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Abstrakt: 

Na prelome osemdesiatych a deväťdesiatych rokov dvadsiateho storočia zasiahla 

čínsku spoločnosť séria udalostí, ktorá viedla ku kríze identity. Cestou z tejto krízy 

bol nacionalizmus, ktorý sa stal novou ideológiou nahradzujúcou marxizmus ako 

zdroj identity pre štát a spoločnosť. Táto práca sa snaţí definovať rozdiely medzi 

nacionalizmom na úrovni štátu a populárnej spoločnosti, ukázať, ako tieto formy 

nacionalizmy interagujú v diskurzoch, ktoré sa medzi nimi vedú a aké sú implikácie 

týchto interakcií na legitimitu a pozíciu komunistickej strany. 

 

Abstract: 

In the late 1980s and early 1990s a chain of events hit Chinese society that led to the 

crisis of identity. Nationalism became a new ideology that substituted Marxism as 

a source of identity for both state and society. This paper aims at defining 

differences between nationalism at the level of state and popular society, 

demonstrating how these versions of nationalism interact in discourses and what the 

implications of these interaction are on the legitimity and position of the communist 

party. 
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1 Úvod 

 

Ekonomické otvorenie sa Číny svetu v osemdesiatych rokoch viedlo ku kríze 

kultúrnej identity. Po smrti Mao Zedonga
1
 v roku 1976 sa politické opraty ocitli 

v rukách tých členov Komunistickej strany Číny (KSČ), ktorí chceli 

predvídateľnejšiu formu vlády a oznámili, ţe vládne ciele sa uţ nebudú dosahovať 

kampaňami.
2
 Namiesto morálneho tlaku, ktorý sa pouţíval v kampaniach, sa začali 

pouţívať materiálne stimuly, ktoré mali motivovať pracovnú silu. Počnúc 

poľnohospodárstvom, centrálne plánovanie a štátny intervencionizmus sa postupne 

redukovali a hospodárstvo sa otváralo súťaţi na trhu. Takzvané „socialistické trhové 

hospodárstvo“ si zachovalo prvky štátnej kontroly, napríklad stanovovanie cien 

určitých základných poloţiek, kaţdopádne však zmeny silno obmedzili rolu štátu 

v kaţdodennom ţivote. Bolo zrejmé, ţe socialistické trhové hospodárstvo 

predstavuje obrovskú zmenu oproti moralizujúcim formám socializmu šesťdesiatych 

a sedemdesiatych rokov. V tej dobe stáli argumenty legitimizujúce vládu 

komunistickej strany na socializme a triednom boji. Reformy zjavne podkopali tento 

zdroj legitimity. Členovia vlády hľadajúci alternatívnu legitimačnú ideológiu sa 

v tejto situácii vrátili späť k nacionalizmu, ktorý bol základom popularity strany 

v dobách, keď sa dostávala k moci. 

Nebola to však len vláda kto v osemdesiatych a deväťdesiatych rokoch 

hľadal alternatívne ideológie. Väčšina populácie, najmä však tí narodení po roku 

1949, boli oddaní socializmu, ktorý pre nich predstavoval osobný aj národný ideál. 

Tento ideál však bol otrasený násilím, ktoré so sebou priniesla kultúrna revolúcia, 

a teraz upadal pod tlakom nového ekonomického systému. Osemdesiate roky videli 

nárast záujmu o veľkú škálu alternatívnych ideológií, siahajúcu od náboţenstiev, ako 

kresťanstvo a islam, aţ po alternatívne politické systémy, aký predstavovala napr. 

                                                           
1
 Poznámka ku transkripcii: v práci sa pri prepise čínskych názvov do slovenčiny pouţíva štandartná 

medzinárodná transkripcia do latinky pinyin. Len v prípadoch mien, ktoré majú zauţívanú slovenskú 

podobu  (napr. Čankajšek) sa pouţije táto.  
2
 Deng Xiaoping v decembri 1978 na 12. zjazde ÚV KSČ (Saich 2004, s. 53).  
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demokracia (Harrison 2001:251). Nacionalizmus bol jednou z týchto ideológií a bol 

veľmi príťaţlivý ako pre vládu, tak aj pre spoločnosť. Nacionalistické myšlienky 

majú ústredné postavenie v moderných čínskych dejinách a boli silno podporované 

vládou, ktorej zakladajúci mýtus tkvel v príbehu o boji proti imperializmu 

a japonskej invázii. Avšak nacionalizmus, ku ktorému sa ľudia teraz hlásili, nebol 

nutne politizovaným nacionalizmom propagovaným komunistickou stranou. 

S úpadkom legitimity a donucovacej moci strany sa vynárali nové druhy 

a interpretácie nacionalizmu. Popri politizovanom nacionalizme sa začalo hovoriť 

o etnickej chanskej identite a o kultúrnej hrdosti na čínske tradície. Naviac veľa ľudí 

začalo hľadieť za hranice Čínskej ľudovej republiky a premýšľali nad tým, ako sa 

môţe čínsky nacionalizmus spojiť s Hong Kongom, Tajwanom alebo s mnohými 

Číňanmi ţijúcimi v zahraničí.   

Udalosti na Námestí nebeského pokoja roku 1989 však dali vývoju na poli 

identity a ideológie nový smer. Ideológovia komunistickej strany si uvedomili 

potenciál nacionalizmu a pokúsili sa ho monopolizovať. Ich ťaţenie bolo pomerne 

úspešné a pri pohľade zvonku sa mnohým zdá, ţe štát nacionalizoval spoločnosť a 

udáva tón v nacionalistickom diskurze. Takúto interpretáciu nachádzame v mnohých 

publikáciách, napr. Bernstein and Munro (1997), Krauthammer (1995), Huntington 

(1993) a pod. Tieto analýzy sú však povrchné v tom zmysle, ţe sa zameriavajú len 

na aktérov v rámci štátu a jeho inštitúcií. Ak sa však bliţšie pozrieme na dianie 

v spoločnosti, oddelíme ju od štátnych inštitúcií a budeme sledovať diskurzy, ktoré 

sa v nej vedú, budeme síce taktieţ pozorovať nárast nacionalizmu – čo 

pravdepodobne viedlo niektorých k domnienke, ţe štát bol úspešný pri 

indoktrinovaní svojich ideí – avšak tento nacionalizmus sa svojou podstatou, 

štruktúrou a prejavmi líši od štátneho.  

Cieľom tejto práce je preto definovať hlavné trendy nacionalizmu na úrovni 

spoločnosti. Keďţe však spoločnosť prirodzene preberá mnoţstvo interpretácií 

a foriem nacionalizmu, je nutné tieto trendy určitým spôsobom ohraničiť. Práca 

nemá ambíciu zaoberať sa etnickým nacionalizmom ani prejavmi nacionalizmu 
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v medzinárodných vzťahoch. Obe tieto formy sú v Číne intenzívne zastúpené – stačí 

spomenúť otázku Ujgurov či Tibeťanov, alebo postavenie Taiwanu – a odozvu majú 

aj v celospoločenskom diskurze. Politológovia venujúci sa čínskemu nacionalizmu 

identifikovali viacero ďalších trendov v spoločnosti, napríklad snaha o vytvorenie 

špecificky juhočínskej identity (Friedman 1994), prejavy východočínskeho 

šovinizmu (Zheng 1999) alebo vzťah k zahraničným komunitám (Rawnsley 2006). 

Hlavným skúmaným javom teda budú prejavy populárneho nacionalizmu 

v oblasti vnímania a budovania kultúrnej identity a spôsoby, akými tento 

nacionalizmus „komunikuje“ so štátnym, tj. ako ho ovplyvňuje, ako mu konkuruje či, 

naopak, ako ho dopĺňa. Jedným z cieľov je tieţ identifikovať moţné hrozby, ktoré 

z takejto interakcie môţu povstať pre obe strany a pre krajiny ako takú. 

 

1.1 Štruktúra 

 

V druhej kapitole sa zameriam na predstavenie určitého metodologického 

rámca, z ktorého budem pri analýze vychádzať. Ide najmä o otázku hľadania identity 

a jej konštrukciu v kultúrnom diskurze.  

Tretia kapitola má za cieľ sledovať historický vývoj nacionalizmu v Číne 

s dôrazom na udalosti z konca osemdesiatych a začiatku deväťdesiatych rokov tak, 

aby bol ozrejmený proces rozdelenia nacionalizmu na štátny a populárny. Keďţe sa 

odborná literatúra pomerne málo venuje vymedzeniu populárneho nacionalizmu 

v Číne, venujem mu viac priestoru, aby bola deliaca línia medzi štátnym 

a populárnym konceptom jasnejšia. 

Vo štvrtej a piatej kapitole prinesiem dve prípadové štúdie konkrétnych 

prejavov populárneho nacionalizmu. Dôraz bude kladený jednak na osvetlenie 
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spoločenských diskurzov, ktoré jednotlivé koncepty nacionalizmu vytvárajú, jednak 

na to, ako komunikujú s oficiálnym štátnym nacionalizmom.  

Napokon sa v kapitole Záver pokúsim analyzovať dôsledky vytvárania 

takýchto prejavov nacionalizmu. Najviac priestoru venujem skúmaniu modelov 

interakcie na úrovni štát – spoločnosť a definovaniu rizík, ktoré so sebou takéto 

interakcie prinášajú. 
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2 Metodologické východiská 

 

Táto práca sa zameriava na bitku o čínsku dušu ktorá sa odohrala medzi 

štátnym a populárnym nacionalizmom v Číne po roku 1989, kedy sa štát otvorene 

pustil cestou trhovej ekonomiky a dostal sa do pozície svetového ekonomického 

a politického významu. Sleduje spôsoby, akými sa diskurzy vyvárali a reprodukovali, 

ako bol význam čínskosti artikulovaný štátnymi a ako populárnymi nacionalistami, 

kde boli ich hranice, kde a ako vznikali antagonizmy, ako sa hegemonizovali určité 

myšlienky a elementy a vylučovali iné, a do akej miery môţe populárnymi 

nacionalistami vytvorená národná identita vplývať na legitimáciu strany a na budúcu 

orientáciu Číny. Špecifickejšie sa zaoberá spôsobmi akými populárni nacionalisti 

profitujú z oficiálneho diskurzu a snaţia sa presadiť svoje názory v štáte bojom 

o pojmy, ktoré si chce strana monopolizovať, ako napríklad patriotizmus, národný 

záujem, národná tradícia, duch národa, národná harmónia a čínskosť. 

 

Populárny nacionalizmus 

Hoci od osemdesiatych rokov pozorujeme medzi akademikmi nárast záujmu 

o nacionalizmus v Číne a mnoţstvo kníh a štúdií prispelo k pochopeniu základných 

charakteristík čínskeho nacionalizmu, populárny nacionalizmus je len málo 

preskúmanou oblasťou. Takmer všetky štúdie sa však venovali oficiálnemu, 

štátnemu nacionalizmu, ktorý je pod dikciou Komunistickej strany Číny (KSČ), 

etnickému nacionalizmu a vplyvom nacionalizmu na medzinárodné vzťahy. 

V protiklade k tomu však neexistuje monografia venujúca sa výlučne populárnemu 

nacionalizmu (Guo 2004, s. viii). Peter Hays Gries (2006, s. 496-498) to vysvetľuje 

faktom, ţe cenzúra a cielená dezinformačná kampaň KSČ otupovali prejavy 

populárneho nacionalizmu a ten sa tak zdal marginálny. 
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Vstupom konštruktivizmu a teórie racionálnej voľby do sociálnych vied 

v osemdesiatych rokoch sa radikálne zmenilo naše chápanie nacionalizmu. Anderson, 

Gellner a Hobsbawm prišli s myšlienkou, ţe národy a ich tradície sú vytvárané 

elitami. Tento prístup úspešne vytlačil „pastizmus“, ktorý dominoval v predošlom 

období a podľa ktorého hlboko zakorenené animozity z minulosti determinujú 

národnostné konflikty v súčasnosti. Avšak prílišný dôraz na konštruktivizmus 

vytvára dojem, ţe minulosť je nepopísaný papier, na ktorý môţu elity napísať, čo 

chcú. Krajní inštrumentalisti povaţujú kultúrnu identity za nekonečne plastickú 

hmotu, ktorú môţu aktéri ekonomických a politických konfliktov ľubovoľne 

tvarovať (Barša 1999, s. 75). Takýto prístup nie je schopný vysvetliť prejavy 

populárneho nacionalizmu, ktorých mnoţstvo a intenzita rastie
3
.  

Pre analýzu preto čiastočne preberám prístup Prasenjita Duaru (1993b, s. 14-

15), ktorý oddeľuje spôsoby uvaţovania o národe do dvoch skupín: diskurzívne 

myslenie a symbolické myslenie. Do oblasti diskurzívneho myslenia zahŕňa rétoriku 

(language-as-rhetorics) a ideológiu, tradičné objekty skúmania historikov ideí. 

V tomto zmysle je národ produktom rétoriky a ideí nacionalistických intelektuálov 

a pamfletistov. Do oblasti symbolického myslenia patria kultúrne praktiky skupiny, 

ako rituály, festivaly, či formy príbuzenstva. V tomto zmysle je národ stelesnením 

kultúrnych znakov svojej odlišnosti. Tieto dve oblasti sú samozrejme v praktických 

predstavách národa neodlučiteľné a odlišovať ich budem len pre analytické účely.  

 

Hľadanie identity 

Keďţe myšlienka národnej identity je nová, všetky pojatia kultúry, ktoré sa 

v tomto zmysle invokujú, bez ohľadu na to, ako dôveryhodne sú zakorenené 

v minulosti, musia byť zo svojej povahy konštruktmi (Hobsbawm 1983, s. 6). 

Kultúra, pretoţe je konštruovaná, nemôţe byť len vymyslená (imagined), ale musí 

                                                           
3
 Posledným prejavom populárneho nacionalizmu sú spontánne masové protesty v čínskych mestách, 

ktoré nasledovali po tom, ako Japonsko zajalo rybársku loď blízko súostrovia Diaoyu/Senkaku  

v decembri 2010. 
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byť aj autorizovaná a inštitucionalizovaná. Diskurz prostredníctvom písaných textov 

je jedným z hlavných prostriedkov na vyjadrenie imaginatívneho charakteru 

kultúrnych konštrukcií a v konečnej analýze je dôleţité pochopiť, ako kultúrny 

diskurz slúţi na racionalizáciu konkrétnej vízie spoločnosti. Skutková podstata 

kultúry je v tomto zmysle menej dôleţitá neţ rečnícka forma, ktorou sa zakrýva. 

Inými slovami, namiesto samotného faktu je dôleţité poznať to, kto ho prezentuje, 

ako sú výroky o ňom vytvárané a šírené, ako sa vzťahujú k iným diskurzom 

a napokon ako sa systematizujú a inštitucionalizujú (ak vôbec). 

Kultúrny diskurz v čínskom prostredí vytvára vhodný foucaultovský „priestor 

pre rozptyl“ (space of dispersion)
4
 na pochopenie spôsobu, akým je vytváraná 

národnosť a identita. Kultúrny diskurz v tomto zmysle zahŕňa nielen symboly 

národnej identity, ikony patriotického zápalu a ďalšie veci, dôleţité je, ţe taktieţ 

obsahuje autoritu (autora, zdroj) výrokov o zdieľaných hodnotách stelesnených 

v jazyku, etnicite a zvykoch, ako aj zdieľané mýty zakódované ako ţánre vedomostí, 

akými sú dejiny, ideológia a viera. V kontexte štátu takéto diskurzy len zriedka 

vychádzajú od ľudí ako takých, ale sú artikulované štátom, intelektuálmi a ďalšími 

ustanovenými skupinami, z ktorých všetci prirodzene hovoria v mene spoločnosti 

ako celku. Sebaskromný charakter kultúrneho diskurzu, navzdory jeho zjavnej 

autoritatívnej povahe,  je presne to, pre čo sa identita zdá byť konštruktom bez 

hodnoty, i keď je to v skutočnosti naopak. Ako poznamenali Phillip Corrigan 

a Derek Sayer, vytváranie diskurzu je integrálna časť uplatňovania legitimácie 

štátom, alebo ich slovami, „štát nikdy neprestáva hovoriť“ (citované v Chun 1996, s. 

115).  

Rast štátu so sebou priniesol formy poznania, ktoré vyţadovali nepretrţitú 

dokumentáciu v ţánroch ako správy, vyšetrovania, komisie a štatistiky ohľadom 

zodpovednosti občanov v rôznych sférach, ako financie, priemysel, obchod, zdravie, 

demografia, zločin, vzdelávanie, doprava a poľnohospodárstvo. Potreba štátu vedieť 

                                                           
4
 K Foucaultovmu pojmu priestor pre rozptyl viď Foucault, Michel (2002) Archeologie vědění. Praha : 

Herrmann & synové. 
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a dokumentovať formuje základ jeho schopnosti vládnuť. Vôľa poznania k moci 

napokon poskytuje štátu základ, na ktorom definuje a triedi priestory, vytvára 

delenia medzi verejnými a súkromnými sférami, demarkuje hranice, štandardizuje 

jazyk a osobnú identitu a legitimuje určité aktivity pred inými. Inštitucionálne 

spojenie kultúry s mocou potom premieňa všetky formy poznania, ktoré prispievajú 

k tvorbe identity, na potenciálne hegemonické nástroje v rukách reţimu 

„disinteresovanej dominácie“ (Chun 2010, s. 9) 

Skúmanie hľadania identity u populárnych nacionalistov potom smeruje 

k nájdeniu odpovedí na štyri hlavné otázky: Aké kultúrne matice spoločnej identity 

sa dekonštruujú a konštruujú? Akým spôsobom napádajú štátny koncept čínskeho 

národa? Ako a prečo štát prijíma a podporuje projekty, diskurzy a hodnotenia 

populárnych nacionalistov? Aký je celkový vplyv populárneho nacionalizmu? Tvrdí 

sa, ţe v súťaţení populárnych nacionalistov on národ sa hrá o obsah národnej 

identity, legitimáciu štátostrany a budúce smerovanie Číny (Guo 2004, s. 7). 

 

Politika identity 

Kým vznik priestoru pre nárast populárneho nacionalizmu 

v posttiananmenskej Číne môţe byť vysvetlený termínom „kríza duálnej 

legitimity“ (Watson 1991, s. 14), je moţné ho skôr pripísať rastúcej dôleţitosti, ktorú 

strana priznáva štátnemu nacionalizmu, keďţe sa snaţí podoprieť svoju pozíciu. Po 

odklone od tradičnej marxisticko-maovskej bázy pre legitimáciu musí strana zmeniť 

svoju pozíciu vo vzťahu k ľudu a národu. Toto je v podstate hlavným dôvodom 

Jiang Zeminovej „teórie troch zastupiteľov“ (Klimeš 2010, s. 25-27). Tým, ako sa 

štátny nacionalizmus stáva náhradnou ideológiou, otvára sa priestor pre populárnych 

nacionalistov a umoţňuje im artikulovať svoju vlastnú víziu pod ochranou oficiálnej 

patriotickej rétoriky (Harrison 2001, s. 257). 
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V koncepcii národa u populárnych nacionalistov je najvýznamnejším 

esencionalizované „etnické jadro“, „národná esencia“ alebo jeho raison d’être. 

Zároveň vytvárajú tradíciu obrazov, symbolov, rituálov a zvykov a rekonštruujú 

naratív historických udalostí, hrdinov, tradičných hodnôt, etnických mýtov 

a historických spomienok aby vytvorili novú, odlišnú pokladnicu čínskej kultúry 

alebo spirituálny zdroj, ktorý by napájal Číňanov. Takto formulujú a kryštalizujú 

myšlienku čínskeho národa v mysliach Číňanov. Byť Číňanom pre nich znamená 

účasť na tradičných kultúrnych praktikách a akceptovanie „čínskych“ princípov 

a morálnych hodnôt. Nemusí to nutne obsahovať lásku k strane alebo nasledovanie 

jej štyroch „základných princípov“ (Guo 2004, s. 2). Preto sa teda kultúra skôr neţ 

lojalita k štátostrane alebo triedna koncepcia stala najesenciálnejším kritériom 

definovania národnej komunity.  

