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DISKUSE

Jak !ech$m vypráv%t #ínsk" p&íb%h:
recenze na nové D%jiny !LR

OLGA LOMOVÁ

OLGA LOMOVÁ: How to Tell the China Story for Czech Readers: 
Review of the New Czech History of the PRC
'e article provides critical review of the new general history of the Peoplé s 
Republic of China recently published in Prague. It focuses on methodolo-
gical naiveté of the authors who claim to bring new perspective on recent 
Chinese history, while they neglect recent scholarship, and indiscriminate-
ly use standard academic publication side by side with o(cial party sanc-
tioned histories, or former Soviet histories from the time of Sino-Soviet 
split, without considering a possible politically and ideologically motivated 
bias. 'e review also observes avoidance of crucial topics, such as the insti-
tutions of the Communist party, the disciplinary role of the re-education 
campaigns in early PRC, or the centrality of demands for political reform 
at certain points in PRC history. Insu(cient precision in presentation of 
some basic historical facts makes the book under review not only methodo-
logically immature and tendentious, but also unreliable as a source of data. 
It is surprising how such a poorly written book could receive support from 
a prestigious research grant and pass the scrutiny of the reviewers. 
Keywords: People ś Republic of China, History, Historiography, Dif-
ferent Perspectives



434DISKUSE

Ambiciózní koncepce?

Syntetické D!jiny "ínské lidové republiky1 (dále D!jiny "LR) se obracejí k )iroké 
i odborné ve&ejnosti (s. 11). Koncepce na#rtnutá v krátké p&edmluv% slibuje 
ambiciózní projekt, v n%m* auto&i zohlední t&i „teoretická v"chodiska“: 1) 
p&ekonání evropocentrického pohledu, 2) pochopení vnitropolitick"ch událostí 
jako reakce na mezinárodn%politické #i geopolitické p&í#iny a vlivy, 3) zam%&ení 
v"kladu na existující diskurz jak v !R, tak i v !LR.2 

Zp$sob, jím* auto&i hovo&í o sv"ch „teoretick"ch“ v"chodiscích, vyvolává 
&adu otázek a hned na za#átku budí pochybnosti, co je smyslem knihy a jak relevantní 
v)eobecn" p&ehled nejnov%j)ích d%jin !íny kniha poskytne. Vyvolává také pochybnost, 
nakolik pou#en% auto&i re+ektují základní problémy historiogra,e obecn% a psaní 
soudob"ch d%jin !íny zvlá)t%. „P&ekonání evropocentrického pohledu“ vysv%tlují 
jako p&ístup, kdy se nepokou)í interpretovat události #ínsk"ch d%jin „apriorním 
hodnotícím soudem s p&ihlédnutím k evropské orientalismy zatí*ené interpreta#ní 
tradici“ (s. 9). Auto&i blí*e nespeci,kují, co míní evropskou interpreta#ní tradicí, ani 
nekonkretizují, které historické práce hodlají „p&ekonat“.

A#koliv deklarují zám%r podat d%jiny !LR v nové, „orientalismem“ nezatí*ené 
perspektiv%, neodkazují k debat%, která na téma „orientalismu“ a r$zn"ch perspektiv 
v historiogra,i nejnov%j)ích d%jin !íny probíhá na stránkách odborn"ch #asopis$ u* 
minimáln% patnáct let;3 v bibliogra,i chybí i podstatné práce z poslední doby.4 

1 Ivana BAKE-OVÁ . Ond&ej KU!ERA – Martin LAVI!KA, D!jiny "ínské lidové republiky 
(1949–2018), Praha, Nakladatelství Lidové noviny 2019, 444 s., ISBN 978-80-7422-596-3.

2 Tento #lánek vznikl za podpory projektu/Kreativita a/adaptabilita jako p&edpoklad úsp%chu Evropy 
v/propojeném sv%t%/reg.#.:/CZ.02./1./01/0.0/0.0/16_019/0000734/,nancovaného z/Evropského 
fondu pro regionální rozvoj.

3 Téma orientalismu v/#ínské historiogra,i otev&el Arif DIRLIK, „Chinese History and the 0uestion 
of Orientalism“, History and #eory, Vol. 35, No. 4, monotematické #íslo Chinese Historiography in 
Comparative Perspective (Dec. 1996), s. 96–118. Otázce p&ístupu k/moderním a/soudob"m d%ji-
nám !íny se v%nuje &ada autor$ a/v%t)ina západních monogra,í k/soudob"m d%jinám !íny z/posled-
ní doby obsahuje re+exi tohoto problému. Soustavn% k/tématu viz zejména práce Susanne WEIGE-
LIN-SCHWIEDRZIK („History and Truth in Chinese Marxist Historiography“, in: Achim 
MITTAG, Jörn RUSEN, Helwig SCHMIDT GLINTZER, ed., Historical Truth, Historical Criti-
cism and Ideology: Chinese historiography and historical culture $om a%new comparative perspective, 
Brill: Leiden, 2005, s. 421–464; „In Search of a/Master Narrative for 20th-Century Chinese His-
tory“, China &uarterly 188 (Dec. 2006), s. 1070–1091). O/souvislostech s/historiogra,í v/SSSR pí)e  
Edward Q. WANG, „Between Marxism and Nationalism: Chinese historiography and the Soviet 
in+uence, 1949 –1963“, Journal of Contemporary China 9 (2000), #. 23, s. 95 –111.

4 Jonathan UNGER, Using the Past to Serve the Present: Historiography and Politics in Contempora-
ry China, London, 2015; Susanne WEIGELIN-SCHWIEDRZIK, ed., Broken Narratives:  
Post-cold War History and Identity in Europe and East Asia, Leiden 2014.
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Auto&i deklarují nezaujatost svého p&ístupu, zárove1 ale mají utkv%lou 
p&edstavu, *e d%jiny, které popisují, mají b"t hodnoceny. Slibují tedy, *e ponechají 
na #tená&i, aby sám vynesl „hlub)í hodnotící soud“ (s. 9). P&edstava, *e historik 
p&edkládá laickému #tená&i hodnotov% neutrální fakta, aby si z nich sám ud%lal 
obrázek, prozrazuje naivitu historiogra,ckého p&ístupu. Auto&i si nekladou otázku 
r$zné konstruovanosti historického faktu, ani se nezam")lejí nad tím, *e ka*d" 
v"b%r z bezb&ehého mno*ství detail$, které utvá&ejí tká1 spole#nosti a jejích d%jin, 
a ka*dé pojmenování, které historik zvolí k jejich zachycení, jsou interpreta#ním 
aktem, jemu* se nelze vyhnout (nicmén% nemusí b"t jednoduch"m „hodnocením“). 
P&itom sami zdatn% projektují vlastní hodnocení do selektivní prezentace událostí 
a problém$ a volby jazykov"ch prost&edk$.

