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Oponentský posudek na magisterskou práci Ondřeje Vařila  

„Bathangský incident: Konec tradičního Khamu a počátek expanze dynastie Qing 

v sichuansko-tibetském pohraničí“ 

 

 Předkládaná diplomová práce se primárně věnuje výbuchu lokálního násilí a odporu 

proti qingské správě na tibetsko-čínském pomezí roku 1905, který vešel do dějin pod 

označením Bathangský incident. Záběr práce je však daleko širší, neboť hlubší analýza 

událostí a procesů vedoucích k samotnému incidentu si vyžádala poměrně rozsáhlý úvod 

mapující nejen mocenskou situaci v Bathangu a jeho okolí, ale také principy qingské správy 

ve východotibetském Khamu a s tím související lokální dějiny širší oblasti. Tento úvod by se 

mohl zdát vzhledem k zadání práce jako dosti široký, avšak pochopení užších souvislostí 

podobný přístup vyžaduje, a proto jej pokládám a velmi potřebnou součást práce mající širší 

platnost (nejen v souvislosti s Bathangským incidentem, ale s vývojem taktiky císařské správy 

nehanských území obecně). Je třeba vyzdvihnout, že je psán velmi srozumitelně a jasně, bez 

zabíhání do zbytečných detailů. Autorovi se podařilo sledovat procesy a principy mocensko-

politického rozložení sil v tomto regionu a jde tak říkajíc spíše po strukturách než 

jednotlivostech, což velmi usnadňuje pochopení základních tezí vysvětlujících okolnosti 

vzniku Bathangského incidentu a jeho následky pro celé tibetsko-čínské pohraničí.  Samotný 

incident je pak popsán velmi detailně s využitím primárních pramenů úřední povahy 

(memoranda a edikty císařské vlády), korespondence, ale i cestovních deníků císařských 

úředníků či Evropanů, kteří se v té době v oblasti pohybovali. Je pravda, že autor nevyužívá 

prameny v tibetštině (jsou-li nějaké?), avšak je otázkou, nakolik je něco takového možné 

předpokládat u diplomanta oboru sinologie. Každopádně je třeba říci, že ačkoli pracuje 

s čínskými zdroji zprostředkovávajícími především pohled dvora, daří se mu zachovávat 

zdravý odstup, jenž mu umožňuje posoudit události kriticky a zasadit je do potřebného 

kontextu. Jedná se o velmi kvalitní práci, v níž diplomant nesporně prokázal potřebné znalosti 

jazyka a tématu i schopnost pracovat s historickými prameny a sekundární literaturou. Níže 

uvedené připomínky jsou proto míněny spíše jako osobní poznámky autorovi a otázky do 

diskuse v rámci obhajoby. 

Jedním z aspektů mocenské situace Bathangu, který je velmi pěkně nastíněn v předkládané 

práci, je proces hanského obchodního podnikání a pronikání na nehanská území, které šlo 

ruku v ruce s expanzí úřední moci. Zde by bylo možné odkázat na velmi podobné aktivity 
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songského dvora v rámci jižního a jihozápadního Sichuanu v 11.-12. století či časově bližší 

problémy v Yunnanu (Panthaiské povstání, které mimo jiné podnítili roztržky mezi Hany a 

dalšími etniky v místních dolech), které se v lecčems podobaly situaci v Bathangu na přelomu 

19. a 20. století. V rámci rozboru aktivit obchodnických spolků by bylo vhodné zmínit 

zvláštní roli, kterou podobná sdružení sehrávala při správě státu. Qingská administrativa byla 

svým způsobem minimalistická a snažila se opírat o již existující infrastrukturu společenské 

hierarchie a organizací nestátního charakteru, které tak trochu suplovaly státní správu. 

V tomto kontextu by pak nebylo nic divného, že přítomnost a aktivity hanských obchodníků 

vyvolávaly nelibost místních obyvatel, jelikož byly zcela správně nahlíženy jako prodloužená 

ruka císařské vlády v Pekingu.  

Další dvě otázky či připomínky vlastně souvisejí s charakterem práce, která, jak jsem již 

uvedl, sleduje struktury a procesy vývoje spíše než jednotlivosti. V některých případech by 

však možná exkurz na nižší úroveň konkrétních osob a událostí nebyl od věci a pomohl by 

osvětlit některé nejasnosti. Například na str. 34 mluví autor o bathangském klášteře jako jedné 

z politických sil v oblasti a současně mluví o „světské moci ve Lhase“. Jak tomu rozumět? Ba 

čhöde bylo gelugpovskou institucí a vláda ve Lhase byla principiálně vládou dalajlamovou, 

tedy vládou školy Gelugpa. Bylo by proto záhodno rozvést, proč je autor vnímá jako dva 

odlišné mocenské subjekty s odlišnými zájmy. Nabízí se zde také otázka, zda klášter nebyl 

sídlem významné reinkarnační linie s vlastním pozemkovým majetkem, jako tomu bylo 

například v Labrangu či Kumbumu, kde tak mohly být ve hře další parciální zájmy. Jaký byl 

tedy vztah opatů Bathangu ke Lhase a také k místním vládcům (tusi)? V samotném Khamu 

například převtělenecká linie Dagjabu či phagpalhaové v Čhamdu vládli sice v kontaktu 

s gelugpovskou hierarchií ve Lhase, ale fakticky jako vládci samostatných církevních 

knížectví. Naproti tomu v Derge byla náboženská autorita spojená se světskou mocí a 

královská rodina vlastně stála v čele náboženské hierarchie a její členové současně byli králi a 

představenými hlavní klášterní instituce. Jaká byla situace v Bathangu?  

