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Abstrakt 

Práce se zabývá událostí označovanou jako Bathangský incident, při níž došlo v roce 

1905 v sichuansko-tibetském pohraničí k povstání proti čínské císařské správě a k vraždě 

pomocného ambana Feng Quana a jeho doprovodu. V práci jsou kromě sekundární literatury 

použity především čínsky psané prameny, stejně jako cestopisy a deníky západních misionářů 

a cestovatelů. První kapitola práce ve své první části popisuje geografické charakteristiky 

širšího území Khamu. Následuje souhrnný popis historicko-politického vývoje území, v němž 

je kladen důraz na vývoj vztahů Khamu s Tibetem, Mongoly a Čínou, stejně jako na jeho vnitřní 

vývoj a utváření specifického prostředí a kultury Khamu. Druhá kapitola již obrací svou 

pozornost na Bathang samotný. První podkapitola se věnuje výjimečným přírodním 

podmínkám Bathangu. Ve druhé části je podán přehled historického vývoje území Bathangu a 

jeho postupné začleňování nejprve do říše Mongolů a poté do říše dynastie Qing. Představeno 

je také zavedení systému místních vládců. Ve třetí kapitole je podána analýza mocenských 

poměrů v Bathangu, se zvláštní pozorností věnovanou postavení místních vládců, císařských 

úředníků, buddhistických klášterů a čínských obchodníků. Čtvrtá kapitola se zabývá činností 

francouzských misionářů v Bathangu a jejich vlivem na bathangskou společnost, stejně jako 

koloniálními snahami Britů v Tibetu a jejich vlivem na situaci v čínsko-tibetském pohraničí. 

Pátá kapitola pojednává o incidentu samotném. Analyzován je v ní vliv čínských politiků na 

utváření strategie dvora pro správu pohraničí a jak uplatnění této strategie v Bathangu vyhrotilo 

již tak napjatou situaci v oblasti. Působení ambana Feng Quana v Bathangu, průběh povstání a 

Feng Quanova smrt je pak popsána v dalších dvou částech. Reakce na incident v podobě 

vojenského tažení císařských armád proti Bathangu a jeho správní restrukturalizace je obsahem 

poslední části páté kapitoly. Poslední kapitola práce se věnuje následkům Bathangského 

incidentu. Podává stručný přehled pacifikačních snah pohraničního komisaře Zhao Erfenga 

v Khamu a procesu rušení tradičního institutu místních vládců a převedení Khamu pod čínský 

správní systém.  
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Abstract 

The present paper deals with the event known as the Bathang incident, in the Sichuan-

Tibetan border area in 1905, during which there was an uprising against the Chinese imperial 

administration, leading to the murder of Feng Quan, the Assistant High Commissioner to Tibet, 

and his retinue. In addition to the secondary literature, the paper utilizes mainly Chinese primary 

sources, along with travelogues and diaries written by Western missionaries and travellers. The 

initial portion of the first chapter describes the geographical characteristics of the broader area 

of Kham. Next follows a summary of the historical and political development of the territory, 

with an emphasis on the development of relations between Kham, Tibet, the Mongols and China, 

including the internal development and formation of its specific environment and culture. The 

second chapter turns to Bathang itself. The first subchapter is dedicated to the exceptional 

natural conditions in Bathang. The second section provides an overview of the historical 

development of the Bathang area and its gradual integration, first into the Mongol empire and 

then into the realm of the Qing dynasty. The introduction of the native chieftains system is also 

described. The third chapter contains an analysis of Bathang’s inner power relations, with 

special attention given to the positions of native chieftains, imperial officials, Buddhist 

monasteries and Chinese merchants. The fourth chapter deals with the activities of French 

missionaries in Bathang and their influence on Bathang’s society. It also discusses British 

colonial efforts in Tibet and their influence on the situation in the Chinese-Tibetan borderlands. 

The fifth chapter discusses the Bathang incident itself, analyzing the impact of Chinese 

statesmen on the formation of a border area management strategy, and how its implementation 

in Bathang exacerbated an already tense situation in the region. The agency of Feng Quan, 

Assistant High Commissioner to Tibet in Bathang, along with the course of the uprising and his 

death, is then described in the other two sections. Response to the incident through a punitive 

campaign of imperial armies being sent to Bathang and its administrative restructuring is the 

content of the last part of the fifth chapter. The final chapter deals with the consequences of the 

Bathang incident, providing a brief overview of the pacification efforts of Border 

Commissioner Zhao Erfeng in Kham, the process of abolition of the traditional institute of local 

chieftains and transfer of Kham under the Chinese administrative system. 
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Úvod 

Pro svůj status nehostinné periferie a nebezpečného území byl v dějinách čínsko-

tibetských vztahů z pohledu císařského dvora Kham ཁམས་ (čín. Kamu 咯木 nebo jen Kang 康) 

vždy vnímán jako nutná daň za přístup do Lhasy ་ས་ (čín. Lasa 拉薩). Pro čajem a solí naložené 

karavany jaků, mul a nosičů, bez ustání brázdící vysokohorské stezky, a později i pro císařské 

úředníky mířící do Lhasy bylo prvořadým cílem cestu přes Kham pokud možno bez úhony 

přežít. Nelze se proto divit, že dějiny vzájemných vztahů obou území byly vnímány primárně 

jako vztahy císařského dvora a Lhasy. Pokud se nám však při vědomí jejich nepochybné 

důležitosti podaří od těchto dvou mocenských center odhlédnout a zaměřit svůj pohled právě 

na periferii, otevře se nám nový zdroj informací, který nejenom že poskytne fascinující obraz 

života a událostí v nadmíru zajímavém regionu, ale ve výsledku přinese i hlubší porozumění 

dynamice vztahů obou center. Zdrojem takového porozumění mohou být právě dějiny lokálních 

království v Khamu, která si ve své vysokohorské izolaci žila povětšinou svým vlastním 

životem, avšak díky mnohdy vynucené interakci se silnějšími sousedy se i ona větší či menší 

měrou podílela na spřádání složité sítě čínsko-tibetských vztahů. 

Ve své práci jsem se zaměřil na Bathang འབའ་ཐང་ (čín. Batang 巴塘), jedno z mnoha 

těchto malých království ukrytých ve vysokohorském bludišti Khamu, a popis událostí 

souhrnně označovaných jako Bathangský incident (čín. Batang shibian 巴塘事變). Během 

několika dní na jaře roku 1905 se v Bathangu vzedmula vlna odporu proti správě císařského 

úředníka Feng Quana 鳳全 (?–1905), který byl místními obyvateli spolu se svou družinou zabit. 

Následná trestná výprava císařské armády znamenala konec tradičního mocenského uspořádání 

v Bathangu a záhy i v ostatních královstvích v Khamu. Cílem mé práce je popsat průběh 

incidentu na pozadí událostí přelomu 19. a 20. století a politiky císařského dvora dynastie Qing

清 (1644–1911), pro niž byl incident impulzem k mohutné expanzi a upevnění moci v čínsko-

tibetském pohraničí. Zároveň se však snažím ukázat, že incident nebyl izolovanou historickou 

událostí, ke které došlo shodou nešťastných okolností, ale spíše kulminačním bodem dějství, 

které v Bathangu začalo již několik desítek let před incidentem. Postupný proces destabilizace 

mocenských poměrů v Bathangu, způsobený příchodem západních misionářů a s ním spojenou 

čím dál větší angažovaností císařských úředníků v regionu proměnilo během druhé poloviny 

19. století původně klidný a dvoru loajální Bathang v oblast plnou odporu a násilí. V práci se 

snažím nastínit, jak se na této proměně podílely necitlivé vnější zásahy do místních mocenských, 

kulturních a společenských vazeb, které místní obyvatelstvo v rozhodování o jejich zemi 
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postupně odsunuly na druhou kolej, což nevyhnutelně vedlo ke zvyšování napětí v oblasti. 

K této nervozitě přispěl posléze i dvůr svou snahou o zabezpečení pohraničí proti aktivitám 

Britů v Tibetu, jejímž projevem bylo mimo jiné právě Feng Quanovo působení v Bathangu.  

Vzhledem k nízké obecné obeznámenosti s regionem Khamu a jeho dějinami začíná má 

práce geografickým vymezením a popisem specifik jeho území a dále přechází k výkladu jeho 

dějin s důrazem na historii vztahů Khamu s okolními oblastmi, které ho významným způsobem 

ovlivnily po stránce kulturní, náboženské, společenské i politické. Kapitola se ve své druhé 

polovině věnuje zejména postupnému upevňování kontroly císařského dvora v Khamu, stejně 

jako lokálním konfliktům, se kterými se musela dynastie Qing v Khamu potýkat.  

Ve druhé kapitole se již zaměřuji na Bathang samotný. Pro ilustraci významnosti jeho 

postavení v dějinách čínsko-tibetských vztahů ukazuji Bathang jako v rámci Khamu jedinečnou 

lokalitu, která byla díky své poloze a přírodním podmínkám předurčena k zájmu nejprve ze 

strany Lhasy, poté z Pekingu 北京  a nakonec i ze strany západních misionářů, což ho 

nevyhnutelně dotlačilo na dějiště významných historických událostí. K porozumění situace 

Bathangu a jeho vztahů s okolními regiony poté podávám souhrnný výklad jeho dějin, tentokrát 

s důrazem na proces zavádění různých delegovaných forem správy poprvé Mongoly a následně 

zejména dynastií Qing, pro kterou se Bathang stal základnou pro vojenské výpravy do 

centrálního Tibetu. 

V Bathangu se v průběhu staletí zformovaly čtyři skupiny držitelů moci – místní vládci, 

císařští úředníci, kláštery a čínští obchodníci. Tyto skupiny si mezi sebou postupným 

vzájemným vymezováním rozdělily moc v oblasti, která tak byla reprezentována ne jedním, ale 

hned několika mocenskými subjekty, jež se ve svém vlastním zájmu snažily o udržení pečlivě 

nastavené rovnováhy. Postupným pronikáním západních misionářů do Bathangu ve druhé 

polovině 19. století a jejich ochranou ze strany císařského dvora však došlo k jejímu rozkolísání, 

což po téměř stopadesátiletém období klidu pod vládou dynastie Qing znamenalo pro Bathang 

počátek období nestability a násilností. Stále se zvětšující snahy dvora o kontrolu nad 

neklidným regionem pak posílily moc císařských úředníků na úkor ostatních mocenských 

subjektů. Analýza působnosti jednotlivých držitelů moci v Bathangu je obsahem třetí kapitoly, 

s níž přímo souvisí obsah kapitoly čtvrté, popisující misionářské aktivity a odpor bathangských 

obyvatel proti nim. V poslední části čtvrté kapitoly zmiňuji úsilí Britské Indie o navázání 

obchodních vztahů se Lhasou a vliv Younghusbandovy expedice na nárůst obav dvora o 

bezpečnost pohraničí říše, které se do situace v Bathangu také významně promítly. 
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Z několik let trvajících debat císařských hodnostářů o vhodných způsobech upevnění 

moci dvora v Khamu ve zjitřené atmosféře počátku 20. století vykrystalizovala strategie 

spoléhající na osvědčené koloniální praktiky rekultivace půdy a otevírání dolů, které měly do 

Khamu přilákat čínské osadníky. Zajímavý na této fázi je vliv vysoce postavených jednotlivců 

působících v nejvyšších vrstvách politiky dynastie Qing, kteří svými umně formulovanými 

memorandy dokázali říši nasměrovat k činům, které byly ve shodě s jejich vlastními 

dlouholetými ambicemi. V první části páté kapitoly proto popisuji proces, kterým došlo 

k rozhodnutí uplatnit novou strategii nejprve v Bathangu a jakým způsobem se na tomto 

rozhodnutí podíleli vlivní politici té doby, poté následuje líčení rekultivačních snah přímo 

v Bathangu. Druhá část sleduje osobu Feng Quana, způsob, kterým se do Bathangu dostal a 

vývoj situace během jeho působení v oblasti. Třetí část je pak podrobným popisem deseti 

osudných dní, na jejichž konci nalezl Feng Quan svou smrt. V poslední části páté kapitoly 

popisuji reakce čínských úředníků na incident a odpověď dvora v podobě trestné expedice, 

která do Bathangu a posléze i do celého Khamu přivedla postavu Zhao Erfenga 趙爾豐 (1845–

1911), proslulého svými brutálními metodami potlačování odporu. Střelbou z pušek a děl a 

mezi drastickými popravami bathangských rebelů tradiční Bathang zanikl a pod Zhaovou 

taktovou byl nahrazen moderní správní oblastí podle čínského vzoru. 

V závěrečné, šesté kapitole pak zevrubně popisuji postupný rozptyl Zhao Erfengových 

pacifikačních snah do celého Khamu a soustředění kontroly nad sichuansko-tibetským 

pohraničím v jeho rukách. I v této fázi vystupuje na povrch historický význam Bathangu, neboť 

v rámci jeho území uplatněný nový model správního systému byl Zhao Erfengem následně 

zaveden i v ostatních regionech Khamu, které během svého vojenského tažení pohraničím Zhao 

do pádu dynastie k mandžuské říši přičlenil. Nejen proto je Bathangský incident jednou 

z nejdůležitějších událostí v dějinách Khamu a zároveň významným momentem v dějinách 

čínsko-tibetských vztahů. 

 

 

 

 

 



13 
 

Poznámka k transkripcím, znakům a názvosloví 

K přepisu čínských znaků používám v celé práci čínskou transkripci pinyin 拼音 . 

Vzhledem k tématu a období, o němž práce pojednává, uvádím všechny čínské znaky 

v nezjednodušené formě (fantizi 繁體字). Zjednodušené znaky ponechávám případně pouze 

v kapitole o pramenech a literatuře a v seznamu literatury podle sazby konkrétního díla. 

Osobní a místní jména, stejně jako tituly a další specifické termíny v čínštině uvádím 

při prvním výskytu vždy v transkripci pinyin a poté ve znacích. Při dalším použití v textu 

používám již jen variantu v pinyinu. U doslovných citací pramene v čínštině uvádím k překladu 

vždy i originál ve znacích, v tomto případě však bez přepisu do transkripce. U překladů 

čínských úřednických a vojenských hodností vycházím primárně ze slovníku Charlese O. 

Huckera (1985), případně z termínů použitých v diplomové práci Jana Karlacha (2014). 

U přepisu tibetských jmen a termínů vycházím z transkripce vypracované prof. Josefem 

Kolmašem (např. Žagabpa 2000: 527–531). Vzhledem k volbě pinyinu pro přepis čínštiny by 

se pro přepis tibetštiny zdálo být logickou volbou použití Wylieho transliterace, která se běžně 

používá zejména v pracích psaných anglicky. Wylie však v přepisu přirozeně zachovává i 

nečtené afixy, které znemožňují zapojení transliterovaných termínů do českého jazyka za 

použití flexe (srovnej např. genitiv slova Kham v Kolmašově transkripci – Khamu a ve Wylieho 

transliteraci – Khamsu). Kolmašova česká transkripce se proto jeví pro použití v mé práci jako 

vhodnější, zároveň se domnívám, že je pro čtenáře neznalého zákonitostí tibetského jazyka 

celkově přívětivější. Každý tibetský termín je při svém prvním výskytu v práci pro přesnost 

uveden kromě transkripce i v tibetštině. 

Místní názvy v tibetštině používám buď v podobě zaužívané v české literatuře o Tibetu 

(např. Žagabpa 2000) nebo je přepisuji podle pravidel Kolmašovy transkripce. U místních 

názvů, které historicky a územně vycházejí z tibetského jazyka, používám jejich tibetskou 

variantu v české transkripci, přestože jsou v současnosti častěji k vidění jejich čínské 

ekvivalenty (píši proto např. Bathang, ne Batang). U všech tibetských místních názvů se však 

při prvním výskytu snažím pro snadnější orientaci v pramenech uvádět v závorce i čínský 

ekvivalent. Čínské termíny u tibetských místních názvů pak používám pouze tam, kde se mi 

nepodařilo dohledat původní tibetský název. 
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Prameny, literatura a stav bádání 

V historických pracích tradičně využívanými prameny jsou oficiální dynastické kroniky 

a anály. Ve své práci jsem z těchto pramenů využil především výběr oficiálních dokumentů 

týkajících se Tibetu z chronologicky řazených análů dynastie Qing Qing shi lu Zangzu shiliao 

清實錄藏族史料 (1982). Množství zmínek o Bathangu objevujících se v análech ukazuje, jak 

moc byla tato oblast pro císařský dvůr důležitá. Stručněji se k Bathangu vyjadřuje oficiální 

kronika dynastie Qing Qing shi gao 清史稿 (1977), i v ní lze však nalézt cenné a sjednocující 

informace, stejně jako životopisy postav, které v mé práci sehrály ústřední roli.  

Zásadními zdroji informací pro události v Bathangu, ale i v celém sichuansko-tibetském 

pohraničí na počátku 20. století jsou soubory memorand a úřednické korespondence. Třídílný 

výbor z archivu dokumentů týkajících se správy pohraničí Qingmo Chuan Dian bianwu 

dang’an shiliao 清末川滇边务档案史料 (1989) je nejdůležitějším zástupcem pramenů tohoto 

druhu. Podobně obsáhlým souborem je také Qing dai Zang shi zoudu 清代藏事奏牍 (1994), 

obsahující velké množství memorand týkajících se čínsko-tibetských vztahů za dynastie Qing, 

včetně událostí v pohraničí. Samostatnou skupinu v rámci souborných děl představují takřka 

monumentální editační práce historika Wu Fengpeie 吳豐培, o něž se opírá prakticky veškerá 

východní i západní sekundární literatura k tématu. Z jeho souborů jsem ve své práci využil 

zejména sbírku Zhao Erfengových memorand Zhao Erfeng Chuan bian zoudu 赵尔丰川边奏

牍 (1984) a chronologický souhrn událostí v Tibetu Qing dai Zang shi jiyao xubian 清代藏事

辑要续编  (1984). Informace ve všech výše zmíněných pramenech se pochopitelně často 

překrývají, nicméně i tak jsou v každém z nich vždy k nalezení další informace, které se do 

ostatních pramenů nedostaly. Několik vzácných, jinde nezařazených informací k incidentu 

v Bathangu lze nalézt i ve Wu Fengpeiem editovaném deníku ambana You Taie 有泰 ze Lhasy 

You Tai zhu Zang riji 有泰駐藏日記 (1988). Poslední Wuovou prací, kterou jsem v diplomové 

práci využil, je soubor cestovních deníků a zápisků qingských úředníků z cest po Khamu a 

Tibetu Chuan Zang youzong huibian 川藏游踪汇编 (1985). Mnoho z nich se na své cestě 

v Bathangu zastavilo, a i když je naprostá většina jejich zápisků pouhým výčtem okolních 

vzdáleností, místních plodin a strohým popisem krajiny a podnebí, přesto poskytují užitečný 

vhled do místních reálií. 

Posledním, leč pro svou dobu nejhodnotnějším pramenem v čínštině jsou zápisky 

qingského vojenského úředníka Qian Zhaotanga 錢召棠 Batang zhilüe 巴塘志略 (1978). Qian 
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během své služby v Bathangu v polovině 19. století ve svých zápiscích zachytil mnoho 

zajímavých informací stran císařské správy Bathangu, stejně jako živý obraz Bathangské 

společnosti s mnoha detaily z běžného života místních obyvatel. 

Odlišnou perspektivu k informacím obsaženým v čínských pramenech nabízejí 

prameny psané anglicky. Během druhé poloviny 19. století začali do sichuansko-tibetského 

pohraničí pronikat západní misionáři, diplomaté a cestovatelé, kteří ve svých cestopisech a 

denících zaznamenali mnoho vpravdě fascinujících detailů. Téměř encyklopedickým dílem 

nabitým informacemi o celém Khamu je cestopis britského konzula Erica Teichmana Travels 

of a Consular Officer in Eastern Tibet, Together with a History of the Relations between China, 

Tibet and India (1922). Přestože se Teichman v Khamu pohyboval až v roce 1919, jeho častý 

exkurz do událostí posledních desetiletí dělá z jeho knihy cenný zdroj informací i pro předchozí 

období. Informativností si z Teichmanovým cestopisem nezadá cestopis britského kapitána 

Williama Gilla (1883), jehož zeměpisný úvod poskytuje užitečný vhled do problematiky 

mezinárodních vztahů nejen v Číně, ale i v jihovýchodní Asii. Poutavým záznamem 

každodenního života v Bathangu jsou zápisky americké misionářky Flory Shelton Shelton of 

Tibet, která v Bathangu žila se svým mužem s přestávkami od roku 1908 do roku 1920. Na 

několika místech se v nich vyjadřuje i k událostem, které následovaly po Bathangském 

incidentu. Cestopisy z pera Alexe Hosieho (2001), Williama Rockhilla (1891), Edwarda Babera 

(1882), Hamiltona Bowera (1894), Zenase Loftise (1911) a Andrewa Wilsona (1876) pak 

k výše zmíněným dílům přispěly dalšími zajímavými fakty. Pravděpodobně nejranější zmínku 

o Bathangu v cestopisech cizinců v Číně obsahuje dílo francouzského misionáře Evariste-Régis 

Huca Cesta do Lhasy, kterou se svým druhem P. Josephem Gabetem v letech 1844 až 1846 

vykonal a podle vzpomínek vypsal P. Evariste-Régis Huc, někdejší misionář v říši Čínské. 

Hucovo dílo je jediným pramenem, který jsem měl k dispozici v překladu do češtiny. 

Posledními z důležitých nečínských pramenů, které jsem v mé práci použil, jsou dva výbory 

z korespondence britských diplomatů v Číně a Indii Papers Relating to Tibet Presented to both 

Houses of Parliament by Command of His Majesty (1904) a Further Papers Relating to Tibet 

Presented to both Houses of Parliament by Command of His Majesty (1910), které shromažďují 

důležité informace k mnoha událostem počátku 20. století, včetně Younghusbandovy expedice 

do Lhasy, incidentu v Bathangu nebo bezpečnostní situace v Khamu. Jejich provázanost a 

chronologické členění jsou navíc velmi užitečné při mnohdy nesnadné orientaci v chronologii 

vývoje konkrétních událostí. 
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Mezi anglicky psanou sekundární literaturou existuje, pokud je mi známo, pouze jediná 

práce, která se cele věnuje problematice Bathangu, a tou je nepublikovaná disertační práce 

Williama Colemana Making the State on the Sino-Tibetan Frontier: Chinese Expansion and 

Local Power in Batang, obhájená v roce 2013. Colemanova disertace se mi při psaní mé práce 

stala jakýmsi vodítkem. Její přínos tkví zejména ve vyčerpávajícím popisu postupného 

pronikání misionářů do Bathangu a komplikací, které se v souvislosti s tím v oblasti objevily. 

Na rozdíl ode mě mohl díky své jazykové vybavenosti Coleman čerpat i z francouzských 

misionářských archivů, což významně rozšířilo jeho informační zdroje. Colemanovu práci 

doplňují ještě dvě další studie, které se problematiky Bathangu přímo dotýkají. První je opět 

nepublikovaná disertační práce Scotta Relyey Gazing at the Tibetan Plateau: Sovereignty and 

Chinese State Expansion in the Early Twentieth Century z roku 2010, jejíž velmi čtivý 

historický narativ je postaven na rozsáhlém studiu pramenů jak v archivech, tak přímo v Khamu. 

Druhou prací je publikace Chinaʼs Last Imperial Frontier: Late Qing Expansion in Sichuanʼs 

Tibetan Borderland (2011) z pera Wang Xiuyuho, která byla původně také dizertací (obhájenou 

v roce 2006). Wang se ve své monografii zaměřuje především na motivaci mocných mužů 

v pozadí císařské politiky vůči pohraničí a dále pak hlavně na Zhao Erfengovy reformy 

v Khamu. Bathangský incident zmiňuje Wang pouze stručně, coby impulz k expanzi císařské 

moci do pohraničí. Tomuto tématu se věnuje i článek Elliota Sperlinga „The Chinese Venture 

in K’am, 1904–1911, and the Role of Chao Erh-feng“ (2003), který byl ve svém prvním vydání 

v roce 1976 pravděpodobně úplně prvním západním článkem na toto téma. Důkladnou studií a 

dobrým obrazem dobové provinciální politiky sichuanských guvernérů, směrodatné pro vývoj 

situace v Khamu, mi byla monografie historika Samuela Adsheada Province and Politics in 

Late Imperial China: Viceregal Government in Szechwan, 1898–1911 (1984). 

Vzhledem k fragmentárnosti území Khamu a nedostatku ucelených historických zpráv 

je jakýkoliv pokus o sestavení jeho komplexních dějin skládáním mozaiky útržkovitých 

informací o jeho jednotlivých územích. Při sestavování první kapitoly jsem proto vycházel 

z mnoha prací soustředících se většinou na jedno konkrétní území či historickou událost. 

Všechnu tuto sekundární literaturu uvádím v seznamu použité literatury. Mezi všemi nicméně 

zmíním článek Alexandra Gardnera „Khams pa histories: Visions of People, Place and 

Authority“ z roku 2002, který je doposud možná jediným pokusem o souhrnnou historii tohoto 

složitého území v západních jazycích. S vděčností jsem se ke Gardnerovu článku vracel 

pokaždé, když jsem se začal v mnoha paralelních liniích dějin Khamu ztrácet. Výčet sekundární 

literatury v anglickém jazyce by nebyl úplný bez jedinečného Huckerova slovníku císařských 
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titulů A Dictionary of Official Titles in Imperial China (1985), který mi pomáhal s orientací a 

překlady záplavy funkcí a hodností používaných v dobách císařské Číny. 

Ze sekundární literatury psané čínsky poskytuje největší množství různorodých 

informací o Bathangu souborná kronika Batang xian zhi 巴 塘 县 志  (1993). Kromě 

bathangských dějin podává přehled o přírodních podmínkách, ekonomice, náboženství, místní 

společnosti a mnoha dalších oblastech. Na poli historie území nabízí množství zajímavých 

detailů, které jsou citovány čínskými i zahraničními pracemi, autoři kroniky však žádnou ze 

svých informací nemají podloženou odkazem na zdroj. V mé snaze pro lepší orientaci uvádět 

všechny místní názvy v obou jazycích mi byl nedocenitelnou pomocí místopis s čínsko-

tibetským rejstříkem místních jmen Sichuan sheng Ganzi Zangzu zizhizhou Batang xian diming 

lu 四川省甘孜藏族自治州巴塘县地名录 (1986).  

Z čínsky psaných studií týkajících se Bathangu jsem využil Wu Yanqinovu 吴彦勤

práci zabývající se sichuansko-tibetskými vztahy na sklonku dynastie Qingmo Minguo shiqi 

Chuan Zang guanxi yanjiu 清末民国时期川藏关系研究  (2007). V kapitole věnované 

Bathangskému incidentu se Wu snaží propojit britské aktivity v Tibetu, které chápe prakticky 

jako vyhlášení války Číně, a činnost misionářů jako přímou příčinu nenávisti Khampů vůči 

Feng Quanovi. Wuovou prací při tom rezonuje snaha postavit proti sobě na jednu stranu 

Tibeťany a Hany jako příslušníky jednoho národa a na druhou stranu západní imperialismus a 

postavu Feng Quana. O něco méně nacionalisticky zaměřený je Ren Xinjianův 任新建 článek 

„Feng Quan yu Batang shibian 凤全与巴塘事变“ (2009), který je velmi dobým shrnutím 

okolností směřujících k povstání v Bathangu. Přestože jsou informace v obou těchto pracích 

dobře citované, jejich společnou slabinou je nevyužití sekundární literatury v západních 

jazycích. Do úplného výčtu čínské sekundární literatury o Bathangu využité v mé práci chybí 

Ganbaova 甘巴 sonda do společenství čínských obchodníků v Bathangu „Batang ‚bashi jia han 

shang‘ de youlai he yanbian 巴塘‘八十家汉商’的由来和演变“ (1996) a nástin bathangských 

dějin od Zhang Yulina 张玉林 „Batang lishi yange manshu 巴塘历史沿革漫述“ (1990). Ani 

tyto dva články si neodpustí poukazování na odvěkou pospolitost, případně společný původ 

tibetského a hanského etnika. Geleova 格勒 souhrnná historie Ganzi Zangzu zizhizhou shi hua 

甘孜藏族自治州史话 mi pak spolu s Gardnerovým článkem posloužila jako rámec dějin 

Khamu. 
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1 Kham – neklidné pohraničí 

山高皇帝远 

„Hory jsou vysoké a císař je daleko.“ 

     (sichuanské přísloví) 

 1.1  Kham jako přirozená hranice – poloha a geografie 

Jen několik desítek kilometrů na západ od Chengdu 成都, hlavního města provincie 

Sichuan 四川, se jako přirozená hranice zvedá bariéra hor oddělující od sebe oblasti východního 

Tibetu a vnitřní Číny. Východní Tibet, tradičně zvaný Kham, je jednou z pěti historických 

oblastí rozsáhlého území, tradičně obývaného tibetským etnikem.1 Původ názvu Kham není 

zcela jasný. Slovníkové překlady zahrnují kromě mnoha výrazů buddhistické terminologie 

především významy související s určitou geograficko-politickou oblastí, jako např. „území“, 

„říše“ či „království“. Choephel (1978: 24) bez dalšího vysvětlení uvádí, že označení Kham 

pochází z výrazu khamkji gjalthen ཁམས་ཀྱི་ ལ་ ནེ་, který překládá jako „malé knížectví na 

hranici“, přičemž výraz „hranice“ zde reprezentuje právě slovo kham. Přestože Choephel původ 

výrazu khamkji gjalthen dále nedokládá, s přihlédnutím ke geografickým podmínkám a 

kulturně-historickému vývoji Khamu, zdá se být přijatelné toto pojmenování chápat jako 

„pohraničí“. 

 Z několika pohledů Kham skutečně hranicí svého druhu je. Z geografického hlediska je 

území východního Tibetu jakýmsi předstupněm Tibetské náhorní plošiny, hranicí mezi 

nížinami s výhradně usedlou zemědělskou kulturou většinového etnika Hanů 漢 a rozsáhlými 

oblastmi náhorní plošiny se smíšenou zemědělskou a kočovnou pasteveckou kulturou Tibeťanů. 

Na rozdíl od relativně homogenní morfologie krajiny náhorní plošiny, Kham je územím velmi 

členitým a různorodým. Kromě svého tradičního názvu je Kham znám i jako Čhuži gangdug ་

བཞི་ ང་ ག་ „čtyři řeky a šest hřebenů“ (Relyea 2010: 19), což vyplývá právě z charakteru jeho 

krajiny, v níž se vysoké hřebeny s až sedmitisícovými vrcholy střídají s hlubokými údolími, 

vyhloubenými čtyřmi velkými řekami, které do Khamu z náhorní plošiny přitékají a společně 

přes provincii Yunnan 雲南 na jihu opouštějí Čínu. Od západu na východ jsou to Salwin (tib. 

                                                            
1 Ostatní čtyři jsou Ü ད ས་ (čín. Qianzang 前藏 nebo Wei 衛) se Lhasou a okolím, Cang གཙང་ (čín. Houzang 后藏

nebo jen Zang 藏) s centrem v Žikace གཞིས་ཀ་ ་ེ (čín. Rikaze 日喀則), Ngari མངའ་རིས་ (čín. Ali 阿里) daleko na západě 
a Amdo ཨ་མདོ་ (čín. Anduo 安多) na severovýchodě, na trojmezí dnešních provincií Qinghai 青海, Gansu 甘肅 a 
Sichuan. 
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Gjalmo Ngulčhu ལ་མོ་ ལ་ ་, čín. Nujiang 怒江), Mekong (tib. Dzačhu ་ ་, čín. Lancangjiang 

瀾滄江), horní tok Dlouhé řeky čínsky zvaný řeka „Zlatého písku“ (tib. Dičhu འ ི་ ་, čín. 

Jinshajiang 金沙江) a Yalongjiang (tib. Ňagčhu ཉག་ ་, čín. 雅礱江). Tyto řeky a jejich četné 

přítoky udělaly z Khamu labyrint různě se protínajících a na sebe navazujících hlubokých údolí 

a strmých horských hřbetů, které Číňané souhrnně nazvali Hengduan shanmai 橫斷山脈 

„protínající se pohoří“. Kham je tak přírodní pevností, která stála v cestě každému, kdo si ho 

chtěl podmanit, nebo jím jen projít na cestě do centrálního Tibetu. Americký misionář Zenas S. 

Loftis (1911: 73) si během své cesty ze sichuanských nížin přes hory do misie v Bathangu 

zapsal do deníku: „Jsme prakticky na schodišti vedoucím na střechu světa […] Znovu jsem se 

tedy rozloučil s nížinami a vrhl se do horských pevností mého lidu, Tibeťanů.“ 

 „Zde jsme spatřili obraz tibetského božstva a nápis v tibetštině. Toto místo bylo, a 

údajně stále je dělicí čarou mezi vnitřní Čínou a vazalským území tusiů, králů Tibetu.“ Přestože 

Loftis (1911: 68) se na své cestě do Bathangu zmiňuje i o obecně uznávané hranici mezi vnitřní 

Čínou a východním Tibetem, díky své obtížné dostupnosti a odbojnosti svých obyvatel, 

Khampů ཁམས་པ་, nebyly hranice Khamu nikdy zcela přesně vymezeny. Čínský dvůr si dělal na 

Kham nárok z pozice politické a vojenské autority suzeréna, 2  zatímco Lhasu s Khamem 

spojovalo společné kulturní a náboženské pozadí. Od prvních pokusů o stanovení hranice mezi 

tangskou Čínou a Tibetem sjednoceným pod vládou jarlungských králů, až po tripartitní jednání 

mezi zástupci Velké Británie, Tibetu a Číny v indické Simle roku 1914 končily veškeré snahy 

o určení dělicí linie dříve nebo později na faktu, že právě obtížně prostupné území Khamu, přes 

které všechny zamýšlené hranice měly vést, nebyl nikdo schopen efektivně kontrolovat. 

Stanovenou hranici buď po čase nikdo nerespektoval, nebo k dohodě z různých důvodů vůbec 

nedošlo. Ještě v roce 1919 mohl britský diplomat Oliver Coales (1919: 228) napsat, že bylo 

sporné, zda Kham kdy byl jakkoliv politicky definovaným územím, neboť Khamem se 

nazývalo spíše území nejasné rozlohy. Gruschke (2004: 16) chápe Kham spíše jako geografický 

termín, než jako název vymezitelné administrativní jednotky. Zároveň ho označuje za „kulturní 

                                                            
2 Pojmem suzerén se zde rozumí státní útvar, který je schopen kontrolovat jiný, menší geopolitický útvar – 
vazalský stát. Suzerén ovlivňuje vnější politiku a podstatné aspekty vnitřní politiky vazalského útvaru, zároveň 
mu však ponechává značnou míru autonomie v rámci jeho vnitřní správy. Vazalský stát často suzerénu odvádí 
tribut. Jedná se mnohdy o přechodný stav, jehož další vývoj vede buď k úplnému osamostatnění vazala, nebo 
k úplnému začlenění vazalského území do říše suzeréna. Ve slovníkové definici je suzerén vrchní lenní pán 
s omezenou svrchovaností, jemuž je formálně podřízen vladař některé jiné země. Suzerenitou je pak myšlen druh 
závislosti státu na státu jiném. Právním základem suzerenity je lenní vztah mezi vladařem státu závislého a 
suzerénem státu ovládajícího. V moderní době existuje podobný vztah mezi státem ovládajícím a jeho 
protektorátem (Žaloudek 2004: 459) 
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provincii“, jejímiž hlavními znaky jsou politická různorodost a tibetské kulturní rysy. Sami 

Khampové vymezení pomocí hranic nepotřebovali a vždy se snažili zůstat jak mimo vliv 

čínského císařského dvora, tak i mimo kontrolu Lhasy, jejíž autoritu, jako převážně buddhisté, 

uznávali maximálně na spirituální úrovni (Relyea 2010: 38). Až do nástupu komunistů tak 

nebylo území Khampů nijak přesně geograficky vymezeno (Gardner 2002: 66). 

 Se založením Tibetské autonomní oblasti (čín. Xizang zizhiqu 西藏自治區) v září roku 

1965 byl Kham od severu k jihu administrativně rozdělen mezi autonomní oblast na západě a 

provincii Sichuan na východě, přičemž jako dělicí hranice byl stanoven horní tok Dlouhé řeky, 

tedy řeka Jinsha. Jeho severní části s otevřenými pastvinami dnes spravuje provincie Qinghai a 

jih s hlubokými soutěskami svírajícími peřeje asijských veletoků spadá pod provincii Yunnan. 

Dnes tedy územím Khamu prochází hranic hned několik. Rozdělení Khamu mezi provincie 

Čínské lidové republiky oslabilo jeho vnímání coby uceleného regionu, nicméně díky silnému 

společnému kulturně-historickému vědomí Khampů a jejich vazbě na domovinu i dnes každý 

z nich ví, že je Khampa, bez ohledu na to, na které straně státem vymezené hranice se narodil.   

