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Štúdie

Cieľom tejto štúdie je skúmať mytologický pôvod spô-
sobov, akými Vietnamci všeobecne rozumejú spoločen-
ským statusom, na základe rozlišovania pohlaví a ro-
dov. Zaoberal som sa postavami božských/svätých1

rodičov a súčasnou praxou ich kultov v severnom Viet-
name. Položil som si otázky: „Aké kvality sú reprezen-
tované svätými Matkami a Otcami?“ „Sú muži alebo
ženy dominantní/é, respektíve vyčleňovaní/é v rámci
kultov svätých Matiek a Otcov?“ Štúdia vychádza z te-
rénnych výskumov, ktoré som uskutočnil v rokoch 2012
– 2013 pri písaní svojej diplomovej práce o kulte svätých
Matiek v oblasti severného Vietnamu.2 V roku 2017
som sa pre potreby tejto štúdie rozhodol zamerať na
špecifickú časť svojich zozbieraných dát, ktoré som do-
plnil a aktualizoval o ďalšie údaje. Na úvod definujem,
čo je objektom môjho skúmania, prečo považujem za-
oberanie sa práve touto témou z akademického hľadiska
za aktuálne dôležité, a nakoniec uvediem, ako som po-
stupoval pri samotnom výskume a analýze získaných
údajov. 

Zameral som sa na kulty svätých Matiek a Otcov, ich
mytologické korene, ale predovšetkým na súčasnú prax
ich uctievania. Tieto kulty sú súčasťou širšej ľudovej spi-

rituálnej tradície, niektorými akademikmi nazývanej aj
ako vietnamské „vnútorné náboženstvo“.3 Nejde o uce-
lený systém homogénnych náboženských predstáv, ale
skôr o súbor rôznych tradícií, siahajúcich do ďalekej
minulosti, vzájomne prepletených a dopĺňajúcich sa
s inými formami spirituality. V rámci nich je najrozšíre -
nejšia prax uctievania rodinných predkov, nasledovaná
uctievaním lokálnych i národných božstiev, ochran-
ných duchov a hrdinov.4 Táto tradícia neodzrkadľuje iba
duchovné smery prijaté a následne šírené elitami, ale
do značnej miery vyjadruje prirodzenú a spontánnu
spiritualitu miestneho obyvateľstva. Prirodzenosťou
mám na mysli, že táto spirituálna prax odzrkadľuje prí-
rodné javy a cykly (lunárne fázy, vegetačné obdobia
atď.) a spontánnosťou zase fakt, že pravidelnosť a miera
pozornosti venovaná tejto činnosti podstatne závisí od
aktuálnej nálady a individuálnych zvyklostí jednotliv-
cov, rodín, komunít. Nie je organizovaná či riadená in-
štitucionálne, naopak, odohráva sa prevažne v súkrom-
nom priestore. Aj keď sú tieto kulty dnes ovplyvnené
učeniami pochádzajúcimi z pôvodne cudzích veľkých
civilizačných okruhov (indické vplyvy z južnej Ázie
alebo tri učenia z Číny), v ich jadre sa nachádzajú au-
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Univerzita Komenského v Bratislave.
3 Pôvodný „druh vietnamského taoizmu (vnútorné náboženstvo)“ (Pham 2002: 9). Viď viac: Tran 1975: 471; Durand 1985.
4 Podľa Pes Research Center je práve Vietnam krajinou s najväčším podielom obyvateľstva uctievajúcim „ľudové náboženstvo“ na

svete. Viď viac: http://www.pewforum.org/2012/12/18/global-religious-landscape-folk/.
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tentické predstavy lokálneho spoločenstva, zväčša ar-
chaického pôvodu (Taylor 2004: 126).

Úspech každej vedeckej štúdie priamo závisí na jas-
nom a jednoznačnom definovaní pojmov, s ktorými vý-
skumník pracuje. Keďže som chcel zistiť, ako sú vzory
prezentované „svätými rodičmi“ v súčasnej spoločnosti
vnímané,5 prirodzene sa mi pre výskum ponúkali kate-
górie rod a pohlavie. Rod ako kategória akademickej
analýzy je široko diskutovaným problémom, najmä od
osemdesiatych rokov 20. storočia. Väčšina autorov roz-
lišuje v súvislosti s rodovými štúdiami dve kategórie:
pohlavie ako kategóriu biologickú a rod ako kategóriu
sociálnu (Juschka 2005: 232). Pohlavie je ahistorický
fakt ľudskej prirodzenosti, zatiaľ čo rod je fakt spolo-
čenský.6 Iný pohľad ponúka napríklad Delphy, pre ktorú
pohlavie aj rod sú oboje sociálnou konštrukciou
(Delphy 1996: 30-41). V jej interpretácii spoločnosť na-
hliada na pohlavie skrz rod, takže rod predchádza po-
hlaviu a nie naopak. Okrem možných rôznych pohľa-
dov na tieto kategórie, ďalšiu komplikáciu pre výskum
predstavuje skutočnosť, že aj v prípade ak pohlavie
a rod jasne zadefinujeme, určiť ich vzájomnú kauzalitu
ostane veľmi problematické. O to problematickejšie sa
to môže javiť pri tomto konkrétnom výskume, v rámci
ktorého som pracoval priamo s vietnamskými obyva-
teľmi, ktorí používali zväčša pojmy definované iným
spôsobom. Informátorom som chcel dať priestor, aby
sa mohli za seba vyjadrovať prostriedkami pre nich
vlastnými a prirodzenými. Preto som nechcel, aby roz-
právali o mojich kategóriách, ale snažil som sa použiť
také kategórie, ktoré budú viesť k môjmu porozumeniu
toho, čo sa oni usilujú vyjadriť.7

Ďaleko dôležitejšie a rozšírenejšie pre vietnamské
obyvateľstvo ako rozlišovanie medzi pohlavím a rodom,
sa mi, na základe mojich rozhovorov, javilo rozlišovanie
napríklad medzi binárnymi kategóriami âm/dương
(jin/jang) a žena/muž.8 Âm je ženský princíp, ale žena
nie je iba âm, obsahuje aj dương, mužskú stránku. Rov-
nako to platí samozrejme aj opačne. Preto v práci ďalej
viac ako s konceptmi pohlavia a rodu pracujem s po-
jmami, ktoré používali moji informátori, ako: muž –
žena, otec – matka, syn – dcéra alebo rodičia – deti.9

 Pojmy ako rovnosť, respektíve rovnoprávnosť medzi
mužmi a ženami, nepoužívam vo všeobecnom vý-
zname, ale vždy v konkrétnom kontexte k niečomu. Na-
príklad rovnoprávnosť pri dostávaní rovnakej pláce za
rovnakú odvedenú prácu alebo získaní či nezískaní to-
tožného podielu z dedičstva a podobne.

Rapídne spoločenské zmeny, súvisiace s industriali-
záciou a globalizáciou v dnešnej vietnamskej spoloč-
nosti, naštartovali oprávnený záujem akademikov o otáz -
ky pôvodnej ľudovej tradície a jej súvislosť s rodovou
diferenciáciou. Ideologické znovuvytváranie národnej
identity po reforme Đổi Mới10 bolo taktiež významným
faktorom nárastu záujmu akademickej obce o tieto
témy. Súhlasím s názorom, že je nutné komplexné skú-
manie významu pohlavia a rodu, ktorý sa vytvára v so-
ciálnej oblasti (napr. Mýtus), je zaznačený na metafyzic -
kej úrovni (napr. Symbol) a prijatý na úrovni biologickej
(napr. Rituál). Znamená to zapojiť do štúdia o pohlaví
a rode aj „náboženstvo“, ako systém vyjadrujúci ľudské
predstavy o existencii sveta, ľudí, mužov a žien alebo
bohov a bohýň. Rovnako tak je dôležité, aby sa premýš -
ľalo o tom, ako boli rodovo kódované napríklad so-
ciálne systémy, kultúry a náboženstvá a ako tieto kódy
ovplyvnili a stále ovplyvňujú ženy a mužov (Juschka
2005: 230).

V akademickom diskurze sa, v rámci vietnamskej ľu-
dovej tradície, objavujú predovšetkým tri typy najroz-
šírenejších interpretácií vzťahov medzi mužmi a že-
nami. Prvým je pohľad, podľa ktorého vietnamská
spoločnosť v rámci historického vývoja plne prijala
konfuciánske koncepty patriarchálneho rodinného
a sociálneho usporiadania.11 Pod patriarchátom sa ur-
čité charakterové znaky považujú za cnosti u mužov, ale
nie u žien: napríklad asertivita a dobrodružstvo. Vní-
manie tohto kongregačného vzťahu poskytlo zdôvod-
nenie pozemských patriarchálnych vzťahov ako nie len
pohodlné alebo racionálne, ale ako skutočne „správne.“
Rodinná patriarcha bola premenená na klanovú pat -
riarchu a nakoniec na štátny patriarchát (Barr 2012:
159).

Druhá častá interpretácia tvrdí, že široké vietnamské
obyvateľstvo neprijalo plne konfuciánske patriarchálne

5 Samozrejme si uvedomujem, že závery tejto práce sú limitované konkrétnymi individuálnymi pohľadmi mojich informátorov
a nemusia predstavovať postoje Vietnamcov vo všeobecnosti.

6 Viď viac: Nicholson 1994: 79-105.
7 Viď viac: Paden 2002: 15.
8 Juschka predpokladá, že binárne kategórie ako muž a žena, slúžia zároveň aj ako označenia spoločenského statusu z hľadiska

moci (Juschka 2005: 235).
9 Nam- nữ, cha- mẹ, con trai- con gái, cha mẹ- con cái.
10 Đổi Mới je názov ekonomickej reformy vo Vietname v roku 1986, s cieľom vytvoriť „socialisticky orientované trhové

hospodárstvo“. Viď viac: Vuong 2011; Sluka http://www.klubhanoi.cz/pdf/sldoimoi.pdf.
11 Táto teória bola rozšírená hlavne v prvej polovici 20. storočia. Dnes je používaná len výnimočne, napríklad Huntington zaraďuje

Vietnam do konfuciánskej civilizácie. Viď viac: Hainsworth-Jacobson- McGee-Placzek 1983: 367-369; Huntington 2001.
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hodnoty. Tie boli záležitosťou vládnucej elity, zatiaľ čo
bežný ľud si prostredníctvom pôvodnej ľudovej tradície
zachoval odovzdávanie vzorov diferencovaného, ale
rovnocenného rodového postavenia. Napríklad pouka-
zujú na to, že v dávnej vietnamskej viere bolo postave-
nie mužských a ženských božstiev rovnocenné, ale že
prostredníctvom čínskeho vplyvu konfucianizmu sa
mnohé bohyne premenili na mužských bohov, i keď
ikonografia v ľudovej tradícii tieto božstvá stále vyobra-
zuje ako ženy (McAllister – Luckman 2015: 113). S nie -
ktorými mužskými božstvami boli v minulosti uctie-
vané aj ich manželky, respektíve ženské náprotivky,
ktoré taktiež vplyvom konfucianizmu prešli do úzadia
(Jirková 2012: 24).  