Snahu b"t „objektivní“ auto&i spojují s vyu*itím dobov"ch pramen$ (s. 53). 
O to více je zará*ející, *e podávají nepravdivou informaci o dostupnosti archivních 
pramen$ v !LR a tvrdí, *e #ínské archivy nejsou p&ístupné pro zahrani#ní badatele 
(s. 54). Dostupnost archiv$ v !LR (v#etn% popisu byrokratick"ch p&eká*ek 
a zp$sobu jejich p&ekonávání) je sou#ástí b%*n"ch úvod$ do studia moderních 
#ínsk"ch d%jin. Nejnov%j)í v"voj situace v dob% ta*ení generálního tajemníka 
Xi Jinpinga proti „historickému nihilismu“ podrobn% p&edstavil Charles Kraus 
v p&ehledovém #lánku z roku 2016.5 A jsou tu samoz&ejm% také snadno dostupné 
archivy na Taiwanu.

T&etí v"chodisko: reagovat na „#esk" interpreta#ní rámec“, které auto&i 
konkretizují po*adavkem podrobn%ji se v%novat „událostem #i trend$m, které 
rezonují v #eském mediálním prostoru“, lze st%*í ozna#it za teoretické. Jedná se 
spí) o pragmatické rozhodnutí, jak navázat kontakt s #esk"m #tená&em, dokonce 
podle vlastního vyjád&ení, „aby byl… do probíhajících [rozum%j mediálních, O.L.] 
diskuzí vybaven rozsáhlej)ím repertoárem znalostí a argument$“ (s. 10). Op%t je 
tu tedy v pop&edí nep&ípadná otázka hodnocení, které má provád%t laick" #tená&.

Stru#né p&ehledné d%jiny obvykle mediální diskurz nestaví do centra svého 
zájmu. Pokud se v)ak z n%jakého d$vodu auto&i D%jin !LR rozhodli polemizovat 
s #esk"m mediálním diskurzem, postrádám zde konkrétní charakteristiku toho, 
v$#i #emu se vymezují. Na )esti stránkách, které v bibliogra,i zabírá seznam 
*urnalistick"ch #lánk$, je pouze sedm polo*ek, které by bylo mo*né ozna#it za 
mediální v"stupy, utvá&ející „#esk" diskurz“. P&ekvapiv% zde není citován ani jeden 
#lánek #esk"ch sinolog$ (Martin Hála, Ond&ej Klime) a autorka této recenze), 

5 Charles KRAUS, Researching the History of the People’s% Republic of China, Cold War History 
Project Working Paper No. 79, duben/2016, https://www.wilsoncenter.org (22./5./2020).
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kte&í &adu let pravideln% publikují v hlavních #esk"ch médiích k otázkám soudob"ch 
d%jin a k #esko-#ínsk"m vztah$m a vystupují k této problematice v rozhlase a televizi. 
Uveden není ani projekt Sinopsis, z jeho* #lánk$ a anal"z #eská média #asto citují.

Práce s literaturou a prameny

D%jiny !LR je dnes )iroce rozvinutá disciplína se stovkami titul$, které do 
hloubky zkoumají jednotlivá období a aspekty d%jin !LR. S tím, jak se na 
po#átku osmdesát"ch let otev&ely #ínské archivy, roz)í&ila se pramenná základna 
a s ní tematick" záb%r v"zkumu a postupn% dochází k revizi zavedeného p&íb%hu 
nejnov%j)ích d%jin !íny. Analogicky k jin"m oblastem moderní historiogra,e 
se i v p&ípad% studia d%jin !LR s úsp%chem prosazují nové teoretické rámce 
a rozmanité metodologické p&ístupy. K dispozici jsou také syntetické práce, v nich* 
je patrn" trend nahradit jednoduchou chronologií událostí tematicky pro,lovan"mi 
kapitolami. Za v)echny zmi1me )iroce #tenou knihu #e Oxford Illustrated History 
of Modern China, kterou recenzovaná publikace necituje.6 

Vzhledem k bohatství produkce a r$zn"m p&ístup$m by pro p&ehledné 
d%jiny !LR, které si kladou za jeden z cíl$ vést #tená&e k samostatnému studiu, 
bylo u*ite#né za&adit kapitolu, která by upozornila jak na zásadní p&ehledové práce, 
tak i na p&elomové díl#í studie, p&ípadn% p&edstavila nejd$le*it%j)í kontroverze 
mezi historiky soudob"ch #ínsk"ch d%jin. Takov" p&ehled literatury by zárove1 dal 
autor$m p&íle*itost situovat vlastní práci v kontextu stavu poznání. Bibliogra,cké 
shrnutí by m%lo také objasnit, jak se auto&i vyrovnávají s jednostranností o,ciální 
#ínské historiogra,e a sov%tské historiogra,e z doby normalizace (v#etn% od ní 
odvozen"ch titul$ #esk"ch), s nimi* pracují.

Auto&i D!jin "LR se nicmén% ke stávající literatu&e vyjad&ují pouze v jediném 
krátkém odstavci, #iní tak málo konkrétn% a v rozporu se sv"m po*adavkem na 
nezaujatost jednozna#n% hodnotícím zp$sobem: „Publikace na téma d%jin !LR, 
které nabízel a nabízí #esk" kni*ní trh, nejsou ve své v%t)in% objektivní. V závislosti 
na momentální politické situaci b"vají bu2 nekriticky oslavné, nebo naopak a* 
neracionáln% kritické. A* na v"jimky trpí spole#n"m neduhem – nedostatkem 
p$vodních pramen$ a spolehliv"ch informací“ (s. 53). Znamená to snad, *e u nás 

6 Je3rey N. WASSERSTROM, #e Oxford Illustrated History of Modern China, Oxford Universi-
ty Press 22018 [2016].
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doposud nejvíce pou*ívané d%jiny !íny J. K. Fairbanka jsou nekriticky oslavné, 
nebo snad neracionáln% kritické?7 A *e Fairbank nepracoval s prameny?

