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Resumé     Štúdia  sa venuje obrazu Číny v nepublikovanom strojopise slovenského spiso-
vateľa a publicistu Milana Ferka, ktorý ako oficiálny hosť navštívil Čínu v decembri 1964. 

Autori sa stručne zmieňujú o pozitívnom a idealizovanom obraze Číny v socialistickom 

Československu v 50. rokoch a potom sa zameriavajú na zmeny tohto obrazu, ku ktorým 

prišlo po čínsko-sovietskej roztržke na prelome 50. a 60. rokov. V záverečnej časti 

príspevku sa nachádza editovaná verzia strojopisu Milana Ferka z júna 1966. 

 

Summary     The article discusses the presentation of China in the unpublished typescript 

written by the Slovak writer and journalist Milan Ferko who visited China in December 

1964 as an official guest. The authors deal with the positive idealized image of China in 

socialist Czechoslovakia in the 1950s, then focus on the changes after the Sino-Soviet split 

in the late 1950s. Finally, an edited version of the Ferko typescript (June 1966) is 

provided. 
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Milan Ferko (1929–2010)1 navštívil Čínsku ľudovú republiku v decembri 1964, 

presne pred päťdesiatimi rokmi, spolu s českým spisovateľom Jiřím Marekom2 

 
1  Slovenský spisovateľ a publicista, autor vyše štyroch desiatok historických románov, kníh pre 

deti a mládež, zbierok básní a cestopisov.  
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(1914–1994) len 18 mesiacov pred začatím Kultúrnej revolúcie v období, keď sa 

československo-čínske vzťahy výrazne zhoršili a títo dvaja spisovatelia boli podľa 

jeho vlastných slov3 na dlhé obdobie poslednými československými autormi, 

ktorí na základe kultúrnej dohody mali možnosť navštíviť Čínu. V pozostalosti 

Milana Ferka
4
 sa zachoval rozsiahly text (40 strán) o jeho dojmoch z návštevy 

Číny, ktorý nebol doteraz nikdy celý zverejnený. Keďže ponúka unikátne 

svedectvo, zverejňujeme ho v kompletnom znení doplnený o poznámky pod 

čiarou. Samotnému textu predchádza úvodná štúdia o historicko-politickom 

kontexte jeho návštevy a obraze Číny v Československu.  

 

 

1     Československo-čínske vzťahy po nastolení komunistických režimov 

  

Československo sa stalo socialistickým štátom a satelitom Sovietskeho zväzu po 

uchopení moci Komunistickou stranou Československa koncom februára 1948 a 

predstavitelia Komunistickej strany Číny vyhlásili založenie Čínskej ľudovej re-
publiky 1. októbra 1949. Ideologická blízkosť dvoch socialistických štátov vytvo-
rila predpoklady pre rozsiahlu politickú, ekonomickú i kultúrnu spoluprácu. 

Cieľom tohto príspevku nie je venovať sa podrobne československo-čínskym 

vzťahom v období 50. a 60. rokov,
5
 ale politický kontext je dôležitý aj preto, že 

 
2  Český spisovateľ a novinár, autor viacerých scenárov seriálov a filmov. Navštívil Čínu už v po-

lovici 50. rokov a po návrate o svojej ceste publikoval knihu Desatero skořicových květů (Dopisy 

přátelům) (Praha: Svobodné slovo—Melantrich, 1957). 

3  Milan Ferko, »Činy Číny 1: Skúsenosti a zážitky z dvoch ciest«,  Slovenská republika 4,188 (13. 8. 

1996), 7.  

4  Ďakujeme pani Margite Ferkovej a pánu Ľubomírovi Ferkovi (manželke a synovi autora) za 

poskytnutie týchto cenných materiálov a za súhlas s publikovaním reportáže. Za pomoc 

ďakujeme aj Michalovi Bútorovi, bývalému študentovi Katedry východoázijských štúdií FiF UK. 

5   O československo-čínskych politických vzťahoch v druhej polovici 20. storočia vyšlo niekoľko 

knižných i časopiseckých publikácií, ale táto téma dosiaľ nebola komplexne vedecky spraco-

vaná—pozri Zdeněk Trhlík, Československo-čínské vztahy (Praha: Ústav mezinárodních vztahů, 

1985); Bohuslav Litera, »ČSSR a ČLR: soudruzi, ne přátelé«, Zahraničná politika 11,5 (2007), 16–17. 

O česko-čínskych politických a hospodárskych vzťahoch po rozpade komunistického režimu v 

Československu existuje podrobná a fundovaná monografia sinológa Rudolfa Fürsta, Rudolf 

Fürst, Česko-čínské vztahy po roce 1989 (Praha: Karolinum, 2010). K československo-čínskym 

vzťahom po roku 1918 pozri Ivana Bakešová, Legionáři v roli diplomatů. Československo-čínské 

vztahy 1918–1949 (Praha: Univerzita Karlova v Praze. Filozofická fakulta, 2013).  
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kultúrna spolupráca (ktorej súčasťou boli aj návštevy československých 

spisovateľov a publicistov v Číne) bola podmienená politickou spoluprácou 

obidvoch vlád a tvorila ‘vedľajší produkt’ vládnych a straníckych kontaktov na 

najvyššej úrovni. 

Prvú kultúrnu dohodu medzi ČSSR a ČĽR podpísali 6. mája 1952, keď Čínu 

navštívila československá vládna delegácia vedená ministrom informácií Václa-
vom Kopeckým.

6
 Podpísanie tohto dokumentu odštartovalo rozsiahlu kultúrnu 

výmenu medzi ČĽR a ČSSR: Československo navštevovali čínski spisovatelia, 

novinári, filmári a výtvarníci, divadelníci, tanečné a hudobné skupiny, do češtiny 

sa z čínštiny začali prekladať diela modernej čínskej literatúry od ľavicových a 

komunistických autorov a recipročne Čínu navštevovali predstavitelia 

československého ‘kultúrneho frontu’.
7
  

O Číne a čínskej kultúre existovalo v Československu len pomerne 

obmedzené množstvo informácií a potom, ako sa roku 1949 stala Čínska ľudová 

republika súčasťou socialistického tábora, vyvstala potreba priblížiť občanom 

Československa túto kultúrne i geograficky vzdialenú krajinu a vytvoriť pocit 

spolupatričnosti medzi československým a čínskym ľudom, spoločne—pod 

vedením Sovietskeho zväzu—budujúcimi socializmus a obraňujúcimi mier pred 

‘imperialistickými agresormi’. Jedným z nástrojov propagandy sa stali aj cestopisy 

českých a slovenských autorov, ktorí v časopisecky publikovaných reportážach a 

v knihách približovali čitateľom Čínu, podávali svedectvo o jej pokroku a po-
máhali tak prekonať bariéru nepoznania medzi dvoma ‘spriatelenými národmi’. 

V autentických reportážnych, publicistických a literárnych cestopisných črtách 

sprostredkúvali širokému čitateľskému publiku krajinu, ktorú okrem týchto 

prominentných hostí, prichádzajúcich na pozvanie čínskej vlády, nemal možnosť 

navštíviť takmer nikto. Výsledkom štátom organizovaných ciest prorežimných 

autorov, ktorí—až na výnimky—nemali nijaké hlbšie poznatky o Číne, boli 

cestopisy, ktoré vznikali na objednávku štátu a strany a boli takpovediac 

 
6  Trhlík, Československo-čínské vztahy, 63.  V 3. zväzku tohto diela sa na s. 8–11 nachádza aj úplný 

text druhej »Dohody o kulturní spolupráci mezi vládou Československé republiky a vládou 

Čínské lidové republiky«, ktorá bola uzavretá 27. marca 1957. 

7  Vzájomné kultúrne vzťahy boli iba čiastočne spracované, prínosná je štúdia M. Pejčochovej 

venovaná výtvarnému umeniu; pozri Michaela Pejčochová, »Původ a formování sbírky čínského 

malířství dvacátého století v Národní galerii v Praze«, in Mistři tušové malby 20. století ze sbírek 

Národní galerie v Praze, ed. Michaela Pejčochová (Praha: Národní galerie, 2008), 24–36. 
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povinným ‘publikačným výstupom’ prominentných československých autorov po 
ich návrate do vlasti, tvoriacim súčasť osvetovej činnosti.8 

Z hľadiska šírenia informácií o Číne prostredníctvom knižne i časopisecky 
publikovaných cestopisov boli kľúčové dve návštevy. V lete a na jeseň roku 1952 
bol v Číne na niekoľkomesačnom zájazde Armádny umelecký súbor Víta Nejed-
lého. Českí členovia tejto delegácie po návrate publikovali prvé cestopisy o Číne 
vydané v Československu po roku 1948.9 Najväčšia československá kultúrna dele-
gácia navštívila ČĽR v dňoch 23. septembra až 11. decembra 1953, jej súčasť 
tvorili aj spisovatelia Adolf Hoffmeister (1902–1973), Vojtech Mihálik (1926–
2001), Vladimír Mináč (1922–1996), Pavel Kohout (b1928), Marie Majerová (1882–
1967), Marie Pujmanová (1893–1958), Jarmila Glazarová (1901–1977), maliarka 
Mária Medvecká (1914–1987), riaditeľ Národní galerie Vladimír Novotný (1901–
1977), divadelník Andrej Bagar (1901–1966), sinologička Danuška Heroldová-
Šťovíčková (1929–1976).10 Výsledkom tejto návštevy bolo publikovanie piatich 
knižných cestopisov.11 

 
 8   Téme slovenských cestopisov do Číny bola doposiaľ vedecky spracovaná len čiastočne—pozri 

Anton Lauček, Svedectvo reportáží z »krajín, kde vychádza slnko« (Ružomberok: M-servis, 2009); 
Tiziana D’Amico, »Some Remarks on Propaganda and Slovak Travel Literature (1955–1958)«, 
Studia Orientalia Slovaca 8 (2009), 111–135. O obraze Číny v cestopisoch z 50. rokov pozri aj 
Martin Slobodník, »“Od Aše až do Šanghaje dnes už rudá vlajka vlaje”—obraz Číny v česko-
slovenských cestopisoch z 50. rokov«, Orientalia Antiqua Nova, vol. 14, ed. by Lukáš Pecha 
(Plzeň: Západočeská univerzita, 2014), v tlači. O vnímaní čínskych náboženstiev v týchto pro 
meňoch pozri Martin Slobodník, »“Budha je ideál nasýteného feudála”—obraz náboženstva v 
Číne v československých cestopisoch z 50. rokov 20. storočia«, in Medzi Východom a Západom. 

