
Nastal čas absorbovat nové myšlenky ze zahraničí. Nyní můžeme sledovat, jak se čínská
tradice střetává se západní modernitou, což se zřetelně projevilo i na jménech daných.
Než se dostaneme k daným jmenům Číňanů, zaměříme se prvně na literátská jména zi a
umělecká jména hao. Ze statistiky jmen uvedených v biografické sekcí si lze povšimnout, že
je zde z celkového počtu 54 jmen pouze 5 případů osob, které nemají ani jméno zi ani hao.
Pokud se podíváme na životopisy lidí, kteří toto jméno nedostali, zjistíme, že většinou
pocházeli z chudých negramotných rodin, neměli možnost absolvovat konfuciánské školy a
proslavili se později spíše podnikáním, vojenstvím apod. Výrazný pokles využití
přezdívkových jmen naznačuje změnu v čínské zvyklosti užívat při oslovení tuto přezdívkou,
a namísto toho se nyní začíná objevovat trend oslovování samotným daným jménem. Není
divu, že zvyk dávání přezdívkových jmen, stejně jako další konfuciánské tradice, záhy spolu
s pádem poslední dynastie vymírá.
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Pro daná jména v Číně byla dlouhodobě typická dvojslabičnost, a i ve zkoumaném
období je ze 128 vybraných jmen 126 dvouslabičných, což představuje 98.5% (tabulka č. 7).
Přítomnost velkého množství dvouslabičných jmen je způsobena zvyky Číňanů. Prvním
typickým zvykem je dávání jména na základě věštby pronesené věštcem, který dokázal podle
tradice vybráním šťastného dvouslabičného jména přinést dítěti štěstí do života (He 2001:33).
Dalším důvodem je dávání generačních jmen na základě rodové kultury, která je v Číně
hluboce zakořeněna.
Generační jména existují za účelem identifikace mužských příslušníků v hierarchii
tradičního rodového uspořádání a vytvářejí také přehled generační posloupnosti rodinných
příslušníků. Krom toho, jak již bylo zmíněno v kapitole o genealogii, má sada generačních
znaků, která bývá sepsána většinou ve formě veršů, nesoucích význam blahopřání, opakovaně
připomínat roli rodu (He 2001: 210-213). Pokud rodiče tyto aspekty zohledňovali, tak při
vybírání jmen dětem konzultovali rodinou genealogii, a teprve poté vytvořili pro potomka
jméno ze dvou složek: generační znak a znak (morfém) zvolen podle vůle rodičů (Li a
Lawson 2002: 4).
Podívejme se na příklady z rodokmenu Lu: dvacátá pátá generace rodiny Lu využívá
generační znak Sheng 盛 (Zámožný), dvacátá šestá generace Dao 道 (Cesta) a dvacátá
sedmá generace Ying 应 (Odpovídající). Ve jmenech různých pokolení tohoto období je
vidět striktně dodržovaný zvyk dávání generačních jmen (v tabulce č. 2 můžeme sledovat, že
u mužů dochází k stoprocentnímu dodržovaní tohoto zvyku). Je zajímavé, že druhý znak
daného jména, který byl zvolen rodiči, často vytvoří s generačním znakem nové slovo, které
již nese význam širší než původní významy jednotlivých znaků. Jako příklad uveďme jména
Lu Shengkai 陆盛开 (Kai „Otevření), slovo Shengkai 盛开 však znamená „Plně
rozkvétající“; Lu Daoli 陆道理 (Li „Řád“ nebo „Spravující“), což dohromady znamená
Daoli „Soudnost“.
Z tabulky č. 2 si lze dále všimnout nerovnováhy ve využití generačních jmen mezi
pohlavími. V letech 1886-1911 nacházíme pouze 4 případy z celkových 99 příkladových
jmen, kdy generační jméno dostala i žena. Ani v dalších etapách čínských dějin není
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v genealogii vidět dostatek případů, kdy by žena také dostala generační jméno, z čehož si
můžeme udělat určitou představu o významu ženy pro rod.
Vlivem rapidní urbanizace čínské společnosti a z důvodu zavržení starých
konfuciánských hodnot, dochází postupně ke ztrátě povědomí o povinnosti k rodu. Využití
generačních jmen začíná mít výrazně klesající tendencí (Li a Lawson 2002: 15-16). Ze
statistiky (tabulky č. 2) je však zřejmé, že počty rodičů, kteří se k této tisícileté tradici hlásí,
znovu v poslední době přibývá. Toto zvýšení souvisí s větší liberalizací společnosti a
myšlení, ale i s dalšími faktory v kontextu daného historického období.
Tabulka 2: Užití generačních jmen
Období