Bibliogra,e v záv%ru knihy ukazuje zará*ející lhostejnost k rozdíl$m mezi 
prameny a literaturou. !lení se sice do dvou velk"ch, dále #len%n"ch oddíl$: 
„Primární prameny“ a „Sekundární zdroje“, nicmén% mezi „Sekundární zdroje“ jsou 
za&azeny také memoáry, soubory historick"ch dokument$, spisy #ínsk"ch v$dc$ 
a #eské p&eklady #ínské beletrie. Bibliogra,e je nejen neadekvátním zp$sobem 
rozt&íd%ná, ale také obsahuje málo reprezentativní v"bor dostupn"ch pramen$ 
i odborné literatury. V rozporu s cílem reagovat na #esk" diskurz zde chybí #eské 
p&eklady d%l Mao Zedonga8, nejsou zde ani Maovy projevy z Yan’anu z roku 1942, 
na nich* stojí kulturní politika !LR a p&ev"chova #ínské inteligence po r. 1949.9 

O zásadním Mao Zedongov% projevu z roku 1957, kter" odstartoval 
masové perzekuce intelektuál$ (O správném 'e(ení rozpor) uvnit' lidu), auto&i 
tvrdí, *e #esk" p&eklad neexistuje (s. 370, p. 196), a#koliv p&eklady máme hned 
dva: jeden po&ízen" z ru)tiny,10 druh" z angli#tiny a s komentá&i slovinského 
,losofa Slavoje 4i*ka.11 Neuvád%jí ani #esk" p&eklad základního díla Xi Jinpingovy 
teorie socialismu s #ínsk"mi rysy pro novou éru O správ! státu, p&esto*e p&eklad 
vznikl na Univerzit% Palackého v Olomouci, kde auto&i p$sobí, a jeden z nich se 
na n%m podílel.12 Mezi prameny dostupn"mi v #eském jazyce chybí dále nap&íklad 
Charta 08 a krátké #lánky nositele Nobelovy ceny míru Liu Xiaoboa,13 nebo 
p&eklad memoár$ b"valého rudého gardisty opat&en" informativním doslovem 
p&ekladatele Martina Hály.14 Liang Hengovy memoáry by autor$m pomohly 
korigovat hodnocení Kulturní revoluce, které jinak p&ebírají podle o,ciálního 
podání ideolog$ KS !íny (s. 123).

7 John K. FAIRBANK, China: A%New History, Cambridge, Mass 1992, #esk" p&eklad v/Naklada-
telství lidové noviny vy)el ve t&ech vydáních, naposledy v/roce 2010.

8 S/v"jimkou Citát) z%díla p'edsedy Mao Ce-tunga (Peking 1968), nedopat&ením uveden"ch mezi 
„Monogra,emi“ v/„Sekundárních zdrojích“.

9 MAO Ce-tung, Rozhovory o%literatu'e a%um!ní: Projev ke spisovatel)m, Praha 1950 (2. upravené 
vydání 1955).

10 O%rozporech a%náprav! stylu práce: ze zku(eností Komunistické strany "íny: sborník materiál), Praha 
1959.

11 MAO Ce-tung, O%praxi a%rozporu, V)e1 2011.
12 XI Jinping, O%správ! státu, Olomouc – Beijing 2017 (Univerzita Palackého v/Olomouci – Beijing 

Waiwen Chubanshe). P&elo*ili Vlastimil Dobe#ka, Ond&ej Vicher, Michal Sikora, Kamila Hladí-
ková, Petr Janda, Denisa Schusterová, Tereza Motalová, Martin Lavi#ka, Vít 4uja, Ond&ej Lem-
bard, Ond&ej Pla#ek, Martin Ba#o, Olomouc 2017.

13 Igor BLA4EVI5 (ed.), Od Charty 77 k%Chart! 08: Liou Siao-po – *ivot v%pravd!, Praha 2010.
14 Liang CHENG – Judith SHAPIRO, Bou'it se je správné, Praha 1994.
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Pou*itá literatura je nevyvá*ená, k n%kter"m obdobím a otázkám úpln% 
chybí nov%j)í práce, jindy p$sobí v"b%r titul$ náhodn% a není z&ejm" d$vod volby 
daného titulu a ne jiného. S ohledem na povahu publikace by rozhodn% nem%ly 
chyb%t syntetizující práce o v"voji !LR vsazené do kontextu d%jin !íny ve 20. století, 
zalo*ené na d&íve nedostupn"ch archivních pramenech.15 Pro Kulturní revoluci je 
nepominutelná nejnov%j)í syntetická práce MacFarquhara a Schoenhalse, zalo*ená 
na mnohaletém shroma*2ování pramen$ a v"zkumu.16 K politickému systému 
!LR s p&esahem do 21. století jsou pro základní orientaci nepominutelné #lánky 
a monogra,e od Elizabeth Perry, Tony Saiche, Minxin Peie a Davida Shambaugha.