 

 1.2  Historicko-politický vývoj území Khamu 

 

1.2.1 7. – 14. století: Od Tibeťanů k Mongolům 

 Na počátku sedmého století došlo v centrálním Tibetu ke sjednocení tibetských kmenů 

pod vládou králů dynastie Pugjal ་ ལ་ z údolí Jarlung ཡར་ ངས་ (čín. Yalong 雅 礱 ). 

Ekonomická a vojenská moc jejich říše se záhy rozšířila na sever, kde se Tibeťané stali 

významnou silou podél Hedvábné cesty. Směrem na východ, v dnešních provinciích Qinghai, 

Gansu a Sichuan, tibetské oddíly zřizovaly své posádky v oblastech až na samém okraji 

Tibetské náhorní plošiny. S jejich působením došlo v těchto končinách k šíření tibetského 

jazyka, kultury a náboženství, což v interakci s místními jazyky a kulturou dalo vzniknout 

charakteristickému, avšak velmi různorodému tibetskému kulturnímu regionu (Ronis 2009: 34). 

O dění v Khamu, tehdy pravděpodobně jedné z výsep moci tibetských králů, nejsou pro toto 

rané období k dispozici prakticky žádné věrohodné zprávy. Zapříčiněno to je jistě i polohou 

Khamu mezi dvěma mocenskými centry, z jejichž pohledu bylo toto území obtížně dostupnou 

periferií, ze které se do center dostalo jen málo informací k zanesení do kronik. Zprávy, které 
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se o této době v Khamu zmiňují, patří spíše do kategorie legend. Ta pravděpodobně nejslavnější 

se týká příchodu tangské princezny Wencheng 文成3 (628–680/682) do Lhasy, aby se stala 

druhou manželkou sjednotitele tibetských kmenů, krále Songcän Gampa ོང་བཙན་ མ་པོ་ 

(569/605–649). Wencheng, s jejímž příchodem do Lhasy je tradičně spojováno i definitivní 

uvedení buddhismu do Tibetu, podle legend měla na své cestě procházet mnoha místy Khamu, 

kde zanechávala buddhistické relikvie a především nápisy vyryté do kamenů. Některé tyto 

artefakty přitáhly i pozornost badatelů,4 obecně však panuje mezi vědci shoda, že spojování 

konkrétních míst v Khamu s cestou Wencheng do Lhasy je minimálně historicky nepodložené. 

Gardner (2002: 63) však podotýká, že bez ohledu na spojitost s legendou o tangské princezně 

reprezentují tato místa především důkaz o propojení Khamu s Tibetskou říší a existenci 

buddhistických společenstev v osmém století.  

 Se zhroucením dynastie Pugjal a následným rozpadem tibetské říše v polovině devátého 

století nastalo i ve východním Tibetu období politického vakua, které pravděpodobně vyplnily 

kláštery prvních škol tibetského buddhismu (jako např. klášter Katog ཀཿཐོག་, jeden 

z nejvlivnějších klášterů školy Ňingmapa ིང་མ་པ་, založený roku 1159) či bönu བོན་ (Gardner 

2002: 65). Zakládání nových klášterů v Khamu podpořila i diaspora buddhistů ze středního 

Tibetu, kteří na východě (stejně jako v Tibetu západním) hledali útočiště před pronásledováním 

posledním jarlungským panovníkem, probönistickým králem Langdarmou གླང་དར་མ་. Kham se 

tak počínaje přelomem prvního a druhého tisíciletí stal tradiční domovinou buddhistické 

učenecké elity (Schaik 2011: 161), kam odcházeli ti, kteří hledali poučení ve víře a odkud se 

později během tzv. „druhého šíření“ buddhistické učení vrátilo zpět do centrálního Tibetu5 

(Gruschke 2004: 19). 

Na geograficky členitém území Khamu se postupně zformovaly malé nezávislé 

izolované státní útvary, které byly od devátého století s různou mírou intenzity a úspěšnosti 

                                                            
3 Wencheng se ve skutečnosti proti své vůli stala nástrojem sňatkové politiky (heqin 和亲), pomocí níž čínští 
vládci navazovali často krátce trvající spojenectví s vojensky silnějším a agresivnějším sousedem. Četné vpády 
tibetských armád na území dynastie Tang 唐 (618-907) přesvědčily císaře Taizonga 太宗 (598–649), že bude pro 
říši výhodnější opakovaným žádostem Songcän Gampa o ruku princezny vyhovět. Vybrána však byla Wencheng, 
dívka z vedlejší větve královské rodiny, tedy ne přímo císařova dcera, které byl ad hoc udělen titul princezny a 
jako císařská nevěsta byla roku 641 vyslána do Lhasy (Twitchett 2000: 116). 
4 Viz např. Karmay (1998: 55–65). 
5 Jedním z nejhodnotnějších pramenů k dějinám šíření buddhismu v Tibetu v období okolo přelomu tisíciletí jsou 
tzv. Modré anály (Debther ngönpo དེབ་ཐེར་ ནོ་པོ་), středověká kronika sepsaná v 15. století učencem Žönnupalem 
གཞོན་ ་དཔལ་. Četné zmínky o šíření buddhismu ve spojení s Khamem ukazují, jak důležitou pozici tehdy východní 
Tibet při uchování a následném šíření nauky měl, viz např. Roerich (1949: 34, 64, 70, 77, 88, 108, 158, 258, 324 
a další). 
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ovládány místními domorodými vůdci nebo představenými klášterů tradice bönu či 

buddhistických škol Ňingmapa, Kagjüpa བཀའ་བ ད་པ་ nebo Sakjapa ས་ ་པ་ (Coleman 2013: 5; 

Gardner 2002: 64). Toto uspořádání nejvýznamněji ovlivnili hodnostáři poslední jmenované 

školy Sakjapa, kteří byli Mongoly v polovině 13. století pověřeni správou centrálního Tibetu.6 

Pod mongolskou patronací zakládali v Khamu kláštery, které se postupně staly významnými 

náboženskými centry, jejichž představení byli Mongoly jmenováni jako správci přilehlých 

údolí. Nejvýznamnějšími z těchto ministátů se mezi 13. a 15. stoletím stala království Lingcang 

གླིང་ཚང་ (čín. Lingcong 靈蔥)7 a Godžo གོ་འཇོ་ (čín. Gongjue 貢覺) na severu Khamu (Ronis 

2009: 37; Samuel 1993: 68). Na svých taženích do střední Asie přispěli Mongolové také ke 

vzniku tzv. pěti států Hor ཧོར་ (Hor pönkhag nga ཧོར་དཔོན་ཁག་ ་, čín. Huoʼer 霍耳)8 v úrodných 

údolích řeky Yalong, jejichž náčelníci se hlásili k mongolskému původu. Jeden z projíždějících 

mongolských princů tam ve 13. století zplodil s khampskou dívkou syna, jemuž byla dle 

princovy vůle předána vláda nad okolními územími (Gardner 2002: 67). Státům se proto říkalo 

souhrnně Hor, což je tibetské pojmenování pro středoasijské národy, zejména Mongoly či 

Ujgury. Mongolský vliv pronikl hluboko do Khamu. Mongolové upevnili svou moc zejména 

podél významné obchodní cesty z Chengdu přes Darcendo དར་ ེ་མདོ་ (čín. Dajianlu 打箭爐, 

dnešní Kangding 康定), Lithang ལི་ཐང་ (čín. Litang 理塘) a Bathang směrem do Lhasy. Od roku 

1267 zřizovali na mnoha místech stálé vojenské posádky (Ronis 2009: 36). S Mongoly přišla 

vůbec poprvé do Khamu cizí forma správy, čímž byl učiněn první krok k pozdějším snahám 

Pekingu ovládnout území Khampů.  

 

1.2.2 14. – 17. století: Dynastie Ming a nástup Mandžuů 

 Po pádu dynastie Yuan 元  (1271–1368) následovalo v Khamu období relativního 

oproštění od vlivu obou silných sousedů (Gardner 2002: 67), následkem čehož je ale nedostatek 

pramenů pojednávajících o dění v oblasti. Zatímco Mongolové se již před nástupem na čínský 

                                                            
6 Podrobněji o vztazích Mongolů s Tibetem a zejména se školou Sakjapa viz Petech (1983). 
7 Z tohoto království měl podle legendy pocházet hrdina eposu o králi Gesarovi, Gesar གེ་སར་ z Lingu གིླང་. Tento 
rozsáhlý epos je nejvýznamnějším dílem tibetské krásné literatury. V mnoha obměnách je lidovými vypravěči 
dodnes recitován od Mongolska a Burjatska, přes Tibet a západní Čínu až po severní Indii, Nepál a Bhútán.  
8 Nejmocnějšími z pěti států Hor byly Khangsar ཁང་གསར་ (čín. Kongsa 孔撒) a Mazur མ་ ར་ (čín. Mashu 麻書), 
nejmenším pak stát Beri བེ་རི་ (čín. Baili 百利). Zbylými dvěma byly státy Dango ག་མགོ་ (čín. Zhanggu 章谷) a 
Tehor ེ་ཧོར་ (čín. Zhuwo 朱倭). Spíše než nad specificky vymezeným územím vykonávali náčelníci států Hor svou 
pravomoc nad stanoveným počtem rodin (Carrasco 1959: 146; Teichman 1922: 76). 
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trůn zasadili o začlenění Khamu do správních struktur říše, následující dynastie Ming 明 (1368–

1644) prakticky pouze zdědila správní systém po svých předchůdcích a nijak se aktivně 

nesnažila svou moc v Khamu významněji uplatňovat nebo systém rozvíjet. Císařský dvůr se 

sice i nadále stylizoval do pozice patrona tibetských buddhistických škol či vlivných rodů, ale 

spokojil se pouze s výměnou zdvořilostních poselstev a udělováním zvučných titulů lamům, 

z nichž někteří sídlili právě v Khamu (Slobodník 2011: 56, 74). Loajalitu místních vládců, 

kterou si mingský dvůr takto pragmaticky získával, potřebovali čínští císaři k zajištění svých 

strategických zájmů, zejména k zabezpečení průchodnosti komunikačních a obchodních tras 

mezi Čínou a centrálním Tibetem, jelikož císařský dvůr neměl v tibetském pohraničí žádný 

reálný vliv (Slobodník 2011: 83–84). 

Za dynastie Ming se na okraji východního Khamu usadil lid Miňag མ་ིཉག་, potomci 

Tangutů z království Xi Xia 西夏 9  (Gardner 2002: 68). Jejich stát Čagla གས་ལ་ (čín. 

Mingzheng 明正 ), který zde založili, sdílel svou východní hranici s územím pod přímou 

správou císařského dvora. Již za dynastie Song 宋 (960–1279) vedly přes toto území dvě 

nejvytíženější obchodní stezky mezi Čínou a centrálním Tibetem, které se střetávaly v jeho 

hlavním městě Darcendu. To bylo proto již před příchodem lidu Miňag významným centrem 

obchodu s koňmi, tibetskými léčivými bylinami a hlavně čajem (Dai 2009: 57). Ten cestou ze 

sichuanských planin přes hory do Tibetu nabýval s nadmořskou výškou a překonanou 

vzdáleností na hodnotě takovou měrou, že se na území „za průsmyky“ používal jako univerzální 

platidlo (Gill 1883: 131). Z Darcenda se později díky obchodu a výhodné pozici stalo i důležité 

správní centrum, kde sídlily úřady zastupující jak císařský dvůr v Pekingu, tak tibetskou vládu 

ve Lhase. 

 Významnou hybnou silou, která natrvalo ovlivnila i dění v Khamu, byl vnik nové školy 

Gelugpa དག་ེ གས་པ་ v 15. století. V reakci na upadající morálku mezi ostatními školami 

tibetského buddhismu akcentovala Gelugpa striktní dodržování mnišské disciplíny a hluboké 

filozofické vzdělání. Vliv nové školy v centrálním Tibetu velmi rychle vzrostl a zcela zásadním 

se pro ni v tomto procesu stalo navazování spojenectví s mongolskými kmeny. Pod vlivem 

                                                            
9 Tangutové patřili do tibeto-barmské etnické skupiny, byli tedy příbuzní Tibeťanů. Čínskými historiky byli 
tradičně zahrnováni do velmi široké etnické skupiny Qiangů 羌 (Dangxiang qiang 黨項羌) obývající západní Čínu. 
Sami sebe v tangutštině nazývali termínem Miňag, který se používal i v tibetštině. Tangutská říše Xi Xia se v 
letech 1038–1227 rozkládala na pomezí dnešních provincií Gansu, Qinghai a autonomních oblastí Ningxia 寧夏 
a Vnitřní Mongolsko 內蒙古, kam byli v sedmém století vytlačeni expandující Tibetskou říší. Tangutská říše byla 
vyvrácena Mongoly pod vedením Čingischána, který během posledního tažení proti Tangutům v roce 1227 zemřel. 
Více o říši Xi Xia viz Dunnell (1994).  



24 
 

hodnostářů Gelugpy konvertoval ve druhé polovině 16. století k buddhismu vůdce tümedských 

Mongolů Altan-chán (1507–1582), který za poučení ve víře držel nad svými duchovními učiteli 

ochrannou ruku. To v silně konkurenčním prostředí soupeřících buddhistických škol a vlivných 

rodů, kde byly krvavé boje běžnou praxí, umožnilo nově vzniklé škole nebývale rychlý růst. 

Byl to právě Altan-chán, kdo Sönam Gjamcchovi བསདོ་ནམས་ ་མཚ་ (1543–1588), představenému 

této školy, udělil titul dalajlama. Vliv Gelugpy se velmi brzy ze středního Tibetu rozšířil i do 

oblastí Amda a Khamu, kde byly již v 16. století budovány kláštery této školy (Gardner 

2002: 69), které se záhy staly významnými hybateli dění v celé oblasti. Na samotný vrchol moci 

v Tibetu pak nové škole pomohlo spojenectví s Gušri-chánem (1582–1655), vůdcem kmene 

Chošúdů, který během let 1639–1640 v Khamu vyvrátil království Beri. Nejmenší ze států Hor 

byl na rozkaz pátého dalajlamy Ngawang Lozang Gjamccha ངག་དབང་ ོ་བཟང་ ་མཚ་ (1617–1682) 

zničen (Sperling 2001: 318), protože jeho král se jako stoupenec bönu všemožně snažil 

v Khamu zabránit šíření vlivu Gelugpy a buddhismu vůbec (Ahmad 1970: 122–123) a navíc se 

měl proti dalajlamovi spolčit s vládcem z Cangu (Ahmad 1970: 128; Žagabpa 2000: 138),10 

který byl společně s Beri největší překážkou v mocenském rozmachu Gelugpy. Následná 

porážka Cangu Gušri-chánovými vojsky v roce 1642 fakticky udělala z pátého dalajlamy 

neomezeného světského vládce i nejvyšší náboženskou autoritu ve středním a západním Tibetu 

a zásadním způsobem zvýšila jeho vliv v oblastech Khamu a Amda, na které s jeho posvěcením 

vojensky dohlíželi synové Gušri-chána se svými armádami, usídlenými v oblasti jezera 

Kökenúr (tib. Ccho Ngönpo མཚ་ ོན་པོ་, čín. Qinghai hu 青海湖) (Schwieger 2014: 128). Ti 

splnili svou funkci znamenitě zejména při potlačení povstání v Gjalthangu ལ་ཐང་ (čín. dříve 

Zhongdian 中甸, dnešní Xianggelila 香格里拉 na severu provincie Yunnan) na jihu Khamu 

v roce 1674, při němž se mniši školy Karma-kagjü proti společnému režimu Gelugpy a 

Chošúdů vzbouřili. Gelugpa měla takto díky pohotové vojenské pomoci mongolských patronů 

v šíření svého vlivu v okrajových oblastech Tibetu volné ruce. 17. století je proto obdobím, kdy 

byla v Khamu založena nebo významně rozšířena většina nejvlivnějších klášterů školy Gelugpa, 

                                                            
10 Království Cang bylo území v západním Tibetu, mezi lety 1565–1642 ovládané rodem Cangpa གཙང་པ་. Centrem 
království bylo město Žikace. Vládci z Cangu byli coby podporovatelé školy Karma-kagjü ཀ ་བཀའ་བ ད་ protivníky 
dalajlamů a celé školy Gelugpa. Stavěli se zejména proti jejich spolčování s mongolskými kmeny. Více o 
království Cang viz Templeman (2012); o zápolení království Cang se školou Gelugpa viz Žagabpa (2000: 119–
144). 
Informace o spolčení Beri a Cangu pochází z pera opata gelugpovského kláštera Sumpa མ་པ་ (čín. Songba 松巴) 
v Amdu, historika a astronoma pravděpodobně mongolského původu Ješe Paldžora ཡེ་ཤེས་དཔལ་འ ོར་ (1704–1788), 
který byl horlivým obhájcem školy Gelugpa a nepřítelem bönu. Jeho zprávy o proviněních vládců z Beri a Cangu 
je proto třeba přijímat s rezervou. 
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jako např. kláštery v Bathangu, Lithangu,11 Čhamdu ཆབ་མདོ་ (čín. Chamuduo 察木多, dnes 

Changdu 昌都) v oblasti států Hor či v království Dragjab ག་གཡབ་ (čín. Zhaya 乍丫, dnes 

Chaya 察雅), které vzniklo na troskách státu Beri (Gruschke 2004: 20). Přes veškeré snahy 

Gelugpy ale zůstával Kham i nadále nábožensky daleko rozmanitějším územím než centrální 

Tibet, a tak kromě klášterů školy Žlutých čepic, jak se Gelugpě díky žlutým mnišským mitrám 

říkalo, fungovaly v Khamu i nadále kláštery tradice bönu (zejména v západním a východním 

Khamu) a buddhistických škol Sakjapa a Karma-kagjü (na severu a severozápadě). Díky silným 

vazbám rodiny pátého dalajlamy na školu Ňingmapa se v Khamu nadále dařilo i této tradici. 17. 

století se tak stalo i svědkem založení dvou tzv. „mateřských klášterů“ této školy, kláštera Paljul 

དཔལ་ ལ་ v roce 1665 a kláštera Dzogčhen ོགས་ཆེན་ roku 1685, který se později stal vůbec 

největším klášterem řádu Ňingmapa (Cuevas 2003: 139).  

 Z expanzivity Gelugpy a vojenských akcí Chošúdů v Khamu profitovalo zejména 

království Derge ེ་དགེ་ (čín. Dege 德格, příp. Deʼergete psáno buď 德爾格忒 nebo 德爾格特), 

vklíněné mezi dva doposud silnější sousedy, království Lingcang a Godžo. Panovníci z Derge, 

původně pravděpodobně vyznavači bönu, si svou konverzí ke škole Sakjapa ve 13. století 

vysloužili titul guvernérů12 „poměrně rozsáhlé“ oblasti v Khamu (Kolmaš 1968: 30), nicméně 

až do 17. století nebylo Derge na scéně politických bojů v Khamu významným hráčem. Po 

Gušri-chánově úspěšném tažení proti Beri využilo Derge situace a rozšířilo své území na úkor 

Lingcangu a Godža, což z něj udělalo jeden z nejvlivnějších států v Khamu. Panovníci z Derge 

byli navíc tradičně tolerantními patrony většiny škol tibetského buddhismu. Náboženská 

otevřenost a myšlenkový kvas udělaly z Derge záhy i kulturní centrum celého Khamu (Kapstein 

2006: 164–168). K tomu přispělo i zřízení tiskárny náboženských textů v první polovině 18. 

století, která se stala nejvýznamnější institucí svého druhu v Tibetu.13 

  

 

 

                                                            
11 Gruschke zahrnuje klášter v Lithangu (Gandän thubčhen čhökor ling དགའ་ ན་ བ་ཆེན་ཆོས་འཁོར་གིླང) mezi ostatní 
založené v 17. století. Lithangský klášter byl však založen již v roce 1580 třetím dalajlamou. 
12 Konkrétně titul velitele chiliarchie (qianhuzhang 千戶長), viz dále. 
13 Kompletní tisky buddhistického kánonu Kangjuru བཀའ་འ ར་ a Tängjuru བ ན་འ ར་, vytištěné v Derge roku 1958, 
má ve sbírkách i Tibetská knihovna Orientálního ústavu AV ČR. Do Prahy je přivezl roku 1959 prof. Josef Kolmaš. 
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Mapa 1: Kham (mapový podklad: Goldstein et al. 2004: xxvi, úprava: Tomáš Vařil) 

 

 1.2.3 17. – 18. století: Upevňování kontroly za dynastie Qing 

Zdaleka nejzásadnějšími byly pro dění v Khamu události 17. století ve vnitřní Číně. 

V roce 1644 se Mandžuové zmocnili Pekingu a svrhli povstáními rozvrácenou dynastii Ming. 

Nová dynastie Qing záhy vyvinula snahu o konsolidaci pohraničí své říše, což její armádu 

postupně zavedlo až do srdce Khamu. Jako již několik náčelníků kočovných kmenů v dřívějších 
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dobách, i Mandžuové navázali s náboženskými hodnostáři školy Gelugpa vztah lama-patron 

(tib. čhö-jön མཆོད་ཡོན་),14 a to již několik let před tím, než usedli na čínský trůn. Mandžuští vládci 

projevovali o buddhismus samotný jen malý zájem, patronizace Buddhovy nauky však 

Mandžuům poskytla mocný nástroj ke kontrole Mongolů, kteří měli tibetský buddhismus ve 

veliké úctě (Li 2002: 64). Pátý dalajlama skutečně císařskému dvoru horké hlavy mongolských 

náčelníků uklidňovat pomáhal (Ahmad 1970: 148–149), po jeho smrti v roce 1682 se však 

vztah mezi Pekingem a Lhasou začal rychle zhoršovat. Císařský dvůr se během několika 

náročných kampaní mezi lety 1690 a 1696 snažil vypořádat s rychle rostoucí mocí Džúngarů 

na západě, přičemž jeho armády vůbec poprvé vkročily na území východního Tibetu. V Amdu 

Mandžuové zabrali údolí řek Xining 西寧河 (dnes Huangshui he 湟水河) a Datong 大通河 a 

v roce 1700 pak císař využil zvyšujícího se napětí kolem nepohodlné osoby šestého dalajlamy, 

když ke své říši připojil část východního Tibetu a obsadil „bránu do Khamu“, strategicky 

důležité Darcendo, od dob pátého dalajlamy kontrolované Lhasou (Bell 1992: 39; Schwieger 

2014: 88). Další kroky k rozšiřování vlivu císařského dvora v Khamu na sebe nenechaly dlouho 

čekat. Katalyzátorem následného postupu Qingů do Khamu byly spory okolo sedmého 

dalajlamy, rodáka z Lithangu, a hlavně přítomnost Džúngarů ve Lhase, kteří měli na žádost 

tibetské náboženské elity zbavit Tibet Lhabzang-chána (?–1717), vůdce Chošúdů a prodloužené 

ruky císařského dvora.15 Během dvou expedic v letech 1718 a 1720 prošly císařské armády do 

centrálního Tibetu přes oblast jezera Kökenúr v Amdu a přes Kham. O přípravu průchodu 

armád přes těžko prostupné území Khamu se postaral činorodý guvernér Sichuanu Nian 

Gengyao 年羹堯 (1679–1726), který se během svých šestnácti let na guvernérském postu 

(1709–1725) vypořádal s několika povstáními původních obyvatel západního Sichuanu 

(Hummel 2010: 588). Ve snaze zabezpečit postupujícím vojskům zázemí a podporu 

v nehostinném prostředí učinil Nian z Darcenda vojenskou základnu pro další postup a vyslal 

oddíl dál do Lithangu (Petech 1973: 56). 16  V roce 1719 postoupila armáda pod vedením 

mandžuského generála Galbiho 噶爾弼 (?–1727) jižní trasou až do Bathangu, přičemž cestou 

stačila překonat odpor mnichů z gelugpovského kláštera v Lithangu tím, že Galbi nechal 

popravit jeho opata (Gardner 2002: 71). Na všech ovládnutých místech po trase, včetně 

Lithangu, Bathangu a Čhamda, zřídili Mandžuové trvalé vojenské posádky k zabezpečení 

                                                            
14 Více o vztahu lama–patron, poprvé navázaném v polovině 13. století mezi Mongoly a představenými školy 
Sakjapa, viz Ruegg (1991).  
15 Detailní popis těchto událostí podává Petech (1973: 8-61); barvité očité svědectví nabízí italský jezuitský 
misionář Desideri (2001: 127–136). 
16 Významným krokem k postupnému pronikání císařských vojsk do Khamu bylo zřízení vojenské základny 
v Chengdu roku 1718 (Dai 2009: 109).  



28 
 

plynulé komunikace se Lhasou. Bylo to vůbec poprvé, kdy se císařská vojska dostala tak 

hluboko do Khamu. Součástí strategie směřující k oslabení moci Chošúdů v Khamu a upevnění 

vlivu dvora bylo udělování titulů těm, kteří císařským vojskům či vyslancům poskytli pomoc, 

např. ve formě přepravy nákladními zvířaty. Jako jedni z prvních obdrželi v roce 1719 od císaře 

titul představení Gelugpy z klášterů v Čhamdu a Dragjab, následováni opatem z Riwočhe རི་བོ་

ཆེ་ (čín. Leiwuqi 類烏齊) a dalšími (Schwieger 2014: 130–132).  

V následujícím roce vojáci došli až do centrálního Tibetu, odkud po těžkých bojích 

vyhnali Džúngary zpět do jejich domoviny v Yili 伊犁. Zároveň do Lhasy po čtrnácti letech 

sporů o nástupnictví přivedli do té doby v klášteře Kumbum ་འ མ་ (čín. Taʼersi 塔爾寺) 

v Amdu před Lhabzang-chánem ukrytého sedmého dalajlamu, rodáka z Lithangu. Jeho 

intronizaci ve Lhase následovaly rozsáhlé administrativní reformy, které měly zajistit 

diverzifikaci moci v centrálním Tibetu a možnost větší kontroly dění na náhorní plošině ze 

strany císařského dvora. Ve Lhase byla proto ponechána i vojenská posádka o síle tří tisíc 

mužů. 17  Změny se nevyhnuly ani východnímu Tibetu. Částečně kvůli zajištění plynulé 

komunikace se Lhasou a částečně také pro uspokojení územních nároků Sichuanu byl celý 

jihovýchodní Tibet včetně Darcenda, Lithangu a Bathangu a dál až k hranicím středního Tibetu 

převeden pod správu sichuanského guvernéra (Petech 1973: 66). Podle Kolmaše (1968: 38) je 

pravděpodobné, že již v tomto období byli na místa správců některých oblastí dosazování čínští 

úředníci. Tato opatření se však v tak odlehlém regionu záhy ukázala jako administrativně 

neefektivní a příliš nákladná, a proto bylo roku 1725 na základě memoranda nového 

sichuanského guvernéra Yue Zhongqiho 岳鐘琪 (1686–1754) přikročeno k administrativnímu 

rozdělení východního Tibetu na dvě přibližně stejně velké části. Území Gjalthangu, Lithangu, 

Bathangu, Derge, Washu18 a států Hor měla být i nadále spravována jako součást mandžuské 

říše (neidi 內地) a to prostřednictvím místních vládců (tusi 土司), jimž měly být uděleny 

patřičné tituly a vymezena jurisdikce. Druhou část tvořila území západně od Lhorongdzongu ོ་

རོང་ ོང་ (čín. Luolongzong 洛隆宗 nebo 羅隆宗, na západ od Čhamda), která měla být věnována 

(shanggei 賞給) ke správě dalajlamovi (QSLZZSL: 311). Hraniční kámen byl vztyčen o rok 

                                                            
17 Na konci roku 1722 nastoupil na trůn císař Yongzheng 雍正 (vládl 1722–1735), který přes protesty některých 
tibetských politických představitelů v rámci svých úsporných opatření nařídil stažení všech císařských vojáků ze 
Lhasy. Jednotka o síle 1000 mužů byla ponechána pouze v Čhamdu, které bylo strategickým komunikačním uzlem 
východního Tibetu (Petech 1973: 79). 
18 V memorandu psáno znaky 瓦舒. Pravděpodobně jde o území malých států Washul Jukhog ཝ་ ལ་ག ་ཁོག་ (čín. 

Washu Yuke 瓦述玉科), Washul Sertar ཝ་ ལ་གསེར་ཐར་ (čín. Washu Seda 瓦述色達) a Washul Gephän ཝ་ ལ་གེ་འཕན་ 
(čín. Washu Gengping 瓦述更平), nacházející se mezi státy Hor a Derge (Tsomu 2014: 4). 
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později na hoře Ningjing 寧靜山 (dnes Mangkang shan 芒康山) ve stejnojmenném pohoří 

zhruba 100 km východně od Batangu, mezi řekou Jinsha a Mekongem (Wu 1995: 289).19 Yue 

Zhongqi svým vágním vymezením konkrétních území v memorandu dával prostor k vytyčení 

hranice až na úrovni řeky Salwin (Wu 1995: 288), čímž by se pod přímou správu císařského 

dvora (a jeho berních institucí) dostalo i Čhamdo a Dragjab, nakonec byla ale hranice vytyčena 

o něco východněji, a tak byla i tato území převedena pod dohled Lhasy (Schwieger 2014: 136). 

Dvůr se svým rozhodnutím o ustavení hranice sice dohledu nad špatně dostupným a 

ještě hůře ovladatelným regionem zbavil, celkově ale v oblasti jihozápadního pohraničí jeho 

vliv stále sílil. Nejvýznamnější moment posílení autority dvora přišel těsně před vymezením 

hranice Khamu, a stalo se tak způsobem, který otřásl celým regionem. Smrt Lhabzang-chána 

z rukou Džúngarů roku 1717, obsazení Lhasy qingskou armádou a převedení Khamu pod 

správu dvora pocítili neblaze zejména Chošúdi, někdejší „králové Tibetu“. Ti se bojem po boku 

císařských vojsk a podporou malého sedmého dalajlamy ukrytého v Amdu snažili vydobýt si 

své výsadní postavení na náhorní plošině. Společné vítězství nad Džúngary však Chošúdům 

přineslo jen definitivní ztrátu vlivu nejen v centrálním Tibetu, ale hlavně v Khamu, který od 

dob pátého dalajlamy spravovali, a ze kterého jim plynul významný příjem ve formě vybraných 

daní. Frustrace z nově nastalé situace a spory mezi mongolskými náčelníky v oblasti Kökenúru 

vyústily v létě roku 1723 v mohutné povstání Chošúdů proti dynastii Qing, do kterého se záhy 

zapojili i další mongolští náčelníci, místní tibetští vládci a mniši z klášterů školy Gelugpa. 

Povstání se přeneslo i do Gjalthangu na jihu Khamu, kde se mniši nechtěli smířit s novým 

suzerénem (Dai 2009: 94). Povstání bylo potlačeno na jaře následujícího roku nebývale 

brutálním způsobem. Desítky tisíc lidí byly pobity, ať už se povstání přímo účastnily nebo ne. 

Vyhlazeny byly celé vesnice, někde i celé kmeny. Zmasakrovány byly tisíce mnichů a zničeno 

mnoho klášterů (Wu 1995: 130, 132, 176, 179–181). Mandžuové svého triumfu využili k 

definitivnímu převedení oblasti jezera Kökenúr pod přímou správu císařské administrativy pod 

názvem Qinghai. Rozhodnutí se dotklo i několika oblastí v Khamu, včetně rebelujícího 

Gjalthangu na jihu, který byl zahrnut pod provincii Yunnan. V tibetských oblastech původně 

pod vlivem Chošúdů byl znovunastolen systém místních vládců tusi, aby bylo napříště 

zamezeno jejich podřízení Mongolům. Zároveň však císař postupně místní vládce zbavoval 

různých pravomocí, roku 1725 např. zrušil jejich právo rozhodovat o životě a smrti svých 

                                                            
19 Kolmaš (1968: 38) bez dalšího upřesnění uvádí, že území byla rozdělena podél řeky Jinsha, jak tomu je dnes na 
hranici mezi provincií Sichuan a Tibetskou autonomní oblastí. Coleman (2013: 53) bez uvedení zdroje datuje 
císařský edikt o vytyčení hranice do roku 1727. Do stejného roku klade vztyčení hraničního kamene na hoře 
Ningjing Teichman (1922: 2). 
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poddaných (Schwieger 2014: 136). V porovnání s daněmi odváděnými do mongolských 

pokladen mohly být pro místní vládce jistou satisfakcí alespoň nižší daňové nároky nové 

císařské administrativy (Schwieger 2014: 136).  

Do jisté míry privilegované postavení v Khamu měli panovníci z Derge, v té době 

největšího království na východ od řeky Jinsha. Jeho zahrnutím do území mandžuské říše 

připravil dvůr kökenúrské Mongoly o nejvýznamnější zdroj příjmů mezi knížectvími v Khamu. 

Vůdce Chošúdů z tohoto důvodu dokonce ještě před povstáním uvažoval o útoku na Derge, 

nakonec se ale pokusil situaci řešit u dvora diplomatickou cestou (Schwieger 2014: 134). 

Porážka mongolského povstání nakonec ale jasně ukázala, kdo je nyní tím nejsilnějším v oblasti. 

Roku 1728 proto panovník z Derge oficiálně přislíbil císaři svou věrnost, za což obdržel titul 

pacifikační úřad 3. úrovně pro Derge (Deʼergete anfu si 德爾格忒安撫司). O pět let později 

byl dále povýšen do pacifikačního úřadu 1. úrovně (xuanwei si 宣慰司).20 Podle Kolmaše 

(1968: 38) se o panovníkovi z Derge říkalo, že byl zmocněn vystupovat jako vládce Amda a 

Khamu, k čemuž obdržel zlatou pečeť, sto štůčků hedvábí a pět tisíc uncí stříbra. Zahrnutí 

východní části Khamu do mandžuské říše a podřízení se moci Pekingu sice vedlo k jistému 

omezení či upravení do té doby faktické nezávislosti Derge, ve výsledku však podle Kolmaše 

(1968: 23) v 17. století Derge prožívalo svůj „zlatý věk“. K tomu mu výrazně dopomohla i 

přízeň sedmého dalajlamy, jenž vládcům Derge vděčil za azyl, který mu poskytli v dobách, kdy 

se musel schovávat před Lhabzang-chánem.  

Sedmý dalajlama byl nucen se do Khamu ještě jednou nedobrovolně vrátit. V roce 1727 

se ve Lhase rozhořel konflikt mezi obhájci a odpůrci mandžuské přítomnosti v Tibetu. Vražda 

jednoho z jejích obhájců dovedla konflikt až k občanské válce. Těsně po jejím ukončení v létě 

roku 1728 dorazila císařem vyslaná patnáctitisícová armáda. Následoval soudní proces a 

exemplárně drastické popravy viníků a jejich rodinných příslušníků včetně dětí. 

Z rozdmýchávání protimandžuského odporu byl usvědčen i dalajlamův otec. Kvůli svému 

vysokému společenskému postavení však nemohl být popraven, a proto byl deportován do 

Pekingu. Tam byl císařem omilostněn a odeslán do Lithangu, kam byl mezitím deportován také 

jeho syn, aby nemohl ovlivňovat politické dění ve Lhase. Na náklady dvora byl v posádkovém 

městě Garthar མགར་ཐར་ (čín. Gada 噶達 nebo také Taining 泰寧, severozápadně od Darcenda, 

                                                            
20 Kolmaš v obou termínech překládá znak si 司 jako „komisař“, přičemž si nebo shisi 使司 je spíše označením 
samotného úřadu. Přímo pro titul komisaře se používal znak shi 使, viz Hucker (1985: 104 - č. 17, 18; 251 – č. 
2682). Povýšení z roku 1733 znamenalo v systému hodnostních ranků (pin 品) dynastie Qing postup o čtyři příčky 
výš, do jedné z nejprestižnějších hodností udělovaných místním vládcům v jihozápadním pohraničí (ibid.) 
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součást dnešního Bamei 八美) vybudován klášter s čínským názvem Huiyuan miao 惠遠廟  

(tib. Garthar čhampa ling མགར་ཐར་ མས་པ་གླངི་),21 kam byl dalajlama se svým otcem a početnou 

suitou eskortován. Tam byl střežen císařskou vojenskou posádkou až do roku 1735, kdy mu 

bylo umožněno vrátit se zpět do Lhasy, kde mezitím pod taktovkou dvora proběhly zásadní 

změny. Kromě opětovného umístění císařské posádky do Lhasy bylo tou nejvýznamnější 

změnou zřízení úřadu ambana (zhuzang dachen 駐 藏 大 臣 ), 22  přímého představitele 

mandžuského císaře v Tibetu, který po následujících téměř dvě stě let s větší či menší 

úspěšností ovlivňoval dění jak v centrálním Tibetu, tak v Khamu (Petech 1973: 126–136, 156–

157). 