Tretí spôsob interpretácie označuje pôvodnú viet-
namskú tradíciu všeobecne ako pro-ženskú, vyzdvi -
hujúcu ženský a materský princíp. Podľa tejto inter -
pretácie je pro-ženská orientácia príčinou, prečo je
vietnamská spoločnosť „prirodzene spravodlivá“ v otáz -
kach vzťahov medzi mužmi a ženami. Patriarchálne
koncepty sú iba dedičstvom feudálnych ideí, ktoré
chceli ženy i mužov držať v područí (Vu 2002: 25-32).
Takto vysvetľujú tieto otázky predovšetkým domáci
akademici, akými sú profesor Vu, vedúci Národného
centra pre spoločenské a humanitné vedy, či profesor
Ngo, propagátor „náboženstva Bohyne Matky“,12 zakla-
dateľ vietnamského Múzea ženy v Hanoji a bývalý ria-
diteľ Výskumného inštitútu ľudovej kultúry Vietnamu
(Pham 2009: 181). Ja sa vo svojej práci nechcem priklá-
ňať k jednej či druhej interpretácii. Skôr ma zaujímalo,
aké vzory vzťahov medzi mužmi a ženami sú vyjadro-
vané v rámci kultov svätých Matiek a Otcov a ako dneš -
ní mladí Vietnamci tieto vzory vnímajú. 

Táto štúdia vychádza predovšetkým z výsledkov
môjho terénneho výskumu, ktorý som absolvoval
v zime roku 2012 a na jar a v lete roku 2013, a to pre po-
treby spracovania mojej diplomovej práce: Nábožen-
stvo Đạo Mẫu. Hľadal som príčiny popularity uctieva-
nia svätých Matiek vo Vietname, a zároveň to, akú
úlohu zohráva jej kult (vietnamským obyvateľstvom na-
zývaný najčastejšie ako Štyri paláce – Tứ phủ) v procese
dynamickej transformácie súčasnej vietnamskej spo-
ločnosti. Ako metódy získavania údajov som použil zú-

častnené pozorovania a štruktúrované rozhovory. Za
týmto účelom som sa zúčastnil množstva rôznych ri-
tuálov, slávností a iných prejavov kultu Štyroch palácov
v severnom Vietname.13 Mojimi hlavnými informá-
tormi boli hanojskí študenti a študentky.14 V ich sprie-
vode som navštívil ich rodiny a mnohé súkromné aj
 verejné rituály. Veľmi významný bol pre mňa dvadsať -
ročný informátor15, ktorý je sám médiom kultov Tứ phủ
a Tha’nh Trần. Dovolil mi zúčastniť sa procesií, ktoré
vykonával, a taktiež ma zoznámil s inými, staršími mé-
diami týchto kultov. Pri týchto stretnutiach som sa sna-
žil uskutočniť rozhovory s čo najväčším počtom ľudí.
Vzorku som vyberal tak, aby v nej boli zahrnutí ľudia
priamo vykonávajúci tento kult, ľudia silne uctievajúci
božstvá kultu a pravidelne sa zúčastňujúci obradov
a slávností, ako aj ľudia nie príliš silne zainteresovaní
v rámci uctievania a rituálov svätých Matiek. Rovnako
tak sa jednalo o ľudí z rôznych spoločenských vrstiev či
dokonca vierovyznaní. Medzi nimi boli aj vysoko po-
stavení členovia komunistickej strany, mladí kresťania
a študenti v Hanoji, členovia minoritných etnických
skupín ako aj rodiny farmárov na vidieku, zväčša ro-
dinní príslušníci a susedia už vyššie spomínaných hlav-
ných informátorov. Počas jednotlivých rituálov som
okrem samotných obradných úkonov pozoroval aj
ostatných účastníkov ceremónie či ľudí, ktorí ich len
sledovali. Týmto spôsobom som mal možnosť nahliad-
nuť na kult Štyroch Palácov a jeho postavenie v rámci
širokej vietnamskej spoločnosti ako aj na povahu naj-
populárnejších ľudových náboženských predstáv. Keď
sa spomínané rozhovory dostali k témam spojeným so
vzťahom mužov a žien či detí a rodičov, väčšina mojich
informátorov sa odvolávala na niektoré najznámejšie
vietnamské mýty a príbehy.16 Práve preto tieto mýty,
z ktorých vychádzajú aj dnešné najpopulárnejšie viet-
namské kulty, analyzujem v tejto štúdii. 

Z odbornej literatúry ma inšpirovali hlavne diela
Olgy Dror, Philipa Taylora či vietnamského autora
 Phuong Phama. Posledný menovaný sa sám označuje
za insidera, ktorý sa snaží z tejto pozície robiť objek-
tívny výskum súčasnej vietnamskej ľudovej spirituality.
Súhlasím s jeho názorom, že etnografické postupy
predstavujú veľmi hodnotný a akurátny prístup k disku-

12 Đạo Mẫu (đạo – náboženstvo, cesta, mẫu – matka), Podľa Phuong Phama, priradením pojmu náboženstvo k javom všeobecne
nazývaným ako kult Štyroch palácov – Tứ phủ, sa dovŕšila kampaň s cieľom zvýšiť spoločenský status tohto kultu (Pham 2009:
180).

13 Predovšetkým v Hanoji a v obciach v jeho bezprostrednej blízkosti, ďalej tiež vo viacerých farmárskych obciach v provinciách
Lạng Sơn, Lào Cai, Nam Định, Ninh Bình a Nghệ An.

14 Nguyễn Văn Tiệp, Đào Xuân Trường, Trần Hằng, Nguyễn Chính, Nguyễn Ngọc Huy, Nguyễn Ngọc Ánh, Đỗ Diệu Linh, Hoàng Huyền
Trang, Trần Văn Anh Tú.

15 Nguyễn Thái Sơn.
16 Najčastejšie spomínali vílu Âu Cơ, princeznú Liễu Hạnh a generála Trần Hưng Đạo, či kráľov Hùng alebo sestry Trưng.
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sii  o povahe vietnamskej modernity a s tým súvisiacich
meniacich sa spoločenských vzťahov (Pham 2009: 17).
K relevantným informáciám pre štúdiu mi taktiež veľmi
prispeli dáta z cenzusu 2009, a predovšetkým analýza
týchto dát optikou rodových vzťahov od Cristophera
Guilmota (2012). 

Rozhovory v rokoch 2012 – 2013 prebehli po an-
glicky, jednotliví informátori buď sami dobre ovládali
angličtinu alebo bol pri mne vždy prítomný anglický
prekladateľ.17 Analýzu získaných údajov uvádzam v na-
sledujúcich kapitolách.

Muži a ženy vo Vietname
Rodina a rodinná súdržnosť predstavujú vo Vietname
najvznešenejší ideál spoločnosti. V samotnej rodine sú
potom vzájomný rešpekt a vďačnosť považované za naj-
vyššie morálne cnosti. Deti sú k tomu vychovávané od
útleho detstva, a to aj prostredníctvom ca dao – rôznych
prísloví či ľudových piesní, ktoré slúžia ako morálny
sprievodca zložitými spoločenskými vzťahmi a javmi.

Tieto morálne cnosti bývajú označované ako hiếu18 (Vu
2002: 31). Hiếu vychádza z konfuciánskeho konceptu
xiao (孝),19 ktorý je rozšírený aj v iných oblastiach čín-
skeho kultúrneho okruhu. Jeho vplyv však nie je limi-
tovaný iba v rámci konfuciánskej tradície (Chan 2004:
154). Hiếu prestavuje vďačnosť, rešpekt i povinnosť detí
voči svojim rodičom. Keď niekto prejavuje tieto kvality,
označuje sa ako có hiếu, keď tieto kvality síce v sebe
nosí, ale neprejavuje ich, označuje sa ako bất hiếu. Keď
chcú Vietnamci vyjadriť, že potomok spláca späť svoj
dlh voči rodičom, je báo hiếu. Keď som sa svojich infor-
mátorov pýtal na význam pojmu hiếu, často odpovedali
frazeologizmom, odkazujúcim na rozdielne rodové
vlastnosti v rodine: „Oddanosť otca je ako hora Thái
Sơn, oddanosť matky ako prameň rieky vytekajúcej
z nej“.20 Príslovie pokračuje ako si každý musí ctiť matku
aj otca, aby tak naplnili lásku k rodičom. Pripomína
fakt, že každý člen rodiny (aj spoločenstva), má svoje
špecifické postavenie a povinnosti. Ak si toho je ve-
domý a koná v súlade s tým, napĺňa hiếu, ktoré je vyja-

17 Väčšinou Nguyễn Văn Tiệp, v súčasnosti učiteľ angličtiny v Hanoji.
18 Zvyčajne prekladané ako „synovská oddanosť“ alebo „filial piety“.
19 Viď viac: Chan 2004.
20 „Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra“, vypočuté od 18-ročnej študentky, Nguyễn Ngọc Ánh,

v meste Hà Đông, preklad je na základe vlastného prekladu informátorky do anglického jazyka.

Palác princeznej Liễu Hạnh, Hanoj, autor: Ľubomír Lehocký.
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drenou morálnou cnosťou. Táto cnosť je často opiso-
vaná na príkladoch binárnych kategórií, akými sú otec
– matka, rodič – dieťa, brat – sestra atď...

Iným príkladom vyjadrenia, tentoraz všeobecných
prírodných princípov prostredníctvom kategórií otec –
matka, je aj príslovie: „Ôsmy mesiac21 je výročím otca,
tretí mesiac výročím matky“.22 Toto ca dao odkazuje
zjavne na dnes rozšírené kulty princeznej Liễu Hạnh
(výročie smrti – giỗ v treťom mesiaci) a generála Trần
Hưng Đạo (giỗ v ôsmom mesiaci). Avšak význam môže
pochádzať z archaických čias, kedy sa členovia roľníckej
spoločnosti modlili k Bohyni Matke, aby v treťom me-
siaci zoslala dážď a k Bohu Otcovi, aby v ôsmom me-
siaci dážď zastavil (Nguyen 1996: 25).

Tieto príklady nám ukazujú, aké populárne je vo
vietnamskej kultúre definovať realitu prostredníctvom
spájania binárnych opozít. Protiklady odkazujú na zá-
kladné koncepty vietnamského pohľadu na svet, kto-
rými sú âm (jin, tma, ženský / pasívny princíp) a dương
(jang, svetlo, mužský / aktívny princíp).23 Dynamika
spojenia dvoch oproti sebe stojacich slov vo vzájom-
nom protiklade je využívaná aj pri tvorbe vietnamského

pomenovania pre územie – giang sơn (doslovne „hory
a rieky“). Toto binárne párovanie poukazuje na starú
tradíciu vietnamského spôsobu myslenia. Âm a dương
nie sú iba opozitnými silami, sú navzájom sa určujúcimi
princípmi, ktoré spoločne vytvárajú harmonický celok.
Âm vždy v sebe obsahuje dương a dương vždy v sebe ob-
sahuje âm (Eipper-Pham 2009: 52). Dualizmus je vo
vietnamskej kultúre všade prítomná idea (Jamieson
1992: 11-41). Prejavuje sa aj v príbehoch o mýtických
rodičoch a praxi ľudových kultov s nimi súvisiacich.