Dokonca aj na tejto úrovni nie je politika identity len o tom, kto sme 

„my“ ako Číňania. Ba čo viac, redefinovanie čínskosti znamená pouţitie 

dvojsmernej stratégie: vytváranie máp komunity, jej dejiny, jej osud a jej miesto 

medzi národmi a na druhej strane vytvárať etické vzory pre novovytvorené komunity, 

také etické vzory, ktoré by boli schopné inšpirovať súčasné generácie a vytvárať 

verejné cnosti určené na vyjadrovanie národného charakteru (Chun 1996, s. 119). 

Národ je teda v predstavách kultúrnych nacionalistov vybavený kognitívnou bázou 

a morálnym dôvodom, ktoré sa líšia od tých prezentovaných komunistickou stranou 

alebo westernizátormi.  

Toto je samo o sebe politickým konaním so svojimi následkami. Jednou 

z takýchto konsekvencií sú implikácie pre politickú legitimitu štátostrany. Keďţe 

legitimita KSČ závisí na marxistickom naratíve čínskych dejín a historickom osude, 

kaţdá výzva smerovaná k tomuto naratívu je hrozbou pre legitimitu KSČ (Chang 

2001, s. 6). Jedným z cieľov populárnych nacionalistov je „renacionalizovať“ stranu 

a prinútiť ju, aby jednala v súlade s kultúrnymi tradíciami. Pokiaľ nebudú strana a 

„socialistická nová čínska identita“ pasovať do koncepcie národa populárnych 

nacionalistov, budú sa zdať nesprávne a nelegitímne. Na jednej strane môţe strana 
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potlačiť tento koncept národa. Ak sa jej to z hocakého dôvodu nepodarí, hrozba bude 

s vysokou pravdepodobnosťou narastať a ako legitimita štátostrany, tak socialistická 

identita budú otvorené narastajúcej erózii. 

Národná identita taktieţ vytvára všeobecný základ, na ktorom národ robí 

rozhodnutia o tom, ako viesť svoj kolektívny ţivot (Smith 1993, s. 5-9). Na druhej 

strane, transformácia tejto základne znamená transformáciu hodnotového systému 

komunity a prijatia nových, alternatívnych kritérií pre vyberanie modelov 

politického, sociálneho a kultúrneho rozvoja. Preferencia istých politických, 

sociálnych a kultúrnych modelov často vyţaduje aj alternatívnu koncepciu toho, ako 

vnímame samých seba, ktorá by bola v súlade s touto preferenciou. Čokoľvek 

nesúhlasí, musí byť redefinované, reinterpretované, alebo odmietnuté. Skrátka, to, 

kým sme, alebo kým by sme mali byť, vytvára koncept „nás“ a tvaruje našu 

budúcnosť. 

 

Kultúrne matice 

Keďţe sa táto práca zaoberá populárnym nacionalizmom, snaţí sa priniesť 

značné mnoţstvo informácií a ich syntézu spájaním mnoţstva zdrojov, vrátane 

štátnej politiky, oficiálnych vyjadrení, správ z médií, filmov, historiografie, 

kultúrnych štúdií, literárnej kritiky, verejných debát, a podobne. Tieto rôzne, najmä 

kultúrne zdroje sú dôleţité z troch dôvodov. Po prvé, nacionalizmus je vnímaný – 

ako u Anthonyho Smitha – ako forma kultúry a národ sa rozumie ako typ identity, 

ktorej význam a priorita je predpokladaná touto formou kultúry. Preto je nemoţné 

pochopiť vplyv nacionalizmu na formovanie národnej identity bez skúmania jej 

sociálnej a kultúrnej matice (Smith 1993, s. 73-75). 

Po druhé, ako to vyjadril Duara (1993a, s. 9), „nacionalizmus je 

kvintesenciálne kultúrna politika nie len preto, ţe nacionálne lojality a identity sú 

typický vtelené v kultúrnych médiách, ale aj preto, ţe rôzne pohľady na národ sa 
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snaţia potvrdiť a moralizovať svoje pozície s poukazom na naratív alebo jazyk, 

ktorý definuje alebo špecifikuje rozsah národných dejín a kultúry.“ 

Po tretie, dôleţité pre pochopenie národa je Andersonova poznámka, ţe 

národy sú „imaginárne komunity“, ktorých existencia závisí na kultúrnych fikciách 

(Anderson 1983, s. 17). Je preto potrebné sa pozrieť na tieto kultúrne fikcie 

nachádzajúce sa v rôznych zdrojoch a preskúmať spôsoby, ktorými sú produkované 

a reprodukované populárnymi nacionalistami. 

 

Zmena rámca analýzy 

Dôleţitým východiskom je odmietnutie tradičného, „štatistického“ rámca 

analýzy, ktorý nerozlišuje medzi oficiálnym a neoficiálnym nacionalizmom. Väčšie 

rozlíšenie umoţní nahliadnuť za zovšeobecňovanie a prispeje k detailnejšiemu 

poznaniu. Tento prístup je dôleţitý aj z pohľadu toho, ţe medzi štátom a národom je 

disjunkcia, táto disjunkcia vlastne spôsobila nárast nacionalizmu, ktorý zmenil vzťah 

medzi národom a štátom na hlavný priestor politického súboja.  

Dôvodov vzniku tejto disjunkcie je viacero. Otvorenie sa Číny svetu 

znamenalo okrem iného aj neustály príliv západných myšlienok. Dôleţitejším je 

však fakt, ţe intelektuáli sa boli schopní neúčastniť na politickej mobilizácii 

a politických hnutiach zhora. Intelektuáli pracujúci v súkromných firmách sa uţ 

nemuseli strachovať o miesto pri vyjadrení svojho názoru a entuziasticky sa zapájali 

do kultúrneho a intelektuálneho diania v krajine (Goldman 1999, s. 702). 

Ideologická homogenita z obdobia vlády Mao Zedonga uvoľnila cestu širokému 

spektru intelektuálnych a kultúrnych aktivít. 

Na druhej strane sa však komunistická strana snaţila uzurpovať a dominovať 

v diskurze o identite a neumoţňovala veľkému počtu intelektuálov zúčastňovať sa 

ho v oficiálnych médiách. Intelektuáli preto museli vytvárať alternatívne diskurzy 

a viesť ich na alternatívnych fórach.    
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Keď teda skúmame štátny a populárny nacionalizmus oddelene od seba, 

môţeme detailnejšie pozorovať, akým spôsobom a do akej miery sa prekrývajú, 

alebo si naopak odporujú. Práca sa preto zameriava na vytváranie národa 

populárnymi nacionalistami ako objekt vedomia, verejné stelesnenie a reprezentáciu 

národného ja a na implikácie rekonštrukcie identity na legitimitu komunistickej 

strany a budúceho smerovania Číny.  
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3 Štátny verzus populárny nacionalizmus 

 

3.1 Nacionalizmus do osemdesiatych rokov 

 

Historici ako Anderson, Gellner a Hobsbawm sa zhodujú v názore, ţe 

nacionalizmus je moderný fenomén úzko viazaný na systém moderných národných 

štátov, ktorý vznikol ako výsledok Vestfálskeho mieru. Vznik čínskeho 

nacionalizmu je však ešte novšieho dáta a podľa Henrietty Harrison predstavuje 

„najväčšiu výnimku z pravidla, ţe národy sú produktom nacionalizmu 18. 

storočia“ (Harrison 2001, s. 1)
5
. Pred pádom qingskej dynastie sa v čínskej kultúre 

kládol dôraz skôr na lojalitu ľudu neţ na národné povedomie. Kým nacionalistické 

sentimenty sa snaţia rozlíšiť národy od iných skupín ľudí, tak zvaný „kulturalizmus“, 

ktorý prenikal čínskou spoločnosťou, vnímal čínsku kultúru ako „jedinú civilizáciu 

na svete (tianxia)
6
“ (Zhao 2004, s. 16).  

Keďţe Číňania verili, ţe ich systém v sebe obsahuje univerzálny súbor 

hodnôt, bolo moţné, aby sa cudzinci, ktorí v Číne vládli počas dynastií Yuan a Qing
7
, 

mohli integrovať do čínskej spoločnosti prijatím čínskeho kultúrneho učenia. 

V dôsledku toho hral kulturalizmus v cisárskej Číne takú dôleţitú úlohu, ţe 

zahraniční vedci dochádzali k záveru, ţe Číňanom v cisárstve „úplne chýbal zmysel 

národnej príslušnosti“ (Townsend 1995, s. 134). 

Zhao si myslí, ţe nacionalizmus sa v Číne po prvý krát objavil po prehrách 

s Veľkou Britániou v Ópiových vojnách v rokoch 1840-42 a s Japonskom v rokoch 

                                                           
5
 Harrison vidí dva hlavné rozdiely medzi tým, ako bol vytváraný štát na západe a v Číne: kým na 

jednej strane moderný štát na západe vznikol dôsledkom nacionalizmu, v Číne uţ niekoľko storočí 

existoval štát s byrokratickým aparátom, spoločným jazykom a kultúrou. Druhým rozdielom je 

kulturalizmus. 
6
 Tianxia doslovne znamená podnebesie a týmto výrazom sa v čínštine označuje celý známy svet. 

7
 Počas dynastie Yuan (1278-1368) vládli v Číne Mongoli a počas dynastie Qing (1644-1911) 

Mandţuovia. 
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1894-95. Vďaka týmto poniţujúcim prehrám sa okolo roku 1895 rozšíril pocit 

strachu zo straty alebo smrti Číny. Tento strach o vlastnú existenciu bol ešte 

poniţujúcejší v porovnaní so spomienkami na veľkolepú minulosť. V dôsledku 

týchto historických okolností sa začalo veľa Číňanov odkláňať od tradičnej viery 

v nadradenosť ich kultúry a namiesto toho začali prijímať „západné myšlienky, ako 

aj západnú technológiu, vedu a tovary“ (Zhao 2004, s. 18). 

Štvrtého mája 1919 „konečne explodovali potláčané frustrácie prvej 

generácie moderných čínskych intelektuálov“ a vyústili do Hnutia štvrtého mája 

(Chen 1999, s. 7). Hoci Čína bojovala na strane Spojencov v prvej svetovej vojne, 

Paríţska mierová konferencia presunula nemecké teritoriálne nároky v Číne na 

Japonsko. Čínski intelektuáli boli nazlostení kvôli neschopnosti vlády zabezpečiť 

rešpekt v zahraničí a stabilitu doma a verili, ţe dôvodom týchto slabostí je 

konfuciánska kultúra. Preto sa Hnutie štvrtého mája odohrávalo v širšom kontexte 

úplného odmietnutia tradičnej čínskej kultúry, ktoré Chen nazýva „totalistickým 

ikonoklazmom“ (Chen 1995, s. 7). Napokon, ako tvrdí Zhao, „kým ostatné západné 

ideológie prichádzali a odchádzali, nacionalizmus prenikol celou spoločnosťou 

a triumfoval ako nová čínska politická identita v modernej dobe“ (Zhao 2004, s. 18). 

Následný rast politických strán v dvadsiatych rokoch zmenil charakter 

čínskeho nacionalizmu. Moderný nacionalizmus bol od svojho zrodu na konci 

devätnásteho storočia vnímaný ako oddelený, nezávislý na politike. Tento postoj sa 

zakladal na tradičnej nedôvere k politickému straníctvu a podporovali ho učebnice 

zo začiatku dvadsiateho storočia, ktoré pozorne rozlišovali medzi patriotizmom 

a lojalitou k vláde (Harrison 2001, s. 190). Po páde cisárstva a dezintegrácii 

republiky sa rozdiel medzi politikou a nacionalizmom zväčšil. Nacionalizmus bol 

vnímaný ako cnosť oddelená od tmavého sveta politiky. Posun, ktorý nastal s rastom 

politických strán v dvadsiatych rokoch, je podobný tomu, ktorý Hobsbawm 

pozoroval v Európe medzi štátnym patriotizmom a nacionalizmom (Hobsbawm 

1992, s. 127-154). Nacionalizmus sa posunul od príslušnosti k štátu k príslušnosti 
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k strane. V Číne sa tento posun spája s rastom Kuomintangu (strany nacionalistov, 

KMT) k moci. 

KMT priniesol do Číny nový koncept národa: namiesto toho, aby bol za 

alebo nad straníckou politikou, samotný národ bol definovaný ako stelesnenie strany. 

Nacionalizmus bol politizovaný a nároky nacionalizmu boli späté s vládnou 

politikou. Takýto stav pretrval aţ do začiatku osemdesiatych rokov (Harrison 2001, s. 

190). Týmto procesom pouţila urbánna elita nacionalizmus na ospravedlnenie 

svojho nároku na moc nad zvyškom vidieckej populácie. Politické rozdelenie krajiny, 

ktoré pokračovalo v tridsiatych rokoch, znamenalo, ţe odpor ku kultúre moderného 

nacionalizmu bol stále moţný. Kaţdopádne však kultúra a ideológia presadzované 

KMT boli zdieľané veľkou časťou politickej elity a presadzované aj v oblastiach, 

ktoré boli mimo dosahu nankinskej vlády. Nové politické vnímanie národa bolo 

v strede tejto zdieľanej ideológie hoci sa rôzni politickí vodcovia nemuseli dohodnúť 

na  tom, čo znamená. 

Čínsko-japonská vojna (1937 – 1945) zaznamenala nárast novej 

a unifikovanejšej podoby nacionalizmu, ktorý spojil dva prúdy: moderný 

nacionalizmus zo začiatku storočia, ktorý ţiadal absolútnu zmenu kultúry, a skoršie 

tradície kultúrnej identity. Na spojení týchto prúdov stála KSČ, vytvorená 

najradikálnejšou urbánnou elitou, ktorá sa ale snaţila presadiť masový 

nacionalizmus zameraný na vidiecku chudobu. Táto pozícia na bode konvergencie 

medzi moderným a tradičným nacionalizmom umoţnila úzke spojenie KSČ s hnutím 

odporu a napokon prevziať koncept politizovaného nacionalizmu od KMT. 

Po príchode k moci roku 1949 pokračovala KSČ v procesoch modernizácie 

a budovania štátu, ktoré začali v predošlom období. Hoci nacionalistické ciele vlády 

ČĽR boli podobné ako ciele prechádzajúcich vlád, nový štát mal bezprecedentnú 

schopnosť vnútiť svoju vôľu. V tejto situácii sa realizovali mnohé projekty 

republikánskych vlád, ako vytvorenie národného dopravného systému alebo štátneho 

jazyka. KSČ pokračovala v stotoţňovaní nacionalizmu s podporou pre stranu, teda 

trend, ktorý sa začal uţ za vlády KMT. Pretoţe verzia komunizmu, ktorú strana 
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presadzovala, bola vysoko moralistická, výsledkom bolo vytvorenie politizovaného 

nacionalizmu, ktorý sa podobal na kulturalizmus z konca 19. storočia (Chang 2001, s. 

149).  

Počas vlády Mao Zedonga v rokoch 1949 aţ 1976 dotlačila komunistická 

vláda myšlienku politizovanej národnej identity do logického extrému. Existencia 

unifikovanej a efektívnej administrácie začala proces vytvárania silnej národnej 

identity na území ovládanom ČĽR. Avšak násilie v kampaniach podkopalo 

myšlienku politizovaného nacionalizmu i keď to posilnilo pocit zdieľanej skúsenosti, 

kolektívnej pamäte a spoločnej identity. 

Na konci sedemdesiatych rokov, a najmä po smrti Mao Zedonga, čelila 

komunistická strana veľkému problému s legitimitou. Chyby počas Veľkého skoku 

vpred a Kultúrnej revolúcie, smrť charizmatického vodcu a zjavné zmeny pozície 

ČĽR na medzinárodnej scéne spoločne podomieľali autoritu KSČ. Deng Xiaoping si 

po svojom nástupe k moci roku 1978 uvedomoval, ţe traumy kultúrnej revolúcie 

odcudzili Číňanov od socializmu. Inicioval preto kritiku maoizmu, ktorá mala 

odstrániť ideologické prekáţky, ktoré mohli nastať pri zavádzaní protrhových 

reforiem. Kampaň však vyústila do odmietnutia komunistickej ideológie a k trom 

krízam viery: vieru v socializmus, marxizmus a v komunistickú stranu. Ukázalo sa, 

ţe marxizmus-leninizmus v kombinácii s Maovými myšlienkami neboli dostatočným 

základom pre odôvodnenie vlády jednej strany. 

V období, ktoré nasledovalo po začatí trhovo orientovaných reforiem, nebol 

štát schopný presadiť ţiadnu ideológiu ako integrujúcu silu, ktorá by kompenzovala 

alebo nahradila upadajúcu komunistickú ideológiu. Táto situácia nielen oslabila 

podporu más pre KSČ, ale viedla k tomu, ţe sa mnohí čínski intelektuáli obracali 

k západným myšlienkam a volali po demokracii západného strihu. Erózia podpory 

pre komunistickú stranu neskôr viedla aţ k veľkým protivládnym protestom na 

Námestí nebeského pokoja v roku 1989. 
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3.2 Štátny nacionalizmus 

 

Na medzinárodnej úrovni vytvorili pád berlínskeho múru, rozpad 

komunistických štátov vo východnej Európe a dezintegrácia ZSSR nový 

medzinárodný systém, ktorý zhoršil problémy, ktorým Čína čelila. Osemdesiat rokov 

trvajúci ideologický zápas medzi západom a východom sa skončil víťazstvom 

liberálneho kapitalizmu. Hoci Čínu neviazalo spojenectvo s komunistickými 

krajinami vo východnej Európe od roztrţky v šesťdesiatych rokoch, fakt, ţe Čína 

ostala jediným veľkým komunistickým štátom neodvratne posilňoval pocit 

ideologickej nestability.  

Naviac prestal existovať strategický trojuholník z obdobia studenej vojny. 

Tento vzťah, vytvorený Nixonom, Kissingerom, Mao Zedongom a Zhou Enlaiom na 

začiatku sedemdesiatych rokov, poskytoval Číne a USA výhodu vo vzťahu k ZSSR. 

Ako najvýznamnejší strategický partner USA v Ázii sa Čína tešila výhodnej 

strategickej pozícii. Po páde Sovietskeho Zväzu sa uţ Spojené štáty nepotrebovali 

uchádzať o priazeň Číny a jej strategická hodnota upadla.  

Na domácej scéne urýchlilo „duchovné znečistenie“, tj. prenikanie západných 

hodnôt do Číny, veľkú politickú krízu v roku 1989. V apríli tohto roku protestovali 

študenti v Pekingu na Námestí nebeského pokoja proti korupcii a za väčšiu 

zodpovednosť vlády, slobodu tlače a právo organizovať študentské organizácie. 

Študenti rýchlo získali podporu desiatok tisíc robotníkov, členov KSČ a vládnych 

funkcionárov. Keď demonštranti zostávali na svojom mieste napriek vyhláseniu 

stanného práva, Deng a ďalší stranícky predstavitelia rozhodli o pouţití armády na 

potlačenie protestov a 4. júna vstúpila armáda na Námestie, zanechajúc za sebou 

mnoţstvo mŕtvych
8
.  

                                                           
8
 Odhady počtu mŕtvych sa líšia, od 241 obetí, ktoré oficiálne udáva čínska vláda, aţ po 7000 obetí, 

ktoré odhaduje NATO. 
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Následne sa vláda rozhodla získať kontrolu nad národom zavedením 

kampane za národnú jednotu, v ktorej boli mladí ľudia podrobení „patriotickému 

vzdelávaniu.“ Strana ţiadala ľudí, aby sa zjednotili pod jej vedením aby Čína 

neupadla do chaosu a nazvala demokratické hnutie kontrarevolučnou rebéliou 

s čiernymi rukami zahraničných nepriateľov v pozadí. V septembri 1994 bola 

Kampaň za patriotické vzdelávanie, ako sa oficiálne nazývala, rozšírená na celú 

populáciu. Jiang Zemin, ktorý nahradil Deng Xiaopinga na čele štátu, nariadil,  aby 

sa strana prerobila pod novou vlajkou nacionalizmu a ţiadal, aby boli masy, a najmä 

mládeţ, hlboko predchnuté hodnotami patriotizmu. 