Multikultúrne procesy, migrácia a náboženstvo v Strednej Európe, ed. Roman Kečka (Bratislava: 
Chronos, 2014), v tlači.  

 9   Jaroslav Čech, »Vojtěch Jasný a Karel Kachyňa«, in Byli jsme v zemi květů (Praha: Naše vojsko, 
1954); František Skála, Čína ve skizzáři (Praha: Mladá fronta, 1954). Počas pobytu vznikol aj 
dokumentárny film Lidé jednoho srdce (1953, réžia: Karel Kachyňa [t.j. Vojtěch Jasný]). O prie-
behu tejto cesty pozri štúdiu Hana Suchá, »Armádní umělecký soubor Víta Nejedlého v Čínské 
lidové republice v roce 1952«, Dálný východ / Far East 3,1-2 (2013), 94–116.  

10  Pejčochová, »Původ a formování sbírky čínského malířství dvacátého století v Národní galerii v 
Praze«, 31. 

11  Adolf Hoffmeister, Pohlednice z Číny (Praha: Československý spisovatel, 1954); Jarmila  Glazarová, 
Jaro Číny (Praha: Státní nakladatelství dětské knihy, 1954); Marie Pujmanová, Čínský úsměv 
(Praha: Československý spisovatel, 1954); Marie Majerová, Zpivající Čína (ibid., 1954); Vladimír 
Mináč, V krajine, kde vychodí slnko (Bratislava: Slovenský spisovateľ, 1955).  
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Čínu v priebehu 50. rokov navštívili aj ďalší československí novinári a spiso-
vatelia, ktorí publikovali cestopisy. Ich pobyt bol takisto organizovaný čínskou 

vládou a vyslali ich oficiálne československé organizácie združujúce spisovateľov, 

resp. novinárov. Milan Ferko v texte spomína cestopisy Ladislava Mňačka (v Čí-
ne a v Mongolsku bol v druhej polovici roku 1956)12

 a svojho brata Vladimíra 

Ferka (Čínu navštívil roku 1958).13
 

Spôsob cestovania oficiálnych hostí z Československa podmieňoval ich 

schopnosť vnímať čínsku realitu. Ich pohyb po Číne mali na starosti čínske 

vládne orgány, sprevádzali ich tlmočníci a vládni úradníci, ktorí tvorili priro-
dzenú bariéru medzi prominentnými návštevníkmi a miestnym obyvateľstvom. 

O obmedzeniach pobytu a kontaktu s Číňanmi sa z publikovaných cestopisov 

nedozvieme takmer nič, ale cenný pohľad ‘za oponu’ oficiálnych návštev Číny v 

50. rokoch nám ponúka nepublikovaný cestopisný denník českého archeológa a 

historika umenia Lumíra Jisla (1921–1969): 
Co je v Číně člověku nejprotivnější? Jsou to tzv. pistolníci. To je člověk, kterého vám 

vždy zapomenou představit, ale který kupodivu se od vás na krok nehne. V Čcheng-
te [Chengde ��] spal v hotelu a kam jsem se hnul, všude s sebou. Dokonce i na 

lodičce po rybníku. V Ta-tchungu [Datong ��] to byl zas hotelový sluha. Poznají se 

podle toho, že vám jsou stále v patách, obyčejně pět metrů za vámi, a nadouvá se jim 

buď kapsa na zadnici, nebo kabát v onom místě. Z Ťia-jü-kuanu [Jiayuguan >*L] 
jel s námi taky jeden a kupodivu byla mi jeho funkce tlumočníkem otevřeně 
přiznána.

14
  

Okrem stáleho ozbrojeného sprievodu tvorila súčasť plánovania cesty aj 

dôkladná príprava, ktorá mala zaručiť návštevníkovi pozitívny dojem:  

Dopoledne byla v plánu prohlídka mostu […]. Poněvadž ale ráno byla mlha, za které 

se nedá fotografovat, žádal jsem o změnu. Velké rozpaky, nakonec po dohadování 

vylezlo z tlumočníka, že to není tak jednoduché a že to asi nepůjde. Proč? Poněvadž 
jsme na mostě již ohlášeni na dopoledne. A to nejde zatelefonovat, že nepřijdeme a 

že přijdeme jindy? No jde, ale ony se napřed musí činit přípravy. […] To není možné 

přejít přes most z jedné strany na druhou? Když jde o prohlídku, to je něco jiného a 

musejí se vykonat přípravy. No tak půjdeme bez prohlídky jenom tak přes most jako 

 
12  Ladislav Mňačko, Ďaleko je do Whampoa (Bratislava: Slovenské vydavateľstvo politickej literatúry, 

1958). 

13  Vladimír Ferko, Tajfún je dobrý vietor (Bratislava: Mladé letá, 1959). 

14  Lumír Jisl, »Soukromý deník z první pracovní cesty do Mongolska, vykonané od 3. srpna 1957 do 

19. února 1958« (nepublikovaný denník, majetok dedičov), 7. 10. 1957, Dunhuang. 
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‘veřejnost’. To nejde, poněvadž vy jste cizinec. A když chce cizinec něco vidět, musejí 

se napřed vykonat vždy určité přípravy.
15

 

Oficiálne publikované cestopisy z 50. rokov opisujú Čínsku ľudovú republiku 

krátko po nastolení komunistického režimu. Komunistická strana Číny uchopila 

moc začiatkom októbra 1949 a po stabilizovaní situácie a nastolení svojej vlády 

na celom území (s výnimkou ostrova Taiwan) začala uskutočňovať socialistické 

reformy v hospodárstve (pozemková reforma, znárodnenie podnikov atď.) a vlá-
da vystavila obyvateľstvo intenzívnej marxistickej propagande, ktorej výsledkom 

bol aj zostrujúci sa triedny boj proti ‘vykorisťovateľom’ (veľkostatkári, vlastníci 

tovární, úradníci spolupracujúci s predchádzajúcim režimom) a následne aj proti 

vnútorným nepriateľom—komunistickým funkcionárom, prejavujúcim nedosta-
tok lojality a priveľa kritického myslenia, ale aj proti príslušníkom triedy 

robotníkov a roľníkov, ktorých oddanosť režimu bola takisto predmetom 

spochybňovania a ideologických previerok. Napriek stabilizácii hospodárstva 

bola Čína 50. rokov, ktorú československí autori mali možnosť vidieť na vlastné 

oči, chudobnou a zaostalou krajinou, kde sa štátnym orgánom rýchlo podarilo 

nastoliť totalitný režim, čo viedlo k prenasledovaniu státisícov obyvateľov.
16

  

Napriek tomuto politickému kontextu (ktorý v mnohom pripomínal situáciu 

v samotnom Československu v 50. rokoch) autori knižne publikovaných 

cestopisov čitateľom ponúkajú pozitívny idealistický a idealizovaný obraz Číny 

plný nadšenia z budovania socializmu a všetky prípadné negatíva, s ktorými sa 

autori počas svojho pobytu v Číne stretli, či už vedome (autocenzúrou) zo svojich 

textov eliminovali, alebo sa to udialo po zásahoch cenzorov, keďže knihy 

vychádzali—v pomerne veľkých, často vyše desaťtisícových nákladoch—v štát-
nych a štátom kontrolovaných vydavateľstvách. Autormi týchto cestopisov z 50. 

rokov boli prorežimní spisovatelia, publicisti a novinári, lojálnosť voči česko-
slovenskému režimu bola základným predpokladom toho, aby ich vôbec vyslali 

na oficiálnu návštevu do Číny. Publikovanie cestopisov bolo propagandistickým 

zadaním štátnych a straníckych orgánov. Texty sú napísané zväčša pomerne 

 
15  Jisl, »Soukromý deník«, 6.1.1958, Wuhan. Pozri aj Suchá, »Armádní umělecký soubor«, 98. 

Autorka na základe štúdia českých archívnych prameňov a rozhovorov s účastníkmi, o 

nakupovaní darčekov členmi armádneho umeleckého súboru konštatuje: »Budova [obchodného 

domu—M. S.; V. L.] byla vždy uzavřena pro veřejnost, takže nakupovali jen členové AUSu.« 

16  Tragický proces nastolenia komunistickej moci v Číne analyzuje nedávno publikovaná mono-

grafia sinológa Franka Dikköttera, The Tragedy of Liberation. A History of the Chinese Revolution 

1945–1957 (New York: Bloomsbury Press, 2013). 
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priamočiarym a jednoduchým jazykom určeným pre široké masy17 a autori čita-
teľovi prezentujú schematický obraz Číny.  