Celkový

Celkový

Využití

Využití

Podíl využití

Podíl využití

počet

počet

generačních

generačních

generačních

generačních

mužských

ženských

znaků u

znaků u žen

znaků u

znaků u žen

jmen

jmen

mužských

mužských jmen

jmen
1886-

99

40

99

2

100%

5%

120

49

118

3

98%

6%

289

112

268

28

92%

1%

214

132

66

18

61%

13%

1911
19191948
19491976
19782008

Genealogie rodiny Lu (2009d: 214-226, 245-292)

Za povšimnutí stojí i rozdíly mezi významy daných jmen žen a mužů, případně i dalších
zvláštnosti jmen. Uvedeme zde proto ještě tabulku nejfrekventovaněji použitých slov tohoto
období.
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Tabulka 3: Nejčastěji použitá slova v jmenech v letech 1886-1912
Daná jména mužů

Daná jmena žen

pinyin/znak

Překlad

pinyin/znak

Překlad

Rong 荣

Prestižní/Vzkvétat, dařit

Juan 娟

Půvabná

se
Xiao 孝

Synovsky oddaný

Lan 兰

Orchidea

Li 礼

Zdvořilý (konfuciánský

Di 娣

Sestřenice (znak se vytvoří

termín pro „obřady“,

s radikálem nü 女

„obřadnost“, „rituál“)

„žena“ a di 弟 „bratr“,
často se využívá pro
vyjádření tužby rodičů, aby
se narodil mužský
potomek“

Zhi 志

Ambiciózní/ odhodlaný

Fang 芳

Voňavá

Ren 仁

Vlídný (konfuciánská

Hua 花

Květina

Feng 凤

Fénix

ctnost „lidskost“,
„humanita“)
Zhong 忠

Loajální

Long 龙

Drak

Guang 光

Zářící

Zong 宗

Předek/rod

Shi 世

Generace/pokolení

Genealogie rodiny Lu (2009d 214 – 217, 245 – 251)
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V tomto období je stále výrazný naznak tradičních čínských hodnot. Setkáváme se
s pojmy jako je Zhong 忠 (Loajalita), 礼(Zdvořilost) Xiao 孝 (Synovská oddanost), Ren 仁
(Lidskost), což jsou slova reflektující konfuciánskou morálku. Slovo Zong 宗, jehož hlavní
význam je předek nejlépe objasníme pomocí již zmiňovaného rčení chuanzongjiedai 传宗接
代, čili tradiční povinnost muže pokračovat rodovou linii svých předků.
Ženská jména také odpovídají tradičním čínským představám o ideální ženě. Pro ženy
jsou vytvářena jména obsahující různé „voňavé“ a „květinové“ znaky často s radikálem
„tráva“, např. Fang 芳 (Voňavá)，Hua 花(Květina), Lan 兰 (Orchidea) nebo znaky
vztahující se k rozmanitým ženským půvabům s radikálem „žena“, napři. Di 娣 (Sestřenice),
Juan 娟 (Půvabná).
Závěrem můžeme poznamenat, že rodiče tvořící jména pro své potomky nebyli ve
zkoumané době příliš pod vlivem dobového dění, hlásili se stále k tisícleté tradici
konfuciánského systému. Větší variabilitu v pojmenování evidujeme až s posunem do dalšího
historického období.

