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Abstrakt 

Bakalářská práce se zabývá rolí hudby a tance ve strukturování společenské hierarchie, v 

legitimování politické moci, stejně jako v rámci politických interakcí v době Západní Zhou 

(cca 1045-771 př. n. l.) a především Letopisů (770-453 př. n. l.). Hlavní prameny pro 

uvedené období jsou Kniha písní Shījīng 詩經 a kronika Zuǒ Zhuàn 左傳 , přičemž 

na základě sekundární literatury práce přihlédne i k údajům, které k danému tématu 

poskytují bronzové hudební nástroje. Pozornost je věnovaná především následujícím 

tématům: 1) významu hudby a tance v legimování politické moci zhouského královského 

domu a vládnoucích rodů jednotlivých lenních států, a to především prostřednictvím 

připomínání jejich zakladatelských mýtů, legend a významných politických událostí, 2) užití 

hudby a tance v politických interakcích mezi jednotlivými státy a aristokratickými domy 

doby Západní Zhou a Letopisů. 
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Abstract 

The thesis deals with the role of music and dance, and its role in structuring of social 

hierarchy, in the legitimation of political power, as well as in political interactions during 

Western Zhou (ca. 1045-771 BC) and especially the Spring and Autumn period (770-453 

BC). The main sources for this period are the Book of Songs Shījīng詩經 and the chronicle 

of Zuǒ Zhuàn 左傳, while on the basis of the secondary literature the work also takes into 

account the data provided by the bronze musical instruments on the given topic. Attention 

is paid mainly to the following topics: 1) the importance of music and dance in the 

legitimation of the political power of the Zhou royal house and the ruling families of 

individual member states, mainly through the remembrance of their founding myths, legends 

and important political events, 2) the use of music and dance in political interactions between 

individual states and aristocratic houses during the Western Zhou and the Spring and 

Autumn period. 
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1. Úvod  

Od okamžiku, kdy v Číně vznikla instituce nejvyšší státní moci, se tanec a hudba staly 

nedílnou součástí oficiální nábožensko-rituální praxe. O tom bezesporu svědčí nejstarší čínské 

texty – nápisy na věštebných kostech, které se vztahují ke druhé polovině 2. tisíciletí př.n.l. 

Tanec a hudba se vždy vzájemně doplňovaly a společně byly součástí přetrvávající 

rituální instituce ve staré Číně. Jak známo, umění může často být součástí propagandy nebo se 

může ocitnout pod politickým vlivem ze strany státu. Ovšem principiálně jinou a nezvyklou 

funkcí hudby a tance bylo uplatnění nároku na moc a jejich užití coby nástroje její legitimizace.  

Proto je předložená práce svým způsobem prvním pokusem o rekonstrukci celkového 

a co nejúplnějšího obrazu čínského hudebně-tanečního komplexu a jeho místa ve 

společenských a politických vztazích v době Západní Zhōu (cca 1045–771 př. n. l.) a především 

Letopisů (770–453 př. n. l.).  

Napřed budu analyzovat různé písemné prameny, které se vztahují k období Západní 

Zhōu a doby Letopisů (Zuǒ Zhuàn, Shījīng), jakož i prameny vztahující se i k pozdějšímu 

období (Lǐjì, Zhōulǐ, Lúnyǔ), které ovšem v jisté míře reflektovaly představy o moci a jejích 

konvencích v době Letopisů. Rovněž prozkoumám počátky rituálního tance na základě 

archeologických materiálů v podobě bronzových předmětů a jejich interpretace ve vědecké 

literatuře.  

Zvony byly nejdůležitějšími nástroji v zhouské rituální hudbě. Písemné prameny 

na mnoha místech stanovují, že počet a jistá sestava zvonů symbolizují moc a rank jejich 

uživatelů nebo majitelů, určují společenský status a právo na disponování jak lidskými, tak 

materiálními zdroji. Ztělesňovaly tak těsné spojení ideologie a performativního projevu moci 

skrze rituál. 

V další části pojednám podrobněji o tanci, jelikož tanec byl nejen součástí scénáře 

rituálního aktu, ale složil jako jeden z hlavních způsobů demonstrace moci vládnoucího režimu, 

velebení jeho úspěchů a oslavování zásluh jeho jednotlivých představitelů. Budu často užívat 

termín dynastické tance. Jsou to tance, které ve své choreografii odrážejí dějiny založení 
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dynastie, a proto dynastické tance odkazují k legitimitě politické moci a samotné jejich 

předvádění vyjadřuje nárok na určitou politickou legitimitu. Tím se vysvětluje i osobní účast 

vládců na tanečních představeních a rovněž předvádění tanců profesionálními tanečníky ku 

příležitosti důležitých setkání a událostí v rámci elity.  

Cílem práce je vysvětlit úlohu hudby a tance při formování státního zřízení 

a legitimizaci moci v době Západní Zhōu a především Letopisů. 

V této bakalářské práci budu pro přepis čínských znaků používat čínskou fonetickou 

abecedu pīnyīn 拼音. Téma práce se vztahuje k období Západní Zhōu a Letopisů, proto při 

citování budu používat tradiční čínské znaky.  
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2. Charakteristika pramenů  

Hlavními prameny pro tuto práci jsou původní čínské písemné památky, kromě nich 

byly v práci použity rovněž relevantní archeologické materiály. 

Existence umění tance je zaznamenáno již v nejstarších čínských písemných textech 

známých coby „nápisy na věštebných kostech“ Guījiǎ shòugǔ wénzì 龜甲獸骨文字1. Ty se 

vytvářely v průběhu věštebné procedury a obsahují svědectví o nejdůležitějších reáliích 

náboženského života epochy Shāng-Yīn 商殷 (17–21 st. př. n. l.). Mezi znaky, které tvoří tyto 

nápisy, se objevuje několik takových, které znamenají „tanec“, včetně znaků, které se 

ztotožňují se současnými znaky wǔ 舞  – „tanec“, zòu 奏  – „předvedení [tanečního] 

představení“ (Wang Kefeng 1980:13).  

Z dynastie Západní Zhōu (asi 1045–771 př.n.l.) a doby Letopisů (722–481 př.n.l.) se 

zachovaly jak tradované, tak archeologické prameny. Tradované prameny jsou texty Knihy 

písní Shījīng 詩經  a historické kroniky Zuǒ Zhuàn 左傳 . Archeologické prameny jsou 

reprezentovány bronzovými artefakty nesoucími různé nápisy, jejichž hlavním určením bylo 

užití při obětování předkům. Pozdější prameny, které se vztahují k období Západní Zhōu 

a Letopisů a pojednávají o idealizovaných představách, které autoři spisů o této době měli, jsou 

Zápisy o obřadech Lǐjì 禮記, Zhouské obřady Zhōulǐ 周禮 a Hovory Lúnyǔ 論語. Tyto prameny 

pocházejí přinejmenším z doby Válčících států (476–221 př.n.l.), a pokud jde o Lǐjì, některé 

pasáže vznikly až na počátku císařského období2.  

Nyní nahlédneme do historie vzniku každého z pramenů zvlášť. Zuǒ Zhuàn 左傳 

(Komentář [pana] Zuoa) je jedním z tří klasických komentářů k historiografickému dílu 

 

1
 Jak je známo, první epigrafická svědectví a zároveň první památky čínského písma jsou nápisy 

na zvířecích kostech, nejčastěji na kostech hovězího dobytka a želvích krunýřích. Tyto artefakty, 

zvané jiǎgǔwén 甲骨文 (nápisy na želvích krunýřích a zvířecích kostech) se užívaly pro věštění, 

které bylo doprovázeno obětováním. Rituální věštění spolu s přinášením obětí byly zvláštní institucí 

shangské společnosti (cca 1250–1045 př. n. l.), konkrétně její vládnoucí elity. 

2 Období vlády dynastie Qin (221–207 př. n. l.) 
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Chūnqiū 春秋 (Letopisy), které se stalo součástí konfuciánského kánonu. Zuǒ Zhuàn 左傳 

zahrnuje období od roku 722 do r. 468 př. n. l.  

V Zuǒ Zhuànu se zachovaly historické údaje, které chybí v jiných pramenech. Jsou zde 

historické zprávy o době legendární dynastie Xià 夏, jakož i zmínky o dějinách časů dynastie 

Shāng 商 (cca 1600–1046 př. n. l.) a Západní Zhōu (Xī Zhōu 西周, 1045–771 př. n. l.). 

V sinologické vědě panuje obecná představa, že Zuǒ Zhuàn byl napsán koncem 5. až 

počátkem 4. stol. př. n. l. (Maspéro). Mezi badateli rovněž převládá mínění, že text Zuǒ Zhuànu 

byl napsán konfuciány. I když Zuǒ Zhuàn vypráví především o dějinách předkonfuciánské Číny, 

mnohé z výroků pronesených historickými osobnostmi odrážejí politické a mravní ideje 

konfucianismu: značná pozornost je věnována obřadům lǐ 禮 , etice a ctnostem, jsou zde 

vsunuty citáty připisované Konfuciovi. Je pravděpodobné, že konfuciánský étos vyprávění Zuǒ 

Zhuànu spíše odráží preference autorů než historických osobností defilujících v příbězích (Eno 

1999: 289–290). 

Zuǒ Zhuàn byl zahrnut mezi kánony, jelikož se jedná o památku reflektující čínské 

společenské myšlení. Toto dílo mělo důležitou ideologickou úlohu – ukázat, jak a proč se 

transformoval „zhouský systém“ světového politického řádu vzniklý v období Západní Zhōu 

a za jakých okolností zhouský král čím dál tím více ztrácel své sakrální postavení a jak se k 

tomu stavěli vládci jednotlivých lenních států.  

Dalším důležitým pramenem, o který se tato práce bude ve značné míře opírat, je Shījīng 

詩經. Shījīng 詩經, Kniha písní je nejstarší antologií čínské poesie. Skládá se z tří set pěti 

skladeb. V období před dynastií Qin (221–207 př. n. l.) se sbírka nazývala Shī 詩 (Zpěvy) nebo 

Shī sān bǎi 詩三百 (doslova „Tři sta zpěvů”). Slovem shī  詩 se označoval jakýsi synkretický 

žánr – jednota poetického textu, hudebního doprovodu a tanečních pohybů, následně i „verše“. 

Název Shījīng 詩經 byl zaveden později, když Wǔdì 武帝 (císař dynastie Západní Han, 140–

87 př. n. l.) z mnoha filozofických škol zvolil za oficiální doktrínu konfuciánství a ustanovil 

hodnost bóshì 博士 (učenec s širokou erudicí/doktor) konfuciánských pěti klasických knih Wǔ 

Jīng 五經 . Zpěvy/Básně se staly jejich součástí a obdržely název Shījīng 詩經  – 

Kniha písní/poezie.  
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Shī  詩 je základem kulturní paměti dynastie Zhōu a rovněž encyklopedií vzorových 

vědomostí. Konfucius zmiňuje, že ten, kdož studuje Zpěvy Shī  詩   získá nejen sociální 

kompetence, nýbrž se i naučí „názvy ptáků a zvířat, bylin a dřevin“ (Kern 2000: 51).  

Kniha písní se skládá ze tří částí: Guó fēng 國風 Místní nápěvy,  Yǎ 雅 Ódy a Sōng 頌 

Hymny. V pozdějších obdobích skladby sloužily coby jakási informace o místních poměrech 

pro přijímání politických řešení, ke zdokonalování se v rituálních pravidlech a rituální hudbě.  

Mě nejvíc budou zajímat oddíly Yǎ 雅 a Sōng 頌, protože, jak je zřejmé z jejich názvů, 

byly používány u dvora při rituálních a slavnostních příležitostech. Většina skladeb v oddílech 

Dà yǎ 大雅 Velké ódy a Xiǎo yǎ 小雅 Malé ódy jsou slavnostní písně, které se hrály s hudebním 

doprovodem. Vedle chvalozpěvů na předky a duchy obsahují různá ponaučení určená vládcům, 

v některých jsou vyloženy pololegendární a poloreálné verze dějin zhouského rodu. 

Oddíl Sōng 頌 obsahuje 40 hymnů a dělí se na tři pododdíly: Zhōu sōng 周颂 (Hymny 

[domu] Zhōu), Lǔ sōng 鲁颂 (Hymny [státu] Lu) a Shāng sōng 商頌 (Hymny [domu] Shāng). 

Hymny opěvují vnější formu xíng róng 形容 vzkvétající vlády. Účelem hymnů, jakož i všech 

chvalozpěvů v Knize písní bylo ohlašovat úspěchy a dobré skutky současné vlády předkům 

(Kern 2000: 50). 

Důležitou úlohu ve významové interpretaci hudebních druhů umění sehrálo staré 

konfuciánské teoretické myšlení. V nejúplnější podobě jsou konfuciánské názory na hudbu 

vyloženy v traktátu Zápisky o hudbě Yuèjì 樂記, které se v podobě kapitoly (Kapitola 19) staly 

součástí Zápisů o obřadech Lǐjì 禮記 – jednoho z nejautoritativnějších konfuciánských 

kanonických spisů, který je jednou z Pěti knih Wǔjīng 五經. Pokud jde o autorství Yuèjì, tak 

již stará komentátorská tradice uvádí dvě verze jejich původu. (Cook 1995: 3–10) V jedné 

z nich se Zápisky o hudbě připisovaly Konfuciovu žáku druhé generace, který žil v 5.–4. st. př. 

n. l. Podle druhé verze byly Yuèjì vytvořeny kolektivně konfuciánskými učenci během 2.–1. 

stol. př. n. l. Ať již byly Yuèjì sepsány kdykoli, větší část myšlenek a informací, jež tam jsou 

obsaženy, odrážejí kulturní reálie a intelektuální hledání typické pro období kolem poloviny 

prvního tisíciletí př. n. l. v Číně. (Cook 1995: 7) 
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Pokud jde o obřady za Zhouů, jakási jejich klasifikace může být nalezena v 

stejnojmenném spisu Zhouské obřady. Zhōu lǐ  周禮  jsou jednou z památek, které jsou zahrnuty 

do konfuciánského souboru klasických spisů Třináct kánonů Shísān Jīng 十三經. Tradice 

připisuje jeho autorství vévodovi z Zhōu (Zhōu Gōng 周公), mladšímu bratrovi krále Wua (Wǔ 

Wáng 武王) – prvního vládce dynastie Zhōu. Nicméně, obsah Zhōu lǐ  reflektuje zvláštnost 

státního systému, administrativního aparátu, rituálů a společenského života staré Číny 7.–5. 

stol. př. n. l., tj. Číny období Letopisů. (Falkenhausena 1995) 

Jako všechny tradované historické písemné prameny, Kniha písní a Zápisy o obřadech 

byly rovněž mnohokrát opisovány a v průběhu času tu náhodně, tu záměrně pozměněny. Při 

práci s prameny si uvědomuji, že dějiny podléhají účelové manipulaci a přeinterpretování jejich 

pozdějších autorů, a tudíž musím veškeré popsané skutečnosti brát s rezervou. Proto budu 

nahlížet na písemné prameny jako na reflexi sociálních, náboženských, kulturních 

a politických událostí, odrážejících nikoliv pouze realitu doby, kterou popisují, nýbrž i té, v níž 

vznikly, stejně jako idealizované představy jejich autorů. Nicméně, nutno připustit, že 

archeologicky získané prameny jsou spolehlivější a důvěryhodnější.  