Itinerár jednotlivých ciest bol veľmi podobný a zahŕňal jednak tradičné 
politicko-administratívne centrá Číny (Peking, Šanghaj, Kanton), ale aj nové 
priemyselné strediská (Wuhan, Shenyang), či mestá symbolizujúce tradičnú kul-
túru (Hangzhou, Xi’an). Povinnou zastávkou pre väčšinu návštevníkov bola aj 
účasť na slávnostnej prehliadke v Pekingu na námestí Tian’anmen pri príležitosti 
založenia ČĽR 1. októbra. Pre československých autorov symbolizuje oslava štát-
neho sviatku triumf nového socialistického režimu, masy účastníkov predstavujú 
energiu a odhodlanosť čínskeho ľudu budovať a chrániť socializmus a z presne 
prideleného miesta na tribúne pre významných hostí mali možnosť zazrieť aj 
Mao Zedonga.  

Autori sa usilujú zvýšiť autenticitu svojich cestopisov prostredníctvom 
rozhovorov s príslušníkmi jednotlivých pokrokových vrstiev socialistickej Číny 
(robotníkov, roľníkov, príslušníkov pracujúcej inteligencie). Do kaleidoskopu 
týchto kladných hrdinov patria aj niektorí príslušníci bývalej vykorisťovateľskej 
buržoáznej triedy, ktorí sa vzdali svojho majetku, po prevýchove ‘priznali svoje 
chyby’ a zapojili sa do budovania socialistického štátu.18 Osudy konkrétnych 
‘obyčajných ľudí’ majú ilustrovať zvyšovanie životnej úrovne všetkých vrstiev 
spoločnosti po nástupe komunistickej strany k moci a ich odhodlanie budovať 
‘novú Čínu’.  

Tieto príbehy konkrétnych Číňanov zároveň plnia ďalšiu funkciu—sloven-
skému a českému čitateľovi majú ilustrovať skutočnosť, že Číňania sú takisto 
ľudia ‘z mäsa a kostí’, ktorí v minulosti—rovnako ako ľud v Československu—
trpeli pod jarmom domácich i zahraničných vykorisťovateľov, z ktorého sa 
vďaka komunistickej strane vymanili a spoločne s obyvateľmi Československa 
prispievajú k budovaniu socialistického tábora. Jednou z ústredných tém cesto-
pisov je spolupatričnosť a solidarita dvoch kultúrne i geograficky vzdialených 
národov, ktorých spája ideologická spriaznenosť a nadšenie z budovania socia-
lizmu. Cestopisy mali slúžiť na mobilizovanie podpory pre ČĽR v Česko-
slovensku a autori opakovane zdôrazňujú motív spoločného zápasu pri budovaní 
socializmu a jeho ochrane pred nepriateľmi. 

Ďalšou obľúbenou naratívnou stratégiou všetkých autorov je dichotómia na 
časovej (minulosť verzus súčasnosť), ale aj priestorovej osi (tu/Čína verzus 
tam/Taiwan). Založenie ČĽR 1. októbra predstavuje zlom nielen v dejinách Číny, 

 
17  Lauček, Svedectvo reportáží z „krajín, kde vychádza slnko“ , 45–46.  
18  Mňačko, Ďaleko je do Whampoa, 190–194; podobne Ferko, Tajfún je dobrý vietor, 34–37. 
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ale aj v dejinách celého sveta.19 Autori vnímajú moderné dejiny Číny schematicky 
čierno-bielo a s obdobím pred založením ČĽR spájajú iba negatíva, tvoriace 
protipól pozitívneho vývoja po nástupe Komunistickej strany Číny k moci. Nao-
pak, vývoj v ČĽR vyvoláva v autoroch slová patetického obdivu. Dichotómiu 
minulosť verzus súčasnosť autori ilustrujú často aj na osudoch konkrétnych 
postáv. Negatívnym príkladom, v kontraste s ktorým autori konštruujú idealizo-
vaný obraz ČĽR, však nie je iba situácia v Číne pred 1. októbrom 1949, ale aj 
aktuálny vývoj na Taiwane.20  

Zaujímavý komparatívny materiál ponúkajú cestopisy západných ľavicových 
publicistov a spisovateľov, ktorí takisto navštívili Čínu ako oficiálni hostia 
pekinskej vlády a západnému čitateľovi ponúkajú rovnako idealizovaný obraz 
Číny.21 Na rozdiel od československých návštevníkov títo západní autori čelili 
negatívnemu obrazu Číny v období Studenej vojny v médiách svojich domov-
ských krajín a cieľom ich textov bolo ponúknuť čitateľom na Západe alterna-
tívny obraz Číny. Na druhej strane netreba zabudnúť ani na to, že ich texty 
nepodliehali takej prísnej cenzúre štátnych kontrolných orgánov, ako to bolo v 
prípade československých autorov.  

Pozornému návštevníkovi Číny nemohli uniknúť niektoré negatívne aspekty 
tamojšej situácie napriek tomu, že možnosť slobodného pohybu oficiálnych 
hostí bola obmedzená. Pozoruhodnú kritickú reflexiu týchto propagandou šíre-
ných pozitívnych obrazov Číny nachádzame opäť v nepublikovanom denníku 
Lumíra Jisla, ktorý krátko pred odletom z Pekingu konfrontuje svoje zážitky s 
obrazom Číny v cestopisoch českých autorov: 
 Odpoledne procházka čtvrtěmi chudiny. Za celý život jsem neviděl tolik bídy, jako 

tady za těch pět měsíců, nejen v Pekingu, ale všude, kam jsem přišel. Je to jen a jen 
boj o holý život. A to se mají lépe, než před osvobozením. […] Jdu kilometry a 
kilometry městem a dívám se jen na ně. Jako bych je teprve objevoval. Při té honbě za 

 
19  Minister Václav Kopecký v Pekingu v máji 1952 konštatoval: »V den, kdy byla vyhlášena ČLR, se 

globus definitivně naklonil na stranu míru, demokracie a socializmu.« – Alois Neuman, Čína 

a její lid (Praha: Orbis, 1954), 7. 
20  Po porážke v občianskej vojne ušiel Čankajšek (Jiang Jieshi D��, 1887–1975) so stovkami tisíc 

ďalších stúpencov Kuomintangu (Guomindang.�N) na ostrov Taiwan, kde vláda Čínskej 
republiky pokračovala aj vďaka vojenskej a politickej podpore Spojených štátov amerických—
pozri napr. Jonathan Spence, The Search for Modern China  (New York; London: W. W. Norton 
& Company, 1990), 504–513 

21 Paul Hollander, Political Pilgrims. Travels of Western Intellectuals to the Soviet Union, China and Cuba, 

1928–1978 (London; New York: Oxford University Press, 1983), 278–346.  
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buddhy a chrámy jsem na ně nějak neměl čas.—Ale kdo o tom kdy u nás napíše jako 
první? Vždyť celý život všech bílých se odehrává na wanfučince [Wangfujing 
��, 
hlavná obchodná ulica v centre Pekingu—M.S., V.L.]. A oficiální hosté, Hoffmeister, 
Majerová atd. jdou ze žranice na žranici. Co ti vědí o té pravé, skutečné, opravdu 
stamilionové Číně?22  

Propagandistické obrazy Číny z 50. rokov zároveň plnili aj ďalšiu funkciu sme-
rom k domácemu čitateľovi—nepodávajú iba svedectvo o dianí vo vzdialenej 
socialistickej krajine, ale zároveň majú českého a slovenského recipienta utvrdiť 
vo vedomí, že nastúpená cesta budovania socializmu v Československa je správ-
na, keďže sa ňou vydala aj Čína. Československá propaganda o Číne z 50. rokov 
predstavuje zaujímavý príklad pre analýzu fungovania zahraničnopolitickej 
propagandy v komunistickom Československu23 aj preto, že po čínsko-sovietskej 
ideologickej roztržke na prelome 50. a 60. rokov sa v Československu (podľa 
sovietskeho vzoru a podľa inštrukcií z Moskvy) oficiálny obraz Číny diametrálne 
zmenil a zo spriateleného súdruha podieľajúceho sa na spoločnom budovaní 
socializmu sa stal ideologický nepriateľ. Obdobie vzájomnej družby sa náhle 
skončilo a dokonca ani verše zaslúžilého umelca Jána Kostru (1910–1976) 

čože my vieme, ako sa rodila v bolestiach Čína ľudová 
ako kalila sa v ohni oceľ  
straníckej pravdy, ktorá postavila  
štvrtinu ľudstva 
na obranu mieru 

ktoré odrážali jeden z typických motívov propagandy 50. rokov, už nekorešpon-
dovali s oficiálnou straníckou líniou a na príkaz Správy tlačového dozoru museli 
byť vyradené z pripravovanej antológie jeho tvorby.24  
 
 
 
 
 
 

 
22  Jisl, »Soukromý deník«, 8.2.1958, Peking. 
23  Podrobnú analýzu zahraničnopolitickej propagandy na Slovensku, jej inštitucionálnych aktérov 

a praktického fungovania pozri Marína Zavacká, Kto žije za ostnatým drôtom? Oficiálna 

zahraničnopolitická propaganda na Slovensku, 1956–1962: teórie, politické smernice a spoločenská prax 
(Bratislava: Veda, 2005). 