V panteónoch vietnamských ľudových kultov sa
často stretávajú mýtické bytosti spolu so sakralizova-
nými historickými hrdinami. Posmrtná sakralizácia vý-
znamných osobností národa má dlhú a rozsiahlu tra -
díciu. Takíto hrdinovia priznávajú legitimitu štátu
a štátnej moci. Vietnamské dynastie sa vždy odvolávali
už na spomínaných legendárnych kráľov Hùng ako za-
kladateľov krajiny, a taktiež na odkaz všetkých význam-
ných historických hrdinov a hrdiniek. Avšak priamo
medzi ľudom ich kulty žili vlastný príbeh. Vznikali ako
spontánne religiózne aktivity obyvateľov na lokálnej
úrovni, často v mieste rodiska konkrétnych hrdinov
a v okolí, kde pôsobili. Niektoré kulty sa rozšírili celo-
národne, ale dodnes sa miera ich popularity mení od
provincie k provincii. Aj keď bol Vietnam pod čínskou
nadvládou už od roku 111 pred n.l., keď ho zabrala dy-
nastia Chan, v prvých storočiach vietnamskej nezávis -
losti (na prelome tisícročí) hrali v politickom živote
štátu kľúčovú úlohu pôvodné ľudové náboženské pred-
stavy. Konfuciánske koncepty neosobného mandátu
Nebies (Thiên mệnh) zvereného panovníckemu rodu
a vzťahu lojálneho poddaného k panovníkovi (trung),
sa presadili vo vietnamskom politickom myslení až ne-
skôr. Po niekoľkých neúspešných pokusoch sa podarilo
čínske jednotky vyhnať až v roku 938 n.l. Po tomto roku
nasleduje zlatá éra vietnamskej histórie, éra dynastií Lý
a Trần, narušená len občasnými vpádmi Mongolov
a krátkym znovuobnovením čínskej nadvlády dynas-
tiou Ming. V tom čase sa vietnamské cisárstvo nazývalo
Đại Việt (Taylor 2013: 73). Legitimita panovníkov dy-
nastií Lý a Trần bola postavená skôr na podpore nad-
prirodzených síl. Panovník sa im za to odvďačoval pra-
videlnými obetami a uctievaním (Jirková 2012: 18). Na
rozdiel od čínskej tradície ich pomoc nie je automa-
tická, ale je podmienená panovníkovou osobnou cnos-
ťou (Wolters 2009: 62). Takéto poňatie legitimity pa-
novníkov a ich osobný vzťah k božstvám vysvetľuje aj
vytvorenie samotného oficiálneho panteónu štátnych
ochranných božstiev. Tradícia pokračuje do dnešných

21 Má sa na mysli lunárny mesiac, podľa kalendára Âm lịch.
22 Tháng tám giỗ cha, tháng ba giỗ mẹ, vypočuté veľakrát od rôznych informátorov v severnom Vietname.
23 Koncept princípov jin a jang je všeobecne rozšírený v kultúrach Východnej a Juhovýchodnej Ázie. 

Vyobrazenie generála Trần Hưng Đạo, Nha Trang, autor: Ľu-
bomír Lehocký.
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dní, čo môžeme pozorovať aj na príklade zahrnutia pre-
zidenta Ho Či Mina medzi tieto ochranné božstvá
(Pham 2009: 163). V tejto štúdii som sa venoval  predo-
všetkým postavám svätých Otcov a svätých Matiek vo
vietnamskej ľudovej spiritualite. Zaujímalo ma, ako sú
tieto postavy vnímané súčasným obyvateľstvom, v sú-
vislosti s idealizovanými vlastnosťami prisudzovanými
tradične mužom a ženám. Preto som do úvahy musel
zahrnúť aj kultúrno-historický kontext postavenia mu-
žov a žien vo Vietname. 

Mnohí autori predpokladajú, že pôvodná vietnamská
spoločnosť24 nebola výlučne patriarchálna. Napríklad
Ronald Cima pri opise obdobia, keď sa Vietnam dostá-
val do područia dynastie Chan, zmieňuje: „Napriek
tlaku prijať čínske patriarchálne hodnoty, vietnamské
ženy aj naďalej hrali dôležitú úlohu a využívali oveľa
väčšiu voľnosť než ich severné náprotivky (čínske
ženy)“ (Cima 1989: 11). Aj v 15. storočí, keď bol sfor-
mulovaný právny poriadok HồngĐức,25 založený na
čínskom práve, zahŕňal zreteľné vietnamské špecifiká.
Tým bolo napríklad uznanie rovnakých dedičských
práv pre dcéry a synov (Cima 1989: 19). Podobne to
bolo aj s patrilinearitou, ktorá sa začala väčšinovo prak-
tizovať až po širšom prijatí konfucianizmu. Podľa neho
zodpovednosť za rodinu leží na mužovi. On musí do-
opatrovať svojich rodičov, on sa musí postarať o konti-
nuitu uctievania rodinného oltára predkov (Chang-
Kalmanson 2010: 68). Preto je to väčšinou syn, do kto-
rého rodičia viac investujú a ktorý ostáva žiť v rodičov-
skom dome, aby mohol realizovať svoje povinnosti.

Zaujímavý pohľad do spoločnosti predkoloniálneho
Vietnamu prináša George Finlayson26 vo svojom popise
cesty juhovýchodnou Áziou v rokoch 1820 – 21. O viet-
namských ženách (ktoré nazýva ako kočinčínske ženy)
píše: „Boli tam ženy vo všetkých člnoch... vysoká slušnosť,
ktorú som poznamenal pri týchto ľuďoch nijako nezlep-
šila podmienky žien v spoločnosti“ (Finlayson 1826:
342). Poukazoval tak na fakt, že ženy vo Vietname robili
všetky druhy práce. Taktiež dodáva, že dostávali aj rov-
nakú plácu (Finlayson 1826: 386). Aj dnes vietnamské
ženy vykonávajú bežne veľmi ťažkú prácu. Napríklad
spomínanými veslármi na člnoch pri prevážaní ľudí
a tovaru cez rieky sú aj po 200 rokoch väčšinou ženy.
Rovnako tak však ženy vlastnia svoje stánky či firmy
a sú úspešné v podnikaní. Vietnamské ženy zarábajú
síce štatisticky menej ako muži, čo je z veľkej miery za-

príčinené rozdelením rodinných úloh. Často som sa pri
svojich výskumoch na vietnamskom vidieku stretol
s tým, že ženy pracovali na rodinnom poli, to znamená
pracovali bez výplaty, zatiaľ čo muž mal prácu, takže
dostával určitú pravidelnú plácu.

Zrod vietnamskej rodiny
Prvým zapísaným príbehom zaoberajúcim sa úlohou
Otca a Matky je etiologický mýtus o pôvode Kinhov-
Vietov27 a ostatných etník na území Vietnamu (ozna-
čovanými ako Bách Việt). Archaickosť tohto mýtu nám
potvrdzujú predovšetkým dva texty: kronika Đại Việt
sử ký toàn thư a zbierka Lĩnh Nam chích quái. Oba pra-
mene opisujú takmer totožný príbeh, ako sa mýtickým
predkom narodilo sto synov.28 Ja však budem vychádzať
z prerozprávaní tohto príbehu mojimi informátormi.
Podľa nich sú predkami Kinhov horská víla Âu Cơ
a vodný drak Lạc Long Quân.29 Âu Cơ bola mladá,
krásna víla, ktorá žila vysoko v horách. Cestovala po

24 Rozumej do masívneho nástupu konfucianizmu v 15. storočí n.l., aj keď vystopovanie „pôvodnej vietnamskej spoločnosti“ je
značne problematické, viď viac: Pelley 2002: 147-154. 

25 Viď viac: Phan 1961: 94.
26 George Finlayson (1790 – 1823) bol škótsky prírodovedec a cestovateľ.
27 Kính, Việt.
28 Viď viac: Taylor 1991: 303.
29 Viď viac: Kirsten- Lauser 2012: 93.

Médium vykonáva obrad Hầu đồng, autor: Ľubomír Lehocký.
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krajine a liečila tých, ktorí trpeli. Jedného dňa ju vyde-
silo monštrum, avšak LạcLong Quân, dračí kráľ z mora,
ju zachránil. Âu Cơ sa do neho okamžite zamilovala.
Z ich vzťahu sa zrodili vajcia, z ktorých sa vyliahlo už
spomínaných sto synov. Keďže však Âu Cơ bola z rodu
víl a chcela žiť v horách, zatiaľ čo Lạc Long Quân bol
z rodu drakov a mal svoje kráľovstvo v mori, dohodli
sa, že si každý pôjde svojou cestou a synov si rozdelia.
Âu Cơ odišla zo svojimi päťdesiatimi do hôr a Lạc Long
Quân so zvyšnými päťdesiatimi odišiel na juh, resp. do
podmorského paláca. Zo synov, ktorí odišli s Âu Cơ ne-
skôr vzišli legendárni zakladatelia vietnamskej štát-
nosti, známi ako Hùng Vương (králi Hùng). 

Príbeh o víle Âu Cơ a dračom kráľovi je všeobecne
veľmi dobre známy medzi obyvateľstvom. „Na základe
legendy všetci Vietnamci môžu vystopovať ich pôvod
späť k manželstvu dračieho otca LạcLong Quân a víly
matky Âu Cơ“ (Taylor 2008: 68). Rozprávajú ho rodičia
svojim deťom, ale je mu venovaná veľká pozornosť aj
z oficiálnych kruhov. Učitelia ho učia svojich žiakov či
lokálne autority budujú komplexy, v ktorých sa tento
mýtus pripomína. Jeden taký komplex som navštívil
 neďaleko Hanoja, na hore Ba Vì. V národnom parku
miestne autority vystavali pomocou figurín v životnej
veľkosti celý príbeh o LạcLong Quân a Âu Cơ. Rodiny
z Hanoja často trávia víkendy v tomto parku. Sám som
bol svedkom toho, ako rodičia prevádzajú svoje deti
okolo figurín zobrazujúcich scény z mýtického príbehu
a sami im približujú detaily. Expozícia je zakončená mo-
delmi 50-tich príslušníkov rôznych etník,30 žijúcich na
území Vietnamu. Týchto 50 etnických skupín, predo-
všetkým horských kmeňov, predstavuje 50 detí, ktoré
podľa mýtu odišlo spolu s Âu Cơ do hôr. Pri svojom vý-
skume som sa stretol s tým, že uctievanie Âu Cơ je rozší -
rené predovšetkým v horských oblastiach severného
Vietnamu. V jej chrámoch býva často používaný betel,
ktorého užívanie je dnes spájané predovšetkým s prí-
slušníkmi horských kmeňov Vietnamu. Vo vietnamskej
mytológii je nepochybne primárnym referenčným bo-
dom idey božskej Matky a božského Otca spomínaný
pár Âu Cơ a Lạc Long Quân, nie je však zďaleka jediným.

Vo Vietname je viera vo svätú Matku (Thánh Mẫu),31

respektíve Matky, veľmi rozšírená. Tieto Matky bývajú
v priebehu historického vývoja zosobnené a uctievané
v mnohých formách a podobách. Na niektorých mies-
tach vystupuje svätá Matka vo svojich lokálnych podo-
bách, ktoré vznikli fúziou vietnamskej Thánh Mẫu s bo-
hyňou z iného kultúrneho prostredia.  Môžeme to vidieť

napríklad na prípade Bohyne Matky Pô Ino Nagar, pô-
vodne čamskej bohyne, reprezentujúcej z indického
prostredia známu bohyňu Umâ (Nguyen 1995: 55-67).
Dnes najpopulárnejšou identifikáciou svätej Matky je
princezná Liễu Hạnh. Jej kult sa začal rozvíjať v 18. sto-
ročí a najznámejšie spracovanie jej legendy sa nachádza
v diele Vân Cát Thần Nữ truyện, napísanom v roku 1730
n.l. poetkou Đoàn Thị Điểm.32 Hovorí o tom, ako mal
cisár Lê Anh Tông zvláštny prorocký sen. Zdalo sa mu
o nádhernom tróne v nebi, na ktorom sedel Ngọc Hoàng
(Nefritový cisár). Potom vstúpilo do siene mladé
dievča, jeho trinásta dcéra. Ngọc Hoàng jej ponúkol ne-
fritový pohár s vínom dlhovekosti.  Avšak pohár mladej
panne vypadol z rúk a rozlámal sa na tisíc kúskov. Za
trest bola Liễu Hạnh vykázaná z Nebies aby si hľadala
svoju novú existenciu nižšie, na Zemi. Lê Anh Tông sa
prebudil s úľakom. V tom ho prišiel jeden z dvoranov
informovať, že počas noci cisárovná porodila princez -
nú. Bola pomenovaná „Giáng Tiên“ (Nguyen 2007: 81).