Nedotčeny pozdějšími redakcemi představují nápisy na bronzech nejen lingvistické, 

historické a ideologické standardy, ale rovněž podávají svědectví o realitě obětování předkům 

za Zhouů. I když nás neinformují o rituální proceduře natolik podrobně jako předané prameny, 

jsou fyzickým dokladem o konkrétních obřadech, kde se bronzové nádoby užívaly pro 

obětování a umožňují nám přesněji určovat chronologii důležitých historických událostí, které 

se bezprostředně odrážely v rituální praxi a ideologii Západních Zhouů. Bronzy coby hudební 

nástroje získávají ke konci Západní Zhōu úlohu sociálního indikátoru. Tuto jejich funkci 

rozeberu na příkladu zvonů a jejich užití v sociálním kontextu. 

V práci zohledním problematiku rituálních hudebních nástrojů ve vztahu k obecnějším 

normám, které se týkají sad bronzů a jejich vztahu ke společenskému statusu. Takový korelační 

vztah odráží normu vzniklou v důsledku pozdně západozhouské rituální reformy. Ohledně 

tématu rituální reformy se dodnes vedou spory, zda byla vskutku provedena vědomě. Ale pro 

účely mé práce stačí, abych poukázala na samotný fakt proměn, které se udály ve vztahu k 

rituálu a jeho provedení. 

  



 

 14 

3. Stupeň probádanosti problému 

První kroky v bádání o dějinách tanečního umění a o tradici oficiálního tance v Číně 

podnikli evropští vědci v první třetině 20. století. Nejúplněji bylo téma tance v čínské civilizaci 

zpracováno v Granetově knize Danses et légendes de la Chine ancienne (1926), rovněž četné 

praktické aspekty tance jsou vysvětleny na konkrétních příkladech v jeho vynikající knize 

Chinese civilization (1930). 

Granet popsal, jak staré mýty o zakladatelích čínské civilizace a jejich kult, který byl 

doprovázen určitými rituály včetně tance coby jejich nedílné součásti odpovídaly staré 

kontinuální náboženské tradici, která byla živá i nadále ve společnosti období Válčících států. 

Tato stará rituální tradice, která byla v průběhu času rozbíjena a znovu rekonstruována, 

sloužila staročínským myslitelům coby zdroj témat pro příběhy, v nichž odráželi a rozvíjeli 

tradici politické filozofie.  

Granet rozpracoval principiálně nové metodologické přístupy ke studiu umělecké 

tvorby ve staré Číně, a to prostřednictvím analýzy textů v sociologicko-historickém 

a kulturologickém kontextu. I když jsou Granetovy práce prvními fundamentálními 

a zakládajícími studiemi v oblasti dějin tanečního umění, resp. tradice oficiálního tance v Číně, 

byly vydány již v letech 1926 a 1930. Rovněž je nutno poznamenat, že Granetovy výzkumy 

jsou chronologicky vymezeny rámcem starověku. Kromě toho v té době ještě 

nebyla známa archeologická svědectví počáteční etapy formování čínské civilizace. Proto 

mnohá z Granetových pozorování jsou učiněna čistě na základě písemných pramenů 

a zasluhují korekce.  

Za zmínku stojí tendence růstu zájmu o oficiální kultovní tance coby 

neoddělitelné součásti nábožensko-rituálního života v Číně, o čemž svědčí dvoudílná práce 

Early Chinese Religion vydaná v roce 2009. Ve všech statích týkajících se staročínské 

religiozity se aktivně diskutují otázky tanečního umění (zejména [Cook 2009; Еnо 2009]).  

Pokud jde o čínské bádání, dnes existuje mezi čínskými publikacemi řada prací 

věnovaných dějinám národního umění. Jednou z nejdůležitějších je práce badatelky Wang 

Kefeng „O dějinách staročínského tanečního umění“. (Wang Kefeng 1980) V ní se věnuje 

zvláštní pozornost spojitosti tance s náboženstvím a rituálními praktikami, jakož i lidovému 

umění a etnickým tancům. Monografie Wang Kefeng je v současnosti základní vědeckou prací 
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ohledně dějin čínského tanečního umění. Má pro mne důležitost díky její klasifikaci tanců 

na základě historických pramenů a přímým odkazům k nim. Nicméně Wang Kefeng pohlíží 

na evoluci tance v souvislosti s kulty a obřady zejména v kontextu lidové tvořivosti a etnických 

tanců, což je za hranicemi bezprostředního zájmu této práce.  

V současné době velkou měrou k osvětlení problematiky pořádání oficiálních 

dvorských tanců na základě Shijingu přispěla práce Chen Zhi „From Ritualization to 

Secularization: The Shaping of the Book of Songs“. Daná práce je takto prvním pokusem o 

rekonstrukci uceleného a co nejúplnějšího obrazu čínského oficiálního tanečního umění 

a určení jeho úlohy v politickém životě staročínské elity v době Západní Zhōu (cca 1045–771 

př. n. l.) a Letopisů (770–453 př. n. l.). 

Celkově je nutno poznamenat, že jak v západní, tak v čínské tradici jsou práce věnované 

přímo tanečnímu umění velmi málo početné. Často je tanec považován za součást hudební, 

rituální nebo náboženské tradice3. 

  

 
3
 Pozdější taneční tradice se rozebírá v pracích o čínském divadle, což je ovšem pro 

staročínské rituální tance období Západních Zhōuů neaktuální.  
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4. Vymezení pojmu „hudba a tanec“  

Abychom mohli analyzovat tanec a jeho úlohu v politice, zpočátku by bylo vhodné 

definovat, co se v Číně období Zhōu rozumělo pod pojmem „tanec“. Především je nutno 

poznamenat, že k hudbě a tanci společně odkazovaly jedno slovo a znak yuè 樂.  

V pozdějším čínském teoretickém myšlení, které se začalo formovat přibližně 

v polovině 1. tisíciletí př. n. l. v rámci rodící se filozofie, zvítězil koncept hudby yuè 樂, tj. 

jednotného performačního komplexu, v němž byly spojeny samotná hra na hudební nástroje, 

označovaná jako yuè 樂, zpěv gē 歌 a tanec wǔ 舞. Ve staročínské kultuře nebyla mezi pojmy 

„hudba“, „zpěv“ a „tanec“ přesná hranice. Byly různými projevy téže kulturní podstaty a byly 

neodmyslitelnou součástí rituální činnosti. Podle slov L. S. Vasiljeva se „hudba .... 

považovala za organickou součást obětního rituálu i jakéhokoli významnějšího 

obřadu.“ (Vasiljev 1988:197) 

Kniha obřadů popisuje yuè 樂 takto:  

禮記．樂記 : 凡音之起，由人心生也。人心之動，物使之然也。感於物而動，

故形於聲。聲相應，故生變；變成方，謂之音；比音而樂之，及干戚羽旄，

謂之樂。 

Všeobecně vzato, když zazní tón, je to tím, že se zrodil v lidské mysli. Když v lidské 

mysli nastane hnutí, je to tím, že to způsobily [vnější] věci. [Mysl] 

byla vzrušena [nějakou] věcí a hnula se, a tak se to ztělesnilo ve zvuku. Zvuky si 

vzájemně odpovídají, a tak vznikají modulace. modulace vytvářejí kategorie a těm 

se říká tóny. Tóny se seřadí jeden vedle druhého a [lidé] v tom nalézají potěšení do 

té míry, [že se chopí] štítů a sekyr, [vyšňoří se] peřím a jačími oháňkami, a to se 

nazývá hudbou yuè 樂. 

Hlavní myšlenka spočívá v tom, že zvuk vychází z lidské mysli a city, existující v mysli, 

se vyvolávají vnějšími jevy. Vnější jevy jitří lidskou mysl, proto jsou vyjádřeny pomocí zvuku 

shēng 聲. Zvuk shēng 聲 může být proměnlivý nebo konstantní a tou měrou, jak se zvuky přes 

sebe kladou, vytváří to tonálnost yīn 音 (yuè 樂), je nutno dělat rytmické pohyby drže v ruce 

štít gān 干, sekyru qī 戚, ozdoby z ptačího peří yǔ 羽 a býčích oháněk máo 旄 – a to se nazývá 
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hudbou yuè 樂. Na tomto příkladu z jednoho z nejdůležitějších písemných pramenů vidíme, jak 

těsně byly provázány pojmy tance a hudby, a navíc, jak obsažný čínský jazyk spojil jejich 

významy v jediném znaku yuè 樂 . Proto takzvaná hudba yuè 樂  se ve starých dobách 

vztahovala jak k hudbě, tak i k tanci. (Wang 1980: 1) 

Nicméně, základní myšlenka textu Yuèjì 樂記  spočívá v tom, že zvuky a jejich 

modulace vznikají v mysli a že hudba i lidský hlas jsou vyjádřením  smyslového vnímání. 

Stejně tak obřadní hudba státu byla vždy vyjádřením jeho vnitřního ustrojení, která vyjadřuje 

nejvyšší hodnoty státu.  

凡音者，生於人心者也。樂者，通倫理者也。是故知聲而不知音者，禽獸是也；

知音而不知樂者，眾庶是也。唯君子為能知樂。是故審聲以知音，審音以知樂，審樂

以知政，而治道備矣。是故不知聲者不可與言音，不知音者不可與言樂。知樂則幾於

禮矣。禮樂皆得，謂之有德。德者得也。(Yuèjì 4) 

Všeobecně vzato, tóny jsou něco, co se rodí v lidské mysli. Hudba je něco, co propojuje 

etické principy. Proto takoví, kdo mají povědomí o zvuku, ale ne o tónu, to jsou zvířata. Takoví, 

kdo mají povědomí o tónu, ale nemají povědomí o hudbě, to jsou prosté masy. Je to pouze 

ušlechtilý muž, kdo je s to dobře rozumět hudbě. Z toho důvodu zkoumáme zvuky, a tak 

pochopíme tóny, zkoumáme tóny, a tak pochopíme hudbu, zkoumáme hudbu, a tak pochopíme 

vládnutí a cesta k dokonalému pořádku je nachystaná. Z toho důvodu, s tím, kdo nerozumí 

zvukům, nelze vážně rozprávět o tónech, s tím, kdo nerozumí tónům, nelze vážně rozprávět o 

hudbě. Pokud dobře rozumíme hudbě, pak jsme již krůček od obřadní náležitosti. Pokud 

získáme obřady i hudbu, říká se tomu ‚mít charismatickou sílu de‘. Charismatická síla de 

znamená „získávat si”.  

V čínském teoretickém myšlení se tedy tanec ve starověku považoval za organickou 

součást rituálně-obřadní činnosti spojené se státním systémem a institucí nejvyšší moci. Tanec 

byl součástí celého „hudebního komplexu“ a mělo se za to, že hudba, zpěv a tanec mohou mít 

vliv na uspořádání světa a napomáhají navázání komunikace lidí s vyššími mocnostmi. 

Uvedené pasáže pocházejí ovšem až z 2. pol. 1. tis. a je tedy pravděpodobné, že odrážejí 

tehdejší čínské korelativní myšlení. 
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Stejným způsobem hovoří o rituální hudbě Kern ve své práci Shijing Songs as 

Performance Texts: A Case Study of Chu Ci (Kern 2000). Kernova teorie vznikla na základě 

samotných textů písní z Knihy Písní a jejich interpretačně nejasného a těžko pochopitelného 

charakteru. Text spíše připomíná poznámky, mnohé příběhy jsou zaznamenány pouze 

útržkovitě, avšak vyznačují se uměleckou expresivitou a dramaturgií. V důsledku toho 

krasořečné obraty nedovolují vše sjednotit v jeden jasný příběh. Zároveň rituální hymny 

neposkytují konkrétní vodítko k akci nebo detailní popis toho, jak by rituály měly vypadat. To 

spíše svědčí o tom, že zde o tom existovalo obecné povědomí. Texty Zpěvů nebyly podrobným 

návodem, jak provádět rituál, ale sloužily jako jisté vodítko.  

Oba oddíly Ya a Song mají performativní charakter, který byl vyjádřen skrze tanec 

a zpěv, ztělesňujíce hodnoty a normy, jež nemají být zapomenuty – to jest rituál.  

 I když někteří badatelé mají tendenci dělit Zpěvy podle jejich určení s tím, že část z nich 

byla užívána výlučně k uctění památky předků a část k představením, samotný Kern uvádí 

argumenty ve prospěch názoru, že tyto funkce písní by se neměly vylučovat, ale naopak sloužily 

naplnění významu rituálu. Rituál tímto způsobem zvěčňoval, obnovoval a opětovně 

konstituoval slovem i pohybem předepsané normy.   

Zároveň ve své disertaci a posléze i ve stejnojmenné knize Shaping the Book of Songs 

zastává Chen Zhi názor, že různé hudební styly, které jsou obsaženy v Knize Písní se 

zformovaly coby výsledek dlouhého evolučního procesu a kulturní výměny mezi různými 

lidskými skupinami, zejména Shangy a Zhouy. Při tom se kulturní dědictví vyvíjelo směrem 

od standardizace k lokalizaci (Chen Zhi 1999: 24), od všeobecné standardizace v rámci elitní 

kultury k lokalizaci kulturních rysů charakterních pro určitý stát. Ve výsledku je Shijing znám 

coby kanonické literární i hudební dílo období Válčících států.  

4.1  Rituál 

Hudba i tanec byly neodmyslitelnou součástí rituálů, a proto byly součást všech 

nejdůležitějších životních i státních událostí: 

是故先王之制禮樂，人為之節；衰麻哭泣，所以節喪紀也；鐘鼓干戚，

所以和安樂也；昏姻冠笄，所以別男女也；射鄉食饗，所以正交接也。
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禮節民心，樂和民聲，政以行之，刑以防之，禮樂刑政，四達而不悖，

則王道備矣。(Yueji 9) 

Proto, když dřívější králové zavedli systém obřadů a hudby, člověk jim posloužil 

normou. Smuteční oděv a pláč byly tím, co vyhradili pro smuteční záležitosti. 

Zvony, bubny, štíty a sekyry byly tím, čím sladili spokojenost a potěšení, sňatky, 

čapky a jehlice do vlasů byly tím, čím odlišili muže od žen, komunitní 

lukostřelba a hostiny byly tím, čím zkorigovali vztahy a styky. Obřady stanovili 

mantinely lidské mysli, hudbou sladili lidské hlasy, [zřídili] vládnutí, a tak to 

realizovali, [stanovili] tresty, a tak tomu (nepravostem) zamezili. Pokud obřady, 

hudba, tresty a vládnutí pronikají všude a s ničím nekolidují, pak je 

cesta k opravdovému vládnutí nachystána. 

Nelze popírat ani tradiční čtení Shījīngu 詩經 , které jsme zdědili od hanských 

komentátorů Maoa 毛 a Zheng Xuana 鄭泫, které říkají, že písně  Shījīngu 詩經 se předváděly 

při politicko-náboženských obřadech a obětováních v Zhōu. (Kern 2000: 50) Před 

očima publika se odvíjela rituální divadelní dramaturgie skládající se z četných zpěvů 

a tanečních pohybů, při tom se vzdávala čest zhouskému kulturnímu dědictví a pomocí 

sakrálních textů Shījīngu 詩經 se opěvovali duchové předků. (Kern 2000: 75) V takovém 

kontextu se zdá, že představení pořádané pro zábavu dalece překračovalo meze performance 

a stávalo se opravdovým rituálem. Proto, když hovoříme o kultuře rituálu v Zhōu, je důležité 

rozumět tomu, že forma a způsob výkonu rituálu mají nad textem značně navrch. (Kern 2000: 

56)    

Takto byly rituální hymny spojeny s hudbou i tancem a předváděly se duchům předků 

v přítomnosti publika. Hlasy pěvců a pohyby tanečníků byly součástí estetiky zhouských rituálů 

zasvěcených předkům. Publikum vnímalo sílu rituálu nejen skrze významy slov hymnů 

Shījīngu 詩經, ale skrze komplexní představení tance i hudby. Představení bylo úlitbou tradici 

a pořádalo se u příležitosti hostin a obětování.  