24  Ibid., 139. 
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Obr. 1 

Milan Ferko (vpravo) a Jiří Marek (vľavo) na Čínskom múre.25 

 

 

2     Obraz Číny v nepublikovanom texte Milana Ferka 

 

Ako sme uviedli, pre formovanie obrazu ČĽR v Československu boli kľúčovým 

obdobím 50. roky, keď v slovenčine a češtine vyšlo vyše desať knižných cesto-
pisov z Číny a noviny i týždenníky o nej pravidelne informovali. Milan Ferko 

však navštívil Čínu až v decembri 1964, keď sa už vzťahy medzi Sovietskym 

zväzom s jeho satelitmi (vrátane Československa) a ČĽR výrazne zhoršili po 

ideologickej roztržke na prelome 50. a 60. rokov (tá neskôr vyústila do ozbro-
jených pohraničných stretov v priebehu roku 1969). Vzťahy sa začali zhoršovať 

po nástupe Nikitu Sergejeviča Chruščova (1894–1971) k moci v Sovietskom zväze 

roku 1953. Jeho kritika Stalinovho kultu osobnosti, ktorú predniesol vo februári 

1956 v tajnom prejave na XX. zjazde Komunistickej strany Sovietskeho zväzu, 

 
25  Autorom všetkých piatich reprodukovaných fotografií je Milan Ferko, pochádzajú z jeho 

pozostalosti. 
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isté uvoľnenie vnútropolitickej kontroly v ZSSR a teória mierovej koexistencie 

medzi socialistickým a kapitalistickým blokom nekonvenovali s ideologickým 

radikalizmom Mao Zedonga a jeho stúpencov v čínskom vedení, odmietajúcimi 

aj nárok ZSSR na status hegemóna vo svetovom socialistickom tábore.26 Česko-
slovenské komunistické vedenie a oficiálne, štátom kontrolované médiá od 

začiatku 60. rokov začali v súlade s ideologickými direktívami Moskvy kritizovať 

čínsky režim a Mao Zedonga.27  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
26  Viac pozri  Allen S. Whiting, »Sino-Soviet Split«, in The People’s Republic: The Emergence of 

Revolutionary China, 1949–1965, ed. Roderick MacFarquhar a John K. Fairbank  (Cambridge: 

Cambridge University Press, 1987. The Cambridge History of China; vol. 14), 478–538; Lorenz 

M. Lüthi, The Sino-Soviet Split: Cold War in the Communist World (Princeton: Princeton Univer-

sity Press, 2010). 

27  Pozri napríklad krátku reportáž Československej televízie »Začala Čínská kulturní revoluce« z 

roku 1967, v ktorej komentátori upozorňujú na »šovinistický a protisovietsky charakter 

Kultúrnej revolúcie« a konštatujú, že »v krajine [t.j. v Číne—M.S.; V. L.] sa upevnila vojensko-

byrokratická diktatúra pod vykonštruovanou zámienkou napadnutia zo severu«. Pozri  <www. 

ceskatelevize.cz/porady/10266819072-vypravej/ve-stopach-doby/1966/109-zacala-cinska-kulturni-

revoluce/> (sprístupnené 6.9.2014). Ideologické hodnotenie čínskeho režimu rokov 1958–1976 z 

perspektívy československého komunistického vedenia pozri aj Trhlík, Československo-čínské 

vztahy, 138–305. 
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Obr. 2 

»Milan Ferko s tlmočníkom Wu, absolventom Sorbonny, Šanghaj 1964.«28 
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Milan Ferko v decembri 1964 prišiel do Číny spolu s Jiřím Marekom na oficiálne 

pozvanie Zhongguo zuojia ���� (Zväzu čínskych spisovateľov). O jeho doj-
moch z Číny máme k dispozícií štyri publikované29 texty: 

1) Milan Ferko, »Žltá spraš z Gobi«, Smena na nedeľu 25,1 (18.6.1966), 4.30  

2) Milan Ferko, »Žeň-šeň a hroby Mingov«, Smena na nedeľu 27,1 (2.7.1966), 6.31 

3) Milan Ferko, »Ďaleko je Šanghaj...«, Smena na nedeľu, 29,1 (16.7.1966), 4.32 

4) Milan Ferko, »Čínská zeď«, Kulturní tvorba 21,5 (1967), 8-9.33  

Okrem týchto publikovaných textov34 sa v pozostalosti Milana Ferka zachovalo 

vyše päťdesiat čiernobielych fotografií z tejto cesty a ďalšie tri nepublikované 

texty, ktoré sa k nej viažu: 

 
28   Pôvodný popis fotografie, ktorý napísal Milan Ferko na jej rub (rovnako aj pri obrázkoch 3,5 a 

3,6). 

29  Pri spomienke na pobyt v Číne v decembri 1964, ktorý sa nachádza v úvode cestopisného článku 

z roku 1996, Milan Ferko konštatuje: »Po návrate sme o Číne nesmeli písať.«—Ferko, »Činy 

Číny 1: Skúsenosti a zážitky z dvoch ciest«, 7. Ako vidno zo zoznamu publikovaných článkov, 

tento zákaz neplatil úplne, ale všetky články vyšli pomerne neskoro po návrate autora z Číny.   

30   Článok obsahuje niektoré pasáže (s. 6 posledný odsek až po začiatok 13. strany, niekoľko 

odsekov zo s. 14, 2. polovica strany 38 a začiatok strany 39) strojopisného textu, ktorý sa na-

chádza v 3. časti tejto štúdie. 

31  Článok obsahuje s. 13–14 (prvá polovica strany), 20–23 (prvá polovica) a 34–37 (prvá polovica)  zo 

strojopisu v 3. časti štúdie. V publikovanom texte sú iba minimálne redakčné zásahy. 
32 Reportážny článok obsahuje s. 23-28 zo strojopisu v 3. časti štúdie. V publikovanom texte sú iba 

minimálne redakčné zásahy. 

33  Článok je prístupný aj elektronicky <http://archiv.ucl.cas.cz/index.php?path=KultT/5.1967/ 

21/8.png> (sprístupnené 6.9.2014). Článok obsahuje časti textov publikovaných v júli 1966 v týž-

denníku Smena na nedeľu, ale aj iné pasáže strojopisného článku, ktoré na Slovensku zverejnené 

neboli—konkrétne posledný odsek na s. 17 a celá strana 18 (»Čínska atómová bomba nie je 

“papierový tiger“«; s. 29, 30 a prvý odsek na s. 31 (Milosrdná revolúcia, Čínsky Tuzex; až na jednu 

vypustenú vetu: »Čo by sme boli s takým cisárom urobili my, keď sme si nevedeli a nevieme 

poradiť ani len s Masarykom?«, ktorá bola pravdepodobne pre štátny dozor nad tlačou 

neprijateľná), posledný odsek na s. 31 a s. 32; s. 36 (2. s 3. odsek). Český text obsahuje aj ďalšie 

malé redakčné zásahy, ktoré však nemenia význam pôvodného textu M. Ferka. 

34  Pre úplnosť dodávame, že M. Ferko roku 1996 opäť oficiálne navštívil Čínu a po návrate 

publikoval dva novinové články, v ktorých (najmä v prvom) spomína aj svoju návštevu z decem-

bra 1964—pozri Milan Ferko, »Činy Číny 1: Skúsenosti a zážitky z dvoch ciest«,  Slovenská 

republika 4,188 (13.8.1996), 7; Milan Ferko, »Činy Číny 2: Skúsenosti a zážitky z dvoch ciest«,  
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1) Milan Ferko, Jiří Marek, »Zpráva o ceste M. Ferku a J. Marka do Číny«.  

 Tento (pravdepodobne nekompletný) text vznikol po návrate z ČĽR, 

autorom prvých osemnástich strojopisných strán (s. 6–12 sa v pozo–
stalosti nezachovali) je M. Ferko, autorom ďalších troch J. Marek. 

Niektoré témy tejto správy (zakladanie komún, úsilie Pekingu nadviazať 

kontakty s komunistickými a ľavicovými hnutiam v ‘treťom svete’) sa 

objavujú aj v strojopisnom texte, ktorý zverejňujeme na konci tejto 

štúdie.  

2)  Milan Ferko, »Kto je “papierový tiger”«.  

 Prvá—nekompletná—strojopisná verzia (s pomerne veľkým množstvom 

rukopisných zásahov) textu, ktorý zverejňujeme nižšie. 

3)  Milan Ferko, »Kto je “papierový tiger”«.  

Definitívna strojopisná verzia (40 strán, 6. strana sa nezachovala) textu, 

ktorý zverejňujeme nižšie.  