5.3 Čínská jména v letech 1912-1949
Období Čínské republiky (1912-1949) nebylo rozhodně klidným období v dějinách Číny.
Nespokojenost vzdělanců a reformistů s vývojem společnosti po svržení císařství roku 1911
vyvolalo již zmiňované Májové hnutí, které si kladlo za cíl pomocí zahraničních vědeckých
poznatků vybudovat silnou a bohatou Čínu. Hnutí se neomezovalo pouze na tehdejší
intelektuální elitu, ale jeho ohlasy silně rezonovaly v celé čínské společnosti. Výsledkem
snahy o pokrok bylo, že i přes nepokoje, rozdrobenost, války apod. došlo v této době k
mnoha pozoruhodným úspěchů na kulturním, společenském a hospodářském poli (Fairbank
1998: 295). I toto vše se odrazilo na podobě jmen, které děti dostávaly.
Tabulka č. 2 zobrazuje podobnou situací při dávání generačních jmen ženám i mužům.
Narůstající averze vůči konfuciánství, která se ve společnosti začíná objevovat počátkem 20.
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století, způsobila pouze 4% pokles při dodržování tohoto zvyku u mužů. Dvouslabičná jména
jsou stále dominantním typem daných jmen: ze 180 vybraných jmen je stále 170
dvouslabičných, což představuje 97% (tabulka č. 7). V této době však můžeme sledovat
nárůst velkého množství jmen inspirovaných novými či zahraničními idejemi. Z biografické
sekce genealogie vyjměme na ukázku několik jmen, např.: Lu Guoxian 陆国宪 (guo „stát“,
xian „ústava“, čili „Ústava státu“), Lu Yafu 陆亚夫 (yafu „Druhý muž“, což lze také chápat
jako narážka na dobové heslo kritiky starého systému, tzv. Dongyabingfu 东亚病夫,
v překladu „Nemocný muž Asie“), Lu Xuefan 陆学藩 (xue „studující“, fan „plot“, čili
studovat to, co je za plotem , tedy zahraničí) a dalších jména s podobnými motivy.
Vedle toho, že děti od svých rodičů dostávaly jména tvořená na základě výše zmíněného
principu, bylo v tomto období také trendem měnit si jméno (gaiming 改名). Místo toho, aby
si tehdejší vzdělanci vymysleli další přezdívková jména podle starého systému a užívali jich
vzájemně při oslovování, preferovali radikálnější řešení změny jména, nebo jeho částečnou
úpravu, a to obvykle za účelem vyjádření svých vnitřních citů, jako byly politické ambice,
životní postoj nebo vzpomínání na důležitou životní událost (He 2001: 111-116). Jako příklad
uveďme jméno Lu Mei 陆眉 (mei „obočí“), jméno manželky a literátky již zmiňovaného
básníka Xu Zhimoa, která se nechala přejmenovat na Lu Xiaoman 陆小曼 (xiao „drobná“,
man „elegantní), což bylo jméno, které podle ní více odpovídalo jejímu charakteru. Nebo také
jméno revolucionáře Lu Faer 陆法儿 (fa „zákon“, er „syn“, čili „Syna zákona“), který se
později přejmenoval na Lu Keyou 陆科友 (ke „věda“, you „přátelit se“, čili „Přátelící se
s vědou“). V těchto změněných jménech je dobře zachyceno sepětí jména a životního přání
nositele, které odpovídá jedné z klíčových funkcí čínských jmen.

¨Nyní ještě popíšeme tabulku nejpoužívanějších znaků v tomto období:
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Tabulka 4: Nejčastěji použitá slova v jmenech v letech 1912-1949
Daná jména mužů

Daná jmena žen

pinyin/znak

Překlad

pinyin/znak

Překlad

Hua 华

Skvostný nebo zkratka pro

Ying 英

Výjimečná (původní

Čínu

význam „květ“, užívá ve
významu výkvět (mezi
ostatními))

Yang 洋

Oceán/ cizí

Ru 茹

Měkká (původní význam
měkké kořeny zelenin)

Zhi 志

Ambiciózní/odhodlaný

Chun 春

Jaro (nese význam radosti
díky přicházení jara)