4.2  Zvonkohra za dynastie Zhōu 

To, že za Zhouů užití hudby při rituálech zrálo a získávalo stále důležitější 

význam, se projevuje také v kvalitativním a kvantitativním užití hudebních nástrojů 
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vyrobených z bronzu. Bronzové zvony nyní vytvářely hlasitou hudbu během rituálů. 

4.2.1 Zavěšené hudební orchestry 

Základem souborů rituální hudby elity Tří dynastii4 se staly bronzové zvony, bubny 

z aligátoří kůže a litofony, které se poprvé objevily v Taosi v Jinnanské pánvi koncem 3. 

tisíciletí př. n. l. a později se staly součástí vysoké erlitouské kultury. V období dynastie Zhōu 

byly akustické technologie výroby těchto nástrojů již dobře rozvinuty a staly se úhelným 

kamenem zhouských rituálních tradic. (Falkenhausen 1993) 

Zvony zasluhují zvláštní pozornost, neboť zaujímaly důležité místo ve staročínském 

rituálním orchestru. Zvony mohou spolehlivěji než jiné druhy rituálních nástrojů poukazovat 

na společenský kontext, v němž se hudba hrála, neboť nápisy na nich obsahují důležitá 

historická svědectví ohledně jejich majitelů. Kromě toho vlastnictví takových nástrojů jako 

zvonkohra nebo litofon neboli „zavěšená hudba (suspended music)„, jak jim souhrnně říká 

Falkenhausen, se řídily společenskými pravidly ohledně privilegií. Tudíž i zvony bez nápisů 

obsahují důležitou sociální informaci, přesněji jejich přítomnost či absence v archeologickém 

kontextu. Zvony se mimoto často zmiňují v klasických textech, což poskytuje doplňkovou 

informaci ohledně jejich kulturní role. 

Čtyři nejdůležitější druhy zvonů, na které se tlouklo kladívkem (mallet-struck bells) 

zahrnují dva druhy náo 鐃 a yǒngzhōng 甬鐘 . Zvony dvou druhých typů se zavěšovaly 

vertikálně na smyčky: bó 鎛 a niǔ zhōng 鈕鍾. Zvony těchto čtyř tříd se často vyskytují v 

hrobkách společně, proto se hromadně nazývají „rodinou zvonů zhōng 鐘.“   (Falkenhausen 

1993: 67–72)  

Náo 鐃 a yǒngzhōng 甬鐘 byly nejranějšími bronzovými zvony bez srdce a datují se 

ještě anyangským obdobím ( Ānyáng 安陽  15.-11. stol. př. n. l.). Většina zvonů tohoto typu 

byla nalezena v souborech po třech, což hovoří nejspíš o jejich užití coby hudebních nástrojů 

pro zábavu, a ne pro praktický účel. Archeologická i písemná svědectví dotvrzují, že byly 

užívány obvykle shangskou aristokracií při obětování a hostinách.  

 
4
 Tří dynastie (Sāndài 三代, t.j. Xià, Shāng, a Zhōu) 
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V období raných Západních Zhouů se ruční zvony jīnzhōng 金鐘 začaly postupně 

zaměňovat zavěšenými zvony biānzhōng 编鐘, a tak byly vytvářené závěsné hudební orchestry 

(suspended music). Podle formy a konstrukce se zvony dělily na dva typy, a to: yǒngzhōng 甬

鐘 a niǔ zhōng 鈕鍾. Hlavní rozdíl mezi těmito dvěma druhy je ve způsobu jejich zavěšení. Niǔ 

zhōng 鈕鍾 se zavěšovaly vertikálně pomocí smyčky a yǒngzhōng 甬鐘 pomocí osového 

systému. (Falkenhausen 1993: 174) 

4.2.2 Archeologické prameny  

Drtivá většina nálezů hudebních zvonů se v období, kdy vládla dynastie Zhōu, 

pocházejí z dvou různých epoch: z pozdního období Západní Zhōu (ca. 885–771 př. n. l.) 

a z přechozího období mezi Letopisy a Válčícími státy (ca. 550–400 př. n. l.).  

Relativní nedostatek archeologických důkazů po dobu dvou staletí může být částečně 

spojen s politickou a ekonomickou krizí v raném období Letopisů. To mělo za následek 

dočasný pokles nebo aspoň ke zmenšení objemu výroby bronzové industrie v zhouském období. 

Se vznikem nových technologií odlévání bronzu v 6. století př. n. l. se výroba zjevně opět 

oživila a opět nalézáme mnoho zvonů na pohřebištích z konce doby Letopisů. (Falkenhausen 

1993: 224) 

4.2.3 Jak se hrálo na zvonech 

V období doby bronzové se zvonkohry měnily na čím dál tím více univerzální nástroje, 

které zahrnovaly větší množství komponent, které mohly být zároveň složeny v rozličných 

podmínkách, t.zn. staly se přenosným hudebním nástrojem (Falkenhausen 1993: 225). Jelikož 

jsou originální hudební skladby ztraceny, nemůžeme si být zcela jisti, zda zvonkohry 

za dynastie Zhōu hrály plnou silou využívajíce veškerý hudební potenciál nástroje, ale pokud 

vezmeme na zřetel ten pouhý fakt, jak byla „visutá hudba” rozmístěna v prostoru, je nabíledni, 

že hra na zvonkohru vyžadovala vysoký stupeň zručnosti a koordinace:   

Dle směru, v jakém byly zvony nakloněny při zavěšování, víme, že hudebníci stáli 

čelem k publiku. Každé ze dvou těžkých kladívek, která se užívala k bití na zvony zeng dolní 

řady, drželi v rukou dva hudebníci. Jejich úkol byl delikátní, neboť existovalo nebezpečí, že se 

velké zvony mohou rozbít silnými údery, které byly nezbytné pro vylouzení tónu. Nadto, je 

možné, že hudebníci, kteří stáli uvnitř hudební instalace, museli být otočeni tváří k divákům, 
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směrem od zvonů. To ztěžovalo úkol trefit tón A- a B- s nutnou přesností. (Falkenhausen 1993: 

212) 

4.2.4 Typy rituálů, při nichž se užívala zvonkohra 

Shījīng připomíná hru na zvony v kontextu svateb, rituálních exhibičních 

lukostřeleckých představení (příklad bude podrobněji rozebrán níže), kvůli pobavení hostů 

nebo během rituálu stavby mimo královský palác:  

經始靈臺、經之營之。 

Načrtl a započal [stavbu] Magické terasy, načrtl ji a uvedl do provozu. 

於論鼓鐘、於樂辟廱。  

V dokonalém řádu jsou bubny a zvony, veselí zavládlo v Kruhové síni.  

鼉鼓逢逢、朦瞍奏公 

Bubny z aligátoří kůže znějí **bongbong, slepý hudebník předvádí svou záslužnou 

práci. (Shījīng, 靈臺 - Ling Tai) 

Podle jednoho vyobrazení na nádobě typu jian, nalezené při vykopávkách v roce 1951 

v Zhaogu, Hui Xian (Henan) a vztahující se k polovině či konci 5. století př. n. l. zrekonstruoval 

Falkenhausen rozmístění staveb ve velkém chrámu během rituální střelby z luku. (Příloha 1)  

Hudební nástroje byly zavěšeny po obou stranách chrámového komplexu, zvony se 

nacházely zleva a litofony zprava. Rozděloval je vnitřní dvůr. Terč pro střelbu byl umístěn vně 

chrámu. Servírovalo se víno, které se nalévalo z nádob vystavených na oltáři, na vnitřním dvoře 

vystupovali hudebníci a účastníci předvádějí své umění lukostřelby (Falkenhausen 1994: 29). 

Píseň ze Shījīngu Bīn zhī chū yán 賓之初筵 důvěruhodně popisuje právě jeden z takových 

střeleckých rituálů: 

賓之初筵、左右秩秩。  

Jakmile se hosté ujmou svých rohoží, ti zleva i zprava jsou rozmístěni 

v dokonalém pořádku.  
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籩豆有楚、殽核維旅。  

Obřadní nádoby jsou vyrovnány, lahůdky a oříšky sešikovány. 

酒既和旨、飲酒孔偕。  

Víno již namícháno a lahodné, při pití vína panuje obrovský soulad. 

鐘鼓既設、舉醻逸逸。  

Zvony a bubny již rozestaveny, [hosté] pozvedají [poháry] a opětují přípitky 

ve správném pořadí. 

大侯既抗、弓矢斯張。  

Velký terč již vztyčen, luky a šípy jsou napjaty, 

射夫既同、獻爾發功。  

Lučištníci již jako jeden muž, vyjevte své hrdinství ve vypouštění střel!  

發彼有的、以祈爾爵。  

Vystřelte na tamten terč a vyslužte si takto svůj pohár jue!  

V komentáři Zuǒ Zhuàn 左傳 se píše o zvonech jako ceremoniálním požadavku při 

provádění rituálu nasazení čapky vévodovi (capping ceremonies):  

 

季武子對曰：「 君冠，必以祼享之禮行之，以金石之樂節之，以先

君之祧處之。今寡君在行，未可具也，請及兄弟之國而假備焉。」 

晉侯曰：「諾。」公還，及衛，冠于成公之廟，假鍾磬焉，禮也。

(Zuǒ Zhuàn, Xiāng 9) 

Ji Wuzi odpověděl: „Obřad nasazení čapky našemu vládci je nutno začít 

rituálem úlitby granátového vína. To musí být doprovázeno hudbou zvonů 
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a zvonkohry (chime-bells biānzhōng 編鐘). To se musí konat v chrámu 

bývalých vládců. Nyní se náš nehodný vládce nachází na cestě a tyto věci 

mu nemohou být poskytnuty. Prosím o svolení se vzdálit, abych se odebral 

do bratrského státu a vypůjčit si tam vše, co je třeba pro přípravu. Vévoda se 

vydal k návratu, dorazil do Wey a vykonal obřad nasazení čapky v chrámu 

vévody Chenga. Vypůjčil si tam zvony a litofony, čímž bylo učiněno zadost 

rituálním náležitostem. 

 

 Zmiňuje se rovněž, že na zvony se hrálo před tím nebo poté, co se sedalo za stůl 

a rovněž, když přijížděli hosté.  

Jak zdůrazňuje Falkenhausen, „i když zvony a bubny se někdy zmiňují ve spojitosti 

s válkou, není příliš pravděpodobné, že by velitelé vojenských expedicí brali zvonkohru do pole. 

Zvony, které se používaly v pozdějším východozhouském období coby nástroje, kterými se 

dával signál k boji, se typologicky liší od hudebních zvonů rituálních orchestrů” (Falkenhausen 

1993:32). Proto kontext, v němž se hrálo na zvony a lidé jim naslouchali, se vztahoval k rituálu. 

A nehledě na to, že rituály a jejich význam se během úpadku dynastie Zhōu měnily, posvátný 

vztah k tomuto hudebnímu nástroji zůstal nezměněn. Moudrý ministr období Letopisů varoval 

svého vládce, který právě odlil nový zvon: „Použít ho během hostiny před tím, než se přinese 

oběť bývalým vládcům, je v nesouladu s etiketou [禮 lǐ].“  (Falkenhausen 1993: 32) 

Stejným způsobem konfuciánští učenci tvrdí, že bronzy byly typickými symboly obřadů 

a privilegovaného společenského postavení. A předání nádoby a rituálních náležitostí někomu 

jinému bylo rovnocenné vzdání se moci a přivedlo by stát do ohrožení. (Yan Sun 2017: 47) 

Když se  Konfucius dozvěděl, že vládce státu Wèi 衛 Mùgōng 穆公 věnoval Zhòngshū Yúxìmu 

仲叔于系 bronzové zvony a koňské ozdoby, které byly určeny místním vládcům, pravil: 

 

尼聞之曰：「惜也，不如多與之邑。唯器與名，不可以假人，君之所司

也。名以出信，信以守器，器以藏禮，禮以行義，義以生利，利以平民，

政之大節也。若以假人，與人政也。政亡，則國家從之，弗可止也已。

(Zuǒ Zhuàn, Cheng 2) 
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Konfucius se o tom doslechl a řekl: „Ó jaká škoda, bylo by bývalo lépe mu dát 

o několik měst více. Jsou to pouze nádoby a pojmenování, které nelze půjčovat 

druhým, neb jest to něco, oč se stará panovník. Skrze pojmenování se projevuje 

důvěryhodnost, skrze důvěryhodnost se stráží nádoby, v nádobách se skrývají 

obřady, skrze obřady se uskutečňuje cit pro správné, ze citu pro správné se rodí 

užitečnost, skrze užitečnost se pacifikuje lid. To jsou důležité principy vládnutí. 

Pokud se půjčí jiným, znamená to odevzdat jim vládnutí. Pokud vládnutí 

zahyne, pak stát za ním bude následovat a nebude možno to zastaviti.„ 
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5. Tanec 

Jak bylo řečeno výše, tanec a hudba byly těsně spojeny s rituální tradicí. 

Kniha zhouských rituálů Zhōu lǐ (kapitola Chūnguān 春官) říká, že hudební díla oddílu 

Yǎ 雅 jsou založena na příbězích o šesti dynastiích. Byly to právě dynastie založené 

Žlutým císařem, císaři Yáo 堯 a Shùn 舜, dynastie Xià 夏, Shāng 商 a Zhōu 周. Bylo to 

šest velkých hudebních děl, podle Zhōu lǐ  složených v dobách vlády otců-zakladatelů 

těchto šesti dynastií a vytvořených na oslavu jejich cností a zásluh. Avšak nelze 

zapomínat, že obsah Zhōu lǐ   je spjat se starými kosmologickými a kalendářními 

představami, v souladu s nimiž se musel uspořádat život společnosti a to spíše odráží 

hodnoty společnosti Válčících států. I když velkých tanců Dà wǔ大舞 bylo vyčleněno 

šest, v psaných pramenech se nejčastěji vyskytují tři z nich: Sānglín 桑林, Dà Xià 大夏 

a Dà wǔ大武，velebící skutky zakladatelů dynastií Xià 夏, Shāng 商 a Zhōu 周 resp. 

Proto v této kapitole podrobněji rozeberu tyto tři tance a pokusím se vyložit jejich 

choreografii, kontext, v němž se předváděly a jaký smysl získávaly pro legitimizaci moci.  

5.1  Choreografie tanců 

Mezi západními vědci Granet jako první vyčlenil okruh kultovních dvorních tanců 

a navrhl jejich klasifikaci. V Granetově definici (Granet 1926: 172) jsou dynastické tance 

(danse dynastique) takové, které opěvovaly válečný triumf zakladatelů dynastie a byly 

předváděny během státních rituálních podniků. Nejdůležitějšími z nich jsou tance Sānglín 桑

林, Dà Xià 大夏 a Dà wǔ大武. 

