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Úvod

Po celom svete známa a obľúbená panda veľká (Ailuropoda mela-
noleuca) je v povedomí azda každého z nás prirodzene a neodmysli-
teľne spojená s Čínou. Tam o nej hovoria ako o „národnom poklade“
(guóbǎo 国宝)1 a právom ju možno považovať za akýsi neoficiálny
symbol tejto krajiny.2 Z rôznych populárno-náučných i vedeckých mo-
nografií sa dozvedáme, že „v Číne bola panda považovaná za vzácne
a cenné zviera už v dávnych dobách“ (Schaller 1999: 87), že dávno
predtým, ako na Západe dostala svoje dnešné pomenovanie, bola
známa pod čínskymi názvami pi, pixiu a mo (Schaller 1985: 5), že bola
najviac ceneným zvieraťom chovaným v cisárskych záhradách za
vlády dynastie Východných Han (Catton 1990: 5), že tangský básnik
Bái Jūyì白居易 (772 – 846) opísal pandu v básni Óda na paraván s mo
(Wáng 2005: 12), že „22. októbra 685 čínsky cisár poslal japonskému
tennō dar dvoch živých bielych medveďov [pandy] spolu so sedemde-
siatimi bielymi medvedími kožušinami“ (Perry 1969: 14) atď. 

Na druhej strane, v tradičnej čínskej kultúre motív pandy nikde ne-
nachádzame.3 Vo výtvarnom umení sa panda objavuje až v dvadsiatom

163

Studia Orientalia Slovaca, Vol. VIII (2009)

1 Tento výraz sa v čínštine už stal takmer synonymným pomenovaním pandy veľkej. Okrem toho
ju v súčasných textoch často nazývajú aj „živou fosíliou“ (huóhuàshí 活化石), pretože ako
jeden z mála moderných živočíšnych druhov prežila dobu ľadovú.

2 Viď napr. Wikipedia, heslá „Giant Panda“ a „List of national animals“.
3 Osobné pozorovanie autora a jeho niekoľkoročná priebežná komunikácia na túto tému s Čí-
ňanmi z rôznych oblastí a spoločenských vrstiev, vrátane obyvateľov provincie Sìchuān, domo-
viny pandy veľkej.
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storočí v spojení s menami maliarov ako Wú Zuòrén 吴作人 (1908 –
1997), Lǚ Lín 吕林 (1920 – 1994) či Zhāng Jǐnbiāo 张锦标 (nar.
1935), pričom jej zrejme prvé vyobrazenie na svete paradoxne pochá-
dza z Európy (viď obr. 2).4 Vstup pandy na hudobnú scénu podnietili až
udalosti roku 1983, keď začal v provincii Sìchuān masívne odumierať
bambus a zovšadiaľ sa ozývali hlasy vyzývajúce na pomoc hladujúcim
pandám. Populárnu pieseň „Panda Mimi“ (Xióngmāo Mīmi 熊猫咪
咪)5 o pande ohrozenej nedostatkom potravy končiacu sa optimistic-
kým prísľubom pomoci a krajšieho zajtrajška, ktorú rok na to uviedla
speváčka Chéng Lín 程琳 (nar. 1967), pozná hádam každý Číňan. No
v tradičných ani v ľudových piesňach sa žiadne pandy nevyskytujú
a rovnako nefigurujú ani v ľudovej slovesnosti či vo frazeológii čín-
štiny. Aj súčasný čínsky názov pandy sa javí ako pomerne nová záleži-
tosť, v starých prameňoch by sme ho na rozdiel od názvov iných zvie-
rat hľadali márne. 

Prirodzene sa ponúka otázka: ak v čínskych dejinách mala panda
naozaj také postavenie a bola známa pod toľkými menami, ako uvá-
dzajú vyššie uvedení a mnohí iní autori, prečo potom tak pozoruhodné
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Obr. 1: Heslo Panda veľká v čínskom encyklopedickom slovníku Cíhǎi.

4 Ilustrácia v knihe Milne-Edwards – Milne-Edwards 1868-1874 .
5 Album „Nové topánky, staré topánky“ (Xīn xiézi, jiù xiézi新鞋子, 旧鞋子); text a hudbu napí-

sal známy taiwanský skladateľ a spevák Hóu Déjiàn 侯德健 (nar. 1956).
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zviera, vôbec nepreniklo do tradičnej kultúry, ktorá nielenže hojne vy-
užíva motívy žijúcich zvierat ale vypomáha si aj mytologickými
tvormi? Aby sme lepšie spoznali, do akej miery mohla byť panda v sta-
rej Číne známa, pokúsime sa najprv zistiť, ako ďaleko do minulosti
siaha jej súčasné čínske pomenovanie, osvetliť otázku jeho pôvodu
a v nadväznosti na to kriticky preskúmame, či údajné historické názvy
pandy uvádzané v súčasných publikáciách skutočne označovali toto
zviera a teda či sa panda v čínskej literatúre vôbec vyskytovala .

Súčasný názov

V modernej čínštine sa panda veľká nazýva dàxióngmāo 大熊猫
(„veľká medvedia mačka“) prípadne dàmāoxióng大猫熊 („veľký ma-
čací medveď“), skrátene xióngmāo alebo māoxióng. Popredný čínsky
prírodovedec a uznávaný odborník na pandy Hú Jǐnchù 胡锦矗 v člán -
ku z roku 1981 uvádza, že moderný názov pandy veľkej znel pôvodne
māoxióng. Keď sa však zmenil tradičný vertikálny spôsob písania
sprava doľava na horizontálny zľava doprava, na výstave v Beibeiskom
múzeu6 boli štítky už písané novým spôsobom, no návštevníci ešte
stále zvyknutí na tradičný smer písania čítali znaky māo a xióng sprava
doľava ako xióngmāo (Hú 1981b: 16). Toto vysvetlenie je v súčasnosti
značne rozšírené,7 ale ako dokazuje Zhū Jiànsòng 朱建颂 v článku 
„V tridsiatych rokoch už existoval názov xióngmāo“ uverejnenom
v časopise Cíkù jiànshè tōngxùn,8 zrejme mylné (Zhū 1999: 50). Zhū
správne poukazuje na to že výraz xióngmāo sa objavil už v slovníku
Zhōnghuá dà zìdiǎn 中华大字典 („Veľký čínsky slovník znakov“)
z roku 1915, kde označoval pandu červenú (ZDZ 1915: Sì巳 25) a ne-
skôr v slovníku Cíhǎi 辞海 („More slov“) z roku 1938, kde je aj na-
priek chybám a nepresnostiam jasné, že sa vzťahoval na pandu veľkú:
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6 Beibeiské múzeum (Běibèi bówùguǎn 北碚博物), známe múzeum v meste Chóngqìng. Hú ne-
píše, v ktorom roku sa výstava konala.

7 Porovnaj napr. DGMK; Tán 2005: 32; Wáng 2005: 75.
8 Cíkù jiànshè tōngxùn 詞庫建設通訊, časopis vydávaný Hongkongskou spoločnosťou pre čín-

sky jazyk (Xiānggǎng Zhōngguó yǔwén xuéhuì香港中國語文學會, The Chinese Language So-
ciety of Hong Kong Ltd.) v rokoch 1993 až 2000.
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怪獸名，產新疆；⋯⋯ 距今六十年前，為法國科學家比利大
衛氏所發現
Názov vzácneho zvieraťa, ktoré sa vyskytuje v Xīnjiāngu [sic!]; ... pred 
šesť desiatimi rokmi bola objavená francúzskym vedcom pánom Billym
[sic!] Davidom9 (Cíhǎi 1938; citované podľa Zhū 1999: 50)

Zhū uvádza tieto záznamy ako dôkazy na podporu Yáo Déhuáiovej
姚德怀 argumentácie na stránkach predchádzajúcich čísiel toho istého
časopisu. Podľa Yáoa xióngmāo nevzniklo z māoxióng, v dôsledku
zmeny smeru písania, ale koexistuje paralelne s ním minimálne rov-
nako dlho10 (Yáo 1997: 36-37). Navyše obdobná situáciu existuje aj
v angličtine, kde je vplyv zmeny smeru písania bezpredmetný (Yáo
1999: 49-50). Yáo dokladá svoje tvrdenie citátom z hesla Panda
v Enyclopaedia Britannica: „The lesser (red, or common) panda (Ailu-
rus fulgens) [...]. Sometimes called bear cat, or cat bear [...]“ (NEB Mi
1985: IX 110).