Ren 仁

Humánní (konfuciánská

Hua 花

Květina

Mei 梅

Slivoň japonská (mj.

ctnost „lidskost“,
„humanita“)
Ke 科

Může být pochopeno jako
slovo „Keju 科举 úřednická

vynikající krásnými květy

zkouška“ nebo „Kexue 科

brzo na jaře)

学 věda“.
Wen 文

Literární

Zong 宗

Předek/rod

Ming 明

Osvícení/ jasný aneb také

Zhen 珍

„pochopit“
Genealogie rodiny Lu (2009d: 217-220, 251-260)
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Perla/vzácná, drahocenná

V tabulce č. 4 lze spatřit, že některé konfuciánské hodnoty jako ambice zhi 志 nebo
lidskost ren 仁 jsou v této době nadále přítomné. Motiv rodové kultury (zong 宗) je taktéž
populární. Z častého použití slova Hua 华 (Skvotstný), které lze chápat také jako zkratku
pro Čínu,13 můžeme sledovat rostoucí nacionalismus tohoto období. Samozřejmě již zmíněné
vlivy ze zahraniční jako Yang 洋 (cizí) nebo Ke 科 (věda, zkratka ze slova kexue 科学) zde
také našly své uplatnění.
Ženská jména zůstala téměř beze změny. Znaky ve jménech jsou zvoleny podobným
způsobem jako v předchozím období. Využití znaku ying 英 (výjimečná) začalo být
populární, což zobrazuje jistou změnu postoje rodičů, kteří nyní i dcerám začali přát, aby
dosáhly úspěchu, což bylo něco jdoucí proti tradiční roli přisuzované v Číně ženám. Je to
také jedním z ukazatelů vzrůstající tendence zlepšování postavení žen v čínské společnosti.
V raných letech Čínské republiky lze ve jmenech sledovat stálou přítomnost motivů
konfuciánských hodnot, a nově také významové pole vnitřních citů nebo životní situace, ze
kterých rodiče stále více čerpají inspiraci. Můžeme tedy sledovat, jak se v tomto období ve
jménech v nemalém množství odrazuje konkrétní životní situace. Avšak v období, které
následuje, je tato tendence, kdy se rodiče při volbě jmen jednoznačně inspirovali dobovým
děním, ještě výraznější.
5.4 Čínská jména v letech 1949-1976
1. října roku 1949 vyhlásil Mao Zedong na pekingském náměstí Nebeského klidu vznik
Čínské lidové republiky, čímž (z jeho pohledu) zavedl Čínu na novou a alternativní cestu
budování bohatého a silného státu. Stranická kampaň a samotné Maovy aktivity, byly
„korouhvičkou“, která stála v čele tehdejšího společenského a politického vývoje. Značný
vliv na společenské poměry a mentalitu lidí mají tyto myšlenky až dodnes. Podívejme se na
příkladová jména, která vnikla pod silným vlivem komunistické ideologie a propagandy.

