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Konfuciánsky ideál harmonického spoločenstva podľa noriem rodu Wu z Mingzhou

Abstrakt

Abstrakt: Táto práca sa zameriava na charakteristiku štruktúry a hodnôt utváraných 
rituálmi v spoločenstve príbuzných a ako sa tieto charakteristiky následne podieľali na 
harmonickom fungovaní spoločenstva a jeho ideologického vzťahu so štátom v otázke 
výkonu moci na lokálnej úrovni. Dané rituály sú čiastočne miestne a časovo ohraničené na 
jedno spoločenstvo, pretože sú skúmané len v rozsahu prameňa „Rodinné normy a obrady 
rodu Wu z Mingzhou“ (Mingzhou Wu shi jiadian), rituálnej príručky kompletizovanej Wu 
Dim (zomrel 1736) z osady Mingzhou, ktorá bola súčasťou Huizhouskej prefektúry (v 
súčasnosti juh provincie Anhui). Na druhej strane tento text v mnohom vychádzal z Zhu Xiho 
„Rodinných rituálov“ (jiali), ktoré boli ponímané ako norma pre výkon rituálov naprieč celou 
krajinou. Hlavnými rituálmi, ktorými malo byť spoločenstvo spravované bol obrad dospelosti, 
svadobné rituály, pohrebné rituály a obety predkom. Jednotiacim princípom rituálmi 
vytváranej štruktúry a hodnôt bola seniorita. Štruktúra rodu bola formovaná hlavne systémom 
nadradenosti línií prvorodených synov (zongfa) a medzi hodnotami bola dominantná 
oddanosť rodičom či staršej generácii (xiao). Štruktúra a hodnoty produkované týmito 
rituálmi posilňovali náklonnosť medzi členmi rodu a podporovali blízke ako aj vzdialené 
príbuzenské vzťahy, ktoré potom slúžili ako dva typy sietí pre výpomoc ekonomicky či 
sociálne slabším príbuzným, vytvárajúc tak harmonické spoločenstvo. Jiadian povyšuje 
rituály na prostriedok správy celej spoločnosti. Táto filozofia a rodová samoorganizácia mala 
jednak oporu v kanonických konfuciánskych spisoch a jednak v aktívnej politike dvora ako sa 
to javí napríklad v cisárskych ediktoch (shengyu). Dvor sa snažil delegovať povinnosti 
súvisiace s lokálnou správou rodom, aby sa tak odbremenila personálne obmedzená štátna 
administratíva a znížila nutnosť sociálnej intervencie zo strany štátu. Rodinné rituály tak 
vytvárali spoločenskú realitu z ktorej benefitoval rod ako aj štát.
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