5.1.1 Tanec Sānglín 桑林 

V zhouských skladbách se zmiňují nejméně dvě performanční varianty Sānglín 桑林 

(doslova „Morušový háj”). Jedna je vylíčena ve známém taoistickém díle Zhuāngzǐ 莊子, kde 

se taneční pohyby přirovnávají k pohybům kuchaře, bourajícího býka: 

庖丁為文惠君解牛。手之所觸，肩之所倚；足之所履，膝之所踦，砉然嚮然，

奏刀騞然，莫不中音。合於《桑林》之舞，乃中《經首》之會。 
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Kuchař Ding pro pána Wenhui boural býka. Čeho se dotkla jeho ruka, tam se zapřel 

ramenem, kam došlápla jeho noha, oč se opřel kolenem – šmik šmik – kmital nožem říz říz, 

nikdy nevypadl z rytmu. Tu byl v souladu s tancem Sānglín, jindy se trefil do koncertu 

Jingshou. 

Pocit tance se zesiluje rytmickou skladbou daného fragmentu:  

足之所履， Kam došlápla jeho noha, 

膝之所踦， oč se opřel kolenem, 

砉然嚮然， šmik šmik, 

奏刀騞然， kmital nožem říz říz, 

莫不中音。 nikdy nevypadl z rytmu. 

Popis kuchařových pohybů částečně odpovídá charakteristice tance wǔ 舞 coby pohybu 

nohama, která se nachází v řadě čínských textů. V závěrečné pasáži Yuèjì 樂記 tanec wǔ 舞  je 

popsán takto: 

故歌之為言也，長言之也。說之，故言之；言之不足，故長言之；長言

之不足，故嗟嘆之；嗟嘆之不足，故不知手之舞之，足之蹈之也。」子

貢問樂。(Yuèjì 50) 

Proto zpěv coby způsob verbalizace je protaženou verbalizací. Něco se nám 

líbí, proto to verbalizujeme. Když [obyčejná] verbalizace nestačí, proto to 

vyjádříme protaženou verbalizací. Když nestačí protažená verbalizace, proto to 

vyjádříme citoslovci. Pokud nestačí citoslovce, proto bezděky vyjádříme 

tancem rukou i nohou. Zǐgòng se otázal na hudbu. 

 Avšak zcela jiné choreografické ztvárnění Morušového háje se líčí v Zuǒ Zhuànu (Zuǒ 

Zhuàn, Xiāng 10.2c). Zde se tanec zpodobňuje, naopak, jako divadelní představení, předváděné 

patrně ve scénických kostýmech. Jedni účastníci znázorňovali předky a druzí zvířata s rohy 

nebo ptáky. Badatelé připouštějí, že se ho účastnilo ještě větší množství tanečníků zobrazujících 
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duchy Slunce, Měsíce, stromů a další podobné postavy, které byly uctívány za Shangů. Tanec 

měl složitou choreografii s kosmologickou sémantikou (Cook 2009: 266) 

Kdy přesně vznikla choreografická varianta Sānglín coby „kostýmového tance” nelze 

určit. Ale fakt, že za Shangů existoval „královský“ tanec, je doložen nápisy na kostech. 

V nápisech jsou zmínky o neustále předváděném tanci, který se nazývá Shāng (podle 

autonyma tohoto státu a jeho zakladatelů), při čemž na představení se účastnili členové 

vládnoucího rodu – synové státu 子 zǐ (Eno 2009: 95). Tedy, Sānglín původně mohl mít 

scénický záměr, jehož účelem bylo ukázat božské postavy včetně zemřelých vládců. To, že se 

duchové předků během rituálu vtělovali do takzvaného (im)personátora shī 尸, tj. jednoho 

z tanečníků, je dobře známo z Knihy písní. (Kern 2000: 79, pozn.101) 

5.1.2 Tanec Dà Xià 大夏 

Tanec Veliká Xia Dà Xià 大夏  se vztahoval opět k legendární dynastii Xia, kdy 

tanečník ztělesňuje Velikého Yuho. Prapory ozdobené peřím a rovněž zvířecími oháňkami byly 

nezbytnými rekvizitami pro Dà Xià 大夏. Z popisu tance, který se vztahuje k druhé polovině 

epochy Zhōu, vysvítá, že se jednalo o grandiózní taneční představení za doprovodu fléten, 

litofonu, zvonkohry a bubnů.  

Ve své sociologické studii o prehistorii rituálních institucí a státních kultů za dynastie 

Zhōu a v rané císařské Číně tvrdil Marcel Granet (1926), že stejným způsobem velebí úspěchy 

Velikého Yuho kapitola Yǔ gòng 禹貢 5, jejíž obsah podle něho mohl být znázorněn pomocí 

rituálních divadelních pohybů. Rituální tance podle Graneta představovaly výpravnou 

a muzikální pouť po devíti regionech za doprovodu bronzových zvonů, bubnů a litofonů, s 

peřím a obřadnými rituálními předměty (Granet 1926: 7). V sekundární literatuře je krok 

velkého Yuho prezentován coby šamanský krok za účelem přivolávání nadpřirozeného 

a propojení účastníků rituálů s nadpřirozeným pomocí transu. (McCurley 2005: 143) McCurley 

vztahuje krok velkého Yuho k době Válčících státu a čerpá informace z pozdějšího pramenu 

Shàngshū 尚書. 

 
5
 Yǔ gòng 禹貢 „Tribut určený Yumu“ je kapitolou jedné z knih konfuciánského kánonu Shàngshū 

尚書  
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Je těžko říci, zda tanec Dà Xià a pohyby, které ztělesňovaly Velkého Yuho mají 

společný původ, avšak jak tanec tak i kapitola Yǔ Gòng 禹貢 dohromady tvoří součást jednoho 

souboru mýtů o Velkém Yuovi a o politickém systému staré Číny, které v případě tance zřejmě 

soužily k legitimizaci politické moci. Proto je tanec Dà Xià do značné míry problematický 

a nedá se jednoznačně určit z jaké doby pochází, a jeho popisy odpovídají spíše myšlení doby 

Válčících států, avšak i tyto záznamy ukazují na konceptuální sepjetí tance s legitimovaním 

politické moci.  

Bez ohledu na to, zda je dynastie Xià výmysl, počínaje dynastií Zhōu slouží odkazy 

na ni, a to včetně diskutovaného tance Dà Xià, k legitimizaci politické moci. Příkladem může 

sloužit legenda o devíti kotlících odlitých Velkým Yuem, jejichž držba podle tradice zachycené 

poprvé v Zuǒ Zhuànu legitimizovala držbu mandátu Nebes: 

楚子伐陸渾之戎，遂至於雒，觀兵于周疆。定王使王孫滿勞楚子。楚子問鼎

之大小、輕重焉。對曰：「在德不在鼎。昔夏之方有德也，遠方圖物，貢金

九牧，鑄鼎象物，百物而為之備，使民知神、姦。故民入川澤、山林，不逢

不若。螭魅罔兩，莫能逢之。用能協于上下，以承天休。桀有昏德，鼎遷于

商，載祀六百。商紂暴虐，鼎遷于周。德之休明，雖小，重也。其姦回昏亂，

雖大，輕也。天祚明德，有所厎止。成王定鼎于郟鄏，卜世 三十，卜 年 七百，

天 所 命 也。周 德 雖 衰，天 命 未 改。鼎 之 輕 重，未可 問 也。」(Zuǒ Zhuàn, 

Xuan 3) 

Chuský zi zaútočil na luhunské Rongy a posléze dospěl k řece Luo. Vykonal 

přehlídku vojska na hranicích Zhōu. Král Ding poslal Wangsun Mana, aby u 

chuského zia vykonal zdvořilostní návštěvu. Chuský zi se vyptal na velikost 

a na hmotnost trojnožek. [Wangsun] zdvořile odpověděl: „Spočívá to v charismatu, 

a nikoli v trojnožce. Kdysi, když stát Xia měl charisma, vzdálené státy zhotovili 

náčrty věcí a byl přinesen tribut kovu od devíti pastýřů. Odlili trojnožky a vyobrazili 

věci. Všechny věci tím byly v úplnosti poskytnuty, aby lid rozuměl tomu, co je 

magické a co je zrádné. Proto, když lid vstupoval do mokřadů a do lesů, nesetkával 

se s nestvůrami. Žádný yetti ani hastrman jim nebyl schopen ublížit. Takto [trojnožky] 

dopomohly k souladu mezi vyššími a nižšími, takto bylo přejímáno požehnání nebes. 

Jie měl zastřené charisma a trojnožky se přemístily k Shangům, zůstaly tam po 600 
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let. Shangský Zhōu byl násilník a tyran, trojnožky byly přemístěny do Zhōu. Když 

je charisma skvělé a zářné, jakkoli jsou [trojnožky] malé, jsou těžké. Pokud je 

[vládce] ničemný a nastoluje zmatek a chaos, jakkoli by [trojnožky] byly velké, jsou 

lehké. Požehnání nebes a zářné charisma mají své hranice. Když král Cheng umístil 

trojnožky do Jiaru, vyvěštil [trvání dynastie] na 30 generací a na 700 let, na než 

nebesa vystavila svůj mandát. Byť by zhouské charisma upadalo, mandát nebes ještě 

nebyl změněn. Hmotnost trojnožek se ještě nesmí problematizovat. 

5.1.3 Tanec Dà wǔ大武 

Mezi dynastickými tanci opěvujícími triumf zakladatelů dynastií se svou obzvláštní 

složitostí vymyká tanec Dà wǔ大武. Rozvedený popis Dà wǔ大武 je obsažen v  Yuè Jì 樂記  

a v traktátu Shǐ Jì 史記. V obou případech je popis sevřen do úst samotného Konfucia během 

jeho rozhovoru s legendární postavou Bīn Móujiǎ 賓牟賈. Charakteristiky tance se rovněž 

vcelku shodují. „Velký válečný tanec“ měl rozsáhlý děj, skládající se ze šesti částí, 

zobrazujících epizody války Zhouů proti Shangům. K Dà wǔ大武 se obraceli mnozí učenci, 

z evropských badatelů první pokus o jeho rekonstrukci učinil M. Granet, když systematizoval 

literární popisy v Yuè Jì 樂記 a Shǐ Jì 史記 a doplnil je informacemi z jiných textů, včetně 

epizody soutěže v lukostřelbě.  

Takto vypadá rekonstrukce Dà wǔ大武 navržená současnými čínskými vědci: všechny 

části se konaly za zvuku bubnů, který tanečníkům určoval rytmus. V první části se 

předváděla armáda, která se chystala jít do bitevní vřavy, její sešikování k daleké výpravě. 

Na počátku znělo dlouhé bubnování, během kterého tanečníci z různých míst vybíhali do středu 

sálu. Ve druhé části se vypráví, jak byl svrhnut stát Shāng. Při tom tanečníci tvoří dva zástupy 

jeden naproti druhému. Jeden zobrazuje vojáky dynastie Shāng a druhý zhouskou armádu.  

Po sešikování začali tanečníci tlouci zbraněmi o podlahu, poté vzali zbraně do rukou 

a provedli proti sobě výpad. Ve třetí části skupina, která zobrazovala vojáky zhouské dynastie, 

postupovala kupředu a ti, kteří znázorňovali shangskou armádu, ustupovali. Ve čtvrté části se 

rozhořela bitva a dynastie Zhōu obsadila jižní území, v důsledku čehož dynastie Shāng čím dál 

tím více slábla. V páté části tance se velebily zásluhy a činy vévody z Zhōu a krále. Při tom 

vládnoucí král stál ve středu sálu a „voj“ se přeskupoval. Šestá, závěrečná část tance 

byla nejdůležitější, neboť se v ní dávala najevo úcta ke králi Wuovi coby ke zbožtěnému 
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předku-zakladateli vládnoucího zhouského domu. Během této části se zástup seřadil do řady 

(Wang Kefeng 2004: 45). Všechny části tance byly doprovázeny nejen hudbou, ale i zpěvem. 

Díky komentátorské tradici se zachovaly informace, že Dà wǔ 大武 se předváděl za šesti zpěvů. 

Již počátkem minulého století vyřkli čínští vědci názor, že texty se těchto zpěvů zachovaly, 

jelikož byly zahrnuty do antologie Shījīng 詩經. Dnes panuje názor, že se jedná o šest hymnů 

Sōng 頌 z oddílu zhouské hymny Zhōu Sōng  周頌 (Kern 2009: 166–167). Níže uvedu překlad 

prvních dvou zpěvů, Čistý chrám Qīng miào 清廟 a  Nebeský mandát wéi tiān zhī mìng 維天

之命:  

於穆清廟、肅雝顯相。 

濟濟多士、秉文之德。 

對越在天、駿奔走在廟。 

不顯不承、無射於人斯。 

Ó, jak vznešený je Čistý chrám,  

jak důstojní a sehraní jsou skvoucí ministranti, 

jak srovnaní jsou četní důstojníci, 

třímají pevně Wenovu de. 

Odpovídají tomu na nebesích a velebí jej,  

co rychlí ořové cválají po chrámu. 

Zářní a vznešení následovníci se mezi lidmi nikdy nevyčerpají. 

 

維天之命、於穆不已。 

於乎不顯、文王之德之純。 
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假以溢我、我其收之。 

駿惠我文王、曾孫篤之。 

Je to nebeský mandát, jenž je vznešený a neutuchající. 

Ó, jak skvoucí je ryzost Wen Wangovy de! 

Půjčuje nám ji, aby nás oblažil, nuže ji přijměme! 

Jako koňové budeme poslušni našeho Wen Wanga, 

jakožto [jeho] pravnukové mu věrni zůstaneme! 

 

Pokud shrneme výše řečené, je zřejmé, že v průběhu 1. tisíciletí př. n. l. probíhal proces 

transformace tance na povinný prvek oficiální rituální praxe. Zároveň s tím se tanec přeměnil 

v relativně samostatný druh umění vyžadující profesionálně připravené tanečníky, zvláštní 

kostýmy a jiné rekvizity. Osobní účast vládnoucího krále v tanci Dà wǔ 大武 a jeho ústřední 

postavení  v rituálu jasně vyjadřuje ctnostní vztah ke králi Wu a nárok na držbu vlády nad 

podnebesím, kterou zakládají de a vojenské úspěchy králů Wena a Wu.  

5.1.4 Tance  Dà Xià 大夏 a Dà wǔ 大武 coby součást zhouského rituálu dì 禘 

Rituál známý jako dì se konal v období rané dynastie Západní Zhōu a byl důležitou 

součástí politicko-rituálního systému už jen proto, že se ho často účastnil sám panovník. Proto 

se v této podkapitole pokusím ukázat, jak západnězhouská elita využívala rituál dì k tomu, aby 

projevila a zároveň uspořádala vztahy mezi skupinami lidí s rozdílným statusem. Rituál často 

velebil vojenské úspěchy osob, které se jej účastnily pomocí obětování, hudebně-tanečního 

představení a odlévání bronzové nádoby. Díky tomu se zachovala archeologická svědectví o 

provádění tohoto obřadu a podle nápisů na bronzech lze obřad dì na rozdělit na dvě skupiny: 

dì, na němž se účastnili příslušníci královského rodu a dì konaný bez bezprostřední účasti 

představitelů královského rodu. (Vogt 2012: 92) 
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Dva tance Dà Xià 大夏 a Dà wǔ大武 byly součástí rituálu dì 禘. Zápisy o obřadech 

Lǐjì 禮記 popisují, že uvedený obřad se konal v období letního slunovratu a zahrnoval hudební 

představení. Představení zahájila skladba Čistý chrám (qīng miào 清廟 ) 6 , přednesl ji 

vokalista s třemi sboristy. Píseň popisuje vyvolávání duchů předků podobných ptákům jejich 

potomky z řad elity. Tancovali, aby předvedli svou způsobnost a aby načerpali sílu od svých 

předků. (Cook 2009: 267) 

Pak flétny zahrály skladbu Xiàng 象, během níž účastníci, držíce v rukou rudé štíty 

a nefritové sekery, tancovali Dà wǔ大武. Poté se tancoval tanec Osmi řad Dà Xià 大夏, jeho 

závěrečný pohyb s praporcem zřejmě ztělesňoval sílu Velikého Yuho a měl očistný vliv 

na všechny účastníky obřadu. 