 

3.2.1 Patriotické vzdelávanie 

 

Hoci udalosti na Námestí nebeského pokoja vývoj urýchlili, obrátenie sa 

Pekingu k patriotickému nacionalizmu má hlbšie korene a môţe byť lepšie 

pochopené v širšom kontexte potreby Komunistickej strany legitimizovať svoju 

vládu. Dengovým trhovým reformám sa podarilo zachrániť stranícku legitimitu 

poškodenú Maom a prebudovať ju na pragmatickej báze hospodárskeho výkonu. Ale 

čínsky politický systém potreboval viac neţ len pragmatickú legitimitu, ţiadal 

doktrinálnu legitimitu od zastrešujúcej ideológie. KSČ sa zdá sa podarilo nájsť 

takúto ideológiu v Dengovom rozvojovom nacionalizme. Ako poznamenáva The 

Economist, „v stave, keď bol komunizmus diskreditovaný a demokracii sa neverilo, 

čínski predstavitelia sa obrátili k novej ideológii pudového nacionalizmu aby 

opodstatnili svoju moc.“
9

 Nacionalizmus nemal fungovať len ako ideologická 

náhrada preţitého marxizmus, ale aj ako zjednocujúca sila, ktorá má udrţať 

pohromade spoločnosť  prechádzajúcu náročným ekonomickým rozvojom.  

                                                           
9
 China Saying No. The Economist, 20. 7. 1996, str. 30.  
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KSČ začala posilňovať patriotické vzdelávanie čínskej mládeţe. Vedenie sa 

obávalo, ţe nedostatok vlastenectva v osemdesiatych rokoch umoţnil nárast 

romantického politického liberalizmu medzi intelektuálmi a študentmi, čo čiastočne 

spôsobilo nestabilitu na konci dekády (Deans 2005, s. 48). Bola naštartovaná 

Kampaň za patriotické vzdelávanie, ktorá viedla mládeţ k patriotizmu. KSČ ţiadala 

Číňanov, aby sa zjednotili pod jej vedením, inak krajina upadne do chaosu. 

V septembri 1994 vydalo oddelenie propagandy „Základné princípy implementácie 

patriotického vzdelávania.“ Cieľom tejto novej kampane, ako to priniesol časopis 

Beijing Review, je „vyvinúť spoločné úsilie v rôznych oblastiach na vytvorenie silnej 

atmosféry, v ktorej bude všetok čínsky ľud ovplyvnený vlasteneckými myšlienkami 

a duchom“ (citované v Zhao 2004, s. 224). 

Namiesto etnického nacionalizmu sú Číňania vedení k tomu, aby vyznávali 

štáto-nacionalizmus (guojia minzu zhuyi), čo je forma nacionalizmu, ktorý je 

v súlade s potrebami štátu. Záujem štátu je pritom definovaný ako „kolektívne 

záujmy všetkých etnických skupín, ktoré tvoria ČĽR“. Koncept štáto-nacionalizmu 

však nie je schopný určiť politické mechanizmy, ktoré by vedeli rozoznať kolektívne 

záujmy týchto skupín. V politickom systéme, ktorému chýbajú demokratické 

procesy na formulovanie a agregovanie takýchto záujmov, si štáto-strana nárokuje 

právo hovoriť za ľud a definovať kolektívny záujem. Štáto-nacionalizmus je preto 

niečo viac neţ len patriotizmus: je ním lojalita a oddanosť Komunistickej strane, 

ktorá tvrdí, ţe reprezentuje vôľu všetkých ľudí v Číne. Slovami straníckeho 

intelektuála, „patriotizmus je láska a lojalita k nášmu multietnickému 

socialistickému štátu“ (Yu 2007, s. 121). 

Popri presadzovaní patriotizmu sa strana zároveň snaţí zmazať analytické 

hranice medzi nacionalizmom a patriotizmom za účelom vytvoriť ich „symbiotickú 

jednotu.“ Tú predstavitelia KSČ charakterizujú ako vzťah, v ktorom je národná 

jednota závislá na jednote ľudí, ktorá je základnou podmienkou pre prosperitu 

a rozvoj v krajine. Táto symbióza pomáha reţimu prezentovať pojem Čínska ľudová 

republika ako synonymum k pojmu čínsky národ a trvať na tom, ţe láska k čínskemu 
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národu znamená vernosť ČĽR, a teda aj strane. Národ a štát sú preto zviazané 

dohromady a neodlučiteľné.  

Nacionalistické sentimenty sú v tejto kampani oficiálne vyjadrené ako 

„milovať štát“ (aiguo) alebo „patriotická podpora štátu“ (aiguozhuyi). Ako 

poznamenal historik diplomacie Michael Hunt, „vykonávaním aiguo Číňania 

väčšinou vyjadrovali lojalitu a túţbu slúţiť štátu“ (Zhao 2004, s. 223). Komunistický 

štát ako stelesnenie vôle národa bude hľadať lojalitu a podporu ľudí pre stranu ako 

keby podporovali samotný národ (Zhao 2008, s. 50). 

 

3.2.2 Pragmatizmus 

 

Okrem vlasteneckej kampane riadenej zhora sa snaţila strana získať ďalšiu 

legitimitu opätovným rozbehnutím politiky reformy a otvorenia sa svetu, najmä po 

Dengovej ceste na juh na prelome rokov 1991 a 1992. Vedenie strany chápalo, ţe 

KSČ môţe stále deklamovať legitimitu hlásením sa k svojím minulým zásluhám ako 

vodca a obranca čínskej nezávislosti. Avšak nemôţe sa spoliehať výlučne na to. Aby 

udrţala a konsolidovala svoju politickú legitimitu, KSČ musela dodať to, čo si 

čínsky ľud ţelal: ekonomický rozvoj, politickú stabilitu a národnú jednotu. Tieto tri 

prvky, ako poznamenal Zheng Yongnian, „vytvorili základnú agendu oficiálneho 

nacionalizmu. Spomedzi týchto troch prvkov, ekonomický rozvoj bol kladený na 

prvé miesto“ (Zheng 1999, s. 6).  

Základným strategickým cieľom komunistického štátu je zabrániť tomu, aby 

sa nacionalizmus premenil z nástroja na zbraň. Riešenie sa našlo v podobe tzv. 

pragmatického nacionalizmu, ktorý je značne situačný a kontextuálny, jeho obsah je 

priebeţne rekonštruovaný tak, aby uspokojoval potreby jeho tvorcov a spotrebiteľov. 

Ako poznamenal Zhao, „naratívy pragmatického nacionalizmu sa typicky stávajú 

vymyslenými dejinami alebo tradíciami“ (Zhao 2004, s. 221). Predstavitelia KSČ 



27 
 

siahajú po pragmatickom nacionalizme, aby posilnili politickú legitimitu reţimu 

a udrţali politickú stabilitu a národnú jednotu, sledujúc pritom hrozby od etnického 

a populárneho nacionalizmu.  

Pragmatickí lídri nastavili ekonomický rast ako najvyššiu prioritu a tvrdili, ţe 

úspešný hospodársky rozvoj je závislý na politickej stabilite. Odmietli poţiadavky 

západnej demokratizácie, pretoţe prináša sociálny chaos a spomaľuje hospodársky 

rast. Bývalá prezidentka Šanghajského inštitútu medzinárodných vzťahov Yu 

Xintian prezentovala tento postoj slovami: „politické zdroje musia byť akumulované 

pred tým, neţ sa rozdelia. Rozvojové krajiny, ktoré dosiahli najrýchlejší pokrok 

väčšinou nie sú demokratické, ale neo-autoritárske reţimy“ (Yu 2007, s. 118). 

Tento prístup kladenia ekonomického rozvoja pred demokraciou je 

ústredným strategickým bodom pragmatického nacionalizmu uţ od doby, kedy Deng 

Xiaoping začal reformy. Pragmatickí lídri interpretujú pád komunistických reţimov 

vo východnej Európe ako zlyhanie pri udrţaní politického poriadku  a neschopnosť 

priniesť dostatočné ekonomické benefity svojim občanom.  V reakcii na rozpad 

Sovietskeho zväzu KSČ vyhlásila, ţe bude kombinovať postupnú hospodársku 

transformáciu so silnou politickou kontrolou a zakladať svoju legitimitu na úspechu 

ekonomickej modernizácie (Chang 2001, s. 178). 

 

3.3 Populárny nacionalizmus 

 

Historicky bol nacionalizmus v ČĽR konštruovaný zhora komunistickou 

stranou. Je nepopierateľným faktom, ţe silné nacionalistické sentimenty medzi 

Číňanmi existovali po celú dobu existencie ČĽR (Chen 2005, s. 49). Avšak do 

deväťdesiatych rokov to bola KSČ kto mal monopol na diskurz o nacionalizme 

a patriotizme v Číne. KSČ bola schopná rozhodovať o smere, obsahu a intenzite 

čínskeho nacionalizmu a na základe toho mobilizovať ľudí. Podľa Zhaa sa KSČ 
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mohla obrátiť k nacionalizmu kedykoľvek chcela a opustiť ho, ak sa jej práve 

nehodil. Dokonca aj po začatí reforiem Deng Xiaopinga bol štátny monopol na 

nacionalistický diskurz silno stráţený proti prieniku z neoficiálnych kruhov. 

V osemdesiatych rokoch, keď sa strana vyrovnávala so zmenou a poklesom 

legitimity, sa nacionalizmu a patriotizmu chytili aj tí, ktorí stáli voči vládnucej vrstve 

v opozícii. Veľa intelektuálov pozeralo na západ a hľadalo v ňom potenciálne 

modely pre rozvoj svojej krajiny. Antitradicionalistické hnutie, ktoré vyvrcholilo 

televíznym programom Heshang, kritizovalo mnoho aspektov čínskej minulosti, 

vrátane období pod vládou komunistickej strany, a vnímali ich ako prekáţky rozvoja 

(Liu 2001, s. 217). 

Začiatok deväťdesiatych rokov však zaznamenal nové trendy. Objavila sa 

forma nacionalizmu pochádzajúceho zospodu, ktorá konkurovala oficiálnemu 

patriotickému diskurzu. Ako tvrdí Ben Xu (2001), v rámci rastu nacionalizmu v Číne 

v deväťdesiatych rokoch by nemalo prekvapovať, ţe čínsky intelektuáli horlivo 

diskutovali o jeho politickom význame a dôleţitosti, a ţe z ich debát vzišiel 

mnohostranný populárny nacionalizmus.  

Hoci sa nacionalistický diskurz, vedený najmä medzi vedcami v oblasti 

sociálnych vied, do určitej miery prekrýva s oficiálnou ideológiou čínskej vlády, 

jeho vznik bol nezávislý na ideologickej propagande. Deans (2005) vidí študentmi 

vedené reformné hnutie v roku 1989 ako zlomový bod v zrode nového diskurzu 

v ČĽR mimo doménu Komunistickej strany. Následné uvoľnenie cenzúry
10

 spoločne 

s nástupom internetu (Yuen 2003) vytvorili priestor pre alternatívnu scénu 

a akcelerovali vývoj populárneho nacionalizmu. Tento populárny nacionalizmus 

obsahuje tri rozdielne, ale navzájom prepojené komponentny: tradicionalizmus, 

neokonzervatizmus a say-noizmus/nativizmus.  

                                                           
10

 Po roku 1989 v Číne neexistovala predbeţná cenzúra a štát nezamestnával cenzorov. Naďalej síce 

existuje následná cenzúra, jej problém je v tom, ţe ak je dielo komerčne úspešné, nemôţe byť 

stiahnuté z trhu i keď sa vláde nehodí. Okrem toho čínska vláda prestala finančne podporovať 

vydávanie kníh, čo spôsobilo marketizáciu kniţného trhu a proliferáciu vydávaných diel (Zhao 2003, 

s. 199). 
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3.3.1 Neokonzervatizmus 

 

Konzervatívne tendencie začali na konci osemdesiatych rokov a sú známe 

ako neoautoritárstvo (xinquanwei zhuyi). Predstavitelia neoautoritárstva
11

 ţiadali 

silný a autoritársky štát, ktorý by bol schopný presadiť modernizačné programy. 

Tvrdili, ţe hospodársky zázrak „štyroch malých drakov“ vo východnej Ázii bol 

moţný preto, lebo všetci zdieľali konfucianizmus a patriarchálnu štruktúru moci. Na 

začiatku deväťdesiatych rokov bolo neoautoritárstvo pretransformované na 

neokonzervatizmus (xinbaoshou zhuyi) s dôrazom na silnú kontrolu štátu ako aj 

morálnych hodnôt zaloţených na konzervatívnych prvkoch konfucianizmu. 

Neokonzervatívci vidia obdobie po roku 1989 ako čas na to, aby vláda opäť 

centralizovala svoju moc, keďţe stratégia decentralizácie pre rozvoj v osemdesiatych 

rokoch viedla k akútnym problémom v Číne. Prílišný regionalizmus 

a provincionalizmus oslabil schopnosť vlády efektívne zasahovať a potláčať sociálne 

nepokoje. Etnické nepokoje a rozpad politickej moci v Sovietskom zväze posilňovali 

tento pocit medzi intelektuálmi a študentmi a viedli ich k tomu, ţe ţiadali „riadenú 

zmenu zhora“ namiesto postupnej evolúcie (Misra 2001, s. 148). Hoci sú niektoré 

závery neokonzervatívcov podporované vedením komunistickej strany, 

neokonzervatívne argumenty – najmä v ekonomickej oblasti - nie sú vţdy vítané na 

oddelení propagandy (Chen 2005, s. 50). 

Okamţite po udalostiach na Námestí nebeského pokoja sa stal 

najvýznamnejším predstaviteľom neokonzervatizmu He Xin, ktorý hlásal slogan 

„stabilita nadovšetko“ a obhajoval tak kroky vlády pri potláčaní nepokojov (Zhao 

2000, s. 17). Neokonzervatizmus naberal na sile najmä v rokoch 1991 aţ 1992, keď 

sa diskutovali ciele a stratégie pre ôsmu pätročnicu. V roku 1992 vydala skupina 

pekinských intelektuálov článok Realistické reakcie a strategické rozhodnutia pre 

                                                           
11

 Máloktorý intelektuál súhlasil s tým, aby bol označený za predstaviteľa neoautoritarizmu. Jedným 

z mála bol historik Xiao Gongqin, ktorého myšlienky boli najširšie známe a prijímané. 
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Čínu po rozpade Sovietskeho zväzu, ktorý sa rýchlo stal manifestom 

neokonzervatizmu (Fewsmith 1995, s. 642). Autori tvrdili, ţe marxizmus-leninizmus 

uţ nie je schopný mobilizovať lojalitu a legitimovať štát a KSČ sa preto musí 

stotoţniť s nacionalizmom.  

Po slávnej ceste Deng Xiaopinga na juh roku 1991 a opätovnom rozbehnutí 

ekonomických reforiem a najmä hospodárskeho rastu boli neokonzervatívci 

zatlačení do defenzívy. Ich reakcia prišla roku 1993 v reprezentatívnom diele 

Pohľad na Čínu tretím okom. Táto kniha pomenúva nové témy neokonzervatívcov: 

zameranie na vidiecke obyvateľstvo, pozitívna reevaluácia maoizmu, kritika 

socioekonomických problémov, ktoré vyvstávajú ako vedľajší produkt rýchleho 

ekonomického rastu. Najviditeľnejšou aktivitou neokonzervatívcov na úrovni 

populárneho nacionalizmu je snaha zaplniť ideologickú medzeru oslavou Mao 

Zedonga, počas vlády ktorého takéto niečo nemohlo nastať (Friedman 1994, s. 89). 

Návrat k Mao Zedongovi v populárnej kultúre sa označuje ako Kult Mao Zedonga 

alebo Maova horúčka (Mao re).
12

 

 

3.3.2 Nativizmus 

 

V odpovedi na alarmujúce správy zo západu o zadrţiavaní Číny bola 

publikovaná rada „say no“ kníh v polovici deväťdesiatych rokov a viacero z nich sa 

stalo okamţitými bestsellermi. Najpopulárnejšou takouto knihou bola Zhongguo keyi 

shuo bu (China Can Say No), militantná protiamerická kniha, ktorá vyvolala veľký 

záujem a kontroverziu a mala veľký dopad aj v zahraničí. Z prvého vydania sa 

predalo vyše dva milióny kópií. Táto vyše 400-stranová zbierka esejí trvala na tom, 

ţe Čína musí pokračovať v rozvoji vlastnou cestou a povedať jasné nie rôznym 

poţiadavkám zo západu. Na obale knihy stojí: „Spojené štáty nemôţu viesť ţiadnu 

                                                           
12

 O Maovej horúčke obšírne pojednáva zborník editovaný Geremie Barmém (1996) Shades of Mao: 

The Posthumous Cult of the Great Leader. Armok: M.E.Sharpe. 
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inú krajinu, môţu viesť len seba, Japonsko nemôţe viesť ţiadnu inú krajinu,  

niekedy nevie viesť ani len seba, Čína nechce viesť ţiadnu inú krajinu, chce viesť 

len seba“ (Liu 2001, s. 221).  Ďalšou podobnou knihou je Yaomouhua Zhongguo de 

beihou (Za démonizáciou Číny), ktorú napísalo osem čínskych novinárov 

a akademikov, ktorí študovali v USA. Táto kniha opisuje politické predsudky 

amerických médií voči Číne. Li Xiguang, jeden z autorov, pracoval v roku 1995 

v novinách Washington Post a tvrdil, ţe kniha chce ukázať rastúci hnev intelektuálov 

voči protičínskej tendencii v mainstreamových amerických médiách (Xu Guangqiu 

2001, s. 157).  

Veľa ďalších autorov začalo písať podobné knihy vidiac komerčný úspech 

týchto dvoch publikácií a podľa Zhaa (2004, s. 142) sa vytvoril „voľný China say-no 

klub.“ Členovia tohto klubu boli malou skupinou akademikov, spisovateľov 

a sčítaných ľudí. Say-no klub nevyţaduje ţiadne povinnosti, členovia sa stretávajú 

skôr na internetových fórach neţ na čaji a ich spoločné ťaţenie je proti ekonomickej 

globalizácii Číny. Ich pozícia je podobná pozícii intelektuálov v krajinách tretieho 

sveta, ktorí sa obávajú, ţe globalizácia prinúti tretí svet slúţiť západu ako zdroj 

lacnej pracovnej sily. 

Väčšina takýchto kníh nie sú seriózne vedecké štúdie, ale komerčné 

záleţitosti. Často krát neudávajú kompletný výpočet diskutovaných udalostí. Ale 

tieto knihy vyjadrovali pohľad mnoţstva čínskych intelektuálov a získali nezvyčajnú 

popularitu. Ako poznamenal Xu Jilin, knihy by nezískali ţiadny akademický záujem 

keby nebolo nešťastných okolností tretej vlny ani-westernizmu v Číne. Hoci prvá 

vlna bola nepopulárna, druhá začala získavať širokú pozornosť medzi intelektuálmi 

a vyvolala debatu. Tretia vlna sa stala populárnou v čínskej spoločnosti, pretoţe say-

no knihy pouţívali tzv. extrémny diskurz (jiduanhua de huayu) a vyjadrili „pocity 

veľkého počtu ľudí v čínskej spoločnosti“ (citované v Guo 2004, s. 36). 

Say-no knihy, ktoré boli napísané s veľkými emóciami, rysovali vzťah medzi 

Čínou a západom ako vytváraný geopolitickými záujmami. China Can Say No 

zdôrazňovala protichodné postoje USA smerom k Číne – báli sa čínskej sily, ale aj 
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slabosti, báli sa čínskej stability, ale aj chaosu v Číne, báli sa čínskeho bohatstva, ale 

aj chudobnej Číny. Kniha niesla jednoduchú a významnú správu: morálne 

korumpované Spojené štáty snovali plány aby zadrţovali Čínu a zabránili jej dostať 

sa na pozíciu, ktorá jej spravodlivo patrí. Spojené štáty sa zdali byť nespokojné 

s rastom Číny. To je výsledkom hlboko zakorenených ideologických predsudkov 

a v psychológii svetovej dominancie. V ich očiach je moţné, ţe len Čína bude 

schopná vyváţiť americkú kultúrnu, ekonomickú a vojenskú hegemóniu. Preto je 

vytváraná konšpirácia slobodného sveta namierená voči Číne. 