Zará*ející je nejen absence, ale také p&ítomnost n%kter"ch titul$. K d%jinám 
um%lecké literatury, které auto&i uvád%jí jako jednu ze sv"ch priorit, se odvolávají 
pouze na skripta vydaná v UP Olomouc, k japonskému loutkovému státu 
Mand*ukuo citují diplomovou práci obhájenou na Filozo,cké fakult% Univerzity 
Karlovy v roce 1974, k Nankingskému masakru se spokojují s noviná&sk"m 
podáním Iris Changové (které zbyte#n% uvád%jí jak anglicky, tak i v #eském 
p&ekladu), a to p&esto, *e k t%mto témat$m existuje pom%rn% bohatá odborná 
literatura. Nepromy)lenost bibliogra,e je patrná i v takovém detailu, *e je zde 
uvedena Akademická p&íru#ka #eského jazyka, ale není zde p&íru#ka k transkripcím 
#ín)tiny pot&ebná pro #tená&e, kter" nemá sinologické vzd%lání atd.17 

V"b%r p&elo*ené beletrie je zjevn% náhodn", z dvanácti titul$ jich sedm 
p&edstavuje díla jednoho spisovatele (Yu Hua), kter" v knize nijak nestojí v pop&edí 
zájmu. Jsou zde tituly z hlediska d%jin literatury nepodstatné (Guo Moruova sbírka 
básní Sto kv!t)), ale chybí zde zásadní díla, která re+ektují nedávné d%jiny a pomáhají 
konkretizovat historii pohledem t%ch, kdo sami #ínské d%jiny pro*ívali (Ding Ling, 
Zhou Libo, Bei Dao, nositel Nobelovy ceny za literaturu Mo Yan, Yan Lianke, Yang 
Jiang, Feng Jicai, Lu Wenfu, Liu Zhenyun atd.). Není zde ani zmín%no dílo klí#ové 
postavy moderní literatury Lu Xuna, k jeho* jménu se odvolávali také #ín)tí politici.

Zpracování bibliogra,e je navíc nedbalé, #ást titul$ uveden"ch v poznámkovém 
aparátu zde chybí, Nejnov!j(í d!jiny "íny z r. 1974 jsou zase v seznamu dvakrát pod 

15 Frank DIKÖTTER, #e Tragedy of Liberation: a%History of the Chinese Revolution, 1945–1957, 
New York 2013; Andrew WALDER, A% Revolution Derailed, Harvard University Press 2015; 
Timothy CHEEK, #e Inetelectual in Modern Chinese History, Cambridge University Press 
2015.

16 Roderick MacFAR0UHAR – Michael SCHOENHALS, Mao’s%Last Revolution, Harvard Uni-
versity Press 2009.

17 Hana T6ÍSKOVÁ (ed.), Transkripce +ín(tiny: tabulky a%návody, Praha, !esko-#ínská spole#nost 
1999.
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r$zn"mi údaji.18 Fairbankovy D!jiny "íny nejsou uvedené ve druhém roz)í&eném 
vydání, které je opat&eno rozsáhlou informativní kapitolou od Martina Hály 
k v"voji mezi lety 1989 a 2004.19 

Pojetí a od!íkané interpretace

Chronologické #len%ní je konven#ní a podává p&íb%h #ínsk"ch d%jin v duchu 
#ínského o,ciálního v"kladu jako procesu, v n%m* zákonit% v roce 1949 zvít%zila 
KS !íny a nová lidová republika se po n%kolika zaváháních v podob% Velkého 
skoku a Kulturní revoluce oprávn%n% stává sv%tovou velmocí. Kniha je postavena 
na dvou zlomech: rozchodu nového státu s temnou minulostí !ínské republiky 
ovládané Kuomintangem a nástupem „zcela odli)né etapy“ (s. 10) v roce 1979, kdy 
v !LR byly zahájeny ekonomické reformy.

Oproti p&ístupu b%*nému v sou#asné historiogra,i auto&i nesledují 
kontinuity v d%jinném procesu. S tímto p&ístupem pak první kapitola („!ína p&ed 
rokem 1949“, s. 17–50) de facto slou*í jen jako pozadí, na kterém vyniká historická 
nutnost vít%zství komunistické strany a zalo*ení !LR.

Auto&i místy projevují neznalost, nap&. kdy* tvrdí, *e dynastie Qing na konci 
své vlády odmítala „jakékoliv vnitropolitické reformy“. Ve skute#nosti rozvinula tzv. 
„novou politiku“, kterou Douglas R. Reynolds v nadsázce ozna#uje dokonce jako 
„revoluci“.20 Jindy události shrnují a komentují zp$sobem, kter" vede k p&ekroucení 
základních fakt$. P&íkladem takového matoucího sd%lení je v první kapitole 
historick" paradox odli)n"ch osud$ dvou „iniciátor$ hnutí za novou kulturu“, 
Hu Shia, kter" „ode)el v roce 1949 s Kuomintangem na Taiwan“, a Li Dazhaoa, 
kter" „se naopak stal jedním ze zakladatel$ Komunistické strany !íny“ (s. 22–23). 
Letmo nahozená poznámka anachronicky nahlí*í dobové události prizmatem 
pozd%j)ího v"voje, zkresluje informaci o v"znamn"ch postavách #ínsk"ch d%jin 
a zatem1uje povahu vztahu mezi Kuomintangem a KS !íny. Hlavním iniciátorem 
hnutí za novou kulturu byl Chen Duxiu a Li Dazhao v n%m hrál mén% d$le*itou 
roli. Chen Duxiu, kter" v)ak v knize v$bec není zmín%n, se také posléze stal prvním 
generálním tajemníkem KS !íny. Chen Duxi$v kolega a p&ítel Hu Shi, navzdory 

18 Nejnov!j(í d!jiny "íny 1917–1970, Praha 1974.
19 J. K. FAIRBANK, D!jiny "íny, Praha 2004. Kniha vy)la v/dotisku je)t% r. 2010.
20 Douglas R. REYNOLDS, China, 1898–1912. #e Xinzheng revolution and Japan, Cambridge: 

Council on East Asian Studies, Harvard University 1993.
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tomu, *e r. 1949 ode)el na Taiwan, setrvale kritizoval !ankaj)ka z liberálních pozic, 
a to jak p&ed válkou, tak pozd%ji na Taiwanu. Komunista Li Dazhao se (na rozdíl 
od Chen Duxiua) v dob% první jednotné fronty stal #lenem V"konného v"boru 
Kuomintangu.