Vezmeme-li na zřetel choreografické měřítko představení, je logické se domnívat, že v 

místě realizace rituálu dì se nacházelo speciální prostranství na předvedení takových 

představení, tj. prototyp jeviště.  

Archeologické nálezy, jako např. nápisy na bronzech, svědčí o tom, že obřad dì byl 

občas prováděn představiteli elity, kteří nenáleželi ke královskému rodu. Například nápis 

na bronzové nádobě Fán yǒu繁卣 (5430) je datován do středního období dynastie Západní 

Zhou. V tomto případě nebyl obřad dì konán králem, nýbrž vévodou s titulem gōng 公. Rituál 

i nádoba byly zasvěceny Xin Gongovi 辛公, a Fan byl vévodovým pokrevním příbuzným, 

patrně jeho mladším bratrem. Vévoda Xin daroval Fanovi nádobu předků zōng yí宗彝 a takto 

odměnil Fana za to, že hraje svou úlohu v představení uctívání duchů předků. Zároveň mu 

věnuje hudební nástroje nezbytné pro vykonání obřadu. Tento příklad svědčí o tom, že „máme 

co do činění s aktivním strukturováním lineární hierarchie skrze účasti na rituálech a s ním 

souvisejících odměn.“  (Vogt 2012: 97–98) 

Cook také předpokládá, že předvedení rituálu dì na území, které kdysi údajně patřilo 

dynastii Xia, mělo ochrannou funkci pro její potomky. Stát Jin zabíral stará území dynastie Xià, 

mytologicky těsně spojená s moudrým vládcem Yuem, což zajišťovalo jim ochranu od zlých 

duchů. (Cook 2009: 266–267) Avšak takové šamanistické interpretaci se snažím vyhnout; 

 
6
 Píseň se stejným názvem otevírá podkapitolu zhouské hymny ze Shijingu, jejiž překlad bude 

předložen níže 
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naopak je oprávněná teorie, že koncepce dynastie Xià byla vytvořena v důsledku politicko-

ideologického zápasu Zhouů proti Shangům. Je možné, že od vlády krále Wena do vévody 

z Zhou se členové zhouské elity označovali za potomky Xia, aby „upevnili svou historickou 

legitimitu a oprávnili svou etnickou dominanci.“  (Chen Zhi 1999: 405) Ale pro účely této práce 

je důležitý poznamenat, že v době, o níž hovořím byla dynastie Xià spojována s uspořádáním 

Číny a odkazy na ni mohou být chápány jako nárok na nejvyšší politickou legitimitu, de facto 

na mandát nebes.  

5.2  Taneční reforma 

V této podkapitole pojednám o jedné z nejznámějších klasifikací zhouských tanců, která 

by měla být zmíněna v práci o tanci a hudbě, i když tato klasifikace byla napsána o několik 

staletí po pádu dynastie Zhōu. Poprvé se klasifikace objevila v Zhōu lǐ  周禮 , tudíž 

nebyla napsána samotnými Zhouy. Přestože Zhōu lǐ  odraží určitou realitu doby Letopisů, 

(Falkenhausen 1995), jeho systematizace a podoba textu, kterou známe, je nejspíše produktem 

doby Válčících státu. Mnohem později, v 11. – 12. století klasifikace z Zhōu lǐ  byla použita k 

podrobnějšímu popisu tanců a jejich úloze v různých kontextech. Toto pozdější dělení bylo 

reflektováno v klasifikaci písňových děl yuèfǔ 樂府  navrhnuté Guo Maoqianem 郭茂倩 

(1041—1099) v jeho díle Yuèfǔ Shì Jí 樂府市集 (Sebrané Yuefu). 

Podle Zhōu lǐ  周禮 reforma tanečního umění byla podniknuta na samotném počátku 

zhouského období s cílem systematizace a unifikace předchozích tanců, ale pokud 

předpokládáme, že k takové změně došlo, pravděpodobně byla výsledkem pozdně 

zapadozhouské rituální reformy (viz. podkapitolu Rituální reforma). O tom, že v době 

západních Zhōu zřejmě došlo k určité proměně v systému rituálů svědčí rozvoj hudebních 

orchestrů a výskyt v nich obřadních zvonů, které tam předtím nebyly, což také vypovídá o 

zásadní změně v hudebním představení a jeho charakteru. (viz. kapitolu Rituální 

reforma a hudba)  

Dle písemných pramenů byla tato reforma vykonána úředníky úřadu lǐ guān 禮官 , 

rovněž zavedeném za Zhouů. Náplň jeho činnosti byla podrobně popsána v díle Zhouské 

obřady. V Zhōu lǐ  周禮 se píše, že úředníci Dà sī yuè 大司樂 rozdělili hudbu a tance různých 

období a vymezili jejich konání podle hierarchického pořadí. (Zhōu li，Chun guan zong bo 

100)  
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Podle Lǐjì vzdělání budoucích následníků trůnu zahrnovalo i taneční umění: 

 

十有三年學樂，誦《詩》，舞《勺》，成童舞《象》，學射御。二十而冠，

始學禮，可以衣裘帛，舞《大夏》，惇行孝弟，博學不教，內而不出。 (Lǐjì, 

內則 79) 

Ve třinácti letech se učil hudbě, recitaci Zpěvů, tancovat Zhuó 勺. Když byl dospělý, 

tancoval tanec Xiàng 象 , učil se střílet a řídit vůz. Ve dvaceti mu 

byla nasazena čapka a teprve se začal učit obřadům, směl se oblékat do kožišin 

a hedvábí, tancovat  Dà Xià 大夏  . Upřímně jednal se synovskou a bratrskou 

oddaností, byl široce vzdělán, avšak nikoho nepoučoval, přijímal, ale nevydával.  

 

Podle Wang Kefeng první vznikl tanec Wǔ  Xiàng 舞象 ještě za dynastie Shāng coby 

imitace lovu slonů (Wang Kefeng 2004: 49). Wǔ zhuó (sháo )舞勺 byl tanec předváděný pouze 

jinochy ve věku 13 let. Sloužil zejména k výuce tanečního umění a ovládání atributů: tanečníci 

drželi v rukou různé hudební nástroje a možná i jiné předměty. Poté, co si osvojili Wǔ zhuó, 

budoucí tanečníci se začali učit Wǔ Xiàng. Až ve 20 letech se začali učit další tance repertoáru 

Tanců šesti epoch. (Wang Kefeng 2004: 49). Takto se jedná o racionalizaci tanců pomocí 

vytvoření byrokratického aparátu pro výchovu jak tanečníků tak i samotného auditoria, které 

se skládalo z elity.  

Účelem ministerstva Dàsīyuè bylo údajně nejen naučit tanečníky choreografii, ale i 

interpretačnímu modelu, který současně napodoboval Syna nebes a ustanovoval ho do 

čela rituální harmonie. Tanec byl shledáván mocným ne kvůli zvláštním schopnostem 

tanečníkovým, ale kvůli účinné síle, která byla vlastní samotnému představení. 

Úloha spočívala v tom, aby se ukázaly ctnosti státu a vposledku cnosti vládcovy. Zároveň 

jedna z funkcí byrokratického aparátu spočívala ve výchově auditoria, jak chápat představení, 

jeho symboly a velikost, aby svědkové rituálu mohli odpovědět na otázku: „byly dodrženy 

všechny detaily [rituálu] pro dosažení kýženého účinku?“ (McCurley 2005: 149) 
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Současně s tím byly tance dále regulovány tím, že se mohly předvádět pouze na přísně 

stanovené melodie hrané na předepsané hudební nástroje a bez jakýchkoliv scénických inovací 

(Liu Qin 1991: 22); jde o projev snahy o monopol ze strany státní moci a specialistů. V tomtéž 

duchu antropologicko-sociální studie tvrdí, že taková omezení „jsou zřídka, pokud vůbec kdy, 

spojená se stabilními vztahy hieratického panování (hieratic domination), ale jsou důsledkem 

okolností, v nichž se hieratický společenský řád ocitl pod vnitřním tlakem.“  (Goodrich 1998: 

710) To napovídá chronologickému zařazení případné systematizace tanců do pozdní doby 

Západní Zhou, kdy docházelo k úpadku moci zhouského domu, reakcí na nějž byla již 

několikrát zmíněná a dále bude podrobněji diskutovaná v podkapitole Rituální reforma.  

Tak podle Zhōulǐ vznikly dva soubory dvorních rituálních tanců: Liù dài wǔ 六代舞 – 

tance šesti dynastií, což byly tance, které se předváděly pouze v oficiálním prostředí, a Xiǎo liù 

wǔ 小六舞 – malých šest tanců. První soubor obsahoval díla spojená se jmény legendárních 

vládců minulosti – Dà Sháo 大韶, Dà hùo 大濩, Dà Xià 大夏,  Dà wǔ大武. I když odborníci 

nemají jednotný názor ohledně složení tohoto souboru tanců, nejdůležitějším v období Zhōu 

byl samozřejmě tanec Dà wǔ大武. I když tyto tance byly považovány za starodávné, jejich 

choreografie se patrně časem vyvíjela k větší složitosti.  

Podle čínských badatelů „Šest malých tanců” obsahuje díla, která se 

předváděla za dynastie Zhōu během příležitostných náboženských a dvorních obřadů. Patřily 

mezi ně tance Yǔ wǔ 羽舞 Péřový tanec, Huáng wǔ 皇舞 Tanec vznešených předků, Fú wǔ 帗

舞  Stužkový tanec, Máo wǔ 旄舞 Oháňkový tanec, Gān wǔ 干舞 Štítový tanec a Rén wǔ 人舞 

Tanec [prostých] lidí. (Wang Kefeng 2004: 42) 

Peří se dle pozdějších psaných pramenů užívalo ve dvou rituálních tancích – 羽舞 Yǔ 

wǔ Péřový tanec a Huáng wǔ 皇舞 Tanec vznešených předků, které doprovázely obětování 

předkům vládnoucího domu a podle Wang Kefeng patří k shangským rituálním tancům. Fú wǔ 

帗舞  stužkový tanec byl rituálním tancem na počest božstev půdy a obilí a předváděl se 

s opentleným bambusovým stožárem v rukou. Máo wǔ 旄舞 oháňkový tanec a Gān wǔ 干舞 

Štítový tanec rovněž předpokládaly přítomnost atributů uvedených v názvech daných tanců, 

tedy buvolích oháněk resp. štítů. Kromě toho, Gān wǔ 干舞 byl určen pro výuku jinochů, aby 

se naučili tanečnímu i bojovému umění (Wang Kefeng 2004: 17).  
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Vytvoření dvou sad tanců odráží počátek jejich dělení na kultovní díla určená pro 

předvádění pouze ve svatyních a (nebo) během výkonu státních rituálů a na „dvorní” tance, 

které se předváděly během různých podniků, majících často zábavný charakter. Danou 

klasifikaci podstatně později rozvedl již zmíněný učenec Guo Maoqianem 郭茂倩 ve svém díle 

Yuèfǔ Shì Jí 樂府市集 (Sebrané Yuefu), kde vyčlenil dva základní druhy tance: elegantní tance 

yǎ wǔ 雅舞 a různé tance zá wǔ 雜舞. Elegantní tance, kterým se bezpochyby připisoval 

nejstarší původ, se dělily na civilní a vojenské.  

Rozdíl mezi nimi spočíval jak v charakteru hudby, tak v kompozici a stylu tanečních 

pohybů. Soudě dle jejich popisu (pravda, krajně lakonickém) imitovaly vojenské tance bitvu: 

pohyby tanečníků se vyznačovaly rázností, coby atributy se užívaly dekorativní zbraně – štíty 

s červeným lakovaným povrchem a sekyry s nefritovými čepelemi. I když je daná klasifikace 

zaznamenána, v památce vztahující se až ke 12. století, zjevně se zakládá na v té době již hotové 

představě o vnitřní struktuře a společenských funkcích tanečního umění.  
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6. Legitimizace politické moci  

V průběhu doby bronzové se utvářelo uctívání nejvyššího božstva, které se v době 

Západní Zhou proměnilo v Nebesa. U Zhouů začala „Nebesa” označovat vyšší božstvo 

nadělené vlastnostmi morálního etalonu. V období rituální hudby a obřadů se rozšířilo uctívání 

Nebes a předků, jelikož obě tyto nejvyšší formy bytí se považovaly za zdroj síly a za způsob 

legitimizace moci, a rovněž se zde odrážela důležitost společenského života. Obřadní bronzové 

předměty, které reflektovaly sociální status jejich majitelů, rovněž byly materiálním 

vyjádřením spojení mezi lidmi a velikými předky – zakladateli. V období dynastii Zhou se 

teoretické představy o Nebesích a jejich vůli postupně prohlubovaly. Časem se proměnily v 

systém omezující lidské jednání. Nyní vládcové čerpali sílu od předků, velebíce jejich 

legendární zásluhy a napodobujíce jejich obřady.  

Jak bylo výše řečeno, dynastické tance byly již v čínském teoretickém myšlení 

považované za reprodukci (alegorickou formou) historických událostí, čímž činily nárok 

na nadvládu nad podnebesím. Témata obětování a tance ve vztahu k hrdinům-zakladatelům 

byla ústředními v politických mýtech staré Číny.  

6.1  Identifikace Zhouů s dynastii Xià 夏 pomoci tance Dà Xià 大夏 

Pokud se zaměříme na chronologii dynastických tanců, pak údajně  jako první měl 

vzniknout tanec Dà Xià 大夏, ačkoli celá existence dynastie Xià je zčásti legendární, proto 

fakticky tanec Dà Xià pravděpodobně vznikl jako poslední. Podrobněji o tom, proč je možná 

dynastie Xià zhouským výmyslem, ještě pojednám podrobněji v kapitole Legitimizace 

společenského postavení. Podle některých čínských badatelů piktogram xià 夏  může 

zobrazovat člověka s péry v obou rukou, poskakujícího na jedné noze (na jedné noze stojící 

na zemi), a možná má kořeny v dynastii Západní Zhōu (Chen Zhi 1999: 138, 140). Jak se již 

rozebíralo výše v kapitole o choreografii tanců, základním tématem tance bylo velebení 

Velikého Yuho coby zakladatele dynastie Xià. Písemné prameny, konkrétně Chūnqiū 春秋 

(Chen Zhi 1999: 140) potvrzují formu tance s péry o šesti řadách. Tanec velebil Velkého Yuho, 

ale důraz v interpretaci tance se posunul v dobách vládnoucího rodu Zhōu. 

Legendární příběh o Yuově odyseji obsahuje zvláštní politickou komponentu – studium 

a kartografický popis krajiny coby záminku k ovládnutí těmito teritorii. Pokud měla kartografie 
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učinit tato území zákonným vlastnictvím, byl nutný i stejně efektivní způsob komunikace 

a řízení těchto území. To byla nesnadná úloha, pokud vezmeme v úvahu měřítko, nicméně 

právě v tom spočívá síla předvedení rituálních pohybů: jejich reprodukce sjednocuje 

a umožňuje stanout blíže k jeho tvůrci.  