Na východní hranici Khamu, severně od království Čagla, se nachází území osmnácti 

států Gjalrong ལ་རངོ་ (Gjalrong gjalkhag čogjä ལ་རངོ་ ལ་ཁག་བཅོ་བ ད་, čín. Jiarong 嘉戎).23 

Úbočí jeho hlubokých údolí obývají kmeny, které se sice s Tibeťany identifikují, původně jsou 

však spíše potomky kmenů s Tibeťany příbuzných. O tom svědčí i fakt, že ačkoliv jazyky 

Gjalrongu patří do tibeto-barmské jazykové skupiny, s tibetštinou jsou si navzájem 

nesrozumitelné. Oblast Gjalrongu byla jedním z nejvýznamnějších center bönu v Khamu. O 

původu států toho není mnoho známo, zdá se ale, že spory a územní půtky byly mezi obyvateli 

Gjalrongu běžnou záležitostí (Dai 2009: 126). Potřeba bránit své území, společně se 

specifickými kulturními rysy regionu, dala vzniknout jedinečné architektuře. Pro Gjalrong jsou 

proto typické mohutné kamenné vícepodlažní domy s plochými střechami a vysoké, do údolí 

shlížející štíhlé kamenné věže s úzkými okny. Díky nim se z vesnic vysoko na svazích strmých 

údolí staly téměř nedobytné pevnosti, o čemž se ve druhé polovině 18. století osobně přesvědčili 

vojáci císařské armády. Výbojní Gjalrongpové ལ་རོང་པ་, jak si obyvatelé oblasti dodnes říkají, 

působili během vojenských tažení do centrálního Tibetu v první polovině 18. století i v císařské 

armádě, ve své domovině však byli císařské autoritě trnem v oku. Oblastí Gjalrongu totiž vedly 

                                                            
21 Název kláštera by se dal přeložit jako „milostivá dálka“ či „prospěšné držení [někoho] stranou“, což vzhledem 
k okolnostem působí až jízlivě. 
22 Slovo amban je mandžuského původu, znamená „veliký“ či „ministr“ a odpovídá čínskému titulu dachen 大臣, 
„ministr“. Ve Lhase tuto funkci vykonávali, až na dvě výjimky, vždy Mandžuové (Kolmaš 1957: 19).  Úřad byl 
zastáván ambanem a pomocným ambanem (zhuzang bangban dachen 駐藏幫辦大臣). Jak píše Petech (1973: 74), 
ačkoliv do dnešních dob zůstal tento termín spjat především s císařskými místodržícími ve Lhase, původně byl 
pouze jakýmsi honorifikem vysoce postavených úředníků Vnitřního kabinetu (Neige 内阁; poradní orgán, jehož 
prostřednictvím císař spravoval ostatní ministerstva) ve smyslu západního oslovení „Vaše excelence“. 
23 Samotné jméno Gjalrong je zkráceninou výrazu Gjalmo cchawa rong ལ་མོ་ཚ་བ་རོང་, který odkazuje k údolí (rong) 
místní řeky Gjalmo Ngulčhu ལ་མོ་ད ལ་ ་, po opuštění Khamu nazývané Dadu 大渡河 (V tibetštině má jméno řeky 
shodnou výslovnost se jménem řeky Salwin, liší se však zápisem; srov. ngulčhu ད ལ་ ་ s prefixem da ve významu 
„rtuť“ a ngulčhu ལ་ ་ se superfixem ra ve významu „pot“). 



32 
 

dvě důležité stezky, které využívali obchodníci a vojáci při cestách přes Derge do centrálního 

Tibetu, nebo přes Songpan 松潘 na sever do oblasti Amda. Přepadávání a olupování karavan 

na těchto cestách bylo pro Gjalrongpy denním chlebem. Situace se vyostřila v polovině 40. let 

18. století opakovanými útoky na přesouvající se císařská vojska. Nejaktivnějšími byla v tomto 

směru království Rabtän རབ་བ ན་ (čín. Da Jinchuan 大金川) a Cänlha བཙན་ ་ (čín. Xiao 

Jinchuan 小金川), jejichž vládci se navíc snažili rozšířit svá území na úkor slabších sousedů. 

Císař Qianlong 乾隆 (vládl 1735–1795) nakonec rozkázal armádě vyřešit problém Gjalrongu 

silou. Obtížný terén, bojovnost protivníka a hlavně pevnost připomínající stavby však způsobily, 

že to, co mělo být původně rychlým řešením „jednou provždy“ (Dai 2009: 125), se nakonec 

mezi lety 1747–1749 změnilo v náročnou a nesmírně nákladnou kampaň s neuspokojivým 

výsledkem. V roce 1770 proto následovalo další tažení, které trvalo dlouhých šest let. Na straně 

dvora se ho účastnilo i mnoho khampských vojáků, vyslaných místními vládci z Lithangu, 

Bathangu a dalších oblastí Khamu. Za cenu ještě větších nákladů než v prvním případě a 

obrovských ztrát na životech na obou stranách se císařské armádě podařilo odbojné státy 

Gjalrongu porazit, a to jen díky západní zbrojní technice zprostředkované dvoru jezuity (Martin 

2003: 640). Po porážce přišly na řadu radikální reformy, které měly zabránit dalším problémům. 

Více než tisíc místních vládců bylo přesídleno do jiných částí Číny. Nahrazeni byli oficiálními 

císařskými úředníky a o klid v oblasti se měli propříště postarat císařští vojáci usazení 

v koloniích (Dai 2009: 134). Situace využili k rozšíření svého vlivu i představení školy Gelugpa. 

Gjalrong díky silnému postavení bönu doposud jejich snahám odolával. Císař, který tradičně 

vystupoval jako ochránce dharmy a podporovatel školy žlutých čepic, však pod vlivem 

představitelů Gelugpy u dvora v Pekingu přikázal bön v Gjalrongu vymýtit. Původně bönistické 

kláštery tak byly zničeny nebo převedeny pod správu Gelugpy (Karmay 2013: 328–329) a 

obyvatelé byli nuceni ke konverzi na novou víru. Císař původně jinchuanskými kampaněmi na 

změnu náboženství necílil. Tímto krokem si však nad problematickým regionem zajistil ještě 

efektivnější kontrolu. Ukazuje to, jak velký vliv na dění v Khamu Gelugpa ve druhé polovině 

18. století měla. 

V letech 1788 a 1791 se v Khamu naverbovaní vojáci účastnili tažení císařských armád 

proti výbojným Gurkhům, kteří obsadili a vyplenili tibetské pohraničí. Ve snaze ještě více 

upevnit kontrolu na náhorní plošině byly po vyhnání Gurkhů v Tibetu zavedeny další rozsáhlé 

reformy, zejména k posílení pravomocí ambanů a upravení procesu výběru převtělenců. 

Reformy sice znamenaly další navýšení autority císařského dvora v Tibetu a významnou 

kvalitativní proměnu vztahu mezi Tibetem a Čínou, zároveň byly však na následujících více 
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než sto let i vrcholem císařské moci jak na náhorní plošině, tak i v Khamu. Abdikací císaře 

Qianlonga v roce 1795 skončilo slavné období rozmachu dynastie Qing. Obecný úpadek 

poměrů u dvora, špatná ekonomická situace říše, sociální problémy a zvyšující se tlak 

západních mocností obracely zrak dvora stále častěji mimo západní pohraničí. Kham byl proto 

po většinu 19. století víceméně ponechán svému osudu, a to jak ze strany Pekingu, tak ze strany 

Lhasy, do které jako by reformy konce 18. století přinesly dlouho nepoznaný klid. 

 

1.2.4 19. století: Ztráta rovnováhy 

19. století v Khamu poznamenaly dvě zásadní události. Tou první byl vznik 

eklektického reformního hnutí rime རིས་མདེ་, 24
 které usilovalo o odstranění sektářské 

vyhraněnosti škol tibetského buddhismu. Zatímco centrální Tibet se v té době nacházel pod 

téměř absolutní nadvládou konzervativního scholasticismu školy Gelugpa, v některých 

oblastech Khamu, jako např. v Derge, probíhala v polovině 19. století mezi jednotlivými 

školami tradiční názorová a myšlenková výměna. Bylo to právě království Derge, které se po 

období sektářských nesvárů na přelomu 18. a 19. století stalo centrem aktivit hnutí rime. Jeho 

představitelé vyzvedávali myšlenkové bohatství všech náboženských tradic, protože striktní 

vyhraněnost pouze omezuje možnosti jedince zvolit si na duchovní cestě směr, který nejlépe 

odpovídá jeho dispozicím a možnostem. Do myšlenkové obrody hnutí se aktivně zapojili 

především mniši tradic Sakjapa, Ňingmapa a Kagjüpa, účastnili se ho ale i vyznavači bönu 

(Samuel 1993: 541). Výstupem hnutí bylo ohromné množství náboženských, filozofických a 

encyklopedických textů a promítlo se i v umění. Hnutí je aktivní dodnes a velkou měrou se 

podílelo na utváření toho, jak vypadá učení tibetského buddhismu dnes, zejména na Západě. 

Samuel (1993: 537) staví proti sobě dokonce hnutí rime a školu Gelugpa jako dva hlavní směry 

předmoderního tibetského buddhismu. 

Druhou významnou událostí 19. století v Khamu byl historicky první pokus o jeho 

sjednocení, který vyšel z království Ňagrong ཉག་རོང་ (čín. Zhandui 瞻對, dnes Xinlong 新龍) 

severozápadně od Bathangu. Ňagrongský vládce Gönpo Namgjal མགོན་པ་ོ མ་ ལ་ (1799–1865) 

rozšiřoval svůj vliv v sousedních regionech nejprve prostřednictvím sňatků svých dcer 

s lokálními vládci, později však přešel k přímým útokům na jejich území, která připojoval k 

Ňagrongu. Dvůr se s pomocí okolních států několikrát snažil výbojného vládce zpacifikovat, 

                                                            
24 Výraz rime znamená doslova „nestrannost“ nebo „nevyhraněnost“, v přeneseném významu pak „univerzálnost“. 
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vždy však neúspěšně. Povzbuzen svými úspěchy zaútočil Gönpo Namgjal i na Lithang,25 

Bathang, státy Hor, Čagla a Derge, které roku 1862 obsadil. Prakticky tak ovládl nejsilnější 

státy v regionu, čímž se dostal velmi blízko k realizování myšlenky na sjednocení Khamu 

v jedno samostatné království (Tsomu 2013: 60). Po dlouhou dobu jak Peking, tak Lhasa 

tolerovaly, ba přímo podporovaly rozdrobenost Khamu (Gardner 2002: 76), neboť ani jedna 

strana nechtěla mít za souseda silný a jednotný stát. Obě strany byly však v polovině 19. století 

příliš zaměstnány svými vlastními konflikty, než aby byly schopny do dění v Khamu zasáhnout. 

Čína se potýkala s opiovými válkami (1839–1842 a 1856–1860) a povstáním Taipingů 太平 

(1850–1864), tibetská vojska byla naopak zaměstnána válkou se severoindickými Dogry 

(1841–1842) a druhou válkou s Gurkhy (1855–1856). Ze států Hor a Derge na obě strany 

zaslané žádosti o pomoc nakonec vyslyšela Lhasa, která roku 1863 vyslala do Khamu početnou 

armádu. Ta zatlačila Gönpo Namgjala zpět do Ňagrongu, kde byl roku 1865 ve své pevnosti i 

s rodinou upálen. Tibetská vláda nabídla mandžuskému dvoru, že se výměnou za reparace ve 

výši 200 000 taelů stříbra stáhne a Peking bude moci osvobozené území opět spravovat, to ale 

císařský dvůr odmítl, čímž formálně předal správu Ňagrongu a přilehlých oblastí Lhase 

(Teichman 1922: 5).26 Lhasa pro tento účel zřídila v Ňagrongu úřad guvernéra (tib. Ňagrong 

čikhjab ཉག་རངོ་ ི་ཁྱབ), který měl kromě správy Ňagrongu dohlížet i na Derge a státy Hor. Baber 

(1882: 99) ve svém cestopise uvádí, že guvernér se měl dle instrukcí lhaské vlády dokonce 

snažit intrikami zavdat příčinu k tibetské anexi Lithangu a Bathangu.  

Náhlý vstup staronové autority do Khamu zkomplikoval již tak složitou a křehkou 

rovnováhu různých sil, které v tibetsko-čínském pohraničí působily. Kromě slábnoucího vlivu 

mandžuského dvora a výrazné autority klášterů školy Gelugpa se o své místo v Khamu po 

dlouhé době přihlásila i světská moc ve Lhase, která svůj územní zisk využívala k posilování 

své pozice i mimo nově nabyté území. To přispívalo ke zvyšování napětí mezi jednotlivými 

komunitami Khampů, neboť ne všichni v Khamu byli z nového režimu pod správou Lhasy 

nadšeni (Baber 1882: 99). Čím dál častěji do Khamu navíc ve druhé polovině 19. století 

pronikali západní cestovatelé (často zmocněnci svých vlád) a hlavně misionáři, jejichž 

přítomnost v Khamu byla trnem v oku zejména škole Gelugpa. Nerovnováha a napětí vyústily 

na konci 19. století ještě v několik vzpour a výpadů. Hned v 70. letech proběhlo povstání proti 

                                                            
25 Gardner (2002: 77) nabízí zajímavý vhled do tehdejších bojových technik: Vojáci Lithangu údajně odrazili útok 
ňagrongských armád pomocí kombinace magických rituálů a biologického boje – střílením šípů s váčky 
naplněnými směsí šňupacího tabáku a usušené lidské kůže obětí neštovic a průjmu. 
26 Podle Adsheda (1984: 57) tak Lhasa učinila záměrně, neboť si byla vědoma, že si válkami vyčerpaná císařská 
pokladna nebude moci dovolit takto vysoké reparace zaplatit. 
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Lhase nakloněnému panovníkovi z Derge, následované povstáním Ňagrongu proti lhaské 

správě. Ňagrong se dokonce obrátil na guvernéra Sichuanu s žádostí, aby byl vrácen pod správu 

císařského dvora (Gardner 2002: 79). Dvůr napřed do situace v Khamu odmítal zasahovat, 

v polovině 90. let se však do věci vložil sichuanský guvernér Lu Chuanlin 鹿傳霖 (1836–1910), 

obhájce myšlenky úplné pacifikace Khamu a jeho začlenění do mandžuské říše. Guvernérem 

vyslaná armáda se zmocnila Ňagrongu i Derge, odkud roku 1897 odvedla do Chengdu 

nepohodlného krále i s jeho ženou a dvěma syny. Lu Chuanlin vzápětí navrhl trůnu, aby bylo 

území Derge a Ňagrongu začleněno do říše. Císař však Lu Chuanlinův návrh zamítl a na základě 

ambanova nařčení, že Lu svými akcemi v Khamu sleduje pouze vlastní prospěch, guvernéra 

z funkce odvolal (Li 1947: 282). Ňagrong byl poté vrácen ke správě lhaskému guvernérovi a 

synům v Chengdu zesnulého panovníka z Derge bylo povoleno vrátit se do své domoviny.  

Nejednotné území Khamu s komplikovanými vnitřními vazbami a specifickou 

strukturou moci si díky křehké rovnováze po staletí více či méně úspěšně hájilo svou svébytnou 

existenci. Životnost států s nejasnými hranicemi a rozličnými zájmy závisela v dynamickém 

prostředí tibetsko-čínského pohraničí zejména na schopnosti vyváženého využívání 

mocenských vazeb na lokální i globální úrovni. Zintenzivňující se zásahy zvenčí však postupně 

vztahy v oblasti narušily, což Kham na konci 19. století přivedlo na pokraj mocenské krize 

(Tsomu 2013: 60–61). Narušená rovnováha sil v regionu, kulminující tlak koloniálních 

mocností, nacionalistické hnutí v Číně a úporná snaha dvora zachránit hroutící se impérium, to 

vše spolu s osobními ambicemi několika mocných mužů připravilo Khamu, v podobě, v níž 

existoval skoro tisíc let, několik posledních let existence. 
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2  Bathang 

蜀疆西境盡巴塘。重疊川原道路長。地脈溫和泉水足。何曾風景似蠻荒。 

„Daleko na západní hranici Sichuanu se nachází Bathang, kde početné řeky pramení a cesty jsou 

dlouhé. Jeho prostředí je mírné a prameny bohaté. Mohla se tato krajina někdy zdát barbarskou?“ 

     (Qian 1978: oddíl „Batang zuzhici sishi shou 巴塘竹枝詞四十首“) 

2.1 Poloha, přírodní podmínky a zdroje 

Bathang se nachází na západní hranici provincie Sichuan. Je správním městem 

stejnojmenného okresu, který je jedním z osmnácti okresů dnešní Tibetské autonomní 

prefektury Ganzi (čín. Ganzi zangzu zizhizhou 甘孜藏族自治州). Ta svým územím přibližně 

odpovídá původní rozloze sichuanské části Khamu před pádem dynastie Qing v roce 1911. 

Jednotlivé okresy v rámci prefektury dnes velmi zhruba kopírují rozlohu původních území pod 

správou místních vládců a nesou povětšinou i jejich původní jména. Nejinak je tomu i v případě 

Bathangu. Jméno Bathang odkazuje podle legendy k božské ovci, která se pásla na tamních 

travnatých pláních. Jelikož Tibeťané považují bečení ovcí za šťastné znamení, z volání 

posvátné ovce udělali místní název.27 První slabika ba འབའ་ je tak původně citoslovcem bečení. 

Druhá slabika thang ཐང་ pak v tibetštině znamená „planina“ (BXDML: 1).28 

Zmínky o Bathangu v předcházejícím historickém úvodu naznačují jeho důležitost mezi 

ostatními územími sichuansko-tibetského pohraničí. Za svou významnost vděčí Bathang své 

strategické poloze a přírodním podmínkám, které z něj v drsném prostředí Khamu udělaly 

výjimečně příznivé místo pro život a pěstování plodin a téměř oázu pro ty, kdo se vydali na 

náročnou jižní cestu mezi Darcendem a Čhamdem. Francouzští lazarističtí misionáři Huc a 

Gabet po svém vyhoštění ze Lhasy roku 1846 opouštěli Tibet právě jižní cestou. Po strastiplném 

putování nehostinnou vysokohorskou krajinou na ně příchod do Bathangu udělal velký dojem: 

„Začali jsme vystupovat k hřebenům narudlých hor a pak teprve s výšin téhle 

nebetyčné rozhledny jsme mohli vpravo od sebe obdivovat úžasnou, velkolepou rovinu 

Bathang. Byli jsme okouzleni a unešeni krajinou, která přímo před našima očima hýřila 

takovým bohatstvím rozmanitého rostlinstva. Takový kontrast nás úplně vyvedl z míry. 

                                                            
27 Trochu odlišnou verzi legendy o vzniku místního názvu podává ve svém cestopise Gill (1883: 217): Kdysi měl 
přes hory Khamu putovat stařec se svou ženou a ovcí, jediným jejich majetkem. Rozhodli se usadit v jednom 
teplém a úrodném údolí. Zrovna když přemýšleli nad tím, jak místo pojmenovat, jejich ovce začala bečet. Místo 
proto pojmenoval Ba. 
28 Autoři BXDML překládají slabiku thang jako „hráz“ či „přehrada“ (daba 大垻), výraz však v tomto kontextu 
označuje spíše planinu či rovinu, v kontrastu ke strmým horám okolo. 
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Z jedné strany byl divoký, ponurý, hornatý a opuštěný kraj, z druhé strany opět úsměvná, 

úrodná rovina, na níž se to lidmi jen hemžilo, byli totiž zaměstnáni polními pracemi.“ (Huc 

1971: 403) 

Bathang leží v nadmořské výšce 2500 metrů na dně údolí, po jehož stranách se až do výše 

5000 metrů nad mořem zvedají horští velikáni. Relativně nízká nadmořská výška dna údolí 

přináší Bathangu velmi příznivé klima s mírnými zimami a teplými léty, což umožňuje sklízet 

některé plodiny i dvakrát do roka. Díky vlídnému klimatu a hojnosti úrody se Bathangu říká 

„Jiangnan náhorní plošiny“ (gaoyuan Jiangnan 高原江南)29 (Gele 1984: 29). K úrodnosti 

údolí přispívají značnou měrou i dvě meandrující řeky Bačhu འབའ་ ་ (čín. Baqu 巴曲) a 

Bačhungčhu འབའ་ ང་ ་ (čín. Bajiuqu 巴久曲), které se v Bathangu stékají a pokračují dál 

zhruba deset kilometrů na jihozápad, kde se jejich vody vlévají do mohutné řeky Jinsha. Voda 

z řek zavlažuje v údolí velké množství polí obdělávaných na rovinách v bezprostřední blízkosti 

Bathangu, nebo všude tam, kde se místním podařilo horám vyrvat alespoň kus rovné úrodné 

půdy v podobě terasovitých políček. Na nich se daří zejména vysokohorskému ječmeni, pšenici 

a kukuřici, pěstují se zde však i brambory, rýže, pohanka, hrách a různé druhy zeleniny. 

V Bathangu se daří i broskvím, meruňkám, hruškám, švestkám, vlašským ořechům, citrusům a 

vinné révě, nejvyhlášenější jsou však bathangská jablka, která do Khamu přivezli na počátku 

20. století američtí misionáři, a díky kterým si Bathang později vysloužil také přízvisko „kraj 

jablek“ (pingguo zhi xiang 蘋果之鄉) (BXDML: 3–5; Wang 2011: 55).  

Kromě zemědělské produkce je oblast Bathangu již od dob císařství významná také pro 

své nerostné bohatství. Podle historických záznamů a současných průzkumů se zde vyskytují 

zásoby síry, křišťálu, uhlí, slídy, kobaltu, chromu, mědi, cínu, molybdenu, rtuti, antimonu, 

zinku, železa, zlata, stříbra, a dalších minerálů. Zlato se v západním Khamu vyskytuje velmi 

běžně v řekách v podobě zlatého prachu (BXZ: 84–85). Misionář Desgodins píše, že v 60. 

letech 19. století žilo v Bathangu asi dvacet lidí, kteří se pravidelně zabývali vymýváním zlata 

z říčního písku, přestože byla tato činnost úřady velmi tvrdě postihována (Wilson 1876: 172). 

Důležitým nerostem byla pro Bathang i sůl, která se získávala v oblasti zvané Cchakhalho ་ཁ་

 ོ (čín. Yanjing 鹽井), ležící jihozápadně od Bathangu. V průběhu staletí se dle poptávky a 

nabídky na trzích ve vnitřní Číně, v Tibetu, Indii a jihovýchodní Asii různě proměňovala 

                                                            
29 Jiangnan 江南 („na jih od řeky“) je název regionu, který se rozkládá jižně od dolního toku Dlouhé řeky a v její 
deltě. Díky svým příznivým přírodním podmínkám, úrodnosti a produktivitě byl a dodnes je jednou z nejbohatších 
oblastí Číny. Tradičně byl také domovem čínské intelektuální elity. 
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skladba komodit proudících po obchodních stezkách. Čaj a sůl se však na hřbetech nákladních 

zvířat a zádech nosičů držely stabilně minimálně od dob dynastie Song. Ačkoliv Bathang 

samotný nebyl producentem ani čaje, ani soli, jeho strategická pozice umožnila tamním 

obchodníkům dosáhnout z meziregionálního obchodu s tímto zbožím značných výnosů. Objem 

a stabilita obchodu proudícího přes Bathang se tak blížila úrovni obchodu na tržištích 

v Darcendu (Wang 2011: 55–56). Vedle zemědělství byl proto pro obyvatele Bathangu obchod 

hlavním zdrojem obživy. 

 

2.2 Historicko-politický vývoj území Bathangu 

 

 2.2.1 Od starověku po dynastii Song 

Dnešní okres Bathang náležel dle čínských kronik ve starověku k územím obývaným 

kmeny Qiangů, kteří patřili do širší, blíže nespecifikované skupiny západních barbarů Rong 戎. 

O starověkém osídlení jednotlivých lokalit Khamu svědčí četné archeologické nálezy hrobů, 

z nichž právě ty v Bathangu patří k nejpočetnějším (Gele 1984: 14). Mezi lety 651 a 627 př. n. l. 

vytlačil rozpínající se stát Qin 秦 qiangské kmeny na západ, jih a východ. Na východě se 

Qiangové usídlili podél Žluté řeky, kde se postupně smísili s etnikem Han. Na západ zamířivší 

kmeny se dostaly až na Tibetskou náhorní plošinu, kde se staly jedním ze stavebních prvků 

dnešního tibetského etnika. Na jih postupovaly kmeny podél Tibetské náhorní plošiny a usadily 

se v údolích řek Min 岷江 , Dadu, Yalong a Jinsha, kde postupně vytvořily „desaterá 

království“ (Zhang 1990: 2). Jedním z nich bylo i „Království Bílého vlka“ (Bai lang guo 白狼

國),30 jehož centrum se mělo dle archeologických nálezů nacházet v okolí současného města 

Bathang (Zhang 1990: 1). Zprávy o kontaktech císařského dvora s tímto královstvím se od dob 

dynastie Východní Han 東漢 (25–220) objevují v kronice Hou Han shu 後漢書. V roce 618 

bylo království Bai lang, stejně jako mnoho ostatních malých území a kmenů v Khamu 

začleněno do říše dynastie Tang. V dobách její vlády se podle historických záznamů království 

Bai lang rozkládalo někde mezi dnešním Čhamdem a Yaʼanem 雅安 (Gele 1984: 29). Západní 

                                                            
30 Podle některých názorů je název Bai lang 白狼 fonetickým přepisem tibetského výrazu Bali འབའ་ལི་, což je 
zkratka pro území Bathangu a Lithangu, okolo nichž se království Bai lang mělo rozprostírat. Tato teorie se zdá 
být opodstatněná, neboť hovoří-li Khampové o této oblasti, používají dodnes termín Balithang འབའ་ལི་ཐང་ (Gele 
1984: 30). 
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pohraničí tangské říše však brzy podlehlo vojenskému tlaku sjednoceného Tibetského státu. 

V roce 667 Tibeťané obsadili území podél své severovýchodní hranice, čímž ke své říši v rámci 

Khamu připojili i království Bai lang, jehož jméno tímto rokem z historických záznamů mizí 

(Zhang 1990: 2). Do tohoto období spadá i počátek procesu tibetanizace místních, původně 

netibetských etnik Khamu a Amda. 

V následujících několika staletích není o oblasti Bathangu prakticky nic známo. 

Zakladatel dynastie Song Zhao Kuangyin 趙匡胤  (927–976) měl nad mapou své nově 

sjednocené říše nefritovou sekerou naznačit hranici probíhající podél řeky Dadu a svým 

výrokem „[Území] vně této [hranice] mi nepatří.“ (此外吾不有也。) určil budoucí laissez-

faire politiku své dynastie vůči obyvatelům západního pohraniční (Zhang 1990: 3). Dynastie 

Song byla proslulá svým negativním postojem k vojenství a dobyvačné politice svých 

předchůdců. Zároveň byla dlouhodobě ze severu ohrožována rozpínajícími se Kitany (dynastie 

Liao 遼, 916–1124). I proto se mnohem více soustředila na obranu své severní hranice, vnitřní 

rozvoj a stabilitu říše, a pokud to nebylo třeba, do dění v západním pohraničí příliš nezasahovala. 

Její postoj k „barbary“ obývané periferii se řídil pravidlem „Přijímat ty, kteří se podřídí; 

nezabývat se [vojensky] těmi, kteří prodlévají ve zmatku“ (歸者收納，亂者不討) (BXZ: 54). 

Vzhledem k absenci historických pramenů pocházejících přímo z konkrétních oblastí 

Khamu se musíme při rekonstrukci dějinných událostí rannějšího období spoléhat zejména na 

císařské kroniky. Neexistence centrální moci v Tibetu po zhroucení dynastie Pugjal v polovině 

9. století a pád dynastie Tang v roce 907, následovaný všeobecným nezájmem Číny o 

ekonomicky a vojensky slabé západní pohraničí proto naše poznání značně limituje. Zatímco 

sekce pojednávající o tibetských oblastech („Tubo zhuan 吐蕃傳“) v obou kronikách dynastie 

Tang (Jiu Tang shu 舊唐書 a Xin Tang shu 新唐書) čítají shodně dva objemné svitky, v kronice 

následujícího období Pěti dynastií a deseti říší (Wu dai shi guo 五代十國, 907–960) Jiu Wu dai 

shi 舊五代史  stejná sekce obsahuje pouze necelý jeden tisíc znaků (Kolmaš 1967: 13). 

Z podobného nedostatku dochovaných pramenů pro období dynastie Song Kolmaš (1967: 17) 

soudí, že se kontakty císařského dvora s tibetskými oblastmi po pádu dynastie Tang vrátily na 

úroveň odpovídající vzájemným kontaktům před sedmým stoletím. Nedostatek zpráv o 
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historických událostech období od pádu dynastie Tang do nástupu Mongolů se tak kromě 

samotného centrálního Tibetu týká i jednotlivých oblastí Khamu.31  

Za zmínku v tomto období stojí „vzájemný obchod s čajem a koňmi“ (cha ma hu shi 茶

馬互市) mezi tibetskými oblastmi a císařskou Čínou, který se díky svému narůstajícímu 

objemu a strategičnosti za dynastie Song dostal pod přímou kontrolu císařského dvora. Přestože 

dvůr o rozšiřování své autority na periferii neusiloval, samozřejmě bylo v jeho vlastním zájmu 

udržovat v pohraničí klid a prosperitu. Na západě a jihozápadě mu v tom pomáhala poptávka 

tibetských obchodníků po čínském čaji, který se již v dobách dynastie Tang, z nichž pochází i 

první písemné zmínky a tomto druhu obchodní výměny, těšil v Tibetu velké oblibě (Gele 

1984: 57–58). Nejenže tak dvůr získával nemalé finanční prostředky k pokrytí výdajů na svou 

armádu působící na neklidné severní a severozápadní hranici říše, zároveň tento obchod 

představoval strategický zdroj válečných koní, kteří do Číny z Tibetské náhorní plošiny 

výměnou za čaj putovali. Důležitost obchodních cest vedoucích přes Kham ještě vzrostla po 

vyostření situace na severozápadní hranici na konci 11. století v oblasti dnešní provincie Shanxi 

陝西, kudy vedla severní cesta obchodu s koňmi a čajem z oblasti Amda, jež bylo v té době 

ovládáno tangutskou říší Xi Xia. Dlouhotrvající konflikty dynastie Song s kmeny na 

severozápadě prakticky zablokovaly veškerý obchod v oblasti a dvůr se tak musel spokojit 

pouze s dodávkami proudícími přes Kham (Gele 1984: 60–61). Z toho samozřejmě výrazně 

profitovaly jednotlivé oblasti podél obchodní cesty, včetně Bathangu. Kromě toho, že se 

bathangští obchodníci se svými koňmi účastnili obchodní výměny mezi oběma regiony, 

Bathang byl také již tehdy významnou překládací a obchodní stanicí na cestě mezi vnitřní Čínou 

a centrálním Tibetem (Zhang 1990: 3). 

 

2.2.2 Mongolové a dynastie Ming – zavedení systému místních vládců 

Jak bylo již zmíněno výše, zásadní obrat v Khamu nastal s nástupem moci Mongolů 

v polovině 13. století. Stejně jako většina Khamu byl Bathang Mongoly ovládnut ještě před 

pádem dynastie Song během tažení Kublajchánových vojsk na království Dali 大理 (937–1253) 

                                                            
31 Roger Greatrex (2013) na základě zkoumání vybraných pramenů ve své nedávné studii ukazuje, že i v období 
bezprostředně po pádu dynastie Tang a během vlády dynastie Song docházelo mezi oficiálními čínskými 
představiteli a Tibeťany obývajícími oblasti dnešního severního Khamu a jihu provincie Gansu (východní Tibet) 
k čilým kontaktům, ať již v podobě obchodu, diplomatických poselstev přinášejících tribut k čínskému dvoru, či 
ozbrojených konfliktů. Není důvod se domnívat, že se takové kontakty omezovaly pouze na Greatrexem 
zmiňovanou oblast. 
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v oblasti dnešní provincie Yunnan v letech 1252–1253 (BXZ: 54). Vědomi si nutnosti zavedení 

hierarchizovaného systému státní správy pro funkční řízení neustále se zvětšující říše, zavedli 

Mongolové v nově ovládnutých oblastech jihozápadu režim místních vládců (tusi zhidu 土司

制度).32 Systém se inspiroval v režimu „ohlávek a opratí“ (jimi zhidu 羈縻制度),33 který byl 

v plném rozsahu aplikován za dynastie Tang, a pro správu pohraničních oblastí převzat i 

dynastií Song. Obě tyto dynastie si udělováním dědičných titulů místním nehanským vládcům 

na periferii vytvořily okruh protektorátů, které přijetím hodnosti, tehdy často pouze nominální, 

uznávaly svrchovanost moci císařského dvora. Dvůr se tímto programovým vytvářením 

nárazníkové zóny, složené z domorodých území, chránil před vážnějším ohrožením, které 

představovaly rozpínavý rod Cuan 爨 (338–747) a státy Nanzhao 南詔 (740–902) či Dali na 

jihozápadě, na jejichž vojenskou eliminaci neměl dost sil (Herman 2006: 136). K přímému 

začlenění těchto území do správní struktury čínské říše udělením titulu tehdy však ještě 

nedocházelo a dvůr neměl na vnitřní dění v těchto oblastech prakticky žádný vliv. 

Za dynastie Yuan byl zaveden princip „správy se účastní Mongolové i barbaři“ (Meng 

yi can zhi 蒙夷參治) a úředníci byli rozděleni na kariérní úředníky dosazované z centra (liu 流) 

a místní vládce s dědičnými tituly v nehanskými etniky obývaných končinách (tu 土) (Gong 

1992: 23). Prakticky došlo k přímému začlenění oblastí spravovaných místními vládci do 

hierarchie administrativního systému říše (Herman 2006: 136). V Khamu Mongolové razili 

zásadu „obměkčit lid jeho vlastními zvyky“ (因其俗而柔其人), úřady byly proto kromě 

světských představitelů udělovány zejména vysokým hodnostářům školy Sakjapa, kteří měli 

díky své autoritě a znalosti prostředí efektivněji spravovat svěřená území (Zhang 1990: 3). Za 

vlády Kublajchána (císař Shizu 世祖, vládl 1260–1294) byl významný lama školy Sakjapa 

Sönam Rinčhen བསོད་ནམས་རི་ཆེན་ z Derge za své služby odměněn titulem vojenský a civilní 

myriarcha pro Samar ས་དམར་ (Simaʼergan jun min wanhu fu 思馬兒甘軍民萬戶府), čímž se 

pod jeho jurisdikci dostal pravděpodobně i Bathang a další oblasti v okolí (Kolmaš 1968: 29–

30; Gele 1984: 65).34 Na místní úrovni byl Bathang spravován prostřednictvím pacifikačního 

                                                            
32 Termín tusi zhidu je moderním pojmenováním tohoto systému. Pro období dynastií Ming ani Qing nebylo jeho 
používání v pramenech doloženo (Giersch 2006: 10–11). 
33 Režim „ohlávek a opratí“ byl způsob, kterým se císařský dvůr snažil zajistit poslušnost etnik obývajících 
pohraničí čínské říše. Hlavním nástrojem bylo udělování titulů, které vládcům etnik v pohraničí propůjčovaly 
autoritu posvěcenou císařským dvorem. Moc dvora a míra integrace do čínské říše byla ale na jejich území 
prakticky nulová. Hlavním cílem bylo zajištění poslušnosti a eliminace nákladných vojenských konfliktů (Karlach 
2014: 37–39). 
34 Čínský název Simaʼergan je přepisem názvu kláštera Samar gön ས་དམར་དགོན་ (gön དགོན་ - „klášter“) v lokalitě 
Samar ས་དམར་ severně od Bathangu, který nechal Sönam Rinčhen postavit, a v němž sídlil.  
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úřadu 3. úrovně (zhaotao si 招討司), na nejvyšší úrovni byl pak začleněn pod jeden ze tří 

vojenských pacifikačních úřadů 1. úrovně (xuanwei si 宣慰司), které měly na starosti oblasti 

obývané tibetským etnikem, konkrétně pod pacifikační úřad a vrchní velitelství pro tibetské 

okrsky (Tubo deng lu xuanweisi du yuanshuai fu 吐蕃等路宣慰司都元帥府) (BXZ: 54).35 

Úřednické posty v těchto vojenských pacifikačních úřadech byly souhrnně nazývány termínem 

tusi 土司 – „místní vládce“ a kromě administrace vojenských a civilních záležitostí svěřeného 

území měli jejich představitelé na starosti zprostředkování komunikace mezi nadřízenými 

orgány na provinciální úrovni a podřízenými prefekturami a okresy (Gong 1992: 23).  

