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Abstract: The Phenomenon of Chinese „Spirit“ Money (Hell Banknotes) in the 
Context of Religious Conceptions in the Far East and its Comparison with the 
Perceptions of the Afterworld in the Ancient Greek Civilization   

 Almost every observer of traditional China has remarked on the custom of burning 
imitations of paper money during certain religious ceremonies. Spirit money is most 
often used for venerating departed relatives. Venerating the ancestors is based on the 
belief that the spirits of the dead continue to dwell in the natural world and have the 
power to influence the fortune and fate of the living people. The burning of spirit money 
enables the ancestor to purchase luxuries and necessities needed for a comfortable 
afterlife. For Daoists the practice of burning spirit money to deities or ancestors is 
acceptable. However, Buddhism generally tolerates, but discourages this practice. Since 
symbolism has a long tradition in China and plays an important role in chinese art and 
culture, the most common spirit banknote designs are explained. The purpose of this 
paper is to explain this practice in the context of traditional Chinese religious views and 
society. It is compared with the ancient Greek custom of placing a coin in the mouth of 
the dead person.   

 

 Čínske myslenie sa už od najstarších dôb vyznačuje vysokým stupňom racionality a zmyslom pre 

realitu.1 Možno aj to je jeden z dôvodov prečo sa starobylá čínska civilizácia dokázala stáročiami rozvíjať 

a neupadla do zabudnutia. To však ešte neznamená, že by sa obyvatelia Číny a krajín, v ktorých sa 

nachádzajú významné čínske menšiny alebo krajiny ktoré prevzali postupne ich náboženské predstavy, 

vyhýbali a vylučovali zo svojich životov všetky neracionálne a nereálne vplyvy. Tradičný čínsky 

svetonázor je akousi kombináciou racionálneho konfuciánstva, mystického taoizmu a buddhistickej viery 

v posmrtný život. V priebehu storočí došlo v Číne k zaujímavej synkrézii troch pôvodne samostatných 

                                                           
1 OBUCHOVÁ, Ľ. Čínske symboly, s. 50. 
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náboženských smerov. V ľudovom náboženstve existujú tieto smery paralelne vedľa seba a praktizovanie 

rituálov oboch alebo dokonca všetkých troch smerov tým istým veriacim je bežné.2  

 Jedným z dôležitých aspektov čínskeho náboženskeho života je uctievanie a pripomínanie si 

vlastných predkov. Číňania sa totiž vždy pokladali predovšetkým za súčasť rodiny, rodu alebo klanu. 

Zosnulí predkovia zostávali vždy prítomní v domoch svojich potomkov prostredníctvom tzv. tabuľky 

predkov. Takéto tabuľky, prípadne doštičky sú vystavené na domácom rodinnom oltári a verí sa, že duša 

zosnulého je pri obetných obradoch prítomná v blízkosti tabuľky, respektíve si na nej odpočinie. 

Predstava, že predkovia naďalej patria do rodiny sa vyjadruje tým, že sa im oznamujú dôležité rodinné 

udalosti. Starostlivým vykonávaním kultu predkov sa duchovia zosnulých posilnia a uvedú do stavu, 

v ktorom rodine ďalej pomáhajú a nechávajú udeľovať požehnanie.3 Tabuľky sú drevené, široké asi 10 – 

20 cm a vysoké približne dvojnásobok rozmeru šírky. Okrem náboženského významu, sú tieto doštičky 

dôležitým podkladom pre genealogický výzkum každej rodiny, nakoľko neobsahujú len samotné meno 

zosnulého,ale aj jeho tituly.4 Mnoho Číňanov si po generácie uchováva písomné záznamy o svojich 

rodinách, ktoré sa potom čítajú najmladšej generácii, aby im pripomenuli, čo ich predkovia dokázali 

dosiahnuť pre blaho rodiny, rodu alebo klanu. Takto je vlastne každá ďalšia generácia vychovávaná 

k úcte, vďačnosti a súdržnosti s rodinou a jej tradíciou. Dôraz kladený na tieto hodnoty bol možno aj 

jednou z hnacích síl dnešného rozvoja a ekonomickej úspešnosti krajín juhovýchodnej Ázie.         

 Napodobeniny papierových peňazí sa používali a naďalej používajú ako forma obete bohom 

a duchom predkov. Tieto peniaze sú známe pod rôznymi názvami. Väčšinou sa označujú v anglo - 

jazyčnom svete ako pekelné peniaze alebo presnejšie bankovky (angl. Hell bank notes), môžme ich nájsť 

aj pod anglickým označením joss5 paper, čo možno interpretovať ako kus papiera určený k obeti čínskemu 

božstvu. Inde sa tiež označujú ako rituálne peniaze, záhrobné bankovky, peniaze záhrobnej banky, peniaze 

bohov, peniaze ríše duchov, pohrebné bankovky (franc. Les billets funéraires), atď. Niektorí bádatelia 

používajú aj výrazy mock money, ghost money alebo spirit money. V čínštine majú tiež niekoľko názvov, 

                                                           
2
 OVERMYER, D. L. Náboženství Číny, s. 7. 

3 VON GLASENAPP, H. Päť svetových náboženstiev, s. 150. 
4
 OBUCHOVÁ, Ľ. Čínske symboly, s. 51. 

5
 slovo joss je etymologicky prevzaté z portugalského deos=boh. In: Collins English Dictionary - Complete & 

Unabridged Edition.   
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volajú sa ťin- či6, jinsi-či7 alebo aj ming-bi, t.j.temné peniaze. Tieto napodobeniny skutočných peňazí sú 

spalované pri rôznych rituáloch, najmä však na hroboch zosnulých, odkiaľ stúpajúci dym nesie 

k nebesiam prianie, aby duša zomrelého žila na druhom svete pohodlným životom.       