Princezná sa stala známa po celej ríši Đại Việt pre jej
dokonalú krásu. Cisár rozhodol, že pre princeznú nastal
čas vziať si mladého mandarína. Viedli spokojný man-
želský život. Potom, čo žila správnym životom a poro-
dila dve deti, po troch rokoch manželstva princezná
ochorela. Zomrela na tretí deň tretieho lunárneho me-
siaca, vo veku 23 rokov. Na prvé výročie smrti bolo zvy-
kom otvoriť rakvu a uložiť očistené pozostatky k odpo-
činku v trvalom hrobe. Rakva princeznej však bola
prázdna. Na druhé výročie svojej smrti sa potom prin -
cezná znovuobjavila na Zemi. Navštívila svoju rodinu
aj svojho manžela. Putovala svetom, buď ako stará žena
alebo ako krásna dáma hrajúca na flautu. Trestala ne-
spravodlivých a žehnala milostivých (Dror 2009: 66-
89). Moje osobné výskumy v Hanoji a v okolitých se-
verných provinciách potvrdili jej obrovskú miestnu
popularitu, ako aj nárast praktikovania jej kultu. Ľudia
si s ňou spájajú predovšetkým vlastnosti ako krása, súcit
či bezúhonnosť. Princezná Liễu Hạnh sa stala za posled-
ných 200 rokov ústrednou postavou kultu Štyroch Pa-
lácov, označovaného aj ako náboženstvo Bohyne Matky
– Đạo Mẫu.33 Štyri Paláce (Tứ phủ) predstavujú štyri
hlavné sféry – svety. Thánh Mẫu vždy v jednej zo svo-
jich štyroch podôb predsedá jednému z príslušných pa-
lácov (svetov) – phủ. Každému palácu je priradená prí-
slušná farba. Červená pre palác „Nebies“ (Thiên phủ),
žltá pre palác „Zeme“ (Địa phủ), biela pre palác „Vôd“
(Thuỷ phủ ) a zelená pre palác „Hôr a lesov“ (Nhạc phủ).
V praxi sa však často stretávame s uctievaním troch Bo-

30 Vo Vietname je dnes oficiálne rozpoznaných 54 etnických skupín.
31 Doslovne „Svätá Matka“.
32 Viď viac: Nghia 2012: 30.
33 Viď viac: Dror 2007.
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hýň Matiek, zvyčajne sú v chrámoch na hlavnom oltári
zobrazené iba prvé tri Bohyne Matky. Rovnako tak mé-
diá tohto kultu, na začiatku rituálu Hầu đồng,34 pozý-
vajú ku inkarnácii do svojho tela prvé tri Matky35

(Matka paláca Zeme býva v ľudových predstavách zjed-
notená s Matkou paláca Hôr a lesov). Preto sa môžeme
stretnúť aj s pomenovaním tohto kultu ako Tri paláce
(Tam phủ). Ako Bohyňa Matka Nebies býva najčastejšie
identifikovaná práve Liễu Hạnh. Spomínaná Âu Cơ
v horských oblastiach zas často vystupuje ako Bohyňa
Matka Hôr a lesov.

Pozícia mužského náprotivku svätej Matky, predo-
všetkým spomínanej princeznej Liễu Hạnh, patrí v ľu-
dovej tradícii stredovekému generálovi Trần Hưng Đạo
alebo ako ho Vietnamci úctivo nazývajú Đức Thánh
Trần. Je dobrým príkladom deifikovaného ľudového
hrdinu, ktorý zaujal miesto otca národa. Bol to slávny
a úspešný vojenský vodca počas panovania dynastie
Trần (Taylor 2013: 108-165). V 13. storočí trikrát odra-
zil vpád čínskej dynastie Jüan (vládcovia dynastie boli
mongolského pôvodu). V poslednom mesiaci roku
1284, keď armáda Juanov prekročila hranice, vydal Trần
Hưng Đạo jeho slávny „Príhovor k dôstojníkom“ (Hịch
tướng sĩ), ktorý patrí k najcennejším klenotom vietnam-
skej písomnosti.36 Zakaždým, keď porazil nepriateľské
vojská, čelil obrovskej presile a úspech mu priniesla len
umná taktika. Za života preukázal mnohokrát veľkú od-
vahu a vysokú inteligenciu. Po jeho smrti začali vznikať
miestne chrámy, v ktorých bol uctievaný a ľudia sa
k nemu obracali s prosbami o pomoc a ochranu. Jeho
kult sa plynule vyvíjal od 14. storočia a šíri sa po celom
území Vietnamu (Pham 2009: 16). V následnom vývoji
boli sakralizovaní za zásluhy aj jeho dôstojníci, ktorí sú
uctievaní spolu s ním. Kult sa zvyčajne nazýva Thánh
Trần (svätý Tran) a v súčasnosti je známy predovšetkým
svojou praxou rituálov exorcizmu. Tak ako počas života
generál Trần Hưng Đạo s pomocou svojich dôstojníkov
a iných hrdinov vyháňal cudzích votrelcov a ochraňoval
krajinu, dnes prostredníctvom rituálnych majstrov
svojho kultu vyháňa zlých duchov z tiel obetí. Stal sa
symbolom sily, ochrany a mužnosti (Pham 2009: 162).
Obyčajní ľudia ako aj médiá jeho kultu ho často spájajú
s vlastnosťami ako inteligencia, odvaha či sila.

Kult Thánh Trần,v rámci ľudovej religiozity Viet-
namu, tvorí akýsi binárny pár s kultom princeznej Liễu
Hạnh. Chrámové komplexy, respektíve paláce37 zasvä-
tené Liễu Hạnh, zvyčajne obsahujú postranné chrámy
či oltáre Thánh Trần, rovnako to platí aj opačne.

Postranné oltáre Thánh Trần sa do chrámov a svätýň
Matky umiestňujú ako ochrana pred zlými silami, po-
stranné oltáre svätých Matiek sa do chrámov Thánh
Trần zas dávajú pre zabezpečenie prosperity. Funkcie,
ktoré v predstavách ľudí obaja svätci plnia, sa v mno-
hom prelínajú, ale môžeme pozorovať aj určité jasné
rozdielnosti. Liễu Hạnh prináša svojim nasledovníkom
požehnanie. Ľudia sa k nej obracajú predovšetkým
s prosbami o šťastie, zdravie, plodnosť či bohatstvo. Za-
tiaľ čo Trần Hưng Đạo je jednoznačne hlavne ochranca
pred zlými silami. Keď sa im už podarí zmocniť niekoho
či niečoho, disponuje Trần Hưng Đạo mocou tieto sily
vyhnať a poraziť.

Avšak posmrtná sakralizácia národných hrdinov nie
je proces, ktorý sa týka iba minulosti. Naopak, je to
v súčasnom Vietname stále živý fenomén a môžeme ho
pozorovať, takpovediac, v priamom prenose. Predo-
všetkým na prípade posledného veľkého hrdinu a oslo-
boditeľa, ktorým bol prezident Ho Či Min (Hồ Chí
Minh), oficiálne deifikovaný a zasadený do národného
panteónu v 90. rokoch minulého storočia (Pham 2009:
161-163). Už v 50. rokoch minulého storočia sa v do-
mácnostiach v severnom Vietname začínajú objavovať
portréty Ho Či Mina – ako vodcu komunistickej strany
a národného osloboditeľa. Po jeho smrti ľudia priro-
dzene začali pred týmito portrétmi páliť vonné tyčinky
a prinášať dary, tak ako to robia aj pre svojich zosnulých
príbuzných pred oltárom predkov. Týmto spôsobom
strýko Ho získal svoje miesto v domácich oltároch oby-
vateľstva. Tak ako v prípadoch iných národných hrdi-
nov, ľudia sa k nemu postupne začali obracať aj so svo-
jimi prosbami a modlitbami (Pham 2009: 163-167).
Toto uctievanie však ostávalo spočiatku súkromné. Ko-
munistická strana totiž v tomto období nepodporovala
prejavy ľudového náboženstva všeobecne.  Práve na-
opak, proti rôznym ľudovým kultom podnikala ofi-
ciálna moc v 70. rokoch tvrdé represálie. Súviselo to
s ideológiou komunistickej strany, ktorá sa snažila re-

34 Hầu đồng (služba média), môže sa nazývať aj Lên đồng (narastanie, rodenie média) alebo Hầu bóng (služba tieňu).
35 Médiá, s ktorými som spolupracoval v rámci výskumu, pri prevádzaní množstva rituálov Hầu đồng, na ktorých som sa zúčastnil,

na začiatku vždy pozývali do svojho tela postupne Bohyne Matky paláca Nebies, paláca Hôr a Lesov a nakoniec paláca Vôd.
Nikdy som však nebol svedkom úspešnej inkarnácie jednej z týchto troch najvyšších bohýň. Bohyne Matky vstupujú do tiel
médií len veľmi zriedkavo a konkrétne médiá musia mať výnimočne silné spojenie s týmito božstvami. V ďalšom priebehu rituálu
sa už zvyčajne bez problémov inkarnujú do tiel médií jednotlivé nižšie postavené božstvá panteónu.

36 Celé znenie na: http://www.webcitation.org/query?url=http://www.geocities.com/SoHo/Den/5908/history/tranhungdao.
html&date=2009-10-25+09:59:39, preložil G. Schultz.

37 Phủ.
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formovať spoločnosť. Ľudová viera bola z marxistic-
kého hľadiska vládnymi vrstvami interpretovaná ako
prežitok zo skoršej fázy spoločenského vývoja. Videli ju
ako súčasť systémov feudálnej ideologickej kontroly
(Roszko 2012: 26–38). Po zjednotení Vietnamu v 70.
rokoch bol predovšetkým kult svätých Matiek vysta-
vený značnej perzekúcii, mnoho médií bolo uväzne-
ných a chrámové komplexy boli pozatvárané.38

Obrat nastal až v roku 1986 po reforme Đổi Mới.
Ekonomika sa začala reformovať v kapitalistickom
smere. JRD boli rozdelené a polia pridelené jednotli-
vým rodinám, a tak sú farmári teraz samostatne zárob-
kovo činní (Pham 2006: 2). Spoločenská situácia sa
 začala uvoľňovať vo všetkých smeroch, čo okrem zvy-
šujúcej sa hospodárskej výkonnosti prinieslo aj výrazné
oživenie ľudovej religiozity. Spoločne s následnou in-
tenzifikáciou praxe v oficiálnych náboženstvách, došlo
aj k prudkému nárastu neinštitucionalizovaných nábo-
ženských aktivít. Rituály životného cyklu, uctievanie
hrdinov či festivaly na oslavu lokálnych identít, to
všetko sa opäť začalo rýchlo rozvíjať (Gillespie 2014:
124).