Přestože začlenění Bathangu do administrativního systému Mongolské říše 

pravděpodobně mnoho reálných změn na místní úrovni pro jeho obyvatele nepřineslo, bylo to 

vůbec poprvé, kdy se Bathang ocitl pod přímou administrací císařského dvora. Jeho správou 

byla, stejně jako jinde v Khamu či Amdu, pověřena místní náboženská nebo světská elita, která 

se přijetím dědičného titulu zavazovala respektovat autoritu centra a na svěřeném území 

prosazovat pokyny přijaté shora. S přihlédnutím k síle a schopnostem mongolských armád a 

jejich velitelů se využití místní loajální elity ke správě odlehlých území jeví jako nanejvýš 

promyšlený krok. Na rozdíl od předchozích dvou dynastií měli totiž Mongolové pravděpodobně 

dost prostředků na to, aby si pohraničí podmanili silou a na dobytá území dosadili své vlastní 

úředníky. Místo toho ale přejali a vylepšili model užívaný předchozími dynastiemi v podstatě 

z nouze, který navíc korespondoval s tradiční mongolskou otevřeností vůči cizincům, jež 

Mongolové s oblibou dosazovali na úřednické posty (Weatherford 2006: 249–250). V polovině 

13. století tak byl v Bathangu zaveden systém správy, který byl s různými obměnami a s různou 

intenzitou kontroly z centra využíván po následujících necelých sedm století. 

                                                            
Tibetský název tohoto titulu je Do mä tongpön མདོ་ ད་ ོང་དཔནོ་, tedy „Pán nad tisíci pro oblast Amdo“, což by sice 
v čínštině odpovídalo nižšímu titulu chiliarcha (qianhu fu 千戶府), v tibetšině je nicméně tongpön tím nejvyšším 
titulem oblastní správy, proto je zde postaven na roveň čínskému titulu myriarcha (wanhu fu 萬戶府) (Gele 
1984: 66).   
35 Úřad se jinak nazýval také pacifikační úřad pro Duogansi (Duogansi xuanwei si 朵甘思宣慰司), neboť do jeho 
působnosti spadala oblast Do kham མདོ་ཁམས་ (čín. Duogansi 朵甘思), tedy oblast Khamu (přesněji dnešní Tibetská 
autonomní prefektura Ganzi, východní část okresu Čhamdo a část Tibetské a Qiangské autonomní prefektury Aba 
[tib. Ngawa ་བ་, čín. Aba zangzu qiangzu zizhizhou 阿壩藏族羌族自治州]). Zbylými dvěma úřady pro správu 
tibetských oblastí byl pacifikační úřad pro Duosima (Duosima xuanwei si 朵思麻宣慰司), čili úřad spravující 
oblast Do mä མདོ་ ད, tj. Amdo, a pacifikační úřad pro Wusizang (Wusizang xuanwei si 烏思藏宣慰司), pod nějž 
patřilo území dnešní Tibetské autonomní oblasti. Všechny tři tyto pacifikační úřady byly přímo podřízeny Úřadu 
pro buddhismus a tibetské záležitosti (Xuanzheng yuan 宣政院), který prostřednictvím dalších 26 podřízených 
kanceláří prakticky spravoval veškeré záležitosti všech tibetských oblastí (Hucker 1985: 62). 
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Mongolský systém správy prostřednictvím tusiů se ukázal být velice efektivní, 

následující dynastie Ming ho proto převzala a dále rozvíjela podle svých potřeb. Jak bylo běžné 

v minulosti, Mingové v první řadě potvrdili většinu titulů existujících již za předchozí dynastie 

(Gong 1992: 72). Již za dynastie Yuan byla zavedena praxe spravovat vzdálené, těžko přístupné 

a potenciálně problematické periferie prostřednictvím vojenských úřadů. Nejinak tomu bylo i 

za dynastie Ming. V roce 1371 bylo zavedeno velitelství stráže pro oblast Khamu (Duogan wei 

zhihui shisi 朵甘衛指揮使司), které bylo o čtyři roky později povýšeno na vrchní velitelství 

oddílu pro Kham (Duogan xing du zhihui shisi 朵甘行都指揮使司), pod které administrativně 

spadal i Bathang, na nejnižším stupni spravovaný pacifikačním úřadem 3. úrovně v Markhamu 

ར་ཁམས་ (Moʼerkan zhaotao si 磨兒勘招討司) (BXZ: 54). Ještě za vlády dynastie Ming byla 

však zprostředkovaná autorita císařského dvora v Bathangu a dalších oblastech jihozápadního 

Khamu vystřídána rozpínajícím se královstvím etnika Naxi 納西 v Lijiangu 麗江, na severu 

provincie Yunnan. Představitel naxiského panovnického rodu Mu 木 obdržel v roce 1382 od 

císařského dvora dědičný titul lijiangského prefekta (Lijiang tu zhifu 麗江土知府) (Gele 

1984: 111). Během následujících dvou staletí se z naxiského království stal silný stát, který 

během éry Wanli 萬曆 (1563–1620) expandoval na sever do Khamu, kde ovládl několik oblastí 

včetně Lithangu a Bathangu (Gele 1984: 113). Naxiové nicméně zůstali i nadále císařskému 

dvoru loajální a odváděli mu patřičný tribut (Gele 1984: 113). I proto neměla slábnoucí dynastie 

důvod vyčerpávat své ubývající síly na intervenci v jihozápadním pohraničí, a ponechala vývoj 

tamější situace v rukách vládců z Lijiangu. Rod Mu programově na nová území přesidloval svůj 

lid a přítomnost Naxiů zanechala v Bathangu, který se stal správním centrem nově dobytých 

oblastí, trvalé stopy. Jejich výbojnost a krutost připomínají trosky strážních věží či hroby 

dodnes rozeseté po okolních svazích. Památkou na jejich zručnost v zemědělství a rekultivaci 

půdy jsou naopak terasovitá políčka, rozprostírající se na svazích v okolí města. Naxiové 

dodnes v oblasti žijí a říká se, že dobrá polovina bathangských Tibeťanů jsou ve skutečnosti 

tibetanizovaní Naxiové (Zhang 1990: 4).  

Naxiská, ale i případná císařská správa Bathangu skončila rokem 1639 vojenskou 

výpravou chošúdského náčelníka Gušri-chána do Khamu za nepřáteli pátého dalajlamy a školy 

Gelugpa. Gušri-chán postupně ovládl většinu Khamu a porazil království Naxiů. Bathang se 

tak po více než osmi staletích znovu ocitl pod správou Lhasy, tentokrát však pouze formální, či 

maximálně náboženskou, neboť skutečnými výběrčími daní a správci celého Khamu se stali 

v Amdu usídlení chošúdští Mongolové (Zhang 1990: 4). 
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2.2.3 Bathang za dynastie Qing – mezi Lhasou a Pekingem 

 Nové dynastii na čínském trůně trvalo několik desetiletí, než se vypořádala s posledními 

zbytky odporu stoupenců dynastie Ming, o odlehlé území Khamu proto zprvu nejevila přílišný 

zájem. Vliv na to měl jistě i fakt, že Mandžuové vystupovali jako ochránci budhistického učení 

již před dobytím Číny a po návštěvě pátého dalajlamy v Pekingu v roce 1652 došlo mezi 

dalajlamou a císařem k dalšímu prohloubení vzájemného vztahu lama-patron. Dvůr tudíž neměl 

důvod k vojenské intervenci v regionu, který byl po sjednocení Tibetu pátým dalajlamou 

relativně stabilní, a který navíc spravovali Chošúdi, spřátelený kmen Mandžuů. 

Bathang byl až do druhého desetiletí 18. století plně v rukách tibetsko-mongolské 

správy. Za účelem efektivnějšího výběru daní bylo na popud pátého dajlamy v roce 1648 

v Bathangu a dalších oblastech Khamu až po Darcendo provedeno sčítání lidu (Žagabpa 

2000: 146) a v roce 1703 byli do Bathangu za účelem správy oblasti ze Lhasy vysláni dva bratři 

jako místodržící (tib. depa ེ་པ་)36 (BXZ: 54). Bathang se do zorného pole dvora dostal nepřímo 

až v době, kdy se k nelibosti císaře Kangxiho 康熙 (vládl 1661–1722) do nestabilní situace 

v centrálním Tibetu vložil úhlavní nepřítel Mandžuů – Džúngaři. Stejně jako byla vzniklá 

situace a její následky bodem významné proměny vztahů mezi Lhasou a Pekingem, zásadní 

proměna mocenských poměrů proběhla i v Bathangu, kde stejně jako v Tibetu centrálním 

nastartovala proces postupného utužování moci mandžuského dvora.  

Jak již bylo zmíněno výše, císařská armáda během své výpravy do Lhasy proti 

Džúngarům v roce 1719 postupně obsadila všechna důležitá místa na jižní trase od Darcenda 

až po Čhamdo. Podle pozornosti, které se Bathangu v komunikaci mezi dvorem a generály 

během vojenského tažení dostávalo, lze odvozovat, že jeho ovládnutí chápali Mandžuové jako 

důležitý krok k dalšímu postupu a zajištění bezpečné pozice v Khamu (QSLZZSL: 221–223, 

229–230, 233, 236), čemuž mělo posloužit také zřízení vojenské posádky v Bathangu 

(QSLZZSL: 230). Po dosažení Bathangu informoval guvernér Nian Gengyao dvůr, že místní 

depa přivedl dav, který slíbil císaři oddanost (QSLZZSL: 236) a navíc se k císařské armádě 

připojil během dalšího pochodu na Dragjab, Čhamdo, Lhorongdzong a další oblasti (BXZ: 241). 

Ještě téhož roku pak Lhasou vyslaný depa obdržel od císaře titul hlavního bathangského 

místního vládce (zheng tusi 正土司, nazývaný také jako brigádní velitel [da yingguan 大營官]) 

a jeho bratr byl jmenován jeho zástupcem (fu tusi 副土司 nebo také zastupujícím brigádním 

                                                            
36 Titulem depa byli v tibetštině běžně označováni všichni dvorem jmenovaní pacifikační komisaři. 
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velitelem [er yingguan 二營官]). Bylo to ve skutečnosti poprvé, kdy měl Bathang svého 

vlastního, císařem jmenovaného místního vládce, a nebyl spravován pacifikačním komisařem 

z jiného místa v Khamu (BXZ: 241). Roku 1729 byl bathangský vládce na základě memoranda 

sichuanského guvernéra Yue Zhongqiho dále povýšen: 

請授宣撫司[…]給與印結號紙。[…]內巴塘、理塘正副土官，原無世代頭目承

襲，請照流管例，如有事故，開缺題補。 (QSLZZSL: 336) 

„Navrhuji udělit [Batangu] titul pacifikačního komisaře 2. úrovně […] spolu s pečetí 

a jmenovacími dokumenty. […] Hodnosti místních vládců v Bathangu a Lithangu původně 

nebyly dědičné. Navrhuji zavést praxi shodnou s kariérními úředníky. Pokud by došlo 

k nepředvídané události, pozice bude uprázdněna a doplněna dle uvážení.“ 

Jmenování do pozice pacifikačního komisaře 2. úrovně (xuanfu si 宣撫司 ), 37  tedy 

druhého nejvyššího úřadu, který byl místním vládcům na periferii udělován, ukazuje, jak 

důležitým místem pro kontrolu celé náhorní plošiny Bathang byl. Jakkoliv je vzhledem 

k nezpochybnitelné autoritě dvora potřeba takové zmínky v memorandu diskutabilní, Yue 

Zhongqi si přesto výslovně ponechal možnost ovlivnit nástupnictví v případě výjimečných 

událostí.38 Z bathangského tusiho se spolu s místními vládci z Lithangu, Čagla a Derge39 stal 

nejvýše postavený místní vládce v Khamu, nad nímž stálo už jen regionální oddělení 

provinciální vlády v Darcendu (Dajianlu ting 打箭爐廳). Ostatních 120 níže postavených 

místních vládců bylo těmto čtyřem přímo podřízeno (Gele 1984: 124–125). Bathangu byla 

svěřena správa 3633 domácností (hu 戶) a jeho daňový odvod do pokladny provincie Sichuan 

byl stanoven na 1895 liangů stříbra (Gele 1984: 128). Jeho skutečná finanční a produkční zátěž 

však byla daleko vyšší. Výhodnou polohou Bathangu a výjimečně příznivé podmínky v jinak 

velmi nehostinném vysokohorském prostředí Khamu totiž velmi často využívali císařští 

úředníci a armáda k delším zastávkám na cestě do centrálního Tibetu. Významnost Bathangu 

ještě vzrostla po stanovení hranice mezi tibetskou a čínskou částí Khamu na hoře Ningjing 

                                                            
37 Gele (1984: 125) poprvé chybně uvádí tento titul jako pacifikační komisař 3. úrovně (anfu si 安撫司). 
38 Titul měl být předáván z otce na syna, pouze ve výjimečných případech místního vládce dosazoval dvůr, jako 
např. v roce 1725, kdy byl syn druhého depy příliš mlád na to, aby po náhlé smrti otce převzal úřad. Princip 
patrilinearity byl mezi lety 1719–1811 ve skutečnosti uplatněn pouze jednou, v ostatních čtyřech případech byli 
v přejímání úřadu úspěšnější mladší bratři hlavních tusiů. U zastupujících komisařů byl titul z otce na syna předán 
ve většině případů (BXZ: 242–243). 
39 Gele (1984: 125) uvádí, že vládce z Derge byl v témže roce jmenován pacifikačním komisařem 2. úrovně 
(xuanfu si 宣撫司), Kolmaš (1968: 38) však dergeskému vládci pro toto období přiznává pouze o jednu příčku 
nižší titul pacifikačního komisaře 3. úrovně (anfu si 安撫司), který mu měl být udělen roku 1728. Povýšení se měl 
dočkat o pět let později, a to rovnou o dva ranky, do hodnosti pacifikačního komisaře 1. úrovně (xuanwei si 宣慰

司). 
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v roce 1725, kdy se z Bathangu stala prakticky poslední zastávka na „domácí půdě“ před 

nevlídným úsekem cesty do Čhamda. Náklady na stravu a ubytování císařských vojáků a 

úředníků šly samozřejmě na vrub obyvatel Bathangu ve formě roboty či tributu. Celkové 

zatížení Bathangu tak bylo mnohokrát vyšší než v ostatních oblastech Khamu pod císařskou 

nadvládou (Gele 1984: 128).  

Zřejmě ve spojitosti s vysláním patnáctitisícové armády k potlačení nepokojů 

v centrálním Tibetu dosáhly potřeby zásobování vojska záhy takových rozměrů, že byl roku 

1728 v Bathangu zřízen úřad zásobovacího důstojníka (liangtai 糧臺), což umožnilo zásobovat 

v centrálním Tibetu působící císařské armády vojenským proviantem ze Sichuanu. Za císaře 

Qianlonga byl několikrát dle potřeb armády zrušen a opět obnoven, nicméně od roku 1748 

zůstal v Bathangu natrvalo a do konce Qianlongovy vlády se stal jedním z pěti největších 

zásobovacích úřadů v Khamu (Zhang 1990: 5). 40  Byl to první úřad v Bathangu obsazený 

z centra kariérním úředníkem (liuguan 流官) netibetského původu. Později, v roce 1748 byl 

počet císařských vojenských hodnostářů v Bathangu navýšen ještě o zástupce brigádního 

velitele (dusi 都司) a jednoho nižšího posádkového velitele (qianzong 千總). K zajištění 

bezpečnosti a větší efektivity komunikace mezi poštovními stanicemi (yizhan 驛站) byl o třicet 

let později počet zastupujících brigádních velitelů navýšen na dva (BXZ: 10). 

Žádná z císařských vojenských kampaní počátku 18. století necílila přímo na Bathang. 

Jeho začlenění do mandžuského impéria bylo v podstatě vedlejším důsledkem snah dvora o 

získání a upevnění kontroly nad centrálním Tibetem. Zprvu jako opěrný bod pro další postup 

vojsk se však nakonec stal součástí provincie Sichuan a byl natrvalo začleněn do struktur 

mandžuské říše. Na konci 30. let 18. století se Bathang dostal na jednu z předních pozic mezi 

ostatními regiony v Khamu. Byl sídlem jednoho z nejvýše postavených místních vládců a 

disponoval trvale usídlenou císařskou vojenskou posádkou (v roce 1723 čítala 500 mužů 

[Zhang 1990: 6]), na jejíž zásobování dohlížel místní úřad zásobovacího důstojníka. Bathangští 

tusiové se během 18. století stali významnými spojenci císařského dvora a za svou aktivní 

vojenskou podporu během několika tažení císařských armád, jako např. při kampaních v oblasti 

Gjalrongu v 70. letech 18. století nebo proti Gurkhům v roce 1791, si vysloužili od císaře 

několikerá uznání a oficiální pozvání ke dvoru (BXZ: 10–11).  

                                                            
40 Další čtyři byly v Darcendu, Lithangu, Čhamdu a Lhari ་རི་ (čín. dříve Lali 拉里, dnes Jiali 嘉黎), západně od 
Čhamda (Zhang 1990: 5). 
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Mohlo by se zdát, že stanovením hranice mezi tibetskou a čínskou částí Khamu došlo 

k jasnému vymezení působnosti Pekingu a Lhasy. Dekret vydaný roku 1740 tibetským vládcem 

Pholhanäem ཕོ་ ་ནས་ však ukazuje, že situace uplatňování autority v Bathangu nebyla nijak 

jednoduchá. V tomto dokumentu se jistému Rinčhenovi རནི་ཆེན་ 41  potvrzuje jeho stávající 

hodnost bathangského guvernéra (dzongdö ོང་ དོ་) a jeho potomkům následnictví, stejně jako 

právo na dům, polnosti a další majetek. Amy Heller (1989: 381) ve svém komentáři k překladu 

tohoto lhaského výnosu podotýká, že dekret nebo jmenování samotné není zmiňováno 

v žádném jiném známém dobovém dokumentu. Nemohl tedy pravděpodobně vzbudit žádnou 

vlnu nevole. Otázkou ale je, jak je možné, že Pholhanä vydal nařízení týkající se území, které 

bylo již dvacet let spravováno císařským dvorem v Pekingu, a to včetně rozhodnutí o 

nemovitém majetku, který se nacházel pravděpodobně na východ od nové hranice. Jak to tedy 

skutečně s císařskou suverenitou v pohraničí bylo a jak se Peking se Lhasou v Bathangu dělily 

o moc, není zcela jasné. Jak ale připouští Coleman (2013: 62), je velmi pravděpodobné, že i 

přes jasné vymezení hranice císařským dvorem si Lhasa v Bathangu alespoň minimální vliv 

udržela. Přesné odpovědi na tyto otázky ale bohužel zatím nemáme k dispozici. 

Během 18. století nastavené mocenské poměry a jeho pozice v rámci Khamu způsobily, 

že do dalšího století vstoupil Bathang jako stabilní region a spolehlivý spojenec císařského 

dvora, kterému se na oplátku dostávalo jak podpory z centra, tak stability zevnitř. Ohniska 

aktuálního dění v Khamu se přesunula do jiných oblastí, kde se ale bathangští tusiové a jejich 

místní vojáci (tubing 土兵) po boku císařských armád také angažovali (viz předchozí kapitoly). 

Pro Bathang poklidná první polovina 19. století byla ale vpravdě pověstným klidem před bouří, 

neboť v jeho druhé polovině se po desetiletí udržovaná křehká rovnováha moci v Bathangu 

začala pod vlivem nových vnějších činitelů hroutit. Působení několika různých faktorů mělo za 

následek zvyšující se tlak na místní obyvatele, což nakonec na počátku 20. století vedlo 

k vypovězení poslušnosti císařskému dvoru a násilnostem s následnou mohutnou vojenskou 

pacifikační kampaní a rozsáhlými administrativními změnami v celém Khamu. Popis těchto 

jednotlivých faktorů a kulminace jejich vzájemného působení v události nazývané jako 

Bathangský incident, stejně jako její následky budou obsahem následujících kapitol. 

 

                                                            
41 Pravděpodobně se jedná o Ngawang Rinčhena ངག་དབང་རིན་ཆེན་ (čín. Awang Renqing 阿旺仁青 nebo také Awang 
Linqing 阿旺林青), který v letech 1729–1750 zastával v Bathangu post zastupujícího pacifikačního komisaře (viz 
BXZ: 242–243 či Qian 1978: oddíl „Tusi 土司“). 
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3 Mocenské poměry v Bathangu 

ིག་ ་མས་བ ས་ན་ ས་འ ནེ། གྱདོ་དཔོན་གྱིས་གཡོས་ན་ ས་འ ས། 

„Když lama páchá hříchy, kdo bude vůdcem? Když je pán nespravedlivý, kdo bude sjednotitelem?“ 

         (tibetské přísloví) 

 Na jaře roku 1905 byl v Bathangu rozlíceným davem zabit čínský místodržící Feng 

Quan. Následná odvetná výprava císařských vojsk, která se změnila v rozsáhlou a brutální 

pacifikační kampaň, byla ve skutečnosti vyústěním dlouhotrvající bezradnosti dvora 

nad obtížně řešitelnou situací v nestabilním sichuansko-tibetském pohraničí. Tak jako byla smrt 

Feng Quana pro císařský dvůr ventilem pro uvolnění po desetiletí nastřádané frustrace, byla pro 

obyvatele Bathangu kulminací stejně dlouho trvající nespokojenosti se stavem věcí v jejich 

domovině. Přestože již skoro dvě století žili jako poddaní cizího a vzdáleného císařského dvora 

v Pekingu, který svými rozhodnutími prostřednictvím tusiů a dosazených vojenských úředníků 

ovlivňoval každodenní život v oblasti, dvůr a jeho komisaři nebyli zdaleka jedinými držiteli 

moci v Bathangu. Významnou mocenskou skupinou bylo také mnišstvo, které ještě déle než 

císařský dvůr zasahovalo do mnoha sfér života místních obyvatel. Vedle těchto hlavních 

mocenských proudů existoval v Bathangu ještě jeden a tím byli čínští přistěhovalečtí 

obchodníci, jejichž počet narostl s příchodem císařské moci do Khamu. V druhé polovině 19. 

století dostal tento zaběhnutý poměr moci v Bathangu nový dynamický impulz v podobě 

pronikání západního vlivu prostřednictvím misionářů a zahraničních cestovatelů. Jejich 

působení vyvolávalo mezi Khampy značné napětí a několikrát skončilo pro západní dobrodruhy 

tragicky. Snaha tradičních mocenských skupin vymezit se proti novému proudu ze zahraničí a 

nadále prosazovat vlastní zájmy vedla nevyhnutelně ke zvyšování tenzí mezi skupinami 

samotnými i mezi místními obyvateli. Kulminačním bodem se pak stala vražda Feng Quana, 

jehož krátké, ale zato intenzivní působení v Bathangu spojilo všechnu nespokojenost místních 

v jeden silný a vražedný proud nenávisti. K pochopení přeměny tradičního uspořádání 

mocenských poměrů v Bathangu a pro co možná nejlepší vykreslení místní situace před 

samotným incidentem bude proto nyní následovat pojednání o jednotlivých mocenských 

uskupeních a sférách jejich vlivu. 
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 3.1 Neomezená moc místních vládců 

Významné postavení Bathangu, pramenící z hojnosti jeho přírodních zdrojů, 

zemědělské produktivity a jedinečné pozice poblíž nově stanovené hranice, umožnilo 

bathangským tusiům požívat autority plynoucí ze dvou zdrojů. Strategické vojenské a 

ekonomické významnosti Bathangu si byl vědom jak Peking, tak Lhasa a zatímco pozice 

Pekingu byla v Bathangu díky pětisetčlenné posádce jistá, Lhasa se kromě jednoznačného 

náboženského vlivu snažila, např. pomocí výše zmíněného Pholhanäova ediktu, připomínat fakt, 

že to byla právě ona, kdo do Bathangu v roce 1703 první dva depy vyslal. Bathangští místní 

vládci proto mohli vystupovat jednak jako dědiční tibetští místodržící – depové, a zároveň jako 

jmenovaní zástupci císařského dvora v Pekingu – tusiové. K agendě vyplývající z jejich 

původní pozice depů přibyl císařským jmenováním do funkce pacifikačních komisařů prakticky 

jen monitoring obchodních aktivit a výběr daní pro qingskou říši (Coleman 2002: 34). Jako 

členové místní aristokracie disponovali tusiové rozsáhlými statky a měli skoro absolutní moc 

nad půdou, přírodními zdroji a poddanými, kteří museli odvádět daně jak císařskému dvoru, 

tak tusiům, kteří zajišťovali výběr obou. Zvláštní daň byla navíc od roku 1729 vyčleněna na 

dávky pro místní vládce a kláštery (BXZ: 10). Nastavení zdanění z poloviny 18. století bylo 

uplatňováno ještě o sto let později, přestože počet obyvatel v regionu klesl do té doby až o 

padesát procent.42 Výsledkem bylo nesnesitelné daňové zatížení obyvatel, které přispívalo k 

migraci do jiných oblastí (Gill 1883: 222). Každý z obou tusiů měl k dispozici své podřízené 

vůdce (toumu 頭目), kteří se dělili o často překrývající se povinnosti. Tito vůdci byli vybíráni 

z místních zhruba šedesáti urozených rodin (tib. kucchab ་ཚབ, čín. gucao 古曹) a na několika 

nižších úrovních se podíleli na výběru daní a zajišťování správy v ostatních vesnicích 

spadajících pod Bathang (Carrasco 1959: 142). Příslušníci těchto rodin měli speciální privilegia. 

Jejich velké, honosné domy stály na nejlepších místech ve městě poblíž klášterů, a jejich vnější 

zdi mohly být kromě tmavě červené barvy natřeny i svislými bílými pruhy. Při veřejných 

událostech i při běžném setkání na cestách jim museli poddaní prokazovat respekt (Ganba 

1996: 373; Wang 2011: 57). 

Kromě výběru daní byla další důležitou povinností tusiů organizace ulagu ་ལག་ (čín. 

wula 烏拉), formy roboty, která spočívala v zajišťování přepravních služeb pro tibetské i 

císařské hodnostáře mezi poštovními stanicemi v tibetských oblastech. Jejich síť pokrývala od 

                                                            
42 Pokles počtu obyvatel byl kromě migrace způsoben hlavně několika územními změnami, kdy byly okrajové 
oblasti původně patřící pod Bathang převedeny pod správu provincie Yunnan. 
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mongolských dob celou Tibetskou náhorní plošinu.43 Stanice byly od sebe většinou vzdáleny 

den cesty a povinností depou speciálně určených osmdesáti rodin bylo poskytování čerstvých 

koní pro spěšné posly s oficiálními dokumenty, doprovázení obchodních karavan a podpora 

vojenských expedic, většinou ve formě poskytnutí nákladních zvířat a péče o ně. Délka takové 

cesty byla v kratších případech do tří dnů, ale mohla se protáhnout i na jeden měsíc. Všechny 

náklady vydané na cestě, zejména na stravu, platili robotníci ze svých zdrojů. Za vykonanou 

cestu jim náležela přesně stanovená odměna, ta byla však spíše symbolická a jejího skutečného 

vyplacení se poddaní často ani nedomohli (BXZ: 248–249). Mnoho takto zaměstnaných rodin 

proto náklady spojené s vykonáváním ulagu muselo dotovat z příjmů z vlastní zemědělské 

činnosti (Coleman 2013: 65). Celkový počet dní strávených vykonáváním ulagu byl pro 

pověřené rodiny nastaven mezi 138–192 dny ročně, ale skutečný počet byl většinou mnohem 

vyšší, protože místní vládci zneužívali ulagu  i pro své soukromé záležitosti (Wang 2011: 196). 

Bathangští tusiové prakticky rozhodovali také o osudech svých poddaných 

prostřednictvím zákonů, které měli právo zavádět. V rámci nich pak také rozhodovali spory a 

určovali tresty pro provinilce. Tresty se pohybovaly na škále od lehkých – pokut, uvěznění, 

konfiskace majetku či bičování, přes mrzačení různých částí těla, jako např. vylupování očí, 

sekání končetin, uříznutí nosu, rtů či uší, až po hrdelní tresty typu zadušení či zašití do jačí kůže 

a utopení (BXZ: 247) 

Dědiční místní vládci byli v Khamu jedinými skutečnými vlastníky půdy se všemi právy, 

která k ní náležela. Svůj nárok na půdu buď po staletí dědili jako vládci království, jejichž vznik 

předcházel i založení dynastií Qing a Ming (např. státy Derge nebo Čagla), nebo ho opírali o 

císařské jmenovací listiny (SGZSLD: 13). Podobným způsobem sice s půdou ve skutečnosti 

disponovaly i kláštery, ale ty svou půdu nabyly formou darů od tusiů, císařského dvora, či ze 

Lhasy, a přestože k tomu zpravidla nedocházelo, mohly být tyto dary klášterům prakticky 

kdykoliv zase odebrány. Na základě dlouhodobého užívání disponovaly půdou i níže postavené 

aristokratické rodiny, ani jejich vlastnictví však nemělo žádný právní základ (Wang 2011: 191). 

S půdou byla svázána existence nevolníků, kteří na ní robotovali a odváděli majiteli pevně 

stanovenou daň, odvozenou z množství použitého osiva. Nevolníci byli k půdě vázáni po 

generace, nesměli ji opustit a mohlo s nimi být nakládáno jako s věcmi. Vlastník je tak mohl 

kdykoliv přesunout na jiný kus půdy, nebo i darovat jinému majiteli. Mohl je ale také 

z nevolnického stavu uvolnit, což ale znamenalo odevzdat většinu majetku včetně obydlí 

                                                            
43 Např. mezi Darcendem a Bathangem bylo takových přepřahacích poštovních stanic 18–20 (Ganba 1996: 374) a 
samotný Bathang měl na svém území stanice tři (Coleman 2013: 72). 
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novému nevolníku a žít sice svobodně, leč prakticky v chudobě, pokud se např. tusi neslitoval 

a nevěnoval osvobozenému malý kus půdy vyjmutý z daňové povinnosti (SGZSLD: 15–16). 

Čínský zásobovací důstojník sloužící v Bathangu popsal zatížení místních obyvatel 

následujícím způsobem: 

其縴夫背夫牧馬斫柴負水諸役亦必裹糧早來伺應。此外地方修墊橋道土官家

營造工作馱運糧食無不派用民力。又山場納柴草牧廠納酥油皆月有定數。甚至葡萄

桃梨諸物無一不須上納土司。而應征夷賦猶不在其內。賦役之重無踰此者。 (Qian 

1978: oddíl „Fengsu 風俗“) 

„Vodiči a nosiči [v poštovních stanicích] pasou koně, sekají dříví, nosí vodu a dělají 

další podobné práce, musí také včas odbavovat pytle se zásobami. Kromě toho se práce 

poddaných využívá i při spravování mostů a cest, stavebních pracích na domech tusiů a při 

přepravě obilí. Pravidelné měsíční odvody jsou stanoveny i ze dřeva sbíraného v horách a 

másla z pastvin. Dokonce i hroznové víno, broskve a hrušky se musí bez výjimky odvádět 

tusiům. A to nezahrnuje ještě odvody na vojenská tažení. Není nic těžšího než tyto daně a 

robota.“ 

Vliv místních vládců v Bathangu byl dalekosáhlý a zasahoval do mnoha sfér 

každodenního života obyvatel celé oblasti. Vzhledem k omezenému vlivu a kontrole císařského 

dvora v odlehlých oblastech Khamu závisel život obyvatel Bathangu doslova na vůli místního 

vládce, který měl v rukách moc politickou, ekonomickou i právní, kterou uplatňoval nad 

veškerým laickým obyvatelstvem, domácími zvířaty, poli, pastvinami, lesy, horami i vodními 

toky (BXZ: 247). Takto rozsáhlé pravomoci soustředěné do rukou jednotlivců bez kontroly 

shora pochopitelně vedly ke korupci a zneužívání moci na úkor poddaných, což se stalo často 

zmiňovaným argumentem císařských hodnostářů při obhajobě vojenských kampaní a 

rozsáhlých reforem v Khamu (Relyea 2010: 34). 

 

3.2 Trpění císařští úředníci 

Paralelní mocenskou strukturu, i když s odlišnou agendou, představovali v Bathangu 

čínští vojenští úředníci. Zatímco místní vládci uplatňovali svou moc nad místní společností, 

náplní práce vojenských úředníků dosazených z centra byla ochrana komunikačních a 

zásobovacích cest mezi Lhasou a Darcendem. Od roku 1728, kdy byl do Bathangu vyslán první 

zásobovací důstojník císařské armády, byl se vzrůstající vojenskou angažovaností dvora 
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v Khamu jejich počet navýšen a významně se rozrostl i počet jejich podpůrného personálu. 

V polovině 19. století byl v Bathangu přítomen kromě zásobovacího důstojníka ještě zástupce 

brigádního velitele (dusi 都司), velitel zvláštní detašované posádky (zhuanxun qianzong 專汛

千總) a úředník detašované stráže v Dubanangu ་བ་ནང་44 (fenfang Zhubalong xunwaiwei 分防

竹巴籠汛外委), kteří byli obměňováni v intervalu tří let. Pod jejich velením působilo v roce 

1845 v Bathangu pouhých 83 císařských jízdních a pěších vojáků (Qian 1978: oddíly „Zhiguan 

職官“ a „Bingzhi 兵制“), což svědčí o faktu, že Bathang byl v té době stabilním regionem, 

jehož situace nevyžadovala přítomnost většího vojenského oddílu. Coleman (2013: 74) dále 

uvádí dalších 132 členů podpůrného personálu, včetně tlumočníků, podkoních, veslařů a dalších, 

kteří byli vypláceni zásobovacím úřadem. 

Zásobovací důstojník Qian Zhaotang 錢召棠, jenž v Bathangu sloužil mezi lety 1842–

1845, během svého působení sestavil vůbec první čínsky psanou místní historii nazvanou 

Stručné záznamy o Bathangu (Batang zhilüe 巴塘志略),45 která je hodnotným pramenem 

k poznání Bathangu a jeho tradiční společnosti těsně před příchodem cizích vlivů v podobě 

misionářů a západních cestovatelů. Mimo mnoha faktických údajů se od Qiana dozvídáme i to, 

jaké měli císařští úředníci v Bathangu postavení a jak se zapojovali do společenského dění ve 

městě. Úřad zásobovacího důstojníka se nacházel na prestižním místě uvnitř klášterního města, 

zatímco dusi a qianzong bydleli v běžných domech, pronajatých od místních obyvatel. Spolu 

s místními vládci a rodinami čínských obchodníků usazených v Bathangu financoval v roce 

1845 zásobovací důstojník stavbu chrámu Městského boha (Cheng huang miao 城隍廟). Když 

přicházeli místní k císařskému úředníku v nějaké záležitosti, museli ho pozdravit sepjatýma 

rukama a vrhnout se tváří k zemi. Pokud ho potkali na veřejném prostranství, sejmuli pokrývku 

hlavy, postavili se stranou cesty a s vyplazeným jazykem46 počkali, až dotyčný hodnostář 

přejde (Qian 1978: oddíly „Yashu miaoyu 衙署廟宇“ a „Fengsu 風俗“). 

                                                            
44 Dubanang leží jižně od Bathangu v místech, kde cesta do Čhamda překračuje řeku Jinsha, na současné hranici 
mezi provincií Sichuan a Tibetskou autonomní oblastí. 
45 Místní historie (difang zhi 地方志 nebo také zhishu 志書) byl populárním žánrem mezi císařskými úředníky. 
Během svých několikaletých působení na úřednických postech po celé zemi v nich zaznamenávali faktické údaje 
a vlastní zkušenosti týkající se místních dějin, geografie, obchodu, státní správy, náboženství, kultury a zvyků 
v regionech, v nichž sloužili. 
46 Pozdrav s vyplazeným jazykem je v tibetských oblastech tradičním projevem úcty, často ho doprovází ještě 
škrábání se na temeni hlavy. Legenda říká, že neoblíbený poslední král jarlungské dynastie Langdarma, který 
pronásledoval buddhisty, měl černý jazyk a volí rohy (první slabika lang གླང་ v jeho jméně znamená „vůl“). 
Vyplazením jazyka a škrábáním se na hlavě tak dotyčný ukazuje, že on sám černý jazyk a volí rohy nemá. 
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Z výše uvedeného by se mohlo zdát, že císařští hodnostáři měli svou pozici v tibetském 

pohraničí jistou a byla jim prokazována úcta odpovídající jejich postavení. Cestovatel Thomas 

Cooper (1871: 228–229) však ve svém cestopise uvažuje opačně: 

„I z hlediska politické geografie mohla být hranice Číny posunuta k břehům řeky 

Jinsha a Bathang s Lithangem zahrnut pod provincii Sichuan pouze někým, kdo netuší, že 

v těchto městech je civilní moc v rukách tibetského úředníka (Thibetan Mandarin), jemuž 

je podřízena i ta hrstka čínských obyvatel. Čínský vojenský úředník velí jednotce a 

reprezentuje čínskou svrchovanost dosaženou vojenským záborem. Přítomnost čínských 

vojáků z Tibetu nicméně nedělá součást Sichuanu o nic více, než činí přítomnost 

mandžuských dobyvatelů Sichuan součástí Mandžuska.“ 

Ještě výstižnější obraz skutečného postavení císařských hodnostářů v Bathangu uvádí 

britský důstojník William Gill (1883: 215), když popisuje své setkání s bathangským 

liangtaiem Zhao Guangxiem 趙光燮 v roce 1877: 

„Po obvyklých zdvořilostních otázkách na naše ctihodná jména a věk se nás Zhao 

zeptal, zda máme v cestovních vacích nějakou střelnou zbraň. Tato otázka nebyla položena 

v žertu, naopak byla myšlena se vší vážností. Na naši negativní odpověď řekl: ‚Ach, 

kdybyste mi mohli jednu či dvě dát, byl bych brzy schopen přinutit tyhle Tibeťany říkat 

‚laso‘; nyní musím často říkat ‚laso‘ já jim.‘47 Tato neuvážená otázka a poznámka ukázala 

pravou povahu vztahů mezi Číňany a Tibeťany více než cokoliv jiného, co jsem dosud 

slyšel.“ 

Podobné zmínky nejsou v pramenech ojedinělé, je proto možné soudit, že pravomoci 

císařských úředníků v Bathangu byly omezeny ponejvíce na jim přímo svěřenou agendu 

v rámci zásobování a údržby komunikačních cest. Spolu se slábnoucí přítomností císařských 

vojsk v Tibetu a v Khamu klesala postupně i důležitost vojenských úřadů v pohraničí, jejichž 

představitelé, přestože byli stále reprezentanty císařského dvora, fungovali postupně spíše jako 

předsunutá stanoviště císařské armády na cizím území, o jehož každodenním životě však 

rozhodovali místní vládci. Během první poloviny 19. století se tak dostali do role místním lidem 

povinně tolerovaných postav, jejichž přítomnost měla na život ve městě ve skutečnosti jen 

minimální vliv. I to se však s příchodem nových, zahraničních impulzů do Khamu mělo změnit. 