 Pripomeňme čitateľom, že fenomén platidiel v súvise s posmrtným životom nie je neznámy ani 

západnému náboženskému mysleniu. Najznámejším príkladom sú azda príbehy z gréckej mytológie. Tu 

Charón (gréc. Χαρών, lat. Charon) syn boha večnej tmy Ereba (gréc. Ἔρεβος) a bohyne noci Nykty (gréc. 

Νύξ, lat. Nox) prevážal na svojej loďke tiene mŕtvych cez rieku Styx (gréc. Στύξ)8, ktorá v podsvetí 

obteká celú ríšu mŕtvych a je neprekročiteľnou hranicou podsvetia. Do tejto rieky9 bol podľa legendy 

ponorený aj grécky hrdina Achilles (gréc. Ἀχιλλεύς), držaný za pätu, aby sa stal nezraniteľným. 

Prievozník Charón je vykresľovaný ako zatrpknutý, nevľúdny a mrzutý starec s fúzami a neurovnanými 

vlasmi, oblečený v typicky gréckom exomide10 a čapici, ktorý od svojich zákazníkov za svoje služby žiada 

neúprosne úhradu v hotovosti.11 Žiadnemu živému smrteľníkovi nedovolil nastúpiť na jeho loď. 

Výnimkou boli len Herakles12 a Orfeus.13 Z tohto dôvodu sa vytvorila u starých Grékov obyčaj dávať 

zosnulým ešte pred pochovaním pod jazyk striebornú mincu v hodnote jedného obolu (gréc. ὀβολός). 

Hodnota obolu sa rovnala šestine drachmy a obolus sa v Aténach delil na osem medených mincí (gréc. 

Χαλκοί, lat. Chalcus). Tie sa ešte mohli deliť na ešte drobnejšie Leptá.V starovekom Grécku 

                                                           
6 V pchin-jine jīnzhǐ, doslova zlatý papier. 
7 V pchin-jine yīnsīzhǐ, “dolný” alebo “spodný” papier. 
8
 v gréčtine znamená nenávisť. Prísaha na túto rieku sa v antike brala mimoriadne vážne a bola neodvolateľná. 

Zvykli na ňu prisahať grécki bohovia. Niektoré zdroje uvádzajú inú rieku podsvetia Acherón (gréc. Αχέρων), na 
ktorej mal Charón prevážať. Napr. AUGUSTA-BOULAROT, S. Slovník řecko-římské mythologie a kultury, s. 23. 
Rovnako uvádza aj Encyclopaedia Beliana : slovenská všeobecná encyklopédia. 6. zväzok His-Im, s. 440, tiež 
Бoльшая советская энциклопедия, том 30 Николаев-Олонки, второе издание, s. 349. 
9
 okrem už dvoch spomenutých riek podsvetia, sa podľa tradície v podsvetí nachádzali aj ďalšie: Kókýtos, Flegéthon 

a Léthé. Napr. rieka Léthé je riekou zabudnutia, z ktorej pijú duše zosnulých, aby pred prevtelením zabudli na 
predchádzajúce spomienky.  
10 Exomis – starogrécky vlnený podkasaný odev.  
11

 HOUTZAGER, G. Encyklopedie řecké mytologie, s. 138. 
12 gréc. Ἡρακλῆς, lat. Hercules, pri plnení svojej dvanástej, poslednej úlohy, keď mal z podsvetia vyviesť 
trojhlavého psa Kerbera a priniesť ho Mykenskému kráľovi, prinútil prekvapeného Charóna hrozbami, aby ho vzal 
na svoju loď. Boh antického podsvetia Hádés ho za to potrestal zákazom vyberania poplatku od mŕtvych na dobu 
jedného roka.     
13 Orfeus bol známy svojim spevom, ktorým omámil Charóna aj Kerbera. NEŠKUDLA, B. Encyklopedie řeckých 
bohů a mytů, s. 116. 
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predstavovalo slovo ὀβολός pôvodne kovovú tyč, ražeň, ktorých bolo možné do jednej ruky uchytiť šesť 

kusov, preto šestina drachmy. Attický strieborný obolus mal hmotnosť 0,73 g.14    

Michael Vickers sa vo svojej štúdii15 pokúša priblížiť peňažný systém antického Grécka súčasným 

hodnotám pomocou fixácie pomeru gréckych monetárnych jednotiek na zlato, a jeho prepočtu 

prostredníctvom aktuálnej trhovej ceny zlata na svetových trhoch.16 V pomere k práci uvádza, že zručný 

remeselník si denne zarobil jednu drachmu, nekvalifikovaný len pol drachmy. Čo sa týka cien, cituje 