A tak sa aj uctievanie strýčka Ho postupne presúvalo
stále viac do verejného priestoru. Bez znalosti vietnam-
ského kultúrneho kontextu sa tak môže javiť ako para-
doxné, že marxistický sekulárny vodca je uctievaný ako
ľudové božstvo v chrámoch i buddhistických pagodách.
Najčastejšie sa však busty strýčka Ho začali objavovať
v chrámoch spomínaného generála Trần. V posledných
dvadsiatich rokoch sa začínajú budovať nové chrámy
zasvätené primárne Ho Či Minovi. Dobrým príkladom,
ako sa strýčko Ho udomácňuje v ľudovom panteóne, je
jeho chrám na hore Ba Vì neďaleko Hanoja. Hora Ba Vì
je ukončená rozdvojením na dva vrcholy. Na jednom
z vrcholov je vybudovaný chrám svätej Matky. Oproti,
na druhom vrchole, sa týči buddhistická stúpa a nad
ňou sa skvie Ho Či Minov chrám. Predovšetkým počas
sviatkov a cez víkendy, zástupy ľudí vystupujú k tomuto
chrámu, ktorý je stále viac populárnejší. Strýko Ho
a svätá Matka na seba doslova „pozerajú“ zo svojich
chrámov na vrcholkoch hory. Odtiaľ spoločne ochra-
ňujú svoje „deti“ – vietnamský národ. Ako uvádzam
vyššie, maskulínna rola otca národa tradične prináleží
generálovi Trần Hưng Đạo. Avšak ľudové kulty pred-
stavujú živý, stále sa meniaci organizmus. V rámci neho
môžu byť jednotlivé funkcie rozmanito reprezentované
a zamieňané. Mnohí súčasní akademici predpokladajú,
že tak ako boli sakralizovaní dôstojníci, ktorým velil ge-

nerál Trần Hưng Đạo, môžu byť postupne sakralizovaní
aj dôstojníci okolo prezidenta Ho Či Mina (Pham 2009:
172). Ideálnym kandidátom je jednoznačne generál Võ
Nguyên Giáp – strojca víťazstva v Điện Biên Phủ v roku
1954, kde vietnamské vojsko definitívne porazilo oku-
pantskú francúzsku armádu, a tým ukončilo obdobie
kolonializmu vo Vietname. Võ Nguyên Giáp je vo Viet-
name nesmierne populárny. Zomrel v roku 2013 ako
posledný z najbližších spolubojovníkov Ho Či Mina
a niektorí domáci učenci už dnes zaznamenávajú prí-
pady jeho spontánneho uctievania (Pham 2009: 169).

Âm vs. Du’o’ng
Z opísaných mýtov pramenia dnes najrozšírenejšie
kulty a formy verejného uctievania vo Vietname. Pri
mýte o Âu Cơ sa rôzne lokálne verzie, ktoré som vypo-
čul od svojich informátorov, v niektorých detailoch prí-
behu líšili, zhodovali sa však v tom podstatnom – mý-
tickí rodičia sa spravodlivo rozdelili. Toto spravodlivé
rozdelenie v takom zásadnom a všeobecne rozšírenom
archaickom mýte naznačuje, akým spôsobom obyvate-
lia Vietnamu vnímali vzájomný vzťah medzi mužmi
a ženami. Dôležitým aspektom je aj nutnosť rozdelenia
mýtického páru. Ponímanie „ženského“ a „mužského“
je v rámci mýtu rovnocenné, zároveň rozdielnou priro-
dzenosťou (hory/more, âm/dương), jasne diferenco-
vané.

V praxi kultov svätých Matiek a Otcov ešte v nedáv-
nej minulosti existovalo dosť výrazné rodové delenie.
Médiami kultu svätej Matky boli predovšetkým ženy
a homosexuálni (zoženštení) muži, zatiaľ čo kult Thánh
Trần sa zvyčajne spájal s mužskými špecialistami.
Mohlo to byť spôsobené určitou opresiou, ktorej bol
kult svätej Matky vystavený z oficiálnych kruhov. Dnes
sa situácia zmenila a médiami oboch kultov sa stávajú
aj muži aj ženy.39 Pri rituáloch exorcizmu médiá kultu
Thánh Trần expresívne prejavujú svoju odvahu, roz-
hodnosť, ráznosť či neústupnosť. Pre tento účel si nie-
kedy prebodávajú líca špeciálnou čepeľou, respektíve
sa škrtia a pridusia rituálnym povrazom. Keď som sa
zúčastnil niekoľkých takýchto obradov, atmosféra pri
nich bola občas veľmi vypätá. Klienti, pre ktorých sa vy-
konával rituál, boli často týraní bolesťou, kričali a do-
stávali sa do určitej formy záchvatu. Médiá sa aj pri
 týchto situáciách správali vždy veľmi rozvážne a ne-
ohrozene. Pred duchmi a zlými bytosťami nemôžu
nikdy prejaviť slabosť či neistotu.   

Po reforme Đổi Mới a uvoľnení vzťahov sa médiami

38 Kult Thánh Trần bol ako patriotický kult ponechaný, ale niektoré tradičné formy uctievania boli v chrámoch potláčané. 
39 Autori uvádzajú ako možnú motiváciu pre niektoré médiá kultu Thánh Trần, prečo sa stávajú médiami aj kultu Tứ phủ, peniaze.

Kult Tứ phủ sa dnes teší prudko narastajúcej obľube a Vietnamci sú na rituály ochotní míňať stále viac prostriedkov. Viď viac:
Pham 2009.
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kultov začali masovo stávať príslušníci oboch pohlaví.
Dnes je mnoho médií zasvätených do obidvoch kultov,
čo odráža ako sa kulty navzájom dopĺňajú a ako spolu
kooperujú. Aj môj hlavný informátor, rituálny špecia-
lista z Hanoja, pracoval ako médium pre oba kulty. Avšak
sám hovoril, že jeho väzby căn,40 ktoré ho ako muža
viažu s generálom Trần Hưng Đạo, sú silnejšie ako tie,
ktoré ho spájajú so svätou Matkou a kultom Štyroch pa-
lácov. V ľudovej viere je rozšírený názor, že najlepšími
médiami mužského kultu generála Trần sú muži a naj-
lepšími médiami kultu svätých Matiek sú ženy alebo
spomínaní homosexuálni muži (Pham 2009: 91-138).

Ak bližšie zameriame svoju pozornosť na hierarchiu
panteónu kultu Štyroch palácov, môžeme pozorovať, že
jeho vertikálne členenie v sebe obsahuje obraz ideálnej
rodiny a rodinných vzťahov, respektíve cisárskeho
dvora a spoločenských vzťahov. Autorita prechádza

od svätej Matky, cez Mandarínov a Dámy, k Princom
a Princeznám až k Sluhom – deťom a zvieracím du-
chom, rovnako ako v rodine od mŕtvych predkov, cez
najstarších až po najmladších členov alebo v rámci štátu
od cisára, cez jeho úradníkov, až po obyčajných ľudí.
Jednotlivé vertikálne úrovne panteónu sú rozdelené aj
horizontálne, a to na binárne dvojice. Túto binaritu mô-
žeme pozorovať na základnej opozite „Nebies“ a „Ze -
me“, ktorá svet delí vo zvislom smere a tvorí tak jeho os.
Opozita Lesa a hôr oproti Vode zas rozdeľuje priestor
horizontálne. Túto binaritu môžeme ďalej sledovať
v opozite mužských a ženských postáv na jednotlivých
úrovniach panteónu. V binárnych pároch sa tu spolu
nachádza päť Mandarínov a štyri Dámy alebo desať
Prin cov a dvanásť Slečien. S mužskými postavami sa
spájajú nepárne počty päť, respektíve dvakrát päť – de-
sať, ktoré odkazujú na s nimi asociovaný mužský aktív -

40 Korene, osud – na štýl predurčenia, vyvolenosti. Osoby so silným spojením căn s konkrétnymi božstvami, musia rituálne slúžiť
daným božstvám. Ak by odmietli, boli by božstvami, zhodne s rôznorodými tradíciami po celom svete, trápené – porovnaj:
Tassan 1994: 117-125. Môj ústredný informátor Nguyễn Thái Sơn bol taktiež trápený „bláznovstvom“ a inými neduhmi, až kým
nezačal praktikovať konkrétne rituály pre Bohyňu Matku a Thánh Trần. Viď viac: Lehocký 2014: 72- 74.

Chrám Ho Či Mina na hore Ba Vì, autor: Ľubomír Lehocký.
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ny princíp dương, zatiaľ čo ženským postavám sú pri-
radené párne počty štyri, resp. dvanásť, odkazujúce na
ženský pasívny princíp âm (Lehocký 2014: 45-49). 

Najpopulárnejší rituál tohto kultu je Hầu đồng. Počas
neho sa do tela média postupne inkarnujú jednotlivé
božstvá panteónu. Pri každej inkarnácii asistenti mé-
dium prezlečú do obleku zodpovedajúceho danému
božstvu, ktoré sa inkarnovalo do média. Potom mé-
dium doupravujú a podajú inkarnovanému božstvu
jeho atribúty, či už je to meč, kopija, hrkálka alebo
pádlo. Keď je médium pripravené, božstvo v ňom chce
väčšinou chvíľu pobudnúť s účastníkmi rituálu. A tak
za sprievodu oslavnej piesne o ňom a jeho živote pred-
vedie svoj rituálny výstup. Toto je, pre účastníkov ob-
radu, najobľúbenejšia časť jednotlivých inkarnácií. In-
karnované božstvo tancuje, rozdáva požehnané dary –
lộc, hudobníci hrajú a spievajú, ľudia sa radujú a spo-
ločne tlieskajú. Potom nastáva vhodný čas, aby ľudia
dali konkrétnemu božstvu či duchovi nejakú otázku.
Každá entita, vstupujúca do média, je zodpovedná za
inú oblasť, preto každý so svojou otázkou čaká na kon-
krétne božstvo či ducha. Napríklad pri inkarnácii Sied-
meho Princa, s ktorým je v ľudových legendách spájaná
vlastnosť dobrého hazardného hráča, sa zväčša muži
chodia pýtať aj prosiť o šťastie v hre. No väčšinu účast-
níkov týchto rituálov, podľa mojich skúseností, tvoria
ženy. Rituály, ktorých som sa zúčastnil, sa vždy niesli
vo skvelej atmosfére. Jednotliví zúčastnení spontánne
prejavovali radosť a spokojnosť. Vizuálna pôsobivosť
kostýmov a ladnosť pohybov médií počas inkarnácií
božstiev napĺňala estetické a emocionálne túžby zúčast-
nených. Keď som sa pýtal svojich informátorov, čo si
spájajú s týmto rituálom, odpovedali najčastejšie práve
slovami krása a radosť. 

Postavy identifikované s božskými rodičmi sa počas
historického vývoja ako aj v závislosti od lokality varia-
bilne obmieňajú. Podstatné je však to, že tieto božské
postavy predstavujú ich predkov. Aj princezná Liễu
Hạnh musela zostúpiť z ríše Nefritového cisára na Zem,
kde porodila potomkov. Tak sa zaradila do genealógie
veľkej vietnamskej rodiny. Ešte zaujímavejšia situácia
je v prípade Ho Či Mina. Oficiálna propaganda tvrdí,
že Ho Či Min nebol ženatý (aj keď ženatý bol)41 a nemal
žiadnych potomkov. Niektorí moji informátori však ve-
ria, že Ho Či Min v skutočnosti deti mal. Informátori
sa predo mnou často vyjadrovali o Liễu Hạnh, že je
akoby ich matka či o generálovi Trần Hưng Đạo alebo
Ho Či Minovi ako o svojom otcovi. Jeden bývalý vojak
z provincie Nam Định mi napríklad povedal, že Ho Či

Min je akoby jeho otec, pretože nebyť Ho Či Mina, ne-
existoval by už dnes Vietnam, a tým pádom by neexis-
toval ani on sám. Stretol som sa aj s častým názorom,
podľa ktorého telo vystavené v mauzóleum v Hanoji nie
je pravé telo strýka Ho. Pretože vietnamská tradícia vy-
žaduje uloženie mŕtveho tela do zeme, mnohí Viet-
namci veria, že aj strýko Ho bol tradične pochovaný
a telo v mauzóleu je podvrh, vystavený len z propagan-
distických dôvodov. Vietnamci teda tieto sakralizované
postavy uctievajú obdobným spôsobom ako uctievajú
svojich priamych rodinných predkov na domácich ol-
tároch. Domáci oltár – bàn thờ, ako aj uctievanie pred-
kov by mal podľa povinnosti zabezpečovať otec rodiny,
avšak často som sa v realite stretol, že sa o tieto zále -
žitosti starali viac matky. Zaujímavým faktom sa vo
vietnamskom jazyku v tejto súvislosti môže javiť použí-
vanie terminológie na odlíšenie línií prarodičov. Ozna-
čenie pre prarodiča z otcovej strany je nội, doslovne
znamená „vnútorný“. Pre prarodičov z matkinej strany
je to ngoại, doslovne „vonkajší“. Pre vnúčatá je tento pri-
ncíp rovnaký: cháu nội z otcovej strany, cháu ngoại
z matkinej strany. To naznačuje preferenciu, respektíve
väčšiu dôležitosť mužskej rodinnej línie.42