S tím souvisí i můj poslední postřeh. V průběhu čtení celé práce jsem se nemohl ubránit 

dojmu, že autor nemá zcela ujasněn postoj k tusiům a charakteru jejich moci. Často mluví o 

tom, že byli úředníky dosazovanými císařem a že tedy vlastně představovali svého druhu 

císařskou správu v oblasti, ale mocenská realita, kterou sám správně popisuje, napovídá tomu, 

že jejich vztah ke dvoru byl spíše formální a legitimita jejich postavení pramenila z vícerých 

zdrojů. Jaký byl například vztah oněch dvou prvních depů vyslaných Lhasou a pozdějších 

tusiů, kteří byli aktéry Bathangského incidentu? Nejednalo se vlastně o dynastie dědičných 
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vládců, jež qingský dvůr jen potvrzoval, jako tomu bylo například v případě Derge? Anebo 

mohl dvůr takové vládce dosazovat libovolně, jak činil na jiných územích čínského 

jihozápadu?   

Celkově je třeba vyzdvihnout šíři shromážděných pramenů v čínštině a velmi pečlivou práci 

při jejich překladu a následné analýze, při níž diplomant prokázal potřebný uvážlivý a kritický 

přístup. Je sice možné polemizovat o doslovném překladu některých pasáží ediktů a 

memorand císařských úředníků, nicméně na celkové správné interpretaci těchto dobových 

dokumentů to nic nemění a je třeba vyzdvihnout úsilí, s nímž se autor vyrovnal s překladem 

nelehkého jazyka těchto textů. 

Obecně bych měl k překladům pouze jedinou poznámku, a sice ke slovu fan 番 , které 

diplomant překládá vesměs jako „barbarský“ či „barbaři“. Po zkušenostech ze setkání 

s čínskými akademiky, kteří zcela volně operují s anglickým pojmeme „barbarian“ jako s 

technickým termínem označujícím jednoduše ty druhé, aniž by si byli vědomi jeho 

pejorativních konotací, myslím, že v případě fan a podobným pseudoetnonym je situace 

obdobná. Termín označoval určitou konkrétní kategorii poddaného lidu, tedy někoho, kdo 

není Han a nepodléhá běžné správě kariérních úředníků. Distinkce kultury sice byla vždy 

inherentně přítomna, ale užití slova barbaři/barbarský pociťuji jako možná příliš silné. 

Uvažoval bych proto o překladu pomocí méně zatíženého pojmu. 

 

Celkové hodnocení: 

Po formální stránce je práce psaná pěkným a bohatým jazykem s obvyklou a přijatelnou 

mírou drobných šotků, mimo jiné v přepisech z tibetštiny (např. Katog místo Kathog na str. 

21, Dragjab místo Dagjab v průběhu celé práce či  Washul Sertar místo Wašul Serthar 

v poznámce 18).  Pasáže přeložené s klasické čínštiny vhodně doplňují text práce a dokládají 

argumenty diplomanta, jenž prokázal schopnost pracovat s lingvisticky i interpretačně 

náročnými primárními prameny a zasadit je do potřebného kontextu. Vedle popisu samotného 

incidentu se diplomantovi podařilo analyzovat mocenskou situaci Bathangu a potažmo i širší 

oblasti Khamu a velmi pěkně zmapovat složitý, několikaúrovňový vztah mezi qingskou 

vládou sledující vlastní zájmy v oblasti a snažící se pod tlakem západních mocností 

vystupovat jako suzerén celého Tibetu, dalajlamovou vládou ve Lhase a rozličnými místními 

elitami. Bathangský incident je tak zasazen do širšího kontextu mezinárodního i 

vnitropolitického vývoje. Bližší pohled na toto periferní území a incident zdánlivě pouze 

lokálního významu tak nabízí širší vhled do dynamiky transformace qingské říše nucené 
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k modernizaci a přehodnocování tradičních přístupů a forem vlády. Diplomovou práci 

považuji za fascinující sondu do dějin moderní Číny, která vrhá nové světlo na vzájemné 

vztahy Tiběťanů, Hanů a Mandžuů. Z tohoto důvodu navrhuji hodnotit předkládanou práci 

jako výbornou. 

 

 

 

 

                              

V Praze dne 1. 9. 2016 

Mgr. Jakub Hrubý, Ph.D 

Orientální ústav AV ČR, v. v. i.         

           

 

 