Sokrata17, ktorý poukazuje na rôznosť cien v Aténach, keď sa mu jeden z jeho priateľov sťažuje na to, aké 

sú Atény drahé. Sokrates ho vedie do lacnejších častí mesta a uvádza ceny: štyri litre obilia za jeden 

obolus, jeden liter olív za dva chalkos. Ohľadom cien vína zrejme panuje najväčšie rozpätie. Za 

najprestížnejšie a najdrahšie víno sa považovalo červené víno z ostrova Chios (gréc. Χίος) v Egejskom 

mori. Plutarchos uvádza cenu až jednu mínu18 za chous19 vína z Chiosu,20 čo sa súčasným bádateľom javí 

ako nereálne a považujú to za hyperbolicky zveličené. Za reálnu cenu pokladajú dve drachmy za chous 

vína z Chiosu, ktoré sa naozaj medzi aténčanmi pokladalo za prvotriedne, naopak za bežné víno sa platilo 

dva až desať obolov.21 Tieto ceny sa dajú usúdiť z nápisov zachovaných na amfórach.         

V antickom Grécku sa verilo, že tí, ktorí neboli riadne pochovaní s mincou pod jazykom budú 

musieť ešte nejaký čas blúdiť na brehoch podsvetia. Pôvodne grécky zvyk dávať mŕtvym mincu pod jazyk 

prešiel aj do pohrebných tradícií iných národov a dlho sa udržal. Táto zvyklosť sa udržala v niektorých 

                                                           
14 HLINKA, B. – RADOMĚRSKÝ,  P. Peníze celého světa, s. 163.  
15 VICKERS, M. Golden Greece: Relative Values, Minae, and Temple Inventories, s. 613-625. 
16 Táto metóda je veľmi relatívna, nakoľko cena zlata len za posledných pätnásť rokov stúpla niekoľko násobne, 
napr. cena trojskej unce zlata (t.j. cca. 31,1 g) v máji 2011 sa vyšplhala na 1500 USD, zatiaľ čo v máji 2000 sa 
pohybovala okolo úrovne 280 USD za trojsku uncu. Vickers síce  nezabúda zohľadniť aj pomer ceny striebra a zlata, 
ktorý v priebehu 5.-4. storočia p. Kr. dosahoval vzájomný pomer 1:10 až 1:14. Avšak akoby zabudol, že cena 
drahých kovov nemusí vždy odrážať len stav dopytu a ponuky, ale môže mať aj špekulatívny charakter, ako tomu 
bolo s cenou striebra v roku 1980 (tzv. Silver Thursday, 27.03.1980 za ktorým stáli bratia Huntovci z Texasu) a ako 
sa tomu s veľkou pravdepodobnosťou deje práve aj v súčasnosti (máj 2011), tak ako tomu naznačuje rýchly prepad 
ceny za posledných pár dní z 48,70 USD (28.04.2011) za trojskú uncu na súčasných 35,62 USD (06.05.2011). Pri 
súčasných cenách by pomocou tejto metodiky mal obolus hodnotu niekde v rozmedzí 2,51 - 3,52 USD.            
17

 Plutarchos, Moralia 470F (Περί ευθυµίας - De tranquillitate animi). 
18 1 mína=100 drachiem, vyššou jednotkou bol talent. Jeden talent=60 mín. PARKIN, T. G. – POMEROY, A. J. 
Roman social history, s. 359-360.  
19 chous=cca. 3 litre. Ibid. 
20

 Plutarchos, Moralia 470F (Περί ευθυµίας - De tranquillitate animi). 
21 ROTROFF, S. I. – OAKLEY, J. H. Debris from a public dining place in the athenian agora, s. 47.  
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oblastiach až do neskorého stredoveku a je doložená aj na našom území.22 Za takýto pohrebný zvyk sú 

dnes vďační najmä archeológovia, nakoľko sa práve takto umiestnené mince stávajú dôležitým 

východiskovým materiálom pri určovaní datovania konkrétneho pohrebiska, či hrobu. Pri nedostatku 

iných artefaktov ako napr. skla, keramiky, bronzových a železných predmetov, jantáru, práve nálezy mincí 

zostávajú najmä pri kostrových hroboch vodítkom ich datovania.  

Podobná situácia je napríklad aj na pohrebisku bývaleho rímskeho kastela Gerulata23, ktorý patril 

do systému vojenských pevností, ktorých úlohou bolo chrániť Rímsku ríšu pred vpádom barbarských 

kmeňov. Na základe archeologických výskumov bolo dokázané intenzívne osídlenie dnešných Rusoviec, 

najmä na dunovej vyvýšenine, kde sa dnes nachádza Kovácsova ulica. Boli odkryté dokopy tri pohrebiská. 

Gerulatské pohrebiská sa rozprestierajú v juhozápadnej okrajovej časti dnešných Rusoviec na po Pri škole 

(Vývojová ulica)(I.), Nad pieskovňou (II.) a na pozemku bývalého družstva (III.). V niekoľkých hroboch 

sa našli aj mince. Mince sa ukladali do hrobu dvojakým spôsobom, niekde do ruky (doložené sú ľavá aj 

pravá ruka), alebo do úst.24  

Keďže Gerulata patrila už do pohraničného územia ríše, strážila stredodunajský Limes Romanus, 

spôsob pochovávania nie je na jej pohrebiskách rovnaký, mohli tu byť prítomné aj nerímske obyčaje. 