Ak sa vrátim späť ku svojím osobným skúsenostiam
z rôznych súkromných i verejných rituálov, ktoré súvi-
seli s uctievaním svätých otcov či matiek, môžem jed-
noznačne konštatovať, že muži aj ženy rôzneho veku sú
v rámci týchto kultov približne rovnako aktívni. Nie -
ktoré obrady, na ktorých som sa v rokoch 2012 – 2013
zúčastnil, boli malé komorné udalosti s nie viac ako de-
siatimi účastníkmi, na iných zas bolo prítomných nie-
kedy aj viac ako sto ľudí vo veľkých chrámoch. Vo všet-
kých prípadoch však boli medzi zúčastnenými ľuďmi
zastúpení aj muži aj ženy, a to vo veľmi širokej vekovej
škále. Osobne ma prekvapilo, že tieto obrady radi na-
vštevovali aj príslušníci mladej generácie, univerzitní či
stredoškolskí študenti, či dokonca aj mladšie deti. Po-
dobná rozmanitosť platila aj pre médiá, respektíve ri -
tuálnych majstrov. Pri tých viac ako tridsiatich obra-
doch kultov Tứ phủ a Thánh Trần, ktoré som pozoroval,
približne polovicu vykonávali mužské a polovicu
ženské médiá. Niektorí majstri mali viac ako šesťdesiat
rokov, iní sotva dosiahli dospelosť, čo ilustruje aj prípad
môjho hlavného informátora pri výskume kultu svätých
Matiek, ktorý sa stal médiom už vo svojich osemnástich
rokoch.Veľmi populárne medzi mladými je napríklad
aj vykladanie budúcnosti. Toto veštenie často prevá-
dzajú médiá kultov svätých Matiek a Otcov a mladí
Vietnamci ich navštevujú vo verejných aj domácich

41 Viď viac: Brocheux 2007: 39.
42 Tomu svedčia aj fakty, že niektoré matriarchálne kultúry etnických minorít (napr. Čamovia) žijúcich vo Vietname, nazývajú ako

„vnútornú“ práve matkinu líniu (Becquet-Guilmoto 2013: 44).
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chrámoch. Zaujímajú ich otázky spojené s ich štúdiom,
vzťahmi a takisto sa často pýtajú na svoje možné budúce
potomstvo. Sám som sa zúčastnil niekoľkých takýchto
veštení. Veštec sedí priamo v strede pred oltárom, klient
si sadne zväčša po jeho ľavej ruke. Pred každým vešte-
ním médium uskutoční  rituál hádzania mincí na tanie-
rik pred oltárom. Prednáša magické formulky a prosby
svojím spriazneným božstvám, až pokým mince nedo-
padnú na rozdielne strany,43 čo je znamením, že božstvá
súhlasia s prevedením zamýšľaných postupov.

Samotný výklad začínal dvadsať ročný veštec z Ha-
noja44 vždy detailným opisom domu a okolia miesta
bydliska svojho klienta. Tak isto opíše aj členov jeho ro-
diny, nie len po fyzickej ale aj po osobnostnej stránke.
Jeho výklad býva prekvapivo veľmi presný a výstižný,
čo som mohol pozorovať na základe reakcií klientov.
Týmto spôsobom si veštec overuje, či informácie, ktoré
sa mu zjavujú, sú pravdivé, respektíve či je správne na-
ladený. Tento úvod klienta obyčajne šokuje a očarí. Je
priam cítiť, ako sa spoločne s médiom vnárajú do vý-
kladu. Veštec zvykne rozprávať veľmi rýchlo a emo-
tívne. Slová z neho doslova vyletujú. Taktiež k svojmu
prejavu pridáva výraznú gestikuláciu a mimiku. Nie-
kedy je dokonca taký priamy a dôrazný, až sa javí, že
svojmu klientovi doslova nadáva. Klienti médiu dávajú
otázky, na ktoré on s pomocou svojich spriaznených
božstiev odpovedá. Niekedy sa mu zjavujú vízie, ino-
kedy mu božstvá priamo hovoria odpovede. Spôsobov
veštenia ako aj rôznych typov veštcov je  vo Vietname
množstvo druhov.45 V každom prípade je táto prax ne-
smierne populárna, aj medzi mladými mužmi a ženami.

„Môj muž je jediný syn“
Pri analýze mýtov o svätých Matkách a Otcoch, ako aj
pri pozorovaní spôsobov ich uctievania, som nadobu-
dol rôzne poznatky o vnímaní „ženského“ a „muž-
ského“ v rámci týchto kultov. Muži a ženy sú rovnako
aktívni v rámci spirituálnych praxí. „Ženské“ aj „muž -
ské“ vlastnosti sú oslavované spoločne a jednotlivé kulty
medzi sebou harmonicky kooperujú. Aj keď sa popu-
lárne ľudové kulty vyznačujú týmito vlastnosťami, nie -
ktorí moji informátori vyjadrili pri našich spontánnych
rozhovoroch názor, že v „bežnom“ živote sú muži vo
Vietname preferovaní pred ženami.

Dôsledkami preferencie mužov – synov na produk-

tívne správanie sa obyvateľstva, sa zaoberá Guilmoto vo
svojej interpretácii vietnamského cenzusu z roku
2009.46 Jeho základný interpretatívny rámec k vysvet-
leniu vzniku pôrodnej dominancie určitého pohlavia
poukazoval na kombináciu troch faktorov: ponuka, do-
pyt a pokles plodnosti. Prenatálna preferencia synov,
ktorá je známa z antropologických štúdií a demografic-
kých prieskumov, je pravdepodobne hlavnou príčinou
týchto rozdielov. Tieto štúdie nemôžu poskytnúť kom-
pletný a merateľný obraz o situácii v celej krajine, pre-
tože boli vykonávané predovšetkým v provinciách
v blízkosti Hanoja a ústia Červenej rieky, čo je oblasť
najviac ovplyvnená čínskymi konfuciánskymi tradí-
ciami. Neexistujú takmer žiadne porovnateľné antro-
pologické štúdie o rodových systémoch v iných častiach
Vietnamu.

Guilmoto predpokladá, že vo Vietname sa stretáva
mix kultúrnych vplyvov zo severu ale aj z juhu Ázie. Pri
interpretovaní sa zameral aj na nasledujúce kategórie:
preferencia syna ako prvorodeného dieťaťa47 a podiel
patrilineárneho bývania – keď synovia s manželkami
ostávajú bývať so svojimi rodičmi. Výsledky ukazujú,
že iba v regióne ústia Červenej rieky je preferencia pr-
vorodených synov a patrilineárna prax po svadbe vý-
razne vyššia ako v iných častiach krajiny. V ústí Červe-
nej rieky bola preferencia syna až +161 %, zatiaľ čo
celovietnamský priemer bol +75 % (napríklad v cen-
trálnom Vietname iba +30 %). Podiel patrilineárneho
bývania bol v ústí Červenej rieky 85,9 %, celovietnam-
ský priemer iba 75,2 % (Guilmoto 2012: 31-54). Kon-
štatuje, že vo Vietname nie je striktne patrilineárny
 systém, často sa stáva, že novomanželia ostávajú u že-
niných rodičov. Niektoré provincie v strednom Viet-
name sa dokonca vyznačujú rovným podielom tejto
 distribúcie bydliska u rodičov po svadbe. „Ide o typický
,juhovýchodoázijský‘ koncept, ktorý však zostáva väč-
šinou bez dokladov z antropologického výskumu o sú-
časnom Vietname“ (Becquet-Guilmoto 2013: 44).

V roku 2017 som sa pokúsil zistiť postoje k preferen-
cii synov či dcér od dnešných vietnamských študen-
tov.48 Urobil som medzi nimi malú anketu. Vzorka však
nebola veľká, takže som sa rozhodol nepovažovať vý-
sledky ankety za signifikantné a kvantitatívne údaje do
štúdie nakoniec nezaraďujem. Za zaujímavé však pova-
žujem bližšie vysvetlenia pôvodných účastníkov ankety,

43 Symbol rovnováhy medzi âm/dương.
44 Nguyễn Thái Sơn.
45 Nie všetky médiá kultov Tứ phủ či Thầnh Trần sú zároveň aj veštci.
46 Cenzus 2009, zapojených 3,7 milióna domácností.
47 Napríklad, +161 % znamená, že rodičia bez syna sa budú na 161 % pravdepodobnejšie pokúšať o ďalšie dieťa, ako rodičia, ktorí

už syna majú.
48 Výskumná vzorka nakoniec zahŕňala 83 súčasných alebo čerstvo ukončených študentov hanojských vysokých škôl (Akadémia

financií, Hanojská univerzita baníctva a geológie, Univerzita jazykových a medzinárodných štúdií v Hanoji).
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ktorých som neskôr kontaktoval pre doplňujúce infor-
mácie. Od respondentov, ktorí v ankete preferovali
 prvorodeného syna, som sa dozvedel dôvody, ako na-
príklad, že syn by mal byť starší, aby vedel ochrániť
mladšiu sestru. Najčastejším dôvodom preferovania
syna však bolo zabezpečenie pokračovania mužskej ro-
dinnej línie. Mnohí z tých, ktorí odpovedali, že im na
pohlaví prvorodeného dieťaťa nezáleží, sa pri doplňu-
júcich otázkach vyjadrili, že síce nezáleží na pohlaví pr-
vorodeného dieťaťa, ale musia mať aspoň jedného syna,
môže byť narodený aj ako druhorodený, ale aspoň jeden
z potomkov musí byť syn. Jedna dvadsaťštyriročná vy-
datá informátorka z provincie Nghệ An mi povedala, že
na pohlaví prvorodeného potomka jej nezáleží, ale musí
mať aspoň jedného syna (už mala čerstvo narodenú
dcéru), bez ohľadu na to, koľké dieťa v poradí to bude.
Na otázku: „Prečo musí mať aj syna?“ ako dôvod odpo-
vedala: „Môj muž je jediný syn“.49 Vyjadruje to povin-
nosť, súčasť hiếu, ktorú pociťuje jej manžel a aj ona
k manželovmu otcovi. Jej muž, keďže nemá bratov a je
jediný mužský potomok rodu, má povinnosť zabezpečiť
pokračovanie otcovej línie. Takto to cíti mnoho jedi-
ných synov vo Vietname. Pri otázkach o rozdeľovaní ro-
dičovských zdrojov medzi synov a dcéry mnohí z tých,
čo sa vyjadrili, že uprednostňovanie syna je správne, to
vysvetľovali práve povinnosťou syna postarať sa o rodi-
čov a rodinný majetok. Frekventované bolo aj vysvetle-
nie, podľa ktorého keď sa dcéra vydá, stáva sa dcérou
manželových rodičov, preto sa majetok daný dcére
stráca, avšak majetok daný synovi ostáva v rodine.
Niektorí moji informátori povedali, že dcéra dostáva
viac lásky, tak syn si zaslúži viac majetku. S tým, že ro-
dičovský dom ostáva synovi, súhlasila prekvapivo väč-
šina z tých, čo sa vyjadrili, aby rozdelenie prebiehalo
spravodlivo. Dôvod bol jasný, syn sa musí postarať o ro-
dičov v starobe a za to mu ostáva dom. Pre ľudí prefe-
rujúcich dcéru bol najčastejším dôvodom názor, že
dcéra prináša do domácnosti radosť a harmóniu.