Okrem say-no kníh sa stali populárnymi aj niektoré akademické analýzy 

predpovedaného geopolitického konfliktu medzi Čínou a USA. Na Berkeley 

vyštudovaný Yan Xuetong vydal knihu Guanyu Zhongguo de guojia liyi fenxi 

(Analýza čínskych národných záujmov) v roku 1996. Veril, ţe koncept národného 

záujmu je v čínštine veľmi nejasný a preto o ňom neexistuje ţiadna seriózna 

literatúra. Jeho kniha sa preto snaţila vyjasniť tento koncept a priniesť analýzu 

čínskeho národného záujmu po skončení studenej vojny a navrhnúť strategické plány 

pre uskutočnenie čínskeho národného záujmu.  

Say-no nálady boli výnimočne silné medzi čínskou mládeţou. Väčšina z nich 

mala rozporný vzťah k západu. Hoci uznávali západné myšlienky a výdobytky 

a chceli študovať na západných univerzitách a pracovať v západných firmách, často 

boli vedení náladami, ktoré boli zakotvené v mixe osobnej a národnej potupy (Gries 

2004, s. 13-30).  

 

3.3.3 Kultúrny nacionalizmus 

 

Popri raste nativistických nálad sa začalo veľa čínskych nacionalistov ocitať 

v zápase ohľadom kontroverzných intelektuálnych otázok. Medzi nimi boli vzťah 

medzi západnou kultúrou a čínskou kultúrou a vzťah medzi globalizáciou 
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a nacionalizmom. V deväťdesiatych rokoch, kedy čoraz viac intelektuálov 

objavovalo hodnoty tradičnej čínskej kultúry, narastal na význame čínsky kultúrny 

nacionalizmus, ktorý prebral čínsku kultúru ako symbol odporu voči západnej 

kultúrnej hegemónii a hlásal pozitívnu úlohu tradičných hodnôt pre zachovanie 

stability politického poriadku. 

Posun v čínskej intelektuálnej paradigme do veľkej miery súvisí s útokom na 

Huntingtonovú tézu o konflikte civilizácií. Čínski intelektuáli našli cieľ 

v Huntingtonovi, ktorý definoval civilizáciu ako substantívnu manifestáciu kultúry 

(Huntington 1997, s. 43). Hoci táto definícia nie je nezvyčajná, keďţe sa tieto dva 

pojmy často pouţívajú zameniteľne v odbornej literatúre, útok čínskych 

intelektuálov na západnú civilizáciu sa ľahko premenil na útok na západnú kultúru. 

V tomto útoku sa konflikt národných záujmov mylne zamenil za konflikt civilizácií. 

Hoci mnohí čínsky intelektuáli tvrdili, ţe identifikácia národných záujmov 

neznamenala zároveň identifikáciu s čínskou kultúrou, preváţil názor, ţe západná 

kultúrna penetrácia je hrozbou pre čínske národné záujmy (Misra 1999, s. 704). 

Výsledkom bola potreba artikulácie jasnejšieho zmyslu čínskej kultúrnej 

identity. Autori knihy China Can Say No tvrdili, ţe ako študenti hltali západnú 

kultúru, ale museli prehodnotiť svoje myšlienky po tom, čo Peking neuspel pri snahe 

usporiadať olympijské hry a po americkej vojenskej pomoci Tajwanu roku 1996 

(Zha 2005, s. 64). Pred tým, neţ Číňania mohli povedať nie Američanom, museli 

najprv povedať nie samým sebe a odmietnuť slepé uznávanie Spojených štátov. 

Intelektuáli pôsobiaci na poli humanitných a sociálnych vied našli ďalší dôvod 

frustrácie zo západu v tak zvanom „syndróme Nobelovej ceny“. Čínski spisovatelia 

nevedeli pochopiť, prečo ani jeden čínsky spisovateľ nezískal Nobelovu cenu za 

literatúru napriek dlhej a úchvatnej literárnej tradícii a súčasnej renesancii na čínskej 

literárnej scéne. Po rokoch čakania boli roku 2000 zaskočení a rozhnevaní 

rozhodnutím Nobelovej komisie udeliť cenu za literatúru exilovému spisovateľovi 
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s francúzskym občianstvom Gao Xingjianovi.
13

 Podobné boli očakávania na poli 

ekonómie. Veľa Číňanov si dodnes myslí, ţe jedinečná čínska cesta za 

ekonomickým rozvojom a k pozícii Číny ako ekonomickej veľmoci by mala byť 

ocenená Nobelovou cenou. 

Tento asertívny obraz kultúrnej identity bol posilnený čínskymi 

ekonomickými výkonmi v deväťdesiatych rokoch. Hospodársky úspech pomohol 

vybudovať sebavedomie ohľadom ich tradície a nabudil národnú hrdosť na svoju 

kultúru. Uvedomujúc si rast Číny ako svetovej mocnosti, intelektuáli boli znechutení 

tými na západe, ktorí ich nútili vzdať sa svojich tisícročných tradícií, zdieľaných 

s ďalšími východoázijskými krajinami. Začali mať čoraz pozitívnejší vzťah k 

vlastnej minulosti a začali veriť, ţe tradičná kultúra môţe hrať dôleţitú a pozitívnu 

úlohu v národnom rozvoji, veľa intelektuálov ţiadalo posun v paradigme ako 

odpoveď na západnú hegemóniu. Zhao v tejto súvislosti cituje istého čínskeho 

intelektuála, ktorý povedal: „Západné krajiny sa snaţia premeniť Čínu na krajinu, 

akou je India alebo Mexiko. My Číňania sa preto musíme oslobodiť zo západného 

ideologického a psychologického myslenia“ (Zhao 2004, s. 148). 

Výsledkom nárastu kultúrneho nacionalizmu bolo, ţe horúčka učenia sa od 

západu (xixue re) bola nahradená horúčkou čínskeho/konfuciánskeho učenia (guoxue 

re) a intelektuálny diskurz bol redefinovaný v pojmoch čínskosti. Akademická 

„indigenizácia“ bola ţiadaná za účelom vytvorenia nového súboru konceptov a teórií 

zaloţených na starovekom čínskom myslení a skúsenostiach. Niektorí akademici 

dokonca objavili liberalizmus v tradičnom čínskom myslení (Liu 2001, s. 211). 

Ironicky, veľa advokátov čínskeho kultúrneho nacionalizmu bolo v osemdesiatych 

rokoch prominentnými antitradicionalistami, ktorí študovali na západných školách 

a ovplyvnení západným liberalizmom a progresívnymi prúdmi. Ich intelektuálnym 

pozadím nebola sinológia, ale západné sociálne a humanitné vedy. Títo učenci 

pouţili kritické učenie, ktoré sa naučili na západe, ako postkolonializmus, 

postmodernizmus a postmarxizmus na útok proti západnej kultúre. Keďţe odmietali 

                                                           
13

 Podrobnejšie o čínskej snahe získať Nobelovu cenu za literatúru viď Lovell 2006, s. 107-162 
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marxizmus, boli ich myšlienky vplyvnejšie a presvedčivejšie pre mnohých Číňanov 

(Guo 2004, s. 27). 

Ako naberal kultúrny nacionalizmus na popularite, časopis Zhanlüe yü guanli 

(Stratégia a manaţment) zorganizoval dve konferencie na diskusiu o témach 

nacionalizmus, prvá roku 1993 Čínsky nacionalizmus na prelome storočia a druhú 

roku 1994 Zmena svetových vzorov. Väčšina príspevkov v diskusii, ktoré boli neskôr 

publikované časopisecky, sa venovali kultúrnym aspektov čínskeho nacionalizmu. 

Debata o kultúrnom nacionalizme prebiehala aj na stránkach časopisov Dongfang 

(Východ) a Dushu (Čítanie), ako aj na stránkach hongkongských časopisov Hong 

Kong shehui kexue (Hongkongské spoločenské vedy) a Ershiyi shiji (21. storočie).  

Xu Jilin identifikoval tri myšlienkové smery v rámci kultúrneho 

nacionalizmu, kaţdá charakterizovaná silným protizápadným prvkom (Zhao 2004, s. 

150). Prvá je známa ako kritika postkoloniálnej kultúry. Inšpirovaná dielami 

Edwarda Saida o orientalizme a západnom skreslení stredovýchodných a ázijských 

entít, táto škola tvrdila, ţe modernizácia Číny od Hnutia štvrtého mája bola 

internalizáciou orientalizmu. Presadenie orientalizmu bolo dielom 

marginalizovaných, západných intelektuálov, ktorí sa snaţili potvrdiť svoje vlastné 

kultnúrne pozície, a preto by mal orientalizmus skončiť. Nahradiť by ho mala 

sinifikácia s domácim povedomím. Len týmto procesom môţe Čína vstúpiť do 

dialógu ako rovnocenný partner (Liu 2001, s. 220). 

Druhá škola myslenia, známa ako nová ľavica alebo neomarxizmus, navrhla 

tretiu cestu modernizácie líšiacu sa od kapitalizmu a socializmu. Na rozdiel od starej 

ľavice, ktorá trvala na komunistickej ortodoxii, nová ľavica presadzovala posilnenie 

čínskych národných záujmov a kultúrnej identity jedinečnou syntézou čínskej 

modernizácie a demokratizácie. V reprezentatívnom diele tejto školy tvrdili autori 

Hu Angang a Wang Shaoguang, ţe dnešné rozvojové krajiny nemôţu ísť cestou 

prirodzeného rastu ako západné krajiny. Namiesto toho je potrebná silná rola vlády, 

ktorá by previedla program ekonomickej modernizácie zhora. Toto znamená 

v čínskych reáliach, ţe vláda musí pokračovať vo vládnutí ţeleznou päsťou najmä 
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v oblasti financií a hospodárskeho plánovania aby zabezpečila ekonomický základ 

pre budúci demokratický štát (Zhao 2004, s. 150). Ďalší autor tejto školy Cui 

Zhiyuan kritizoval takmer všetky modely modernizácie, pretoţe boli 

západocentrické a necitlivé voči špecifikám kultúr tretieho sveta. Povaţoval Maov 

model modernizácie zaloţený na masách za vhodný pre rozvoj v Číne, pretoţe bol 

jednak inováciou zrodenou v Číne, ale aj preto, lebo bol demokratickým 

experimentalizmom, ktorý sľubuje priniesť nový význam slova pokrok v dvadsiatom 

prvom storočí. 

Tretia škola sa zrodila z debaty o strete civilizácií. Vo svojom odmietnutí 

Huntingtona tvrdil Sheng Hong, ţe západné civilizácie sa formovali okolo veľkých 

monoteistických náboţenstiev. Pretoţe kaţdé z týchto náboţenstiev uznávalo len 

jedného boha, vojna a súťaţ boli nevyhnutnými. V takomto kontexte náboţenského 

konfliktu a súťaţe sa zrodil sociálny darwinizmus. Huntingtonove tézy sa však 

nedajú aplikovať na Čínu, v ktorej vţdy koexistovalo viacero náboţenských 

a filozofických prúdov a označenie čínskej kultúry ako konfuciánska je len 

prenesenie západných štandardov do Číny. Západná kultúra preto nielenţe nie je 

schopná zachrániť ani Čínu ani svet, ale len by zaviedla ľudstvo do katastrofy. 

Sheng kritizuje západ za to, ţe zavádza dvojitý štandard. Pre svoj ľud ţiada určitý 

stupeň slobody, demokracie a ľudských práv, ale do ostatného sveta vnáša sociálny 

darwinizmus. Len čínska civilizácia môţe zachrániť Čínu, a snáď aj celý svet, 

pretoţe nie je zaloţená na náboţenstve. Konfuciánsky rešpekt pre univerzálnu 

harmóniu a kolektivizmus by mohol pomôcť dosiahnuť svetový mier a pokrok (Guo 

2004, s. 39). 
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4 Nacionalistická historiografia 

 

             Historiografia je jednou z oblastí, v ktorých sa dajú veľmi zreteľne 

pozorovať diskurzy a ich premeny v čase. Uvaţovanie o dejinách sa odohráva 

najčastejšie v tlačených médiách, tj. na stránkach novín, časopisov a kníh, ktoré sú 

nám pomerne dostupné. Podľa Benedicta Andersona (1983) umoţňujú noviny 

a časopisy vstup ľudí do nacionalistického diskurzu a pomáhajú vytvárať pocit 

národnej komunity. Porovnávaním hodnotení a nazeraní na určité udalosti v období 

desiatok rokov môţeme rekonštruovať priebeh diskurzov a ich zasadením do 

historického kontextu určiť, ktoré faktory do nich zasahovali a určovali ich priebeh.  

V prvej časti tejto kapitoly sa preto budem snaţiť rekonštruovať vývoj 

čínskej historiografie v dvadsiatom storočí, ukázať dominantné diskurzy a faktory, 

ktoré ich určovali či aspoň ovplyvňovali. V druhej časti sa zameriam na konkrétny 

príklad, fenomén Zeng Guofana, na ktorom sa pokúsim demonštrovať jednak 

premeny diskurzov v čase a jednak fakt, ţe od deväťdesiatych rokov sa jednotný 

nacionalistický pohľad triešti na viacero nacionalistických prístupov, ktorých 

pozadie reflektuje delenie nacionalizmu na prúdy definované v predošlej kapitole. 

Pri analýze čerpám najmä z prác Guo Yingjie a He Baoganga (1999), ktorí 

empirickým výskumom textov o Zeng Guofanovi zhromaţdili informácie o postoji 

a pripomienkach väčšieho mnoţstva historikov angaţovaných v tejto debate.  

V tretej časti tejto kapitoly, analýze politiky dejín, sa pokúsim poukázať na 

určité trecie plochy, ktoré môţu štátny a populárny nacionalizmus postaviť proti 

sebe a z ktorých hrozí štátu smerom od populárneho nacionalizmu konkurencia či 

dokonca nebezpečenstvo. Moţnosti, ktoré má štát na to, aby tomuto nebezpečenstvu 

zabránil, a spôsoby, ktoré komunistická strana v skutočnosti pouţíva, budem 

analyzovať v samotnom závere tejto kapitoly. 
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4.1 Vývoj čínskej historiografie v dvadsiatom storočí  

 

Transformácia Číny z predmodernej politickej entity na moderný národný 

štát bol komplexný proces odohrávajúci sa počas celého dvadsiateho storočia. 

Nahradenie konfuciánskeho svetového poriadku a jeho tributárneho systému, ako aj 

kategórie rasy, etnicity a národa za koncept suverénneho štátu sa stalo centrálnou 

črtou novovznikajúceho politického vedomia. Na západe bol imperializmus ako 

nová forma modernity filozoficky zaloţená na univerzalistickom nároku na pokrok. 

Zaberanie teritórií a inklúzia domorodého obyvateľstva expandujúcimi západnými 

mocnosťami boli vnímané ako prirodzené právo civilizovaných národov. Zároveň 

bola vnútorná hierarchizácia poddaných organizovaná podľa vedeckých poznatkov. 

Predmoderné čínske cisárstvo sa svojím spôsobom taktieţ spoliehalo na 

univerzalizmus. Univerzálne presvedčenie (universal persuasivness) zaloţené na 

odvolaní sa k civilizácii – a nie k modernému konceptu uzavretej národnej 

príslušnosti – bolo nástrojom, ktorý odlišoval „nás“ od „nich“ medzi čínskymi 

a východoázijskými literátmi (Townsend 1995, s. 27). 

Jednou z najdôleţitejších úloh čínskych nacionalistov na konci 19. storočia 

bolo vytvoriť nový spôsob písania dejín. Sledujúc pád čínskeho cisárstva pod tlakom 

západného imperializmu prijali koncept „partikularity“ moderného národa, ktorá 

bola silnou zbraňou proti imperialistickej univerzalite západnej civilizácie (Duara 

1993a, s. 12). Vytváranie novej čínskej histórie bolo výnimočne ťaţké kvôli 

politickej realite Číny – jej krehká a fragmentovaná politická autorita medzi pádom 

qingskej ríše a koncom občianskej vojny roku 1949. 

Len po konsolidácii moci komunistickou stranou po zaloţení Čínskej ľudovej 

republiky bol čínsky štát schopný ukončiť nacionalizáciu širokej populácie. Podarilo 

sa mu to vďaka hustej sieti štátnych inštitúcií, povinného vzdelávacieho systému 

a početným kampaniam (Harrison 2001, s. 231-233). Na začiatku existencie ČĽR 
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bol však najväčší problém v tom, ako vyrozprávať dejiny čínskeho národa kohézne 

a presvedčivo. Ako ukazujú novšie analýzy čínskych dejín, k zaloţeniu ČĽR viedla 

čínska revolúcia a nie komunistická revolúcia (Harrison, Hsia Chang, Saich). 

Vedenie KSČ preto muselo definovať „čínskosť“, pričom muselo prezentovať 

príchod komunizmu ako prirodzený dôsledok historického vývoja. 

 

Definícia čínskeho národa: historický materializmus 

a nacionalizmus 

V počiatočnej fáze existencie komunistického štátu sa ČĽR musela správať 

ako mladší partner Sovietskeho zväzu kvôli stupňujúcej sa studenej vojne 

a vypuknutí vojny v Kórey. Sovietska sinológia bola pre čínskych vedcov dôleţitá, 

pretoţe im pomohla interpretovať čínske dejiny a kultúru podľa ortodoxnej 

marxistickej doktríny. Keď sa však diela sovietskych sinológov preloţili do čínštiny, 

sovietska interpretácia pôvodu čínskeho národa začala byť rušivá. Nasledujúc 

Stalinovu definíciu národa, podľa ktorej sú spoločný jazyk, územie, hospodársky 

ţivot a kultúra prerekvizitami národnej identity
14

, sovietsky historici tvrdili, ţe 

čínsky národ neexistoval do konca devätnásteho storočia. Jednotná spoločná trhová 

ekonomika neexistovala aţ do posledných dekád qingskej vlády. Hoci medzi 

čínskymi historikmi neexistoval širší konsenzus o tom kedy a ako vznikol čínsky 

národ alebo chanské etnikum, mnohí z nich verili, ţe čínsky národ existoval uţ od 

období dynastií Qin a Han, teda od 2. storočia pred n. l. (Weigelin-Schwiedrzik 2005, 

s. 11). 

Sovietska interpretácia čínskych dejín rozpútala debatu v akademických 

kruhoch, ktorá sa niesla celými päťdesiatymi rokmi. Ukončil ju Mao Zedong, ktorý 

zmenil svoj názor a namiesto kapitalistického rozvoja umiestnil revolučný potenciál 

národa v dejinách do roľníckeho povstania proti feudálom. Nahradil marxistické 

                                                           
14

 Stalinova definícia národa bola: „Národ je historicky vzniklá stálá pospolitost řeči, území, 

hospodářského ţivota a psychického zaloţení, projevujícího se v pospolitosti kultury.“  
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významy proletariátu a kapitalizmu menej vedeckými konceptmi majetných 

(youchan jieji) a nemajetných (wuchan jieji) tried. Zároveň bola predmoderná čínska 

história oslobodená od tlaku na striktné nasledovanie historického materializmu tým, 

ţe sa zavedenie kapitalizmu do Číny stanovilo na obdobie Ópiových vojen (1839-42 

a 1856-60). Počas Kultúrnej revolúcie sa vývoj historiografie zastavil a čínska 

štátnosť bola ignorovaná extrémne simplicistnou tézou Mao Zedonga, podľa ktorej 

bola etnická otázka otázkou tried. 