V"klad sedmdesáti let d%jin !LR zhruba na 250 stranách kolísá mezi snahou 
podat základní chronologick" p&ehled událostí a zárove1 je v r$zné mí&e polemicky 
hodnotit. Hodnocení m$*e b"t explicitní (viz nap&. ozna#ení zahrani#ních médií 
za viníka potla#ení hnutí Zdi demokracie, s. 156), zprost&edkované volbou slovní 
zásoby („Jiang Qing a její nohsledi“, s. 141), ale také implicitní, prost&ednictvím 
v"b%ru a zaml#ení konkrétních událostí. Jako p&íklad za v)echny lze uvést 
zp$sob, jím* auto&i nalo*ili s porá*kou Kuomintangu v ob#anské válce (téma 
otevírají v knize na konci 1. a znovu na za#átku 2. oddílu). Auto&i opakovan% lí#í 
zkorumpovanost kuomintangsk"ch elit, jejich vazby na podsv%tí a lhostejnost 
k osudu lidí, nevyh"bají se ani emotivnímu v"roku, *e „zh"ralá KMT elita se… 
nestyd%la pro,tovat na bíd% ob#an$“ (s. 57).

Na druhou stranu se #tená& nedoví, *e jednoho z rozhodujících vít%zství 
v ob#anské válce dosáhli komunisté nad kuomintangsk"mi vojsky v Changchunu, kter" 
obklí#ili a nechali zde více ne* 100 000 obyvatel um&ít hlady, dokud se m%sto nevzdalo. 
Auto&i ignorují nejnov%j)í literaturu k ob#anské válce, která na základ% dobov"ch 
pramen$ dochází k záv%ru, *e spí)e ne* zkorumpovanost politick"ch elit ovlivnila pád 
Kuomindangu p&edev)ím chybná rozhodnutí !ankaj)ka a jeho generál$.21 

Zp$sob odkazování na literaturu neumo*1uje #tená&i poznat, kdy auto&i 
reprodukují b%*né názory z odborné literatury, kdy p&ebírají perspektivu #ínské 
stranické historiogra,e, p&ípadn% sov%tské a normaliza#ní historiogra,e z doby 
sov%tsko-#ínské roztr*ky, a kdy p&edkládají vlastní názory. V"klad je nevyrovnan", 
zbyte#né podrobnosti odvád%jí pozornost #tená&e od podstatn"ch problém$. Tak 
se nap&íklad dovídáme, *e Mao Zedong p&ed pokusem Lin Biaa o út%k &ekl „Jen 
ty chlapíky nechte, a7 si letí“ (s. 140, citováno podle publikace noviná&e Václava 
Oplu)tila z doby normalizace), nepí)e se v)ak o tom, jak Lin Biaova smrt prom%nila 
vztah #ínské spole#nosti ke komunistickému vedení, zejména v &adách mladé 
generace, která se pozd%ji zapojila do emancipa#ního politického a kulturního 
hnutí Zdi demokracie.

Ve zp$sobu argumentace se auto&i #asto uchylují k d$kaz$m jednoho 
pramene (zpravidla údaj v memoárech #i archiv MZV), kter" bez dal)í anal"zy 

21 Srovnej hojn% a/inspirujícím zp$sobem recenzovaná monogra,e Odd A. WESTAD, Decisive En-
counters. #e Chinese Civil War, 1946–1950, Stanford University Press 2004.
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p&edkládají jako autentické sv%dectví, a tudí* objektivní pravdu. Nezam")lejí se 
nad otázkou, do jaké míry sv%dectví jednoho dokumentu bez dal)ího kontextu 
a konfrontace s jin"mi prameny oprav1uje k jednozna#né interpretaci historické 
události. Je ostatn% otázkou, zda syntetické d%jiny st&edního rozsahu mají citovat 
úryvky z pramen$ místo autorského shrnutí.

Vylep"ování obrazu #LR?

Ze zp$sobu podání je z&eteln% patrná snaha vyh"bat se v)emu, co by mohlo b"t 
z hlediska #eského #tená&e na !LR nesympatické. Do této tendence zapadá, jak 
auto&i zd$raz1ují diskontinuitu v d%jinách !LR po Kulturní revoluci a nedostate#n% 
vysv%tlují politick" systém, kter" i ve 21. století z$stává systémem státostrany 
leninského typu. Jedno z d$le*it"ch témat pro pochopení nejnov%j)ích d%jin 
!LR jsou institucionální rámce nové „lidové republiky“, jejich* prost&ednictvím 
se od za#átku padesát"ch let realizuje vedoucí úloha komunistické strany ve v)ech 
patrech a sférách #ínské spole#nosti. V d$sledku toho je nám nabídnut p&íb%h, 
v n%m* hlavní roli sice hraje komunistická strana, která se dokonce dopou)t%la 
hrub"ch chyb, ale nakonec se v)echno m%ní, proto*e strana upou)tí od své 
ideologie a vnitrostranick"ch spor$, ve 21. století stabilizuje procesy kolektivního 
rozhodování a p&edávání moci mezi jednotliv"mi „generacemi“ v$dc$. Od dob 
Jiang Zemina dokonce strana pr" u* nemá nic spole#ného s p$vodním marxismem-
leninismem, jen se sna*í „efektivn% a pragmaticky vládnout v)emu lidu a v)echen 
lid zastupovat“ (s. 274). Autoritá&sk" politick" systém v !ín% je bez vysv%tlení 
dokonce ozna#en za „liberální kapitalismus s #ínsk"mi rysy“ (s. 201–202).

Auto&i se vyh"bají tomu, *e podstatou moci KS !íny jsou speci,cké 
institucionální rámce a s nimi související praktiky, které stále ovliv1ují a &ídí 
#ínskou spole#nost, navzdory ekonomick"m reformám a nát%ru západního 
konzumerismu. Komunistická strana nezosob1uje jen „pragmatické vedení“ zem%, 
vedoucí úloha strany se realizuje prost&ednictvím hierarchicky uspo&ádané sít% 
organizací, dosahující a* na úrove1 uli#ních (#i dnes komunitních) a vesnick"ch 
v"bor$, které mají pod kontrolou celou spole#nost a v)echny aspekty jejího *ivota. 
Politick" systém !LR je dob&e popsán v literatu&e a nedávno vy)la monogra,e 
na toto téma od v"znamného oxfordského profesora Steina Ringena i v #eském 
p&ekladu, tak*e auto&i m%li na co navázat, p&ípadn% s #ím polemizovat.22 Auto&i 

22 Stein RINGEN, Perfektní diktatura, Praha 2018.



442DISKUSE

dostate#n% nep&edstavují ani systém „pracovních jednotek“ a registrace s p&ikázan"m 
místem pobytu, k jejich* #áste#nému odbourání dochází teprve ve 21. století. 
( Jednoduché ztoto*n%ní s domovsk"m právem za první !eskoslovenské 
republiky je zavád%jící; s. 389, p. 529.)