To že panda červená má v angličtine synonymá bear cat a cat bear11

je dôležitým postrehom, ktorý však Yáo ďalej nerozvádza. Nám tým
však poskytuje stopu pre pátranie po možnom pôvode súčasného čín-
skeho názvu pandy. Anglické bear-cat jednak svojou štruktúrou i vý-
znamom svojich zložiek presne zodpovedá čínskemu xióngmāo, jednak
je uňho výskyt doložený skôr ako u čínskeho ekvivalentu. Zatiaľ čo 
xióngmāo nachádzame prvý krát v slovníku Zhōnghuá dà zìdiǎn z roku
1915, výraz bear-cat bol zachytený už v roku 1890 v slávnom a veľmi
kvalitnom americkom slovníku The Century Dictionary. Navyše bear-
cat je v angličtine názvom pandy červenej (Ailurus fulgens), ktorý
nikdy neoznačoval pandu veľkú, a xióngmāo pri svojom najstaršom
preukázanom výskyte tiež označovalo iba pandu červenú. Z týchto sku-
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9 Pandu veľkú objavil roku 1869 francúzsky lazaristický misionár baskického pôvodu Jean Pierre
Armand David (1826-1900) pochádzajúci z pyrenejského mestečka Espelette. Nevedno prečo sa
tu pred jeho priezviskom uvádza Bǐlì 比利, čo je obyčajne prepisom anglického Billy. Azda
skratka z Bǐlìniúsī shān 比利牛斯山 (Pyreneje) alebo neobvyklý prepis jeho mena Pierre či
francúzskeho oslovenia „père“, ktorým býval A. David často titulovaný?

10 V skutočnosti sa zdá, že paradoxne je možno práve xióngmāo staršieho dáta; v ZDZ (1915) na-
chádzame xióngmāo, ale chýba tam māoxióng.

11 V autoritatívnom dvadsaťzväzkovom slovníku anglického jazyka The Oxford English Dictio-
nary nachádzame iba heslo bear-cat, nie cat bear.
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točností vyvodzujeme záver, že čínske xióngmāo je pravdepodobne
kalkom vytvoreným podľa anglického bear-cat, ktorého význam bol
neskôr v čínštine rozšírený aj na pandu veľkú.12

Biely medveď

Ako sme ukázali vyššie, xióngmāo a māoxióng sú pomerne nové,
moderné názvy, navyše pravdepodobne cudzieho pôvodu. Najstarším
bezpečne doloženým tradičným čínskym názvom je báixióng 白熊
(biely medveď), ktorý zaznamenal objaviteľ pandy veľkej, francúzsky
misionár Armand David, keď sa medzi 1. marcom a 22. novembrom
1869 zdržiaval v Mùpíngu13: 
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12 Podobným procesom prešlo v európskych jazykoch slovo „panda“, výpožička neznámeho pô-
vodu (himalájske jazyky?, viď Catton 1990: 4-5), ktoré tiež pôvodne označovalo iba pandu čer-
venú a až neskôr začalo zahŕňať aj pandu veľkú. Napr. v angličtine bola panda veľká spočiatku
známa ako „strakatý medveď“ (parti-coloured bear), až riaditeľ Britského prírodovedného
múzea Sir E. Ray Lankester (1847 – 1929) roku 1901 navrhol, aby bola nazývaná pandou.

13 Mùpíng穆坪, súčasný okres Bǎoxīng宝兴 pod správou mesta Yǎ’ān 雅安, provincia Sichuan.

Obr. 2: Prvé vyobrazenie pandy veľkej.
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Ďalším zaujímavým novým zvieraťom, ktoré som videl v týchto ho-
rách, je čiernobiely medveď, i keď niektoré vlastnosti jeho kostry ho od
pravých Ursus vzďaľujú a približujú ho k pandám: Pán A. Milne Ed-
wards preň vytvoril rod Ailuropus. Toto zviera, ktoré lovci volajú Paé-
shioung [báixióng] (biely medveď), je oveľa vzácnejšie ako čierny alebo
tibetský medveď, ktorý obýva tie isté lesy [...]. (David 1871: 88-89)

Viacerí autori14 sa odvolávajú na údajné Japonské cisárske anály
(angl. Japanese Imperial Annals) či Japonskú cisársku ročenku (čín.
Rìběn huángjiā niánjiàn日本皇家年鑒), kde sa vraj uvádza, že čínska
cisárovná Wǔ Zétiān15 poslala roku 685 japonskému cisárovi Tem-
muovi 天武 (vládol 672 – 686) pár živých „bielych medveďov“ (vraj to
boli pandy) a 70 koží ako štátny dar.16 Cisárska ročenka sa v čínskom
texte uvádza v dvojitých lomených zátvorkách, z čoho vyplýva, že by
to mal byť názov knihy. Avšak v žiadnej encyklopédii ani na internete
sme nenašli nijakú kroniku z obdobia okolo roku 685, ktorá by sa na-
zývala Japonskú cisársku ročenka či Cisárska ročenka. Na internete sa
Cisárska ročenka objavuje len na čínskych stránkach a aj to iba v súvis -
losti s vyššie spomenutým štátnym darom. Vzniká preto podozrenie, že
v skutočnosti ide o všeobecné meno „(jedna, nejaká) cisárska ročenka“,
ktorá môže mať vlastný názov úplne iný. Autori článkov zrejme odpi-
sovali z jedného zdroja (alebo jeden od druhého) a z pôvodne všeobec-
ného „v (jednej) japonskej cisárskej ročenke sa píše ...“ urobili vlastné
meno – „v japonskej Cisárskej ročenke sa píše .... .“ Udalosti siedmeho
storočia sú zachytené v dvoch významných japonských kronikách, Ko-
jiki 古事記 (Zápisy o dávnych veciach) a Nihongi 日本紀 (Japonské
záznamy).17 Nihongi je podrobnejšia, preto sa zameriame práve na ňu.
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14 Napr. Perry 1969: 14; Sūn 2007b: 2-3, 2008: 825 a mnohí iní.
15 Wǔ Zétiān 武则天, vl. menom 武曌Wǔ Zhào, jediná panovníčka v čínskych dejinách; oficiálne

vládla v rokoch 690 – 705, neoficiálne už od r. 684.
16 Perry (1969: 14) udáva presný dátum 22. októbra 685, avšak neuvádza mená panovníkov. Ta-

kúto udalosť spomína aj Schaller (1985: 7), aj keď sa nezmieňuje o Cisárskej ročenke ani
o počte koží, namiesto cisárovnej Wǔ Zétiān uvádza vnuka cisára Táng Tàizōnga 唐太宗 (vl.
menom Lǐ Shìmín 李世民, vládol 626 – 649) a pri formulácii je opatrnejší: „[...] Táng Tàizōn-
gov vnuk možno poslal dve živé pandy rovnako ako aj veľa koží do Japonska [...].“ Táng
Tàizōng mal dvoch vnukov, ktorí sa stali cisármi: Lǐ Xiǎna 李显 (cisár Zhōngzōng 中宗, vládol
683 – 684, 705 – 710) a jeho mladšieho brata Lǐ Dàna 李旦 (cisár Ruìzōng 睿宗, vládol 684 –
690, 710 – 712).

17 Plným názvom Nihon shoki 日本書紀 („Japonské písomné záznamy“), po čínsky písané prvé
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V záznamoch za rok 685, tj. štrnásty rok vlády cisára Temmua, sa spo-
mína v súvislosti s „bielymi medveďmi“ iba to, ako japonský cisár ob-
daroval ich kožou svojich princov a ministrov: 

壬戌皇太子以下及諸王卿并四十八人賜羆皮山羊皮各有差
(NS 1610: XXIX 43)
19. deň. Cisár obdaroval štyridsiatich ôsmich princov a ministrov od ko-
runného princa nižšie kožami bielych medveďov18 a horských kôz rôznej
hodnoty (Nihongi 1980, zv. 2: 371).

Záznam o dvoch živých „bielych medveďoch“ a 70 kožiach nie je
z roku 685 ani z obdobia vlády cisára Temmua, ale z roku 658, čiže zo
štvrtého roku panovania cisárovnej Saimei (齊明, vládla 655 – 661),
a tento dar neposiela čínska cisárovná ale guvernér japonskej provincie
Koshi:

是歲越國守河部 引田臣比羅夫討肅慎献生羆二羆皮七十枚 
(NS 1610: XXVI 7)
V tomto roku bol Abe no Hikida no Omi no Hirafu, guvernér provincie
Koshi,20 na výprave proti Sùshènom.21 Venoval cisárovnej22 dvoch živých
bielych medveďov [a sedemdesiat koží bieleho medveďa]23 (Nihongi
1980, zv. 2: 257).
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japonské oficiálne dynastické anály, pochádzajú z roku 720 a zachytávajú obdobie od mýtic-
kých počiatkov až po vládu cisárovnej Jitō持統 (686 – 697).

18 Aston niekde prekladá ako „polárne medvede“ (polar bears) inde „biele medvede“ (white
bears); pretože ide o synonymá, vzhľadom na kontext tejto práce volíme jednotný preklad
„biele medvede“.