Po začiatku reforiem na konci sedemdesiatych rokov sa obnovili debaty 

o prieniku kapitalizmu do Číny a historici sa snaţili nájsť dejinné súvislosti medzi 

predmodernou trhovou ekonomikou v Číne a novozavedenou socialistickým 

trhovým hospodárstvom. Tieto debaty z osemdesiatych rokov však boli obmedzené 

na akademickú oblasť bez politizácie. Novovytvorená historiografia o čínskom 

protokapitalizme zaujala postoj vyváţeného kompromisu. Kým na jednej strane 

uznávala existenciu protokapitalizmu v predmodernej Číne, Ópiové vojny ostali 

prelomovým bodom pre radikálnu transformáciu medzi tradičnou spoločnosťou 

a polokoloniálnym transplantátom kapitalizmu. Čínski protokapitalisti sa týmto stali 

predchodcovia čínskych dejín a nie utláčatelia v triednej spoločnosti (Weigelin-

Schwiedrzik 2005, s. 18). 

 

Premena čínskej historiografie 

Na neukončené úlohy KSČ z konca päťdesiatych rokov sa nadviazalo po tom, 

ako sa skončila Kultúrna revolúcia a začalo reformné obdobie. Ako poznamenalo 

viacero pozorovateľov v Číne, verejný diskurz pomaly ale vytrvalo naberal 

nacionalistický smer. Napríklad po publikácii knihy Zeng Guofan roku 1993, ktorá 

sa zaoberá ţivotom qingského generála, vznikol tzv. fenomén Zeng Guofana. Tento 

fenomén bol dôleţitou udalosťou, ktorá rozšírila nacionalistické diskurzy na 

vydavateľskom trhu. Medzi rokmi 1993 aţ 1996 vyšla kniha v devätnástich 

reprintoch a predalo sa jej viac ako 30 miliónov výtlačkov (Seo 2008, s. 50). 
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Fenomén Zeng Guofana nie je izolovanou udalosťou na čínskom kultúrnom 

poli. Ako v akademickej, tak aj v populárnej kultúrnej sfére bola uţ od začiatku 

deväťdesiatych rokov nostalgia dôleţitým útočiskom. Boli oţivené kultúrne 

artefakty siahajúce od cisára Kang Xiho po Mao Zedonga a nostalgia sama o sebe sa 

stala jedným z najlukratívnejších obchodných artiklov. Takmer všetky knihy 

o revolučných dejinách Číny začínajú starodávnou slávou čínskej civilizácie, 

pokračujú úpadkom kvôli feudalizmu a nasleduje obdobie utrpenia, ktoré začalo 

ópiovými vojnami. Oslavovaním starodávnej civilizácie a národného poníţenia 

prezentuje súčasné dejepisectvo národ, a nie štát alebo revolucionárov, ako hlavný 

subjekt. 

Medzi ďalšie prípady prehodnocovania histórie, ktoré boli detailne 

analyzované západnými akademikmi, patrí označenie pravekého pekinského človeka 

za predchodcu „ţltej rasy“ (Sautman 2001), hodnotenie stredovekého kórejského 

kráľovstva Kogurjó ako čínskeho vazala (Gries 2005), zmena vnímania tradičných 

spoločenských rituálov (Watson 1991) alebo mýty o Veľkom čínskom múre 

(Waldron 1990). 

 

Nankingský masaker 

Jedným z najzrejmejších príkladov zmeny zamerania počas reformného 

obdobia je nový naratív o Nankingskom masakre. Rast Nankingského masakru ako 

symbolu modernej čínskej národnej identity je relatívne novým fenoménom. Aţ do 

roku 1982, kedy vypukla prvá kontroverzia ohľadom japonských učebníc dejepisu, 

sa o Nankingskom masakre nevyjadroval ţiaden čínsky politik a nezmieňovali sa 

o ňom vládne dokumenty. Deväť zväzkov Vybraných spisov Mao Zedonga 

nepripisuje masakru ţiaden historický význam. Prvý empirický výskum a zbierky 

výpovedí svedkov boli publikované aţ roku 1985 (Yang 2000, s. 140).  
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Nárast významu tejto udalosti súvisí so zmenou oficiálnej čínskej 

historiografie, ktorá musela identifikovať „nás“ a „ich“ v súvislosti so zmenou 

domácich a medzinárodných potrieb. Typická národná historiografia potrebuje 

dvoch nepriateľov: vonkajších, ktorí ohrozujú celú komunitu, a vnútorných, ktorí 

môţu narušiť jednotnosť komunity (Seo 2008, s. 51). Ako je ukázané vyššie, čínska 

historiografia povaţovala v päťdesiatych rokoch západný imperializmus, neskôr 

Spojené štáty, ako hlavného nepriateľa čínskeho národa. Zároveň bola úloha 

vnútorného nepriateľa pripísaná Kuomintangu. Početné masové politické kampane 

toto delenie široko vyuţívali. Je potrebné poznamenať, ţe kým si KSČ zachovala 

orientáciu na roľníkov, KMT reprezentoval mestskú burţoáziu. Preto udalosti z roku 

1937 nezapadajú úplne do naratívu čínskeho národa vytvoreného komunistickou 

stranou. Historici KSČ ignorovali pád hlavného mesta Kuomintangu a utrpenie jeho 

obyvateľstva kvôli silnej roľníckej orientácii strany. Avšak po tom, ako ČĽR 

prevzala roku 1971 kreslo v bezpečnostnej rade OSN od Taiwanu a hospodárstvo 

začalo rýchlo rásť, pominula potreba Kuomintangu ako vnútorného nepriateľa. 

Najzaráţajúcejšou zmenou vo vnímaní nankingského masakru v osemdesiatych 

rokoch je pomenovanie obetí. V predošlých učebniciach sa obete nazývali obyvatelia 

Nankingu (Nanjing jumin) alebo ľud z Nankingu (Nanjing renmin), pretoţe opisy 

udalostí boli zamerané na brutalitu japonskej armády, nie na utrpenie obetí (Gries 

2004, s. 82). 

V osemdesiatych rokoch sa opis udalostí diametrálne zmenil. Obeťami sa 

stali „čínski muţi a ţeny, ktorí boli zabití...a čínski patrioti, ktorí boli 

zmasakrovaní.“ (Chang 2010, s. 86). Zároveň sa úloha darebáka presunula 

z amerických imperialistov a japonských fašistov na Číňanov, ktorí spolupracovali 

s japonskými fašistami. Prvotriednym príkladom bol Wang Jingwei, ktorý si zaslúţil 

celú novú kapitolu v učebniciach dejepisu
15

. 
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 Wang Jingwei (1883 – 1944) bol počas Druhej svetovej vojny prezidentom tzv. Čínskej republiky, 

ktorá bola v podstate bábkovým štátom v rukách Japoncov a rozkladala sa na Japoncami dobytých 

územiach.  
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Meniace sa moderné dejiny boli spojené s mnoţstvom opisov dávnejších 

historických postáv ako Zeng Guofan a Yue Fei. Zeng, ktorého popisovali ako 

feudalistického zradcu, sa stal národným hrdinom, ktorý udrţal jednotu krajiny 

a bojoval proti cudzej ideológii (kresťanstvu, ktoré vyznávali povstalci). Ironickým 

je pád Yue Fei z pozície národného spasiteľa do role rozvracača. Lojalista Yue 

bojoval proti barbarom z Mandţuska, ktoré však dnes tvorí časť Číny a jeho 

vojenské úspechy preto nemôţu byť označované ako hrdinné. 

Meniaca sa historiografia v reformujúcej sa Číne je pokračujúca snaha 

čínskeho štátu nacionalizovať svoju cisársku minulosť, čo je úlohou, ktorá sa načas 

zastavila počas Kultúrnej revolúcie. Po ukončení chaosu, ktorý so sebou revolúcia 

priniesla, sa začala konsolidácia čínskeho mnohonárodného štátu, najprv 

odmietnutím Maovej tézy, ţe etnická otázka je otázkou tried a uznaním jedinečnosti 

a dejinnosti medzietnických vzťahov v Číne. Následne, ako naznačujú reevaluácie 

Zeng Guofana a Yue Feia, začala historiografia nacionalizovať cisársku minulosť, 

nedokončenú úlohu ČĽR. 

 

4.2 Prípad Zeng Guofana 

 

Zeng Guofan (1811-1872) je jednou z najkontroverznejších osobností v 

moderných čínskych dejinách. Zeng bol generálom cisárskej armády, ktorý porazil 

obrovské povstanie Taipingov
16

 - a tým zachránil mandţuskú dynastiu - vďaka 

vybudovaniu miestnych milícií, striktný konfuciánsky učenec a neskôr jeden 

z kľúčových predstaviteľov tzv. hnutia za modernizáciu.
17

 Historiografiou bol rôzne 

hodnotený ako „svätec”, ale aj ako „lokaj Mandţouv” a „chladnokrvný zabijak. Od 
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  Povstanie Taipingov (v preklade veľký mier, 1850-53) bolo vyvolané kresťanskou sektou 

a zachvátilo veľkú časť Číny. Podarilo sa ho potlačiť aţ po zorganizovaní domobrán juţanským 

generálom Zeng Guofanom. 
17

 Hnutie za modernizáciu, známe aj ako hnutie za sebaposilnenie, 1861–1895, bola snaha skupiny 

generálov a príslušníkov cisárskeho rodu o vojenské a hospodárske pozdvihnutie Číny, ktorá 

zaostávala za západnými krajinami. 
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polovice osemdesiatych rokov prerástol záujem o Zeng Guofana do nadšenia. 

Súčasný fenomén síce môţeme označiť za produkt deväťdesiatych rokov, určite to 

však nie je prvý objav Zenga od pádu qingskej dynastie roku 1911. Zengove zásluhy 

boli prehodnocované v tých obdobiach čínskych dejín, kedy proti sebe bojovali 

súperiace ideológie alebo hodnotové systémy, keď Číňania hľadali nové historické 

vedomie alebo potrebovali novú energiu pre náročnú celonárodnú úlohu. 

 

Obraz Zeng Guofana do osemdesiatych rokov 

Zeng Guofanove miesto v dejinách zabezpečil diplomat Xue Fucheng (1838–

1899), ktorý napísal správu cisárovi o Zengových cnostiach a zásluhách. V tejto 

správe, z ktorej čerpajú historici najviac informácií, prirovnal Zenga 

k najvýznamnejším ministrom v čínskych dejinách. Liang Qichao, politik, novinár a 

najpokrokovejší qingský reformista, veril, ţe ak by sa Zeng Guofan doţil konca 19. 

storočia, bol by spásou pre Čínu. Tvrdil totiţ, ţe Zozbierané eseje Zeng Guofana 

obsahovali cenný návod na to, ako priniesť do Číny poriadok. Sunjatsenovi 

republikáni, ktorí stáli za protimandţuskou revolúciou a zvrhnutím cisárstva, Zenga 

neuznávali kvôli jeho identifikácii s Mandţujmi, hoci v tomto boli v porovnaní 

s marxistami pomerne mierni. Počas krátkej vlády Yuan Shikaia (1912-16) sa Zeng 

na chvíľu tešil priazni vládnucich vrstiev, ktoré ho prezentovali ako príklad 

konfucianizmu a kultúrnej a náboţenskej ortodoxie proti revolučným republikánom.  

V medzivojnovom období sa stal hlavným stúpencom Zeng Guofana 

Čankajšek, ktorý v ňom videl príklad a ideál pre záchranu národa. Čankajšek 

sponzoroval a napísal predslov ku knihe Zeng Guofan a Hu Yinyi o vojnových 

záležitostiach. V tridsiatych rokoch dosiahlo skúmanie Zenga vrchol, keď bolo 

napísaných poltucta historických štúdií a desiatky časopiseckých príspevkov. 

Historici ho všeobecne opisovali ako prvého gentlemana za posledných päťsto rokov, 

ktorý vyuţil svoje vedomosti a schopnosti pre dobro spoločnosti a vydávali ho 
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mládeţi za skvelý príklad človeka, ktorý sa samovzdelávaním 

a samozdokonaľovaním stal vynikajúcim štátnikom. 

V tomto období mal podobný pohľad na Zenga aj mladý Mao Zedong, ktorý 

ho označil za jediného človeka v moderných čínskych dejinách, ktorého rešpektuje 

(Meisner 2007, s. 44). Mao svoj názor zmenil po tom, ako zistil, ţe Zeng Guofanov 

profil nekorešponduje s marxistickým výkladom histórie a po skončení občianskej 

vojny aţ do začiatku osemdesiatych rokov sa v Číne o Zengovi neobjavili pozitívne 

názory. Zmienky o ňom v tomto období boli zriedkavé a takmer vţdy boli spojené 

s kritikou konfucianizmu, ako napríklad roku 1968 v rámci kampane proti Lin 

Biaovi, ktorá bola súčasťou Kultúrnej revolúcie. 

 

Boj o podstatu národa 

Záujem o Zenga pomaly rástol medzi rokmi 1979 aţ 1988 – v tejto dekáde 

bolo o ňom vydaných len 65 článkov
18

 – ale  po roku 1989 sa bleskovo rozšíril. 

Rapídny nárast záujmu je paralelný s rastom debaty o podstate národa, ktorá náhle 

vzrástla roku 1989 a ktorej sa fenomén Zeng Guofana stal súčasťou. Nie je ľahké 

nájsť uspokojivé vysvetlenia týchto komplexných spoločenských trendov, ale dá sa 

všeobecne tvrdiť, ţe debata vznikla preto, aby naplnila potreby nového historického 

vedomia a pocitu kontinuity, projektovanej spätne aj do budúcnosti, v kontexte 

veľkých neistôt, ktoré obdobie začiatku deväťdesiatych rokov prinieslo.  

Ako uţ bolo spomenuté v kapitole 3.1, Čína sa v osemdesiatych 

a deväťdesiatych rokoch nachádzala medzi dvoma hlavnými socioekonomickými 

procesmi: zrýchlená modernizácia a náhly koniec studenej vojny. Brutálne 

potlačenie študentov ešte viac prehĺbilo krízu viery, ktorá sa uţ preukázala pred 

štvrtým júnom. Nebola to len strata viery v komunizmus, ale aj strata viery v čínsku 

kultúru a tradície vo všeobecnosti. Kombinovaný efekt pádu komunizmu vo 
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 Pre porovnanie – v rokoch 1989 – 1993 o ňom vyšlo 386 článkov (Guo a He 1999, s. 151) 
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východnej Európe, veľké problémy sprevádzajúce hospodárske reformy, príliv 

západných myšlienok a strata viery v čínske tradície a kultúru zmenšili národné 

sebavedomie na takú úroveň, ţe v osemdesiatych rokoch prevládol pocit, ţe len 

úplné pozápadnenie môţe zachrániť Čínu. To prinútilo komunistickú stranu 

naštartovať patriotickú kampaň a pokúsiť sa renacionalizovať národ. 

Medzitým sa boj proti pozápadneniu premenil na debatu o podstate národa, 

keď intelektuáli začali prehodnocovať a znovuobjavovať tradície. Vnímanie 

morálneho poklesu, ktorý bol výsledkom rýchlej komercionalizácie, vytvorilo silnú 

potrebu morálnej revitalizácie. Toto posilnilo patriotickú kampaň, ktorá propagovala 

„relevantné časti národnej kultúry“. Snahy o kultúrnu jednotu narástli ešte viac, keď 

sa v deväťdesiatych rokoch objavili nové výzvy – rastúci regionalizmus, hnutia 

v Tibete a Xinjiangu, integrácia Hongkongu a Macaa, snaha o zjednotenie 

s Taiwanom, atď. – v riešení ktorých bola marxistická ideológia skôr príťaţou. 

Debata o podstate národa sa ako obsahom tak formou veľmi podobá na 

hnutie hľadania koreňov, ktoré dominovalo čínskej literatúre v osemdesiatych 

rokoch a reagovalo na pozápadnenie hlásaním návratu k čínskym koreňom v ľudovej 

tvorbe a minulosti (Zhao 2003, s. 196). Nacionalistickí historici nielen vytvárajú 

autentickú minulosť, ale - aby k tejto novej minulosti pritiahli verejnosť – taktieţ 

vytvárajú nových hrdinov, ktorí zosobňujú kultúrnu tradíciu. Zeng bol 

znovuobjavený práve preto, lebo je vnímaný ako takýto hrdina, ktorý zachránil Čínu 

z chaosu a ktorý ako „posledný konfuciánec“ najlepšie reprezentuje konfuciánsku 

tradíciu. 

 

Zradca versus spasiteľ 

V oficiálnej historiografii komunistickej strany je Zeng Guofan označovaný 

ako „zradca Chanov“, „zradca krajiny“ alebo ako „chladnokrvný zabijak“. Tento 

verdikt mu vyriekol autoritatívny filozof Feng Youlan, ktorého stanoviská boli po tri 
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dekády prijímané ako oficiálny pohľad strany a do začiatku osemdesiatych rokov ich 

nikto nespochybňoval. Hoci sú historici stále nejednotní ohľadom Zenga, jeho 

rehabilitácia sa stala realitou navzdory opozícii od marxistických historikov. Väčšina 

sa prikláňa ku konsenzu, ţe Zeng bol príkladný konfuciánec s literárnymi 

a profesionálnymi zásluhami a morálnymi kvalitami, a ţe veľkosť jeho osobnosti 

dosiahlo v moderných čínskych dejinách len niekoľko málo štátnikov (Guo a He 

1999). 

Označenia ako „zradca krajiny“ a „chladnokrvný zabijak“ sa viaţu najmä na 

Zengove potlačenie protifrancúzskych povstaní v Tianjine v roku 1870 a jeho 

porazenie taipingského povstania. Oficiálna historiografia sa však zdráha pouţiť 

označenie zradca Chanov, pretoţe komunistická strana neuznáva chanský 

šovinizmus z obavy o etnické nepokoje. Je však pomerne jasné, ţe jediným 

dôvodom, prečo bol Zeng označený za zradcu Chanov je jeho lojalita manţuskej 

dynastii hoci sám bol Chan.  

Veľa súčasných historikov kritizuje hodnotenie marxistickej a chanskej 

perspektívy ako neobjektívne a neakceptovateľné čínskym ľudom, počítajúc aj tých 

Chanov, ktorí povaţovali qingskú dynastiu za čínsky štát. Námietky historikov, ktorí 

vstupujú do diskurzu mimo oficiálnych pozícií komunistickej strany, ich pohľad 

a kritiku delím do troch okruhov: diskurz okolo označenia „zradca Chanov“, „zradca 

národa“ a „chladnokrvný zabijak“. Do zátvoriek uvádzam mená vybraných 

historikov, ktorí tieto výroky podporujú
19

. 

Zradca Chanov: 

Feng Youlan označil Zeng Guofana za zradcu Chanov, pretoţe podľa neho 

Zeng nemal ţiadne národné povedomie a ochotne sa stal poslušným sluhom 

Mandţuov. Z marxistického uhla pohľadu boli rebeli na správnej strane dejín, kým 

Zeng nie (Ma Yongshan). Súčasná historiografia tieto obvinenia odmieta, pretoţe 

jednak ako Chanovia tak aj Mandţuovia patrili do toho istého čínskeho národa, ktorý 
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 Prebraté z výskumu Guo a He, 1999,  s. 149 – 155.  
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sa vytváral dvesto rokov pred príchodom Zenga na scénu, a po druhé, mandţuská 

dynastia bola legitímnym čínskym štátom, a lojalita k štátu, ktorý zahrňoval Chanov, 

nebola zradou Chanov (Xu Shanhe). Ak bol zradcom Zeng Guofan, tak by nemohli 

byť ani ďalší uznávaní hrdinovia z obdobia mandţuskej dynastie patriotickými 

národnými hrdinami, pretoţe boli verní štátu. Označovať Zenga za zradcu Chanov 

teda ide proti záujmom štátu, pretoţe štiepi národ delením na Mandţuov a Chanov 

(Peng Quan, Ma Yongshan, Deng Yunsheng, Sheng Jiarong, Xu Shanhe). 

Zradca krajiny:  

V otázke zrady krajiny sa debata točí okolo jeho jednania so západnými 

krajinami, najmä jeho konaním počas Tianjinského povstania. Jeho kritici veria, ţe 

obetoval národnú hrdosť a záujem ľudu (Jiang Duo, Yi Mengchun, Wang Linmao, 

Dai Xueji, Xu Ru). Jeho zástancovia naopak argumentujú, ţe urobil to najlepšie čo 

mohol za daných okolností a ţe kdekoľvek sa mohol zastať Číňanov 

a minimalizovať škody vláde a miestnej komunite, tak aj učinil. Kaţdopádne nebol 

zradca svojho národa, i keď nebol úplne bez viny (Xu Shanhe, Deng Yunsheng, Ma 

Yongshan, Shen Jiarong).  