P&itom práv% restriktivní institucionální rámce pomáhají pochopit 
fungování státu a jeho vnitropolitick" i zahrani#n%politick" v"voj, v#etn% 
vnit&ního nap%tí, je* je d$sledkem t%*ko smi&itelného rozporu mezi liberalizující 
se ekonomikou a nov"mi poznatky p&icházejícími ze sv%ta na jedné stran% 
a konzervativními institucemi zalo*en"mi v padesát"ch letech podle sov%tského 
vzoru na stran% druhé. Auto&i tento vnit&ní rozpor prost% nere+ektují.

Vedle institucionálních rámc$ auto&i nedostate#n% vysv%tlují roli 
ideologie a „p&ev"chovy“ jako charakteristického mocenského nástroje 
v !LR. V rozporu s p&esv%d#ením #ínsk"ch v$dc$, po#ínaje Mao Zedongem, 
*e ideologie, agitace a politická v"chova obyvatelstva, a to i za cenu násilí, je 
jedním z pilí&$ „lidové !íny“, auto&i toto téma obcházejí. Pokud se mu v%nují, 
vytrhávají p&ev"chovné kampan% ze souvislostí, klí#ové slovo „p&ev"chova“ 
pou*ijí jen v"jime#n% a v rejst&íku chybí; dávají p&ednost ozna#ení „ideologické 
kampan%“, které maskuje v)udyp&ítomnou roli politické v"chovy v #ínské 
spole#nosti. Vyh"bají se také skute#nosti, *e v"chovné kampan% z$stávají pro 
KS !íny klí#ové i v dob% „pragmatické politiky“ reforem a otevírání se. Od 
po#átku Xi Jinpingovy „nové éry“ jejich role ve spole#nosti dále sílí, i kdy* u* 
nemají tak brutální podobu jako v padesát"ch a* sedmdesát"ch letech.

Místo objasn%ní mechanismu p&ev"chovn"ch kampaní a jejich úlohy p&i 
upev1ování politické moci je #tená&$m nabídnut #áste#n" v"#et „ideologick"ch“ 
kampaní se stru#nou charakteristikou jejich témat. Shrnutí místy vytvá&í 
dojem, jako by auto&i D%jin !LR tyto kampan% snad pova*ovali za oprávn%né 
(„Tv$rci filmu byli pou#ení, kampa1 skon#ila jejich sebekritikou“; s. 77). 
V d$sledku v"b%ru a zp$sobu pojednání tématu, v#etn% volby pojmenování, 
se z p&ev"chovn"ch kampaní vytrácí jejich zásadní disciplina#ní ú#el i prvek 
brutální síly, s ní* byla vynucována konformita s nov"m politick"m z&ízením.

Sou#ástí komplexn% promy)lené „ideové práce“ ze strany KS !íny je také 
cenzura. Auto&i toto téma pojednávají na necel"ch #ty&ech stranách v rámci 
kapitoly „Kulturn% spole#enské prom%ny osmdesát"ch a devadesát"ch let“. Ani 
zde nevysv%tlují unikátní roli institucionálních rámc$, nezmi1ují ukotvení 
vedoucí úlohy komunistické strany v ústav%, kde je v)em dal)ím ustanovením 
nad&azena definice !LR jako „demokratické diktatury lidu“ a je v"slovn% 
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zakázáno „naru)ování socialistického z&ízení“,23 nehovo&í o kampaních posledních 
let jako je „média se musí jmenovat strana“,24 nezohled1ují v"znam Dokumentu  
#. 925 z po#átku Xi Jinpingova nástupu k moci, v n%m* KS vyhla)uje válku „západním 
hodnotám“ a „liberalismu“, ani nezmi1ují kriminalizaci nezávisl"ch blogger$, 
v%zn%ní nepohodln"ch noviná&$ #i únos a soud s knihkupci, kte&í v Hongkongu 
vydávali literaturu lí#ící korup#ní skandály vysok"ch komunistick"ch funkcioná&$.

Místo toho nabízejí zmatenou sm%s údaj$ o kontrole internetu (v#etn% 
absurdního údaje, *e pr" útoky z !LR zaznamenaly i webové servery Katedry 
asijsk"ch studií na UP v Olomouci!), o technologickém pokroku !íny, 
p&izp$sobování se zahrani#ních ,rem autocenzu&e a obratnosti #ínsk"ch obyvatel 
p&i obcházení Velké #ínské zdi internetu. Auto&i se vyh"bají podstat% problému 
a dokonce vyz"vají #tená&e „k zamy)lení“ nad „nominální“ svobodou západních 
médií, kde „lze tu)it, *e jistá forma autocenzury diktovaná jak kulturním diskurzem, 
tak politick"mi nebo vlastnick"mi zájmy tu jednozna#n% existuje také“ (s. 263).

S p&ev"chovn"mi kampan%mi úzce souvisí postavení intelektuál$ v nové 
spole#nosti. Pom%r komunist$ k inteligenci jako nezbytnému spojenci a zárove1 
bytostnému nep&íteli, jeho* autonomii je t&eba zlomit, byl zásadním problémem 
v komunistické cest% k moci od t&icát"ch let a z$stává d$le*it" i po vzniku !LR. 
Zmizení profesora Xu Zhanruna na ja&e r. 2020 poté, co ve&ejn% kritizoval nejvy))í 
vedení KS !íny za selhání ve v%ci epidemie Covid 19, dokládá, *e toto nap%tí 
existuje dodnes. Auto&i D%jin !LR otázce vztahu KS k intelektuál$m nev%nují 
zvlá)tní pozornost a pokud ji pojednávají, bezproblémov% se ztoto*1ují s diskurzem 
komunistické moci. Následující citát je v)e, co se dovídáme o paradigmatické 
události ve vztahu KS k intelektuál$m, konferenci v Yan’anu v roce 1942:

23 Ústava !LR se od svého p&ijetí v/roce 1954 n%kolikrát zm%nila, ustanovení o/demokratické dikta-
tu&e lidu v)ak z$stává zachováno. V/sou#asné dob% platí ústava z/roku 1982 v/novelizaci z/roku 
2004. Viz „Constitution of the People’s/Republic of China (Full text a8er amendment on March 
14, 2004)“ na stránkách V)e#ínského shromá*d%ní lidov"ch zástupc$ (http://www.npc.gov.cn/
zgrdw/englishnpc/Constitution/2007-11/15/content_1372963.htm). Následovaly dal)í #ty&i 
novelizace, poslední roku 2018, kdy do ústavy bylo mj. vt%leno „u#ení socialismu s/#ínsk"mi rysy 
pro Novou éru“ sou#asného generálního tajemníka KS !íny Xi Jinpinga jako sou#ást v$d#ích 
idejí, jimi* se &ídí #ínsk" stát. Viz „Amendment to the Constitution of the People’s/Republic of 
China (2018)“ (http://www.fdi.gov.cn/1800000121_39_4866_0_7.html).

24 Zeng Xiangming, „Ruhe bawo dang mei xing Dang sange guanyao“, Zhongguo lingdao ganbu 
ziliao ku, 9./6./2016 (http://theory.people.com.cn/n1/2016/0309/c40531-28185505.html).

25 Interní materiál KS !íny z/ #ervence/ 2012, kter" analyzuje problémy strany v/ oblasti práce na 
ideologické front% a/ po*aduje d$razn% bojovat proti „západním vliv$m“ (anglick" p&eklad na 
ChinaFile: https://www.china,le.com/document-9-china,le-translation).
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„Jedním z problém$, je* musela KS !íny &e)it, byl vztah k mladé inteligenci, 
která do Yan’anu p&icházela z m%st obsazen"ch Japonci. Na jedné stran% zvy)ovala 
popularitu komunistické strany, na druhé p&iná)ela ideologické problémy. Kampa1 
za v"chovu inteligence dostala název Za nápravu stylu práce a stala se p&edobrazem 
ideologick"ch kampaní organizovan"ch po roce 1949 v rozm%rech celého státu“ (s. 45).

Zaml#eno je, *e se jednalo o vnitrostranick" kon+ikt o pojetí komunistické 
revoluce mezi zastánci humanistického socialismu (intelektuálové) a totalitárního 
pojetí stalinského typu (Mao Zedong a pod jeho vedením nov% se tvo&ící stranick" 
aparát) ne nepodobn" pozd%j)ím spor$m o pojetí socialismu v zemích v"chodního 
bloku; tato analogie v)ak autor$m nep&ijde na mysl. „Ideologick"m problémem“ 
v Yan’anu byl nárok intelektuál$ na právo samostatného názoru a na svobodu slova. 
V p&edlo*eném v"kladu yan’ansk"ch událostí také nezaznívá, *e v d$sledku tohoto 
„ideologického sporu“ nedostate#n% konformní intelektuálové strávili následující 
roky t%*kou fyzickou prací, aby se „p&evychovali“, a n%kte&í zaplatili *ivotem.

Nejv%t)í p&ev"chovnou kampa1 padesát"ch let, „hnutí proti pravici“, která 
realizovala v masovém m%&ítku to, co si Mao Zedong s úsp%chem vyzkou)el v roce 
1942 v Yan’anu, auto&i marginalizují. Téma je vno&eno do kapitoly o Velkém 
skoku a v rejst&íku na kampa1 chybí odkaz. Místo jmen v"znamn"ch ob%tí 
a velk"ch osobností 20. století, z nich* n%kte&í se znovu ocitnou v centru d%ní po 
skon#ení Kulturní revoluce (Liu Binyan), auto&i citují zprávy z #eskoslovenského 
velvyslanectví, ulo*ené v archivu MZV, s cílem umo*nit #tená&$m „v*ít se do 
atmosféry“ té doby. V knize není zmín%n ani básník Ai Qing, kter" m%l blízké 
p&átelské vztahy k !eskoslovensku, v roce 1957 se stal ob%tí kampan% proti pravici 
a dvacet let pak strávil t%*kou fyzickou prací daleko od domova.

P&ístup k intelektuál$m jako k „problému“, kter" musí &e)it komunistická 
strana, a marginalizace tak zásadních událostí v d%jinách !LR, jako bylo „hnutí 
proti pravici“, souvisí s obecn%j)ím problémem recenzované publikace – snahou 
pop&ít v"znam ideál$ demokracie a lidsk"ch práv v d%jinách moderní !íny. Tématu 
se auto&i vyh"bají od za#átku, nezmíní ani, *e za jeden ze dvou základních po*adavk$ 
„hnutím za novou kulturu“ v desát"ch letech 20. století vyhlásil Chen Duxiu 
demokracii, a *e úsilí o vytvo&ení demokratické spole#nosti bylo d$le*itou sou#ástí 
moderniza#ních snah celého 20. století. V"znam demokracie auto&i soustavn% 
sni*ují, a7 je to v souvislosti s hnutím Zdi demokracie na ja&e 1979 (s. 156), nebo 
kdy* bez dal)ího vysv%tlení tvrdí, *e slovo demokracie má rozdílné v"znamy 
a „zejména rozdílné konotace“ v #ín)tin% a v západních jazycích (s. 183), p&ípadn% 
v p&íle*itostn"ch exkurzech k d%ní na Taiwanu a v Hongkongu.
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Také v kapitolách o protestech na ja&e 1989, ozna#ovan"ch b%*n% v synekdochické 
zkratce jako „masakr na nám%stí Tian’anmen“ (auto&i si zakládají na ozna#ení „Pekingské 
události“), se ob)írn% hovo&í o tom, *e demonstranti nepo*adovali demokracii. Auto&i 
zde podle vlastního vyjád&ení usilují o odhalení „ideologizované medializace“ událostí. 
V záplav% podrobností a dokazování, *e sv%tová média o d%ní nepsala objektivn%,  
se ztrácí, *e studentské protesty navázaly na debaty o pot&eb% politick"ch reforem 
a rozvinuly se v celonárodní hnutí, a *e zásah armády zbavil KS legitimity, s #ím* se 
vyrovnává dodnes. Zbyte#n% mnoho prostoru se v%nuje tomu, co je obecn% známo, 
toti* *e b%hem zásahu armády v centru Pekingu proti neozbrojenému obyvatelstvu se 
student$m poda&ilo odejít do bezpe#í a umírali „jen“ lidé na p&ístupové cest% k nám%stí.