19河 má byť阿, 部sa píše tiež ako 倍.
20 Súčasná oblasť Hokuriku na ostrove Honshū.
21 Sùshèni 肅愼 boli etnikum pravdepodobne tunguzského pôvodu žijúce v severovýchodnej Číne

a spomínané v starých čínskych knihách (Guóyǔ 國語, Shānhǎi jīng 山海經). Znaky 肅愼 sa
vyskytujú aj v japonských kronikách, kde sa čítajú ako Mishihase alebo Ashihase. Podľa niek-
torých historikov boli Mishihase identickí s čínskymi Sùshènmi, podľa iných Japonci na zá-
klade znalosti čínskych dokumentov týmto názvom jednoducho označovali domorodých obyva-
teľov severovýchodu. 

22 Aston prekladá „cisárovi“; v origináli je predmet vynechaný, ale z kontextu a použitého slovesa
jasne vyplýva .

23 V Astonovom preklade sa nespomína „sedemdesiat koží bieleho medveďa“, ale v japonskom
origináli sa o kožiach píše, preto ich uvádzame v hranatých zátvorkách.
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To čo sa tu prekladá ako „biely medveď“ je v origináli znak 羆, ku
ktorému W. G. Aston, prekladateľ kroniky Nihongi, poznamenáva: 

Znak tu použitý [...] čítajú Japonci ako shiguma a opis tohto zvieraťa uve-
dený v Yamadovom slovníku a v „Sansaidzuye“ ukazuje jednoducho na
polárneho medveďa. V Murrayovej „Japonskej príručke“ píše Dickins, že
polárny medveď sa niekedy objaví na pobreží Hokkaida, ale je vzácny.
Nižšie sa spomína sedemdesiat koží羆 (XXVI.15), počet, ktorý vzbudzuje
podozrenie, že zviera, o ktorom tu je reč, azda predsa len nebude polárny
medveď ale Ursus arctos, veľký hnedý medveď, ktorý sa hojne vyskytuje
vo všetkých týchto severných krajoch od Eza po Kamčatku a ktorý je dosť
odlišný od oveľa menšieho čierneho medveďa japonských ostrovov. Je
však možné, že polárny medveď mohol byť v tom čase v Ezu hojnejší (Ni-
hongi 1980, zv. 2: 257).

Koža 羆 sa v Nihongi spomína ešte dvakrát, obe zmienky sú z ob-
dobia cisárovnej Saimei:

髙麗使人持羆皮一枚稱其價曰綿六十斤市司咲而避去髙麗畫師
[子]24麻呂設同姓賔於私家日倩[借]官羆皮七十枚而爲賔席客
羞恠而退 (NS 1610: XXVI 10)
[...] vyslanci z Koryŏ25 mali kožu bieleho medveďa,26 za ktorú pýtali šesť -
desiat libier surového hodvábu. Správca trhu sa tomu len zasmial a odišiel.
Akýsi maliar z Koryŏ menom Komaro si toho dňa, keď vo svojom sú-
kromnom dome hostil ľudí rovnakého priezviska, požičal sedemdesiat
úradných koží bieleho medveďa, aby mali na čom sedieť. Zahanbení
a užasnutí hostia odišli (Nihongi 1980, zv. 2: 263).

Kronika Nihongi teda nielen že nezaznamenáva žiaden čínsky štátny
dar bielych medveďov, a takáto udalosť by bola iste dosť významná, aby
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24 Znak 子 je dopísaný vedľa rukou červenou farbou a vyskytuje sa aj v elektronickej verzii Ni-
hongi (<http://miko.org/~uraki/kuon/furu/text/syoki/syokitop.htm> , 20.5.2009).

25 Štát Koryŏ高麗 existoval na kórejskom polostrove v rokoch 918 až 1392. Tu sa zrejme myslí
skorší kórejský štát Koguryŏ高句麗 (37 pred n. l. – 668 n. l.), ktorého názov sa v čínskych kro-
nikách často skracoval na Koryŏ.

26 Aston prekladá „medvediu kožu“, ale kvôli presnosti a jednote sme jeho preklad upravili na
„kožu bieleho medveďa“.
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stála za zmienku, ale nič nenasvedčuje ani tomu, že „biele medvede“
v nej spomínané sú vôbec pandy. Pandy sa v oblastiach výpravy guver-
néra Abe no Hirafu ani na kórejskom polostrove totiž nevyskytujú.

Údajné staré názvy pandy

Pri pátraní po názvoch pandy v čase pred rokom 1869 sa púšťame
na neistú pôdu špekulácií, ktoré majú svoj počiatok v roku 1956, keď
Zhōu Jiànrén 周建人 (1888 – 1984), brat slávneho spisovateľa Zhōu
Shùréna 周树人 alias Lǔ Xùna 鲁迅, uverejnil v deníku Rénmín rìbào
人民日报 krátku esej O pandách, v ktorej okrem iného píše: 

Podľa výskumníkov ju [t. j. pandu] miestni ľudia volajú „biely medveď“
[...] Mimoriadne sčítaný pán Fù Yùnsēn,27 editor slovníka Cíyuán, mi raz
povedal, že to, čo v dávnych dobách nazývali píxiū 貔貅, bude asi toto
zviera. Hoci si nebol celkom istý, keď mi to hovoril, nebude na škodu to tu
spomenúť (Zhōu 1956: 8).

Neskôr, roku 1973 Gāo Yàotíng 高耀亭 v článku „Záznamy
o pande veľkej v starých písomných prameňoch našej vlasti“28 prezen-
toval názor, že zviera mò 貘 spomínané v starých knihách je vlastne
panda veľká (Sūn et al. 2008: 819) a začiatkom osemdesiatych rokov
uverejnil známy čínsky odborník na pandy Hú Jǐnchù viacero článkov,
kde okrem píxiū a mò uvádza ešte mnoho ďalších údajných starých ná-
zvov pandy. Niekoľko z nich sa objavilo aj v európskych a amerických
publikáciách, či už odborných (Schaller et al. 1985: 5-7) alebo popu-
lárno-náučných (Catton 1990: 5; Schaller 1999: 87, 146). Azda najúpl-
nejšie sú tieto názvy zhrnuté v Registri názvov pandy veľkej (Hú
1981b: 15-16), kde sa uvádza 25 mien:29
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27 Fù Yùnsēn 傅运森 (1872 – 1946?), historik a dlhodobý editor vydavateľstva Shāngwù yìnshū-
guǎn (The Commercial Press).

28 „Wǒguó gǔjí zhōng duì dàxióngmāo de jìzǎi 我国古籍中对大熊猫的记载.“ Dòngwù lìyòng yǔ
fángzhì, 1973, č. 4, s. 31-33.

29 Hú uvádza zjednodušené znaky, ale vzhľadom na prácu so starými prameňmi, ich tu prepisu-
jeme do znakov nezjednodušených a zároveň opravujeme chybne uvedené znaky podľa podôb,
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11. pí 貔 (豼)30

12. xiū 貅
13. píxiū 貔貅
14. báihú 白狐 (biela líška)
15. hù 豰
16. zhíyí 執夷
17. zhìshòu 摯獸
18. báipí 白羆 (biely medveď)
19. wénpí 文羆 (škvrnitý medveď)
10. píqiú 皮裘
11. jiǎoduān31角端 (názov mýtického jednorožca)
12. gānjiàng 干將 (názov legendárneho meča)
13. mòyé 鏌鎁 (názov legendárneho meča)
14. mò貘
15. mú獏
16. mò貊
17. mò     32

18. xuánmò玄貘 (čierne, tmavé mò)
19. múhuī 獏  33 (názov obludy požierajúcej ľudské mozgy)
20. báibào白豹 (biely leopard)
21. měngbào猛豹
22. měngshìshòu猛氏獸
23. niètiě齧鐵 („železohryz“)
24. shítiěshòu食鐵獸 („železožrút“)
25. línyún林云

Vyššie uvedené názvy sú v Číne aj v súčasnosti často bez akýchkoľ-
vek pochybností prijímané ako historické pomenovania pandy veľkej.
Húov Register sa v prakticky nezmenenej podobe objavuje v časopi-
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v akých sa skutočne vyskytujú v príslušných prameňoch. Všade kde sme vykonali takúto
opravu, pripájame poznámku.

30 V zátvorkách uvádzame variantné formy znakov (yìtǐzì异体字) a prípadný preklad či vysvetle-
nie slova.

31 Niekde sa uvádza výslovnosť lùduān (viď napr. rovnomenné heslo v anglickej a čínskej verzii
Wikipédie). My sa pridŕžame výslovnosti podľa Veľkého slovníka čínskeho jazyka (HDC 1986-
1994: X 1354).

32 Hú uvádza ako 狛.
33 Hú uvádza ako 貘.
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seckej publikácii (Tán 2005: 32) a na webových stránkach Science Mu-
seum of China (Zhōngguó kēpǔ bólǎn)34 (DGMK); oba články sú bohu-
žiaľ plagiátmi najhrubšieho zrna bez odkazu na pôvodný zdroj.