13

Definice Hua jako alternativního názvu pro Čínu se potvrdila až ve 20. století po vzniku Čínské republiky, která nově
vzniklý stát nazvala Zhonghua 中华. Poté je použití slova Hua až dodnes velmi populární.
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Vznik ČLR byl významnou událostí, kterou rodiče chtěli pomocí jmen dětí připomínat.
V tabulce č. 5 vidíme, že slova významově odkazující k Číně, např. Hua 华(Skvostný nebo
zkratka pro Čínu), Guo 国(Stát) byla jednoznačně nejpopulárnější. Proto se daná jména
kombinovala tak, aby dávala určitý význam vztahující se ke státu: Jianhua 建华 (Budující
skvost nebo Čínu), Zhenhua 振华 (Posilující Čínu) nebo Guohua 国华 (Stát skvostnosti) a
podobně. Guo 国 se v daných jmenech kombinoval i s jinými slovy, obzvláště se znakem
Bao 保 (Chránit) nebo Wei 卫 (Střežit), čímž čínští rodiče chtěli vydařit podporu státu
v Korejské válce.
Ekonomická transformace k socialistickému, kolektivizovanému zemědělství a
industrializace přinesla zprvu pozitivní výsledky státních plánů. Od roku 1958 se rolnické
obyvatelstvo organizovalo ve výrobním systému, tzv. komunách, který trval po dvacet let až
do Maovy smrti v roce 1976 (Fairbank 1998: 387). Na tomto pozadí se odehrával Velký skok
(Dayuejin 大跃进 1958-1961), což v čínském obyvatelstvu vzbudilo pocit ambicióznosti:
v biografické sekcí najdeme jména jako Chaomei 超美14, tedy doslova „Předstihující krásu“,
což však v dobovém kontextu lze chápat také jako „Předstihující Ameriku“, jak tomu bylo ve
známém dobovém propagandistickém sloganu Ganying chaomei 赶英超美 nebo Shengtian
胜天 (Vítěz nad nebesy). Dobová hesla se stala také hlavním zdrojem inspirace lidu.
Najdeme zde např. jména jako Hongzhuan 红专 (hong „rudá“ a zhuan „profesionální“)
odkazující k žádoucímu charakteru kádrů strany, kterým byl ideál být „rudý“ (komunistický)
a zároveň profesionální. Jméno Xuelei 学雷 (studující Lei Fenga) odkazuje na hojně
propagovaného Lei Fenga, který je ideologickým vzorem obhájce kolektivistického zájmu a
loajálnosti vůči straně.
Vrchol komunistické kampaně nastal v období Velké proletářské kulturní revoluce
(1966-1976). |V tomto období došlo k naprostému odcizení od konfuciánských tradičních
hodnot. Vzhledem k tomu, že byli čínští rodiče nuceni zahodit staré zvyky, začalo se od té
doby mnohem častěji využívat jednoslabičné jméno. V genealogii rodiny Lu najdeme jména

14

Znak mei 美 (Krása) se kromě původního významu krásy užívá také k označení USA čili Meiguo 美国.
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bratrů ve formě Lu Dong 陆东 (dong „východní“), Lu Fang 陆方 (fang „rovný“), Lu Hong
陆红 (hong „rudý“), spojíme-li jejích daná jména dohromady, dostaneme název velmi
rozšířené písně propagující komunistickou ideologii „Dongfanghong 东方红 (Východ
rudne)“. Podobné posunutí významu si můžeme povšimnout v tabulce č. 4, Slovo hong 红
přestává být slovem, které tradičně odkazuje na růž či ženskou krásu, ale získalo nový
význam „Revoluční“. Z tohoto důvodu začali toto jméno hojně dostávat i chlapci. Slovo dong
东, který původně odkazoval pouze k významu „Východ“, dostal význam nový, odkazuje
nyní k jménu Mao Zedonga 毛泽东. Znázorňují to příklady jmen z tohoto období jako
Jingdong 敬东 (Respektující Mao Zedonga) nebo Aidong 爱东 (Milující Mao Zedonga),
což jasně vyjadřuje dobový kult osobnosti a extrémní propagandistické kampaně. Jistě
nemůžeme opomenout na slovo wen 文 s původním významem „literatura“, která se byla
v té době vnímána spíše jako zkrácena forma Kulturní revoluce Wenge 文革(Li a Milward
1989: 267).
Z analýzy příkladových jmen vyplývá, že při pojmenování dítěte docházelo ve
významové sféře k zásadním proměnám. Při pohledu na využití generačních jmen v tabulce
č, 2 zjistíme, že podíl využití poklesl pouze na 92% z 96%. Je zajímavé poznamenat, že si
většina rodičů, i přes období silné kampaně radikálního odstranění staré kultury, zachovala
jistou míru tradičního smýšlení a modifikovala jména (za generačním znakem dávali slovo
odpovídající dobovém poměru) tak, aby se přizpůsobila dobovým většinovým poměrům.