Legenda o Velkém Yuovi disponuje všemi atributy pro vytvoření správně 

organizovaného a řízeného státu s přesně ustanovenými hranicemi. Jasně hierarchicky 

strukturovaná společnost byla právě nejvyšší metou pro čínské státní zřízení. Například, Granet 

(1926: 6) tvrdí, že cílem rituálního tance imitujícího Yuovy pohyby (Yu Gong) bylo zajištění 

vlády nad různými duchy vod a hor. Příběh o tom, jak Yu zvítězil nad povodní a tak prostudoval 

a podrobně popsal území budoucího centralizovaného státu, odráží sociálně-politické představy 

období pozdních Válčících států (4. a 3. stol. př. n. l.): provincie s přesně vymezenými 

hranicemi, v čele každé z nichž stojí místodržící/ vévoda, který přináší oběti a vykonává rituály 

na počest svých předků. Současně pouze vládce a jeho rodová linie mají právo uctívat předky-

zakladatele.  

Koncepce dynastie Xià byla zpětně vytvořena za praktickým účelem legitimizace 

zhouského vítězství nad Shangy. Zhouští dobyvatelé se snažili propojit své předky s 

královským domem Xià, a tak potvrdit svou legitimitu na úkor poražených. Podle Zuǒ 

Zhuànu řekl vyslanec zhouského domu, který dorazil do státu Jin, vévodovi:   

我自夏以后稷，魏、駘、芮、岐、畢，吾西土也. (Zuǒ Zhuàn, Zhao 9)  

Pokud jde o nás (Zhouy), od doby [dynastie] Xia, díky králi Prosu, jsou Wei, 

Tai, Rui, Qi a Bi naším západním územím.  

Podobné manipulativní užití mytologie za účelem udržení moci pozorujeme nejen v 

dějinách staré Číny. Například vytvoření „trojské” legendy, jak se domnívají někteří badatelé, 

umožnilo Římanům zachovat vlastní identitu, která se distancovala od Řeků coby etnika, ale 

uchovala se ve sféře řecké kulturní tradice. Jak se domnívá Gruen, „trojská legenda” i další 

ideologické produkty té doby byly vytvořeny Řeky a vneseny do římské společnosti, kde byly 

po zásluze oceněny. (Gruen 1993: 44–51) 

Jak tvrdí Sarah Allan a jak ukazuje ve své knize The Shape of the Turtle, dějiny 

předdynastické minulosti a zejména dynastie Xià vyvěrají z ranější mytologie. Nečinil se žádný 
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rozdíl mezi předdynastickým a dynastickým obdobím, tytéž motivy se opakovaly v legendách 

obou období a byly spojeny do jednotné struktury. Proto odvisle od toho, jak pisatel vyprávěl 

legendu jednoho období, dalo se předvídat, jak bude líčit legendu druhého období. „Například 

pokud by popsal Shuna jako uzurpátora Yaoovy vlády, musel by rovněž říci, že první vládce 

Zhouů spáchal královraždu shangského vládce.“  Takové chápání dějin by samozřejmě nebylo 

výhodné pro zhouský vládnoucí rod. Aktuálnější bylo vylíčit dynastii Xià jako politického 

a mytologického oponenta dynastie Shāng. (Allan 1991: 15) 

Proto tanec Dà Xià, ať je jakkoli pozdní, odkazem na legendární zakladatelskou dynastii 

Xià vyjadřuje nárok na vládu nad podnebesím, což se zřejmě odráží i v choreografii mající 

patrně geografické konotace v intencích představ doby Válčících států o legendárním 

uspořádání Číny. 

6.2  Sānglín 桑林  

Sānglín 桑林 odkazuje k zakladatelskému mýtu a z něj odvozenému nároku na vládnutí. 

Existuje rozvinutá legenda o vzniku tance Sānglín, o níž se pojednává v traktátu Yuèjì (Cook 

1995: 45). V ní se praví, že poté, co se legendární zakladatel dynastie Shāng Tang dostal k moci 

v důsledku svržení dynastie Xià, vypuklo v zemi veliké sucho. Po sedm let nezapršelo. V bílém 

bavlněném šatu a na voze taženém bílými koňmi jel Tang na posvátné místo – Sānglín, tj. do 

Morušového háje7, kde vykonal obřad za účelem přivolání deště. Spustil se liják a na počest 

této události živelně vznikly masové tance, které byly pojmenovány Sānglín. Poté Tang 

přeměnil tyto tance v taneční vystoupení, které pojmenoval ho Dà huò 大濩 – Liják. 

Ovšem z druhé strany užití tanců, které nebylo v souladu s jejich určením, mělo 

negativní následky. Během nevhodné velkolepé hudební zábavy, kterou nabídl vévoda ze Song 

coby dar, vyprovokoval duch shangských předků a způsobil chorobu pána Daoa z Jin v roce 

563 př. n. l. Jinský vládce se polekal, když hudebníci začali mávat praporci, které bylo 

ozdobeny peřím a doprovázeli tak velikou hudbu dynastie Xià.  

宋公享晉侯于楚丘，請以桑林，荀罃辭，荀偃，士丐，曰，諸侯宋魯，於是

觀禮，魯有禘樂，賓祭用之，宋以桑林享君，不亦可乎，舞師題以旌夏，晉

 
7
 Morušový háj Sānglín byl 1) názvem posvátné země a 2) názvem pro tanec.  
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侯懼而退，入于房，去旌，卒享而還，及著雍，疾，卜，桑林見，荀偃，士

丐，欲奔請禱焉，荀罃不可曰，我辭禮矣，彼則以之，猶有鬼神，於彼加之，

晉侯有間，以偪陽子歸，獻于武宮，謂之夷俘，偪陽，妘姓也，使周內史選

其族嗣，納諸霍人，禮也，師歸，孟獻子以秦堇父為右，生秦丕茲，事仲尼。

(Zuǒ Zhuàn, Xiāng 10) 

Songský vévoda hostil jinského hou v Chuqiu, požádal o dovolení použít [skladbu]  

Sānglín. Xun Ying to odmítl. Xun Yan a Shi Gai řekli: „Z lenních států jsou to Song 

a Lu, v nichž pozorujeme [náležité] obřady. Lu má obětní hudbu dì, používá ji při 

vítání hostů a při obětování. Pokud Song použije  Sānglín ku příležitosti pohoštění 

[našeho] vládce, jistě to bude přípustné! Nejvyšší tanečník uvedl [představení] 

velikým obřadním praporcem. Jinský kníže se polekal a odešel, vešel do [jiné] 

místnosti. Když odnesli praporec, vrátil se, aby ukončil hostinu. Když se [na zpáteční 

cestě] dostal do Zhuoyongu, onemocněl. Provedli věštění a zjevil se [duch]  

Sānglíngu. Xun Yan a Shi Gai chtěli utíkat [zpět do Song] a vykonat vůči němu 

modlitby, Xun Ying to neschválil, řka: „My jsme ten rituál odmítli, oni ho nicméně 

použili. Pokud přese všechno existují nadpřirozené bytosti, budou to oni, koho 

postihnou. Jinský kníže se po nějaké době vrátil s pánem z Biyangu [do Jin] 

a obětoval ho v chrámu Wugong, nazval ho „barbarským zajatcem“. Biyang 

pocházel z rodu Yun. [Vládce Jin] přikázal zhouskému vnitřnímu písaři vybrat 

potomka z onoho rodu a instaloval ho v lokalitě Huoren, což bylo v souladu s rituály.  

 

Jak vidíme z výše uvedeného příběhu, pro členy zhouského rodu bylo zjevně nežádoucí 

účastnit se obřadu dì 禘 v shangském stylu, rituálu povolenému k provedení jenom na územích 

států Lu a Song. (Cook 2009: 265) Jak praví Zuǒ Zhuàn, pro obětování dì bylo v Lu zapotřebí 

více než šestnácti tanečníků tance wàn 萬. (Zuǒ Zhuàn, Zhao 25) Rovněž se dozvídáme o síle 

legendárních zakladatelů, která je umocněna místem a kontextem konání. 

Obětní obřad dì 禘  a s ním spojená hudba byly klíčovými v rituálním systému 

vládnoucího rodu Zhōu. Hudební představení Sānglín 桑林  svého času bylo neméně 

významným rituálním obřadem. Když dynastie Shāng padla, zhōuští vládcové povolili pouze 

vévodům států Lu a Song, aby zachovali rituály stanovené dynastií Shāng, aby se usmířili 
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shangští loajalisté. Takovým způsobem se shangská rituální hudba obrodila v důsledku sílící 

nespokojenosti feudálních států a jejich neochotou se identifikovat s zhouským rodem a jeho 

obřady. Některé shangské rituály se v úplnosti zachovaly u songského dvora. (Chen Zhi 1999: 

283) 

6.3  Zhouský Veliký vojenský tanec Dà wǔ wǔ 大武舞 

Zhouský Veliký vojenský tanec Dà wǔ wǔ 大武舞 zasvěcený vítězství Zhouů nad 

Shangy a založení jejich vlastního státu se obsahově liší od Sānglín. Oba spojuje vztah ke státu 

a místu v hierarchii oficiální výtvarné a obřadní činnosti. Tanec a jeho role prošly evolucí a jak 

je vidět z výše uvedeného, i  Dà wǔ wǔ大武舞 byl zařazen do scénáře nejdůležitějšího státního 

rituálního podniku – obětování královským předkům. 

Z výše uvedeného je rovněž jasné, že Dà wǔ大武 byl předváděn během rituálu dì – 

obětování královským předkům, které se konalo přibližně uprostřed léta. Dle informací 

obsažených v literatuře to bylo také obsáhlé hudebně-taneční představení, jehož konečným 

cílem bylo uctění předka-zakladatele a jeho síly dé 德. (Cook 2009: 267) 

Kombinace „válečných” rituálních činností a tanců je v souladu se 

staročínským chápáním obrazu vládce, který měl jak funkci duchovního vůdce, tak nejvyššího 

vojenského velitele. Charakteristika řízení státu podaná v Zuǒ Zhuànu praví: 國之大事在祀與

戎 „nejdůležitější záležitosti státu spočívají v obětování a vojenství.“ (Zuǒ Zhuàn, Cheng 13) 

Takto je Dà wǔ 大武 nejen zhouským „dynastickým“ tancem a rituálem udržujícím 

spojení mezi současností a minulostí, nýbrž byl i kulturně-náboženským fenoménem, který 

udržoval autoritu vládce coby vojenského velitele.  

Tanec byl ztělesněním osobních vlastností vládce. Soudě na základě literárního popisu, 

tanec měl kosmologickou symboliku, jejímž účelem bylo zdůraznit ustanovení moci dynastie 

Zhōu „nad celým světem”, což též zmiňuje Granet. Granet si rovněž všiml zapojení všech 

světových stran do vystoupení. Kromě pohybu vojsk na sever a na jih docházelo k rozdělení 

lučištníků během soutěže na dvě skupiny – jedna střílela na levou stranu, tj. na východ, 

jedna na pravou, tj, na západ (Granet 2004: 292 pozn. 241). Dle názoru současných vědců měl 

Dà wǔ大武  ještě hlubší nábožensko-rituální význam. Tanec byl určen nejen k vychválení Wu 
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Wangových činů a oslavě ustavení moci zhouského královského domu, ale i k udržení spojení 

současného s minulým skrze rituál (Kern 2009: 180). 
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7. Legitimizace společenského postavení  

Komu bylo dovoleno vlastnit orchestry se zvony sloužící k provádění rituálů? Samotná 

otázka nás přivádí k myšlence, že to byl jistý luxus, který nebyl dostupný každému.  

Z kulturně-antropologického úhlu pohledu lze říci, že Zhōuové aplikovali 

pravidla omezující přístup k určitým artefaktům pouze na členy elity (sumptuary rules), což 

byly v daném případě zvony. Zvony byly luxusními předměty, neboť (1) suroviny na jejich 

výrobu byly hůře dostupné, (2) technologie jejich výroby byla mimořádně náročná. 

7.1  Stratifikace společnosti 

Stratifikace společnosti dostala během Zhouů jasné vnější vyjádření. Příslušnost 

k ranku určovala veškerý způsob života – velikost polí, počet služebníků, formu pokrývky 

hlavy, oděv, jídlo, velikost vozů, zbraně, obydlí, obřady atd. Povolení či zákaz jejich užívání 

se přísně řídily zvyklostmi. 

V komentáři ke kronice Chunqiu 春秋 (Zuǒ Zhuàn Zhao 7) se pojednává o existenci 

deseti sociálních vrstev v zhouské společnosti – wáng 王，gōng 公, dàifū 大夫, shì 士, jakož 

i deseti vrstev řadového obyvatelstva a otroků. Na vrcholu této sociální pyramidy se nacházel 

zhouský král s titulem wang. Označení zbožtěného wanga – Syn nebes (tiān zǐ 天子) – se 

s konečnou platností dostalo do politického a kronikářského jazyka. Prostor, na který se 

rozprostíral jeho sakrální vliv, se nazýval Podnebesím (tiān xià 天下 ). Wangovi se 

podřizovala vládnoucí elita, která se skládala z dědičných lenních vládců – zhūhóu 諸侯 . 

Střední část pyramidy zaujímaly hlavy vlivných rodových skupin – dàifū 大夫, velcí vlastníci 

půdy, kteří zaujímali důležité posty u dvora. Níže se nacházeli střední vlastníci půdy – hlavy 

rodin a úředníci shì 士. Další skupinu pod nimi tvořilo řadové obyvatelstvo: rolníci, řemeslníci 

a obchodníci, rovněž četné služebnictvo. Nakonec, úplně nejníže stáli otroci, kteří neurčovali 

ani ekonomický ani vojenský potenciál státu. Otroky se stávali váleční zajatci a zločinci.  

Pojem moci se vždy musí určovat v kontextu práva užívání týchž výsad, jako jsou 

výsadní práva určité skupiny – ať se jedná o území s jeho zdroji nebo o symboly moci jako jsou 

tanec, písně, rituál nebo mýtus (Vasiliev 1998:40). Analyzujeme-li zhouskou společnost, je 

možné ji nazvat „rituální společností“. Rituál má tři základní aspekty: náboženský, společenský 

a estetický. Společenský aspekt rituálu pomáhá určit společenskou roli a tím uspořádávat 
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hierarchizovanou společnost. (Eno 1990:34) Tanec byl důležitou součástí rituálu a zahrnoval 

všechny aspekty, ovšem jeho legitimizujicí aspekt je dominantní. Tím, že měli právo 

na předvedení tance, získávali vládcové moc. Když předváděli určitý tanec, odvolávali se k 

určitému mýtu coby části historie. Jak je vidět z výše uvedených příkladů: tím, že předváděli 

tanec Sānglín, odvolávali se vládcové k historickému území coby k mocenskému nároku. Tanec 

Dà Xià říkal: Yu je náš veliký předek, my jsme jeho potomky obdaření mocí. Tanec Dà wǔ 

opět připomínal vojenskou moc a neporazitelnost. Podobným způsobem zašifrovaná 

politika byla silným aspektem rituálu: „my ovládáme symbol moci a to znamená, my máme 

moc“. 