Avšak treba zdôrazniť, že pohrebné ríty v rímskych provinciách sú všeobecne nejednotné, čo môže byť 

chápané ako prejav rôznorodého náboženského zmýšľania a rôznych etnicít v provinciách ako aj rôznych 

lokálnych vplyvov. Preto nielen orientácia kostier, ale aj hrobová výbava je nejednotná, niekde 

nachádzame bronzové ozdoby, prípadne lampy, v iných hroboch napr. predmety z keramiky. Takmer na 

každom rímskom pohrebisku možno nájsť aj hroby bez výbavy. Tieto patrili zrejme sociálne nižším 

vrstvám obyvateľstva.25 V prvom a v druhom storočí prevládala kremácia, ale približne od roku 200 AD 

                                                           
22 HLINKA, B. – RADOMĚRSKÝ,  P. Peníze celého světa, s. 114. 
23 Gerulata leží v intraviláne mestskej časti Bratislava-Rusovce a je prekrytá dnešnou zástavbou obce. Okolo 
rímskeho kastela bola potvrdená aj existencia civilnej osady. Možno ju považovať za názorný príklad 
kozmopolitnosti Rímskej ríše. Toho dokladom je aj rôznorodosť náboženských predstáv jej obyvateľov. Vystupujú 
tu božstvá a mýtickí hrdinovia oficiálneho rímskeho panteónu, náboženstva Etruskov, náboženstva starovekého 
Grécka, kulty z východných provincií, atď. 
24 PICHLEROVÁ, M. Gerulata Rusovce, s. 19. 
25 Napr. na pohrebisku Rusovce II. sa našlo 29 hrobov bez výbavy z celkového počtu 79 odkrytých kostrových 
hrobov. Len pri piatich z nich bola nájdená minca. Jednalo sa o hroby detí, poťažne mladistvých. Pri žiarových 
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žiarový rítus začína byť nahradzovaný pochovávaním.26 V každom prípade možno konštatovať, že 

nájdené mince neboli napodobeniny, ale skutočné platidlá, ktoré sa vtedy na danom území bežne 

používali.  

 V Číne nie je miesto posledného odpočinku ponechané náhode. Tu prichádza na pomoc stará 

čínska metóda  feng-šuej27, ktorá sa venuje harmónii prírody a človeka. Presné umiestnenie hrobov je 

veľmi dôležitou záležitosťou a na pomoc bývajú prizvaní aj náboženskí špecialisti, ktorí dokážu 

analyzovať terén tak, aby hrob svojou polohou využíval kozmické sily ako nebeské,  tak aj zemské.28 

Dobré je ak hrob je umiestnený v mieste, kde sa kumuluje energia čchi. Treba však dávať pozor na 

elementy, ktoré by mohli energiu čchi rušiť. Sú nimi napríklad stojaté vody, osamotene rastúce vysoké 

stromy, ale aj železnice, letiská, stožiare vysokého napätia, továrne a iné.29 Ideálne miesto môže byť 

najdené vo voľnej prírode, ale ho príbuzní zosnulého vybudujú. Častokrát sa hrobové miesto vyberie 

a vybuduje ešte dlho pred tým, než sa člen rodiny poberie na druhý svet. Verí sa, že od správnej polohy 

príslušného hrobu závisí, či potomkovia budú obdarení v živote úspechom a šťastím. Zosnulí totiž môžu 

rodine naďalej pomáhať. Treba však upozorniť, že tradičnou farbou smútku v Číne je biela, vo veľkých 

mestách sa však už pod vplyvom západnej kultúry zvykne používať aj páska čiernej farby umiestnená na 

rukáve.   

                                                                                                                                                                                            

hroboch, ktorých je viac, sa hrobová výbava rozdeľuje na primárnu, ktorá je spálená priamo so zosnulým 
a sekundárnu, ktorá bola vložená do hrobu po uložení mŕtveho bez známok žiaru. Pri primárnej výbave preto býva 
kvôli poškodeniu žiarom obtiažne správne datovať a určiť hrobovú výbavu, vrátane mincí. Práve mince tvoria 
najväčšiu časť predmetov takto poškodených žiarom. Na rozdiel od kostrových hrobov, v žiarových hroboch sa 
mince vyskytujú u dospelých. Čo sa týka sekundárnej výbavy, najčastejšie býva nájdená keramika. Bližšie 
PICHLEROVÁ, M. Gerulata Rusovce.   
26 UNGER, J. Pohřební ritus 1. – 20. století v Evropě z antropologicko-archeologické perspektivy, s. 27. 
27 Západná terminológia nemá vhodné pomenovanie na tento druh čínskej geomantie, ktoré by vystihlo podstatu 
tohto slovného spojenia v origináli. Feng je náuka o vetre a šuej náuka o vode. Pracuje s energiami a živlami, 
predpokladá, že svet je živý organiozmus, v ktorom je všetko prepojené. Radí, ako v priestore nastoliť stav harmónie 
a rovnováhy. Názov však neoznačuje len spomínané prírodné živly. V čínskom poňatí vietor symbolizuje energiu 
nebies a voda energiu zeme. Všíma si tečúce a stojate vody, skaly, hory, pohyby vetra. Hlavnou zásadou je, že musí 
vitálna energia čchi, z ktorej je všetko stvorené od bohov až po kamene a ktorá je všadeprítomná a neviditeľná, 
pomaly, ale plynule a bez obmedzenia na danom mieste prúdiť. Avšak nemožno energiu čchi stotožňovať s prúdením 
čerstvého vzduchu, nakoľko čchi  je duchovnou energiou. V metóde feng-šuej sú obsiahnuté základy taoizmu ako aj 
staré čínske veštecké praktiky. Jej základ tvoria duchovné elementy jin a jang, symbolizujúce sily, ktoré svojou 
aktivitou stvorili svet. Tieto majú zostať v rovnováhe. Ďalej sa pracuje s predstavou, že celá zem je pokrytá silnými 
energetickými siločiarami, pričom jedny sú pozitívne a druhé škodlivé. Bližšie pozri ORBANOVÁ, E. Po smrti 
v dračej tlame, s. 14-18.  
28 OVERMYER, D. L. Náboženství Číny, s. 122-123. 
29 ORBANOVÁ, E. Po smrti v dračej tlame, s. 15. 
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Zosnulých predkov si pozostalá rodina uctieva každoročne počas Jarných slávností30, ktoré sa 