 

                                                            
47 Laso ལགས་སོ་ je zdvořilý tibetský termín znamenající souhlas či přitakání. 
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3.3 Všemocné kláštery 

 Jedinou tradiční autoritou v Khamu, která se mohla svou mocí rovnat císařem 

jmenovaným místním vládcům, byly buddhistické kláštery. Jejich původně náboženská role se 

za vydatné náboženské podpory Lhasy i materiální pomoci císařského dvora v průběhu staletí 

postupně změnila v roli nábožensko-politického hegemona, jehož pravomoci se často 

překrývaly s působností tusiů a naprosto suverénně předčily autoritu císařských úředníků. Qian 

Zhaotang pro všechny oblasti spravované Bathangem vyjmenovává celkem 27 klášterů, z nichž 

17 patřilo škole Gelugpa a zbylých deset škole Ňingmapa (Qian 1978: oddíl „Yashu miaoyu 衙

署廟宇“). Tím nejvýznamnějším byl klášter Ba čhöde འབའ་ཆསོ་ ེ་ (čín. Dinglin si 丁林寺 nebo 

Dingning si 丁寧寺 ), 48  nacházející se na západní straně města při soutoku řek Bačhu a 

Bačhungčhu. Čínský úředník cestující přes Bathang v roce 1881 si zapsal, že v klášteře sídlilo 

v té době tři tisíce mnichů (CZYH: 292). Pravděpodobnější je však spíš Qian Zhaotangův údaj, 

který jejich počet odhaduje na 1195 (Qian 1978: oddíl „Zashi 雜識“); třináct stovek mnichů 

udává Gill (1883: 219). 

Moc kláštera Ba čhöde, stejně jako ostatních klášterů v Tibetu, pramenila z několika 

zdrojů. Buddhismus byl nedílnou součástí života Tibeťanů, obraceli se proto na klášter při své 

každodenní náboženské praxi i při mnoha světských záležitostech, kdy tradice vyžadovala 

přítomnost lamy. Coby náboženské centrum měl proto klášter významný ideologický vliv. 

Druhým zdrojem autority kláštera byl majetek, hlavně v podobě půdy a daní, které z ní klášteru 

odváděli jeho nevolníci, i početných stád dobytka. Mimoto se klášter Ba čhöde angažoval 

v obchodě s čajem a dalšími potravinami, na jejichž směnu v oblasti měl takřka monopol (Hosie 

2001: 123). Nemalé výnosy mu přinášely i dary od věřících a půjčky poddaným, často na 

lichvářský úrok. A stejně jako jiné kláštery měl Ba čhöde k dispozici i svůj vlastní obsáhlý 

arzenál zbraní (Coleman 2002: 34; Sperling 2003: 70). Gill (1883: 220) popsal ve svém 

cestopise majetkové poměry a obohacování klášterů v Bathangu zcela otevřeně: 

                                                            
48 Celé oficiální jméno bathangského kláštera zní Čhöde gandän phände ling ཆོས་ ་ེདགའ་ ན་ཕན་བདེ་གིླང་. Založen byl za 
éry Yongle 永樂 (1403–1425) původně východně od města jako klášter učení bönu (v čínských pramenech 
uváděný pod jménem Zhata si 扎塔寺) a později patřil škole Kagjüpa. Během éry Wanli (1563–1620) byl 
přejmenován na Dinglin si a přesunut na západní okraj Bathangu. Během Gušri-chánova tažení Khamem v roce 
1639 byl klášter převeden pod školu Gelugpa. Tři roky poté byl z příkazu pátého dalajlamy rozšířen a pojmenován 
současným tibetským názvem. V roce 1703 byl ze Lhasy do kláštera vyslán jako správce vysoce postavený lama. 
Klášter začal dostávat od úřadů dávky obilí a stříbra a jeho mniši mohli za účelem pokročilých studií odcházet do 
klášterních univerzit ve Lhase. Postupně se stal jedním z 13 nejvýznamnějších klášterů v Khamu. Od roku 1941 
nese jméno Kangning si 康寧寺 (BXDML: 117; BXZ: 61, 437). 
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„Lamové a kláštery jsou nesmírně bohaté. Na bathangské planině jim jistě náleží 

větší část obdělávané půdy a v současné době vlastní určitě skoro polovinu oblasti. Jejich 

jmění den za dnem narůstá, z části díky dědictví, protože umírající běžně něco sousednímu 

klášteru odkáží, ale hlavně díky lichvě. Jelikož jsou jediní v oblasti, kteří disponují nějakým 

majetkem, lidé ve finanční tísni si k nim chodí půjčovat, čímž je jejich osud zpečetěn […] 

jejich půda je zproštěna zdanění, nikdy nepůjčují svá zvířata do veřejné služby a neplatí 

ani ň na veřejné výdaje. Zřídkakdy pracují na svých polích, protože každý klášter má stovky 

otroků.“ 

Klášter Ba čhöde byl prakticky státem ve státě a jeho silné ekonomické postavení bylo 

podpořené i právní autonomií. Rozdělení jurisdikce bylo v Bathangu přesně stanoveno: 

„Spáchá-li barbar trestný čin, o jeho potrestání rozhoduje tusi. Spáchá-li trestný čin barbarský 

lama, o potrestání rozhoduje gekö.“49 (番人犯罪，土司治之。蕃人之喇嘛犯罪，鐵棒治

之。) (QSG: 14248). Klášterní pravomoci sahaly však ve skutečnosti ještě dál. Qian (oddíl 

„Zashi 雜識“) píše, že pokud laik někoho zavraždil a podařilo se mu uprchnout do kláštera, 

zpravidla se tím vyhnul trestu, protože klášter neměl povinnost místním vládcům provinilce 

vydat. „Všichni provinilci, kteří si přejí uniknout zaslouženému trestu, vstoupí do kláštera a 

schovají se pod plášť jejich předstírané svatosti.“ (Gill 1883: 219).  

Prakticky bezmocní byli před mocí klášterů čínští vojenští úředníci. Kapitán Bower 

(1894: 232) zmiňuje nešťastného úředníka v Lithangu, který se ze strachu před lamy neodvážil 

skupině cestovatelů poskytnout zásoby na cestu zdarma. Bower situaci shrnul slovy: „[…] 

stejně jako [úředník] v Čhamdu, jeho přítomnost je tolerována, ale jeho moc je nulová. Lamové 

jsou vládci této země a lidé jsou jejich otroci.“ Problematičnosti postavení císařských úředníků 

vůči klášterům v tibetských oblastech si byli vědomi i sami čínští hodnostáři a to i na těch 

nejvyšších postech. Amban You Tai 有泰 (ve funkci 1902–1907) po svém jmenování do funkce 

cestoval v roce 1903 do Lhasy přes Bathang. V memorandu trůnu zmiňuje oddanost místních 

vládců císaři, ale i fakt, že kláštery tu mají větší moc než císařští úředníci: 

惟有各寺院之喇嘛，愈出愈多，堪布之權，甲于官長，稍不遂意，聚眾橫

行。 (QCDBDS: 8) 

                                                            
49 Gekö དགེ་བ ོས་ byl mnich, který měl v klášterech na starosti dodržování disciplíny a rozhodoval o trestech 
provinilců. Často měli vyložená ramena a černě pomalovanou tvář, aby působili mohutně a děsivě. Čínsky se jim 
říkalo tiebang 鐵棒, tedy „železná tyč“, podle kovové hole, která byla jejich častým atributem a zároveň nástrojem 
k trestání. Více o mniších vykonávajících tuto funkci viz Goldstein (1964). 
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„Pouze lamové ve všech klášterech [jsou problémem], čím dále [na západ], tím je 

jich více, moc opatů je větší než moc úředníků. Když něco není jen trochu dle jejich představ, 

shromáždí dav a začnou s výtržnostmi.“ 

Jakkoliv je třeba číst poznámky západních cestovatelů, misionářů a čínských úředníků 

o zhýralosti lamů a zneužívání jejich moci se zdravou mírou kritičnosti, četnost a vzájemná 

podobnost takových poznámek svědčí o faktu, že klášter Ba čhöde se od 18. století vyvinul ve 

skutečně mocnou instituci, která svým vlivem konkurovala autoritě místních vládců a 

významně ovlivňovala každodenní život obyvatel celé oblasti. Jak napsal amban You Tai, 

dokud bylo vše podle potřeb mnichů, sféry moci zůstávaly v rovnováze a v Bathangu byl klid. 

Ve druhé polovině 19. století však do Bathangu přibyl přímý konkurent buddhistického 

náboženského monopolu v podobě západních misionářů, čímž došlo k přímému ohrožení 

jednoho ze základních zdrojů moci kláštera Ba čhöde. Stále agresivnější reakce mnichů a 

místních obyvatel tak postupně do konce století přinesly do původně poklidného prostředí 

pohraničního města velmi napjatou atmosféru. 

 

3.4 Asociace čínských obchodníků 

Již v dobách císaře Kangxiho se v Bathangu sezóně či natrvalo usazovali obchodníci a 

řemeslníci z provincií Shanxi 陝西, Sichuan a Yunnan. Jejich počet významně narostl zejména 

po roce 1719 s přítomností císařských vojáků v Khamu a na konci 19. století bylo již 

v Bathangu trvale usídleno více než 80 obchodnických a řemeslnických rodin (Ganba 

1996: 368). Přestože se těmto rodinám říkalo souhrnně „osmdesát hanských 

obchodníků“ (bashi jia han shang 八十家漢商), část z nich tvořili i příslušníci etnika Hui 回, 

tedy čínští muslimové. Společně s sebou do Bathangu přinesli své zvyky, náboženství a jazyk 

a postupem času vytvořili vlivnou skupinu, která se významně podílela na sociálním, kulturním 

a ekonomickém životě města. Roku 1727 si přistěhovalci z vnitřní Číny založili „Spolek 

hanských obchodníků“ (Han shang gonghui 漢商工會 ), jehož hlavní činností mělo být 

udržování vnějších kontaktů, upevňování vazeb uvnitř komunity, podpora sirotků a vdov a 

pomoc lidem v nouzi. Spolek začal záhy organizovat i pravidelné oslavy tradičních čínských 

svátků, jako např. svátek k uctění boha hojnosti. Obchodnickému spolku se proto běžně říkalo 

„Spolek boha hojnosti“ (Caishen hui 財神會 ) (BXZ: 10). Ten postupně ze svých zdrojů 

vybudoval v Bathangu pro své účely „Cechovní síň provincií Sichuan, Shanxi a 
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Yunnan“ (Chuan Shan Dian san sheng huiguan 川陜滇三省會館), v rámci níž byl postaven i 

chrám boha Guan Diho (Guan Di miao 關帝廟 ). Celý nově zbudovaný komplex ostře 

kontrastoval s okolní tradiční tibetskou architekturou (Ganba 1996: 369–370). Postupně bylo 

rodinami obchodníků založeno ještě několik dalších zájmových spolků, jejichž aktivity 

v Bathangu se těšily podpoře císařských úředníků. Coleman (2013: 82) připomíná i fakt, že 

spolu s čínskými obchodníky se v Bathangu uchytily i tajné organizace jako „Společnost 

starších bratří“ (Gelao hui 哥老會) a další, více podrobností k tomu však nenabízí. 

V kontextu aktivit těchto spolků nelze nezmínit fakt, že císařská podpora migrace Hanů 

do pohraničních nehanských oblastí byla součástí expanzivní strategie čínského impéria od dob 

dynastie Tang. Dvůr při své civilizační misi (Harrell 1995: 16–17) spoléhal na svrchovanou 

pozici hanské konfuciánské kultury, kterou do pohraničních oblastí přinášeli čínští osadníci, 

často daleko dříve, než se do oblasti vydali první císařští vojáci. Prostřednictvím kultury Hanů 

pak postupně proběhl proces sinizace (hanhua 漢化 ) lokálního etnika, který následně 

legitimizoval začlenění pohraničních oblastí do Čínské říše (Herman 2007: 5). Podobnou 

strategii doprovázenou podporou migrace z ústředí je možné vysledovat v Číně dodnes v Tibetu 

či v Ujgurské autonomní oblasti Xinjiang (Xinjiang Weiwuʼer zizhiqu 新疆維吾爾自治區).50 

Císařská podpora aktivit čínských imigrantů v Bathangu zajisté do tohoto modelu dobře zapadá. 

Přestože se postupně díky smíšeným svazkům čínští obchodníci a řemeslníci 

v Bathangu částečně tibetanizovali, místními byli stále vnímáni jako Číňané, resp. Hanové. 

Jakkoliv nebylo jejich postavení v Bathangu tak významné jako u ostatních mocenských skupin, 

byli platnou a vlivnou součástí tamější společnosti. Jejich pozice a schopnosti se ukázaly 

například po sérii ničivých zemětřesení v dubnu roku 1870, kdy podle Gilla (1883: 218) 

nezůstal ve městě stát ani jeden dům a nebylo jediné rodiny, která by neztratila alespoň jednoho 

člena. Spojenými silami členů obchodnického spolku, zásobovacího úřadu a obou tusiů byly 

vybrány peníze na rekonstrukci Guan Diho chrámu a dalších společenských budov ve městě 

(Coleman 2013: 84–85). Je tedy patrné, že čínští obchodníci v Bathangu měli značný 

organizační a vlivový potenciál, čehož se na počátku 20. století snažil při zavádění reforem 

využívat císařský dvůr.  

                                                            
50 I v dnešní době se čínská vláda snaží podporovat migraci obyvatel, zejména Hanů z vnitřní Číny do Tibetu či 
Xinjiangu. Lidé jsou k přesunu motivováni daňovými úlevami, levnějším bydlením či školní docházkou nebo i 
možností mít libovolný počet dětí. 
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Do poloviny 19. století se v Bathangu zformovalo vyvážené mocenské uspořádání, 

v rámci něhož si každé z mocenských uskupení v průběhu více jak jednoho století vymezilo své 

pole působnosti. Přestože občas docházelo k jistým vzájemným přesahům autorit, jako 

například mezi klášterem Ba čhöde a místními vládci, ve srovnání s ostatními územími 

v Khamu byl Bathang právě díky této mocenské rovnováze po dlouhou dobu jedním 

z nejstabilnějších regionů v sichuansko-tibetském pohraničí. Jak již bylo zmíněno výše, tuto 

rovnováhu narušily ve druhé polovině 19. století až vnější impulzy, které donutily jednotlivé 

mocenské skupiny vystoupit z pečlivě střežených hranic své autority a zabývat se zcela novým 

protivníkem, který byl velmi vytrvalý, schopný, vojensky silný, vzdělaný v západních vědách 

a navíc měl v mnoha případech vynucenou podporu oficiálních čínských míst. Tragické 

události, které se v té době v Bathangu udály, rázem přiřadily dosud poklidný Bathang mezi 

ostatní problematické regiony Khamu, jež byly trnem v oku několika mocných mužů 

v nejvyšších vrstvách mandžuské státní správy. Jak velký podíl měly západní mocnosti na 

destabilizaci situace v Bathangu a následném incidentu v roce 1905, to bude obsahem 

následující kapitoly.  
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4 Vliv Západu a narušení statu quo 

་ ས་ཡོད་ཀྱསི་ ེད། ན་ ས་མདེ་ཀྱིས་ཤདོ། 

„Krádeže páchají známí, zákeřnosti páchají cizinci.“ 

     (tibetské přísloví) 

Po více než dvou stoletích spíše neúspěšných snah jezuitů a kapucínů o šíření křesťanské 

víry na Tibetské náhorní plošině byla z rozhodnutí Vatikánu v roce 1846 odpovědnost za 

misijní práci v Tibetu přidělena pařížské Společnosti zahraničních misií (Société des Missions 

Étrangères). V následujících letech se z Darcenda, kde si společnost v roce 1849 zřídila svůj 

vikariát, začali do Khamu dostávat první francouzští misionáři. Jejich první neúspěšné pokusy 

o zřízení trvalých misií v nehostinném prostředí tibetských hor a buddhistických klášterů byly 

záhy následovány také prvními tragickými událostmi. V roce 1854 byli ve východním Tibetu 

na své cestě do Lhasy zavražděni první dva francouzští misionáři a v následujících dvou 

dekádách přišlo v čínsko-tibetském pohraničí o život minimálně dalších deset členů pařížské 

společnosti (Lin 2004). Čína se po druhé opiové válce (1856–1860) vynuceným podepsáním 

tzv. nerovnoprávných smluv z Tianjinu 天津 (1858) a Pekingu (1860) zavázala mimo jiné 

k otevření svého vnitrozemí pro svobodný pohyb cizích státních příslušníků a k ochraně 

západních misionářů šířících na území mandžuské říše křesťanství (Spence 1990: 180). 

Slábnoucí dynastie však nebyla schopna tomuto závazku v odlehlých tibetských regionech 

dostát, a tak došlo v Bathangu postupně k několika útokům na misie nebo misionáře, při nichž 

přišli o život tři francouzští kněží. Poslední, nejkrvavější z nich byl součástí událostí, 

označovaných jako Bathangský incident, kdy místní mniši a laické obyvatelstvo napřelo svou 

zlobu proti všem, koho považovali za vetřelce. 

K neklidu stupňovanému působením francouzských misionářů v Khamu se ve druhé 

polovině 19. století přidaly ještě snahy Britské Indie o navázání obchodních kontaktů s Tibetem. 

Uzavřený Tibet se britským snahám úporně bránil, což nakonec bezradné Brity přimělo k 

vyslání vojenské expedice, která se v létě roku 1904 dostala až do Lhasy, kde donutila tibetské 

hodnostáře podepsat další nerovnoprávnou smlouvu. Přítomnost britských vojsk v Tibetu 

vyvolala u císařského dvora šok a obavy ze ztráty geopoliticky významného regionu, kterým 

Tibet byl. Jelikož byl Kham mezi čínskými politiky chápán jako vstupní brána do Tibetu, volání 

po jeho „zabezpečení“ mezi čínskou politickou elitou s britskou expedicí zásadně zesílilo. 

Britská expedice je proto často chápána jako jeden z impulzů vedoucích k reformním 

kampaním, které začaly právě v Bathangu. 
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4.1 Souboj dvojí víry 

Vůbec poprvé se do kontaktu s odlišným náboženstvím bathangská společnost dostala 

v roce 1798, kdy nechal Ma Zhengpin 馬正品, bathangský dusi huiské národnosti, postavit ve 

městě první mešitu (BXZ: 11). Soužití místních muslimů s buddhistickou komunitou se zjevně 

obešlo bez problémů, neboť čínské prameny nezmiňují žádné vzájemné konflikty. Situace, 

která vznikla o sedmdesát let později s příchodem křesťanství, byla zcela odlišná.  

První trvalá misie francouzský katolických misionářů přímo v Bathangu byla založena 

v roce 1864 otcem Bourrym, který na protějším břehu řeky Bačhu zakoupil pozemek a nechal 

na něm vystavět kostel a dva domy (BXZ: 61). V reakci na předchozí činnost misionářů ve 

východním pohraničí a narůstající vliv Britů v Sikkimu a Kašmíru však Lhasa vydala v tom 

samém roce edikt, v němž pod pohrůžkou tvrdých trestů nabádala všechny dosavadní tibetské 

konvertity, aby se vrátili zpátky k buddhismu (Lim 2009: 81). Jelikož klášter Ba čhöde udržoval 

se Lhasou těsné kontakty, otec Bourry byl v roce 1865 vyhnán a jeho kostel vypálen. Misionáři 

se za dva roky vrátili, ale roku 1873 je a jejich majetek potkal stejný osud jako otce Bourryho 

před osmi lety. Podstatný je na této události fakt, že se Francouzi poprvé obrátili s oficiální 

stížností na Úřad pro zahraniční záležitosti (Zongli yamen 總理衙門) a požadovali prošetření 

incidentu, potrestání viníků a uhrazení škod na majetku. Těmito úkoly byl jako znalec poměrů 

pověřen již podruhé jmenovaný bathangský liangtai Zhao Guangxie, ten, který měl o několik 

let později kapitána Gilla žádat o střelnou zbraň. Zhao, jehož Gill popsal jako pracovitého a 

čestného člověka, který byl v „ostrém kontrastu k většině čínských úředníků“ (Gill 1883: 215), 

jako hlavního viníka identifikoval mnichy z kláštera Ba čhöde. Ti měli přesvědčit obyvatele 

Bathangu, že nedávné ničivé zemětřesení a další pohromy přišly do kraje kvůli misionářům 

(Coleman 2013: 105, 107, 109). Pověrčivost, kvůli níž byli Tibeťané vždy ochotni uvěřit, že za 

jakákoliv neštěstí mohou misionáři (Lin 2004), vykonala zbytek. Nutno však také podotknout, 

že Zhaovi, coby zkušenému pozorovateli lokálního dění, neušel fakt, že za odpor místních vůči 

misionářům mohla z velké části i umíněná povaha jednoho z Francouzů (Coleman 2013: 109–

110). 

Situace byla nakonec urovnána uhrazením materiálních škod, pokáráním představených 

kláštera i místních vládců, vyhoštěním předsedy Spolku hanských obchodníků, který byl do 

incidentu zapleten nám neznámým způsobem, a demonstrací vojenské síly nově příchozí 

jednotky vojáků ze Sichuanu (Coleman 2013: 112–116). Misionářům bylo umožněno se do 

Bathangu vrátit, ale násilnostem neměl být zdaleka konec. V letech 1879, 1881 a 1887 
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následovaly další případy s podobným scénářem, kdy rozlícený dav místních obyvatel, mnichů 

či tibetských vojáků vydrancoval a vypálil misii. Misionáři byli pokaždé vyhnáni a v roce 1881 

byl jeden z misionářů dokonce skupinou banditů a mnichů zavražděn, za což nechal  liangtai 

dopadené viníky popravit (Coleman 2013: 152). O míře nenávisti, které francouzští misionáři 

během násilností čelili, si lze udělat úsudek z popisu amerického diplomata Williama Rockhilla, 

který v roce 1889 přes Kham cestoval. Při násilnostech v roce 1887 údajně bathangští mniši 

vykopali ostatky před šesti lety zavražděného misionáře, jeho hrob naplnili výkaly a z jeho 

lebky si udělali pohár na pití (Rockhill 1891: 273). 

Spíše než samotný průběh násilností jsou ale podstatné jejich následky a celkový vliv 

na mocenské poměry v Bathangu. Ve všech případech byl na základě stížnosti Francouzů 

řešením incidentu pověřen bathangský liangtai, tedy císařský úředník, jehož autorita se do té 

doby omezovala prakticky pouze na specifické úkoly v rámci působnosti císařské armády. Ve 

snaze dostát svému závazku z nerovnoprávných smluv a vyhnout se tím dalšímu ozbrojenému 

konfliktu ale Peking ze svých úředníků v Bathangu udělal ze dne na den vyšetřovatele, jejichž 

činnost nevyhnutelně zasahovala do autonomie ostatních mocenských subjektů v Bathangu a 

významně tak narušila po desetiletí udržovanou rovnováhu moci. Tusiové byli najednou 

čínským úředníkem káráni za nedostatečné řízení a reprezentaci dvora (Coleman 2013: 114–

115) a mniši se nemohli schovat před trestem mezi klášterními zdmi a dokonce byli odsouzeni 

k trestu smrti. S rostoucí brutalitou incidentů rostla i snaha odhalit viníky a dalším násilnostem 

zabránit, což vedlo k čím dál větší angažovanosti úředníků. V očích tibetského obyvatelstva se 

navíc úředníci stavěli na stranu nenáviděných cizinců, a tak se postupně mezi původním 

obyvatelstvem včetně mnišstva a tusiů na straně jedné a úředníky s misionáři na straně druhé 

prohlubovala propast.  

Čínská historiografie má tradičně tendenci vysvětlovat násilí namířené proti 

misionářům jako projevy nacionalismu a odporu proti útlaku ze strany západních mocností. 

Zajímavý je ale fakt, že ještě v první polovině 20. století nazývali Tibeťané západní misionáře 

termínem gja , tedy „Číňan“, a jimi šířené náboženství označovali jako gja čhö ་ཆསོ་, „čínské 

náboženství“.51 Lim (2009: 83) vysvětluje, že toto pojmenování může mít svůj původ ve faktu, 

že misionáři pronikali do Khamu z vnitřní Číny, často v přestrojení za Číňany a vybaveni 

dobrou znalostí čínštiny. Ať už je původ tohoto pojmenování jakýkoliv, bylo by možné se podle 

                                                            
51 Po založení Čínské lidové republiky bylo toto pojmenování nahrazeno termínem jangrig čhö ཡང་རིགས་ཆོས་ „cizí 
náboženství“. 
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něj domnívat, že Tibeťané, alespoň po určitou dobu, chápali západní misionáře jako jev, který 

do Khamu přišel spolu s císařskou nadvládou a je tedy také čínský. Snaha císařského dvora 

misionáře chránit pak jistě v očích Tibeťanů misionářům na „čínskosti“ přidat mohla. Na 

nacionalistickou motivaci bojů proti misionářům by to v každém případě vrhalo zcela jiné 

světlo. 

Působení misionářů v Bathangu nesli evidentně nejhůře mniši z kláštera Ba čhöde, 

protože přes veškeré nesnáze, se kterými se Francouzi v Khamu museli potýkat, se řady 

tibetských konvertitů rozšiřovaly překvapivě rychle a noví tibetští katolíci navíc prokázali tváří 

v tvář nebezpečí velkou míru loajality (Bray 1997: 89). Odliv věřících znamenal pro klášter 

ohrožení zdroje příjmů a tím pádem i oslabení jeho vlivu, s čímž se mniši jen těžko mohli smířit. 

Případ západotibetského království Guge གུ་གེ་ (čín. Guge 古格), které bylo v roce 1630 reakcí 

mnišstva na působení vůbec první západní misie v Tibetu uvrženo do zmatku, jež ve výsledku 

vedl až k zániku království, ukazuje, že moc klášterů a jejich případná nespokojenost nemohla 

být nikde v tibetských oblastech brána na lehkou váhu (Lin 2004). Ve zdaleka nejprekérnější 

situaci se proto nacházel dvůr a jeho úředníci, balancovali totiž na tenké hranici mezi naplněním 

svého závazku vůči vojensky silnému protivníku v podobě západních mocností a popření 

legitimity své moci na náhorní plošině. Mandžuští císaři prvním kontaktem s Tibeťany 

v polovině 17. století přistoupili na koncept vztahu lama-patron a vystupovali proto jako 

ochránci buddhistické víry a dalajlamů. I přes kvalitativní proměnu vztahu mezi Pekingem a 

Lhasou během 18. století se císařova autorita v tibetských oblastech i nadále opírala o vstřícný 

a štědrý přístup dvora ke klášterům a uznání dalajlamovy autority duchovní. Podporou 

křesťanství tak dvůr prakticky odsouval tibetský buddhismus na druhou kolej a sám svou 

autoritu v Khamu podkopával. Incidenty násilí proti misionářům tak byly především 

prubířským kamenem císařské autority v Bathangu i na celé náhorní plošině.  

 

4.2 Velká hra a její ozvy v Khamu 

Ve druhé polovině 19. století významným způsobem vzrostla rivalita dvou nejsilnějších 

západních mocností v Asii – Velké Británie a carského Ruska. Obě země neustále posouvaly 

své hranice směrem do Střední Asie a v hledáčku obou se jako ekonomicky a geopoliticky 

významné území ocitl i Tibet. Britská Indie se postupným podmaněním několika území a 
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malých království52 na úpatí Himálaje stala přímým sousedem Tibetu, se kterým se snažila 

navázat obchodní styky. Jakékoliv snahy Kalkaty o zahájení jednání byly však Lhasou 

ignorovány. Britské úsilí vzrostlo zejména na konci 19. století, kdy se začalo proslýchat, že se 

o Tibet zajímají i Rusové a na rozdíl od Britů jim je ve Lhase popřáváno sluchu. Do lhaských 

klášterů často na náboženská studia odcházeli burjatští mniši, kteří, coby občané carského 

Ruska, představovali potenciální pojítko mezi Lhasou a Petrohradem. Dvě delegace tibetských 

představitelů k carovu dvoru na přelomu století nakonec přesvědčily indického místokrále lorda 

Curzona, že se Lhasa pomocí Ruska snaží vymanit ze slábnoucího vlivu mandžuského dvora 

na náhorní plošině a zároveň se chce uchránit před dotírajícími Brity na jižní hranici. Situace 

vyvrcholila v létě roku 1903 vysláním britské vojenské expedice pod vedením plukovníka 

Younghusbanda. Ta se po několika bitvách s tibetskou armádou dostala až do Lhasy, kde došlo 

7. září roku 1904 k podepsání dohody o otázkách vzájemného obchodu, hranic a zahraniční 

politiky.53 

Younghusbandova expedice je zejména v čínských, ale i v některých západních pracích 

uváděna jako hlavní příčina přehodnocení qingské politiky v sichuansko-tibetském pohraničí a 

zásadní impulz, který v Khamu spustil rozsáhlé reformy (viz např. Wu 2007: 52; Su 2001: 125; 

Zeng 1999: 21–22; Smith 2009: 168 nebo Sigel 1966: 190). Britská přítomnost v Tibetu 

skutečně ve vysokých politických kruzích u dvora debaty na téma pacifikace Khamu znovu 

rozproudila. Jen pár dní po uzavření smlouvy ve Lhase bývalý guvernér Sichuanu Lu Chuanlin 

například ve svém memorandu oživil myšlenku na začlenění Ňagrongu pod císařskou správu, 

dříve než to udělají Britové (QCDBDS: 14–15). Jak bylo již uvedeno výše, qingské autority se 

s pronikáním západního vlivu do Khamu potýkaly již půl století před příchodem Britů do Lhasy 

a myšlenkami na pacifikaci Khamu se někteří čínští úředníci zabývali již v kontextu povstání 

Gönpo Namgjala v Ňagrongu. Britská expedice jistě ve zjitřené atmosféře počátku dvacátého 

století sehrála nemalou roli, je ale možná vhodnější ji chápat jen jako další kapku do 

pomyslného poháru, jehož po desetiletí střádaný obsah přetekl právě v Bathangu, půl roku po 

odchodu Britských vojsk ze Lhasy. 

 

                                                            
52 Britové měli s Tibetem společnou hranici již od roku 1815, kdy po válce s nepálským panovníkem získali území 
království Kumaon a Garhwal (dnešní indický spolkový stát Uttarakhand). V roce 1846 si Britové podmanili státy 
Jammu a Kašmír, v roce 1865 to byl Assam a Bengálsko a v roce 1890 získali prostřednictvím smlouvy 
s císařským dvorem v Pekingu protektorát nad Sikkimem. 
53 Text smlouvy ze Lhasy viz Žagabpa 2000: 417. 
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5 Incident 

དཔོན་ཁ་བཙན་ཆེ་ན་འབངས་ཀྱསི་འ ད། དཔའ་གླེན་དད་ཆེ་ན་དགྲ་ཁར་འཆི། 

„Krutý pán bude vyhnán svým lidem, hloupý bojovník bude zabit svým nepřítelem.“ 

        (tibetské přísloví) 

 5.1 Mocní mužové, pole místo pastvin a posvátné hory 

Po neklidné druhé polovině 19. století prožíval Bathang na přelomu století několikaleté 

období klidu. Pozornost císařských úředníků se v polovině 90. let soustředila především do 

Ňagrongu, kde císařská vojska převzala kontrolu po vzpouře místních proti nenasytné nadvládě 

civilních a náboženských hodnostářů ze Lhasy. Ňagrong se měl podle návrhu guvernéra Lu 

Chuanlina stát prvním územím v Khamu přímo spravovaným císařskými úředníky. Guvernér 

argumentoval vzrůstajícím vlivem Britů a údajnými záměry Rusů v Tibetu. Neefektivní 

dalajlamova správa Ňagrongu tak podle něj představovala pro Čínu bezpečnostní riziko, neboť 

Ňagrong vnímal jako „bránu do Sichuanu“ (QSG: 12388). Podobný druh argumentace použil 

v roce 1896 hlavní sichuanský censor (jishizhong 給事中) Wu Guangkui 吳光奎. Ten ale 

pravděpodobně jako jeden z prvních v tomto směru hovořil o nutnosti zavedení přímé správy v 

oblasti Bathangu a Lithangu, kterou rovněž vnímal jako „sichuanskou bránu do Tibetu“, jejíž 

zajištění bylo nutné pro převzetí kontroly nad nepříznivou situací na náhorní plošině. Důležitou 

součástí jeho plánu byla i postupná rekultivace neobdělávané půdy (kaiken 開墾) a otevírání 

dolů v oblasti, což by přilákalo osadníky a obchodníky z vnitřní Číny (Wu 1984: 105). Návrh 

sichuanského censora byl tehdy předán k vyjádření Lu Chuanlinovi, který ale, možná protože 

mu na srdci ležel spíše Ňagrong, neviděl realizaci jeho návrhu v Bathangu a Lithangu zase tak 

jednoduše: 

查巴塘理塘各土司，皆原有糧員營弁管辖镇撫，今再設漢官，勢必改土歸流

而後可，惟各土司世守之地，非其十分苛虐，土民怨憒，急思內附，斷難無故更

張，致令群相驚疑，輾轉勾結，反開衅端。雖近年各土司弱肉強食，不無蠻觸相爭

之事，必然其有罪可討，有隙可乘，然後懾以兵威，如目前之瞻對朱窩敢於叛亂，

則徑可改流，此外各土司，殊難概論，況其地皆土番雜處，絕無漢民，又素崇信佛

教，喇嘛寺院林立，雖均不安本分，而土民甘受其盤剝，亦不敢怨，根深蒂固，既

不能革除，又不易化導，種種情形，則酌設漢官尚待妥籌也。 (Wu 1984: 114–115) 

„Dle mého názoru jsou místní vládci v Bathangu a Lithangu již dlouhou dobu pod 

kontrolou zásobovacího důstojníka a velitele posádky. Pokud bychom tam nyní dosazovali 
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hanské úředníky, museli bychom tak učinit až po zrušení institutu místních vládců a jejich 

nahrazení kariérními úředníky.54 Území, které tusiové po generace spravují, nevládnou 

příliš krutě, místní lid je ale nespokojený, zmatený, popudlivý a uzavřený. Je velmi obtížné 

bezdůvodně provádět změny tak, aby lidé nezačali být podezřívaví, různě se nepaktovali a 

nevznikaly nesváry. V posledních letech nicméně mezi místními vládci platí právo 

silnějšího, dostávají se mezi sebou do sporů, zcela jistě se u nich objeví provinění, které 

bude možné potrestat, příležitost, které se budeme moci chopit. Poté si je budeme moci 

podmanit vojenskou silou, stejně jako v Ňagrongu či Tehoru, kde se odvážili k rebelii. Pak 

je možné přímo uplatnit nahrazení kariérními úředníky. Mimoto, o jednotlivých místních 

vládcích je obtížné hovořit obecně. Jejich území obývá místní lid a nejsou tam žádní 

Hanové. Místní jsou také zvyklí vyznávat buddhismus, jehož klášterů je tam bezpočet. 

Přestože místní nejsou se svým postavením spokojeni, ochotně přijímají hamižnost klášterů 

a nedovolí si odporovat. Je to hluboce zakořeněný problém, se kterým není možné 

skoncovat a je nesnadné ho změnit prostřednictvím vzdělávání. Vzhledem ke složitosti 

situace se domnívám, že ustavení hanských úředníků by mělo být nejprve řádně 

naplánováno.“ 

Důležité na Lu Chuanlinovu názoru je nastínění postupu zavedení přímé správy 

pohraničních oblastí takových způsobem, aby bylo ospravedlnitelné použití vojenské síly. Lu 

sám vycházel především z precedentu situace v Ňagrongu, jehož převedení pod přímou správu 

císařských úředníků se ale na svém postu sichuanského guvernéra nedočkal. Využití místních 

nepokojů pro uplatnění síly se však za necelých deset let ukázalo být klíčovým přístupem právě 

v Bathangu, na který se na počátku 20. století stále častěji upínala pozornost obhájců rekultivace 

půdy a těžby nerostného bohatství, tak jak to jako jeden z prvních navrhoval censor Wu 

Guangkui. Tento přístup nebyl v rámci kolonizačních strategií císařského dvora ničím novým. 