V období dynastie Zhōu se Nebesa a předkové stali zdrojem moci a kritériem správného 

jednání. Systém hudby a rituálů se fakticky stal základem politického systému tehdejší Číny 

a rituální bronzové nádoby jeho materiálním ztělesněním či symbolem. V době konání rituálu 

v chrámu předků ztělesňoval král Syna nebes a rozšiřoval působnost mandátu nebes, který mu 

darovali předkové. Vliv mandátu se šířil skrze účastníky rituálu, vysoko postavené úředníky, 

kteří uskutečňují králův mandát prostřednictvím administrativního aparátu. Pozorujeme, že se 

stírá hranice mezi náboženstvím a politikou, politika je rozšířením náboženství a nastává jejich 

vzájemná syntéza. To, co nejdříve bylo náboženským, v průběhu času začalo sloužit rovněž 

administrativním a politickým cílům. Politická ideologie mandátu nebes se šířila podél dvou os: 

vertikální a horizontální. Tato hierarchie našla svůj odraz i v privilegiích vlastnictví hudebních 

nástrojů a jejich použití jenom k přesně stanoveným rituálům, které podlehly standardizaci 

v důsledku rituální reformy, o níž pojednám podrobněji v další kapitole, vzhledem k tomu, že 

jí ustanovená pravidla se evidentně promítala i do provozování hudby a tance, či přinejmenším 

do představ autorů pozdějších textů o nich.  

7.2  Rituální reforma 

S tím, jak v devátém století moc Zhouů upadala, což bylo spojeno jak s množstvím 

vnitřních problémů, tak konfliktů s nepřáteli na severu a jihu, proběhly závažné změny v 

rituálech a obětování předkům, což se rovněž projevilo v pohřebním rituálu. Tuto 

proměnu někteří badatelé včetně Jessicy Rawson nazvali revolucí, ovšem za několik let 

souhlasila Rawson s tím, že se připojí k terminologii užívané Falkenhausenem, jenž 

nazval tento jev reformou. (Rawson 2013: 5)  
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Reforma se odrážela hlavně v standardizaci bronzů: pokud na počátku období 

Západní Zhou se tvar a výzdoba bronzových předmětů měnil každé desetiletí, pak v 

období středních Západních Zhouů byly co do své vnější podoby jednotné, forma i 

výzdoba se mění málo jak od vládce k vládci, tak od místa k místu v průběhu sta let. „Zdá 

se, že existuje přísná centralizovaná kontrola nad rituálem“, uzavírá Rawson ve své práci 

Western Zhou archeology. (Rawson 1999: 438–439) 

 Ovšem z praktického úhlu pohledu je rituální reforma pouze pokusem zhouské 

vlády stabilizovat politickou situaci a vrátit svých rukou nadvládu nad kulturně 

rozmanitým územím, která se Zhouům v daném období stále více vymykala z rukou. 

(Falkenhausen 2008: 142) 

Existující archeologické důkazy vypovídají o tom, že zhruba od roku 850 př. n. l. 

se soubory z lichého počtu kotlů dǐng a sudého počtu nádob na přípravu prosa guǐ, 

různých nádob jiných forem a zvonů staly jedním z určujících znaků privilegovanosti 

uvnitř zhouské aristokracie. (Falkenhausen 2008: 142) Pokud jde o stylistické proměny 

bronzů, zmiňuje se jednotvárnost formy i dekoru, což mělo usnadnit odlévání nádob 

a činit je lépe rozpoznatelnými. (Rawson 2013: 11, Falkenhausen 2008: 142) 

Unifikaci podlehly i nápisy na bronzech, zdají se být neměnné, je zmiňováno úmyslné 

užití archaismů. Archaismy zase vypovídají o tom, že aristokraté pozdních Zhouů měli přístup 

ke dřívějším bronzům a uchovávali je v chrámech předků. Poukazy na historii ve formě 

archaismů, unifikace dekoru a formy bronzů byly přímým kulturním projevem vědomé 

politické ideologie, která nalézala své ztělesnění skrze rituál, zakládala se na dějinách založení 

dynastie a uctívání velikých předků. (Rawson 1999: 439) Anebo v kontextu rituální reformy 

a pokusů o znovunastolení vlády nad svými teritorii vyvozuje Kern, že „zejména ke konci 

období Západní Zhou – tj. když stabilita dynastie postupně upadala – aristokratické nápisy 

[na bronzech], jak se zdá, reflektují silnou touhu po kontinuitě a tradici.“ (Kern 2009: 194) 

7.2.1 Rituální reforma a hudba 

V této podkapitole zohledním problematiku rituálních hudebních nástrojů ve 

vztahu k obecnějším normám, které se týkají sad bronzů a jejich vztahu ke 

společenskému statusu.  
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Radikální rituální reforma v období pozdních Západních Zhouů vnesla do 

souborů nádob, které se nacházely v hrobkách, bronzové zvony. Zvony se začaly dostávat 

do módy pouze koncem desátého nebo počátkem devátého století, ovšem staly se 

nedílnou součástí rituálního souboru bronzů. V této souvislosti jsou zvony nejzřejmějším 

důkazem toho, že se obřad značně proměnil. Vždyť pokud proměnu formy nádoby je ještě 

možno vysvětlit postupnou a přirozenou evolucí, potom zvonkohra, která 

doprovázela rituál, vypovídá o jeho značné proměně. (Rawson 2013: 12) 

 

V Zhōulǐ 周禮 nacházíme předpis o tom, jak každá sociální skupina musela rozložit 

zvony v rituálním prostoru:  

 

Zhouský král (wáng 王) měl právo na palácové zavěšení (gōng xuán 宮懸): 

soubory zvonů a hudebních kamenů byly na všech čtyřech stranách dvoru 

chrámu předků. 

Mnohá lenní knížata (zhūhóu 諸侯), která vládla v lénech kolem královských 

držav, měla právo na pavilonové zavěšení (xuān xuán 軒懸): zvony a litofony 

rozmístěny po třech stranách dvora. 

Ministři qīng 卿 a velcí vlastníci půdy (dàifū 大夫) měli právo na „rozdělené 

zavěšení“ (pàn xuán 判懸): soubory zvonů a litofonů na dvou protilehlých 

stranách dvora.  

A rovněž rytíři (shì 士) měli právo na unikátní zavěšení (tè xuán 特懸): zvony 

a litofony zavěšené na jednom postavci po jedné straně dvora. (Překlad podle 

Falkenhausen 1993: 32–33) 
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I když se toto nařízení váže k mnohem pozdějšímu textu, aspoň v teoretické rovině plně 

odpovídá duchu reforem a norem, které provedli a kterými se řídili konfuciáni období Válčících 

států, a ke kterým se hlásili coby k zhouskému dědictví.   

     Vlastnictví šlechtického titulu a úřednického ranku určovalo pozici dotyčného 

člověka ve společnosti a jeho právo na vlastnictví rituálních předmětů a jejich předávání 

dědicům. I když by se zdálo, že materiální hodnota zvonů byla dostatečně vysoká, aby je bylo 

možno učinit nedostupnými pro většinu vrstev obyvatelstva, zhouská sekularizovaná moc 

zašla dále a ustavila určitá pravidla ohledně vlastnictví těchto hudebních nástrojů coby 

na projev privilegia. Taková privilegia strukturovala společnost a zároveň se aktivně 

podílela na jejím udržování, což v kulturně-antropologickém smyslu bylo cílem pravidel 

regulujících a omezujících užívání určitých předmětů, o nichž se hovořilo výše.  

7.3  Cit pro řád 

V takové hierarchické společnosti měl důležité místo „cit pro řád“ (sense of order) 8, 

který chrání podnebesí před chaosem a uvádí je do harmonie, proto v čase obětování duchům 

zhouských předků „veškerá různorodost elementů rituální estetiky – dekor bronzových nádob 

a zvonů, textilní vzory, hudební tóny, rozestavení a pohyby tanečníků, vůně obětin 

a pod.“ (Kern 2000:56) – všechno mělo být v souladu s citem pro řád:  

 

賓之初筵、左右秩秩。  

Jakmile se hosté ujmou svých rohoží, ti zleva i zprava jsou rozmístěni 

v dokonalém pořádku.  

籩豆有楚、殽核維旅。  

Obřadní nádoby jsou vyrovnány, lahůdky a oříšky sešikovány. 

 
8
 O citu pro řád hovoří Ernst H. Gombrich v kontextu ornamentů, kdy tvrdí, že dekorativní 

struktury mají výrazovou sílu, i když jejich význam není snadno vyčíst. The Sense of Order: A Study 

in the Psychology of Decorative Art (Ithaca: Cornell University Press, 1984) 
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酒既和旨、飲酒孔偕。  

Víno již namícháno a lahodné, při pití vína panuje obrovský soulad. 

鐘鼓既設、舉醻逸逸。  

Zvony a bubny již rozstaveny, [hosté] pozvedají [poháry] a opětují 

přípitky ve správném pořadí. (Shījīng, Xiǎo yǎ, sāng hù zhī shén, bīn zhī 

chū yán)  

 

 S odkazem na antropologa Tambiena a na jeho performativní přístup k rituálu 

zdůrazňuje Kern, že význam rituálů, jejichž prostředníkem je poesie, malířství, tance, hudba, 

hrnčířství atd. se neurčuje z hlediska získané nebo předávané informace, nýbrž 

z hlediska rozeznávání obrazů a znalosti forem/konfigurace.  

Proto, jak jsme rozebírali výše, sociální status na úrovni elity se určoval nejen počtem 

a typem zvonů, které bylo dovoleno užívat, ale i způsob jejich rozmístění v prostoru. Dá se 

stejným způsobem předpokládat, že s rozvojem instituce tance mezi aristokracii se také 

stanovila přísná pravidla i pro jeho užití, a tak měly tance rovněž funkci vymezení ranku.  

Připomíná se, že za rané dynastie Zhōu se v „královských tancích“  účastnilo osm řad 

yì 佾 tanečníků, v každé řadě bylo osm lidí, tj. účastnilo se 64 tanečníků. Nezávisle na tom 

existovaly tance lenních knížat zhūhóu 諸侯 a velmožů dà fū 大夫 , které se předváděly v šesti 

respektive ve čtyř řadách: 

 

天子用八， Syn nebes užívá osmi, 

諸侯用六， lenní knížata užívají šesti, 

大夫四，... velmožové užívají čtyř, … (Zuǒ Zhuàn, Yin 5) 

 



 

 50 

Tudíž, v představeních takového typu byly nejen složité proměny figur a pohybů 

tanečníků, přesná znalost rozmístění a půdorysu samotného tance. Pochopitelně, že realizace 

nebyla možná bez dlouhého nácviku a zdokonalování tanečního umění, což patrně svědčí o 

šíření znalosti o tanci mezi elitou, kteří zřejmě měli soubor profesionálních tanečníků určitým 

způsobem závislých a vázaných ke členu elity, a zároveň jde o nabytí na důležitosti tance pro 

sociální status. 

V kapitole Lúnyǔ Osmiřadý tanec Bā yì 八佾 se zmiňuje coby taneční rituální zábava, 

které je jinak určena pouze vládcům: 

 

孔子謂季氏：「八佾舞於庭，是可忍也，孰不可忍也？」(Lun yu，Ba yi 1) 

Konfucius řekl na adresu rodu Ji: „Pokud jde o osmiřadový tanec v [jiském] 

obřadním sále, pokud toto lze strpět, co již nelze strpět?“ 

 

V citovaném fragmentu jsou jasně vysvětleny rovněž sociálně-politické funkce 

tanečního umění. Je nabíledni, že tanec, stejně jako hudebně-písňová tvorba byl v 

konfuciánském teoretickém myšlení nadělen schopností vyjadřovat vlastnosti a činy jak jeho 

tvůrce, tak libovolné osoby, která disponovala mocenskými pravomocemi.  

Pokud bychom měli sumarizovat výše vyložené klasifikace tanců, hudebních nástrojů 

a jejich užití v souladu se společenským statusem v jedné tabulce, získáme následující výsledek: 
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Tabulka 1. Použiti zvonů a tanců v souladu s sociálním statusem podle Zhōulǐ  

 王/ 天子 诸侯 大夫 士 

Zavěšené 

hudební 

orchestry 

palácové 

zavěšení gōng 

xuán 宮懸 （po 

všech čtyřech 

stranách dvoru 

chrámu předků） 

pavilonové 

zavěšení xuān 

xuán 軒懸 (po 

třech stranách 

dvora) 

rozdělené 

zavěšení pàn 

xuán 判懸 

(po dvou 

protilehlých 

stranách dvora) 

 

unikátní 

zavěšení tè xuán 

特懸 

(na jednom 

postavci po 

jedné straně 

dvora) 

Tanec 

大舞 （六大

舞） 

Velké tance 

(šest velkých 

tanců) 

小舞 （六小大

舞） 

Malé tance (šest 

malých tanců) 

 

Žádné9 

 

Žádné 

Choreografie 

八佾 

8 řad yi po 8 

lidech, tedy 64 

tanečníků 

六佾 

6 řad yi po 8 

lidech, tedy 48 

tanečníků 

四佾 

4 řady yi po 8 

lidech, tedy 32 

tanečníků 

二佾 

2 řady yi po 8 

lidech, tedy 16 

 

 
9
 Jiné tance než spadají pod kategorie Dà wǔ 大舞 a Xiǎo wǔ 小舞 
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7.4  Od náboženství k politice 

Zhōuští vládcové, kteří se chtěli posílit svoji autoritu, místo toho, aby se snažili jiným 

státům a kulturám vnutit zcela nový systém rituálů, věnovali velkou pozornost transformaci 

rituálů. Tento proces spočíval v posunu od zaměření obřadu na zesnulé předky k důrazu 

na žijící účastníky obřadu, vztahy mezi nimi a zdůraznění jejich zásluh. (Chen Zhi 1999: 115) 

Zacílení samotného rituálu se posunulo z kultu předků na osobní zásluhy a jejich velebení 

pomocí hudebně-tanečních oslav. 

Jak uvádí Cook, archaické užívání bronzových obětních nádob v chrámech za účelem 

„oznámení změny v rodokmenu bylo nákladné, těžkopádné a již neaktuální.“ (Cook 2009: 251) 

Usmiřování duchů předků pomocí bronzových nádob se též přerušilo. Nejpatrnější změny bylo 

možno sledovat v nápisech na bronzech, které byly nalezeny v údolí řeky Yangzi. Hlavní 

pozornost byla věnována svědectvím o osobních zásluhách, předvádění hudby a všeobecné 

zábavě, a ne předkům nebo rodovým dějinám. (Cook 2009:251) 

Pokud jde o písemné prameny, v písních Shijingu se projevuje podobná tendence: obsah 

zpěvů z oddílu Zhōu Sōng 周颂 (Hymny [domu] Zhōu) je velmi rozmanitý. Hymny nejen 

velebí předky, ale je možno též najít hymny, které velebí vojenské úspěchy, slavnostní písně 

a jiné podniky spojené se světským životem vládců. Pokud seřadíme písně v historickém pořadí, 

pak hymny jako Qīng miào 清廟 (Mao 266), Wéi tiān zhī mìng 維天之命 (Mao 267), Wéi qīng 

維清 (Mao 268), Tiān zuò天作 (Mao 270), Wǒ jiāng 我將 (Mao 272), Sīwén 思文 (Mao 275), 

Yōng 雝 (Mao 282) se tradičně datují obdobím vlády králů Wena a Wua10 a opěvují zásluhy 

bývalých vládců coby zakladatelů zhouského klanu. Zatímco hymny Shí mài 時邁 (Mao 273), 

Zhí jìng 執競 (Mao 274), Zài jiàn 載見 (Mao 283), Wǔ 武 (Mao 285), Huán 桓 (Mao 294), Lài 

賚 (Mao 295), Bān 般 (Mao 296) jsou připsány pozdějšímu období krále Wua a opěvují jeho 

válečné zásluhy. Další písně z Hymnů se vztahují k obdobím králů Chenga, Kanga a pozdějších, 

obsahují zpěvy o slavnostech, tancích, lovu a obětování, konaných u zhouského dvora. 