50

Tabulka 5: Nejčastěji použitá slova v jmenech v letech 1949-1976
Daná jména mužů

Daná jmena žen

pinyin/znak

Překlad

pinyin/znak

Překlad

Ying 英

Výjimečný

Wen 文

Literatura/kultura,
zkrácena forma Kulturní
revoluce (wenge 文革)

Hua 华

Skvostný nebo zkratka pro

Hong 红

Rudá/revoluční

Xia 霞

Červánky

Ling 玲

Onomatopické slovo,

Čínu
Hong 红

Rudý (zde také barva
symbolizující revoluce)

Jun 军

Armáda/voják

označuje cinkání
nefritových přívěsků,
asociuje krásu, ale také
ušlechtilý charakter
Qiang 强

Silný/mocný

Jing 静

Tichá

Jian 建

Budovat/uspět

Mei 梅

Slivoň japonská (mj.
vynikající krásnými květy
brzo na jaře)

Dong 东

Východ (odkazuje k jménu
Mao Zedonga)

Wen 文

Literatura/kultura,
zkrácena forma Kulturní
revoluce (wenge 文革)

Genealogie rodiny Lu (2009d: 220-223, 260-271)
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5.5 Čínská jména v letech 1978-2008
Po uchopení moci Deng Xiaopingem v 1978 nastala nová éra konsolidace a rozvoje pod
heslem Čtyř modernizací. Čína znovu šla směrem otevírání se světu (Fairbank 1998: 387).
Uvolněnější společenská atmosféra zajistila poměrnou svobodu vyjadřování, myšlení a
pohybu. Excesy Kulturní revoluce, která bojovala proti všemu starému, vedly společnost
počátkem 80. let k novému zamyšlení nad významem tradiční kultury pro moderní
společnost. Objevily se hlasy, které volaly po tom, že je třeba znovu navázat na zpřetrhané
spojitosti s tou částí konfuciánské tradice, kterou lze považovat za nositele humanistických
hodnot, jako je úcta k lidskému životu a hledání společenského souladu, namísto dřívějšího
rozdmychávání nenávisti vůči tomuto učení ve jménu třídního boje.
Z tabulky č. 6 je vidět, že politicky zabarvená slova jsou nahrazena slovy elegantním
nebo s konfuciánským významem. Rodiče opět kladou velký důraz na vyjádření blahopřání
dětem, aby získaly impozantní vlastnosti jako je být wei 伟 (význačný), bo 博 (být bohatý
ve znalostech nebo zkušenostech) nebo že potomek bude mít charakteristiky shodné
s konfuciánskou představou ušlechtilého muže jun 君. U žen dochází k návratu ke staré
tradicí, kdy bylo obvyklé dávat jméno se znaky obsahující různé „vonné“ a
„rostlinné“ motivy jako xin 馨 (vonná) nebo nan 楠 (čínský cedr) a znaky vztahující se k
rozmanitým ženským půvabům. Zajímavostí je také objev slova Na 娜, které se často
vyskytuje v čínských překladech zahraničních jmen např. An Na 安娜 (Anna) nebo Yilianna
伊莲娜 (Irina). Tento exotický znak začíná být nově v oblibě i u čínských rodičů.
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Tabulka 6: Nejčastěji použitá slova v jmenech v letech 1978-2008
Daná jména mužů

Daná jmena žen

pinyin/znak

Překlad

pinyin/znak

Překlad

Peng 鹏

Mýtický pták Peng (v

Ya 雅

Elegantní/ vytříbený

díle Zhuangzi často
symbolizuje mohutný
rozlet, sílu)
Wei 伟

Význačný

Nan 楠

Strom Nan (čínský cedr)

Bo 博

Bohatý (na znalosti

Yi 怡

Radostná (způsobující

apod.)

příjemný dojem)

Jun 君

Ušlechtilý

Ting 婷

Slušná a půvabná

Yue 悦

Potěšený (být veselý

Xin 馨

Vonná (tato vůně asociuje

Shuai 帅

ze srdce, či opravdová

ušlechtilé morální

radost)

vlastnosti)