Z odkazov na konkrétne historické udalosti (okrem iného začiatok Kultúrnej 

revolúcie v máji 1966) je zrejmé, že tento text bol dokončený v júni alebo v júli 

roku 1966, teda približne osemnásť mesiacov po návrate M. Ferka z Číny. Nie je 

známe, kde chcel tento text Milan Ferko publikovať, pravdepodobne mal 

vychádzať na pokračovanie v týždenníku Smena na nedeľu, ale nakoniec z neho 

boli publikované iba tri časti (približne tri pätiny celkového rozsahu) a ďalšie 

krátke pasáže boli zverejnené v českom časopise Kulturní tvorba. Zverejnenie 

strojopisu pri príležitosti 50. výročia cesty jeho autora do ČĽR vnímame ako 

príspevok k problematike obrazu Číny v socialistickom Československu, keďže 

práve tento pomerne rozsiahly text Milana Ferka (rovnako aj jeho časopisecky 

publikované fragmenty) ilustruje posun vo vnímaní Číny v porovnaní s 

budovateľským nadšením 50. rokov.  

Počas svojej decembrovej cesty roku 1964 (presné dátumy sa v dostupných 

materiáloch nenachádzajú) M. Ferko a J. Marek navštívili Peking, Šanghaj, Kan-
ton, Xi’an a Yan’an—tieto mestá patrili do štandardného itinerára ciest, ktoré 

absolvovali aj ich predchodcovia v 50. rokoch. M. Ferko v strojopise opakovane 

konfrontuje svoje zážitky s publikovanými cestopismi (najmä knihami V. Miná-
ča, V. Ferka, L. Mňačka)35 a upozorňuje na zmeny, s ktorými sa v Číne stretáva v 

porovnaní s—ako to nazýva—‘medovými týždňami’36 čínsko-československých 

 
Slovenská republika 4,189 (14.8.1996), 6.  

35  M. Ferko konštatovania svojich predchodcov aj kriticky či dokonca ironicky komentuje, pozri s. 

17 (odkaz na V. Mináča) a s. 25 (odkaz na L. Mňačka) strojopisu. 

36  Ferko, »Kto je “papierový tiger”«, prvá verzia, 5b.  
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vzťahov v 50. rokoch. Na rozdiel od svojich predchodcov, ktorí si bezpochyby 
takisto všimli diskrepanciu medzi istou virtuálnou realitou, ktorú pre nich vytvo-
rili ich hostitelia a reálnym životom čínskeho ľudu i fungovaním čínskej spoloč-
nosti, ale vzhľadom na dobovú politickú atmosféru tieto témy nemohli 
verbalizovať v oficiálne publikovaných textoch (útržkovité autentické postrehy 
nachádzame v textoch určených pre osobnú potrebu, ako napríklad v denníku L. 
Jisla), M. Ferko navštívil ČĽR v čase, keď sa na jednej strane oficiálny, štátom 
diktovaný obraz Číny v Československu zmenil a kritika pomerov v Číne bola 
dokonca žiaduca a na druhej strane sa po čiastočnej destalinizácii, rehabilitácii 
niektorých obetí politických procesov a istom uvoľnení totalitnej kontroly spo-
ločnosti v Československu na prelome 50. a 60. rokov zvýšila miera slobody 
vyjadrovania.37 Strojopis Milana Ferka teda vo viacerých pasážach názorne ilu-
struje obdobie plné pochybností o správnosti smerovania komunistického reži-
mu v Československu, o fungovaní jednostrannej propagandy a predstavuje tak aj 
príspevok do mozaiky intelektuálnych dejín Československa 60. rokov. Milan 
Ferko pri opise Číny do istej miery preberá stereotypy komunistickej propagan-
dy,38 ale na druhej strane intuitívne (pravdepodobne vďaka osobnej skúsenosti z 
návštevy ČĽR, ale aj skúsenosti s československou—i sovietskou—propagandou 
50. rokov) odmieta akceptovať schematickú čierno-bielu perspektívu situácie v 
Číne, ako ju ponúkali československé tlačené a elektronické informačné pro-
striedky.  

Diferencovaný a kritický postoj M. Ferka k dobovej československej pro-
pagande o Číne možno vidieť napríklad v úvodnej a záverečnej pasáži strojopisu, 
kde polemizuje s—možno fiktívnym—známym a usiluje sa upozorňovať na 
negatívne československé skúsenosti s propagandou (napríklad vo vzťahu k Juho-
slávii) i ideologickým dogmatizmom a zároveň prezentuje stanoviská, v ktorých 
ponúka vlastnú perspektívu na čínsky vývoj, hoci tá nebola v súlade s oficiálnym 

 
37  Viac pozri Juraj Marušiak, Slovenská literatúra a moc v druhej polovici päťdesiatych rokov (Brno: 

Prius, 2001); Jan Mervart, Naděje a iluze. Čeští a slovenští spisovatelé v reformním hnutí šedesátých let 
(Brno: Host, 2011). 

38  Mám na mysli napríklad pasáže o prekvitajúcom hospodárstve Číny a raste životnej úrovne.. 
Ferko, »Kto je “papierový tiger”«, ss. <7> a <10> (viď nižšie). Obyvatelia ČĽR v rokoch 1958–
1961 zažili hladomor, počas ktorého prišlo o život približne 30 miliónov ľudí. Hladomor bol 
primárne spôsobený chybnými politickými rozhodnutiami Mao Zedonga a ďalších straníckych a 
štátnych predstaviteľov. Rozsiahlu monografiu o hladomore, založenú na čínskych archívnych 
prameňoch, pozri Yang Jisheng, Tombstone: The Untold Story of Mao’s Great Famine (New York: 
Farrar, Straus and Giroux, 2013). 
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pohľadom, preto aj tieto pasáže neboli zahrnuté v štyroch publikovaných člán-
koch. Čo i len čiastočná miera pochopenia pre čínsky vývoj, ktorú odrážajú 
niektoré pasáže textu M. Ferka, bola očividne pre dobových cenzorov nepri-
jateľná.39 

 

  
Obr. 3 

»Ruženec v ruke, tajomnosť v pohľade a vo výhľad—slušná penzia od štátu.« 

 
39  Kritickú reflexiu dobovej publicistiky slúžiacej propagande reprezentuje tento citát M. Ferka: 

»Mám veľa dôvodov tvrdiť, že naša novinárska i vedecká publicistika sa len veľmi chabo vyrov-
náva s otázkami, ktoré nastoľuje napríklad už len taká RVHP. Dvadsať rokov píšeme o Ru-
munsku, Maďarsku, Bulharsku, Poľsku a pravdaže o SSSR buď krasorečnícke úvahy, buď 
zdvorilostné spisy o úspechoch alebo prípitkové kázne. A keď príde na lámanie chleba, nie sme 
ho vstave rozlomiť. Nebolo by načase s tým skoncovať? Komu to pomáha, cui prodest? Nám 
iste nie. A našim priateľom ešte menej.«—Ferko, »Kto je “papierový tiger”«, 18–19. Táto pasáž sa 
v časopisecky publikovaných článkoch nenachádza. 
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Z textu M. Ferka cítiť istú rezervovanosť a nedôveru, s ktorou čínski hostitelia 

prijímali československých spisovateľov.40 Prílišná ceremoniálnosť (v kontraste 

so zdanlivou bezprostrednosťou a úprimnosťou 50. rokov) vytvárala medzi nimi 

ťažko preniknuteľnú bariéru. Čínski hostitelia nemali záujem odpovedať na 

konkrétne otázky M. Ferka a tému dialógov okamžite odviedli na nekonfliktné 

témy.41 V texte nachádzame zmienky o vzrastajúcom kulte Maa:  

A nad tým všetkým sa klenie ani nie ako skutočnosť, ale ako legenda osobnosť 

predsedu Maa, Mao-Ce-tunga. Múzeá sú ilustráciami jeho myšlienok a výrokov, 

každý sprievod sa začína jeho portrétom alebo sochou, každý prejav sa končí jeho 

apoteózou. Pritom však tento Mao-Ce-tung každý rok prepláva nejakú rieku, alebo 

urobí niečo nebožské. Či práve božské?
42 

M. Ferko si všíma aj ideologickú radikálnosť maoistického režimu, ktorý sa 

prezentoval ako kritik kapitalistického sveta, ale aj socialistického tábora lojál-
neho Moskve: »Diabolizácia imperializmu sa “umocňuje” satanizáciou revizioniz-
mu...«.43 

Na rozdiel od svojich predchodcov si Milan Ferko otvorene kladie otázky, 

do akej miery boli pravdivé informácie, ktorými ich zásobovali čínski tlmočníci a 

sprievodcovia. A vzhľadom na to, že kritický pohľad na Čínu bol v 60. rokoch v 

súlade s oficiálnou politikou Československa, tieto časti svojho textu aj mohol 

zverejniť. Strojopis Milana Ferka (tento motív sa objavuje aj v publikovanej re-
portáži44) si všíma aj to, že čínski sprievodcovia svojich československých hostí 

informovali iba v súlade s presne stanovenými inštrukciami svojich nadria-

 
40  »Každý Číňan, s ktorým sme hovorili, bol proti nám ohradený tým múrom a tou zástenou. A 

nikdy sa nám nepodarilo preniknúť za ňu a vidieť, čo si on o veci myslí, aký má on na to názor, 

ako by to on urobil, alebo jednoducho—či sa mu to páči alebo nie.«—Ferko, »Kto je “papierový 

tiger”«, 7. 

41  Pozri napríklad pasáž, kde M. Ferko opisuje prijatie na Zväze čínskych spisovateľov.—Ferko, 

»Kto je “papierový tiger”«, 10–11. 