Souhrn událostí z jara 1989 uzavírá spekulace o snaze západních mocností 
podporovat protesty s cílem destabilizovat !LR, hovo&í o „jednozna#n% 
dolo*itelné“ (by7 bez odkazu na zdroj) roli Velké Británie a tajné slu*by MI6 
v rozdmychávání nepokoj$ prost&ednictvím kolonie Hongkongu. Místo, aby auto&i 
vyu*ili nabízející se analogie s obrodn"m hnutím jara 1968 v !eskoslovensku, které 
ukon#il zásah vojsk Var)avské smlouvy, „vyvstává jim na mysli“ analogie k postupu 
Británie po prohrané bitv% u Galliopoli a její snaze „oslabit Osmanskou &í)i 
rozpoutáním a podporou arabského nacionalismu“ (s. 206).

V"klad v D!jinách "LR se tu a tam p&ece jen odklání od o,ciálního diskurzu 
!LR, jako kdy* d%ní v Xinjiangu (které jiní historikové na západ% ozna#ují za kulturní 
genocidu) auto&i za&adí „mezi kriti#t%j)í problémy, jejich* zvládnutí rozhodn% 
nedosáhlo chvályhodné úrovn%“ (s. 276), nebo kdy* p&ipou)t%jí, *e Liu Xiaobo si 
„zaslou*il“ Nobelovu cenu míru (s. 204). Jeho ocen%ní zd$vod1ují tím, *e v noci 
4. #ervna vyvedl poslední skupinu student$ z nám%stí Tian’anmen a zabránil tak 
jejich masakru. Z&ejm% si na stránkách Nobelova v"boru nep&e#etli, *e Liu Xiaobo 
byl ocen%n za „dlouh" a nenásiln" zápas za základní lidská práva v !ín%“.26 

Tenden#nost, nedostate#nou historickou erudici a neznalost pramen$ 
a literatury prozrazují i dal)í kapitoly a témata, v#etn% nevalné orientace v moderní 
#ínské literatu&e, její* p&edstavení auto&i v p&edmluv% ozna#ují za jednu ze sv"ch 
priorit. Zde auto&i projevují hlubokou neznalost problematiky (namátkou: 
uve&ejn%ní Mao Zedongov"ch básní byl v"sostn% politick" akt, nikoliv p&ínos 
#ínské poezii; emancipace #ínské literatury po Kulturní revoluci zapo#ala v dílech 
autor$ undergroundu na konci sedmdesát"ch let, kte&í v knize nejsou zmín%ni; ne 
ka*d" #ínsk" autor, kter" *ije a publikuje v zahrani#í, pat&í k „disentu“ atd. atd.).

26 Základní údaje o/Liu Xiaoboovi na stránkách Nobelova v"boru viz https://www.nobelprize.org/
prizes/peace/2010/xiaobo/facts/.
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Shrnutí

Publikace je nedbale nahozená, prozrazuje malé porozum%ní práci historika 
a nevyu*ívá adekvátní odbornou literaturu v plné )í&i dne)ního stavu poznání; 
místy se v ní objevují hrubé nep&esnosti, dokonce v%cn% nepravdivé údaje. Jeden 
p&íklad za v)echny: auto&i datují „Pekingské jaro“ jako období „mezi koncem 
roku 1977 a koncem roku 1978“, které své jméno získalo „podle jednoho z tehdy 
vycházejících literárních #asopis$“ (s. 173). Ve skute#nosti se jedná o období od 
podzimu 1978 do b&ezna 1979 a název období i politického (nikoliv literárního) 
samizdatu inspirovaly my)lenky socialismu s lidskou tvá&í a Pra*ského jara 1968. 
(!lánek Kjelda Erika Brodsgaarda, citovan" k tomuto tématu, nenazna#uje nic 
z toho, co auto&i tvrdí.27)

Naivita, s ní* auto&i p&istupují k otázkám historiogra,e, a* budí rozpaky, 
uvá*íme-li, *e dva z nich jsou zam%stnáni jako vysoko)kol)tí u#itelé. Proklamovaná 
snaha p&ekonat „evropocentrick" diskurs“ není nic jiného, ne* pokus dát za pravdu 
tomu, jak Xi Jinpingem po*adovan" „#ínsk" p&íb%h“ vypráví o,ciální propaganda !LR.

Vymezování se v$#i „#eskému diskurzu“ se nakonec ukazuje b"t obhajobou 
politického systému dne)ní !LR, postavenou na zaml#ení podstaty re*imu. Od 
historika se v)ak neo#ekává vylep)ování obrazu daného státu, má se poctiv% sna*it 
p&edstavit skute#nost v její slo*itosti, analyzovat historické procesy a souvislosti, 
nikoliv vysv%tlovat #tená&i, *e by se m%l „smí&it se skute#ností, *e se tak speci,cké 
prost&edí… bude v*dy vyvíjet podle jin"ch parametr$, ne* na jaké jsme zvyklí 
v Evrop%“ (s. 306).

Je s/podivem, *e na problematické pojetí D!jin "LR neupozornily odborné 
lektorky, ob% té* vysoko)kolské pedago*ky ov%n#ené doktorsk"mi tituly. Kniha 
ve své neprofesionalit% po)kozuje dobré jméno #eské sinologie i/ renomovaného 
nakladatelství. Rozhodn% není pou*itelná jako u#ebnice. Vzhledem k/tomu, *e je 
vybavena anglick"m resumé a/ její vznik podpo&il presti*ní grant, se lze nicmén% 
obávat, *e bude vykazována jako v%deck" po#in.

27 Kjeld Erik BROSGAARD, „'e Democracy Movement in China, 1978 –1979: Opposition 
Movements, Wall Poster Campaigns, and Underground Journals“, Asian Survey 21 (1980), s. 7,  
s. 747–774.