Pohledný/„vrchní

Tong 彤

velitel vojska“

Rumělková (barva laku,
která se použila na
luxusní nábytky)

Jun 军

Armáda/voják

Hao 昊

Nebesa/nesmírný

Na 娜

Krásná/jemná

Genealogie rodiny Lu (2009d: 223-226, 261-292)

Za povšimnutí rovněž stojí zvýšení podílu využití jednoslabičných daných jmen místo
dvouslabičných. Podle tabulky č. 7 se podíl jednoslabičných jmen v letech 1978-2008 zvýšil
z 1.5% na počátku 20. století na 20.5%. Důvody zjednodušování souvislí s novým nahlížením
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Číňanů na jméno, kdy začali zohledňovat i úspornou stránku pří intenzívním využití jmen
v moderním každodenním životě (jednoslabičné jméno umožňuje snadnější oslovení,
zapisování i zapamatování). Tato myšlenka byla vyjádřena v krátkém článku v Nanjing Daily
v roce 1986, ve kterém se mladý otec se čtenářem dělí o svůj inovativní názor na
pojmenování dítěte: „Rozhodl jsem se dát mé dceři jednoslabičné jméno, protože podle mého
názoru nebude žádné slovo používat častěji než vlastní jméno. Mít jednoslabičné jméno může
ušetřit čas dětem i ostatním.“ (cit. podle Lu a Millward 1989: 276).
Tabulka 7: Užití dvouslabičných a jednoslabičných jmen
Období