Informátori, ktorí uprednostňovali ako prvorodenú
dcéru, to vysvetľovali tým, že dcéra prináša do domu
šťastie. Vietnamci majú príslovie: „Úrodné pole s byvo-
lom je ako mať prvorodenú dcéru“.50 Tiệp a Huy, z môjho
výskumu v rokoch 2012 – 2013, ktorých manželky
 čakali dieťa, sa zhodne vyjadrili, že si želajú dcéru, aby
priniesla do domácnosti radosť a harmóniu. Hlavne
v minulosti mali ľudia závislí od poľnohospodárstva
zvyčajne veľký počet detí, preto bolo takmer isté, že
jedno z nich bude aj syn. Nebolo až tak dôležité mať
syna ako prvého. Ľudia verili, že prvorodená dcéra je
požehnaním pre rodinu. Dnes je zvykom mať vše -

obecne menej potomkov. Prispela k tomu aj politika
dvoch detí, ktorú Vietnam v minulosti uplatňoval voči
ľuďom v štátnych službách. Preto je dôležité mať syna
ako jedno z prvých detí a zabezpečiť tak kontinuitu
otcovej rodovej línie. Ľudia už totiž nechcú mať sedem-
osem detí, ako v minulosti. Neochotou mať veľký počet
detí vysvetľovali svoju odpoveď tí, ktorí preferovali ako
prvorodené dieťa syna, aby jednoducho nemuseli mať
ďalšie deti. Zachovanie mužskej rodinnej línie bolo
a ostáva dôležitým zdrojom motivácie splodiť syna, ale
dcéry sú pre väčšinu mojich informátorov rovnako ce-
nené.

Záver
Dnešná vláda komunistickej strany, ktorá chce krajinu
otvoriť svetu, má veľký záujem na tom, aby predstavila
Vietnam ako modernú spoločnosť s rovnosťou šancí.
A možno práve aj kvôli tomuto účelu sú v súčasnosti
vládou podporovaní akademici glorifikujúci kulty ve-
lebiace božskú matku, ako napríklad Đạo Mẫu. „Đạo
Mẫu vytvorilo sesterstvo – jedno z mála miest v domi-
nantne mužskej spoločnosti, kde ženy môžu nacvičiť
vedenie, demonštrovať schopnosti, získať rešpekt a na-
plnenie ako osobnosť a ako člen spoločnosti“ (Vu 2006:
39). Iní akademici idú ešte ďalej a tvrdia: „Prostredníc-
tvom praxe a viery v Mẫu, Viet Nam môže byť vnímaný
ako krajina, ktorá podporuje demokraciu na úrovni
obce, a rozdelenie kapitálu medzi komunitu má vždy
odraz v rovnosti žien a mužov“ (Doan 2013: 1). Naprík-
lad Le uvádza, že vietnamská spoločnosť bola najprv
matriarchálna až do doby, keď ženy stratili svoj status
a svoju moc ako priamy dôsledok čínskeho vplyvu kon-
fuciánskych ideí o mužskej dominancii (Le 2004: 29).
Vzťah štátnej moci k náboženstvu a ľudovej religiozite
sa vo Vietname historicky menil a vyvíjal. Popularita
ľudových kultov ilustruje, ako tradičná forma vietnam-
skej religiozity dokáže prežiť aj napriek oficiálnej ideo-
lógii, ktorá jej prejavom práve nepraje. Pre súčasnú
vládu komunistickej strany je signifikantným bodom
obratu v tomto vzťahu už spomínaná reforma Đổi Mới.
Nárast a rozkvet ľudových kultov po tejto reforme uka-
zuje potenciál, do akého sa môže rozvinúť táto forma
religiozity, keď jej nie sú kladené prekážky. Aj keď ľu-
dová religiozita bola a je využívaná k propagandistic-
kým a ideologickým účelom, jej nositeľom ostáva stále
rodina. Preto sa upriamením na rodinu môžeme pokú-
siť vystopovať toto „vnútorné náboženstvo“ vietnam-
ského obyvateľstva. Kvality ako úcta k rodičom – úcta
k starším a spolupatričnosť medzi súrodencami – spo-
lupatričnosť obyvateľstva, sú očakávané aj v širších spo-

49 „Chồng tôi là con trai duy nhất“.
50 „Ruộng sâu, trâu nái không bằng con gái đầu lòng“.
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ločenských vzťahoch. Úcta obyvateľov k panovníkovi
by mala byť rovnaká ako úcta detí k otcovi. Zároveň sú
obyvatelia voči panovníkovi v rovnakej pozícii ako deti
voči rodičom. Panovník by sa mal chovať tak, ako rodič
k svojim potomkom. Tým sa panovník dostáva do role
Otca národa. Svoju legitimitu odvodzuje od význam-
ných hrdinov – svätých Otcov národa. Pre ľudí však
bola rovnako dôležitá aj svätá Matka – darkyňa života.
Svätá Matka a svätý Otec sa tak stali v ľudovej spiritua-
lite stelesnením kozmickej binarity âm/ dương. Ich prí-
klad slúži ako primárny predobraz ideálneho usporia-
dania rodinných i spoločenských vzťahov, ktorý si
Vietnamci projektujú prostredníctvom tejto božskej
dvojice rodičov, predkov.

V tejto štúdii som analyzoval mýty, ktoré moji infor-
mátori najčastejšie spomínali v súvislosti zo svätými
Matkami a Otcami. Rovnako tak ma zaujímala kon-
krétna prax uctievania týchto božských postáv. Božský
pár slúži často ako kľúčový symbol náboženskej aj ná-
rodnej identity mnohých spoločenstiev (Mock 2011:
278). Pre poznanie vlastností funkcie párovania svätých
Matiek a svätých Otcov je potrebné sa na metaforický
obraz týchto prarodičov pozrieť v kontexte rodiny i mi -
mo neho. Kládol som si otázky: „Aké vlastnosti sú repre-
zentované božskými / svätými Matkami a Otca mi?“ „Sú
muži alebo ženy dominantní/é, respektíve vyčleňovaní/é
v rámci kultov svätých Matiek a Otcov?“ Analýzou naj-
známejších mýtov o postavách Matiek a Otcov, ako aj
praxou ich uctievania a následnou komparáciou týchto
dát s osobnými skúsenosťami, ktoré som získal pri po-
zorovaní rituálov a z rozhovorov s vietnamským obyva-
teľstvom, som dospel k nasledujúcim záverom:

Základný kód, ktorý obsahuje vietnamská tradícia
párovania svätých Matiek a Otcov je binarizmus, vlast -
ný mnohým kultúrnym systémom na svete. Je to bina-
rizmus „ženského“ a „mužského“, ktorý sa socializuje
a historizuje (Juschka 2005: 240). Médiá pri vykonávaní
obradov kultu Thánh Trần vynikajú pri prezentovaní
svojej odvahy a moci, zatiaľ čo pri vykonávaní obradov
kultu svätých Matiek sa prezentujú hlavne ladnými po-
hybmi a krásnymi odevmi. Pri obradoch môžeme vy-
pozorovať aj jasnú hierarchickú štruktúru zmienených
kultov, predávanú spoločne s ideou oddanosti k tomuto
hierarchickému systému. Predovšetkým pri vykonávaní
rituálu hầu đồng médiá veľmi explicitne vyjadrujú, či
sú v ich telách inkarnované mužské alebo ženské bož-
stvá a v akom hierarchickom postavení sa nachádzajú
v rámci panteónu Štyroch palácov. Taktiež v rozhovo-
roch, ktoré som dodatočne uskutočnil s pôvodnými
účastníkmi už vyššie spomínanej ankety, som zozbieral
zaujímavé údaje. Tie poukazujú na fakt, že v rámci za-
chovania kontinuity rodinnej línie je, pre mnoho mla-

dých ľudí zo severného Vietnamu, stále dôležité mať as-
poň jedného mužského potomka. Je to povinnosť, ktorú
cítia manželia voči mužovmu otcovi. 

Moji informátori dobre poznajú mýty spojené s po-
stavami svätých Otcov a Matiek a sú rituálnou praxou
týchto kultov ovplyvňovaní. Z desiatich informátorov
z radov Hanojských študentov, s ktorými som nadviazal
hlbšie kontakty v rámci výskumov v rokoch 2012 –
2013, každý jeden z nich sa počas života zúčastnil aspoň
raz určitého obradu súvisiaceho s postavami svätých ro-
dičov. Rovnako tak každý z nich aspoň raz v živote vy-
užil služby médií spätými so svätými Otcami či Mat-
kami. Veľmi populárne je medzi mladými Vietnamcami
veštenie budúcnosti, v rámci ktorého často navštevujú
chrámy a médiá kultov Tứ phủ a Thánh Trần. Na otázku
týkajúcu sa  dominancie, respektíve vylučovania jed-
ného či druhého rodu alebo pohlavia zo spirituálnych
a rituálnych aktivít môžem na základe svojich skúse-
ností odpovedať jednoznačne. Muži aj ženy sú približne
rovnako zastúpení v týchto činnostiach. Ak by sme sa
pozreli len na kult Thánh Trần, mohli by sme pozorovať
určitú preferenciu mužských majstrov. Rovnako tak,
rozšírený názor, že muži sú silnejšími médiami, respek-
tíve majú silnejšie prepojenie s generálom Trần Hưng
Đạo, môžu signalizovať patriarchálnu dominanciu,
v rámci ktorej chcú muži navodiť akceptovanie ženskej
subordinácie. Avšak kult Thánh Trần nie je samostat-
ným náboženstvom existujúcim oddelene, ale naopak
je súčasťou širokej ľudovej spirituálnej tradície. V rámci
nej tvorí binárny pár s kultom Tứ phủ, v ktorom sú
ženské médiá viac zastúpené a v ktorom sú oslavované
predovšetkým vlastnosti všeobecne vnímané ako „žen -
ské“. Preto rozhodne, vo vietnamskej tradícii párovania
svätých Matiek a Otcov a ich kultov, v súčasnosti ani
muži, ani ženy nie sú dominantnými, či vyčleňovanými
skupinami a majú rovnocenné postavenie. Napríklad aj
princezná Liễu Hạnh bola poetkou Đoàn Thị Điểm
 zobrazená ako „silná dáma“, konkurujúca mužom v in-
telektuálnych aj iných otázkach (Nghia 2012: 30). 