42  »Kto je “papierový tiger”«, 33. Podobne aj J. Marek konštatoval: »Kult osobnosti je uznáván zcela 

oficielně, vedoucí osobností je zde samozřejmě Mao Ce-tung.«—Ferko, »Zpráva o ceste M. 

Ferku a J. Marka do Číny«, 19. 

43   Ferko, »Kto je “papierový tiger”«, 32. Revizionizmus (xiuzhengzhuyi )��9)—v rámci marxi-

stickej ideológie týmto termínom označovali tých, ktorí sa údajne odklonili od ortodoxného 

marxizmu a leninizmu. Čínska oficiálna rétorika (‘sovietsky revizionizmus’, ‘chruščovovský 

revizionizmus’) túto nálepku používala od začiatku 60. rokov pri kritike vývoja  v Sovietskom 

zväze a jeho satelitoch. 

44  Pozri Ferko, »Žltá spraš z Gobi«. 
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dených.45 M. Ferko tematizuje aj modus operandi prijímania oficiálnych hostí čín-
skou stranou: 

Inak sa dá povedať, že náš zájazd bol báječne narežírovaný. Všetko bolo presne 

podľa programu, vyhliadnutí ľudia vždy po ruke, pol vozňa, ktorým sme cestovali, 

bolo prázdneho—slovom, tak o nás dbali ako o rybky v akváriu. Preto sme sa s nikým 

nepredvídaným nerozprávali, nič neprogramovaného sa nestalo, nič nepredpoklada-
ného sme sa nedozvedeli. To je ten základný rozdiel od rokov, v ktorých sa naše 

vzťahy podobali ‘medovým týždňom’.
46

 

M. Ferko spomína v prvej verzii strojopisného článku aj stretnutie s čínskym 

profesorom, ktoré neprebiehalo podľa vopred pripraveného scenára: 

A keby naši sprievodcovia boli mali pokyn, smernicu, nariadenie hovoriť s nami 

otvorene aj o iných otázkach okrem počasia, jedla, pitia, histórie a iných nezáväzných 

tém—iste by s nami boli hovorili. Nikomu z nich sa nepošmykol jazyk. Ba vlastne 

áno: raz večer istému spisovateľovi v Kantone. Tak sa mu pošmykol jazyk pri spomí-
naní sovietskej literatúry, že na druhý deň musel ísť do nemocnice.

47 

Istý dobový ideologický kontext, ktorému sa ani M. Ferko nevyhol, dokumen-
tujú tie časti jeho strojopisu, kde polemizuje so systematickým negovaním 

sovietskeho (a širšie celého sovietskeho socialistického tábora) hospodárskeho, 

vojenského či politického prínosu pre Čínsku ľudovú republiku po roku 1949 a 

ilustruje to aj istá ‘žiarlivosť, s ktorou autor opisuje ambíciu Pekingu stať sa 

hlavným mestom svetového komunistického hnutia a nadväzovať vzťahy s 

ideologicky blízkymi vládami a politickými stranami krajín Latinskej Ameriky, 

Afriky či Oceánie. Strojopis obsahuje aj viaceré pasáže, venujúce sa politicky 

neproblematickým okruhom tém (čínska kuchyňa, čínska medicína, návšteva 

kultúrnych pamiatok), ktoré pre dnešného čitateľa už nemajú veľkú informačnú 

hodnotu, ale vzhľadom na to, že chceme ponúknuť úplný text reportáže, sme ich 

kvôli autentickosti autorovej výpovede zachovali.  

 
45  »Myslím, že naši sprievodcovia nepovedali ani o slovo viac, než mali prikázané, že sa nesnažili 

ani o krôčik vybŕdnuť z daných inštrukcií.« –  Ferko, »Kto je “papierový tiger”«,  8. 

46  Ferko, »Kto je “papierový tiger”«, prvá verzia, 5b. Táto pasáž sa však do záverečnej verzie 

strojopisu nedostala. Na druhej strane dnes vieme, že rovnako vopred zaranžované a precízne 

naplánované boli aj návštevy československých spisovateľov v Číne v 50. rokoch. A iste to 

platilo aj recipročne. 

47  Ferko, »Kto je “papierový tiger”«, prvá verzia, 5b. Posledné tri vety tejto pasáže sa do záverečnej 

verzie strojopisu takisto nedostali a dokonca už aj v tejto prvej verzii sú tieto vety preškrtnuté. 

Naopak, prvá veta sa síce v poslednej dostupnej strojopisnej verzii nenachádza, ale bola publiko-

vaná v autorovom článku »Žltá spraš z Gobi«. 
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3     Prameň: reportáž Milana Ferka o Číne48 

 

<1> Kto je »papierový tiger« 

 

Stretol som známeho. 

—Ako sa máš? 

—Dobre… len keby tá Čína… 

—Čo tá Čína? Máš tam priateľov? 

—Nie. 

—Chystáš sa tam na cestu? 

—Kdeže! Teraz? 

—No tak čo? 

—Nedá mi spávať… 

—Nie si sám, nič si z toho nerob. 

—Ako to môžeš povedať—nič si z toho nerob? Veď, to, čo sa tam deje, sa už 

nijako nepodobá snahám o výstavbu socializmu. 

—Nehovor, a odkiaľ vieš, čo sa tam deje? 

Môj známy mi neodpovedal. Na druhý deň som však čítal jeho úvahu, či možno 

ešte vôbec hovoriť o výstavbe socializmu v Číne... Zašiel som za ním. 

—Počuj, myslel som, že iba žartuješ a ty smrteľne vážne. 

—Veď to aj je smrteľne vážna vec. 

 
48  Pri editovaní textu sme zachovali pôvodný pravopis a aj prepis čínštiny. Všetky poznámky pod 

čiarou doplnili autori štúdie. V poznámkach pod čiarou takisto uvádzame, ktoré časti textu M. 

Ferko v strojopisnej verzii vyškrtol, resp. doplnil. V texte na ľavej strane uvádzame v špicatých 

zátvorkách (napr. <1>) pôvodné číslovanie strojopisu, na ktoré sa v celej štúdii odvolávame. 
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—Súhlasím, ale pred desiatimi rokmi si tak isto smrteľne vážne pochyboval o 

tom, či sa buduje socializmus v Juhoslávii. [49] 

—Počkaj, to bola iná doba... 

—Vždy je iná doba... 

—Ale odvtedy sme zmúdreli, mnohé pochopili. 

—V čom sme zmúdreli, čo sme pochopili? 

—Napríklad to, čo sa deje v Číne. 

—Ty si to pochopil? 

<2> —Prirodzene! 

—A na základe čoho? 

—Je predsa dosť informácií. 

—A ich kvalita ťa nezaujíma? Našich vlastných informácií je veľmi málo a sú 

kusé, náhodné, ba dokonca bol čas, keď boli úplne hanlivé, posmievačné a 

senzačkovité. 

—Ja myslím predovšetkým na seriózne informácie. 

—Ale z akých prameňov prichádzajú, na to nemyslíš? 

—No, že sú to zprávy amerických, anglických a francúzskych agentúr, to 

ešte nič zlé neznamená. Ich zprávy sú dokonca objektívnejšie, zasvätenejšie a sús-

tavnejšie ako naše. 

—To máš pravdu, i keď nie som presvedčený, že sú tak celkom objektívne. 

—Nech je ako chce, vývoj v Číne sa stáva nebezpečenstvom číslo jedna. 

—Nehovor, a čo Američania vo Vietname? Čo priama vojnová agresia? 

 
49  Narážka na kampane proti ‘titoizmu’—touto negatívnou ideologickou nálepkou sa v sovietskom 

bloku po roku 1948 označovala politika juhoslovanského komunistického lídra Josipa Broza Tita 

(1892–1980), ktorý odmietal hegemóniu Sovietskeho zväzu v socialistickom tábore a presadzoval 

právo na vlastnú cestu k socializmu.  
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—V Číne panuje kult osobnosti a … 

—… inde nepanoval? 

—Ale aspoň neničili kultúrne pamiatky! 

—A knihy z knižníc sa nevyhadzovali? A ulice sa aj trikrát nepremenúvali? A 

stavebné pamiatky sa nevydali napospas času? A filozófia a klasici vzdelania sa 

nenahradzovali jediným jedným menom? 

—Dobre, ale predsa len to nedospelo až po toto: »Vďaka aplikáciám 

myšlienok predsedu Maa v oblasti medicíny podarilo sa dosiahnuť 95% vyliečení 

v prípadoch ťažkých popálenín.« Veď to je už úplná deifikácia, zbožšťovanie! 

—A my sme nedeifikovali Plán,[50] Socialistické súťaženie a mnoho iných 

vecí, nehovoriac o osobách? To, čo hovoríš, môžu byť <3> veci naivné alebo 

zlomyseľné vtipy, ale podstata je v tom, že v Číne od revolúcie neumierajú 

státisíce ľudí na mor, čierne kiahne alebo iné epidémie, že práve socialistické 

zriadenie založilo zdravotnícku starostlivosť a pozdvihlo za taký krátky čas na 

takú úroveň. Že aj teraz—napriek všetkému—sa Čína po prvý raz vo svojich 

štyritisícročných dejinách cieľavedome vzmáha pre blaho ľudu. 

—No, zabúdaš na pomoc socialistických krajín, neurobili to Číňania všetko 

sami. 

—Dobre, ale to je už celkom iná vec. 