1886-

Celkový

Počet

Počet

Podíl

Podíl

počet

jednoslabičných

dvouslabičných

jednoslabičných

dvouslabičných

jmen

jmen

jmen

jmen

134

4

130

2.9%

97.1%

174

6

168

3.4%

96.6%

401

38

363

9.4%

90.6%

346

71

275

20.5%

79.5%

1911
19201948
19491976
19782008
Genealogie rodiny Lu (2009d: 214-226, 245-292)
Dalším důvodem zvýšení počtu jednoslabičných jmen můžeme sledovat zpátky v tabulce
2, kde je zobrazen výrazný pokles využití generačního jména v letech 1978-2008 na 61%.
Nepřítomnost generačních znaků zřejmě přestalo vyžádat pevnou dvouslabičnou strukturu
daných jmen. Překvapivé je naopak zvýšení počtu generačních jmen u žen. V nové době 13%
žen dostalo od svých rodičů generační jména, což je výrazné zvýšení z přechozích 1-7
procent. Objev nasvědčuje tomu, že se dívky v očích rodičů stávají stejně důležité jako
chlapci, kteří hrají důležitou roli pokračovat rodovou linii.
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Pestrobarevnost novodobých čínských jmen je podpořena rozkvětem svobodného
myšlení a potřebou vyjádření individuálních tužeb. Spatřujeme snahu Číňanů o posunutí na
vyšší duševní úroveň a odmítnutí ustavičného dodržování starých zvyků. Čínská jména se
svými specifikami, tyto změny a posuny věrně zaznamenávají.
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Závěr
Práce pojednává o osobních jménech, přičemž zvláštní pozornost je věnována čínským
jménům. Cílem práce bylo zprvu stručné představení čínských jmen a jejich poddruhů.
Následně došlo k seznámení s hlavním předmětem výzkumu, kterým je genealogie rodiny Lu,
což rovněž přispělo k poznání rodové kultury a značného vlivu, který rody mají na čínská
jména. V poslední části práce byl proveden rozbor vybraných jmen z genealogie rodiny Lu
v kontextu moderních čínských dějin se záměrem zjistit, jak se historický a společenský
vývoj v Číně projevoval na pojmenování dítěte.
Na ukázce vybraných děl odborné literatury byla představena onomastika, jako
jazykovědná disciplína zabývající se jmény, a především její subdisciplína antroponomastika
v kontextu evropských jazyků. Příslušné dělení a definované funkce byly poté dosazeny do
čínského jazykového prostředí. Z pozorování vyplývá nemalé množství shod u antroponymů
z obou rozdílných oblasti, například podobné funkce příjmení, pseudonymů nebo také
pozoruhodný jev, kdy rodiče vybírali jména pro své potomky pod vlivem společenských
událostí a širšího společenského vývoje.
Čím se však čínská antroponyma značně odlišují od svých evropských protějšků, je
obracené pořadí v jakém se zapisují. Na prvním místě v čínském jméně stojí vždy příjmení,
až za kterým následuje dané jméno. Pozoruhodným fenoménem jsou i přezdívková jména zi a
hao včetně jejích specifické funkce v staré konfuciánské společnosti. Zvláštností čínských
daných jmen ming je to, že se tvoří z libovolných kombinací významových morfémů dle
přání rodičů. Rozmanité způsoby tvorby daných jmen s ohledem na významovou, zvukovou a
dokonce i grafickou stránku v čínských jménech svědčí o tom, že čínská jména jsou zrcadlem
společenských hodnot a dobových událostí.
Pro přiblížení čínské kultury jmen je potřeba se seznámit s fenoménem genealogie
reprezentující rodovou kulturu v Číně. Na ukázce struktury genealogie rodiny Lu, jež byla
hlavním předmětem výzkumu, byla představena klasická struktura čínského rodopisu, který
neobsahuje pouze schéma rodokmenů rodinných příslušníků, ale vedle toho jsou zde
přítomny i obsáhlé pasáže věnované předkům a slavným činům rodiny v minulosti.
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Genealogie však zároveň obsahuje i množství cenných historických materiálů, které uvedené
rodinné úspěchy popírají.
Analýza jmen z genealogie je rozdělena do čtyř časových období. Analýzou statistických
údajů, jako bylo užití dvouslabičných, respektive jednoslabičných jmen, přítomnost
generačního jména, či nejčastěji použitých slov v jednotlivých dobách, byl vytvořen popis
vývoje tvoření jmen ve společenských a historických souvislostech za posledních sto let. Před
pádem dynastie Qing hrály v čínské společnosti důležitou roli konfuciánské hodnoty. Na
pojmenování měla tedy zásadní vliv stará společenská tradice, která předurčila podobu
mužských generačních jmen a podepsala se i na zjednodušení ženských jmen. V tomto
období se sice Čína již setkávala se zahraniční kulturou, tato však příliš neovlivnila jména
běžných Číňanů. Až po vzniku Čínské republiky se na jménech začaly projevovat cizí vlivy.
Explicitní vyjádření obdivu k cizí kultuře a fenomén změn jmen u obou pohlaví svědčí o
naléhavé touze po modernizaci státu podle západních vzorů. Na druhé straně i přes mírný
úbytek jmen inspirovaných konfuciánskými hodnotami stále zůstávají aktuální. Počátkem
druhé poloviny 20. století se Čína ponořila do řady komunistických kampaní a Maoův kult
osobnosti dosahoval nevídaných rozměrů. Dobová hesla byla všudypřítomná a dikce
propagandy se promítla i ve jménech Číňanů. Až s nástupem Deng Xiaopinga se Čína znovu
zklidnila z vášní třídního boje. Toto zklidnění mělo vliv i na čínské rodiče, kteří nyní volí
znaky, ve kterých spatřujeme jejich snahu o dosažení vyšší duševní úrovně, což je buď snaha
o maximální individualizaci, nebo pokus o předání svých povznesených pocitů dětem.
Na podobě čínského jména se výrazně podepsalo dobové společenské a historické dění.
Překlady jmen, které se nevyčerpávají pouze jedním významem jednoho znaku, ale spíše
luštění krytých významů, na který se přál rodiče dítěte. Vidíme, že jména z jednotlivých
období mohou v různých podmínkách nést diametrálně odlišné významy. Tvorba daných
jmen vychází ze srdce Číňanů, které potřebuje svůj tradiční myšlenkový rámec, aby se mohlo
v úplnosti vyjevit, a často se tak stává, že konfuciánství, stejně jako ostatní tradiční čínská
náboženství, této touze Číňanů vyhovuje.
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