Otázky spojené s postavením mužov a žien v spoloč-
nosti, pretože sa priamo týkajú tém spojených s mocou,
vždy boli a stále sú ideologizované. Taktiež politická in-
terpretácia mýtov často zvýhodňuje jednu skupinu
v rámci spoločnosti, či jednu spoločnosť v rámci sku-
piny národov (Boa 1994: 152). Národní hrdinovia či do-
konca mýtické postavy svätých rodičov hrajú pri vytvá-
raní národných a rodových ideológií signifikantnú
úlohu. Predovšetkým vietnamskí domáci učenci analy-
zovali postavy svätých Otcov a Matiek a spoločenský
význam ich kultov často propagandistickým spôsobom.
V minulosti51 označovali kult svätých Matiek za nepa-
triotický, poverový kult, ktorý nemá v modernej spo-

51 Pred reformou Đổi Mới. Viď viac: Pham 2009.
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ločnosti miesto, za to generál Trần Hưng Đạo bol vy-
zdvihovaný ako ten pravý národný hrdina, hodný úcty
Vietnamcov. Dnes sa situácia akoby otočila a vďaka sil-
nej aktuálnej potrebe prezentovať Vietnam, ako spra-
vodlivú spoločnosť s rovnosťou šancí pre všetky sku-
piny obyvateľstva, niektorí akademici glorifikujú kult
svätých Matiek ako dôkaz toho, že ženy sú spoločnosťou
vysoko cenené a rešpektované.52 Moje osobné pocity,
ktoré som nadobudol počas pozorovaní rituálov, roz-
hovorov s ich účastníkmi ako aj z rôznych iných vý-
skumných návštev, môžem zhrnúť nasledovne: Viet-
namci vnímajú âm a od neho odvodenú ženskosť či
ženy, ako zdroj života, požehnanie rodiny a celkovo ako
vitálnu energiu univerza, zatiaľ čo dương a od neho od-
vodenú mužskosť a mužov, vnímajú ako ochrancov
 týchto priaznivých síl, ktorí usmerňujú ich správne pô-
sobenie na krajinu, domovy a ľudí. Pre dostatočné pre-
ukázanie prepojenosti mýtov a kultov svätých Matiek
a Otcov na vnímanie spoločenských rolí mužov a žien
v priamo žitej realite vietnamskej spoločnosti bude po-
trebné ešte rozsiahle, komplexnejšie a detailnejšie skú-
manie. V každom prípade je však zrejmé, že vzájomné
spolužitie a dopĺňanie sa kultov svätých Matiek a Otcov
predstavuje symbolický celok starovekého pôvodu,
ktorý sa dejinne opakuje, rozdeľuje a znovu zjednocuje
(Pham 2009: 79). Svätý Otec a svätá Matka sa objavujú
v rôznych podobách a personifikáciách. Ich základné
kvality však ostávajú stále rovnaké: Otec – ochranca,

bráni pred zlými silami a Matka – stvoriteľka, zdroj
dobrých síl. Táto téma si však zaslúži ďalšie, hlbšie skú-
manie, kvantitatívnymi aj kvalitatívnymi metódami.   

Prostredníctvom uctievania svätých Matiek a Otcov
Vietnamci prejavujú uznanie všetkým matkám a otcom,
respektíve ženám a mužom. Ich uctievanie siaha do
hlbokej minulosti a je všeobecne rozšírené v rôznoro-
dých sociálnych skupinách. Úzko súvisí s kultom pred-
kov (najdominantnejším prejavom spirituality vo Viet-
name). Vzájomná párová koexistencia, prepojenosť
a dopĺňanie sa ich kultov, vyjadrujú bipolárne vnímanie
univerza, v ktorom nájdeme dva základné princípy: âm
a dương. Pri pozorovaní aktuálnej žitej reality, ako aj pri
analýze historických zdrojov, môžem konštatovať, že
vietnamská ľudová spirituálna tradícia sa nedá jedno -
značne označiť ako „pro-mužská“ alebo „pro-ženská“.
Zástupcovia mladej generácie v severnom Vietname,
ktorí boli ochotní odpovedať na moje otázky, sa zúčast-
ňovali uctievania a rituálov kultov svätých Matiek
a Otcov. Rovnako tak poznali príbehy spojené s týmito
božstvami. Nie je pochýb o tom, že generačná zmena
a modernita už má svoj vplyv na aktuálne vnímanie
hiếu, správnej „mužskosti“ a „ženskosti“, či na od nich
očakávaných spoločenských rolách. Pri odovzdávaní
týchto ideí však naďalej ostávajú, aj pre súčasnú gene-
ráciu, dôležité postavy svätej Matky a svätého Otca, ako
prvotných predkov každej vietnamskej rodiny.

52 Viď viac: Vu 2002, Doan 2013, Ngo 1996.

BIBLIOGRAFIA:

Barr, D. Michael. 2012. Cultural Politics and Asian Values.
Routledge.

Becquet, Valentine – Guilmoto, Z. Christophe. 2013. „Sex
 selection and family patterns across Vietnam.“ The News -
letter, 64(2): 44.

Brocheux, Pierre. 2007. Ho Chi Minh: A Biography. Cam-
bridge University Press.

Cima, Ronald J. 1989. Vietnam: a country study. Area hand-
book series (DA Pam; 550-32).

Delphy, Christine. 1996. „Rethinking Sex and Gender“. In Diana
Leonard and Lisa Adkins (eds.). Sex in Question: French
Materialist Feminism. London: Taylor & Francis, 30-41.

Doan, Thi. 2013. Worshiping The Mother Goddess in Vietnam
- a main axis of traditional-cultural identity a celebration
form of womanhood in vietnamesse culture. Vietnam
UNESCO History & Culture Information Center.

Dror, Olga. 2007. Cult, culture, and authority : Princess Lieu
Hanh in Vietnamese history. Honolulu: University of
Hawai’i Press.

Durand, Maurice M. 1985. Introduction a la litterature
 vietnamienne. English. New York : Columbia University
Press. 

Eipper, Chris – Pham, Phuong. 2009. „Mothering and Fathe -
ring the Vietnamese: Religion, Gender, and National Iden-
tity“. Journal of Vietnamese Studies 4(1): 49-83.

Finlayson, George – Raffles, Thomas. 1826 The Mission to
Siam, and Hué, the Capital of Cochin China, in the Years
1821-2. London: William Clowes, Northumberland-Court.

Fraser, Boa. 1994. The way of myth: talking with Joseph
Campbell (1st Shambhala ed.). Boston: Shambhala.

Gillespie, John. 2014. Human Rights as a Larger Loyalty: The
Evolution of Religious Freedom in Vietnam. Dostupné na:
http://harvardhrj.com/wp-content/uploads/2014/
07/V27_Gillespie.pdf (5. február 2017).

Guilmoto, Cristophe Z. 2012. „Son preference and kinship
structures in Viet Nam“. Population and Development
 Review, 38(1): 31-54.

Hainsworth Geoffrey B. (eds.). 1983. „Women, Changing

axis2-2017-28-12-4kor_Layout 1  28. 12. 2018  19:05  Page 48



49

Studies

 Social Structure and Cultural Continuity“. Pacific Affairs
56(2): 367-369.

Huntington, Samuel P.  2001. Střet civilizací. Rybka Publi -
shers.

Chan, Alan. 2004. „Does xiao come before reril“. In Alan
Chan and Sor-hoon Tan (eds). Filial Piety in Chinese
Thought and History. Psychology Press, 154-179.

Chang, Wonsuk – Kalmanson, Leah. 2010. Confucianism in
Context: Classic Philosophy and Contemporary Issues, East
Asia and Beyond. SUNY Press.

Jamieson, Neil L. 1995 Understanding Vietnam, Berkeley and
Los Angeles: University of California Press.

Jantzen, Grace. 1995. Power, Gender and Christian Mysticism,
Cambridge: Cambridge University Press.

Jirková, Barbora. 2012. Kulty hor a vod v tradičním Vietnamu.
Záverečná magisterská práca. Univerzita Karlova v Prahe.

Juschka, Darlene M. 2005. „Gender“. In John- Hinnells. The
Routledge companion to the study of religion. New York:
Routledge, 229-242.

Kendall, Laurel. 2008. „Three Goddesses in and out of Their
Shrine“. Asian Ethnology 67(2): 219-236.

Kirsten W. Endres – Lauser, Andrea. 2012. Engaging the Spirit
World: Popular Beliefs and Practices in Modern Vietnam.
Berghahn Books.

Lehocký, Ľubomír. 2014. Náboženstvo Đạo Mẫu. Uctievanie
Bohyne Matky v severnom Vietname. Záverečná magister-
ská práca. Univerzita Komenského v Bratislave.

Lehocký, Ľubomír. 2015. „Kult Štyroch palácov. Uctievanie
Bohyne Matky v súčasnom Vietname“. Axis Mundi. 10 (1):
39-50. 

Le, T. 2004. Phu Tay Ho, West Lake Palace- Hanoi, Hanoi: The
Gioi Publisher.

McAllister, Patrick – Luckman, Thi Cam Tu. 2015. „The
Kitchen God Returns to Heaven Ông Táo Về Trời]: Popu-
lar Culture, Social Knowledge and Folk Beliefs in Viet-
nam“. Journal of Vietnamese Studies 10(1): 110-150.

Mock, Steven. 2011. Symbols of Defeat in the Construction of
National Identity. Cambridge University Press.

Nghia, M. Vo. 2012. Legends of Vietnam: An Analysis and
Retelling of 88 Tales. McFarland.

Ngo, Thinh D. 1996. „The Cult of the Female Spirits and the
Mother Goddesses ‘Mẫu’“. Vietnamese Studies 121(3):
83-96.

Nguyen, Minh San. 1996. „Around the spiritual image of Na-
tional Father-Mother“. Tap chi Van hoa Nghe thuat (8): 26.

Nguyen, T. 2007. Mother Goddess Liễu Hạnh under the View
of Religious Studies, Religious Studies.

Nicholson, Linda. 1994. „Interpreting Gender“. Signs 20(1):
79–105.

Paden, Wiliam E. 2002. Bádání o posvátnu: náboženství ve
spektru interpretací. Brno: Masarykova univerzita.

Pelley, Patricia M. 2002. Postcolonial Vietnam: New Histories
of the National Past. Duke University Press Books.

Pew Research Center. http://www.pewforum.org/2012/12/
18/global-religious-landscape-folk/ (26. november 2017).

Pham, Quang Dieu. 2006. Agriculture Sector Of Vietnam Poli-
cies And Performance. Madrid: Human Development.

Pham, Phuong. 2002. A Taoist tingle in the cult os Saint Tran.
Vietnam Social sciences. 2(88): 3-10.

Pham, Phuong. 2009. Hero and Deity: Tran Hung Dao and
the Resurgence of Popular Religion in Vietnam, Silkworm
Books.

Phan, Huy Chu. 1961. Lich trieu hien chuong loai chi (Biblio -
logy of Monarchical Publications,) Volume III. Hanoi: the
History Publisher.

Roszko, Edyta. 2012. „From Spiritual Homes to National
Shrines: Religious Traditions and Nation-Building in Viet-
nam“, East Asia (29): 25-41.

Sluka, Lukáš. Reformy Doi Moi ve VSR v letech 1986 – 1990,
postupová práce v oboru Vietnamistika. Dostupné na:
http://www.klubhanoi.cz/pdf/sldoimoi.pdf (1. marec 2017).

Tassan, S. 1994. “Shamans of the Siberian Eskimos“. Arctic
Anthropology, 31(1): 117–125.

Taylor, Keith W. 1991. The Birth of Vietnam. University of
California Press.

Taylor, Keith W. 2013. A History of the Vietnamese. Cam-
bridge University Press.

Taylor, Philip. 2004. Goddess on the Rise: Pilgrimage and
 Popular Religion in Vietnam. University of Hawaii Press.

Taylor, Philip. 2008. Modernity and Re-enchantment: Religion
in Post-revolutionary Vietnam. Lexington Books.

Tran, Va Giau. 1975. Su phat trien cua tuong o Viet nam tu
the ky XIX den cah mang thang Tam. Social Sciences Pub-
lishing House.

Vu, Khieu. 2002. „Vietnamese Family on the Road of indus-
tialization and Modernization“ Vietnam Social sciences.
2(88): 25-32.

Vu, Anh T. 2006. „Worshipping The Mother Goddess: The
Dao Mau movement in Northern Vietnam“, Exploration
in Southeast Asian Studies (6).

Vuong, Hoang Q. 2012. „The entrepreneurial facets as pre-
cursor to Vietnam’s economic renovation in 1986“. The
IUP Journal of Entrepreneurship Development. 7(4): 6-47.

Wolters, Wiliam O..2009. Monologue, Dialogue, and Tran
Vietnam, Dostupné na: https://ecommons.cornell.edu/bit-
stream/handle/1813/13117/Wolters_TranVietnam.pdf?se
quence=1 (3. január 2017).

axis2-2017-28-12-4kor_Layout 1  28. 12. 2018  19:05  Page 49