Za předchozích dynastií byly tyto tradiční nástroje nenásilného rozšiřování vlivu dvora 

využívány v pohraničních oblastech provincí Guizhou 貴州 a Yunnan (Herman 2007: 70, 197). 

Pod vlivem obav z rostoucího vlivu Velké Británie a Ruska a nestabilní situace v Tibetu byly 

                                                            
54 Termín gai tu gui liu 改土歸流 (zkráceně gailiu 改流) by se dal volně přeložit jako „zrušení institutu místních 
vládců (tusi) a jeho nahrazení kariérními úředníky (liuguan)“ (Coleman [2013] ho překládá jako „bureaucratic 
restructuring“). Ideálně mělo k tomuto procesu docházet v momentě, kdy míra sinizace místní společnosti 
v pohraničí dosáhla takového stupně, že mohla být bez komplikací zrušena tradiční forma místní správy, jejímž 
prostřednictvím dvůr odlehlé území spravoval, a mohla být nahrazena z centra vysílanými císařskými úředníky. 
Ruku v ruce s tímto procesem šlo i úplné začlenění území do správního systému říše. V praxi však tento proces 
většinou následoval daleko dříve, jako následek trestných výprav císařských armáda za potlačením rebelií 
v pohraničí. Tento proces byl poprvé uplatněn již za dynastie Ming, proslulí jím byli ale od 18. století zejména 
Qingové (Karlach 2014: 59–60). 
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tyto prostředky postupného upevnění moci v pohraničí císařskými úředníky na počátku 20. 

století zmiňovány čím dál tím častěji. 

Zásadní pro další vývoj situace v Bathangu bylo působení několika vlivných politků, 

jejichž názory na státní správu se protínaly právě v otázce přístupu k pohraničním oblastem. 

Prvním z nich byl opět Lu Chuanlin, který byl po svém odvolání ze Sichuanu přes krátké 

působení na pozici guvernéra provincií Guangdong 廣東 a Guangxi 廣西 v prosinci roku 1900 

jmenován ministrem Státní rady (Junjichu 軍機處). Ta byla nejprestižnějším a nejmocnějším 

orgánem státní správy, který měl zásadní vliv na formulaci politiky centrální vlády. Jako její 

člen tak Lu Chuanlin získal pro své záměry v sichuansko-tibetském pohraničí ještě pevnější 

zázemí. Lu byl navíc oblíbencem císařovny vdovy Cixi 慈禧 (1835–1908) a jeho postavení 

bylo posíleno také příbuzenským vztahem s Zhang Zhidongem 張之洞 (1837–1909), vysoce 

postaveným politikem a konzervativním reformátorem s významným vlivem u dvora (Adshead 

1984: 18, 58). Podporu nacházel i u prince Zaifenga 載灃  (1883–1951), regenta a otce 

posledního mandžuského císaře Pu Yiho 溥儀 (1906–1967). Zaifeng byl přes svou notorickou 

nerozhodnost pevně přesvědčen, že císařská rodina musí prostřednictvím armády převzít 

kontrolu nad říší a to i v pohraničí, což ho přirozeně přivedlo i k otázce Tibetu, v níž mu byl Lu 

Chuanlin častým rádcem, a které měl údajně princ věnovat „nejvyšší pozornost“ (Ho 2008: 231). 

K mocným politikům ve vzdáleném Pekingu se v Chengdu přidal příslušník mongolské 

korouhve Xi Liang 錫良 (1853–1917), který byl v dubnu roku 1904 jmenován guvernérem 

provincie Sichuan. Xi Liang měl pověst loajálního, svědomitého a neúplatného úředníka, který 

byl zároveň propagátorem reformního programu Nová politika55 (xinzheng 新政), navrženého 

v roce 1901 právě Zhang Zhidongem. Součástí reforem bylo i zvýšené úsilí o využití půdního 

fondu a nerostného bohatství země, což korespondovalo se strategií šíření vlivu v pohraničí 

prostřednictvím rekultivace půdy a těžby. Xi Liang byl navíc přesvědčen, že Sichuan, jako 

hraniční oblast, kde se střetává hanská kultura s kulturami ostatních etnik, přitahuje banditismus 

a rozličné nepokoje, a že divoká a neobhospodařovaná půda podporuje narušitele klidu. Podle 

Xi Lianga proto měla „kultivace neobdělávané půdy postupně do pohraničí přinést 

civilizovanost“ (He 1995: 143). Přestože sichuanští guvernéři podle Adsheada (1984: 18) 

                                                            
55 Názvem Nová politika byl označován soubor politických, ekonomických, vojenských, kulturních a vzdělávacích 
reforem, zavedených v poslední dekádě dynastie Qing po ponižující porážce Boxerského povstání v roce 1900. 
Reformy vycházely v mnoha ohledech z japonského vzoru a zahrnovaly např. zavedení systému veřejného školství, 
administrativní reformu ústřední vlády, později i zavedení ústavy a parlamentu, udělení ústavních práv občanům, 
organizaci místní samosprávy a policejního systému (Fairbank 1998: 278). 
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nepatřili v říši mezi politiky na nejvyšších příčkách, bohatství jimi spravované provincie jim 

umožňovalo hospodařit se značnými zdroji a jejich vhodným nasměrováním byli schopni 

významně ovlivňovat dění v zemi. 

Ve Lhase pak výše uvedeným politikům sekundoval amban You Tai, častý kritik 

poměrů v Khamu, jehož názor byl opakovaně vyhledáván při rozhodování o konkrétních 

krocích v tibetském pohraničí. You Tai se do svého úřadu ve Lhase dostal jen několik dní před 

podepsáním britsko-tibetské dohody, na kterou měl zakázáno připojit svou pečeť (Singh 

1988: 30). Po svém předchůdci zdědil post reprezentanta upadající císařské moci ve Lhase a 

stav věcí, s nímž si nevěděli rady ani v Pekingu. Přesto se ale snažil svůj vliv uplatňovat alespoň 

tak, jak mu to okolnosti dovolily. Císařští ambani ve Lhase byli při výkonu své funkce 

dennodenně v přímém kontaktu s tibetskými světskými i náboženskými hodnostáři, jimž se 

mandžuský protektorát nad Tibetem zajídal. Se slábnoucí mocí dvora na náhorní plošině se 

ambanům stále zužovalo pole působnosti a vytrácel se i dřívější respekt Tibeťanů podpořený 

vojenskou mocí. Byli proto v prosazování radikálních řešení vůči tibetským oblastem vždy 

daleko zdrženlivější, než císařští úředníci v dalekém čínském vnitrozemí (Adshead 1984: 62). 

Přesto však některá You Taiova zdánlivě neškodná doporučení vývoj událostí v Bathangu 

významně ovlivnila. 

Xi Liangův přístup k plánům v Khamu byl zprvu velmi opatrný. Sám v nich viděl spíše 

mnoho problémů než užitku a nebyl přesvědčen, že by kolonizace pohraničí pomohla vyřešit 

akutní situaci v Tibetu s britsko-ruskou hrozbou. Nebyl zároveň ale ani absolutně proti, a pokud 

se někde mělo začít, i podle guvernéra to mělo být právě ve výhodně situovaném Bathangu 

(QSLZZSL: 4631). Situaci vyřešilo v listopadu roku 1903 několik provinciálních úřadů 

v Sichuanu, když ve společném memorandu předložily svůj názor na problematiku rekultivace 

půdy a otevírání dolů v Khamu. Přes problémy, které takový program nevyhnutelně přinese, 

byl díky své poloze a příznivým klimatickým podmínkám Bathang navržen jako oblast, kde se 

mělo začít alespoň s rekultivací: 

自打箭爐而外，以致里塘，地塞雪草，遇有陸地，只產青稞，更無水田可種

稻穀。其人皆土司所管，性情固執；其業以遊牧為生，牛馬眾多者，即為富家。未

墾之地，即其畜牧之所，並非棄地，又比貴州、雲南、陝西為遠，募民往懇較難。

懇其一處，即少一畜牧之所，化導開闢，必費經營。 […] 查巴塘氣候比爐邊理塘一

帶為溫和，地勢亦較平衍，似宜于巴塘一處先將懇事籌維舉辦。商礦各務兼可次第

講究。查土司地面，歸化已久，平日原極輸誠。惟其生性終屬愚頑，一旦開墾其
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地，必非所願，規劃自屬不易。若夫夷地開礦，彼則自稱風水神山。固守極嚴，素

不肯動 […] 待其信而後勞，自應先其所急。惟有于川省人員中，擇樸實耐勞而又熟

事者派充糧務委員，久駐巴塘，日與土司夷人相接，漸能言語相同，情意相洽，然

後喻之以理，餌之以利。其有理所難喻，利所難餌，純任其桀驁之性者，又必得用

重兵以鎮懾之。 (QCDBDS: 1–2) 

„Z Darcenda do Lithangu je země plná sněhu a býlí. Narazí-li člověk na kus 

[obdělávatelné] půdy, roste na ní pouze vysokohorský ječmen. Zavodněná pole k pěstování 

rýže se tam nenacházejí vůbec. Místní lid je ovládán místními vládci; je tvrdošíjný a 

k živobytí využívá kočovné pastevectví. Skotu a koní se tam vyskytuje velmi mnoho, 

představují rodinné bohatství. Neobdělávaná půda slouží k pastvě, rozhodně tedy neleží 

ladem. Kraj je navíc odlehlejší než Guizhou, Yunnan nebo Shanxi, verbování lidu 

k rekultivaci půdy bude proto poměrně obtížné. Zúrodnění jednoho kusu půdy znamená 

úbytek kusu půdy pro pastvu. Osvěta by byla v tomto směru jistě nákladná. […] Podle 

našeho názoru je klima v Bathangu mírnější než v oblasti Darcenda a Lithangu, krajina je 

tam také poměrně rovná a otevřená, zdá se proto vhodné po řádném zvážení v Bathangu 

začít nejprve s rekultivací půdy a záležitostem obchodu a těžby je možné věnovat pozornost 

později. Území místních vládců je podřízeno [císaři] již dlouho, obyčejně jsou velmi 

loajální, jejich divoká povaha je ale činí hloupými a tvrdohlavými. Jakmile začneme se 

zúrodňováním jejich půdy, jistě to nebude dle jejich přání, plánování proto nebude snadné. 

Pokud budou na území barbarů otevřeny doly, [místní] se budou odvolávat na [narušení] 

fengshui a posvátných hor, budou se houževnatě bránit a nebudou ochotni ustoupit […] 

Počkáme-li však s pracemi na jejich důvěru, budeme moci včas reagovat na jejich 

znepokojení. Mezi sichuanskými úředníky jsme vybrali čestné a pracovité muže, jež jsou 

obeznámeni se stavem věcí, a kteří budou vysláni k doplnění zásobovacího důstojníka. 

V Bathangu již sídlí dlouho, s místními vládci a barbary je v každodenním kontaktu a 

postupně se naučil i jejich řeč. Jelikož k sobě pociťují náklonost, bude schopen jim to 

logicky vysvětlit a naláká je na zisk. Pokud bude mít potíže jim to logicky vysvětlit, či je 

nebude možné navnadit ziskem, nebo budou i nadále násilničtí a zpupní, potom si je budeme 

muset podrobit mohutnou vojenskou silou.“ 

Postup navržený v memorandu sichuanských úřadů byl záhy v Pekingu schválen a již 

na začátku roku 1904 byly podniknuty konkrétní kroky k započetí rekultivačních prací 

v Bathangu. V lednu byl ze Sichuanského úřadu pro těžbu (Sichuan kuangwu ju 四川礦務局) 

do Bathangu jako vedoucí projektu vyslán Yang Zhaolong 楊兆龍 a jako jeho zástupce Tian 

Congzhou 田從周, kteří měli přímo na místě spolupracovat se zásobovacím důstojníkem Wu 
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Xizhenem 吳錫珍 a zástupcem brigádního velitele Wu Yizhongem 吳以忠 (QCDBDS: 7). Byl 

to právě Wu Xizhen, kdo byl v memorandu popsán jako dlouholetý rezident a znalec situace, 

schopný tusiům a místním obyvatelům vysvětlit výhody rekultivačních prací v jejich jazyce. 

Díky relativně efektivnímu řešení následků násilností páchaných na misionářích ve druhé 

polovině 19. století si bathangští zásobovací důstojníci získali pověst schopných administrátorů, 

kteří jsou v komplikovaných podmínkách mocenských vztahů bathangské společnosti do jisté 

míry schopni prosazovat vůli císařského dvora tak, aby nedocházelo k větším problémům či 

násilnostem. Jejich práce vyžadovala hluboké porozumění místním poměrům a dynamice 

mocenských vztahů, neboť jejich práce byla po většinu času balancováním na tenké hraně mezi 

násilnostmi způsobenými kolapsem rovnováhy moci a záměry dvora v Pekingu, který 

delikátnost místní situace mnohdy nebral v potaz. Bathangský liangtai byl proto zapojen i do 

nového úkolu rekultivace půdy, neboť jeho nadřízení v Chengdu si byli vědomi, že nakládání 

s půdou je citlivé téma ve všech feudálních společnostech, kde je půda základním zdrojem 

bohatství a moci. V Bathangu byla však situace ještě komplikovanější, neboť obdělávatelné 

půdy bylo málo a záviselo na ní několik mocenských skupin. Opatrný a promyšlený přístup, 

založený na znalosti prostředí byl proto více než žádoucí a následné události v Bathangu to jen 

potvrdily. 

O působení dvou úředníků vyslaných úřadem pro těžbu toho není mnoho známo, 

program rekultivace půdy v Bathangu nicméně přijal za vlastní liangtai Wu Xizhen, který 

v únoru 1904 poslal Xi Liangovi zprávu, v níž shrnul svou představu o tom, jak by měly 

rekultivační práce probíhat a co je potřeba zajistit. V první řadě sichuanského guvernéra ujistil, 

že se rád ujme organizace prací, k čemuž mu ochotně přislíbili spolupráci i oba tusiové. Dále 

uvedl, že bude třeba dopředu zajistit potřebné finanční prostředky, stejně jako nářadí, nádobí, 

zásoby, zrno na osev a skot, aby nedošlo k nepříjemnostem. Vzhledem k tomu, že místní lidé 

kultivaci půdy nerozumí, bylo podle Wu Xizhena také třeba naverbovat čínské osadníky 

z vnitrozemí, nejlépe ze Sichuanu. Wu sice podotkl, že Yunnan je blíž, ale protože je projekt 

financován ze sichuanské poklady, bude pro klid ve společnosti lepší, když z něj budou 

profitovat obyvatelé Sichuanu. Wu se nebál zapojit ani různé sichuanské pobudy, neboť věřil, 

že budou prostřednictvím práce a výdělku postupně napraveni. Navrhl také, aby byli do prací 

zapojeni i císařští vojáci, kterým měl být zprvu poskytnut příplatek na živobytí s tím, že až 

budou pole výnosná, budou se živit z nich, čímž se odstraní tradiční systém vojenských kolonií 

(tuntian 屯田 ). Na závěr doporučil zavedení telegrafní linky z jihu přes Yunnan, což by 

usnadnilo komunikaci s centrem a urychlilo tím i rekultivační práce (QCDBDS: 9–10). Místní 
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vládci byli podle všeho ochotni spolupracovat, Wu Xizhenův entusiasmus však narazil na 

nesouhlas opata (khänpo མཁན་པོ་) kláštera Ba čhöde, který se vyjádřil, že kromě pastvin není na 

pláních či v horách v oblasti půda, která by se dala ještě zúrodnit, což liangtai zhodnotil jako 

ukázku opatovy prohnanosti (QCDBDS: 12). I přes opatův prvotní nesouhlas však čínští 

úředníci v oblasti Bathangu vymezili několik lokalit ve vzdálenosti do několika kilometrů od 

města, na nichž v létě roku 1904 začal první rekultivační projekt v Khamu a pravděpodobně i 

v celém Tibetu. Aby přilákal čínské farmáře z nížin, zavázal se Wu Xizhen uhradit všem 

příchozím cestovní náklady a poskytnout jim stravu, ubytování a dodávky vody a dřeva na otop 

zdarma (QCDBDS: 12). V oblastech, kde se zúrodňovala půda, byly postaveny budovy 

k ubytování farmářů, přičemž práce a materiál na jejich stavbu byl záměrně nakupován od 

místních obyvatel, aby byla podpořena místní ekonomika (QCDBDS: 13). Později měl údajně 

Wu obdržet souhlas i od bathangského opata, což byl významný posun k lepší spolupráci s 

místními obyvateli (Coleman 2013: 209). V září roku 1904 cestoval přes Bathang britský 

konzul Alex Hosie, který si ohledně Wu Xizhenova projektu do deníku poznamenal svá 

pozorování: 

„V Bathangu a okolí probíhá pokus čínské vlády o rekultivaci půdy, která leží ladem. 

Projekt začal na jaře tohoto roku na pravém břehu řeky Bathang [Bačhu], na východě 

planiny při úpatí severních hor, stejně jako na levém břehu malé řeky [Bačhungčhu] před 

tím, než přiteče na planinu. Prací se účastní nějakých 200 Tibeťanů a Číňanů. Zhruba 200 

mu56 půdy již bylo vyčištěno a na 70 až 80 mu již rostou plodiny, především pohanka. Pro 

pracovníky byly postaveny domy a ty u vyčištěných polí budou pronajaty budoucím 

farmářům. K přivádění vody z horního toku malé řeky k vyčištěným polím na jejím levém 

břehu je budován kanál. Projekt je v současnosti v rukách zásobovacího důstojníka, který 

v okolí hledá další půdu k porobení. Není třeba zmiňovat, že klášter se na to dívá s nelibostí, 

protože sleduje, jak se mu zmenšuje podíl půdy a úrody, což mu pravděpodobně zkrátí 

zisk.“ (Hosie 2001: 125) 

Je nepravděpodobné, že by byl Hosie během necelých tří dnů svého pobytu v Bathangu 

schopen vypozorovat tolik detailů, včetně nespokojenosti kláštera s krácením jeho zisků. 

Liangtai sice do Chengdu hlásil, že opat nakonec s programem rekultivace souhlasil, Hosieho 

zmínka ale ukazuje, že nespokojenost mnichů z Ba čhöde musela být obecně známým faktem. 

                                                            
56 Jedno mu 畝 odpovídá zhruba 667 m2, 200 mu půdy je tedy necelých 13,5 hektaru. V říjnu 1904 podal Wu 
Xizhen do Chengdu zprávu, že rekultivační práce jsou v různém stupni prováděny na celkem 4610 mu půdy, jeho 
průzkumy nicméně ukazují, že včetně vzdálenějších lokalit je v oblasti Bathangu možno zúrodnit až 33000 mu 
(Coleman 2013: 210–211).  
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Wu Xizhen nebyl v Bathangu nováčkem, místní poměry znal a bathangským vůdcům příliš 

nedůvěřoval: „Vůdci v barbarských oblastech jsou nanejvýš lstiví, a když narazí na problém, 

často ztropí povyk, vyburcují hloupý lid a způsobí nepořádek.“ (蠻地頭人性最狡獪，往往遇

事生風，播弄愚氓，滋生轇轕。) (QCDBDS: 13). Snažil se proto postupovat opatrně. 

Většina dobře přístupné půdy byla již obdělávána, buď pod dohledem tusiů nebo kláštera, Wu 

proto vybral k rekultivaci místa položená výše ve svazích, aby se nedostal do konfliktu 

s ostatními autoritami. Ani to se však neobešlo bez odporu, protože hory byly pro Tibeťany 

odjakživa sídly božstev a místní lidé včetně mnichů se báli, že nová pole v krajině by mohla 

božstva rozhněvat (Relyea 2010: 208). Přesto se však po zbytek roku 1904 Wu Xizhenovy 

snahy setkaly jen se slabým odporem, který nepřerostl ve větší nepokoje (BXZ: 251). 

 

 5.2 Nový amban 

V prosinci roku 1903 čekala britsko-indická vojska již pátý měsíc v Gampadzongu གམ་

པ་ ོང་ (čín. Gangbazong 崗巴宗 ) na tibetské straně hranice se Sikkimem na jednání 

s představiteli tibetské vlády. Jeden z čínských vojenských velitelů si zde Younghusbandovi 

postěžoval, že arogance, se kterou Tibeťané s čínskými představiteli v posledních letech 

zachází, pramení z jejich důvěry v partnerství s Rusy. Tibeťané se prý Číňanům veřejně 

vysmívají a prohlašují, že mají nyní „silnější a větší mocnost než Čína, na kterou se mohou 

obrátit pro pomoc“ (PRT: 309). Údajná arogance tibetských představitelů skutečně ležela 

čínským hodnostářům v žaludku. Podle toho roku jmenovaného pomocného ambana Gui Lina 

桂霖 byli Tibeťané omezení a dalajlama se chová obzvláště arogantně a pánovitě, což si dvůr 

nemohl nechat líbit. K nápravě situace Gui Lin navrhl mimo jiné přesunout místo výkonu svého 

úřadu ze Lhasy do Čhamda a zřídit tam posádku z nově vycvičených místních vojáků, aby byla 

zajištěna větší kontrola problematického pohraničí a komunikačních cest. Státní rada byla jeho 

nápadem zaujata a předala věc k vyjádření Xi Liangovi a You Taiovi (QSLZZSL: 4633). Druhý 

jmenovaný si ve své zprávě z cesty přes Kham na konci téhož roku postěžoval na bezuzdnou 

divokost lamů a banditismus bující v oblasti mezi Bathangem a Čhamdem,57 pročež se rovněž 

                                                            
57 You Tai měl na mysli oblast Sangän ས་ངན་ (čín. Sanyan 三巖), ležící severozápadně od Bathangu v údolí řeky 
Jinsha. Tibetský název v překladu znamená „špatná země“, což pravděpodobně reaguje na zaslouženou pověst 
nebezpečného regionu plného banditů, který byl po většinu období dynastie Qing považován za území nikoho 
(Teichman 1922: 142). Sangänští bandité byli zapleteni do vraždy francouzského misionáře v roce 1881 a 
nejednou přepadli i vysoké císařské či tibetské hodnostáře. Několik trestných výprav se neúspěšně snažilo 
banditismus v oblasti vymýtit, naposledy na rozkaz Lu Chuanlina v roce 1897. 
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přimluvil za přesunutí sídla pomocného ambana do Čhamda, aby byla nepravostem v pohraničí 

učiněna přítrž (QCDBDS: 8). V březnu následujícího roku nakonec dvůr s přesunutím sídla 

pomocného ambana do Čhamda souhlasil a instruoval Gui Lina, aby se vydal na cestu, neboť 

již dlouhou dobu pobýval v Chengdu (QCDBDS: 10). Nakonec to však nebyl Gui Lin, kdo 

nastoupil náročnou cestu přes Kham na novou pozici v Čhamdu, neboť pomocného ambana 

delší dobu sužovala oční nemoc, kvůli níž musel zanedlouho požádat o uvolnění ze služby. 

Guvernér Xi Liang proto pohotově dvoru doporučil svého muže, Feng Quana, který byl na 

pozici pomocného ambana dvorem jmenován v květnu roku 1904. 

Příslušník mandžuské korouhve a zkušený úředník Feng Quan působil dvacet osm let 

na různých úřednických postech v Sichuanu, kde se několikrát velmi efektivně a nesmlouvavě 

vypořádal s různými povstalci a zločineckými skupinami, k čemuž použil jednotek milice, které 

sám v místech svého působení naverboval a vycvičil. Měl pověst obávaného a neúprosného 

správce a do oblastí, které spadaly pod jeho jurisdikci, se údajně báli vstupovat i sami bandité 

(QSG: 12600). Alex Hosie Feng Quana popsal jako „odvážného úředníka“ (Adshead 1984: 61). 

Feng Quan ale kvůli své zarputilosti těžko vycházel s ostatními úředníky, podle nichž byl sice 

schopný a pracovitý, ale také arogantní (Coleman 2013: 217). Posledních několik let před 

jmenováním do funkce pomocného ambana působil jako vrchní velitel policejního sboru 

v Chengdu, kde se v rámci programu Nová politika pravděpodobně seznámil se západními 

vojenskými výcvikovými technikami (Relyea 2010: 208), které později uplatňoval při výcviku 

vojáků naverbovaných v Khamu. V době narůstajících snah dvora o posílení moci na náhorní 

plošině a v pohraničí musel být podle Xi Lianga Feng Quan s jeho zkušenostmi a rezolutními 

postupy na post pomocného ambana tou nejlepší volbou. Povzbuzen svými úspěchy při správě 

sichuanských okresů a nakládání s tamními bandity Feng zřejmě očekával, že se mu stejně 

dobře povede i ve vzdálených horách a údolích Khamu. Přestože jako zkušený sichuanský 

úředník musel mít o situaci v Khamu jisté znalosti, nepochybně nebyl dostatečně obeznámen 

s bojovnou a zarputilou povahou Khampů. Plně odhodlán prosadit ambice císařského dvora 

v pohraničí se Feng Quan v doprovodu padesáti čerstvých absolventů policejní akademie 

v Chengdu vydal 17. září 1904 na cestu do Čhamda. 

Znepokojený přítomností britských vojáků ve Lhase vydal v říjnu roku 1904 mandžuský 

dvůr memorandum, v němž nařizuje upevnění pozic v pohraničí, o což se měl postarat právě 

Feng Quan: 
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西藏為我朝二百餘年藩屬，該處地大物博，久為外人垂涎。近日英兵入藏，

迫脅番眾立約，情形叵測。亟應思患預防，補救籌維，端在開墾實邊，練兵講武，

期挽利權而資抵御，方足自固藩籬。前有旨令鳳全移駐察木多 […] 所有西藏各邊，

東南至四川、雲南界一帶著鳳全認真經理 […] 各將所屬蒙番設法安撫，并將有利可

興之地切實查勘，舉辦屯墾畜牧，寓兵於農，勤加訓練，酌量招工開礦，以裕餉

源。 (QSLZZSL: 4639–4640) 

 „Tibet je více než dvě stě let vazalem naší říše, jeho území je rozsáhlé a oplývá 

bohatými zdroji, pročež po něm dlouho cizinci prahli. Nedávno do Tibetu pronikla britská 

vojska a donutila barbarský lid k sepsání smlouvy. Situace je nepředvídatelná. Nutně 

musíme ze všech hledisek zvážit, jak předejít ohrožení a napravit současný stav. 

V pohraničí bychom měli začít s rekultivací půdy a s výcvikem vojákům v bojových 

technikách, což by nám mělo přinést zisk a podpořit naši obranu. Pouze tak budeme 

schopni sami upevnit naši obrannou hradbu. Již dříve jsme přikázali přesunout Feng 

Quana do Čhamda […] Všechny pohraniční oblasti Tibetu na jihovýchodě až k hranicím 

Sichuanu a Yunnanu budou Feng Quanem svědomitě spravovány […] Všemi možnými 

způsoby bude poddané barbary udržovat v míru a pečlivě bude prozkoumávat půdu, která 

by mohla přinést zisk. Bude zřizovat kolonie k rekultivaci půdy a pastvě, které budou 

v dobách míru obdělávat dobře vycvičení vojáci. Rozvážně bude rekrutovat pracovníky 

k otevírání dolů a využívat [získaného] bohatství k vyplácení vojsk.“ 

Potřebou akutního řešení vypjaté situace udělal dvůr svým prohlášením z Feng Quana 

prakticky neomezeného správce sichuansko-tibetského pohraničí a nově jmenovaný amban 

dával již od začátku najevo, že si je svého postavení vědom. To pociťovali zejména Tibeťané, 

kterými pohrdal, stejně jako ostatními nehanskými národnostmi (BXZ: 251). Když se na své 

cestě do Čhamda zastavil v Lithangu, při setkání s místním vládcem mu svou dlouhou dýmkou 

poklepal na hlavu a varoval ho: „Pokud se nepodřídíte, nechám vám useknout hlavy!“ (你們再

不就範，我就殺你們的頭！) (BXZ: 251). Podobně se uvedl i po svém příjezdu do Bathangu, 

kam dorazil 24. prosince, po více než třech měsících cesty. Bathangský tusi Taši Džecun བཀྲ་

ཤིས་ ེ་བ ན་  a jeho zástupce Jöntän Čhöphel ཡོན་ཏན་ཆོས་འཕེལ་ přivedli ostatní bathangské 

hodnostáře, aby se Feng Quanovi poklonili. Feng Quan je nechal všechny dlouho klečet, 

přičemž opět svou dlouhou dýmkou poklepal na hodnost označující ozdobná pera na čapce 

hlavního tusiho, řka: „Barbarská psí hlava nosí úřednická pera? Jak se tak dívám, tak už je na 

té své máslové hlavě dlouho mít nebudeš!“ (蠻狗頭配戴紅領花翎？鳳老子看你這個酥油頂

子已快戴不久了！) (BXZ: 251). Spoléhaje se pouze na vlastní schopnosti, nesmlouvavý 
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přístup a dvorem propůjčenou autoritu, dělal Feng Quan od prvních dní ve své nové funkci vše 

proto, aby proti sobě poštval právě ty, jejichž spolupráci potřeboval nejvíce. Po téměř dvě století 

byli bathangští tusiové jedni z nejloajálnějších místních vládců v Khamu a pravidelně fungovali 

jako prostředníci mezi zájmy Pekingu, které pomáhali prosazovat, a horkými hlavami mnichů 

a místních obyvatel, které uklidňovali. Nyní byli nově příchozím císařským úředníkem 

bezdůvodně zostuzeni, což značně oslabilo jejich ochotu ke spolupráci a řešení problémů. 

Po svém příchodu do Bathangu se Feng Quan pustil do inspekce oblasti a výsledků již 

téměř rok trvajícího rekultivačního projektu Wu Xizhena a Wu Yizhonga a pravděpodobně 

nabyl dojmu, že práce postupují příliš pomalu a bude třeba je urychlit. Na konci ledna 1905 

proto v memorandu vypočetl, že dosud bylo v oblasti Bathangu zúrodněno přes 300 mu půdy, 

a přestože původní odhady byly optimističtější, kvůli značnému podílu kamení a písku v zemi 

nebude obdělatelné půdy více než pět, šest tisíc mu. Feng nicméně nadřízené ubezpečil, že při 

větším zapojení vojáků do rekultivačních prací bude možné v následujícím roce zúrodnit 

minimálně dalších tisíc mu půdy (QZZ: 1274–1275), tedy více než trojnásobek toho, co se 

s obezřetným přístupem podařilo bathangskému liangtaiovi. V tom samém podání pak nastínil 

i své plány na výcvik vojáků naverbovaných v Khamu, kteří měli být organizováni po vzoru 

Zeng Guofanovy 曾國藩  hunanské armády (Xiang jun 湘軍 ) 58  a v několika posádkách 

rozmístěni na klíčových místech v pohraničí. Feng se přitom nesoustředil pouze na Bathang, 

doporučil mimo jiné i ovládnutí Ňagrongu, za což dlouhodobě u dvora orodoval, a otevření 

zlatého dolu nedaleko Gartharu. Aby mohl všechny projekty lépe spravovat, požádal zároveň, 

aby směl svůj post pomocného ambana vykonávat vždy půl roku v Bathangu a půl roku 

v Darcendu, neboť Čhamdo považoval za příliš vzdálené a jeho obyvatele za násilnické a 

zpupné (QZZ: 1275). Dvoru nicméně ležela na srdci spíše nestabilní situace v centrálním 

Tibetu, nového pomocného ambana chtěl mít proto v Čhamdu, na půli cesty mezi Darcendem 

a Lhasou. Fengův návrh na změnu místa výkonu služby z toho důvodu zamítl 

(QSLZZSL: 4645). Feng Quan se nicméně opět projevil jako sebevědomý správce, který sám 

ví nejlépe, co je pro výkon jeho služby nejvhodnější, a rozhodl se se svým odchodem do 

Čhamda nespěchat. 

                                                            
58 Zeng Guofan (1811–1872) byl významný qingský politik, generál a konfuciánský učenec, jeden z představitelů 
hnutí za „sebeposilování“ ve druhé polovině 19. stolet. Ve své rodné provincii Hunan 湖南 vybudoval armádu, 
jejiž vnitřní vazby byly založeny na osobní oddanosti a hierarchických vztazích odpovídajících tradiční 
konfuciánské morálce. Hunanská armáda sehrála klíčovou roli při potlačení taipingského povstání. 
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Za účelem realizace svých záměrů ztrojnásobit rozlohu zúrodněné půdy vytyčil Feng 

Quan v okolí Bathangu několik dalších lokalit, kde měly začít rekultivační práce. Za tímto 

účelem do prací zapojil v Bathangu usídlené císařské vojáky a navíc nařídil nábor dalších 45 

hanských farmářů z vnitrozemí (Coleman 2013: 224). Feng Quanova rozhodnutí vzbudila 

v Bathangu vlnu nevole. Zatímco Wu Xizhen se za spolupráce místní úřednické i mnišské elity 

snažil co nejméně zasahovat do majetkových poměrů jednotlivých držitelů moci, Feng Quan 

na ně nebral žádný ohled. Hned několik nově vytyčených území spadalo přímo pod správu 

kláštera Ba čhöde, jehož představitelé okamžitě vycítili nebezpečí v podobě zkrácení svých 

příjmů z daní z obdělávané půdy. Lamové z Ba čhöde zprvu Wu Xizhenův zemědělský projekt 

mlčky tolerovali, novému expanzivnímu plánu se však podřídit nehodlali a stejně jako lidé 

z přilehlých vesnic vyjádřili své obavy z rušení božstev hor (Relyea 2010: 212). Mnohem 

větším problémem byl však nedostatek potravin, o němž ve výše zmíněném memorandu 

referoval i sám Feng Quan. Přítomnost pomocného ambana, jeho družiny, ale hlavně příchod 

a výcvik ambanových nových vojáků představoval pro místní potravinové zdroje značnou zátěž. 

Odpovědnost za dodávky potravin byla proto přenesena na místní vládce a klášter, kteří ji dále 

převedli na místní obyvatele. Ti museli navíc pro Feng Quana vykonávat i ulag, což zároveň 

zvyšovalo spotřebu krmiva pro dobytek (BXZ: 251). Místní obyvatelé spolu s mnichy zaslali 

Feng Quanovi několik stížností na neúměrné zatížení, ten jim však nevěnoval pozornost. Mezi 

všemi vrstvami obyvatel Bathangu a okolí tak rychle rostla nespokojenost. 

K výše zmíněné nespokojenosti místních přispělo významně i působení Feng 

Quanových vojáků, kteří s ním do Bathangu přišli a dále se podíleli na verbování a výcviku 

nových vojáků mezi Khampy. Bathangští obyvatelé byli již za necelá dvě století na přítomnost 

a příležitostná cvičení císařských vojáků zvyklí. Z původních pěti set mužů se jejich počet 

postupně snížil na necelou stovku, navíc se mnoho z nich po dokončení služby v Bathangu 

usadilo a založilo smíšené rodiny. Císařští vojáci se tak v průběhu let stali jakousi nutnou, ale 

vcelku neškodnou součástí místní společnosti. Feng Quanovi muži byli ale jiní. Oblečeni do 

uniforem západního střihu a vyzbrojeni německými opakovacími puškami předváděli na 

veřejných prostranstvích Bathangu svá pravidelná cvičení, doprovázená tlukotem západních 

bubnů a vojenskými povely v cizím jazyce, kterým místní nerozuměli. Bez jakýchkoliv 

informací o modernizačních snahách v čínském vnitrozemí, jichž byli Fengovi vojáci tou 

nejlepší ukázkou, podezřívali místní obyvatelé Feng Quana s jeho nezvykle zrzavými vousy a 

jeho cize působící jednotku, že patří k ostatním cizincům ze Západu, kterých se v Khamu 

pohybovalo stále více. Vrozená nedůvěra k čemukoliv cizímu, navíc spojená s pověrčivostí a 
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podpořená zkušeností s katastrofami druhé poloviny 19. století, které Tibeťané připisovali 

příchodu západních misionářů, ještě více podpořily strach a odpor místních vůči aktivitám 

pomocného ambana. Toho měli údajně využít mniši, když o Feng Quanovi šířili pomluvy, že 

není císařským vyslancem, ale cizincem, který se chystá přivést ještě více cizinců k obdělávání 

půdy, aby postupně vyhladili Tibeťany (BXZ: 251–252). Jako v případě prvních liangtaiů, kteří 

museli řešit násilí páchané na misionářích a jejich majetku, čímž se z nich v očích místních stali 

obhájci západního vlivu, i z Feng Quana se stal nositel cizích metod, které místní vnímali jako 

ohrožení své vlastní existence. 