Časť debaty okolo označenia zradca krajiny sa vedie ohľadom jeho pozície 

v rámci tzv. hnutia za modernizáciu. Kritici sú buď skeptickí ohľadom jeho úlohy 

v hnutí, alebo sú kritickí ako ku Zengovi, tak k hnutiu ako takému. Je mu vyčítaná 

jeho umiernená zahraničná politika, ktorú vnímajú ako podriadenie sa votrelcom za 

cenu straty národnej suverenity a hrdosti (Liu Leyang). Porovnávajú jeho 

pragmatickú politiku s bojovným prístupom mnohých hrdinov čínskych dejín 

a označujú ho za zbabelca (Zhu Andong).  

Tí, ktorí nenachádzajú na Zengovom modernizačnom programe nič pozitívne, 

vychádzajú – vedome či nevedome – z marxistického pohľadu a pouţívajú 

revolučný jazyk z pred roku 1978. Ich záver je, ţe Zeng nechal vybudovať námorné 

vojsko preto, aby slúţil západným záujmom a uľahčil zahraničnú inváziu, tj. celý 

program bol len snahou vládnucich vrstiev, ktorých bol Zeng predstaviteľom, 
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vyhnať rebelov a zachrániť upadajúcu mandţuskú dynastiu a aby to dosiahol, musel 

spolupracovať s imperialistami (Dong Qing, Wang Shaopu, Dai Xueji, Xu Ru). 

Väčšina historikov však uznáva Zengove zásluhy na začatí industrializácie 

Číny a pozitívny historický vplyv hnutia. Často sa pripomína, ţe pod jeho 

patronátom vznikli prvé čínske parníky, zbrojovka či strojárne. Jeho zásluhou sa 

taktieţ zlepšilo vzdelanie, prví študenti boli poslaní na stáţ do zahraničia, zaloţený 

bol prekladateľský ústav, ktorý zrušil monopol misionárov na preklady. Vďaka 

Zengovi začala Čína otvárať svoje dvere svetu. 

Viacero autorov tvrdí, ţe i keď Zengova zahraničná politika mala svoje 

nedostatky, jej umiernenosť, realizmus a racionalita zabezpečila mier a podporila 

národné posilnenie (Deng Yibing, Wang Jiping, Chen Xiaojun). Mnohí oceňujú fakt, 

ţe sa mu podarilo uskutočniť myšlienku shi yizhi (získavať znalosti od cudzincov) 

a naštartovať proces industrializácie, ktorá mala veľmi pozitívny vplyv na modernú 

Čínu. Na základe tohto niektorí dokonca tvrdia, ţe Zeng nielenţe nebol zradca, ale 

bol národným hrdinom (Xu Shanhe). Kaţdopádne však na začiatku deväťdesiatych 

rokov dvadsiateho storočia pôsobila Zengova nádej, ţe sa Čína môţe zlepšiť 

pomocou vedy a techniky lepšie ako Sunjatsenov etnocentrický nacionalizmus či 

Maova marxistická alternatíva. 

Chladnokrvný zabijak: 

Marxistickí historici odmietajú Zeng Guofana, lebo povstalci, ktorých 

potlačil, predstavovali progresívnu vlnu v spoločnosti a spoločenské usporiadanie, 

ktoré zachránil, bolo spiatočnícke (Jiang Duo, Lie Leyang, Dong Caishi, Dong Qing). 

Feudálna vrstva, ktorej bol súčasťou, reprezentovala dekadentný a skorumpovaný 

reţim (Jiang Duo). V opozícii k nim tvrdí časť historikov, ţe rebeli prestali byť 

v určitom bode progresívnou silou a preto bolo ich vyhladenie správne (Shi 

Xingzhou). Niektorí dokonca pouţívajú citát Karla Marxa, ktorý vo svojej dobe 

rebelov odsúdil  - a na ktorý marxistická historiografia rada zabúda (Zi Zhongjun). 

Tretia oblasť kritiky sa zakladá na tom, ţe rebeli zaútočili priamo na podstatu čínskej 
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kultúry a chceli ju zničiť. Vyhlásili teda vojnu štátu a kultúre zároveň a pozícia 

Zenga sa teda mení zo zabijaka na záchrancu konfucianizmu (Peng Qian, Ma 

Yongshan, Shen Jiazhong, Zang Guoqiang).  

 

4.3 Predstavy populárnych nacionalistov v konflikte so štátom 

 

V súčasnej diskusii o Zeng Guofanovi sa dostalo oficiálne hodnotenie jeho 

konania do konfliktu so všetkými troma prúdmi populárnych nacionalistov, ktorých 

som definoval v kapitole 3.3. Štátny nacionalizmus je ešte stále do značnej miery 

viazaný na interpretáciu dejín marxistickou historiografiou. Táto je však napádaná 

a spochybňovaná z viacerých strán a uhlov pohľadu. Aj nemarxistickí historici sú 

nejednotní, je však moţné ich rozdeliť podľa postojov, z ktorých vychádzajú. 

Predstavitelia neokonzervatizmu, ktorí na začiatku deväťdesiatych rokov 

ţiadali silný štát na presadenie modernizačných programov, nemôţu prijať oficiálne 

stanovisko, podľa ktorého Zeng zradil svoju krajinu. Naopak, tvrdenie, ţe Zeng 

potlačením rebelov krajinu zachránil a následnou účasťou na modernizačnom hnutí 

pozdvihol, ide presne v ich ideovej línii.   

Kultúrny nacionalisti vidia vojnové ťaţenie kresťanskej sekty taipingov ako 

priame ohrozenie konfuciánskej kultúry či civilizácie. Chladnokrvný zabijak, 

o ktorom čítame na stránkach marxistických historikov, sa v ich úvahách stáva 

stelesnením čínskeho štátu, čínskej tradície a konfuciánstva. Rebeli sa v ich očiach 

pokúsili o „kultúrnu genocídu,“ a preto ich kultúrny nacionalisti – na rozdiel od 

marxistov – zaznávajú. 

Pre nativistov, ktorí na jednej strane prijímajú výdobytky západnej vedy a na 

strane druhej hľadia na západ s nedôverou, je sympatický realizmus Zeng Guofana 

v jednaní so zahraničnými mocnosťami. Zeng bol jedným z najvýznamnejších 

zástancov tézy zhongxe wei ti, xixue wei yong, ktorá kladie za základ pre štát 
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tradičné čínske poznanie a západné poznanie preberá ako nástroj na rozvoj. Poctivý 

konfuciánec Zeng vţdy ctil svoju kultúru a tradície, a to i vtedy, keď prijímal 

západné technológie a jednal zo západnými krajinami. Jeho jednanie je príkladným 

ekvilibriom medzi preberaním nového a zachovaním tradičnej identity. 

 

Politika dejín a národnej identity 

Z analýzy debaty o Zeng Guofanovi v nasledujúcej časti je zrejmé, akým 

spôsobom narúšajú populárni nacionalisti homogenitu oficiálneho výkladu čínskych 

dejín. V prípade Zeng Guofana je potenciál priameho konfliktu pomerne nízky, 

pretoţe to nie je téma, ktorá silno rezonuje v celoštátnom meradle a taktieţ preto, 

lebo komunistická strana je schopná do určitej miery prebrať argumenty oponentov 

a svoje oficiálne stanovisko prispôsobiť (accommodate). 

Z ideologickej transformácie a meniaceho sa vnímania čínskosti a čínskeho 

národa je zjavné, ţe dejiny sa stali vetvou ideológie a komponentom novej čínskej 

národnej identity. Systematické prepisovanie dejín je súčasťou snahy čínskej 

intelektuálnej elity o opätovné vytvorenie „našej“ autentickej minulosti a definíciu 

toho, kto sme „my“ ako Číňania. A práve v tejto snahe spočíva zápas s marxizmom 

o čínsky národ, ktorý je prítomný v debate o Zeng Guofanovi. 

Beţná prezentácia debaty ako čisto historiografické zápolenie prehliada 

dôleţité implikácie Zengovho fenoménu. Veľmi dôleţitý je motív mnohých 

účastníkov debaty. Ako je beţné v akademických a intelektuálnych diskurzoch 

v Číne, aj v tomto prípade účastníci tvrdia, ţe nemajú ţiaden iný cieľ, iba „byť 

objektívny a verný dejinám“ – fráza, ktorá je akceptovaná bez akýchkoľvek otázok. 

Je príliš komplikované skúmať na tomto mieste objektivitu; dôleţité je poznamenať, 

ţe čínsky historici prepisujú dejiny a týmto prijímajú pohľad, ktorý je v ostrom 

kontraste s marxizmom a tradičným chanským šovinizmom. Ďalej je dôleţité 

poznamenať, ţe toto prepisovanie dejín nie je zaloţené na nových faktoch, ale na 
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nových hodnoteniach, ktoré vyplynuli z ideologickej transformácie a novej 

predstavy čínskeho národa. Uţ len z týchto dôvodov nemôţe byť subjektívna 

a ideologická povaha debaty o Zeng Guofanovi zakrývaná tvrdeniami o objektivite 

alebo autonómii. 

Nacionalistické dejiny sa stávajú otázkou politiky, náboţenstva alebo 

morálky, pretoţe sú s nimi úzko späté. Je známe, ţe nacionalistickí historici sú 

nielen tvorcovia dejín, ale aj tvorcovia mýtov, ktorí spájajú romantické hľadanie 

významu s vedeckou snahou o vytvorenie mýtického a autentického zmyslu na 

autoritatívnych základoch. Ich dejiny môţu byť ľahko odmietnuté ako pseudo-

história, ale je oveľa ťaţšie ich oddeliť od „pravých dejín.“ 

Kaţdopádne, delenie na pravé dejiny a pseudohistóriu môţeme ponechať na 

tomto mieste stranou, pretoţe nás zaujíma politika písania a prepisovania čínskych 

dejín a spôsob rekonštrukcie národnej identity prepisovaním dejín. V jadre národnej 

identity sú spoločné dejiny, a je jedno či sú tieto dejiny znovuobjavené, vymyslené 

alebo sú mýtom. Často sú to práve vykonštruované dejiny, ktorými spoločnosť 

potvrdzuje a mytologizuje svoje základné črty. 

 

Výzva marxizmu 

Politika dejín a národnej identity obsiahnutá v debate o Zeng Guofanovi sa 

ukázala na viacerých úrovniach. Najväčším záujmom väčšiny akademikov je 

„opraviť“ čínske dejiny. Táto potreba vychádza z faktu, ţe po väčšinu minulého 

storočia boli naratívy o čínskych dejinách formované triednym pohľadom a 

historickým materializmom, tj. revolučnou paradigmou. Prepisovanie dejín potrebuje 

novú paradigmu, ktorá by nahradila starú; v debate o Zengovi to je proti-revolučná 

paradigma ktorá vytláča tú revolučnú. Tento posun si vyţaduje redefiníciu „ľudu“, 

ktorý vytvára politickú komunitu: ten je teraz identifikovaný na základe zdieľanej 

minulosti a kultúry namiesto triedy. 
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Argument proti marxizmu netkvie len v tom, ţe socialistická revolúcia je 

neţelaný koncept, je to taktieţ koncept nečínsky a zviedol Čínu zo svojej prirodzenej 

cesty. Čína bola zvedená z cesty, pretoţe stratila kontakt so svojou vlastnou tradíciou 

a kultúrnymi koreňmi v konfucianizme, základe čínskeho národa. Prepisovanie 

čínskych dejín ako proces prirodzeného pokračovania kultúry nie je len jednoduché 

rozvracanie marxistickej historiografie, ale znamená redefiníciu národa. Ďalšou 

črtou novej paradigmy je prijatie širšieho vnímania čínskeho národa. Mongoli, 

Mandţuovia a ďalšie etnické skupiny sú vnímaní ako prispievatelia k rozvoju 

čínskeho národa a nepovaţujú sa za votrelcov. Čínska civilizácia a čínskosť sú teda 

vykreslené ako taviaci kotlík obsahujúci bohatú etnickú polievku. Pre to, aby sa 

človek identifikoval ako Číňan, nie je potrebné sa identifikovať s Chanmi, ani sa 

vzdať vlastnej etnicity. 
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5 Suverenita nad ostrovmi Diaoyu 

 

Diskurz medzi vládou a populárnymi nacionalistami v oblasti historiografie 

sa vedie na pomerne intelektuálnej úrovni: vstup do diskusie nie je jednoduchý a nie 

je pre kaţdého, lebo vyţaduje určitú mieru erudície v oblasti dejín. Prípad zápasu 

o súostrovie Diaoyu naopak prináša opačný scenár: na zapojenie sa do diskusie sú 

potrebné silné protijaponské emócie a následné sklamanie z málo razantného 

prístupu vlády. Diskurz sa okrem kníh a časopisov vedie aj na uliciach a internete, 

a preto je otvorený oveľa širším masám. Masovosť a ţivelnosť takéhoto diskurzu 

môţe štát ohroziť viac ako historiografické preteky. Na druhú stranu je to však zápas 

veľmi krátkodobý, trvá len pokiaľ sú emócie vyhrotené a po ich vychladnutí 

zvyčajne ustane.  

Táto kapitola najprv predstaví historické pozadie debaty o ostrovoch Diaoyu 

na úrovni Čína – Japonsko, a potom sa sústredí na analýzu dvoch epizód 

v deväťdesiatych rokoch, počas ktorých sa vzťahy zhoršili a napätie zhustlo. Po 

určitej dobe sa síce podarilo dospieť k určitému konsenzu na medzištátnej úrovni, 

avšak v Číne toto prinieslo ešte mohutnejší nárast populárneho nacionalizmu, ktorý 

vyjadroval nesúhlas s dosiahnutým riešením a pustil sa s vládou do diskusie. 

Sledovaním tejto diskusie chcem definovať pozície, s ktorými jednotliví účastníci 

vstupujú do sporu a v závere zhodnotiť potenciál ohrozenia monopolu komunistickej 

strany, resp. čínskej vlády nad nacionalizmom a tým aj legitimitu strany ako takú. 

 

Ostrovy Diaoyu 

Ostrovy Diaoyu, alebo Senkaku
20

, tvoria súostrovie ôsmych opustených 

skalísk leţiacich vo Východočínskom mori medzi Taiwanom a Okinawou. Debata 

                                                           
20

 Názov ostrovov v kaţdom z jazykov znamená niečo iné. V literatúre v západných jazykoch sa 

častejšie pouţíva japonský názov Senkaku, ja sa však kvôli tomu, ţe analyzujem čínske pramene, 

budem drţať čínskeho označenia Diaoyu (v preklade Rybárske ostrovy). 
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o tom, komu tieto ostrovy patria, je dlhá a komplexná.
 21

 Čínske nároky siahajú späť 

do obdobia dynastie Ming (1368-1644), z ktorého pochádzajú roztrúsené zmienky. 

Ďalej sa ako Čína tak aj Taiwan odvolávajú na Káhirskú deklaráciu z roku 1943, 

podľa ktorej mali Japonci po skončení Druhej svetovej vojny vrátiť okupované 

územia Číne a ktorá bola potvrdená roku 1945 v Potsdame. Japonské nároky sa zas 

zakladajú na Zmluve zo Šimonoseki z roku 1895, kedy po vyhratej čínsko-japonskej 

vojne zabrali „Taiwan a priľahlé ostrovy.“ Po roku 1945 boli ostrovy ako súčasť 

Rjúkjúského súostrovia spravované Američanmi. Zmluvou z roku 1972 vrátili 

Spojené štáty Japonsku správu nad Okinawou a priľahlými ostrovmi. Z tejto zmluvy 

vychádza súčasný japonský nárok na ostrovy.
22

 

Prvý váţnejší konflikt ohľadom správy ostrovov vznikol uţ roku 1978, ten 

však bol urovnaný na medzištátnej úrovni a čínska verejnosť, vyčerpaná Kultúrnou 

revolúciou, do procesu nevstúpila. Aţ reakcie čínskej vlády a populárnych 

nacionalistov na japonské nároky ohľadom súostrovia Diaoyu v rokoch 1990 a 1996 

sú vhodnou príleţitosťou priblíţiť diskurz, ktorý sa vedie medzi zástupcami štátnej 

správ a širšej verejnosti v Číne. Oba prípady ukazujú snahu čínskych lídrov 

balansovať nacionalizmus a ekonomický výkon a snahu populárnych nacionalistov 

vyjadriť nespokojnosť a polemizovať s krokmi štátu.  

V období niekoľkých mesiacov pred kaţdou z kríz propagovala komunistická 

strana nacionalizmus a protijaponské nálady. Keď japonské pravicové skupiny 

potvrdili nároky Japonska na ostrovy, vznikol silný domáci tlak na vládu, aby 

reagovala a tlačil ju tak vybrať si medzi stratégiou nacionalizmu a ekonomickej 

legitimity. V oboch prípadoch sa strana rozhodla zbaviť sa silnej nacionalistickej 

rétoriky aby zachovala dobré sino-japonské vzťahy a udrţala domácu stabilitu. 

Vnímaná slabosť komunistickej strany pri obhajobe čínskych teritoriálnych záujmov 

viedla k verejnej kritike a mala negatívny dopad na legitimitu reţimu. Tieto prípady 

                                                           
21

 Vyčerpávajúci prehľad nárokov oboch strán podáva Han-yi Shaw (1999) The Diaoyu/Senkaku 

Islands Dispute: Its History and an Analysis of the Ownership of the P.R.C., R.O.C. and Japan. 

Occasional Papers in Asian Studies, Vol. 3, No. 1, s. 1-148. 
22

 Spojené štáty sa ako bývalý správca ku kauze nevyjadrujú a snaţia sa sprostredkovať rokovania, 

ktoré by nezhody mohli riešiť. O vzťahu USA k ostrovom bliţšie pojednáva Blanchard 2000. 
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naznačujú, ţe aspoň v krátkodobom horizonte sú ekonomické ciele efektívnou 

bariérou nacionalizmu. 

 

5.1 Debata z roku 1990 

 

Debata v roku 1990 sa odohrala v situácii, keď boli čínski predstavitelia pod 

silným tlakom z domácich aj zahraničných zdrojov. V domácej politike ukázali 

udalosti na Námestí nebeského pokoja nedostatok legitimity vlády a následné 

politické represie podomleli snahy o riešenie socioekonomických problémov. 

Vládny úsporný program priviedol hospodárstvo počas prvých dvoch štvrťrokov 

roku 1990 do poklesu. Reálny hrubý národný produkt narástol za prvý polrok len 

o 1,8 percenta, štátne firmy skončili v strate 3,2 miliardy dolárov (dvojnásobok 

oproti roku 1989) a nezamestnanosť na vidieku vzrástla (Shambaugh 1990, s. 44-45). 

Vedenie komunistickej strany preto vsadilo na nacionalizmus a začalo propagovať 

patriotizmus. To sprevádzali udalosti ako oslava 150-tého výročia Ópiových vojen, 

pripomenutie protijaponského odboja v Druhej svetovej vojne či výborné výkony 

čínskych športovcov na Ázijských hrách. 

Po udalostiach na Námestí nebeského pokoja prerušili západné krajiny 

oficiálne kontakty s Čínou a Svetová Banka, Ázijská rozvojová banka a japonská 

vláda zmrazili pôţičky Číne. Japonsko, ktoré najprv spolupracovalo pri zavádzaní 

sankcií, však čoskoro zmenilo pozíciu a presadzovalo pokračovanie rozvojovej 

pomoci, minimálne pri poskytovaní menších pôţičiek. V júli 1990 na summite G7 

oficiálne ohlásilo, ţe končí s diplomatickou izoláciou a pokračuje v poskytovaní 

pôţičiek
23

. Hoci následne prebehli vzájomné návštevy medzi čínskymi a japonskými 

                                                           

23
 New York Times: Each Country's Agenda at the Economic Summit Meeting. 9. júla 1990. Dostupné  

http://query.nytimes.com/gst/fullpage.html?res=9C0CE5D9143BF93AA35754C0A966958260&scp=

17&sq=July+9+1990&st=nyt [cit. 15. apríla 2011]  

http://query.nytimes.com/gst/fullpage.html?res=9C0CE5D9143BF93AA35754C0A966958260&scp=17&sq=July+9+1990&st=nyt
http://query.nytimes.com/gst/fullpage.html?res=9C0CE5D9143BF93AA35754C0A966958260&scp=17&sq=July+9+1990&st=nyt
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politikmi, zmluva o pôţičkách bola podpísaná aţ tretieho novembra, pretoţe podpis 

oddialili protesty, ktoré na jeseň vypukli ohľadom ostrovov Diaoyu. 