—A čo tí dvaja vojaci—Wang-Čie a Lei-Feng,[51] ktorí podstúpili hrdinskú 

smrť a k hrdinstvu ich doviedli myšlienky Maa? 

 
50  Päťročný plan—plán rozvoja národného hospodárstva v socialistickom Československu, ktorý 

stanovoval presné ciele v jednotlivých sektoroch socialistickej ekonomiky, prvý raz bol stano-

vený v rokoch 1949–1953. 

51  Wang Jie 
" (1942–1965) a Lei Feng =E (1940–1962)—dvaja vojaci čínskej armády, ktorých 

propaganda prezentovala ako príklady sebaobetovania, čestnosti a lojálnej služby socialistic-

kému režimu. 
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—Vieš čo, bratku, keď sa pozrieš späť do histórie, tak veľmi ľahko zistíš, že 

ľudia, spoločnosť na revolučnom vzostupe vždy potrebovali nejakú silnú ideu, 

vzor, príklad, príťažlivý cieľ, pre dosiahnutie ktorého neváhali aj život položiť. 

Raz to boli kresťanskí mučeníci, ktorí umierali za Krista, potom to boli nábo-

ženskí, politickí a vedeckí blúznivci, ktorí v mene Rozumu sa stávali obeťami 

Inkvizícií, francúzski revolucionári umierali za Slobodu, Rovnosť a Bratstvo, a 

Fučík a Zoja Kosmodemjanskaja[52] a Mirko Nešpor[53] a tisíce iných umierali za 

socializmus, za šťastie všetkých ľudí. 

—Čo mi robíš školenie! 

—Nerobím ti školenie, ale ti chcem pripomenúť, že každá revolúcia potre-

buje konkrétne, príťažlivé stelesnenie svojich ideálov. Tak tomu bolo aj u nás, 

tak tomu je aj v Číne. Napokon, nie je dôležitá fasáda, ani čínsky múr, ale čo sa 

za ním deje, v prospech koho. 

—Vidím, že obhajuješ kult osobnosti. 

—Ani nápad, iba ti chcem dokázať, že by sme mali byť veľ-<4> korysejší a 

mať viac porozumenia, že Ázia a Európa sú predsa len dva svety. A čo ak v čín-

skych podmienkach alebo všeobecne—v prvých etapách revolúcie—vyzdviho-

vanie jednej osobnosti neznamená nijaké vytváranie bohov, ale iba celkom 

praktický prostriedok na udržanie alebo pozdvihnutie revolučného nadšenia? 

—No dobre, ale prečo potrebujú byť stále »ako napätý luk«? 

 
52  Zoja Anatoljevna Kosmodemjanskaja (1923–1941)—sovietska partizánka, ktorú Nemci mučili a 

verejne popravili obesením. V povojnovej sovietskej propagande symbolizovala príklad 
nebojácneho vlasteneckého boja proti okupantom. 

53  Mirko Nešpor (1924–1944)—študent Slovenskej technickej univerzity, účastník Slovenského ná-
rodného povstania, zajali a popravili ho Pohotovostné oddiely Hlinkovej gardy. V povojnovej 
komunistickej propagande reprezentoval príklad mladého vysokoškoláka, ktorý položil život  
v boji proti fašizmu.  



Slobodník & Lelkesová · Strojopis Milana Ferka o ceste do Číny v decembri 1964 
 

 

231 
 

—To sa ich spýtaj a nie mňa. 

—A prečo tá nedočkavosť, prečo ten hlad po dokončení kultúrnej revolúcie? 

—A iní sa nenáhlili? Víťazná garda revolúcie sa vždy ponáhľa. Víťaz chce 

vidieť ovocie svojho víťazstva. I vodcovia víťazných socialistických revolúcií –—

ba tí najmä—chcú čím skôr naplniť všetky ideály skutočnosťou. 

—Nech je ako chce, ak Mao Ce-tung po tom všetkom, čo sa odohralo od 

XX. sjazdu KSSS,[54] dovolí, aby sa s ním robilo to, čo sa robí, nemôže byť veľká 

osobnosť. 

—To ma podrž, ako hovoria slovenskí študenti v Prahe. Na západe sa vôbec 

nepochybuje o tom, že naozaj tvorivo rozvinul marxizmus, že sa zaradil medzi 

najlepších čínskych básnikov, že sa osvedčil ako vynikajúci politik, že skutkami 

dokázal svoje vojvodcovské schopnosti—a my pár rokov po tom, čo sme ho 

oslavovali, začíname pochybovať. To je naše, vlastné, zásadovo-mantinelové 

nazeranie! 

—Ja som ho neoslavoval. 

—Práve preto by si mal byť objektívnejší. Lebo často tí, čo nejaký kult 

pomáhajú vytvárať, sú potom jeho najzúrivejšími nepriateľmi. Ak v živote platí 

dáky zákon bezo zmeny, tak je to zákon rovnováhy, zákon vyvažovania. Kto 

uletel príliš doprava,  <5> obyčajne sa odrazí zase príliš doľava. A opačne. 

—Čo to má spoločného s Čínou? 

 
54  Na XX. zjazde Komunistickej strany Sovietskeho zväzu vo februári 1956 kritizoval vtedajší 

najvyšší stranícky a štátny predstaviteľ Nikita S. Chruščov kult osobnosti Josifa V. Stalina 

(1878–1953) a jeho negatívne dôsledky. Po tejto kritike prišlo k istému politickému uvoľneniu v 

Sovietskom zväze i v ďalších sovietskych satelitoch (vrátane Československa), súčasťou tohto 

procesu ‘destalinizácie’ bola aj rehabilitácia niektorých obetí politických procesov zo začiatku 

50. rokov. 
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Obr. 4 

Prvá strana textu strojopisu Milana Ferka o Číne.  
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—To, že by sme si mali uvedomiť život taký, aký je. A ak tvrdíme, že sme sa 

poučili, mali by sme aspoň teraz začať seriózne študovať čínske dejiny, morálku, 

logiku myslenia, spôsob vyjadrovania a tak ďalej. Mnohé veci by sa nám javili v 

inom svetle. A možno by sme aj porozumeli »boju proti štyrom Starým: Starej 

kultúre, Starému mysleniu, Starým zvykom a Starému obliekaniu«,[55] porozumeli 

by sme možno aj, čo to znamená »brániť Maa« a iným heslám červených 

gardistov. Lebo niekedy mi to prichodí, ako by kapitalistická tlač mala viacej 

serióznosti a pochopenia pre čínske záležitosti ako my, ktorí si hovoríme 

komunisti. 

—Vieš čo, tak mi teda aspoň rozpovedz svoje postrehy z Číny. Kedy si tam 

vlastne bol? 

—Práve pred dvoma rokmi. A môžem ti povedať, že ani mne odvtedy nedá 

Čína spať … 

 

 

Čínsky múr poctivosti 

 

Prvé, čo človeka v Číne prekvapí a chvíľami až ohromí, je úžasná sporiadanosť, 

zorganizovanosť, disciplinovanosť čínskeho verejného a spoločenského života. 

Taký prísny poriadok, aký je na uliciach, je aj dnu v hoteloch, reštauráciách, 

múzeách atď. Holiči odmietajú bakšiše, v obchode vás neoklamú ani o fen, kupo-

vaný tovar dôkladne preskúšajú a vôbec sa nezlostia, že ani desiaty ponúknutý 

 
55  Kampaň proti štyrom starinám (sijiu K) sa začala až počas Veľkej proletárskej kultúrnej 

revolúcie 1. júna 1966. Jej cieľom bolo odstránenie starej kultúry, starého myslenia, starých 

zvykov a obyčajou a nahradiť ich novou socialistickou proletárskou kultúrou. Na základe tejto 

indície možno konštatovať, že Milan Ferko na texte pracoval niekedy v priebehu júna roku 1966. 
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predmet vám pre čosi nevyhovuje (Mňačko: Čínsky predavač nikdy nehovorí 

nepravdu; nijaký Číňan nevezme prepitné[56]), pionieri, ktorí sa majú starať o čis-

totu parku, starajú o ňu skutočne a temer každodenne, nevidno nervóznych a 

upachtených ľudí, sprievodcovia vo vlaku sú korektní, stewardky v <6> [...][57] <7> 

[…] ňan ho má v hlave. A ešte niečo. Keď vojdete do čínskej reštaurácie, sály, 

bytu—nikdy nevidíte na prvý pohľad, čo je dnu. Oproti každým dverám a kaž-

dému vchodu stojí zástena – neviem, prečo sa jej u nás hovorí španielska stena. 

Obyčajne dáko pomaľovaná, vyrezávaná alebo inak umelecky zdobená ale predsa 

len—stena. (V moderných bytoch už, chvalabohu, nie je.) Každý Číňan, s ktorým 

sme hovorili, bol proti nám ohradený tým múrom a tou zástenou. A nikdy sa 

nám nepodarilo preniknúť za ňu a vidieť, čo si on o veci myslí, aký má on na to 

názor, ako by to on urobil, alebo jednoducho—či sa mu to páči alebo nie. 

Individualita, osobnosť—to sú dosť neznáme pojmy. Aj v literatúre sa forsíruje 

»kolektívna práca« na diele. Kultúrny život napospol pripomína naše päťdesiate 

roky. A nielen kultúrny život. Ľahko si predstaviť, ako na nás dnes Číňania 

hľadia, keď si pripamätáme, ako sme my pred pätnástimi rokmi hľadeli na 

Juhoslovanov... 