Přestože byl Feng Quan jako císařský úředník v Khamu prakticky nováčkem, i on si 

velmi dobře uvědomoval, že největší výzvu pro jeho autoritu představují kláštery a jejich 

schopnost ovlivňovat smýšlení laické společnosti. Násilnosti namířené proti západním 

misionářům a cestovatelům měli zpravidla na svědomí mniši, ať už přímo, nebo jako 

podněcovatelé nepokojů mezi prostými vesničany. Násilí se však v minulých letech 

neomezovalo pouze na cizince. V roce 1897 mniši z kláštera v Čhathengu ཆ་ ེང་ (čín. 

Xiangcheng 鄉城, jihovýchodně od Bathangu) napadli lithangského liangtaie. Císařští vojenští 

úředníci, kteří měli událost vyšetřit, byli rozsekáni na kusy a jeden z nich byl dokonce mnichy 

stažen z kůže. Ta byla pak naplněna trávou a pověšena z trámu v klášteře, kde do ní procházející 

mniši tloukli holemi (Relyea 2010: 203). Při vědomí tohoto a dalších mnoha incidentů, stejně 

jako rozličných obstrukcí, které měly na svědomí klášterní komunity, udělal Feng Quan to, o 

čem dlouhá desetiletí ostatní císařští úředníci jen mluvili. Ve svém druhém lednovém 

memorandu navrhl radikální zásah do autonomie klášterů v Khamu: 

再理塘地方土司積弱，日以朘削番民為事，十室九空，僧多民少，大寺喇嘛

多者四、五千人，借以壓制土司，刻削番民，積習多年。駐防營汛單薄，文武相

顧，莫敢誰何。搶劫頻仍，半以喇嘛寺為逋逃藪，致往來商旅竟向喇嘛寺納贿保

險，即弋獲夾垻，輒复受贿縱逸。 […] 惟是盡絕根株非使喇嘛寺有所限制不可。 

[…] 擬請申明舊制，凡土司地方大寺喇嘛不得逾三百名。以二十年為限，暫缓剃

度。嗣後限以披單定額，不准私度一僧。其年在十三歲以內喇嘛，飭家屬領回還

俗。奴才一面嚴諭土司、堪布將大寺喇嘛令其各歸部落，另建小寺，散住梵修，以

分其勢。 […] 如此辦法，二十年後，喇嘛日少，百姓日增，何至比戶流離，錙徒坐

食，有土有人之效可立睹也。 (QZZ: 1275–1276) 

„Místní vládci v Lithangu jsou dlouhodobě slabí, denně se zabývají vykořisťováním 

barbarského lidu a z deseti domů je devět prázdných. Mnichů je mnoho a [laických] 
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obyvatel málo. Ve velkých klášterech je čtyři až pět tisíc mnichů, což využívají k utlačování 

místních vládců a vykořisťování barbarského lidu. Tato hluboce zakořeněná praxe trvá již 

mnoho let. Našich vojenských posádek je málo, civilní a vojenští úředníci pozorují jedni 

druhé, ale nikdo se neodváží cokoliv podniknout. Loupežení je časté a polovina [pachatelů] 

používá kláštery jako úkryt. Cestující obchodníci proto kláštery uplácejí, aby si zajistili 

bezpečí. Pokud chceme bandity dopadnout, opět si vezmou úplatek a nechají je uprchnout. 

[…] K úplnému vykořenění tohoto problému se neobejdeme bez omezení klášterů. […] 

Zamýšlím proto požádat, aby byl vyhlášen starý systém, v němž žádný z velkých klášterů na 

území místních vládců nesmí mít více než tři sta mnichů a na dalších dvacet let by bylo 

pozastaveno přijímání noviců. Posléze bychom počty mnichů omezili pevnými kvótami a 

nedovolili bychom žádná přijímání načerno. Mniši, kterým je tento rok třináct a méně 

budou posláni zpět domů, aby se vrátili k laickému životu. Místním vládcům a opatům dám 

striktní příkaz, aby poslali mnichy zpět ke svým kmenům, a mimoto nechám vystavět malé 

kláštery, v nichž budou mniši žít a studovat odděleně, čímž bude rozdělena jejich moc. […] 

Tímto způsobem bude za dvacet let mnichů stále méně a obyčejných lidí bude přibývat. Ve 

srovnání s potulným rodinami a darmožroutskými mnichy je užitečnost lidí žijících na 

[obdělávané] půdě očividná.“ 

Feng Quan se ve svém memorandu odvolává na snahy sichuanského guvernéra Nian 

Gengyaoa, který se ve dvacátých letech 18. století po rozšíření qingského vlivu v Khamu během 

tažení do centrálního Tibetu jako první snažil omezit vliv přebujelých a nikým 

nekontrolovaných klášterů (Ren 2009: 6). Fengův návrat k Nianovým opatřením k rozbití moci 

klášterních komunit na území pod správou tusiů je často uváděn jako hlavní příčina antipatií 

mnichů vůči novému pomocnému ambanovi. Dvůr se jeho žádostí vážně zabýval a předal ji 

k vyjádření Úřadu pro správu kolonií (Lifanyuan 理藩院), nejvyšší autoritě centrální vlády pro 

správu oblastí Tibetu a Mongolska. Než bylo ale ve věci definitivně rozhodnuto, události 

v Bathangu nabraly nečekaný směr. Nabízí se proto otázka, jak velká je přímá souvislost mezi 

tímto memorandem a událostmi v Bathangu na jaře roku 1905. Z memoranda totiž není zřejmé, 

zda Feng Quan již nějaké kroky k omezení moci klášterů podnikl, jak uvádí Coleman 

(2013: 226–228), či zda je výčet opatření zatím pouze návrhem čekajícím na schválení 

v Pekingu. Přes sebevědomí a rozhodnost, které Feng Quanovy při výkonu jeho funkce 

rozhodně nechyběly, se zdá nepravděpodobné, že by Feng sám na místě rozhodl o tak důležité 

věci, jakou byla politika dvora vůči tibetským buddhistickým klášterům, která byla po dlouhou 

dobu jedním z hlavních zdrojů císařské autority v tibetských oblastech. Mezi odesláním 
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memoranda a vyostřením situace v Bathangu však každopádně uběhly další dva měsíce, během 

nichž nervozita a antipatie v oblasti nadále narůstaly. 

 

 5.3 Povstání a ambanova smrt 

V lehce rozmrzelé náladě napsal Feng Quan prvního března dopis svému příteli Liu 

Tingshuovi 劉廷恕, zastupujícímu prefektovi v Darcendu (Dajianlu tongzhi 打箭爐同知), že 

je rozčílený z překážek, které jeho plánu na anexi Ňagrongu klade lhaský amban You Tai, a že 

pokud ani tentokrát jeho návrh u dvora neprojde, chystá se odejít na odpočinek. Jen jakoby 

mimochodem dodává v posledních řádcích dopisu žádost, aby byla z Darcenda urychleně 

vyslána jednotka o dvě stě mužích, z nichž polovina bude umístěna v Lithangu a druhá polovina 

má dorazit do Bathangu pro další rozkazy (QCDBDS: 42). Celý dopis vyznívá, jako by byl 

Feng zaujat hlavně otázkou Ňagrongu, na jejímž vyřešení staví úspěch své úřednické kariéry. 

O problémech v Bathangu se nezmiňuje vůbec. Stručná žádost o vyslání vojenského oddílu, 

jehož část zůstane v půli cesty do Bathangu a druhé polovině teprve rozdá rozkazy, navíc působí, 

že v té době se Feng Quan v Bathangu ještě necítil být nijak ohrožen. A to i přes několik 

písemných varování od místních obyvatel hrozících násilnostmi, pokud Feng neupustí od svých 

radikálních plánů (Relyea 2010: 215). O necelý měsíc později se však ambanův tón 

v korespondenci změnil. V dalším dopise Liu Tingshuovi z 24. března, tentokrát poslaném po 

spěšném kurýrovi, Feng Quan popisuje zhoršující se situaci v Bathangu, kde barbarští banditi 

v úplynulých dnech svolali tři sta až čtyři sta mužů, kteří rabují, loupí a prohlašují, že vypálí 

kostel a zaútočí na úřad. Feng si byl vědom, že jeho posádka v Bathangu je příliš slabá na to, 

aby se mohla takové přesile bránit, proto svého přítele žádal o urychlené vyslání zbylých 

padesáti absolventů policejní akademie, které v Darcendu na své cestě do úřadu na podzim 

zanechal za účelem výcviku nových vojáků. Zvláštně pak Feng Quan v dopise zdůraznil, aby 

vojáci přišli dostatečně vyzbrojeni a zásobeni střelivem (QCDBDS: 42–43). Feng Quan se 

očividně připravoval na ozbrojený konflikt. Již jen jeho zmínka o tom, že zachovává klid, 

kterou chtěl zřejmě svého přítele uklidnit, svědčí o faktu, že si v té době již musel být vážnosti 

situace vědom. Plenící dav vyhrožoval, že zabrání výcviku vojáků a rekultivačním pracím, 

načež byli vysláni vojáci, aby vypátrali a zatkli podněcovatele nepokojů. Několik členů 

vojenské jednotky bylo ale při průchodu kolem kláštera Ba čhöde mnichy postřeleno, což Feng 
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Quana přesvědčilo, že za vším stojí právě oni.59 Feng Quan proto žádal i Xi Lianga o urychlené 

vyslání schopných vojáků k odstrašení povstalců (QCDBDS: 47). K Fengově velké smůle byla 

však pozornost autorit v Sichuanu v té době obrácena především do Gartharu, kde se místní 

mniši postavili na velmi radikální odpor projektu na těžbu zlata, který Feng Quan sám 

podporoval, což zaměstnalo několik jednotek sichuanské armády. I kdyby však Liu Tingshu a 

Xi Liang vyslali vojenské jednotky hned po obdržení Feng Quanových zpráv, ambanovi už by 

vzhledem ke vzdálenosti mezi Darcendem a Bathangem stejně pomoci nedokázali. Tušíce 

k čemu se v Bathangu schyluje, oba místní vládci i opat kláštera Ba čhöde naléhali na Feng 

Quana, aby urychleně Bathang opustil a vydal se na cestu do Čhamda, to ale Feng odmítl 

(QSG: 14248). 

Hlavní vlna nepokojů propukla 26. března, kdy mniši z kláštera Ba čhöde shromáždili 

více než pět set obyvatel z vesnic v údolí Qicungou 七村溝 (na jihu dnešní oblasti Ňewa ེ་བ་, 

čín. Yawa 雅哇), ležícího zhruba 20 kilometrů severovýchodně od Bathangu. Ve vesnici 

Sönlönnang སོན་ལོན་ནང་ (čín. dříve Cililong 茨梨隴, dnes Sililong 四里龍) na severním okraji 

města dav zapálil nově zúrodněná pole a zabil čínské farmáře. Feng Quan vyslal vojáky, aby 

nepokoje potlačily, načež došlo mezi oběma stranami k potyčkám, při nichž dav zapálil budovy 

postavené pro farmáře (BXZ: 252). Otec Henri-Georges Mussot, jeden z francouzských 

misionářů, kteří se do Bathangu po posledním incidentu vrátili v roce 1897, vycítil závažnost 

situace a uprchl do domu zastupujícího tusiho. Hned 30. března v noci ale přelezl zeď a spolu 

s jedním čínským konvertitou uprchl neznámo kam. Wu Xizhen vyslal okamžitě čtyři vojáky v 

doprovodu místních, aby po misionáři pátrali všude v horách, ten ale zmizel beze stop. Později 

se k Wu Xizhenovi dostala zpráva, že byl Mussot kdesi zavražděn, jeho tělo nicméně nalezeno 

nebylo. Wu Xizhen se ještě snažil přesvědčit hlavního tusiho a opata kláštera Ba čhöde, aby se 

pokusili dav uklidnit, dokonce nabízel i finanční odměnu těm, kdo budou spolupracovat 

(QCDBDS: 49–50), vývoj situace se mu již ale zvrátit nepodařilo. 

Druhého dubna již rozezlený dav čítal více než 3500 lidí, kteří obsadili několik 

významných bodů okolo města, čímž ho prakticky sevřeli v obklíčení. Poté co Wu Xizhen 

oznámil Feng Quanovi, že povstalci vypálili budovy farmářů ve čtyři kilometry vzdáleném 

Carathangu ་ར་ཐང་ (čín. dříve Zaishidong 載石洞, dnes Cengrantong 曾然通), Feng pochopil, 

                                                            
59 Jiná verze tohoto incidentu, podávaná ve společném memorandu obyvatel Bathangu tvrdí, že se mniši pouze 
bránili nevyprovokovanému útoku na klášter jednoutkou vedenou Wu Yizhongem, přičemž bylo vojáky zabito 
více než deset vysoce postavených lamů (QCDBDS: 44). 
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že situace je kritická. Wu Yizhong dostal rozkaz s osmdesáti nově vycvičenými místními 

vojáky a s Fengovou ochrankou hlídat ambanovu rezidenci (původně rezidenci liangtaie, který 

po příjezdu ambana bydlel v domě jednoho z úředníků hlavního tusiho). Oba místní vládci měli 

s několika desítkami místních vůdců strážit rezidenci zevnitř. Wu Xizhen byl naopak ambanem 

vyslán do ulic, aby spolu s ostatními čínskými obyvateli podával zprávy o dění ve městě a okolí. 

Okolo osmé hodiny večerní čínská hlídka uslyšela křik a střelbu a ze všech stran se vyřítil 

rozlícený dav několika tisíc Khampů, jejichž jedna část obklíčila kostel. Dva vojáci 

z překvapené jednotky, kterou dříve Feng Quan vyčlenil pro hlídání kostela, byli v mohutné 

palbě zabiti a zbytek jen tak tak se zraněními utekl přes zeď. Kostel se rázem ocitl v plamenech 

a během chvíle oheň strávil většinu budovy. Silné stěny, které jakoby zůstaly viset ve vzduchu, 

naštěstí zabránily plamenům rozšířit se na okolní civilní stavení. Jiná část Khampů zablokovala 

ulice města a vylívala si vztek na komkoliv, kdo se jim jen trochu nelíbil. Další skupina pak 

zaútočila na dům, v němž bydlel liangtai Wu Xizhen. Celou noc na něj bez ustání stříleli a 

házeli kamení. Místní úředník, kterému dům patřil, dal dohromady přes dvacet místních 

tibetských vůdců a domácích sluhů a spolu s dalšími více než dvaceti Hany objekt celou noc 

bránili. Khampové útočili také na liangtaiovu rezidenci, ve které se ukrýval Feng Quan, bráněn 

svou ochrankou, místními vojáky a tusii s místními vůdci (QCDBDS: 50). 

Třetího dubna za rozbřesku se Feng Quanovi nově vycvičení tibetští vojáci rozutekli. 

Fengova padesátičlenná ochranka ztratila v noci před deset mužů a dalších více než deset 

utrpělo zranění. Mezi mrtvými byl i bathangský dusi Wu Yizhong a několik Feng Quanových 

nižších úředníků a pomocný tusi byl raněn. Na straně Khampů byla mrtvých a raněných více 

než stovka. Feng Quan a ostatní již nebyli schopni v liangtaiově domě obléhání odolávat, proto 

se uchýlili k riskantnímu kroku. Bathangský tusi rozkázal svým tibetským vojákům uvolnit 

cestu od zadní brány, aby mohli všichni uprchnout do daleko robustnější rezidence hlavního 

tusiho, přičemž údajně do davu rozhazovali rupie, aby od sebe odlákali pozornost (FPRT: 17). 

Khampové poté vzali sídlo zásobovacího důstojníka útokem, vyrabovali všechny cennosti, 

zbraně a vojenský proviant a zničili veškeré svitky a dokumenty, nastřádané za desetiletí služby 

mnoha Wu Xizhenových předchůdců. Když zpráva o vyplenění úřadu k Wuovi dorazila, 

neubránil se slzám (QCDBDS: 51). 

Na bezpečnějším místě, avšak stále v obležení rozezleného davu byl Feng Quan oběma 

místními vládci přesvědčován, aby odešel z Bathangu a vrátil se do Darcenda. Do vyjednávání 

se zapojily i klášterní autority. Feng Quan byl postaven před ultimátum. Pokud se okamžitě 

vrátí i se svými novými vojáky do Sichuanu, místní autority zajistí klid zbraní. Odmítne-li, 
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mohou následovat další nepokoje. V situaci, kdy neměl naději na lepší vyjednávací pozici, Feng 

Quan nakonec se svým okamžitým odchodem souhlasil (BXZ: 252). Coleman (2013: 234) i 

Relyea (2010: 223) se shodují, že jednání místních vládců a představených z kláštera Ba čhöde 

s ambanem bylo ve skutečnosti dlouho připravované divadlo, které mělo jen jeden cíl, navždy 

se Feng Quana a jeho vojáků zbavit. V Kronice okresu Bathang je přímo uvedeno, že zatímco 

místní autority přesvědčovaly Feng Quana k odchodu, zároveň na něj chystaly léčku 

(BXZ: 252). Ten samý zdroj také uvádí, že bathangští mniši jednali na základě podpory ze 

Lhasy, která chtěla za každou cenu zabránit tomu, aby Feng Quan překročil hranici do Tibetu, 

odkaz na primární zdroj však v Kronice chybí (BXZ: 251). V korespondenci britských 

diplomatů se nicméně objevuje zmínka o údajných instrukcích z velkých lhaských klášterů, 

podle nichž měli Khampové v Bathangu i jinde v Khamu zabít všechny Číňany či Evropany, 

kteří se objeví poblíž tibetské hranice (FPRT: 12).  

Pátého dubna okolo poledne obdržel Wu Xizhen zprávu, že Feng Quan opouští tusiovu 

rezidenci a vrací se do Darcenda, k čemuž byl již připraven i ulag. Wuovi se však situace příliš 

nezdála. Z venku uslyšel lidské hlasy a ržání koní, a když vyhlédl z okna, uviděl procházející 

ambanova nosítka, za nimiž následovali tusiové, místní opat a dav povstalců se zbraněmi. Wu 

seběhl rychle dolů, vyběhl na ulici a dohnal nosítka, která nechal zastavit. V emocionálně 

vypjatém posledním rozhovoru Feng Quan Wuovi sdělil: „Ti bandité mají potíže se mnou, proti 

vám ale nic nemají. Přikázal jsem místním vládcům a opatovi, aby rozpustili dav, prominuli jim 

jejich zločiny a upustili od vyšetřování.“ (該匪與我為難，與汝何嫌；我札飭三曲宗，令其

解散，赦罪免究等諭。) (QCDBDS: 51). Wu Xizhen měl podezření, že se jedná o léčku, 

proto ambana opakovaně žádal, aby v Bathangu zůstal, ten ale na svém odjezdu trval. Liangtai 

proto alespoň požádal o svolení, aby mohl jeho družinu doprovodit. To mu amban na první kus 

cesty dovolil, nicméně požadoval, aby si Wu vzal svou úřednickou čapku. Wu pro ni tedy poslal 

svého sloužícího a ambanova družina mezitím spěšně pokračovala v cestě kolem domu 

zastupujícího tusiho, kde se sní oba místní představitelé a opat Ba čhöde konečně rozloučili. Po 

nějakém časem dohnal sloužící s čapkou Wu Xizhena u chrámu Městkého boha. Wu Xizhen 

mířil z města spolu se svým sluhou, rádcem a dalšími asi dvaceti Hany, ale jelikož neměli koně, 

jejich postup byl pomalý. Jeden z vojáků, který šel úplně vzadu, vedl mulu, na kterou se Wu 

Xizhen pokusil nasednout. V rozčílení ale vzal zvíře za ocas, to ho v panice koplo do nohy a 

uteklo. Wu se v bolestech svalil na zem a pozoroval nosítka, kterak mizí v dálce. Zraněný 

liangtai nemohl jinak, než vyslyšet naléhání ostatních a vrátit se do města k ošetření 

(QCDBDS: 51). 
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Doposud vzdorný a sebevědomý Feng Quan se ve svých nosítkách na cestě z města 

musel cítit poražený a zostuzený. Bylo to vůbec poprvé v jeho úřednické kariéře, kdy pod 

tlakem povstalců opouštěl bojiště. Stejně jako mohly být následující události Khampy dopředu 

připravenou léčkou, ani Feng Quan svůj slib nadobro opustit Bathang pravděpodobně nemyslel 

vážně. Měl v úmyslu co nejdříve odeslat do Darcenda žádost o vyslání posil, s nimiž by se 

potkal v Lithangu, a vrátit se do Bathangu, aby zpupným bathangským Khampům jednou 

provždy uštědřil lekci (Relyea 2010: 225). Feng Quan se údajně v podobném smyslu během 

svého odchodu vyjádřil, když ještě ve městě ukázal na místní dítě a přísahal: “Až se vrátím, 

nepřežije ani tohle děcko. Neušetřím tu rozhodně ani slepice, ani psy.“ (我回來此娃亦難再活

矣。必令此地鷄犬不留。) Jeho slova byla údajně okamžitě přeložena okolo stojícím lidem, 

kteří se vydali ambana a jeho družinu pronásledovat (YTZZR: 9:34b). Ať už byly následující 

události dopředu připraveny, nebo byly jen horkokrevnou pomstou dlouhodobě frustrovaného 

bathangského lidu, na Feng Quanovu odvetu již každopádně nemělo nikdy dojít. 

Zhruba deset kilometrů jihovýchodně od Bathangu procházela ambanova družina úzkou 

soutěskou zvanou Degodaglam ེ་མགོ་ ག་ལམ་ (čín. Yinggezui 鸚哥嘴). Úzká kamenitá stezka 

v ní na jedné straně přiléhá ke strmému horskému úbočí a na straně druhé prudce padá rovnou 

do rozbouřené řeky. Když byla družina v půli cesty, ze svahu vlevo se na ní začaly sypat veliké 

kameny a na svazích ve všech směrech se objevily stovky Khampů, které jim zastoupily cestu 

vpřed i vzad. Pod zběsilou palbou z pušek se Feng Quanovi vojáci v panice vrhali ze svahu do 

řeky. Často citovaný popis posledních minut Feng Quanova života uvádí, že amban pochopil, 

že jeho život je zpečetěn. Vystoupil proto z nosítek, třikrát poklekl a pobil čelem o zem obrácen 

k severu, kde se nacházel císařský dvůr, a poděkoval císařově nekonečné milosrdnosti. Z davu 

Khampů, který mezitím dospěl až k ambanovi, vystoupil jistý Lobpön Namgjal ོབ་དཔོན་ མ་ ལ་ 

a střelil Feng Quana puškou do týla. Spolu s Feng Quanem přišlo v soutěsce o život více než 

padesát mužů (BXZ: 252). Když se Wu Xizhen o ambanově smrt dozvěděl, byl podle svých 

slov tak otřesen, že se bolestí v srdci rozplakal, plival krev a poté omdlel. Když přišel za půl 

hodiny k sobě, přál si, aby byl sám mrtev (QCDBDS: 51). 
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 5.4 Reakce a konec tradičního Bathangu 

  Wu Xizhenova zpráva Xi Liangovi (QCDBDS: 49–52) je nejbezprostřednějším a také 

nejčastěji citovaným záznamem událostí Bathangského incidentu. Přestože je Wuův narativ 

cenným historickým materiálem, z několika poněkud příliš emocionálně zabarvených pasáží se 

zdá, že bathangský liangtai se snažil svým podáním především navodit dojem, že pro svého 

nadřízeného udělal vše, co mohl, aby se vyhnul případným potížím. Zpráva o ambanově smrti 

dorazila do Pekingu prostřednictvím Xi Liangova telegramu 21. dubna, tedy 16 dní po 

přepadení v soutěsce Degodaglam a k hlavnímu ambanovi You Taiovi do Lhasy dorazila přes 

různé neoficiální informační kanály ještě o týden později. Způsob a čas doručení informací 

způsobily na straně qingských hodnostářů různé vnímání průběhu incidentu. Zatímco oficiální 

korespondence úředníků na východ od Bathangu od začátku pracovala především s faktem, že 

Feng Quan byl vlákán do léčky, podle neoficiálních zpráv, které měl k dispozici především You 

Tai, se Feng Quan rozhodl odejít na základě naléhání jeho vlastního čínského personálu a jeho 

smrt byla následkem výše uvedené hrozby, jejímuž naplnění chtěli Khampové takto zabránit 

(Wang 2011: 94). Rozdílným způsobem byl vnímán i motiv povstání. Oficiální zprávy 

vykládaly incident jako protiqingskou rebelii namířenou primárně proti mandžuské kontrole 

v oblasti, k čemuž se klonili i britští diplomaté, kteří situaci také bedlivě sledovali (FPRT: 12). 

Zprávy, které měl od uprchlých účastníků násilností k dispozici You Tai naopak zmiňují spíše 

odpor Khampů proti cizím vlivům. Lhaský ambam ve svém deníku uvádí, že Feng Quanovi 

vrazi tahali mrtvého ambana za vousy a vyptávali se nosiče, zda skutečně není převlečeným 

cizincem (YTZZR: 9:33a). 

O tom, že bylo povstání Khampů zaměřeno primárně proti obávaným cizincům, svědčí 

i fakt, že Khampové v soutěsce zabili úplně všechny Hany, které považovali za cizince. Ušetřili 

pouze tři nižší velitele císařské posádky, které považovali za dlouhodobé bathangské rezidenty 

(FPRT: 18). Povstání se navíc velmi záhy opět zaměřilo na francouzské misionáře a jejich 

majetek. Zmizením a údajnou vraždou otce Mussota a vypálením Bathangské misie začala 

poslední, zato však největší vlna protimisionářského násilí, která se rozšířila i do severního 

Yunnanu. Otec Jean Soulié, který vedl misii v Yarigangu ཡ་རི་ ང་ (čín. Yarigong 亞日貢) 

vzdáleném čtyři dny cesty na jih od Bathangu, se po obdržení zpráv o osudu misie v Bathangu 

připravoval na odchod do bezpečí. Třetího dubna byl ale zajat skupinou šedesáti ozbrojených 

Khampů údajně vedenou mnichy z kláštera Ba čhöde. Jeho misie byla vypálena, načež byl 

dlouhých jedenáct dní mučen, než byl přivázán ke stromu a z blízkosti několikrát zasažen 



84 
 

střelou z pušky. Jeho tělo bylo pak zakryto kameny a větvemi. Spolu s ním v Yarigangu 

zahynulo dalších zhruba padesát místních konvertitů (Relyea 2010: 233–234). Podobně 

skončila i misie v Cchakhalhu, jejíž představený, otec Pierre Marie Bourdonnec a jeho přítel, 

otec Jules Etienne Dubernard však uprchli na území národnosti Yi 彝 (tehdy zvané Luoluo 羅

羅, v zahraničních cestopisech psáno jako Lolo) v jihozápadním Sichuanu, kde mysleli, že 

budou v bezpečí. Tři měsíce se jim dařilo před pronásledovateli unikat, než byli 23. července 

dopadeni a setnuti. Násilí proti misionářům se dále rozšířilo i do severozápadního Yunnanu, 

kde bylo Tibeťany pobito mnoho konvertitů a vypáleno deset kostelů (Coleman 2013: 247). 

Hned druhý den po Feng Quanově smrti doručili bathangští místní vládci Wu Xizhenovi 

dopis od bathangského lidu, adresovaný Liu Tingshuovi v Darcendu. V něm předložili své 

vlastní vysvětlení událostí posledních dní. Pohled „z druhé strany“ nabízí jedinečnou možnost 

porozumět motivaci místních obyvatel a doplnit tak jednostranný obraz událostí, mnohokrát 

opakovaný v oficiální úřednické korespondenci. Memorandum začíná zmínkou o Wu 

Xizhenových rekultivačních pracích, kterým se nikdo z místních nestavěl na odpor. Problémy 

nastaly s příchodem Feng Quana a jeho vojáků s jejich cizími zvyky, kteří ve městě prováděli 

svůj cizí výcvik vedený v nesrozumitelném jazyce, čehož se místní obávali, protože přítomnost 

misionářů v minulosti již rozhněvala božstva, znečistila zemi a způsobila katastrofy a neúrodu. 

Situaci ještě zkomplikoval nedostatek potravin, protože nově příchozí amban se svou jednotkou 

spoléhal pouze na místní zdroje a nezajistil dostatek proviantu z jiných lokalit. Lidé měli 

dokonce zakázáno s obilím obchodovat, protože většina ho byla použita na živení vojáků a nově 

příchozích farmářů z vnitrozemí. Za těch několik měsíců, kdy Feng Quan v Bathangu pobýval, 

lidé přišli o práci, maso, vejce, palivo a luštěniny v hodnotě dvou tisíc liangů, které jim nikdo 

nezaplatil, zároveň nikdo nechtěl o jejich těžkostech slyšet. Lidé z Bathangu ve své zprávě 

zdůraznili, že jsou oddaní buddhisté a patnáct stovek mnichů z kláštera Ba čhöde se vždy 

upřímně modlilo za prosperitu císařů a vyhýbalo se nepravostem. Feng Quan ale náboženství 

přehlížel a veřejně prohlašoval, že v klášteře smí zůstat jen tři stovky mnichů a zbylých 1200 

se musí vrátit k laickému životu, jinak budou popraveni. Místní několikrát žádali Fenga o 

shovívavost a prostřednictvím petic ho upozorňovali, že jeho rozhodnutí povedou k nepokojům, 

na to ale Feng reagoval zlostnými nadávkami. Bathangští byli podle něj zloději, mnichy vnímal 

jako hlavní ponděcovatele odporu a klášter nazýval hnízdem špatností. Podle místních šířili 

Feng Quanovi vojáci zvěsti, že se chystá příchod větší armády, která zničí klášter, vypálí domy 

a celá oblast bude předána do správy cizincům. První ozbrojený útok 26. března měli mít na 

svědomí Wu Yizhongovi vojáci. Měli při něm zaútočit na Ba čhöde, zabít přes deset vysoce 
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postavených lamů a rozbořit zdi nedalekého ženského kláštera. V takto vyhrocené a z jejich 

pohledu bezvýchodné situaci nemohli Khampové jinak, než se uchýlit k násilí (QCDBDS: 43–

44). 

[…] 惟夷性犬羊，蠢愚生成，再四思維，無法可施，只知有清朝大皇帝，此

乃實為國內之禍患，擾害地方之貪官故耳。不揣有罪，一時錯亂，已將漢官二員及

洋人一併誅戮。此番原為國除害，實出無奈。求乞恩宥善辦，無生兵釁。如再有差

派官兵勇丁進來，則眾百姓發咒立盟，定將東至裡塘、西至南墩十餘站差事撤站，

公文折報一切阻擋，甘願先將地方人民盡行誅滅，雞犬寸草不留，誓願盡除根株，

亦無所憾也。如蒙仁恩，俯念民命寬恕，則眾百姓自甘認罪，所應支一切差使，以

前亦無貽誤，自今以後，仍然謹遵王法，照例支應差事、公文一切，萬不敢忘大皇

上水土之恩，以下犯上。 (QCDBDS: 44) 

„[…] [Naše] barbarská povaha je podobna povaze psů a ovcí, zachváceni pošetilostí 

a hloupostí jsme přes opakovanou snahu nenalezli jiné východisko. Víme pouze, že velký 

císař dynastie Qing bude toto ve skutečnosti považovat za pohromu uvnitř říše, jejímž 

důvodem je soužení, které hamižní úředníci způsobili místním lidem. Nezastíráme svou 

vinu. Během výtržností byli zabiti dva hanští úředníci a jeden cizinec. Naším záměrem bylo 

zbavit zemi zla, ale neměli jsme ani jinou volbu. Prosíme proto o odpuštění a shovívavost, 

aby nebyl započat ozbrojený konflikt. Přijdou-li další úředníci a vojáci, místní lid se pod 

přísahou sjednotí. Zrušíme více než deset poštovních stanic od Lithangu na východě po 

Nandun60 na západě, čímž bude zablokováno doručování všech úředních dokumentů. Jsme 

připraveni pozabíjet všechno místní obyvatelstvo, nezůstane ani kuře, ani pes, ani kousek 

trávy. Přísaháme, že bez výčitek vymýtíme úplně všechno. Pokud nám však bude milosrdně 

odpuštěno a naše životy budou blahosklonně omilostněny, lid uzná svá provinění, a bude 

bez obstrukcí vykonávat doručovací služby, kterými byl pověřen. I nadále se budeme řídit 

císařskými zákony a vykonávat doručování. Neodvážíme se zapomenout na císařovo 

milosrdenství, s nímž nám dává půdu a vodu, a provinit se vůči představeným. “ 

Stejně jako Wu Xizhenova zpráva bylo i memorandum bathangského lidu pochopitelně 

napsané tak, aby pokud možno co nejvíce umenšilo jejich provinění a odvrátilo případný trest. 

Na základě událostí předchozích desetiletí nemusíme věřit prohlášením o bezúhonnosti mnichů 

z Ba čhöde, či o tom, kdo zaútočil jako první, z textu je nicméně patrné, že se Bathangští museli 

cítit být pod velkým tlakem. Náhlé zábory půdy, nedostatek potravin, strach z cizího vlivu, 

                                                            
60 Nandun je vesnice ležící západně od pohoří Ningjing, na křižovatce cest do Bathangu, Čhamda a Lijiangu 
v severním Yunnanu. 
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omezení autonomie klášterů, nezájem a opovrhování autorit i obavy z hněvu božstev – dodnes 

velmi reálný aspekt každodenního života Tibeťanů v odlehlejších oblatech – to všechno zahnalo 

bathangské obyvatele do kouta, odkud nalezli jen jedinou cestu. Napětí bylo navíc přiživováno 

i pověrami a nepodloženými zvěstmi, které nemají snad nikde na světě takovou moc jako 

v tibetském prostředí. Zoufalost situace dokládá i to, že konec memoranda, přestože obsahoval 

i prosbu za odpuštění a shovívavost, byl ve skutečnosti velmi radikální výhrůžkou císařskému 

trůnu od poddaných, kteří neměli co ztratit. 

Feng Quan si byl až do posledních dní jistý, že má situaci pod kontrolou, a tak kromě 

jednoho memoranda Liu Tingshuovi, v němž na konci března žádal o urychlené vyslání posil, 

neodesílal o horšící se situaci v Bathangu svým nadřízeným žádné zprávy.61 Císařský dvůr byl 

proto erupcí násilí v Bathangu zaskočen: 

[…] 此次番匪作亂，因何起釁？現在勢已猖獗，著該將軍等迅即遴委明幹曉

事大員，添派得力營伍，飛馳前進，查察情形，會同馬維騏分別剿辦，所有被困之

法教士等，務即嚴飭各員，趕緊設法出險，認真保護，是為至要。鳳全死事慘烈，

並同殉各員一併查照具奏，候旨。(QSLZZSL: 4647) 

„[…] Co přimělo barbarské bandity k této rebelii? Situace už je nyní 

nekontrolovatelná. Generál by měl urychleně vybrat a pověřit schopného a znalého 

úředníka, který spěšně vyrazí s podpůrnou jednotkou, prošetří situaci a v součinnosti s Ma 

Weiqim [odpor] potlačí. Pokud jde o francouzské misionáře, kteří se dostali do potíží, je 

nutné urychleně nařídit všem úředníkům, aby vymysleli způsob, jak je co nejrychleji dostat 

do bezpečí a bedlivě je ochraňovali. To je nejdůležitější. Feng Quanova smrt byla krutá, 

spolu se smrtí ostatních úředníků ji prošetřete, podejte zprávu a čekejte na instrukce.“ 

Ve svém prvním vyjádření k incidentu z 22. dubna dává dvůr najevo své překvapení, 

ale zároveň odhodlání situaci neprodleně a nesmlouvavě vyřešit. Podstatný je také důraz, který 

byl kladen na zajištění bezpečí pro misionáře, protože dvůr nechtěl připustit, aby mělo lokální 

povstání navíc ještě mezinárodní dohru. Sichuanský provinční velitel (Sichuan tidu 提督) 

huiské národnosti Ma Weiqi 馬維騏 (1846–1910), pověstný svou schopností potírat povstání, 

byl v době bathangské rebelie zrovna se svými 2500 vojáky na cestě do Gartharu, kde měl za 

úkol potlačit vzpouru mnichů z místního kláštera. Ti se vzbouřili proti snahám císařských 

úředníků o ovládnutí a rozšíření místní těžby zlata, kterou tradičně ovládal gartharský klášter, 

                                                            
61  V oblasti nebyl v té době k dispozici telegraf, veškeré zprávy byly proto doručovány stále po zemi 
prostřednictvím kurýrů mezi poštovními stanicemi. Telegrafní vedení bylo do Khamu přivedeno až s následnou 
vojenskou expedicí, která měla po incidentu nastolit pořádek (ZECBZ: 13; FPRT: 14). 
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a pozabíjeli čínské zlatokopy a několik císařských vojáků. Ma Weiqi byl Xi Liangem instruován, 

aby problém v Gartharu vyřešil co nejdříve a po nezbytných přípravách zamířil se svými vojáky 

do Bathangu. Za onoho „schopného a znalého“ úředníka, který měl Ma Weiqimu sekundovat, 

byl Xi Liangem vybrán Zhao Erfeng, správce jianchangského okruhu (Jianchang daotai 建昌

道臺 ), jenž sídlil v Ya’anu, posledním významněšjím městě na cestě mezi Chengdu a 

Darcendem, a pod jehož administraci oblast Bathangu patřila. Díky svým schopnostem a 

nesmlouvavosti, s jakou se vypořádal s několika lokálními revoltami, si Zhao, Han ze 

Shandongu 山東, získal uznání guvernéra Xi Lianga, pod nímž sloužil na několika postech 

v Shanxi 山西 a v Sichuanu (QSG: 12788). Pověst schopného a razantního administrátora ho 

pak prostřednictvím Xi liangova doporučení vynesla až na místo, na němž se významným 

způsobem zapsal do dějin Khamu a čínsko-tibetských vztahů. 