slávia na jar po jarnej rovnodennosti (väčšinou pripadá na koniec marca alebo začiatok apríla). Je to 

tradičný čínsky sviatok, počas ktorého sa schádzajú celé rodiny, aby vzdali úctu svojim predkom. V tento 

deň sa čistia hroby a mohyly, a zároveň sa prinášajú obete predkom. Predkovia sú pri tomto obrade 

symbolmi nadľudskej moci. Srdcom celého rituálu tvorí obetovanie vína, jedla, čaju, zapaľujú sa vonné 

tyčinky a napodobeniny papierových peňazí, v súčasnosti už inovačne aj papierové automobily, mobilné 

telefóny, atď. duchom zomrelých predkov, pričom celá rodina sa klania pred hrobmi.31 Počet obetovaných 

jedál má byť párny32. Rituál doprevádzajú modlitby a tí, ktorí sú na cestách a nemôžu sa dostaviť osobne, 

vysielajú svojich zástupcov. Tento sviatočný rituál upevňuje harmonický zväzok medzi živými a neživými 

členmi rodiny. Po obrade nasleduje piknik, púšťajú sa aj šarkany a ľudia sa radujú z príchodu jari.  

Podobným sviatkom, ktorý sa slávi na jeseň je sviatok dvoch deviatok, čínsky Čchung-jang ťie. 

Pomenovaný je podľa toho, že pripadá na deviaty deň deviateho mesiaca čínskeho lunárneho kalendára. 

Deviatka je symbolom mužského princípu jang, prísľubom šťastia a blahobytnej budúcnosti. O to viac 

priaznivý sa javí deň s dvoma deviatkami. Na tento sviatok chodia ľudia do hôr a obetujú duchom 

predkov.      

Ďalšou príležitosťou, kedy je možné vidieť použitie týchto obetných bankoviek je čínsky sviatok 

polovice roku, tiež zvaný Dňom duchov, čínsky Čung-jüan-ťie. Pripadá na august a v čínskom lunárnom 

kalendári je to pätnásty deň siedmeho mesiaca. V tento deň ľudia obetujú nielen duchom svojich predkov, 

ale najmä blúdiacim hladným duchom, aby neublížili im alebo ich rodinám. Obchody sú v tento deň 

pozatvárané, ulice sú vyprázdnené, aby do nich mohli vojsť duchovia a najesť sa z obetí prichystaných na 

oltároch. Verilo sa, že práve v siedmy mesiac je záhrobie otvorené, a duchovia prichádzajú medzi ľudí, 

preto sa tiež nazýva mesiacom Duchov. Duchovia sa chcú opäť baviť ako za živa a vyžadujú si pozornosť 

od pozemšťanov. Preto temnú atmosféru nečakajme. Mesiac Duchov je plný osláv, ktoré majú za úlohu 

potešiť návštevníkov zo záhrobia. Koncerty, tance a rituálne obrady sú na dennom poriadku. Obete pre 

duchov sú pripravené a viditeľné na každom kroku. Oheň v nich zohráva dôležitú úlohu. Spaľujú sa 

                                                           
30 tiež Sviatky čistoty a jasu, tzv. Čínske Dušičky, čín. Čhing ming.    
31 OVERMYER, D. L. Náboženství Číny, s. 123. 
32 je to kvôli tomu, že párne čísla sú jin-ovej podstaty a teda vhodné pre svet duchov.  
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pohrebné peniaze, a takisto rôzne papierové imitácie predmetov, ktoré budú v záhrobí duchovia 

potrebovať, napríklad autá, domy, televízory alebo videá, či DVD prehrávače. Fantázii sa v tomto smere 

medze nekladú. Po skončení mesiaca Duchov sa nasýtení duchovia vracajú tam, odkiaľ prišli.   