Niektoré výrazy v Registri už na prvý pohľad pôsobia fantasticky
a nezapadajú do obrazu pandy. Jiǎoduān 角端 je mýtický jednorožec
zmienený v Sīmǎ Xiāngrúovej35 „Básni o Hornej obore“ (Shànglín fù
上林赋). Básnik ho neopisuje, ale podľa opisov v iných dielach vyzerá
ako prasa a na nose má roh, ktorý sa hodí na výrobu luku.36 Podľa ešte
ďalších prameňov vyzerá ako byvol.37 Hú (1981a: 8) cituje z qings -
kej Kroniky okresu Hóngyǎ38 (Hóngyǎ xiàn zhì 洪雅县志), kde sa
v čas ti Yìwén zhì艺文志 nachádza záznam o jiǎoduān:

瓦屋山有獸焉其性食乕豹不傷人人不知其名以其似畫圖中角端
遂以名之長毛和尚云每雪深山僧徒雙洞溪即来止殿中僧反乃去
殿甚潔若日洒掃者然
Na hore Wǎwū žije zviera, ktoré žerie tigre a leopardy, ale neubližuje
ľuďom. Nevedno, ako sa volá, keďže však vyzerá ako jiǎoduān na obra-
zoch, nazývajú ho podľa neho. Dlhovlasý mních hovorí: „Vždy keď na-
padne veľa snehu a horskí mnísi idú k Potoku dvoch jaskýň, príde a zastaví
sa v sieni. Opúšťa ju, až keď sa mnísi vracajú. Je veľmi čisté, ako keby ho
denne čistili“ (HXZ 1813: XXIII 26).39
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34 Stránky sú zamerané na popularizáciu vedeckých poznatkov a fungujú pod záštitou Čínskej
akadémie vied.

35 Sīmǎ Xiāngrú 司马相如 (179 – 117 pred n. l.), známy tiež ako Sīmǎ Chángqīng 司马长卿,
jeden z najväčších básnikov obdobia Západných Hàn, preslávil sa dlhými opisnými básňami fù
赋. V „Básni o Hornej obore“ je vymenovaných viacero údajných názvov pandy uvádzaných
v tejto práci (jiǎoduān, zōuyú, pí, mò, měngshì). Žiaden z nich nie je bližšie opísaný, ale zdá sa
že básnik mal na mysli rôzne tvory.

36 Guō Púov (276 – 324, viď pozn. 49) komentár citovaný v Péi Yīnových裴骃 Zobraných výkla-
doch k Zápiskom historika (Shǐjì jíjiě 史记集解) pochádzajúcich z obdobia Južných a sever-
ných dynastií v časti Životopis Sīmǎ Xiāngrúa (Sīmǎ Xiāngrú lièzhuàn 司马相如列传) (HDC
1986-1994: X 1354). Slovník Shuōwén jiězì说文解字 zo začiatku 2. storočia n. l. uvádza len,
že má roh(y), ale nepíše na ktorom mieste hlavy (Xǔ 1966: IV xià 22). 

37 Sīmǎ Zhēnov 司马贞 komentár Hľadanie skrytého v Zápiskoch historika (Shǐjì suǒyǐn
史记索隐) z obdobia dynastie Táng citujúci Zhāng Yīho 张揖, filológa žijúceho v období Troch
ríš (HDZ 1986-1990: VI 3930).

38 Okres Hóngyǎ sa nachádza v provincii Sìchuān na juhozápadnom okraji Sečuanskej panvy, ad-
ministratívne patrí pod správu mesta Méishān 眉山.

39 Podobné záznamy nachádzame aj vo Wáng Shìzhēnej knihe Čo som počul v krajoch Lǒng a Shǔ
(Lǒng Shǔ yúwén陇蜀馀闻) z konca 17. storočia.
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Hú pri citovaní textu namiesto znaku rì 日 (denne) chybne uvádza
znak bái白 (biely), takže posledná veta uňho znie: „Je veľmi čisté, ako
biele [...]“ (Shèn jié ruò bái 甚潔若白[...]). Zvyšok vety je však takto
nezrozumiteľný. Je pravdou, že na hore Wǎwū sa pandy vyskytujú, ale
panda veľká nevyzerá ako mýtický jiǎoduān a už vôbec nežerie tigre
a leopardy. To, že zviera „neubližuje ľuďom“ je podľa nás príliš slabým
dôkazom, že tzv. jiǎoduān v tomto texte označuje pandu.

Gānjiàng 干將a Mòyé 鏌鎁 (tiež 鏌鋣, 莫邪 a pod.) boli názvy
dvoch legendárnych mečov, ktoré podľa tradície vyrobili manželia Gān
Jiàng a Mò Yé莫邪, mečiari kráľa Hé Lǘ阖闾 (vládol 514 – 496 pred
n. l.), vládcu štátu Wú 吴 z obdobia Letopisov. Prvý „mužský“, „yan-
gový“ meč bol pomenovaný podľa muža a druhý meč „ženský“, 
„yinový“ podľa jeho manželky. Príbeh je zaznamenaný v Letopisoch
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Obr. 3: Mýtický jednorožec jiǎoduān.
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štátov Wú a Yuè (Wú Yuè chūnqiū吴越春秋).40 Hú Jǐnchù odkazuje na
iný záznam, ktorý sa nachádza v Luó Yuànovom41 diele Ěryǎ yì.42 Tam
sa píše o veľkých zvieratách z hory Kūnwú昆吾,43 čo vyzerajú ako za-
jace; samec má zlatú srsť, samica striebornú. Dva takéto tvory vraj pre-
nikli do zbrojnice, kde požrali všetky železné zbrane. Keď ich zabili
a rozpárali im bruchá, zistilo sa, že zvieratá majú železné žlčníky a ľad-
viny. Z ich vnútorností potom vyrobili meče. Meč zo samca nazvali
Gānjiàng a meč zo samice Mòyé. Na konci príbehu je poznámka:
„Tieto dve zvieratá sa veľkosťou od mò líšia, ale ich sila a schopnosti
azda patria do kategórie mò, preto prikladám ich [príbeh]“ (Luó: VIII
7). Z uvedeného vyplýva po prvé, že Gānjiàng a Mòyé nie sú názvy
zvierat ale mečov a po druhé, že opis mýtických zvierat, z vnútorností
ktorých spomínané meče vyrobili, pandu vôbec nepripomína. Preto
možno skonštatovať, že názvy uvedených mečov neboli použité ani
v prenesenom zmysle na označenie pandy.

Múhuī 獏 je obluda požierajúcej ľudské mozgy opísaná v Knihe
o bohoch a podivuhodných veciach pripisovanej západohanskému au-
torovi Dōngfāng Shuòovi.44 Nie je nám známe z akého zdroja Hú
(1981a: 14) citoval, ale jeho citát sa na viacerých miestach líši od tex-
tov, ktoré sme mali k dispozícii my.45 Pre ilustráciu uvádzame príslušnú
pasáž z Knihy o bohoch a podivuhodných veciach:
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40 Dielo Zhào Yè 赵晔 z obdobia Východných Hàn, zaznamenávajúce historické udalosti štátov
Wú a Yuè od založenia dynastií až po 2. polovicu 5. storočia pred n. l. Obsahuje tiež viacero ľu-
dových legiend.

41 Luó Yuàn 罗愿 (1136 – 1184), songský učenec, autor výkladu Ěryǎ yì尔雅翼 (Krídla k Ěryǎ),
komentára k prvému čínskemu slovníku Ěryǎ尔雅 (Pravý vzor).

42 Presnejšie povedané je to príbeh z Wáng Jiāovych王嘉 Stratených príbehov (Shíyí jì拾遗记)
zaznamenaný v Ěryǎ yì. Ide o príbehy o nadprirodzenom (zhìguài xiǎoshuō 志怪小说) a ich
autor, tiež známy ako Wáng Zǐnián 王子年, pochádzal z obdobia dynastie Jìn.

43 Hora bohatá na medenú rudu spomínaná v Knihe hôr a morí (Shānhǎi jīng山海经, viď pozn.
53)

44 Dōngfāng Shuò东方朔 (154 – 93 pred n. l.), literát a básnik z obdobia Západných Hàn, mladší
súčasník Sīmǎ Xiāngrúa, traduje sa o ňom veľa anekdot. Pripisuje sa mu aj autorstvo Knihy
o bohoch a podivuhodných veciach (Shényì jīng神异经), ktorá napodobňuje Knihu hôr a morí
a opisuje fantastické bytosti žijúce v čínskych horách a riekach. Shényì jīng je v skutočnosti asi
neskoršie dielo.