Rychlé potlačení rebelie a uklidnění regionu bylo pro dvůr, ale hlavně pro guvernéra 

rozhodující, neboť neklid v oblasti znamenal nejen přerušení strategicky významné 

komunikace mezi centrálním Tibetem a Pekingem, ale hlavně omezení obchodu v regionu a 

tím i zkrácení příjmů do sichuanské pokladny. Ta se musela od poloviny 19. století, kdy 

centrální vláda kvůli špatné ekonomické situaci přestala Sichuan dotovat, spoléhat pouze na 

vlastní výběr daní (Wang 2011: 99). Sichuan byl navíc, spolu s provincií Jiangsu 江蘇, nejvíce 

zatížen reparacemi za Boxerské povstání (Adshead 1984: 33), což spolu s lokálními nepokoji a 

četnými přírodními kalamitami zásadně komplikovalo již tak napjatou finanční situaci 

provincie. Nikdo si proto pochopitelně nepřál, aby se trestná výprava proti Bathangu změnila 

v podobně zdlouhavou a finančně vyčerpávající kampaň, jakou byla tažení proti královstvím 

Rabtän a Cänlha v 18. století. Xi Liang se proto snažil na dálku zabránit rozšiřování násilností 

a vzájemné pomoci mezi regiony v Khamu. To měl na jeho příkaz zajistit v Tibetu amban You 

Tai tlakem na lhaskou vládu, která měla lidem v Čhamdu a Ňagrongu zakázat kontakt s 

Bathangem (QZZ: 1206, 1207). Již na začátku května ale Xi Liang věděl, že se povstání do 

dalších částí Khamu, jako bylo Čhamdo, Lithang, Ňagrong nebo Sangän, rozšířilo a přes obavy 

o finanční náročnost expedice sám uznal, že vojenské operace vyžadují značné náklady, bez 

nichž není možné si povstalce podrobit (QCDBDS: 54). Zhao Erfeng, který měl v první fázi 

tažení zajišťovat především logistickou podporu Ma Weiqiových oddílů, měl proto za úkol i 

shromáždit další „západně“ vycvičené vojáky z celé provincie, jejichž počty měly ještě narůst 

dalším náborem v Khamu (Relyea 2010: 238). Po rozsáhlých přípravách vyrazilo v polovině 

června z Gartharu v pěti praporech přes tisíc Maových vojáků, kteří přes Lithang postupovali 

rychlým tempem na západ.  
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Přípravy na vojenské střetnutí v té době probíhaly i v Bathangu, neboť místní vládci 

zřejmě nevěřili, že by jim jejich zpráva o těžkostech spojených s působením Feng Quana u 

císaře zajistila milost. Mniši a ostatní Khampové v regionu se pod přísahou sjednotili, na cestě 

z Lithangu opevnili strategická sedla a strhli mosty (QCDBDS: 62). Klášter Ba čhöde byl, 

stejně jako ostatní kláštery v oblasti, již původně jako pevnost koncipován. Byl vystavěn na 

vyvýšeném místě a obehnán silnými vysokými zdmi z dusané hlíny. Dobře zásoben 

potravinami a municí, s vlastním zdrojem pitné vody a únikovými cestami do hor poskytoval 

klášter svým obyvatelům dobré obranné zázemí. První bitvy se však odehrály ještě daleko před 

Bathangem. Záznamy o čase, místech a průběhu střetů mezi qingskou armádou a Khampy se 

v různých memorandech liší. Zhao Erfeng (ZECBZ: 14) ve zprávě Xi Liangovi píše, že 20. 

července dorazily Maovy oddíly do místa zvaného Sanba 三壩, vzáleného devět dní pochodu 

od Lithangu. Podle informací zvědů zde měli mniši z Bathangu v uplynulých dnech přichystat 

blokádu cesty a léčku. Ma Weiqi zde však na žádný odpor nenarazil. Podle slov místních se 

Khampové rozutekli poté, co v dálce uviděli blížící se mohutné císařské vojsko. V Xi Liangově 

podání dvoru (QCDBDS: 62) se však toho dne Maova vojska měla poprvé střetnout s Khampy 

v místě zvaném Erlangwan 二郎彎, kde se bandité opevnili v klášteře na kopci. Po prvním 

neúspěšném útoku, kdy byli císařští vojáci zasypáni deštěm střel a kamení, vedl druhý den sám 

Ma Weiqi další útok, při němž nechal své vojáky vylézt na stromy, aby překonali klášterní zdi. 

V boji bylo zabito několik desítek Khampů, několik zajatých místních vůdců bylo popraveno a 

zbytek povstalců se rozprchl do hor. Podobné nesrovnalosti obsahují memoranda i ohledně 

dalšího postupu, je nicméně jisté, že se Ma Weiqiho vojáci na cestě mezi Lithangem a 

Bathangem ve druhé polovině července vypořádali s Khampy ještě na několika dalších místech, 

přičemž nejtěžší boje svedli o sedlo Dashuo 大朔, poslední a nejdůležitější průsmyk, který byl 

považován za bránu do bathangského údolí, a dále v soutěskách Benchamu 奔察木, kde císařští 

vojáci v nepřehledném a zalesněném terénu úspěšně čelili mohutné převaze. 26. července si 

pak část Maovy armády prostřílela cestu přes Carathang a v odpoledních hodinách od východu 

vstoupila do Bathangu, kde dva oddíly okamžitě zajaly oba místní vůdce (QCDBDS: 62; 

ZECBZ: 14). Mniši z Ba čhöde měli původně v plánu čelit útoku ve svém opevněném klášteře, 

když ale viděli množství císařských vojáků, založili v klášteře požár, strhli za sebou most a 

utekli do hor i se vzácnými předměty ze svatyní.62 Ještě na útěku se jich více než sto buď utopilo, 

nebo byli zastřeleni. Během následujícího týdne pročesávali vojáci okolní hory, a buď zatkli, 

                                                            
62 Zhao Erfeng uvádí, že klášter byl nejprve ostřelován děly, na základě čehož v něm začalo hořet. Mniši a povstalci, 
kteří se v klášteře ukrývali, následně z kláštera utekli. Klášter zcela vyhořel a zřítil se (ZECBZ: 14). 
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nebo rovnou zabili velké množství povstalců, včetně vysoce postavených lamů, nebo místních 

vůdců. Zadržen byl i opat kláštera a Feng Quanův vrah Lobpön Namgjal. U jednoho ze 

zadržených mnichů byly údajně nalezeny insignie z Feng Quanovy úřednické čapky a části 

oděvu členů jeho družiny. Zatýkání bylo následováno rychlým soudním procesem, po němž 

byli oba tusiové, opat kláštera, Lobpön Namgjal a mnoho dalších místních vůdců a povstalců 

popraveno (QCDBDS: 63). Rodina hlavního tusiho byla odvedena do Chengdu (BXZ: 253), 

odkud se do Bathangu po čase vrátil pouze na opiu závislý syn. Všichni ostatní v Chengdu 

zemřeli (Relyea 2010: 241). 

Sichuanské autority považovaly tažení za úspěšné, pročež byl velitel Ma Weiqi záhy po 

pacifikaci Bathangu odvolán zpět do Chengdu. Velení většině jeho vojáků předal před svým 

odchodem Zhao Erfengovi, který s částí svých vojsk dorazil do Bathangu několik dní po Maovi. 

Oběma mužům bylo jasné, že oblast Bathangu a Lithangu byla sice uklidněna, ostatní části 

Khamu zůstávaly ale ve zmatku, k jehož potlačení byla zapotřebí silná armáda (ZECBZ: 19). 

Po odchodu Ma Weiqiho se Zhao pustil do další vlny pronásledování a vyhlazování účastníků 

odporu. Kronika okresu Bathang popisuje, že Zhaovi vojáci v okolních vesnicích vyvraždili 

stovky obyvatel a dvě vesnice byly zcela vypáleny. Povstalci, jimž bylo více než sedmdesát let, 

byli naházeni do řeky Jinsha a sedmi nejradikálnějším rebelům byla zaživa vyříznuta srdce, 

která byla obětována Feng Quanovi (BXZ: 253). Americká misionářka Flora Shelton 

(1923: 173) brutální praktiky císařských vojáků v Bathangu potvrzuje, nezapomíná však uvést, 

že podobným způsobem zacházeli s čínskými usedlíky bežně i sami Khampové. Zhao svým 

zacházením s povstalci v Bathangu nicméně potvrdil oprávněnost své přezdívky „Řezník 

Zhao“ (Zhao tufu 趙屠夫), kterou si vysloužil již během své služby v Sichuanu, kdy v okrese 

Gulin 古藺 jihovýchodně od Chengdu nechal během potírání banditismu zabít tři tisíce 

nevinných lidí (Huang a Wang 1984: 30–34). Flora Shelton (1923: 172) ale k Zhaovi také 

dodává, že při své krutosti byl zároveň i spravedlivý. Stejně jako se nezdráhal popravovat 

odbojné Khampy, neváhal ve velkém stínat hlavy i svým neposlušným vojákům. Nakonec se 

snad Zhao Erfeng v Khamu dočkal i uznání. Po prvních pár letech od pádů císařství, kdy 

Khamem opět zmítaly násilnosti, Tibeťané údajně říkali, že kdyby tam byl přítomen Zhao, 

k žádným nepokojům by nedocházelo. 

Po zklidnění situace v Bathangu se Zhao se svými vojáky pustil do eliminace odporu v 

sousedních oblastech Khamu, Bathang však zůstal nadále středobodem jeho zájmu. Jelikož byly 

v Bathangu odstraněny všechny tradiční formy místní správy a veškerý odpor byl krutě potlačen, 
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Zhao se rozhodl využít vzniklé situace a pomocí rozsáhlých reforem převést oblast Bathangu 

pod přímou kontrolu císařského dvora. Prakticky tak využil postup, který ve výše zmiňovaném 

memorandu popsal Lu Chuanlin – rebelie místních ospravedlnila použití vojenské síly, čímž 

byl vytvořen prostor k radikálním reformám. Potřebu radikální změny přístupu ke správě 

sichuansko-tibetského pohraničí si pod dojmem z Zhao Erfengova působení v Bathangu 

uvědomil i Xi Liang, když v červenci roku 1906 požádal trůn o vytvoření úřadu komisaře pro 

záležitosti sichuanského a yunnanského pohraničí (Chuan Dian bian wu dachen 川滇邊務大

臣) se sídlem v Bathangu, do nějž byl o měsíc později dosazen právě Zhao Erfeng. Zásadním 

se pak pro vývoj situace v Bathangu stal dokument obsahující „předpisy pro rekonstrukci 

Bathangu“ (Batang shanhou zhangcheng 巴塘善後章程), který Zhao uvedl v platnost v říjnu 

roku 1906 (Coleman 2013: 265). Hned v prvním z celkem 43 bodů nově jmenovaný komisař 

definitivně zrušil starý správní systém:  

巴、理兩塘，正副土司業經正法，從此永遠革除土司之職，改土歸流，勿論

漢人蠻人，皆為大皇上百姓。(ZECBZ: 190) 

„Hlavní a pomocní místní vládci v Bathangu a Lithangu byli popraveni. Počínaje 

dneškem se navždy ruší funkce místních vládců, kteří budou nahrazeni z centra 

jmenovanými kariérními úředníky. Všichni jsou nyní poddanými velkého císaře, bez ohledu 

na to, zda jsou Hanové nebo barbaři.“ 

Stejně jako pozice místních vládců byly v nových předpisech zrušeny i pozice všech 

ostatních nižších místních vůdců. Místo nich byly zavedeny nové místní úřady, které měly 

zastávat paralelně vždy jak Hanové, tak Khampové, kteří měli navíc za povinnosti naučit se 

jazyk svého protějšku. Upraveny byly mimo jiné i formy trestů, podmínky pro nájem a 

rekultivaci půdy a pravidla pro výběr daní, která nedělala rozdílu mezi obyčejnými lidmi a 

kláštery. Lidé měli nadále zakázáno odvádět klášterům více než povinný nájem z pronajaté 

půdy, čímž byl významně omezen příjem klášterních komunit. Ty byly navíc omezeny i ve své 

velikosti. Maximální přípustný počet mnichů v jednom klášteře byl stanoven na tři sta, jak to 

původně navrhoval Feng Quan. Kláštery, které však tuto kvótu přesahovaly, nemusely počet 

mnichů snižovat okamžitě, pouze nesměly přijímat další. Zhao se tak chtěl na stanovenou kvótu 

dostat postupně v průběhu dalších let, protože sám připouštěl, že náhlý návrat tisíců mnichů do 

vesnic by způsobil nemalé problémy. Zhao spatřoval zásadní příčinu mnoha problémů 

v regionu v nevzdělanosti, proto v nových regulích také stanovil, že jakmile se v rozpočtu 

města najde dostatek peněz, budou zřizovány školy, do nichž budou muset od šesti let povinně 
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chodit všechny děti bez rozdílu národnosti. Významnou změnou byla organizace ulagu, jehož 

zneužívání místní elitou bylo velkou bolestí místních obyvatel. Nové předpisy stanovily přesný 

rozsah, podmínky a ohodnocení ulagu, na nejž měl od nynějška dohlížet stát. Zásadní bylo i 

omezení formy nevolnictví, které mělo být vázané pouze na půdu; člověk tedy nemohl být 

vlastněn jiným člověkem nebo klášterem, neboť všichni do jednoho jsou stejnými poddanými 

císaře. Nová pravidla se týkala i místních zvyků. Zakázáno bylo v Tibetu tradiční 

mnohomužství, upraveny byly podmínky pohřbívání a úřední oděvy a dokonce i zásady 

hygieny – každý se musel ráno učesat, umýt si obličej a zapovídalo se nošení rozpuštěných 

vlasů, oblíbeného to atributu divokosti Khampů. Pod přísným trestem bylo navíc zakázáno 

vykonávat potřebu na veřejných prostranstvích. K tomu měly být zřízeny veřejné toalety 

s oděleným prostorem pro muže a ženy. V nich shromážděný materiál se pak měl používat ke 

hnojení polí (ZECBZ: 190–197). 

Jakkoliv mohly být mnohé body z nových regulí místními chápány jako přílišné 

vměšování do po staletí zavedených společenských pořádků a kulturních zvyklostí, předpisy 

pro rekonstrukci Bathangu ukazují krutého a nesmlouvavého Zhao Erfenga jako důkladného a 

pozorného správce, který kromě vyšších cílů říše v regionu cílí i na nápravu společenského 

postavení běžných obyvatel Bathangu. Odstraněním autority místních vládců a klášterů a 

zavedením přesných pravidel platících pro všechny zamezil znežívání dědičné autority úzkou 

skupinou mocných. Snažil se tak odspodu znovu vybudovat bathangskou společnost, jejíž 

vnitřní vazby byly vojenským zásahem podstatně narušeny. Kromě zásadních otázek správy a 

organizace si ale všímá i menších, avšak neméně důležitých společenských a kulturních 

zvyklostí, jejichž nápravu Zhao bezpochyby chápal jako součást oné civilizační mise, do které 

se vůči nehanským národnostem v pohraničí pasovali císařští konfuciánští úředníci již před více 

než tisíci lety. Větší či menší míra pohrdání lokální kulturou a vyvyšování kultury hanské, které 

se musí ty ostatní přiblížit, je pak jedním z typických rysů čínského kolonizačního úsilí. Ve 

srovnání s Feng Quanovým postojem by se však dal Zhao Erfengův reformní přístup označit 

jako překvapivě ohleduplný a snad i citlivý. 

Z Bathangu se během několika měsíců stal zpacifikovaný ostrov císařské státní správy 

v moři ostatních nestabilních oblastí Khamu. Zásadními se pro tento přerod stala tři rozhodnutí 

učiněná ve vzdáleném Chengdu a ještě vzdálenějším Pekingu. Tím prvním bylo rozhodnutí o 

zahájení rekultivačního projektu v Khamu, na což měly zásadní vliv obavy a nenaplněné 

ambice několika významných politků té doby. Příznivé přírodní podmínky již jen nasměrovaly 

jejich zraky právě do Bathangu. Dalším důležitým rozhodnutím bylo jmenování Feng Quana 
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do pozice pomocného ambana, neboť to byla zejména jeho osobnost a jeho přístup, který dovedl 

dlouho napínanou trpělivost místních obyvatel do bodu, ze kterého nebylo návratu. Posledním 

zásadním rozhodnutím pak bylo vyslání Zhao Erfenga coby druhého velitele trestné výpravy a 

jeho pověření správou dobyté oblasti po Ma Weiqiově odchodu. Nesmlouvavost, se kterou se 

pustil do potírání odporu a následná důslednost při zavádění reformních opatření navždy 

změnily bathangskou společnost. Bathang byl prvním územím v Khamu, kde proběhlo zrušení 

úřadů místních vládců a zavedení přímé správy dosazenými čínskými úředníky. Zároveň byl 

jakousi zkušebnou, ve které si Zhao Erfeng nejprve své reformní kroky ověřil a pak je po vzoru 

Bathangu s různými obměnami zavedl na dalších dobytých územích Khampů. Bathangský 

incident předznamenal významný obrat v politice dynastie Qing vůči tibetským pohraničním 

oblastem a nastartoval zásadní změny, které znamenaly konec tradičního Khamu. 
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6 Konec tradičního Khamu 

དཔོན་པོ་དགྲ་ལ་ལང་ན་འགྲོ་ སི་ ེད། 

„Když se pán stane tvým nepřítelem, připrav se útect.“ 

     (tibetské přísloví) 

Vojenské tažení proti rebelům v Bathangu mělo být původně jen další z desítek 

trestných výprav dynastie Qing proti odbojným obyvatelům jihozápadu. Jeho cílem bylo 

potrestání viníků a ochrana západních misionářů, což dvůr označil za nejvyšší prioritu. Ani 

císař, ani Xi Liang si nepřáli, aby se kampaň protahovala více, než bylo nezbytně nutné a to 

zejména kvůli financím, ale také proto, aby byla hnízda odporu eliminována co nejrychleji a 

nedošlo k šíření rebelie do ostatních oblastí. Již na počátku výpravy měli totiž císařští 

hodnostáři k dispozici indicie, že rebelující obyvatelé Bathangu podněcují neposlušnost i na 

okolních územích. Nikdo ale v té době netušil, že se Kham v následujících letech doslova otřese 

v základech. Jak se rebelie a násilnosti šířily do okolních oblastí, narůstalo i zapojení Zhaových 

vojsk do jejich potlačování, s čímž ruku v ruce rostla i Zhaova moc v Khamu. Císařští vojáci 

se od roku 1905 do pádu dynastie Qing na podzim roku 1911 střetli s Khampy více než stokrát 

(Wang 2011: 115). Často to byly jen krátké bitvy, z několika střetů se ale nečekaně stala dlouhá 

obléhání opevněných klášterů, vyčerpávající pro obě strany.  

Nedlouho po uklidnění situace v Bathangu vyslal Zhao Erfeng své vojáky proti 

povstalcům v Lithangu a Čhathengu. Právě tažení proti Čhathengu se stalo nejnáročnější 

vojenskou akcí celého Zhao Erfengova působení v Khamu. Po několika nerozhodných střetech 

na konci roku 1905 se místní mniši z klášteře Samphelling བསམ་འཕེལ་གླིང་ (čín. Sangpi si 桑披寺) 

zabarikádovali ve svém pevnost připomínajícím klášteře. Následovalo několik měsíců obléhání 

a vyčerpávajících útoků. Až v červnu se pomocí odříznutí zdroje pitné vody a následné lsti 

vojákům podařilo do kláštera proniknout, načež nechal Zhao údajně všechno jeho osazenstvo 

popravit (Sperling 2003: 75–76). Během Zhaova obléhání Čhathengu se pomalu rozhoříval 

další konflikt v Cchakhalhu, na které se Zhao po dobytí Bathangu zaměřil kvůli kontrole daňově 

výnosného obchodu se solí, čemuž se místní mniši postavili na odpor. Tentokrát však Zhao 

musel k vyřešení tamní situace vyslat vojáky pod velením svých důstojníků, neboť on sám byl 

Xi Liangem odvolán zpět do Chengdu, kam dorazil v listopadu roku 1906. Dobytím a 

restrukturalizací Bathangu, Čhathengu a Cchakhalha v únoru 1907 prakticky skončily v Khamu 

vojenské střety většího rozsahu. Ty menší však pokračovaly na mnoha místech dále a prakticky 

neustaly ani po pádu dynastie (Wang 2011: 133). 
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Po svém návratu do Chengdu byl Zhao, nově jako komisař pro pohraniční záležitosti, 

za své úspěchy v Khamu oceněn mandžuským titulem bataru (batulu 巴圖魯)63 (Ho 2008: 221), 

ani poté ale nezahálel a dál se aktivně zabýval změnami v Khamu, které v červenci 1907 shrnul 

ve svém podání trůnu. Jeho reformní strategie v Khamu obsahovala šest základních bodů – 

zřizování zemědělských kolonií, výcvik vojáků, dosazení civilních úředníků, rozvoj vzdělávání, 

podporu obchodu a otevírání dolů (ZECBZ: 51–54). Zhao Erfeng zamýšlel Kham zcela 

reformovat z hlediska politického, ekonomického a časem, prostřednictvím konfuciánského 

vzdělávání také kulturního. Aby však mohl tato opatření zavést, musel se nejprve zbavit 

systému místních vládců a odporu, který byl hlavní překážkou jeho snah. Situace v Sichuanu 

ale hrála Zhaovi do karet. Poté co byl Xi Liang v březnu roku 1907 přesunut na pozici guvernéra 

Yunnanu a Guizhou, Zhao Erfeng byl dočasně dosazen na jeho místo guvernéra Sichuanu, 

přičemž i nadále vykonával svou funkci komisaře. Bylo to právě v tomto období, kdy bylo na 

dosud ovládnutých územích v Khamu zavedeno nejvíce administrativních změn. Zakládány 

byly školy podle čínského vzoru a Zhao pro své projekty najal i zahraniční odborníky. 

V Bathangu prozkoumávali Američané možnost otevření zlatého dolu, Japonci pomáhali se 

zemědělskými a lesnickými projekty a na cestě mezi Darcendem a Lithangem byl zahraničními 

inženýry stavěn ocelový most (Sperling 2003: 80–81). Z Bathangu byla učiněna prefektura (fu 

府) s novým názvem Ba’an 巴安,64 pod kterou byly coby okresy (xian 縣) administrativně 

začleněny okolní dobyté oblasti (Wu 2007: 60), do jejichž nově zřízených správních úřadů byli 

dosazeni císařští úředníci. 

Zhao Erfeng musel na své nadřízené v Pekingu působit jako někdo, kdo si konečně 

s problematickým pohraničím ví rady. Protože byl ale Kham v Pekingu vždy chápán především 

jako brána do strategicky významnějšího centrálního Tibetu, dvůr byl přesvědčen, že Zhao 

Erfengův pacifikační a administrativní talent bude užitečnější právě na náhorní plošině, kde 

byla autorita dvora již prakticky nulová. V březnu 1908, kdy v Chengdu zastával post guvernéra 

a pohraničního komisaře a pilně pracoval na svém khamském projektu, byl Zhao dvorem 

jmenován tibetským ambanem. Projevená důvěra však Zhaa nijak nepotěšila, neboť on sám se 

chtěl soustředit především na svůj cíl, kterým byla reforma Khamu a plán vytvořit z něj zcela 

                                                            
63 Titul bataru („hrdina“) byl udělován vojenským velitelům a vojákům za mimořádnou statečnost v poli. 
64 Pro nově ustavenou prefekturu použil Zhao nový název Ba’an, v němž měla slabika an 安 („klid“) symbolizovat 
ovládnutí, uklidnění či pacifikaci oblasti a její převedení pod císařskou správu. Podobným způsobem byla v historii 
Číny nazývána nově dobytá území, s jejichž kontrolu míval císařský dvůr problémy, viz např. tangský protektorát 
Anxi 安西 („Klidný západ“) v dnešním Xinjiangu, nebo město Xining 西寧  („Západní poklid“) v provincii 
Qinghai. Podobným způsobem Zhao později přejmenoval Darcendo na Kangding 康定 („Kham byl uspořádán“). 
Zatímco nový název Darcenda se udržel dodnes, nový název Bathangu se neujal. 
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novou provincii Xikang 西康. Se svým odjezdem do Lhasy proto Zhao nijak nespěchal a 

dokonce dvůr požádal, aby jeho jmenování na pozici ambana stáhnul (Ho 2008: 222). Dvůr byl 

zpočátku neoblomný, ale Zhao se svých plánů v Khamu vzdát nehodlal. V červnu ho na pozici 

sichuanského guvernéra vystřídal jeho o rok starší bratr Zhao Erxun 趙爾巽 (1844–1927) a 

Zhao Erfeng se tak v září s novými vojenskými oddíly mohl vydat na cestu do Tibetu. Není 

jasné, zda Zhao využil nepokoje v Derge jako záminku pro vyvázání se ze jmenování ambanem, 

dvůr ale každopádně Zhaovi dal svolení k vyřešení neklidné situace v severním Khamu, 

přičemž se na Zhaoovo jmenování časem zapomnělo (Adshead 1984: 85). Zhaovi se postupně 

po mnoha krvavých střetech podařilo obsadit státy Hor, Derge, Ňagrong, Markham, Dragjab, 

Čagla, Čhamdo, oblast Sangän a další menší území spravovaná místními vládci, kteří se 

mnohdy Zhaovi vzdali rovnou a dobrovolně přijali zrušení svého úřadu a zavedení reformních 

opatření (Wu 2007: 63). Do léta 1911 byly úřady všech místních vládců v Khamu zrušeny a po 

vzoru Bathangu nahrazeny správním systémem používaným v čínském vnitrozemí. Zhao 

Erfeng byl v dubnu 1911 znovu jmenován sichuanským guvernérem a opět se snažil ze 

jmenování vyvléknout, tentokrát ale dvůr na svém rozhodnutí striktně trval. Zhao proto 

v květnu předal úřad komisaře pro pohraniční záležitosti svému podřízenému veliteli Fu 

Songmuovi 傅嵩炑 a v červenci se vrátil zpět do Chengdu. Fu Songmu pak v srpnu učinil za 

Zhao Erfengovými snahami v Khamu pomyslnou tečku tím, že dvoru předložil návrh na 

vytvoření provincie Xikang (ZECBZ: 503–506). 

Šestileté Zhao Erfengovo úsilí v Khamu ovšem záhy přišlo vniveč, když byla v říjnu 

toho roku rozpoutána revoluce, jež smetla dynastii Qing a s ní i mnoho mužů, kteří jí sloužili. 

Několik let se Zhao v Khamu bez úhony potýkal s odhodlanými a nebezpečnými Khampy, 

nakonec však zemřel v Chengdu rukou vlastních vojáků, kteří se po vypuknutí revoluce 

vzbouřili, Zhaa zajali a sťali. Spolu s Čínou se do zmatku okamžitě propadl i Kham. Post 

komisaře pro pohraničí byl revolucionáři zrušen a vzniklé mocenské vakuum způsobilo rychlý 

zánik řádu, který se Zhao v Khamu snažil nastolit. Neustálé přeobsazování úředníků, spolu 

s jejich nenasytnými praktikami a diletantstvím urychlilo destabilizaci regionu. Kham tak 

s revolucí vstoupil do období nestability a mocenských bojů. Jistý americký misionář, cestující 

přes Kham v roce 2016, si poznamenal, že celý Zhao Erfengův rozvojový projekt oblasti skončil 

nezdarem (Sperling 2003: 86). 
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Závěr 

V průběhu bezmála 1500 let trvajícího vývoje čínsko-tibetských vztahů byl Kham 

svými mocnými sousedy vždy pasován do role relativně bezvýznamné periferie, kam se sice 

císařská Čína i Tibet snažily rozšířit svůj vliv, ale jejich případný větší zájem o tento region byl 

většinou způsoben až snahou odstranit překážky, které bývaly čas od času místními obyvateli 

stavěny do cesty výnosnému meziregionálnímu obchodu nebo šíření nauky jednotlivých škol 

tibetského buddhismu. Díky nedostatku podrobnějších historických pramenů tak při zkoumání 

zejména jeho středověké historie působí Kham jako relativně homogenní region, jehož osud 

závisel ponejvíce na rozhodnutích učiněných ve Lhase, v mongolské stepi, nebo na čínském 

císařském dvoře. Zatímco po velkou většinu své historie byl Kham skutečně nucen podřizovat 

se okolním autoritám, jeho homogenita je při bližším pohledu ve skutečnosti pouze zdánlivá. 

Kham nikdy nebyl jednotným regionem. Jeho izolovanost a fragmentárnost způsobila, že nebyl 

schopen odolávat tlaku svých sousedů, a právě proto se ocitl nejprve v područí Tibetu, který 

nejvýznamněji ovlivnil jeho duchovní a hmotnou kulturu, poté byl ovládán Mongoly a nakonec 

byl prostřednictvím investitury spravován Mandžuy. 

Vysoká politika ohledně tibetských oblastí se za dynastie Qing dělala vždy v Pekingu 

nebo v Chengdu, ve skutečnosti to ale byly události v často přehlížených pohraničních 

regionech, na které muselo centrum reagovat, a které ve výsledku zásadním způsobem 

ovlivňovaly běh dějin. Právě tak tomu bylo i v případě Bathangu, jehož významné historické 

postavení předurčila již jeho geografická poloha a přírodní podmínky, díky nimž čínským 

hodnostářům připomínal úrodné nížiny vzdálené domoviny, a které sem později přivedly i 

západní misionáře. S rostoucím vlivem dvora a přítomností císařských vojsk podél jižní cesty 

před Kham postupně rostl i význam Bathangu, který se díky loajalitě místních vládců 

s císařskými tituly stal důležitým spojencem Pekingu. V Bathangu se zároveň na místní úrovni 

mezi několika mocenskými subjekty vyvinula vyvážená rovnováha moci, jejíž pečlivé 

udržování se ukázalo být kritickým výchozím bodem pro zachování stability v oblasti. 

V Bathangu samotném nikdy nedošlo k narušení pořádku z vnitřních příčin. Bathangští 

Khampové se do počátku 20. století nikdy nepostavili autoritě císařského dvora na odpor, jak 

k tomu došlo například v královstvích Rabtän a Cänlha, nebo během Gönpo Namgjalova 

povstání v Ňagrongu. Přesto však rovnováha moci v Bathangu začala ve druhé polovině 19. 

století kolísat, což ve výsledku dřívější spojence – Peking a Bathang – postavilo proti sobě. 
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Tím impulzem, který vedl v Bathangu k narušení rovnováhy, byl příchod francouzských 

misionářů, kteří, podpořeni závazky dvora vůči západním mocnostem, zasáhli do mocenských 

poměrů v oblasti. Na to reagovali podrážděně zejména místní mniši, kteří měli navíc schopnost 

ovlivňovat mínění laických obyvatel údolí. Mnohdy i krvavé konflikty na sebe nenechaly 

dlouho čekat. Čím více se císařský dvůr stavěl na stranu misionářů, tím více se vzdaloval svému 

původnímu spojenci. Druhá polovina 19. století a počátek století 20. byl navíc pro Čínu i Tibet 

velmi vypjatým obdobím. Obě území byly pod velkým politickým, ekonomickým i vojenským 

tlakem zahraničních mocností. Pro Tibeťany, pro něž bylo náboženství s politikou vždy 

nerozlučně spjato, bylo proto jistě obtížné vnímat snahy misionářů v Khamu čistě apoliticky. 

Destabilizující zásah zvenčí v podobě Francouzů v Khamu, podpořili na počátku 20. století 

ještě svými koloniálními snahami v Tibetu Britové. Císařský dvůr tak musel zvažovat postup 

proti dvojímu nepříteli – Britům a stále více nespokojeným Khampům. Strategicky významné 

území Khamu, které chtěl dvůr použít jako ochranu proti postupu koloniálního apetitu 

západních mocností, bylo samo o sobě příležitostným bojištěm kolonizačních snah samotného 

císařského dvora. Těžko se tak císařským hodnostářům budovala obranná linie tam, kde se jim 

půda stále častěji chvěla pod nohama nespokojeností místních obyvatel s přítomností cizích 

elementů. Bathang a celý Kham se tak bez vlastního přičinění ocitl mezi dvěma mlýnskými 

kameny.  

Pod vlivem názorů mocných politiků té doby se císařský dvůr pustil do postupného 

upevňování svého postavení v sichuansko-tibetském pohraničí. Zdánlivě pozvolný přístup ale 

v Bathangu začal u toho nejvýznamnějšího zdroje moci – u půdy. Zpočátku obezřetně 

prováděné rekultivační práce nabraly na obrátkách s příchodem energického ambana Feng 

Quana, který necitlivým přístupem a nedostatkem respektu popudil prakticky všechen místní 

lid od tusiů, přes mnichy, až po laické obyvatele. Ve strachu z oslabení svého mocenského 

postavení a pod vlivem dojmů z Feng Quanova ostentativního západního vystupování se místní 

obyvatelé v čele s mnichy vzbouřili a Feng Quana s celou jeho družinou zabili. Je nejasné, zda 

byla ambanova vražda na cestě z Bathangu do Darcenda dopředu přichystaným plánem, nebo 

byla jen nekontrolovanou erupcí dlouho zadržovaného hněvu. Vzhledem k tomu, že se 

Bathangští nikdy před tím násilí na císařských úřednících nedopustili, zdá se být 

pravděpodobné, že místní se skutečně cítili být zahnáni okolnostmi do kouta a v zoufalství proto 

zvolili to nejradikálnější řešení. Vysvětlující a zároveň výhrůžná petice bathangských obyvatel 

každopádně ukazuje odhodlanost lidí, kteří již neměli co ztratit. Jejich odhodlání však skončilo 

s nesmlouvavým zásahem Ma Weiqiových a Zhao Erfengových vojsk. 
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Bathangský incident je historickým mezníkem, který uzavírá dlouhou kapitolu dějin 

tradičního Khamu a otevírá nové období, na jehož počátku se císařská Čína vzedmula 

k mohutné vlně eliminace odporu a upevnění své moci. Zhao Erfeng byl při svém snažení často 

daleko průraznější, než by si samotný dvůr přál, jeho strategie ale v dlouhodobě 

problematickém regionu konečně fungovala a dvůr proto neprotestoval. Bathang se jako první 

dobytý region v Khamu stal zkušební oblastí Zhaových reforem, které byly poté po jeho vzoru 

aplikovány na ostatních dobytých územích. Zhao Erfenga i budování nového Khamu však 

zaskočila revoluce, která Zhaovy snahy a mnoho prolité lidské krve při jejich uskutečňování 

učinila zbytečnými.  

V komplikované situaci v Bathangu na přelomu 19. a 20. století by bylo příliš odvážné 

hledat jednoznačného viníka krvavých událostí roku 1905, které rozhodně nebyly izolovaným 

excesem. Lobpön Namgjal sice zmáčkl spoušť, ale při odhlédnutí od konkrétních jednotlivců, 

kteří byli incidentu na jedné či druhé straně jakkoliv účastni, nelze ignorovat pocit, že 

Lobpönovýma rukama na spoušť pušky prošla desítky let střádaná kolektivní frustrace 

z vědomí, že v zemi, odkud Khampové pochází, jsou čím dál tím více důležití cizinci, kteří si 

nárokují půdu a právo na rozhodování o životech Khampů. Radikální nárůst násilných incidentů 

po příchodů misionářů pak svědčí o tom, že největší podíl na destabilizaci regionu měla 

v Bathangu právě jejich přítomnost. Je samozřejmě neospravedlnitelné, aby byl kdokoliv kvůli 

čemukoliv zabit, natož pak kvůli šíření víry, a přestože nemalý počet tibetských konvertitů 

svědčí o jistých úspěších šiřitelů křesťanské víry, podstatný je fakt, že je lokální držitelé moci 

na své půdě viděli neradi a k souhlasu s jejich pobytem byli donuceni jiným, prakticky cizím 

elementem – císařskou Čínou. Feng Quanovo působení v Bathangu pak jen přidalo 

příslovečnou poslední kapku do plného poháru trpělivosti. Bathangský incident je proto možné 

chápat jako vyvrcholení po desetiletí trvající nespokojenosti Khampů s jejich postavením 

v jejich vlastní zemi. 
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