Možno ešte spomenúť menej známy sviatok Ťi-cu-ťie, ktorý sa slaví v prvý deň desiateho mesiaca 

lunárneho kalendára. Je symbolom nástupu zimy, a pri tejto príležitosti sa tiež zvyknú navštíviť hroby 

mŕtvych. Pozostalí sa okrem iného musia postarať o to, aby duchovia zomrelých prežili nastávajúcu zimu 

v teple.33 Svet zomrelých sa chápe ako analógia nášho sveta, preto je nutné duchom poslať teplé oblečenie. 

K tomuto účelu dobre poslúži jeho imitácia z bieleho papiera, alebo pohrebné peniaze. Aby sa dostali do 

ríše mŕtvych musia byť rituálne spálené. Práve oheň ako jeden zo základných elementov a k nemu 

prislúchajúci dym, ktorý stúpa k nebesiam, otvára bránu medzi nebom a zemou. Zhodnú sa na tom 

budhisti aj taosti. Okrem týchto spomenutých sviatkov má každý región, rodina či klan aj ďaľšie sviatky, 

keď si pripomínajú lokálnych, rodinných bohov a bohyne, svätcov, či postavy zo starých legiend. 

Podľa starých čínskych predstáv duchovia zosnulých nie sú čisto nehmotné a duchovné 

existencie. Musia takisto jesť a piť, avšak jedlo očakávajú od najstaršieho syna zomrelej osoby. Pokiaľ ho 

nedostanú, sú prinútené ukoristiť ho iným. Samotné jedlo zjesť nemôžu, ale prijímajú jeho vôňu a chuť. 

Nebezpečie blúdiacich duchov však nie je nekonečné, pominie s posledným človekom, ktorý si na nich 

pamätal. S nástupom budhizmu sa však zmenila aj táto predstava. Budhisti veria, že neumiera34, žije 

naďalej vo vesmíre a čaká na svoju reinkarnáciu. Karmický zákon sa zdá byť neúprosný, a pokiaľ človek 

koná v priebehu života zlé skutky, bude nutne potrestaný neblahým znovuzrodením. Avšak existujú rôzne 

spôsoby, ako svoju karmu doslova obísť.35 O týchto zabudnutých duchov sa tiež treba postarať, aby 

                                                           
33 OBUCHOVÁ, Ľ. Čínske symboly, s. 144. 
34 Väčšina budhistických škôl však odmieta koncept existencie duše, tak ako ho poznáme z gréckeho filozofického 
myslenia. Niektorí bádatelia naproti tomu tvrdia, že Budha existenciu duše prijímal, len sa o tom nikdy nezmienil. 
Budha svoju náukou o ne-Ja varuje pred priputaním sa na sebe samom a na okolitom svete. Ako uvádza práve mylná 
viera v existenci Ja je príčinou všetkého utrpenia, nakoľko Já nás vedie k pripútaniu sa, vyvoláva v nás túžbu a 
nenávisť. Paradoxne by sa mohlo zdať, že dva zo základných princípov budhizmu sa navzájom vylučujú. Bližšie 
HOLBA, J. Buddhova nauka o ne-Já (an-átman), s. 296-329.    
35 Ľudia tiež veria, že keď sa z previnení vyznajú budhom a bódhisattvom a sľúbia, že už sa týchto previnení nikdy 
nedopustia, môžu im byť nepriaznivé karmické následky odpustené. Pozri LOPEZ, D. S., Jr. Příběh buddhismu: 
průvodce dějinami buddhismu a jeho učením, s. 184.  
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neškodili ľuďom. Preto budhisti vykonávajú pobožnosti a obetné obrady aj za tých duchov, na ktorých si 

už nikto nepamätá.36  

Pohrebné papierové platidlá, ktoré sa používajú pri obetovaní sú rôznych veľkostí a farieb. 

Väčšinou majú tak ako skutočné bankovky obdĺžnikový tvar a svojou veľkosťou, ale aj vyobrazením 

niektoré pripomínajú skutočné papierové platidlá súčasného sveta. Najpopulárnejšími sú imitácie čínskych 

a hongkongských ale napríklad aj vietnamských bankoviek. Avšak často možno vidieť aj imitácie dolárov 

Spojených štátov amerických. Od skutočných papierových platidiel ich však rýchlo rozoznáme práve 

kvalitou papiera a niekedy aj tlače. Keďže sú určené na rituálne spálenie, materiál je tomu prispôsobený. 

Tlač je takisto technologicky jednoduchšia, napríklad stopy po hĺbkotlači, by sme na nich márne hľadali. 

Takisto im chýbajú aj ďalšie ochranné prvky ako vodoznak, ochranný prúžok či medailón s hologramom. 

Ďalším prvkom, ktorý si každý pozorovateľ hneď pri týchto bankovkách všimne je neobvykle vysoký 

nominál, často niekoľko desiatok až sto tisíc, miliónov, prípadne desiatok až sto miliónov. Z toho môže 

pozorovateľ nadobudnúť pocit, že buď sú v podsvetí všetci zosnulí neskutočne bohatí alebo, že medzi 

nimi vypukla hyperinflácia. Pohrebné bankovky sa nepredávajú po jednom kuse, ale nakupujú sa vždy po 

zväzkoch.         