Zhouský písňový žánr prodělal podstatné změny „od náboženského k utilitárnímu“ (Chen Zhi 

 
10

 Král Wen plánoval dobytí dynastie Shāng, která byla v tu dobu vládnoucí dynastií, ale zemřel 

dříve, než to mohl vykonat. V jeho díle pokračoval jeho následník, král Wu, jeho druhý syn. Král 

Wu nakonec svrhl dynastii Shāng a založil dynastii Zhōu. 
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1999: 116). „Úloha písní se transformovala z kdysi teologické na sociální“, uzavírá Chen Zhi 

(Chen Zhi 1999: 117).  

7.4.1  Chǔ cì 楚茨 

Báseň Chǔ cì 楚茨 je jedním z nejreprezentativnějších performativních děl Shījīngu. 

A může poskytnout informace o tom, jak se proměnil rituál, na co byl kladen důraz při jeho 

provedení a jak to vypadal po pozdně západozhouské rituální reformě, tedy na sklonku doby 

Západní Zhōu a počátku doby Letopisů. Je hodné pozornosti nejen kvůli své neobvyklé 

jazykové struktuře, nýbrž i kvůli oprávněnému předpokladu, že právě Chǔ cì 楚茨 posloužilo 

coby rituální vodítko pro jiné obřady a stalo se základem pro pozdější kánony o rituálu, které 

popisují rituální normy. Jedná se o Yí Lǐ 儀禮, Zhōu lǐ  周禮 a Lǐ Jì 禮記 (Kern 2000: 56, 

Falkenhausen 1993: 25–32). Hymnus je zároveň součástí samotného rituálu a normativní 

zprávou o témž.  

Konečné stádium obřadu se odehrávalo patrně ve vnitřní komnatě chrámu předků qǐn 

寢 a bylo určeno pro uzavřené bankety. Dle písně se jednalo o etapu, kdy se zvali hudebníci 

a tanečníci, aby svým představením zajistili „následné štěstí“ (subsequent fortune) coby 

výsledek úspěšně vykonaného obětování.  

 

Obřadník

樂具入奏、 

The musicians all come in to perform,  

Hudebníci, všichni vstupte k představení 

以綏後祿。 

to secure the subsequent fortune.    

abyste takto zajistili následné štěstí. 
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Invokátor se obrací k potomkům 

爾殽既將、 

If „Your viands have been set forth,    

„Vaše lahůdky již byly přineseny, 

莫怨具慶。 

without resentment, all are happy!”  

nechť nikdo nepociťuje zášť a všichni se radují” 

 

 Mužský člen klanu se obrací k potomkům 

既醉既飽、 

“[We] are drunk, [we] are satiated,    

Již jsme opilí a nasycení, 

小大稽首。 

young and old, [we] bow [our] heads,    

velcí i malí se pokloníme hlavou k zemi 

神嗜飲食、 

The spirits have enjoyed the drink and food,   

duchové byli žádostivi jídla a pití, 
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使君壽考。 

they cause you, the lord to live long!”  

způsobí, že vy, pane, dosáhnete dlouhověkosti 

 

Invokátor se obrací k potomkům 

孔惠孔時、 

„reatly compliant, greatly timely  

„S obrovskou velkorysostí a v obrovsky správnou chvíli  

維其盡之。 

is how you complete [the rites]!    

bylo tvé naplnění [rituálu]. 

子子孫孫、 

Sons and sons, grandsons and grandsons,    

synové synů a vnukové vnuků 

勿替引之。 

let them not fail to continue these [rites]!”   

nechť se nepřeruší a táhnou to dál.“  

(Překlad podle Kern 2000: 90–91) 
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Kernův vícehlasý překlad písně Chu Ci odhaluje Chu Ci coby divadelní hru o 

několika dějstvích s výměnou míst a dekorací. Podobná interpretace hymnů podpořena písní 

Chu Ci připouští pochyby ohledně formy předvádějí ostatních hymnů. Na povrchu se zdá, že 

narativ hymnů dává smysl i sám o sobě, avšak není bezdůvodné připustit, že to byla pouhá 

slova „písně“ a že mnohé jiné písně ze Shījīngu měly rovněž charakter synkretického 

divadelního představení a zahrnovaly obětování, hudbu i tanec. 

K názoru, že písně ze Shījīngu 詩經 mají performativní charakter, se přikláněl i Maspéro. 

Coby jednu z příčin toho, že „poetická hodnota ód není příliš vysoká“, uvádí Maspéro fakt, že 

se písně doprovázely tancem a hudbou k vytvoření rytmu. Rovněž Shàng shū 尚書 Knihu 

dokumentů považoval za „pantomime libretti“, které doplňovalo Shījīng a poskytovalo přesný 

popis rituálních tanců. (Kern 2000: 50) 
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8. Význam dynastických tanců na zakladě záznamů v Zuǒzhuànu 

a Lǐjì 

8.1  Zuǒ Zhuàn 

Tabulka přiložená níže ilustruje zmínky o dynastických tancích během politických 

interakcí na základě Zuǒ Zhuànu. Tabulka strukturovaným způsobem ukazuje, při které 

události se takové tance předváděly. V kolonce význam také poukazuji na jejich možnou 

funkci vycházejíc z politického a historického kontextu každého z příkladů. 

 

Tabulka 2. Tance Dà Xià, Dà wǔa Sānglín, zaznamenané v Zuǒ Zhuànu  

Příležitost Tanec Záznam Význam 

Ji Zha během své 

návštěvy ve státě Lu 

pozoruje představení písní 

a tanců 

大武 

Dà wǔ 

大夏 

Dà Xià 

Zuǒ Zhuàn, Xiāng 29 

rok 544 př.n.l. 

 Údajné předvedení písní 

a tanců při příležitosti 

návštěvy hegemona z jiného 

státu 

 

Songský vévoda hostil 

jinského hou v Chuqiu 

桑林 

Sānglín 

 

 

Zuǒ Zhuàn, Xiāng 10 

rok 563 př.n.l. 

Politické hoštění hegemona 

 

 

První příklad (Zuǒ Zhuàn, Xiāng 29) vypráví o tom, jak princ Ji Zha během své návštěvy 

ve státě Lu pozoruje představení písní a tanců, které pocházejí z různých států. Ve všech 

případech, i když dopředu nevěděl, z jakého státu pochází daná kompozice, princ Ji Zha byl s 

to neomylně určit místo jejího původu a dokonce skladatele. Jak praví Zuǒ Zhuàn, princ měl 

schopnost rozlišovat typ ctnosti nebo její absenci, k čemuž sloužil coby příklad lyrika ód, tance 
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i samotná hudba (Cook 1995: 15). Avšak tato část Zuǒ Zhuànu je problematická, protože 

nevíme, zda se tato návštěva ve skutečnosti odehrála, ale dle určitých indicií lze usuzovat, že v 

době Letopisů tance Dà wǔa Dà Xià už nějakým způsobem plnily svou funkci. Dà 

wǔreaktivoval zhouské vítězství nad Shangy a tím přispíval k legitimizaci moci. Jak se 

podrobně rozebíralo výše, zatímco původ tance Dà Xià je problematický, Dà wǔpůsobí 

hodnověrně a také je zmiňován v Hovorech:  

子謂韶,「盡美矣,又盡善也。」謂武,「盡美矣,未盡善也。」  

Mistr hovořil o tanci Sháo: „Je svrchovaně krásný, i svrchovaně 

dobrý.“ Hovořil o tanci Wǔ: „Je svrchovaně krásný, ale není svrchovaně 

dobrý.“ (Lúnyǔ, Bā yì 25) 

Druhý příklad z tabulky poukazuje na předvádění songské verze Sānglínu 

na důkaz úcty a vděčnosti jinskému vévodovi, který byl hegemonem a proto mu 

byla poskytnuta tato zvláštní výsada. Právo na předvedení skladby Sānglín ku příležitosti 

pohoštění a obětování v této době měli jenom lenní státy Song a Lu. Tím, že songští svolili k 

tomu, aby hegemon představení zhlédl, si ho chtěli zavázat a daly najevo respekt vůči jeho 

vyššímu postavení. Vidíme, že tanec funguje jako určitý prostředek pro navazování a zároveň 

strukturování politických vztahů.  

V Zuǒ Zhuànu je tematizován tanec Sānglín. Významový rozdíl mezi Sānglínem 

a dvěma dalšími dynastickými tanci Dà Xià a Dà wǔ spočívá v tom, že Sānglín reaktivuje 

a připomíná mýtické počátky rodu bez nějakých politických konotací. Na rozdíl od dvou 

dalších tanců chybí tam aspekt zhouského vojenského záběru a předávání dynastické moci. S 

hypotetickou úvahou si kladu otázku, zda to nemůže souviset s posunem v chápání dynastické 

moci od Shangů k Zhouům? 

O tom, že se zájem o Sānglín zmenšil, rovněž svědčí fakt, že v Lǐjì se tato hudebně-

taneční kompozice již vůbec nezmiňuje, což bude názorně ukázáno v níže uvedené tabulce. I 

když údaje o zhouských rituálech pocházejí z pozdějších záznamů, můžeme si dovolit úvahu, 

že Zhouové se obecně více odkazovali na historické precedenty a tímto i hudební představení 

dostávala více historický náboj coby propojení pravomoci současných králů s velkými 

panovníky. 
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8.2 Lǐjì 

Samozřejmě tance dynastického legitimizačního charakteru byly multifunkční. Byly 

vytvořeny za určitým účelem, ale pak bylo jimi různě manipulováno, funkce a význam tance 

se dají oddělit na základě kontextu, kde se tanec odehrával. Na základě souhrnné tabulky 

příkladů použití tance v Lǐjì pokusím se ukázat, že jeden tanec může fungovat ve vícero užití 

za vícero účelech: 

Tabulka 3. Záznamy o použití tanců podle Lǐjì 

Záznam Tanec Příležitost 

 

Lǐjì, Nei Ze 79 

勺 

Sháo 

象 

Xiàng 

大夏 

Dà Xià 

學樂 

Součást vzdělání 

Lǐjì, Ming Tang Wei 4 象 

Xiàng 

大武 

Dàwǔ 

大夏 

Dà Xià 

魯禘 

Vévoda z Lu předvádí 

rituál dì 

Lǐjì, Ji Tong 33 象 

Xiàng 

大武 

Dàwǔ 

天子大祭礼 

Syn nebes během 

velkého obětního rituálu 
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大夏 

Dà Xià 

Lǐjì, Wen Wang Shi Zi 

30 
象 

Xiàng 

大武 

Dàwǔ 

天子視學 

Syn nebes během 

úřední kontroly škol 

 

Lǐjì, Jiao te sheng 11 

 

大武 

Dàwǔ 

諸侯之僭禮也 

Lenní 

knížata přisvojili si právo 

na používání tance Dà wǔ 

Lǐjì, Zhongni yan ju 5 象 

Xiàng 

武 

Wǔ 

夏 

Xià 

兩君相見 

Setkání dvou vládců 

 

Na základě výše uvedených příkladů bylo možno vyčlenit dvě základní funkce tanců: 

(1) tance sloužící k legitimizaci moci a (2) tanec v kontextu konkrétních sociálních 

a politických interakcí s cílem poukázání na význam okamžiku, hosta nebo setkání. 

Pokud jde o první funkci, je vidět, že zhouské pojetí tanců a hudby těsně souvisí s 

konceptem mandátu nebes a přesouvá se k větší historičnosti, pozorujeme odkazy na historické 

události, které často souvisejí s mýtem o ovládnutí či uspořádáním podnebesí. Příkladem 

vojenského ovládnutí muže sloužit Dà wǔ, zatímco Dà Xià a Velký Yu nárokují na mýtické 

uspořádání státu coby záminku k ospravedlnění moci. Druhý aspekt použití tanců sloužil k 

navazování a zároveň strukturování politických vztahů. 
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9. Závěr 

Tato práce se zabývala zejména těmito tématy: 1) významu hudby a tance pro 

legitimizaci politické moci zhouského královského domu a vládnoucích rodů jednotlivých 

lenních států, a to především prostřednictvím připomínáním jejich zakladatelských mýtů, 

legend a významných politických událostí, 2) užití hudby a tance v politických interakcích 

mezi jednotlivými státy a aristokratickými domy doby Západní Zhōu a Letopisů. 

Demonstrace privilegií měla rovněž fyzický výraz vyjádřený bronzovým předmětem. 

Odraz hierarchického uspořádání v závěsných hudebních orchestrech a v řadách tanečníků 

z pozdějších textů odpovídá duchu pozdě západozhouské rituální reformy, jak můžeme 

pozorovat na základě souborů bronzových obřadních nádob. Zároveň teprve v této době se 

uplatňují masivní orchestry bronzových obřadních zvonů, což naznačuje, že i v hudebních 

představeních došlo k zásadním změnám a lze uvažovat, že se to týkalo i tance, zvláště když 

záznamy z Zuǒ Zhuànu a pozdějších textů (Lǐjì, Zhōulǐ, Lúnyǔ) odrážejí přísnou hierarchizaci 

v duchu západozhouské rituální reformy. Proto si myslím, že i pozdější texty se do určité míry 

daly použít pro pochopení obecnějšího přístupu k sociálnímu významu rituální reformy a její 

důsledků.  

Byla to právě slábnoucí moc v zhouských rukou a vnitřní protiklady narůstající uvnitř 

státu, které Zhouy přiměly k provedení rituální reformy. Vytvoření striktních pravidel v rámci 

rituální reformy bylo reakcí na společenskou krizi a snahou o znovunastolení stabilního 

společenského řádu. Zhouové se stále častěji odvolávali na slavnou historii a připomínali si 

kontinuitu soudobých vládců ve vztahu k velkým panovníkům minulosti, což byli často 

zakladatelé dynastie. Proto se vizuální rituály, které  představovaly a reaktivovaly obraz předků, 

mohly stát efektivním způsobem, jak obrodit prestiž zhouské moci.  

Tance doprovázely toto blízké sepětí a byly prostředkem, kterým se současníci mohli 

přiblížit k velké síle minulosti. Proto osobní účast vládnoucího krále na rituálních dynastických 

tancích ho spojovala s jeho předky a dodávala mu legitimitu moci, což se pak promítá do 

choreografie tanců a vlastnictví souborů hudebních orchestrů. Takto, i když tance nehovořily 

otevřeně o mocenském nároku, byla historie nabytí politické moci obsažena v každém z nich 

a byly tedy politickým nástrojem, který spojoval minulost s legitimizací politické moci v 

současnosti.   
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11.  Přílohy 

Příloha 1. Falkenhausenova rekonstrukce rozmístění staveb ve velkém chrámu během 

rituální střelby z luku v polovině či konci 5. století př. n. l. 

 

 

Obr. (b) podle podle Falkenhausen (1993). Suspended music: Chime-bells in the culture of 

bronze age China, fig. 16, str. 31. 

 

 


