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Posudok vedúceho práce 

 

Témou predloženej magisterskej práce je Bathangský incident z jari roku 1905, ktorý 
predstavuje dôležitú historickú udalosť z hľadiska dejín Khamu, východného Tibetu, ale aj 
širšie v kontexte nastolenia čínskej vlády v období dynastie Qing v periférnych oblastiach 
Tibetskej náhornej plošiny.  

Autor práce, Bc. Ondřej Vařil, prácu predkladá v magisterskom študijnom programe sinológia, 
ale preukázal v nej aj veľmi dobrú znalosť tibetských dejín, kultúrnych a náboženských reálií, 
ako aj tibetského jazyka. Úspešne tak nadväzuje na tradície českej/československej sino-
tibetanistiky, na začiatku ktorej stál pred 60 rokmi profesor Josef Kolmaš (ktorého diplomovú 
prácu obhájenú na rovnakom pracovisku O. Vařil cituje). Autorovi sa podarilo správne 
identifikovať pomerne veľké množstvo primárnych čínskych prameňov a opiera sa aj 
o relevantnú a aktuálnu sekundárnu literatúru (sinologickú i tibetologickú) v západných 
jazykoch. Okrem čínskych primárnych prameňov pracoval aj s primárnymi prameňmi 
v západných jazykoch (z pera misionárov, cestovateľov, diplomatov), ktoré ponúkajú inú 
perspektívu a vhodne dopĺňajú pohľad čínskych prameňov. V práci nenájdeme zmienku 
o nijakom tibetskom primárnom prameni – neexistuje? Prípadne ho nemal autor k dispozícii?  

Dejiny Khamu (ako názorne ilustruje aj predložená magisterská práca) predstavuje pomerne 
komplikovaný problém aj vzhľadom na geografickú roztrieštenosť tohto periférneho regiónu 
(podobne ako napríklad Amdo, severovýchodný Tibet, periférneho v dvojitom zmysle – 
jednak z perspektívy Lhasy, ale aj z perspektívy Pekingu; no zároveň treba dodať, že dejiny 
Khamu nemožno vnímať iba ako marginálnu otázku dejín Centrálneho Tibetu či Číny, ale 
predstavujú zaujímavý výskumný problém sui generis). Komplikované, často neprehľadné (a 
v prípade konkrétnych lokalít dodnes iba v hrubých rysoch spracované) dejiny Khamu súvisia 
práve s prelínaním záujmov čínskej vlády v Pekingu a tibetskej vlády v Lhase, ale aj 
s rozličnými lokálnymi aktérmi (miestni tibetskí klanoví vládcovia; tusi legitimizovaní čínskou 
cisárskou mocou; sekulárni tibetskí vládcovia verzus tibetské náboženské autority, pričom 
Kham je dodnes charakteristický aj pomerne komplexnou náboženskou situáciou, keďže tu 
pôsobia kláštory rozličných tibetských buddhistických tradícií a aj bönu; čínski obchodníci; 
počnúc 19. storočím začali istú rolu v lokálnej politike zohrávať aj západní aktéri – katolícki 
a neskôr aj protestantskí misionári). V porovnaní napríklad s dejinami Centrálneho Tibetu 
predstavuje Kham pre historika väčšiu výzvu a solídne sinologické aj tibetologické poznatky. 
Ako ukazujú úvodné štyri kapitoly diplomovej práce, Ondřejovi Vařilovi sa podarilo 
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v relevantnej literatúre dobre zorientovať a ponúka veľmi solídny prehľad dejín Khamu a aj 
konkrétne oblasti Bathangu od 7. storočia nášho letopočtu až do začiatku 20. storočia. Vývoj 
v Khame určovali jednak „ozveny“ udalostí v Centrálnom Tibete a v Číne, ale aj vnútorná 
dynamika vyplývajúci z jeho vyššie spomínanej heterogénnosti, ktorá viedla 
k fragmentárnosti dejín Khamu.  

Z hľadiska zadania diplomovej práce je kľúčová 5. kapitola, v ktorej autor veľmi podrobne 
a prehľadne dokumentuje genézu vzbury v Bathangu (reformy ambana Feng Quana, ktoré 
viedli začiatkom roku 1905 k postupnému zvyšovaniu napätia) až po prepuknutie násilia 
zameraného proti Feng Quanovi, qingským úradníkom, ale aj francúzskemu misionárovi. O. 
Vařilovi sa podarilo identifikovať príčiny, ktoré viedli ku konfliktu a tento príklad necitlivého 
zavádzania zásadných reforiem v oblasti osídlenej nečínskymi obyvateľstvom (napríklad 
vrátane pokusu marginalizovať tradičnú rolu tibetských kláštorov a stanoviť kvóty počtu 
mníchov), pohŕdavého prístupu reprezentanta čínskej moci voči miestnym obyvateľom, 
negatívnych finančných a daňových dopadov zvýšenej čínskej prítomnosti na miestnu 
ekonomiku, predstavujú cennú prípadovú štúdiu a do istej miery sú poučné aj 
z diachronického hľadiska v kontexte nastolenie moci centrálnej vlády v tibetských oblastiach 
v období Čínskej ľudovej republiky. Rovnako dôležitý ako samotný Bathangský incident sú aj 
jeho následky spracované v diplomovej práci – potlačenie protiqingskej vzbury Zhao 
Erfengom a pričlenenie Bathangu pod priamu správu cisárskych úradov rokoch 1905–1906, 
ktoré bolo začiatkom procesu nastolenia čínskej moci v Khame.  

Z formálnej stránky nemám nijaké zásadné pripomienky, oceňujem dôslednosť v používaní 
tibetskej transkripcie aj tibetčiny, jednu z mála chýb som si všimol v mape na s. 26 (Dragjab 
správne Dagjab, brag gjab). Za pozitívne pokladám aj to, čo by síce malo byť samozrejmé pri 
vedeckej práci, ale v prípade štúdia čínsko-tibetských vzťahov to nie vždy platí: autorovu 
zdržanlivosť pri interpretácii prameňov a neangažovaný prístup. 

Dve kritické pripomienky na záver: z hľadiska proporcionality predloženej diplomovej práce 
pokladám za problematické, že jej jadro (5. a 6. kapitola) tvorí menej ako polovicu celkového 
rozsahu. A s tým súvisí aj nasledujúca pripomienka: vzhľadom na v diplomovej práci 
preukázanú veľmi dobrú znalosť primárnych čínskych prameňov (rozličného druhu) je škoda, 
že autor neponúkol viac dlhších citátov z týchto diel. Prínosný by bol napríklad preklad málo 
známeho 43-bodového reformného plánu Zhao Erfenga z októbra 1906 (s. 90–91 diplomovej 
práce), ktorý by bol zaujímavý z komparatívneho hľadiska: jednak vo vzťahu k podobnému 
dokumentu vydaného Qianlongom roku 1793 po stabilizácii situácie v Centrálnom Tibete 
a jednak z hľadiska priorít a nástrojov čínskej politiky v Tibete v 20. storočí, vrátane obdobia 
po roku 1949.  

Predloženú diplomovú prácu Bc. Ondřeja Vařila odporúčam na obhajobu a vzhľadom na 
vyššie spomenuté pripomienky ju navrhujem ohodnotiť známkou veľmi dobre (2). 

 

  

 
V Bratislave dňa 29. 8. 2016     prof. Martin Slobodník, PhD. 
        
 