Ústrednou postavou vyobrazenou na takmer na každej bankovke je Nefritový cisár37, čínsky Jü-

Chuang, ktorý sídli v nefritovej sieni. V čínskom ľudovom náboženstve, ale aj v taoizme je považovaný 

za najvyššie božstvo nebies. Celý život zasvätil učeniu sa cesty Tao. Určuje beh udalostí na nebesiach i na 

zemi a vedie tím veľkého počtu nebeských bohov a duchov, ktorí ako úradníci zabezpečujú vykonanie 

jeho príkazov. Ovplyvňuje aj beh udalostí vo všetkých nižších ríšach - ríši človeka ako aj v posmrtnom 

svete. Je najvyšším nebeským činiteľom, na ktorého sa ľudia mohli obrátiť. Aj samotní čínski cisári až do 

konca monarchie roku 1911, ho chápali ako svojho priameho nadriadeného, ktorému museli dvakrát ročne 

obetovať a prosiť o požehnanie pre celú ríšu. Zobrazovaný býva ako čínsky cisár, má na sebe dlhé 

                                                           
36 OBUCHOVÁ, Ľ. Čínske symboly, s. 140-141. 
37 V niektorých prekladoch tiež Jadeitový cisár, napríklad v angl. Jade Emperor. Čínština totiž nerozlišuje medzi 
nefritom a jadeitom a pomenuváva ich rovnakým slovom. Tento nerast bol v Číne považovaný za kameň bohov 
a pôvodne bol cennejší ako zlato. Používal sa na výrobu cisárskej pečate. Symbolizuje urodzenosť, krásu, čistotu, 
súcit, úprimnosť, odvahu, múdrosť a nesmrteľnosť. Nakoľko sa verilo, že nerast má nadprirodzené schopnosti, 
vyrábali sa z neho šperky, bohatí ľudia zase pili z jadeitových pohárov, lebo verili, že prasknú, ak by tekutina 
v pohári obsahovala jed.   
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cisárske rúcho, ktoré je zdobené drakmi. Na hlave má cisársku korunu, z ktorej visia spredu aj zozadu 

perlové šnúry.  

Výjav na bankovkách často dopĺňajú zvieratá, ktoré niečo v čínskych náboženských predstavách 

symbolizujú. Kapor je obdivovaný pre svoju schopnosť bojovať s prúdom. Preto sa stal symbolom 

vytrvalosti a trpezlivosti. Tiež môže vyjadrovať túžbu po úspechu v podnikaní, keďže slovo kapor (čínsky 

Li) je homofónne so slovom prospech, výhoda.38 Kaprie fúzy sú zase symbolom nadprirodzenej sily. 

Kapor môže byť aj symbolom úspešného zdolania cisárskych skúšok. Pokiaľ sú vyobrazené kapry dva, 

ktoré tvoria spolu pár, môžu symbolizovať manželskú svornosť a harmóniu. Pre budhistov sú symbolom 

slobody a môžu sa tiež chápať ako oslobodenie sa z predchádzajúcich záväzkov. V neposlednom rade sa 

verí v ich schopnosť odháňať zlo.39     

Ďalej si môžeme všimnúť zobrazovanie niektorých vtákov. Obrazy vtákov slúžili ako insígnie 

a určovali hierarchické postavenie ich majiteľa. Páv napríklad symbolizuje dôstojnosť a krásu, zodpovedal 

tretiemu civilnému hodnostnému stupňu. Biely žeriav bol zodpovedal označeniu najvyššieho, prvého 

stupňa cisárskych hodnostárov. 40 Žeriav sa pokladá po fénixovi za druhého najvýznamnejšieho vtáka 

čínskej mytológie.  

Na viacerých bankovkách sa objavuje aj čínske mýtické zviera čchi-lin,41 ktoré je považované za 

akúsi ázijskú verziu bájneho jednorožca. Je symbolom dlhovekosti, vznešenosti, nádhery a šťastia, 

požehnania, mieromilovnosti, spravodlivosti a hojného potomstva. Je bylinožravý a pije len čistú vodu. 

Navzdory svojmu zjavu je medzi ľudom chápaný ako bytosť prinášajúca dobro a úžitok. Je vykresľovaný 

ako zviera s telom jeleňa, ktoré má pokryté šupinami, buvolím chvostom a dračou tlamou, hrivou 

a jedným až troma rohmi. Končatiny má zakončené kopytami. Je považovaný za jemného tvora, ktorý 

neubližuje životu a zúrivý je len voči mocnostiam zla. Aby neublížil ničomu žijúcemu, nevstupuje ani na 

trávu. Niekedy sa mu hovorí aj dračí kôň. Dožíva sa vraj až tisíc rokov, a z tela mu šľahajú plamene, je 

schopný chodiť po vode aj po zemi. Je pokladaný za dobromilného tvora, ktorý sa zjavuje len za vlády 

                                                           
38 Znakovo sa samozrejme píšu odlišne.  
39 Ibid, s. 167-168. 
40 Ibid, s. 115. 
41 V pchin-jine Qilin, japonsky Kirin.  Japonskú ekvivalenciu pomenovania uvádzam zámerne, mnohí si zrejme 
spomenú na známe japonské pivo Kirin I čiban. 
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múdreho a dobrého cisára, alebo keď sa má narodiť svätec.42 V ľudových predstavách prináša bohatstvo 

a blahobyt, čo býva aj na bankovkách aj znázornené.   