45 Dōngfāng Shuò東方朔 (1875): Shényì jīng神異經. Hǔběi : Chóngwén shūjú (bez interpunk-
cie). Tiež: Dōngfāng Shuò 東方朔 (1934): Shényì jīng 神異經. In: Lìdài xiǎoshuō bǐjì xuǎn
(Hàn, Wèi, Liù cháo)歷代小説筆記選 (漢魏六朝). Shànghǎi : Shāngwù yìnshūguǎn (s inter-
punkciou). Text je v oboch vydaniach zhodný.

07 Vavrovsky str:Sestava 1  14.5.2010  16:09  Stránka 175



西荒之中有人焉長短如人著百結敗衣手虎爪名曰獏伺伺人獨行
輒食人腦或舌出盤地丈餘人先聞其聲燒火石以投其舌乃氣絕而
死不然食人腦矣
V Západných pustatinách žijú ľudia. Sú vysokí ako [obyčajní] ľudia, nosia
otrhané šaty [spletené] zo stoviek uzlov a miesto rúk majú tigrie laby. Na-
zývajú sa múhuī. Číhajú na osamelých pútnikov a živia sa ľudskými moz-
gami. Niektorí majú taký jazyk, že keď ho vyplazia, zvinú ho na zemi na
dĺžku vyše jedného zhàngu.46 Keď ich človek začuje, nech rozpáli na ohni
pazúrik a hodí im ho na jazyk. Tým sa [netvorovi] preruší tok energie
a zomrie. V opačnom prípade by zožral človeku mozog (Dōngfāng 1875:
Xīnán huāng jīng).

Hú v prvej vete namiesto „žijú ľudia“ (yǒu rén yān 有人焉) cituje
„žijú zvieratá“ (yǒu shòu yān 有獸焉) a potom vynecháva celý antro-
pomorfný opis obludy; ostatné rozdiely sú nepodstatné. Takéto mene-
nie a účelové vypúšťanie „nehodiaceho sa“ textu bohužiaľ nie je uňho,
ako uvidíme ďalej, ojedinelé (viď tiež jiǎoduān v predchádzajúcom
texte). Inak okrem nepodstatného faktu, že je v názve prítomný znak
mú 獏, ktorý je tiež variantným znakom pre iný údajný názov pandy,
mò貘, nevidíme žiadnu hypotetickú spojitosť medzi múhuī a pandou.

Niètiě („železohryz“) a shítiěshòu („železožrút“) sú si významovo
veľmi podobné. Prvé sa vyskytuje v už spomínanej Knihe o bohoch
a podivuhodných veciach, druhé možno nájsť v Básni o hlavnom meste
štátu Shǔ (Shǔdū fù蜀都赋) od Zuǒ Sīa47 v mierne odlišnej podobe ako
shí tiě zhī shòu食鐵之獸 a o tisícšesťsto rokov neskôr v Xú Kēovej48

Zbierke qingských historiek triedených do kategórií. Niètiě je v Knihe
o bohoch a podivuhodných veciach opísané ako zviera, ktoré „má rohy
a nohy podobné vodnému byvolovi, srsť čiernu ako lak, žerie železo
a pije vodu“ (Dōngfāng 1875: Zhōng huāng jīng). Zatiaľ čo niètiě pred-
stavovalo zviera, ktoré sa na pandu ani trochu nepodobá, shítiěshòu
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46 Tradičná dĺžková miera; 1 zhàng 丈 = 3,3333 m.
47 Zuǒ Sī左思 (asi 250 – 305), západojinský literát.
48 Xú Kē徐珂 (1869 – 1928), pôsobil ako redaktor vo viacerých spoločnostiach na sklonku cisár-

stva; zo zápiskov stoviek ľudí žijúcich za vlády dynastie Qīng zostavil Zbierku qingských histo-
riek triedených do kategórií (Qīngbài lèichāo清稗类钞), predstavujúcu pestrý kaleidoskop vte-
dajšej Číny.
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splynulo s mò, o ktorom sa od 3. storočia začalo tvrdiť, že „dokáže
lízať a žrať meď a železo“ (viď Guō Púov49 komentár k Ěryǎ50, EYZS
1966: X 8). Hú Jǐnchù argumentuje na vysvetlenie tým, „že pandy nie-
kedy vniknú do dedín a vylizujú a v zuboch drvia kuchynské hrnce“
(Schaller 1999: 87). Treba si však uvedomiť, že jednak opis skôr sa vy-
skytujúceho niètiě sa od pandy výrazne líši, k splynutiu s mò došlo až
neskôr, jednak nie je stále isté, či mò vôbec označovalo pandu.

Zōuyú a píxiū (píqiú)

V 90-tych rokoch minulého a začiatkom tohto storočia sa objavilo
viacero článkov pojednávajúcich o starých názvoch pandy veľkej
a k názvom uvádzaným v Húovom registri pribudol ešte zōuyú 騶虞
(z novších prác pozri napr. Wén 2007: 43-45). Väčšina týchto publiká-
cií má podobne ako Húove články synkretický charakter. Nekriticky
zhromažďujú rôzne názvy (nielen) zvierat uvádzané v starých prame-
ňoch a často na základe dosť pochybnej logiky dokazujú, že vlastne 
označovali pandu. Takýto prístup už v roku 1994 kritizoval istý Guì
Míngyì桂明义:

Keď to zhrnieme: vývod, že „v historických záznamoch našej vlasti“ má
panda veľká „aj pomerne veľa miestnych názvov, a to hlavne 貔貅 (pi xiu),
貘 (mo), 貊 (mo) a 驺虞 (zouyu)“ je pochybným úsudkom bez pevného zá-
kladu. Tento úsudok je vyvodený na základe takejto formálnej logiky: mò
– železožrút – žerie železo a bambus; panda veľká žerie bambus – panda
veľká, čiže železožrút, čiže mò. Zōuyú – humánne zviera, nežerie živé by-
tosti – nežerie živé bytosti, čiže žerie bambus; mò žerie bambus – mò, čiže
zōuyú, čiže panda veľká. Takáto logická formula nie je dostatočne striktná
(citované podľa Sūn 2007a: 2).
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49 Guō Pú郭璞 (276 – 324), známy tiež ako Guō Hóngnóng 郭宏农, literát a filológ z obdobia dy-
nastie Jìn 晋 (265-420), známy a veľmi plodný komentátor starých kníh.

50 Ěryǎ尔雅 (Pravý vzor), prvý čínsky slovník, pochádza z obdobia Západných Hànov a je uspo-
riadaný tematicky.
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Guìov článok „Zmätok okolo pandy veľkej v písomných prameňoch
našej vlasti“ vyšiel ako súčasť internej publikácie Výboru pre kultúru
a dejiny pri Politickom poradnom zhromaždení okresu Bǎoxīng
a nikdy nebol zverejnený. Až Sūn Qián v brilantne napísanom článku
(Sūn 2007a a 2007b)51 skutočne kriticky a systematicky vyhodnotil
údajné staré názvy pandy uvádzané inými autormi. Okrem iného zdô-
raznil potrebu posudzovania hodnovernosti údajov ako aj skutočnosť,
že treba prihliadať na celkový kontext textov, časové a miestne faktory
a tiež porovnávať písomné pramene s archeologickými nálezmi, s kto-
rými by nemali byť v rozpore.

Sūn jasne dokázal, že zōuyú 騶虞 (píše sa tiež ako zōuwú 騶吾 či
zōuyá騶牙) ani predqingské pí貔 (xiū貔, 貔貅 píxiū)52 pandu neozna-
čovali. Zōuyú sa objavuje v mnohých knihách, má viac významov a nie
vždy označuje zviera. Jeho prvý a zároveň najúplnejší opis vo význame
zvieraťa nachádzame v Knihe hôr a morí:53 „[zviera] veľké ako tiger,
ktoré hrá všetkými farbami, chvost má dlhší ako telo, nazýva sa zōuwú,
možno na ňom za deň uraziť tisíc míľ“ (SHJJS 1887: XII 3). Neskôr vo
filologicky ladenom Komentári Máovej edície Knihy piesní (Máo shī
gǔxùn zhuàn 毛诗故训传)54 je zōuyú v rovnomennej piesni55 Shījīngu
charakterizované ako „biely tiger s čiernym vzorom“ (bái hǔ hēi wén
白虎黑文), čo zrejme u niektorých autorov vyvolalo asociáciu s pan-
dou. S celkového opisu ako aj z vyobrazení tohto zvieraťa však jednoz-
načne vyplýva, že o pandu nešlo.

Zviera pí či píxiū sa spomína už v najstarších literárnych pamiat-
kach, ale až v slovníku Ěryǎ nachádzame jeho opis – je to vraj biela
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51 Neskôr v prepracovanej podobe uverejnený v časopise Acta Zootaxonomica Sinica (Sūn et al.
2008: 819-826).

52 Pí a píxiū bývajú implictne považované za jeden pojem. Niekde vyskytuje pí (Kniha piesní,
Ěryǎ) inde píxiū (Kniha obradov, Zápisky historika). Podľa slovníka Cíyuán辞源 (Pôvod slov)
„niektorí hovoria, že samica pí sa nazýva xiū“ (CY 1988: 2945).