Debata začala, keď japonská tlač 29. septembra oznámila, ţe Japonská 

námorná bezpečnostná agentúra chce označiť maják z roku 1978 za „oficiálny 

poznávací znak.“ Zväz japonskej mládeţe, extrémne pravicová skupina s asi troma 

tisícami členov, opravila maják v rokoch 1988-89 a podala ţiadosť o jeho oficiálne 

uznanie. Hoci Taiwan okamţite poslal písomný protest japonským úradom, Čína 

tieto kroky nekomentovala aţ do 18. októbra,  kedy hovorca ministerstva 

zahraničných vecí označil uznanie majáka za narušenie čínskej suverenity a ţiadal, 

aby Japonsko obmedzilo aktivity pravicových skupín. Japonsko odpovedalo 

potvrdením nárokov na ostrovy (Hyer 1995, s. 45).  

Napätie narástlo o tri dni neskôr, keď japonské námorníctvo odohnalo dve 

lode taiwanských aktivistov, ktorí sa snaţili na ostrovoch inštalovať pochodeň ako 

symbol taiwanskej suverenity. Hovorca čínskeho ministerstva zahraničných vecí 

tento krok odsúdil a ţiadal Japonsko, aby prestalo narúšať čínsku suverenitu. 

Incident vyvolal v Hong Kongu protijaponské protesty a tlač bola plná článkov 

kritizujúcich japonský militarizmus. Taiwan opäť písomne protestoval u japonskej 

vlády (Chung 1998, s. 137).  

22. októbra potvrdil hovorca japonskej vlády Misoji Sakamoto nárok 

Japonska na suverenitu nad ostrovmi a citoval pritom výrok Deng Xiaopinga z roku 

1978, ţe o vlastníctve ostrovov má rozhodnúť aţ ďalšia generácia. Čínske agentúry 

to kritizovali ako aroganciu a japonský premiér sľúbil prijatie opatrného postoja. 

Tento krok bol vnímaný ako snaha Japonska o zabránenie eskalácii konfliktu 

(Downs 1998, s. 129). 27. a 30. októbra sa opakovane stretli čínsky viceminister 

zahraničných vecí a japonský veľvyslanec v Číne a zhodli sa na tom, ţe obe krajiny 

si neţelajú pokračovať v konflikte a chcú sa vyhnúť ďalším provokatívnym krokom. 

 

 



58 
 

Kritika nacionalistov 

Hoci obe vlády prijali zdrţanlivý prístup a zabránili eskalácii konfliktu, 

návrat k statusu quo znamenal ponechanie majáka na svojom mieste a suverenity 

v rukách Japoncov. S touto situáciou neboli nacionalisti spokojní a v Hong Kongu 

vyšlo do ulíc asi 10 000 ľudí protestujúcich proti japonským nárokom na ostrovy. 

Protestovalo sa aj na Taiwane, v Macau a Spojených štátoch, kde skupina čínskych 

disidentov poslala list Jiang Zeminov so ţiadosťou o vojenskú intervenciu na 

ostrovoch (Beukel 2011, s. 13). 

Hongkongská tlač kritizovala reakciu čínskej vlády ako slabú a neadekvátnu 

a poznamenala, ţe Čína nepouţila agresívnu rétoriku, ktorou beţne reaguje na 

narušenie suverenity a ţe sa ku konfliktu nevyjadril ţiaden vysokopostavený čínsky 

politik. Vnímané spojenie medzi miernymi vyhláseniami čínskych politikov 

a prijatím japonských pôţičiek ukázalo rozpor medzi patriotizmom hlásaným 

stranou a jej skutočnou politikou.  

Čínska vláda sa snaţila na domácej scéne minimalizovať mnoţstvo 

informácii o prebiehajúcom spore. Po snahe taiwanských aktivistov o vylodenie sa 

na ostrovoch vydala strana obeţník miestnym straníckym výborom, v ktorom 

zdôrazňuje ţe konflikt o ekonomicky a strategicky bezvýznamné ostrovy nesmie 

ohroziť priateľské vzťahy medzi Japonskom a Čínou. Strana sa snaţila potlačiť 

prejavy protijaponských emócií tým, ţe médiám zakázala informovať o protestoch 

v zahraničí (teda aj Hong Kongu a Macau) a pekinská radnica nepovolila 

zhromaţdenia v univerzitných kampusoch a zvýšila bezpečnosť v univerzitnom 

okrsku. Zakázané boli študentské demonštrácie, hlásalo intenzívnejšie ideologické 

vzdelávanie a strana vydala varovanie, ţe ľudia s postrannými úmyslami chcú 

vyvolať protijaponské nálady medzi študentmi. 

Študenti v Pekingu sa napriek informačnému embargu v oficiálnych médiách 

dozvedeli o protestoch z vysielania BBC a Voice of America a pokúsili sa vyjadriť 

hnev voči Japonsku. Očakávali, ţe vláda povolí demonštrácie, pretoţe boli zaloţené 
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na patriotických pocitoch a národnej hrdosti. Hoci opatrenia vlády zamedzili širším 

protestom, veľa študentov v Pekingu vnímalo vládny postoj voči Japonsku ako príliš 

mäkký. Zákaz demonštrovania rozhneval študentov, ktorí vinili čínskych politikov 

z toho, ţe sa neriadia podľa svojej nacionalistickej rétoriky: „Existuje nejaký 

patriotizmus, ak ani nechceme územie? Prečo nemôţeme vyjadriť svoj názor? Je to 

len dôkaz, ţe toto nie je vláda ľudu.“ Zákazom demonštrácií sa samotná strana stala 

cieľom verejných sťaţností. V Pekingu študenti vyvesili plagáty kritizujúce KSČ 

a medzi obyvateľmi kolovali plagáty s textom „Chceme ostrovy Diaoyu a nie 

yen!“ (Downs 1998, s. 132) 

 

5.2 Debata z roku 1996 

 

Podobne ako v roku 1990 sa začali roku 1996 spor aktivisti z japonských 

ultrapravicových organizácií. 14. júla vztýčila skupina mladíkov z Nihon 

Seinensha (Japonský zväz mládeţe) na ostrovoch maják, aby tak potvrdila nárok 

Japonska na ostrovy (Chung 1998, s. 141). Následne 28. augusta potvrdil japonský 

minister zahraničných vecí japonskú pozíciu: „Ostrovy Senkaku boli vţdy 

japonským územím, Japonsko spravuje ostrovy a preto územné problémy 

neexistujú“ (Fravel, s. 152). Hovorca čínskeho ministerstva zahraničných vecí Shen 

Guofan reagoval slovami, ţe Ikedove slová boli „nezodpovedné“ (Gries 2004, s. 

123). Tretieho septembra povedal Shen na tlačovej konferencii, ţe „čo sa týka 

suverenity, čínska vláda nemôţe robiť kompromisy“ (Downs 1998, s. 135).  

Počas septembra rástli nacionalistické nálady na oboch stranách: 9. 

septembra sa na ostrovoch opäť vylodili japonskí aktivisti aby opravili tajfúnom 

zničený maják; 13-14. septembra uskutočnilo čínske loďstvo manévre vo 

Východočínskom mori. Konflikt sa na medzinárodnej úrovni riešil 24. septembra, 

keď sa čínsky a japonský minister zahraničných vecí stretli v sídle OSN v New 
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Yorku a viedli diskusiu v snahe predísť eskalácii konfliktu. Obe strany síce 

zopakovali svoju pozíciu, avšak zhodli sa na tom, ţe nesmú umoţniť nacionalizmu, 

aby zatienil vzťah medzi oboma štátmi. 

Napriek zmierlivému tónu deklarácie sa nepodarilo populárny protest udrţať, 

pretoţe uţ dva dni po podpise zmluvy, 26. septembra, sa utopil občan Hong Kongu 

David Chan. Japonská pobreţná hliadka ho pristihla pri pokuse vztýčiť na jednom 

z ostrovov čínsku vlajku a Chan v panike skočil do vody. Chanova smrť dodala 

vývoju novú dynamiku a vyvolala ešte mohutnejšie protesty.  

 

Domáci zápas o Diaoyu 

Čínski politici reagovali na novú situáciu rýchlo: minister zahraničných vecí 

odcestoval do Tokia, kde podal formálnu sťaţnosť, ale v podstate sa tým záleţitosť 

pre obe strany uzavrela. Úrady sa zamerali na potlačenie protijaponských protestov 

v uliciach miest. Prezident Jiang Zemin zakázal študentské demonštrácie a Štátna 

vzdelávacia komisia nariadila predstaviteľom univerzít, aby citlivo narábali 

s náladami študentov a vyhli sa tak drastickým slovám a skutkom, ktoré by mohli 

uškodiť národnej stabilite a hospodárskemu rastu. Po tom, čo sa v niektorých 

mestách našli na univerzitách plagáty vyzývajúce k protestom, dostali významní 

profesori a spisovatelia upozornenie, ţe sa nesmú vyjadrovať k otázke ostrovov 

Diaoyu. V Pekingu poslala skupina 257 aktivistov list Jiang Zeminovi, v ktorom ho 

vyzývali, aby Čína vyslala na ostrovy jednotky a potvrdila svoju suverenitu. Vláda 

nielen neodpovedala, ale organizátor celej akcie a jeho päť blízkych 

spolupracovníkov boli dočasne poslaní preč z Pekingu (Chung 1998, s. 150-151). 

Strane sa síce podarilo predísť demonštráciám v uliciach, protesty sa ale 

presunuli do tlače a na internet. V Číne teda naďalej existoval dynamický diskurz, 

ktorý konkuroval štátu v otázke nacionalizmu. Počas septembra a októbra poslali 

občania viac ako 37 000 listov a petície s pribliţne 150 tisíc podpismi do novín 
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Renmin ribao (Ľudový denník) a Jiefangjun bao (Denník oslobodeneckej armády), 

v ktorých ţiadali, aby vláda a armáda razantnejšie hájili čínsky nárok na ostrovy 

(Dawns 1998, s. 138). 

Oba významné denníky sa však snaţili vyhnúť sa téme a informácie o dianí 

na ostrovoch boli minimálne. M. Taylor Fravel, ktorý analyzoval výskyt článkov 

o Diaoyu počas celej dekády, dospel k záveru, ţe ani jeden z denníkov nepublikoval 

autorský článok o udalostiach a celé spravodajstvo sa obmedzilo na informácie 

o tlačových konferenciách. Články sa taktieţ nikdy nevyskytli na titulnej strane, ale 

„zahrabané hlboko v novinách“ (Fravel 2010, s. 154). 

Na druhej strane sa však venoval otázke ostrovov Diaoyu veľký počet 

populárnych kníh a článkov. Autori knihy China Can Say No, ktorá vyšla v lete 1996, 

vydali na jeseň doplnok, ktorý sa volal China Can Still Say No. Rozhodnutie vydať 

túto knihu vysvetlili nasledovne: „Mnoţstvo Číňanov vzalo do rúk našu knihu China 

Can Say No a hovorili – prečo ste takí slušní voči Japonsku? Nevidíte, ţe Japonsko 

je ešte horšie ako Amerika?“
24

 Hoci autori verejne deklarovali svoju snahu zaútočiť 

na  Japonsko, v knihe sa uţ o Japonsku s takým elánom nepíše. Tvrdiac, ţe  „Čína 

bola príliš jemná a zdvorilá proti Japonsku“, autori sa snaţia bojovať: „pre väčšinu 

dnešných Číňanov sa uţ začala misia zadrţiavania Japonska, konečný zápas 

o západný Pacifik – ochrana Diaoyu – je uţ na ceste“ (Gries 2004, s. 123). Autori 

dôkladnejšie analyzujú japonskú politiku a implicitne kritizujú vládu za to, ţe 

potlačila verejné protijaponské demonštrácie. 

Kniha Buď ostražitý voči japonskému militarizmu! z roku 1997 taktieţ 

obsahuje kapitolu o kontroverzii ohľadom Diaoyu. Autori vidia japonské ciele 

negatívne: „Japonsko sa nesnaţí o návrat do Ázie ako rovnocenný partner, ale chce 

sa stať pánom....čeliac japonskej hrozbe nesmie Čína uhnúť ani o centimeter.“ Ich 

odkaz čínskym politikom je rovnako nejasný: „Ţiaden Číňan nesmie byť ochotný 

vzdať sa suverenity nad čínskym územím.“ Ak čínska vláda nezaujme pevný postoj, 

                                                           
24

 Martinsen, Joel: When China Learned to Say No. Danwei [on-line]. Dostupné z 

http://www.danwei.org/nationalism/godfathers_of_todays_angry_you.php [cit. 15 apríla 2011] 

http://www.danwei.org/nationalism/godfathers_of_todays_angry_you.php
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čínsky ľud povstane“ (Gries 2004, s. 124). Viacero autorov sa explicitne rozchádza 

so štátnym patriotizmom. Hou Sijie podporuje liberálny populárny nacionalizmus 

proti neliberálnemu pekinskému patriotizmu. 

Druhým veľkým bojiskom za aktivizmus proti Japonsku bol internet. Jedna 

stránka, ktorá sa nazývala „Obráňme ostrovy Diaoyu“ popisovala nárast protestu: 

čínske webstránky publikujú kaţdý deň spontánne mnoţstvo správ, vytvárajú 

aliancie a propagujú emócie o Diaoyu“ (Dawns 1998, s. 142). Študenti taktieţ 

vyuţívali emaily na šírenie správ, ktoré oficiálna tlač ignorovala. 

 

Kooptácia požiadaviek populárnych nacionalistov 

Komunistická strana sa snaţila ako potlačiť, tak aj kooptovať populárny 

aktivizmus. Schéma potlačenia bola obsiahnutá v rámci obeţníka Národnej 

vzdelávacej komisie. Podľa hongkongského denníku Xin Bao obsahovala body ako: 

patriotické akcie potrebujú vedenie; verejnosť nesmie byť schopná organizovať 

spontánne stretnutia; zverejňovanie aktivít protestujúcich musí byť zakázané. 

Viceminister zahraničných vecí sa šiel dokonca osobne presvedčiť na 

Pekinskú univerzitu, ţe študenti neprotestujú a situácia je pokojná (Beukel 2011, s. 

14). Kniha China Still Can Say No, ktorá kritizovala politiku ministerstva 

zahraničných vecí voči Japonsku, bola zakázaná len mesiac po tom, ako vyšla. 

Naopak kniha China Can Say No od tých istých autorov, v ktorej píšu v súlade 

s protiamerickou politikou Pekingu, ostala v kníhkupectvách roky voľne dostupná. 

Potlačená bola aj aktivita na internete. Študentom čínskych univerzít bol na desať 

dní odpojený internet a jeden prominentný aktivista bol zatknutý. 

Strana však reagovala na populárny nacionalizmus aj snahou ho kooptovať. 

Propagandistický aparát uverejnil v médiách argumenty za čínsku suverenitu 

a odsúdenie Japoncov. Liu Jiangyong z Inštitútu medzinárodných vzťahov 

publikoval obsiahlu štúdiu o čínskych historických záznamoch, ktoré dokumentujú 
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čínske nároky, v časopise čínskej Akadémie sociálnych vied. Renmin ribao (Ľudový 

denník), ktorý vyjadruje oficiálne názory strany, publikoval úvodník s názvom 

„Japonsko, nerob hlúposti“, v ktorom odcudzuje kroky japonských politikov (Gries 

2004, s. 125). Úvodník sa snaţil ovládnuť protijaponský hnev. Fakt, ţe viacero 

japonských kníh na túto tému obsahuje v názve frázu „nerob hlúposti“, napovedá, ţe 

sa denníku podarilo kooptovať populárne sentimenty. 

Dlhšie články v angličtine v časopisoch The China Daily a The Beijing 

Review taktieţ obhajovali čínsku suverenitu. Ich cieľom bolo získať na svoju stranu 

mienku západu, ale aj získať navrch nad domácimi kritikmi tým, ţe ovládli diskurz 

na medzinárodnej úrovni. Je zrejmé, ţe aj keď strana zvolí taktiku potlačenia 

protestu a násilného ovládnutia diskurzu, nemá v skutočnosti taký monopol na 

domáci nacionalizmus ako sa to zdá zo západu. A keďţe populárny nacionalizmus 

môţe ohroziť legitimitu strany, stáva sa významnejším prvkom v rámci čínskej 

politiky voči Japonsku. 

 

Narušenie cieľov strany 

Konanie vedenia strany počas diskurzov o suverenite nad ostrovmi Diaoyu 

z rokov 1990 a 1996 ukazuje veľmi odlišný stav nacionalizmu v čínskej spoločnosti 

neţ aký prezentuje beţná literatúra. Pred kaţdou z kríz posilňovala strana 

protijaponské nálady aby zvýšila svoju domácu legitimitu, a zároveň sa snaţila 

navonok udrţať dobré hospodárske vzťahy s Japonskom, aby posilnila hospodársky 

rast. Obnovené japonské nároky na ostrovy vytvorili konflikt medzi týmito cieľmi. 

V oboch prípadoch sa strana rozhodla podporiť hospodársky rast na úkor svojho 

nacionalistického kreditu. Lepšia mocenská pozícia Číny roku 1996 umoţnila 

asertívnejšiu diplomatickú odpoveď, napriek tomu strana razantne potlačila 

populárny nacionalizmus, ktorý začal rásť do tej miery, ţe mohol poškodiť 

bilaterálne vzťahy. Vláda bola ochotná znášať domáce náklady v podobe zníţenej 

legitimity a dokonca tolerovala určitú kritiku.  
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I keď sa dá povaţovať zvládnutie protestov za úspech strany, jej pozícia 

ostáva krehká. Nároky na legitimitu závisia na výkone a dosiahnutí 

nacionalistických a ekonomických cieľov. Vláda má len obmedzené moţnosti, aby 

tieto ciele dosiahla a bude mať ťaţkosti zvládnuť rastúce očakávania, ktoré vládne 

ciele prinášajú. Dosiahnutie nacionalistický cieľov, ako reunifikácia s Taiwanom, 

kontrola nad Spratlyovými ostrovmi
25

 a ostrovmi Diaoyu, rast vplyvu v Ázii a väčšia 

medzinárodná prestíţ závisia na relatívnej sile Číny. Agresívna snaha dosiahnuť tieto 

ciele bude narušovať hospodársky výkon a vláda si vţdy bude musieť medzi týmito 

cieľmi vybrať. Takéto situácie otvárajú priestor pre populárny nacionalizmus, ktorý 

je vţdy pripravený vstúpiť do diskurzu so stranou a snaţiť sa prezentovať a presadiť 

svoje pozície. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
25

 Spratlyove ostrovy sú skupina neobývaných koralových ostrovov v Juhočínskom mori, na ktoré si 

okrem Číny robia nárok Vietnam, Taiwan, Malajzia, Filipíny a Indonézia. 
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6 Záver 

 

Súbor komplexných zmien, ktoré zasiahli čínsku spoločnosť na prelome 

osemdesiatych a deväťdesiatych rokov minulého storočia, zmenil nastavenie 

vzťahov medzi štátom a spoločnosťou. Marxizmus a pragmatizmus ako prevládajúce 

ideológie prestali vyhovovať ako vládnucej elite, tak aj širokým vrstvám a začala sa 

hľadať nová ideológia, ktorou by sa Čína mohla orientovať v budúcnosti. Touto 

novou ideológiou sa stal nacionalizmus. Avšak kým konsenzus o tom, ktorú 

ideológiu prijať, sa zrodil prekvapivo ľahko a v podstate všetky vrstvy spoločnosti sa 

k nej prihlásili, nedošlo sa ku konsenzu o tom, aký nacionalizmus prijať. 