  Prírodné motívy sú doplnené čínskou flórou, ktorá má tiež svoju hlbšiu symboliku. Napríklad 

borovice sú symbolom dlhovekosti, nesmrteľnosti, vyjadruje prianie dlhého života. Takisto môžu 

dlhovekosť a nesmrteľnosť symbolizovať skaly. Vŕby umiestnené pri vodných tokoch vyjadrujú tiež 

nesmrteľnosť a večnú jar, životnú silu, aj v sexuálnom zmysle. Rastlinstvo môže byť doplnené o motýľa, 

ktorý je symbolom šťastia a dlhého života. Obrazy krajiny môže vhodne dopĺňať aj dúha, ktorá je 

symbolom spojenia jinu a jangu.   

Bankovky nezabúdajú ani na číselnú symboliku. V praxi to znamená, že ani sériové číslo nie je 

ponechané náhode. Matematika mala v Číne dlhú tradíciu. Čísla boli chápané ako znaky reprezentujúce 

konkrétne vlastnosti a aj kozmické vzťahy. Často sa v sériovom čísle, niekedy opakovane vyskytuje číslo 

osem. Osmička je považovaná za vcelku šťastné číslo. Číslo osem využili vo svojej symbolike všetky 

čínske učenia. Taoizmus osmičkou poukazuje na Osem nesmrteľných43 a ich atribúty – vejár, meč, tekvica, 

lotusový kvet, hudobný nástroj v podobe bambusovej trubice, kastanety44 alebo jadeitové tabličky, 

kvetinový koš a flauta. Títo sú mimochodom tiež častým námetom na bankovkách. Symbolizujú 

dlhovekosť a prosperitu.  

Ďalším motívom, ktorý sa na bankovkách objavuje je tzv. dračí čln alebo loď. Tie sú v čínskych 

predstavách spojované so svetom mŕtvych. V južnej Číne sa totiž verilo, že duchov zomrelých prepravujú 

do záhrobia draci. Duchovia sa zčasu na čas na dračích člnoch vracajú do ríše živých.45      

                                                           
42 GUTER, J. Bohové a symboly staré Číny, s. 37-38. 
43 Čínsky Pa-sien, v pchin-jine Baxian. Jednalo sa o historické, ale aj bájne osoby, ktoré boli neskoršie vyhlásené za 
božstvá. Postupne nadobúdali nadprirodzené vlastnosti, dokázali sa zneviditeľniť, či dokonca oživovať mŕtvych. 
Preto je ich vyobrazenie na bankovkách opodstatnené.  Chrámy sa im však nestavajú. Sú to Čung-li Čchüan (Zhongli 
Quan), Čang Kuo-lao (Zhang Guo Lao), Lü Tung-pin (Lü Dongbin), Cchao Kuo-ťiou (Cao Guojiu), Li Tchie-kuaj 
(Li Tieguai), Chan Siang-c‘ (Han Xiang Zi) , Chen Sein-ku (He Xiangu) a Lan Cchaj che (Lan Caihe). Názvy v 
zátvorkách sú pre lepšiu orientáciu v pchin-jine. 
44 Perkusný hudobný nástroj v podobe dvoch mušlovitých misiek.  
45 OBUCHOVÁ, Ľ. Čínske symboly, s. 135. 
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Záverom môžme konštatovať, že existuje určitá podobnosť vo vnímaní peňazí v 

orientálnom čínskom ľudovom náboženstve ako aj v antickej gréckej mytológii. Obidve pripúšťajú, že 

peniaze existujú aj v posmrtnom svete. Avšak kým v gréckom ponímaní sa jednalo o jedno drobné platné 

kovové platidlo zo sveta živých, ktorým nebožtík zaplatil za vstup do podsvetia, v čínskej náboženskej 

tradícii sú to papierové peniaze zvlášť určené len pre posmrtný svet. Vyznačujú sa neobvykle vysokým 

nominálom a tradičnou čínskou symbolikou, ktorej dominuje Nefritový cisár ako vládca posmrtného 

sveta. Reálnymi tieto peniaze začínajú byť až vtedy, keď sa rituálne spália, čím sa magicky prenesú do 

posmrtného sveta. Nejedná sa o jednorázovú „platbu“ ako v gréckom chápaní, ale o repetičný proces, 

ktorý je možno neustále pri rôznych príležitostiach opakovať. Súvisí s uctievaním predkov 

a presvedčením, že nebohým sa takouto formou zlepší ich situácia v posmrtnom svete. Niektorí tiež veria, 

že každý musí splácať akýsi nebeský dlh, keď jeho karma nie je dostatočne dobrá. Okrem toho možno si 

týmto spôsobom nakloniť, respektíve zbaviť sa pozornosti niektorých duchov, prípadne bohov. Avšak pri 

manipulácii s pohrebnými peniazmi sa treba mať na pamäti. Sú totiž určené výlučne pre tých na druhom 

svete. Dávať ich žijúcim osobám ako dar, poprípade len tak zo žartu, je chápané ako veľké faux pas a 

považuje sa za neslýchanú urážku.     
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