53 Kniha hôr a morí (Shānhǎi Jīng山海经) je fantastickou „zemepisnou“ knihou, ktorá vznikala
postupne v období Bojujúcich štátov a na začiatku dynastie Západných Hàn a obsahuje niektoré
rané mytologické predstavy Číňanov. 

54 Najstarší dochovaný komentár Knihy piesní, jeho autorstvo je tradične pripisované Máo 
Hēngovi 毛亨 z obdobia Západných Hàn. Kniha piesní (Shījīng诗经) je najstaršou antológiou
čínskej poézie zostavenou v období Letopisov; je súčasťou konfuciánskeho kánonu.

55 Zōuyú 騶虞, 25. pieseň, nachádza sa v oddiele Shào nán 召南 časti Guó fēng 国风 („Nápevy
štátov“).
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líška (báihú) a jeho mláďa sa nazýva hù
(EYZS 1966: X 9). V neskoršom Shuōwén
jiězì sa píše, že ide o zviera príbuzné leo-
pardovi (Xǔ: IX xià 14) a Lù Jī56 vo svo-
jom Výklade rastlín, stromov, vtákov, zvie-
rat, hmyzu a rýb v Máovej edícii Knihy
piesní uvádza, že „pí sa podobá na tigra
alebo na medveďa, nazýva sa aj zhíyí, oby-
vatelia Liáodōngu ho volajú bielym med-
veďom (báipí) a jeho mláďa sa nazýva
yì“57 (Lù 1781: II 7). Neskorší autori už len
sumarizujú a kombinujú tieto opisy, z kto-

rých iba Lù Jīho zmienka o „bielom medveďovi“ môže pripomínať
pandu, ale ako poznamenáva Sūn, treba mať na pamäti, že pandy v ob-
lasti Liáodōngu nikdy nežili.58 Z vyššie uvedených opisov zároveň vi-
díme, že názvy báihú, hù, zhíyí a báipí z Húovho Registra sú vlastne
synonymami pí v rôznych prameňoch, takže ich možno spolu s ním
zhrnúť do jednej kategórie.

V niektorých knihách z počiatku obdobia dynastie Qīng (1644 –
1911) nachádzame odlišný obraz píxiū, ktorý, ako zistil Sūn (2007b: 
2-3), sa prvý krát objavuje v Hú Shì’ānových 胡世安 (1593 – 1663)
cestovných zápiskoch Yì É lài 译峨籁 (Tlmočenie zvukov hory Éméi)
z polovice 17. storočia. Hú Shì’ān pochádzal z Jǐn gyán 井研 v provin-
cii Sìchuān, miesta nie príliš vzdialeného od Éméi shān, a zastával
rôzne úrady na prelome dynastií Míng a Qīng. Bol nadaným básnikom,
rád sa túlal po horách a zaujímal sa o nezvyčajné veci. Počas svojho ži-
vota dovedna trikrát navštívil horu Éméi (v rokoch 1619, 1624 a 1639)
a na základe svojich ciest napísal knihu Yì É lài, „v ktorej zaznamenal
dejiny, kultúru, prírodné a spoločenské pomery ako aj záhady a zaují-
mavosti hory Éméi“ (Sūn 2007b: 3). Hú Shì’ān, ktorý vo svojej knihe
„nevynechal zvláštne zvieratá a rastliny, ktoré nikto nedokáže pomeno-
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56 Lù Jī陆玑 (jeho meno sa niekde píše aj ako 机) žil v období Troch ríš (220-280) a pochádzal zo
štátu Wú吴.

57 Je možné že ide o skomolenie znaku hù z Ěryǎ, lebo oba znaky sú si dosť podobné.
58 Viď tiež mapky historického rozšírenia pánd (Schaller et al. 1985: 12-13).

Obr. 4: Zviera pí sa na pandu
nepodobá.
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vať“ (Chén Zhīlín59 v úvode k Yì É lài, citované podľa Sūn 2007b: 3),
zaznamenal zo zvierat len jedného veľkého cicavca – píxū. V siedmom
diele, v kapitole „Záznamy o miestnych veciach“ (Fāngwù jì方物纪)
pod heslom Píxiū píše:

貔貅 自木皮殿以上林间有之 形类犬 黄质白章 庞赘迟钝 见人
不惊 群犬常侮之 声訇訇似念陀佛 能援树 食杉松颠并实 夜卧
高篱上古老传名皮裘纪游者易以貔貅此兽却不猛两存以备考
Píxiū sa vyskytuje v lesoch nad Kôrovou sieňou.60 Tvarom pripomína psa,
má biele škvrny na žltom podklade, je veľký a nemotorný. Nebojí sa ľudí
a psi ho často prenasledujú. Vydáva zvuky ako pri odriekaní buddhistickej
modlitby. Vie liezť po stromoch a požiera vrcholce jedlí a borovíc a šušky.
V noci spí na strome. Tradične ho nazývajú píqiú. Pútnik61 mu zmenil
názov na píxiū. Nie je to dravé zviera. Uvádzam oba názvy, aby to bolo
možné posúdiť (citované podľa Sūn et al. 2008: 823).

Podobný opis nachádzame aj v neskoršej Kronike hory Éméi (Éméi
shān zhì 峨眉山志) približne z pred roku 1690 a vo Wáng Shìzhēno-
vej62 knihe Čo som počul v krajoch Lǒng a Shǔ63 (Lǒng Shǔ yúwén
陇蜀馀闻),64 ktorá vznikla niekedy medzi rokmi 1690 a 1700.

Keďže opis píxiú (vlastne píqiú) je dosť odlišný od jeho charakteris-
tiky v starších prameňoch, prichádza Sūn s teóriou skoršieho a neskor-
šieho píxiū (qián-hòu píxiū shuō 前、后貔貅说). Podľa tejto teórie
píxiū pôvodne označovalo dravé zviera, ktoré s pandou nemalo nič spo-
ločného. Keď však Hú Shì’ān prišiel na horu Éméi a počul miestny
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59 Chén Zhīlín 陈之遴 (1605 – 1667), vysoký úradník z počiatku dynastie Qīng, tiež nadaný bás-
nik a kaligraf.

60 Kôrová sieň (Mùpídiàn木皮殿), buddhistický chrám nesúci názov podľa toho, že mal hlavnú
sieň pokrytú stromovou kôrou, za Qīngov známy ako Chrám Veľkého vozu (Dàchéng sì 大乘
寺). Nachádzal sa v nadmorskej výške približne 2300 m, čo zodpovedá výške výskytu pandy
veľkej. V 17.-18. storočí chrám dvakrát vyhorel, v súčasnosti už neexistuje. (Sūn 2007b: 3)

61 Podľa Sūna „pútnikom“ nazýva autor sám seba (2007b: 3).
62 Wáng Shìzhēn 王士祯 (1634 – 1711), vynikajúci básnik a učenec z počiatku obdobia dynastie

Qīng.
63 Lǒng označuje dnešnú provinciu Gānsù a Shǔ provinciu Sìchuān.
64 Slovník Cíyuán z r. 1988 uvádza v hesle píxiū citát z Lǒng Shǔ yúwén a pripája k nemu po-

známka: „Niektorí hovoria, že je to panda“ (CY 1988: 2945).
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názov pandy – píqiú, pripomínalo mu to píxiū, ktoré mu bolo ako vzde-
lancovi dobre známe z klasickej literatúry, a preto pomenoval dovtedy
pre civilizovaných Číňanov neznámu pandu týmto vznešenejším náz -
vom. (Sūn 2007a: 2-3). Nevysvetleným však ostáva pôvod slova píqiú
– ide o výraz z miestneho dialektu alebo z nejakého nečínskeho jazyka?
Ujasnenie pôvodu a významu tohto slova rovnako ako dôkladnejší 
výskum miestnych kroník v oblasti výskytu pandy veľkej by prispelo
k potvrdeniu či vyvráteniu Sūnovej hypotézy, ktorá je iste zaujímavá
a vrhá nové svetlo na poznanie pandy veľkej v starej Číne. Myslíme si,
že opis z Yì É lài by sa na pandu vzťahovaťmohol, i keď výrok „tvarom
pripomína psa, má biele škvrny na žltom podklade“ je v súvislosti
s pandou dosť zvláštny.