Nacionalizmus hlásaný štátom je síce prijímaný veľkou časťou spoločnosti, nie však 

v úplnosti a bez výhrad. V tretej kapitole tejto práce som sa snaţil sledovaním 

určitých hnutí v rámci populárnej spoločnosti definovať tri hlavné myšlienkové 

prúdy, ktoré tvoria alternatívu k štátom hlásanej verzii nacionalizmu.  

Neoautoritársky prúd, nativisti a kultúrni nacionalisti sa rekrutujú z odlišných 

zloţiek spoločnosti a nimi hlásaný nacionalizmus zďaleka nespĺňa všetky definície 

nacionalizmu. Najčastejšie sa zdá, ţe slovo nacionalizmus, ktoré často vo svojich 

verejných vystúpeniach pouţívajú, je jediným skutočným pojítkom s nacionalizmom. 

Jedným z moţných vysvetlení tohto javu je názor Simona Shena (Shen 2010, s. 10), 

ţe v Číne neexistuje skutočná občianska spoločnosť a pláštik nacionalizmu 

umoţňuje rôznym záujmovým skupinám vstúpiť do otvorenej diskusie so štátom. 

Na bliţšie analyzovaných diskurzoch o Nankingskom masakre, Zeng Guofanovi 

a suverenite nad ostrovmi Diaoyu je vidieť, ako tieto spoločenské alternatívy 

vstupujú do diskusie so štátnym nacionalizmom. Hľadajú platformu, na ktorú môţu 

vstúpiť, prezentovať svoje názory a pozície a čakať na reakciu oficiálnych kruhov. 

Sledované diskusie sa viedli na stránkach historiografických a populárnych 

časopisov a kníh, na internetových fórach a v uliciach. Mnoţstvo analogických 

diskurzov je prítomných v rôznych médiách: v kinematografii poskytujú príklad 
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diela slávnych reţisérov Zhanga Yimou a Chena Kaige zo začiatku deväťdesiatych 

rokov, na čínskom internete je mnoţstvo nacionalistických fór, na ktorých sa vedú 

zúrivé diskusie o vnútornej politike a medzinárodných udalostiach, debata sa 

niekedy tak vyostrí, ţe mnoho ľudí vyrazí do ulíc, ako sa stalo v prípade protestov 

ohľadom ostrovov Diaoyu v roku 1996. 

 

Reakcia strany na populárny nacionalizmus 

Štát reagoval na konkurenciu vychádzajúcu od populárnych nacionalistov 

viacerými spôsobmi: potlačením, kooperáciou a kooptáciou. V prípade ostrovov 

Diaoyu šlo strane primárne o potlačenie protestov. I keď sa jej to krátkodobo 

podarilo, záleţitosť suverenity nad ostrovmi je latentným zdrojom protestov, ktoré sa 

okrem rokov 1990 a 1996 ešte viackrát zopakovali v prvej dekáde 21. storočia 

a naposledy v decembri 2010.  

Hlas populárnych nacionalistov v diskurze so stranou má potenciál 

mohutnieť s tým, ako rastie internetová penetrácia v Číne. Internet ako platforma, na 

ktorej sa dá ľahko prezentovať svoje myšlienky a spájať sa s druhými, v debate 

z roku 1990 nefiguroval vôbec a v roku 1996 sa vyskytol len v obmedzenej forme. 

Vypnutie internetu na univerzitách na desať dní bolo jednoduché a veľmi účinné 

riešenie, ktoré sa však nedá pouţiť do budúcnosti. S tým sa zniţuje i schopnosť 

potlačenia prejavov populárneho nacionalizmu. 

Kooperácia vníma strana ako ţiadaným stav interakcie medzi štátom 

a populárnymi nacionalistami. Strana môţe vyuţiť ľudové protesty vo svoj prospech, 

ako sa to stalo napríklad roku 1999 po bombardovaní čínskej ambasády v Juhoslávii 

lietadlami NATO. KSČ dala voľný priechod spontánnym výbuchom emócií, nechala 

ľudí pochodovať mestami a svoju agresívnu diplomaciu najmä voči Spojeným 

štátom podporila argumentom, ţe zastáva názory ľudu. Tým si upevnila legitimitu. 
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Kooptácia je situácia, v ktorej strana za účelom stlmiť napätie ustúpi 

populárnymi nacionalistom a prijme časť ich poţiadaviek. Je to veľmi zloţitý proces, 

pri ktorom nesmie vzniknúť zdanie, ţe strana ustupuje. Ako ukazuje príklad úspechu 

ovládnutia diskurzu prijatím argumentov populárnych nacionalistov v prípade 

ostrovov Diaoyu, strane sa podarilo kooptovať postoje populárnych nacionalistov 

a ovládnuť tak diskurz. 

Vzhľadom na rastúce moţnosti populárnych nacionalistov vyjadriť svoje 

názory a konfrontovať ich s oficiálnymi stanoviskami je pre komunistickú stranu 

čoraz ťaţšie v úplnosti potláčať prejavy opozície. Preto sa stratégia mení z nulovej 

tolerancie na kooptáciu myšlienok a prúdov v snahe dominovať v nacionalistickom 

diskurze.  

Predstavitelia štvrtej a piatej generácie vedenia Komunistickej strany Číny sa 

snaţia vytvoriť prostredie, ktoré podporuje hospodársky rast a rozvoj. Avšak rastúci 

tlak spoločnosti na vedenie strany ju núti nielen zabezpečiť ekonomické potreby, ale 

aj uspokojovať nacionalistické ašpirácie. Tieto ašpirácie sa niekedy dopĺňajú 

s cieľmi strany, niekedy sa však medzi nimi vyskytnú závaţné protiklady 

a populárny tlak môţe obmedziť rozhodovacie moţnosti štátu. Populárny 

nacionalizmus bude kopírovať orientáciu strany v situáciách akými sú napríklad 

kritika univerzálnych západných hodnôt alebo amerického unilateralizmu. Takéto 

prejavy nacionalizmu by nemali vytvárať problémy na domácej pôde a sú schopné 

podporiť oficiálnu pozíciu.   

Avšak kritika najdôleţitejších obchodných partnerov, Svetovej Banky, 

liberálnej ekonomiky a pod. spôsobuje strane problém dosiahnuť svoje ekonomické 

ciele. Priame útoky na legitimitu strany od intelektuálov zase otriasajú pozíciou 

vlády a jej politika je potom vo verejnosti príjimaná s nedôverou. 

 Snaha transformovať nacionalizmus na zdroj legitimity znamená, ţe čínski 

lídri bojujú o preţitie a zachovanie súčasného politického systému. Politické reformy, 

ktoré sa uskutočnili za posledných dvadsať rokov naznačujú, ţe sa vláda naďalej 
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snaţí nachádzať nové zdroje legitimity a tým opustiť vratkú plochu nacionalizmu. 

Rozšírenie pouţitia miestnych volieb ako prostriedku na ukáznenie skorumpovaných 

úradníkov je len jedným z príkladov ako sa zvyšuje legitimita strany a zlepšuje 

spôsobilosť štátu. Elisabeth Economy (Economy 2004, s. 96-109) vymenúva 

mnoţstvo ďalších reforiem a opatrení, ako napríklad programy sociálneho 

zabezpečenia, podpora vzniku mimovládnych organizácií či otvorenie strany pre 

podnikateľov, ktorými sa strana snaţí preniknúť do  nových oblastí pôsobenia 

a rozšíriť tak zdroje svojej legitimity.   

Politické reformy preto môţu zníţiť závislosť vlády na nacionalizme ako 

zdroji legitimity a takto zmierniť riziká a dopady konkurencie populárneho 

nacionalizmu. Uspokojenie poţiadaviek populárnych nacionalistov na udrţanie 

suverenity nad ostrovmi Diaoyu alebo námietky v oblasti historiografie sú menej 

dôleţité pre vládu, ktorá má aj iné zdroje legitimity a podpory.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



69 
 

Bibliografia: 

 

Anderson, Benedict. (1983) Imagined Communities: Reflections on the Origin and 

Spread of Nationalism. London: Verso. 

Barmé, Geremie. (1996) Shades of Mao: The Posthumous Cult of the Great Leader. 

Armonk: M. E. Sharpe. 

Barša, Pavel a Strmiska, Maximilán. (1999) Národní stát a etnický konflikt. Brno: 

CDK. 

Bernstein, Richard and Munro, Ross H. (1997) The Coming Conflict With 

China. New York: Alfred A. Knopf. 

Beukel, Erik. (2011) Popular Nationalism in China and the Sino-Japanese 

Relationship. DIIS Report, Vol. 7, No. 1, s. 1-32. 

Blanchard, Jean-Marc. (2000) The U. S. Role in the Sino-Japanese Dispute over the 

Diaoyu (Senkaku) Islands, 1945-1971. The China Quarterly, Vol. 41, No. 161, s. 95-

123. 

Changová, Iris. (2010) Nankingský masakr: nejkrvavější prolog druhé světové války. 

Praha: Naše vojsko. (Preloţil Jiří Gojda) 

Chang, Maria Hsia. (2001) Return Of The Dragon: China's Wounded Nationalism. 

Boulder: Westview Press. 

Chen, Zhimin, 2005: Nationalism, Internationalism, and Chinese Foreign Policy. 

Journal of Contemporary China, Vol. 42, No. 12, s. 35-53. 

Chun, Allen. (1996) Fuck Chineseness: On the Ambiguities of Ethnicity as Culture 

as Identity. Boundary 2, Vol. 23, No. 2, s. 111-138. 

http://books.google.sk/books?id=sk9_YdpKYGcC&printsec=frontcover&dq=shades+of+mao+the+posthumous+cult+of+the+great+leader&source=bl&ots=q2nRl6IzbI&sig=zYW0RRqjXkNHv9enNOZyvtJcFEI&hl=sk&ei=0b3iTJnMAZHvsgafvZnaCw&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=3&ved=0C


70 
 

Chung, Chien-peng. (1998) The Diaoyu/Tiaoyutai/Senkaku Islands dispute: 

Domestic politics and the limits of diplomacy. Asian Review; Vol. 16, No. 3, s. 135-

164. 

Deans, Phil. (2005) Nationalism and National Self-Assertion in the People´s 

Republic of China: State Patriotism versus Popular Nationalism? The Copenhagen 

Journal of Asian Studies, Vol. 21, No. 1, s. 45-63. 

Downs, Erica Strecker and Saunders, Phillip C. (1998) Legitimacy and the Limits of 

Nationalism. China and the Diaoyu Islands. International Security, Vol. 23, No. 3., s. 

114-146. 

Duara, Prasenjit. (1993a) Provincial Narrative of the Nation: Centralism and 

Federalism in Republican China. In: Befu, Harumi. (ed)  Cultural Nationalism in 

East Asia. Representation and Identity. Berkeley: University of California Press, s. 

9-35. 

Duara, Prasenjit. (1993b) De-Constructing the Chinese Nation. The Australian 

Journal of Chinese Affairs, Vol. 30, No. 2, s. 1-26. 

Economy, Elisabeth. (2004) Don't Break the Engagement. Foreign Affairs, Vol. 83, 

No. 3, s. 96 – 109. 

Fewsmith, Joseph. (1995) Neoconservatism and the End of the Dengist Era. Asian 

Survey, Vol. 35, No. 7, s. 635-651.  

Fravel, M. Taylor (2010) Explaining Stability in the Senkaku (Diaoyu) Islands 

Dispute. In Curtis, Gerald (ed.) Getting the Triangle Straight: Managing China-

Japan-US Relations. Tokyo: Japan Center for International Exchange, s. 144-164.  

Friedman, Edward. (1994) Reconstructing China's National Identity: A Southern 

Alternative to Mao-Era Anti-Imperialist Nationalism. The Journal of Asian Studies, 

Vol. 53, No. 1, s. 67-91. 



71 
 

Friedman, Edward. (1994) Democracy and “Mao fever”. The Journal of 

Contemporary China, Vol. 6, No. 2, s. 84-95.  

Gellner, Ernest. (1983) Nations and Nationalism. Ithaca: Cornell University Press. 

Goldman, Merle. (1999) Politically-Engaged Intellectual in the 1990s. The China 

Quarterly, Vol. 40, No. 159, s. 700-711. 

Gries, Peter Hays. (2004) China’s New Nationalism: Pride, Politics, and Diplomacy. 
Berkeley and London: University of California Press. 

Gries, Peter Hays. (2005) The Koguryo Controversy, National Identity, and Sino-

Korean Relations Today. EAST ASIA, Vol. 22, No. 4, s. 3–17. 

Gries, Peter Hays. (2006) China and Chinese Nationalism. In: Delanty, Gerard and 

Kumar, Delanty (eds.): The SAGE Handbook of Nations and Nationalism. London: 

Sage, s. 488-500. 

Guo, Yingjie. (2004) Cultural Nationalism in Contemporary China: The Search for 

National Identity under Reform. London and New York: RoutledgeCurzon. 

Guo, Yingjie and He, Baogang. (1999) Reimagining the Chinese Nation: The "Zeng 

Guofan Phenomenon". Modern China, Vol. 25, No. 2, s. 142-170. 

Harrison, Henrietta. (2001) China: Inventing the Nation. London and New York: 

Arnold. 

Hobsbawm, Eric. (1983) The Invention of Tradition. Cambridge: Cambridge 

University Press. 

Hobsbawm, Eric. (1992) Nations and Nationalism since 1780: Programme, Myth, 

Reality. Cambridge: Cambridge University Press. 

Huntington, Samuel. (1993) The Clash of Civilizations. Foreign Affairs, Vol. 72, No. 

3, s. 22-49. 



72 
 

Hyer, Eric. (1995) The South China Sea Disputes: Implications of China's Earlier 

Territorial Settlements. Pacific Affairs, Vol. 68, No. 1, s. 34-54. 

Klimeš, Ondřej (2010) Krize   legitimity   Komunistické   strany  Číny   a   Chu  Ťin-

Tchaova demokracie. Mezinárodní politika, ročník 34, číslo 3, s. 25-27. 

Krauthammer, Charles (1995) Why we must contain China. Time [on-line]. 31. júla 

1995. Dostupné z 

http://www.time.com/time/magazine/article/0,9171,983245,00.html [cit. 15. apríla 

2011]. 

Liu, Toming J. (2001) Restless Chinese Nationalist Currents in 1980s and the 1990s: 

A Comparative reading of River Elegy and China Can Say No. In: Wei, George and 

Liu, Xiaoyuan (eds.) Chinese Nationalism in Perspective: Historical and Recent 

Cases. Westport: Greenwood Press, s. 205-232. 

Lovell, Julia. (2006) The Politics of Cultural Capital: China's Quest for a Nobel 

Prize in Literature. Honolulu: University of Hawaii Press. 

Meisner, Maurice J. (2007) Mao Zedong: a Political and Intellectual Portrait. 

Cambridge: Polity Press. 

Misra, Kalpana. (2001) Curing the Sickness and Saving the Party: Neo-Maoism and 

Neo Conservatism in the 1990s. In: Hua, Shiping (ed.) Chinese Political Culture, 

1989-2000. Armonk: M.E.Sharpe, s. 133-160. 

Rawnsley, Gary D. (ed.) (2006) Political Communications in Greater China: The 

Construction and Reflection of Identity. London and New York: Routledge Curzon. 

Saich, Anthony. (2004): Governance and Politics of China. New York: Palgrave 

Macmillan Press. 

Sautman, Barry. (2001) Peking Man and the Politics of Paleoanthropological 

Nationalism in China. The Journal of Asian Studies, Vol. 60, No. 1, s. 95-124. 

http://www.umv.cz/cz-detail-226804-mezinarodni-politika-3-2010.html
http://www.umv.cz/cz-detail-226804-mezinarodni-politika-3-2010.html
http://www.time.com/time/magazine/article/0,9171,983245,00.html


73 
 

Seo, Jungmin. (2008). The Politics of Historiography in China: Contexualizing the 

Koguryo Controversy. Asian Perspective, Vol. 32, No. 3, s. 39-58.  

Shambaugh, David. (1991) China in 1990: The Year of Damage Control. Asian 

Survey, Vol. 31, No. 1, s. 36-49. 

Shen, Simon (2007) Redefining Nationalism in Modern China. Sino-American 

Relations and the Emergence of Chinese Public Opinion in the 21st Century. 

London: Pallgrave Macmillan. 

Smith, Anthony D. (1993) National Identity. Reno: University of Nevada Press. 

Townsend, James. (1996) Chinese Nationalism. In: Unger, Jonathan (ed.). Chinese 

Nationalism. Armonk: M.E. Sharpe.  

Waldron, Arthur (1990) The Great Wall of China: From History to Myth. 

Cambridge: Cambridge University Press. 

Watson, James L. (1991) The Renegotiation of Chinese Cultural Identity in the Post-

Mao Era. University of Hong Kong [on-line]. Dostupné z 

http://hub.hku.hk/bitstream/10722/42558/1/04.pdf [cit. 15. apríla 2011]. 

Weigelin-Schwiedrzik, Susanne. (2005) Weltgeschichte und chinesische Geschichte: 

Die chinesische Historiographie des  20. Jahrhunderts zwischen Universalität und 

Partikularität. In: Grander   Margarete (ed.) Globalisierung   und   Globalgeschichte. 

Wien , s. 139-161. 

Xu, Ben. (2001) Chinese Populist Nationalism: Its Intellectual Politics and Moral 

Dilemma. Representations, Vol. 76, No. 1, s. 120-140. 

Xu, Guangqiu. (2001) Anti-Western Nationalism in China, 1989-99. World Affairs, 

Vol. 163, No. 4 s. 151-163. 

Yang, Daoqing (2000) The Challenges of the Nanjing Massacre: Reflections on 

Historical Inquiry. In Fogel, Joshua A. (ed.) The Nanjing Massacre in History and 

Historiography. Berkeley: University of California Press, s. 133-180. 

http://hub.hku.hk/bitstream/10722/42558/1/04.pdf
http://hub.hku.hk/bitstream/10722/42558/1/04.pdf
http://hub.hku.hk/bitstream/10722/42558/1/04.pdf


74 
 

Yu, Xintian. (2007) The Role of Soft Power in China’s External Strategy. Global 

Review, Trial Issue, s. 113-127. 

Yuen, Peter Yui Chi. (2003) Civilisation Online: How the Internet challenges elite 

discourses of the Chinese nation(s). Hawaii International Conference on Social 

Science Papers [on-line]. Dostupné z 

http://www.hicsocial.org/Social2003Proceedings/Peter%20Yui%20Chi%20Yuen.pd

f    [cit. 15. apríla 2011]. 

Zha, Daojiong. (2005) Researching Chinese Nationalism: The Foreign Relations 

Dimension. In: Nyiri, Pal and Breidenbach, Joanna (eds.) China Inside Out: 

Contemporary Chinese Nationalism and Transnationalism. Budapest: Central 

European University Press, s. 55-70. 

Zhao, Henry Y. H. (2003) The River Fans Out: Chinese Fiction Since the Late 1970s. 

European Review, Vol. 11, No. 2, s. 193-208. 

Zhao, Suisheng. (2000) Chinese Nationalism and its International Orientations. 
Political  Science Quarterly,  Vol. 115,  No. 1, s. 1-33. 

Zhao, Suisheng. (2004) A Nation-State by Construction: Dynamics of Modern 

Chinese Nationalism. Stanford: Stanford University Press.  

Zhao, Suisheng. (2008) The Olympics and Chinese Nationalism. China Security, Vol. 

4, No. 3, s. 48-57. 

Zheng, Yongnian. (1999) Discovering Chinese nationalism in China: Modernization, 

Identity, and International Relations. Cambridge: Cambridge University Press. 

 

http://www.hicsocial.org/Social2003Proceedings/Peter%20Yui%20Chi%20Yuen.pdf
http://www.hicsocial.org/Social2003Proceedings/Peter%20Yui%20Chi%20Yuen.pdf