Mò

Pokiaľ ide o mò貘 (獏, 貊,    ), je situácia zložitejšia. Sūn Qián pô-
vodne došiel k záveru, že mò v starých knihách panda nebola (Sūn
2007a: 3), ale v článku uverejnenom o rok neskôr je už pri formulácii
opatrnejší a túto možnosť úplne nevylučuje (Sūn et al. 2008: 822). 
Prob lém spočíva jednak v tom, že mò sa píše jednak viacerými variant-
nými znakmi a jednak zrejme nepredstavovalo len jedno zviera. V mo-
dernej čínštine označuje tapíra; v najstarších slovníkoch bolo defino-
vané ako biely leopard, báibào (Ěryǎ, EYZS 1966: X 8), alebo
medveďu podobné zviera žlto-čiernej farby, ktoré pochádza zo Shǔ
(Shuōwén jiězì, Xǔ 1966: IX xià 14). Staršia zmienka o xuánmò 玄貘
(„čierne, tmavé mò“) v knihe Yì Zhōu shū66 (kapitola Wánghuì piān
王会篇) je príliš stručná a neurčitá aby sa z nej dalo niečo vyvodzovať.
Podobne je tomu aj s mò spomenutom v už viackrát zmienenej Básni
o Hornej obore. Sīmǎ Xiāngrúova báseň je navyše značne hyperbo-
lická, preto nie je veľmi spoľahlivým zdrojom. Ďalšiu zmienku o mò
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66 Yì Zhōu shū 逸周书 (Stratená kniha Zhōuov), pôvodne nazývaná Zhōuskou knihou (Zhōu shū
周书), pochádza z obdobia Bojujúcich štátov a pozostáva z rôznych textov prevažne historicko-
politického charakteru.
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nachádzame v Guō Púovom komentári k slovníku Ěryǎ. Je to jeden
z najpodrobnejších opisov, preto si ho uvedieme:

似熊小頭庳脚黑白駁能舐食銅鐡及竹骨骨節強直中實少髓皮辟
溼或曰豹白色者別名貘
Podobá sa na medveďa, má malú hlavu, krátke laby a čierno-biele sfarbe-
nie. Dokáže lízať a žraťmeď a železo ako aj bambus. Kosti a kĺby má silné
a rovné, vnútri plné s málom morku. Koža odpudzuje vlhkosť. Hovorí sa
tiež, že mò je iný názov bieleho leoparda (EYZS 1966: X 8).

Podobný ale omnoho stručnejší opis uvádza Guō v komentári ku
Knihe hôr a morí, kde však mò píše ako     . Sme toho názoru, že mò
v slovníku Shuōwén jiězì a s určitými výhradami aj v Guō Púových ko-
mentároch mohlo označovať pandu.

O niekoľko storočí neskôr známy tángský básnik Bái Jūyì zložil
„Ódu na paraván s mò“ (Mòpíng zàn 貘屏赞) a mò, ktoré vykreslil
v jej úvode, sa veľmi líši od predchádzajúcich opisov. Okrem toho, že
„sa živí železom“ (viď shítiěshòu vyššie) nemá s mò vyskytujúcim sa
v starších prameňoch prakticky nič spoločné:

貘者象鼻犀目牛尾虎足生南方山谷中寢其皮辟温圖其形辟邪[.
..]桉山海經此獸食鐵與銅不食他物
Mò má chobot ako slon, oči ako nosorožec, chvost ako byvol, nohy ako
tiger a žije v horských údoliach na juhu. Ležanie na jeho koži odstraňuje
horúčku a jeho obraz odstraňuje škodlivé vplyvy. [...] Podľa Knihy hôr
a morí67 sa toto zviera živí železom a meďou, iné nežerie68 (Bái 1955:
1011).

Bái Jūyìho mò je teda bližšie súčasnému významu, pripomína skôr
tapíra. Neskoršie opisy mò už len čerpajú zo Shuōwén jiězì a hlavne
z Guō Púovho a Bái Jūyìho opisu; neprinášajú v podstate nič nové.69
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67 V skutočnosti podľa Guō Púovho komentára, vo vlastnom texte knihy sa táto zmienka nenachá-
dza (viď tiež Sūn 2007a: 2-3).

68 Hú Jǐnchù (1981a: 14) tiež cituje tento úvod, ale vynecháva prvú časť, ktorá očividne do obrazu
pandy nezapadá, a začína až od „žije v horských údolich na juhu“. Je to len jeden z mnohých
príkladov účelového narábania s citáciami v prácach čínskych autorov o starých názvoch pandy.
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Analogicky so Sūnovou teóriou „skoršieho
a neskoršieho píxiū“ navrhujeme tu hypotézu
„skoršieho a neskoršieho mò“, kde deliacou hra-
nicou bude práve 8. – 9. storočie.

Obr. 5 Tento obrázok mò asi vznikol kombináciou 
všetkých jeho opisov

Měngbào, měngshìshòu a iné

Nakoniec nám ostávajú ešte názvy měngbào, měngshìshòu, zhìshòu,
línyún a wénpí. Měngbào by sa dalo preložiť ako „divoký leopard“, ale
v skutočnosti to nie je také jednoznačné. V Knihe hôr a morí je veta
„[Nánshān] shòu duō měng bào [南山] 獸多猛豹“ ([na hore Nánshān]
sa zo zvierat vyskytujú prevažne měng bào). Lín Hóngróng a Lín Lín
na základe analýzy iných obdobných konštrukcií dospeli k názoru, že
tu nejde o dvojznakové pomenovanie jedného zvieraťa (ǒumíng偶名)
ale o dve jednoznakové pomenovania (jīmíng 奇名) (Lín – Lín 2005:
50-51). A teda vetu treba rozumieť tak, že na hore Nánshān „sa zo zvie-
rat vyskytujú prevažne měng a leopardy“ pričom měng je označenie
zvieraťa, podľa autorov práve pandy. Toto měng ďalej spájajú s měng -
shì objavivším sa v už spomínanej Sīmǎ Xiāngrúovej básni „Básni
o Hornej obore“, ku ktorej Guō Pú v komentári dodáva: „V dnešnom
Shǔ [Sichuan] je zviera, podobá sa na medveďa ale je menšie, má
svetlý a lesklý kožuch a nazýva sa měngshì“.70 Nakoniec do tejto sku-
piny autori ešte priraďujú měngshìshòu spomenuté v Obšírnych zápis -
koch so stredného Shǔ (Shǔzhōng guǎngjì 蜀中广记) od míngského
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69 Viď napr. Xíng Bǐngov podkomentár k Ěryǎ (EYZS 1966: X 8) z obdobia Severných Sòng, Féng
Mènglóngov 冯梦龙 (1574 – 1646) opis v románe Príbehy štátov v dobe Východných Zhōu
(Dōng Zhōu lièguó zhì东周列国志, 35. kapitola) a Lǐ Shízhēnov 李时珍 (1518 – 1593) opis
v známom farmakologickom spise Osnova liekopisov (Běncǎo gāngmù本草纲目), oboje z ob-
dobia dynastie Míng.

70 Podobne Guō opísal aj měngbào v Knihe hôr a morí, aj keď ho zrejme považoval za jeden
pojem.
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autora Cáo Xuéquána.71 Lín Hóngróng a Lín Lín tvrdia, že jediný pô-
vodný názov pandy bol práve měng. Měngshì猛氏 podľa nich vzniklo
z hypotetického dī měng氐猛 („dīoský72 měng, dīoská panda“) záme-
nou znaku dī podobným znakom shì a obrátením slovosledu kvôli rýmu
v Sīmǎ Xiāngrúovej básni. Měng je podľa nich navyše totožné s mò.
Tento záver vyvodzujú z poznámok v Hǎo Yìxíngovom73 podkomentári
ku Knihe hôr a morí („měng bào čiže mò bào“ 猛豹卽貘豹, SHJJS: II
6) a tiež k heslu Mò v podkomentári toho istého autora k slovníku Ěryǎ
(„ a貊, 獏 a貘 sa píšu odlišnými znakmi, ale majú rovnakú výslov-
nosť, zmenili sa na 猛“74). Lín Hóngróngova a Lín Línova hypotéza
o totožnosti, alebo skôr o príbuznosti, slov měng a mò sa síce na prvý
pohľad zdá byť odvážna a špekulatívna, no možno ju podporiť výsled-
kami moderného výskumu fonologického a morfologického podsys-
tému starej čínštiny. Je totiž známym javom, že v starej a strednej čín-
štine (a tiež napríklad aj v súčasnom kantonskom topolekte; Matisoff
1978: 24) ako aj v tibetsko-barmských jazykoch u príbuzných slov vo
viacerých prípadoch alternujú koncové nazály s okluzívami s rovna-
kým miestom artikulácie. Práve takúto alternáciu nachádzame aj u zna-
kov 猛 a貘, čo je vidno z rekonštrukcie ich staročínskej výslovnosti.75

Karlgren *măŋ猛 *măk貊
Zhèng-Zhāng *mraaŋ猛 *mraag貘, *mbraag貊
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71 Cáo Xuéquán 曹学佺 (1574 – 1646), mingský literát.
72 Znakom Dī 氐 sa označovali nečínske pastierske a roľnícke kmene žijúce na území dnešných

provincií Shǎnxī, Gānsù a Sìchuān od čias čínskej dynastie Shāng (1600 – 1046 pred n. l.) až po
obdobie Južných a severných dynastií (420 – 589 n. l.).

73 Hǎo Yìxíng郝懿行 (1757 – 1825), qingský filológ a komentátor starých kníh, známe sú najmä
jeho komentáre k slovníku Ěryǎ (Ěryǎ yìshū 尔雅义疏) a ku Knihe hôr a morí (Shānhǎi jīng
jiānshū山海经笺疏).

74 Shēngzhuǎn声转, termín tradičnej čínskej filologickej disciplíny xùngǔxué训诂学 (tzv. výkla-
dová sémantika) spadajúci do kategórie hláskových zmien yīnzhuǎn 音转, v súčasnosti ozna-
čuje zmenu iniciály, ale u Hǎo Yìxínga predstavoval to, čo sa dnes nazýva shuāngshēng xiāng-
 zhuǎn双声相转 (identická iniciála, zmenená finála) (Wú 2006: 32-33).

75 Existuje viacero pokusov o rekonštrukciu staročínskeho fonologického systému; uvádzam naj-
staršiu, v súčasnosti prekonanú, ale stále pomerne rozšírenú, Karlgrenovu rekonštrukciu (viď
Grammata Serica Recensa) a najnovšiu rekonštrukciu čínskeho bádateľa Zhèng-Zhāng Shàng -
fānga 郑张尚芳 (Shànggǔ yīnxì上古音系, Shànghǎi : Shànghǎi jiàoyù chūbǎnshè, 2003); ako
vidno rozdiely v rekonštrukciách nemajú vplyv na základný fonologický obraz slabiky.
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Výraz měng síce už od najstarších čias funguje prevažne ako adjek-
tívum, ale v slovníku SWJZ je definovaný ako „silný pes“ (jiàn quǎn
健犬)76, čiže označuje zviera. Zdá sa preto byť pravdepodobné, že zna-
ky猛 a貘 spolu etymologicky súvisia a mohlo sa pôvodne jednať o sy-
nonymá, ktoré však pandu mohli no nemuseli označovať.

Zhìshòu, o ktorom sa hovorí v Knihe obradov77 („ak sú vpredu dra -
vé zvieratá, potom treba vztýčiť [vlajku s] píxiū 前有摯獸則載貔貅“,
LJZZ 1970: I 16), je zrejme divé zviera, ale bližší význam tohto slova
nie je jasný, mohol to byť v podstate hocijaký dravec. U línyún a wénpí
ide o zjavný omyl. Názov línyún78 sa má údajne nachádzať v slovníku
Ěryǎ. V pôvodnom texte slovníka sa tieto znaky vedľa seba nevysky-
tujú. Až v Xíng Bǐngovom79 podkomentári z obdobia Severných Sòng
sa píše: 

貘一名白豹字林云似熊而白黃出蜀郡
Mò, zvaný tiež biely leopard. V [slovníku] Zìlín80 sa hovorí: podobný med-
veďovi, ale bieložltý, pochádza z komandérie Shǔ [dnešná provincia
Sìchuān] (EYZS 1966: X 8).

Údajný názov línyún musel vzniknúť dezinterpretáciou slov „v Zìlín
sa hovorí (Zìlín yún 字林云)“, ktoré boli pochopené ako „nazýva sa lí-
nyún.“ Autor takejto interpretácie si pri čítaní texu zrejme neuvedomil,
že yún雲 s významom „oblak“ a yún云 s významom „hovoriť“ sa pô-
vodne písali odlišnými znakmi a až po reforme písma v ČĽR v rokoch
1956 – 1959, ktorá zjednodušila formu mnohých znakov, splynuli do
jedného, toho jednoduchšieho. Wénpí, „škvrnitý medveď“, vraj pochá-
dza z taoistickej filozofickej knihy Zhuāngzǐ, ale tam je zmienka iba
o wénbào文豹, „škvrnitom leopardovi“ (ZZ WP SM: 2).81
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76 Porovnaj s píxiū (píqiú) v Yì É lài, ktoré „tvarom pripomína psa“ (Sūn et al. 2008: 823).
77 Kniha obradov (Lǐjì 礼记), jedna z kníh konfuciánskeho kánonu zostavená za vlády dynastie

Hàn, ale jej obsah pochádza z predqinského obdobia.
78 Prekladané ako „lesný oblak“ (A study of Giant Panda’s name history).
79 Xíng Bǐng 邢昺 (932 – 1010), konfuciánsky učenec a komentátor klasických kníh.
80 Slovník Zìlín 字林 (Les znakov) zostavil Lǚ Chén 呂忱 z obdobia dynastie Jìn (265 – 420)

podľa 540 radikálov slovníka Shuōwén jiězì. Dielo sa nedochovalo.
81 Český preklad viď: Mistr Zhuang 2006: 257.
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Záver

V práci sme preskúmali súčasný čínsky názov pandy veľkej z ety-
mologického hľadiska, stručne zhrnuli históriu bádania po jej pôvod-
ných čínskych názvoch ako aj výsledky tohto bádania, doplnili sme
niektoré výsledky novými informáciami, na základe textovej analýzy
sme preverili tie názvy, ku ktorým sa iní autori podľa nášho názoru
uspokojivo nevyjadrili a dospeli sme k nižšie uvedeným záverom:

1) Súčasný čínsky názov pandy xióngmāo je moderný termín bez do-
mácej tradície, pravdepodobne kalk podľa anglického bear-cat.

2) Najstarší bezpečne doložené čínske označenie pandy je báixióng,
„biely medveď“, a bolo prvý raz zaznamenané v roku 1869 jej objavite-
ľom Armandom Davidom. Často uvádzaná zmienka o „bielom medve-
ďovi“ ako dare tangského panovníka (panovníčky) japonskému cisárovi
(cisárovnej) v 7. storočí je s najväčšou pravdepodobnosťou fikcia inšpi-
rovaná zápisom v japonskej kronike Nihon shoki.

3) Väčšina údajných historických názvov pandy, spomínaných od 50.
rokov minulého storočia v odbornej i populárno-náučnej literatúre sa
v skutočnosti na pandu nevzťahovala.

4) Názvy píxiū (píqiú) a mò (vrátane prípadného měng[shì]), mohli
(no nemuseli) označovať pandu. Rozhodne žiaden z nich ju neoznačoval
konzistentne počas celých dejín. Obsahová náplň týchto pojmov sa me-
nila a jeden výraz mohol označovať u rôznych autorov rôzne zvieratá.

5) Ak aj pripustíme, že sa panda objavila v literatúre predhànskej až
jìnskej doby (3. st. pred. n. l. – 4 st. n. l.) a neskôr v období dynastie Qīng
(1644 – 1911), išlo o pomerne zriedkavé a zväčša veľmi stručné
zmienky; nie úplne presvedčivé opisy sa prevažne vyskytujú len v lexi-
kografických dielach a v komentároch. Až do 20. storočia panda veľká
určite nikdy nehrala významnejšiu úlohu v čínskej kultúre, ani nemala
žiaden symbolický význam, čo potvrdzuje absencia jej motívu nielen vo
výtvarnom umení, ľudovej slovesnosti, frazeológii a prakticky aj v lite-
ratúre ale taktiež v celej materiálnej kultúre starej Číny.82
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82 Jediným hmatateľným dôkazom toho, že Číňania v minulosti prišli do kontaktu s pandou, je
lebka pandy, ktorá sa v júni roku 1975 našla pri meste Xī’ān v hrobke cisárovnej vdovy Bó薄
(zomrela roku 155 pred n. l.), matky hanského cisára Wéndìho 文帝 (vládol 180 – 157 pred
n. l.). (Wáng 1981: 24-29).
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Chinese Names of the Giant Panda

S u m m a r y

The giant panda is a well-known Chinese icon. Both popular and scientific
books and articles use to mention that it has been known in China under vari-
ous names (e.g. pí 貔, píxiū 貔貅, mò 貘, shítiěshòu 食鐵獸, měngshìshòu
猛氏獸, báibào 白豹, zōuyú 騶虞, jiǎoduān 角端, etc.) since ancient times
and it has always been considered as a rare and precious animal. On the other
hand, it seems that there is virtually no panda motif in traditional Chinese cul-
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ture. In the present study, we attempt to clarify to what extent the panda could
be known to the Chinese by examining its present and supposed historical
names. We conclude that xióngmāo, the modern Chinese word for panda, is
most likely a loan translation of the English “bear-cat”. It referred originally to
the lesser panda and its meaning was later enlarged to include the giant panda
as well. As for the supposed historical names, we incline to the opinion that
while most of them have probably never meant “panda”, píxiū, mò and per-
haps měng(shìshòu) might refer to it in certain periods and with certain au-
thors. However, it seems that these few records had practically no impact on
“the panda culture” and the giant panda did not become a Chinese cultural
phenomenon until the 20th century.
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