Nebol som v Číne pred revolúciou. No aj tak si myslím, že uzavretosť, za-

chovávanie odstupu voči Európanom je veľmi starého dáta. A že tá ohromujúca 

disciplinovanosť nie je len plod revolúcie. Človek si však musí uvedomiť, že 

revolúcia dala tejto obrovskej krajine po prvý raz v jej dejinách istotu a perspek-

tívu. Ľudia majú prácu, jedlo i bývanie, krajina sa búrlivo vzmáha. Sedliaci sa 

netrasú, že zajtra vtrhnú do dediny čankajškovci[58] alebo bandy nejakého samo-

 
56  Mňačko, Ďaleko je do Whampoa, 156, 166. 

57  Strana 6 rukopisu sa v pozostalosti nezachovala. 

58  Dobové označenie pre režim vládnuci v Čínskej republike na Taiwane, ktorý politicky, vojensky 
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zvaného generála a vyvraždia do nohy a vypália do tla. Ani sa netrasú, že umrú 

hladom (i keď skromný dostatok potravín je stále prvoradou úlohou. Na rozdiel 

od čínskej komunistickej vlády napr. buržoázna indická nevedela a nevie tento 

základný problém vyriešiť dodnes.) To teda znamená, že Číňan sa disciplinuje 

nielen tradíciou a nariadeniami, ale aj vlastnou vôľou, skrývajúc svoje pochyby a 

svoje názo-<8> ry za malý čínsky múr svojho čela... 

 

 

Pôst 

 

Myslím, že naši sprievodcovia nepovedali ani o slovo viac, než mali prikázané, že 

sa nesnažili ani o krôčik vybŕdnuť z daných inštrukcií. Naša prekladateľka, ktorá 

študovala štyri roky v Prahe, bývala počas nášho pobytu spolu s nami v hoteli. 

Potom cestovala s nami po krajine a po štrnástich dňoch, keď sme sa z letného 

Kantonu vrátili do zimného Pekinu, znova sa ubytovala s nami v hoteli—v krídle 

pre sprievodcov. 

—Pozrite, my si odpočinieme—budeme »šu-ši, šu-ši«,[59] alebo pôjdeme na 

prechádzku, nezablúdime, nie sme tu cudzí—choďte si za dcérkou... 

—Dcérka počká... 

—Choďte jej aspoň odovzdať hračky, čo ste jej kúpili a bábiku ktorú sme jej 

darovali. Iste aj muž na vás čaká, ach! keby tu tak boli naše ženy, alebo keby sme 

sa ocitli my vo vašej situácii u nás—už by nás nebolo, ani tisíc delegátov by nás 

neudržalo. Alebo ak nechcete zostať doma cez noc, príďte večer aj s mužom, 

 
i ekonomicky podporovali Spojené štáty americké. Na čele Čínskej republiky stál prezident 

Čankajšek (Jiang Jieshi). 

59  Čínsky xiuxi, xiuxi �+�+, ‘odpočinúť si’. 
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študoval predsa v Československu, môžeme sa porozprávať tu v hoteli alebo 

niekde v nejakej jednoduchej reštaurácii. 

—Manžel ani nie je doma... 

—Tak choďte k dcérke, veď vás pomaly ani poznať nebude. A dali ste jej 

také pekné meno, už som ho zabudol, ale viem, že po slovensky znamená asi ako 

Nadšená umením... 

—To má čas... 

—Predsa len choďte, uvidíte, že tu v hoteli ani oka nezažmúrite... Dcérka 

bezo mňa vydrží, je s ňou babička a ja bývam hod-<9> ne ďaleko. 

—To je pravda, ale môžete si vziať »naše« auto, my ho aj tak nebudeme 

potrebovať (stálo nám k dispozícii dňom-nocou, šofér vždy ochotný). 

—Som rada, že sme sa dohovorili. Tak teda zajtra o pol deviatej tu v hale. A 

nezabudnite si dať pred raňajkami aperitív. Čašníkom som už povedala... 

 

x x x 

 

S tým aperitívom to bolo tak. Vyjednali sme si hneď na začiatku, že si budeme 

pred jedlom dávať nejakú pálenku ako prevenciu pred všetkými žalúdočnými 

ťažkosťami, ktorými nás doma strašili. »Kotlíky« nám celý čas slúžili dobre—bez 

ťažkostí spálili všetko, čo sme do nich dali. Ktovie, či to bolo zásluhou tých 

aperitívov, o ktoré naši sprievodcovia dbali ako pravoverný mohamedán o mod-

lenie, alebo zásluhou skvelej, vynikajúcej, zázračnej čínskej kuchyne. A možno to 

bolo preto, že sme vôbec nechodili do európskej reštaurácie. Ale aj tam podávali 

len čínske alkoholy. Všetci naši cestovatelia spomínajú a vychvaľujú svorne mao-

taj, pálenku, ktorá v špeciálnych kameninových fľašiach dozrieva niekoľko rokov 

pod zemou. Škoda, že nepoznali čínske brandy, ta-čü [daqu �M], prípadne si-fon 
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[xifeng 	
] alebo wu-liang-je [wuliangye �J/], vyrábaný z piatich druhov 

obilia. A chutnajúci tak zložito ako celý čínsky život. 

Lenže ani alkohol, ani vtipy—nič nevedelo preklenúť čínsky múr prísnej 

zdvorilosti, úzkostlivej disciplinovanosti a usmievavej uzavretosti. 

 

 

<10> Rozhovory 

 

Nikdy som sa nestretol s nepriamou, 

neúprimnou, neurčitou odpoveďou na 

akúkoľvek komplikovanú a chúlostivú otázku.  

L. Mňačko: Ďaleko je do Whampoa, 1958.[60] 

 

Sedíme za nízkym konferenčným stolíkom. Pred nami jemné šálky z jemného 

čínskeho porcelánu a v nich jemný čínsky, t.j. zelený a nesladený čaj. Uprostred 

misa banánov, pomarančov a jabĺk. Naši jemní hostitelia sa usmievajú, usmie-

vame sa aj my. Pochlipkávame čaj a lúpeme banány. Všetci Číňania fajčia a nám 

je ľúto ako nefajčiarom, že nemôžeme vychutnať výborné čínske cigarety. Ovz-

dušie je srdečné, my plní očakávania a činitelia Sväzu čínskych spisovateľov plní 

zdvorilej pozornosti. Kam sa my hrabeme s našou preslávenou slovanskou 

pohostinnosťou! 

Nazdávam sa, že je vhodná chvíľa na otázku:Ako si želáte rozvíjať spolu-

prácu medzi spisovateľmi našich dvoch krajín? 

—Ako znášate pekinské podnebie?—odpovedá mi sekretár. 

 
60  Mňačko, Ďaleko je do Whampoa, 176.  
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Odpovedám koktavo, že dobre, hoci v Pekine sme ešte len tri dni, že nám 

nijako neprekáža studený vietor plný jemnej spraše, že počasie nie je dôležité, 

hlavné, aby sa ľudia snažili dorozumieť... Hovorím a myslím si, asi ma 

nerozumeli, alebo prekladateľka zle pretlmočila, sami nás predsa vyzvali, aby sme 

sa pýtali na čokoľvek, skúsim teda ešte raz: 

—Literatúra je mostom medzi národmi, nezdá sa vám, že ten náš most v 

poslednom čase akosi zoslabol? 

—Vy ste v Číne prvý raz, však?—naklonil sa ku mne se-<11>kretár s úsme-

vom. 

Zaziapal som ako ryba. A bol som rád, že sekretár nás pozval na pekinskú 

kačicu. Môj kolega, spisovateľ Jiří Marek, bol v Číne už druhý raz, ale videl som, 

že zaziapal aj on. 

»Večera sa niesla v srdečnom a priateľskom ovzduší«—povedalo by sa v úrad-

nom komuniké. Ale to iste len preto, že sa hovorilo o tom, ako sa slávna 

pekinská kačica pečie, na aký dlhý čas sa kačacie vajcia, zabalené do pliev a blata 

ukladajú do zeme, kým sčernejú a stane sa z nich akési vaječné želé, prečo sa 

mozog z kačky dáva na záver hostiny, ako sa varí polievka z kačacích labiek a či 

nerobia náhodou aj kačacie víno alebo kačací likér, keď ich kuchári dokážu 

urobiť z kačky toľké zázraky... 

Ani kačacie hody ani iné hostiny nás neodradili nasledujúce dni od ďalších 

otázok: 

—Prečo myslíte, že takzvaná hmotná zainteresovanosť je meštiackym pre-

žitkom? Môže človek vyžiť len z revolučného nadšenia? 

—Revolucionár—a ľud je vždy revolucionár—musí byť ako napätý luk... 

—Prečo nás obviňujete zo spolčovania so svetovou buržoáziou, keď sami 

veľmi úzko spolupracujete napr. s Francúzskom? 
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—V hoteli máte aj na vašom poschodí brožúrky v pätnástich svetových 

rečiach, z nich sa to dozviete. 

—Prečo sú v Múzeu revolúcie v Pekine[61] ako exponáty zbraní Červenej 

armády[62] len samé palice, drevené kopije, halapartne s oceľovými hrotmi, dreve-

né pištole a delá, primitívne pušky—predovky, šable a meče, plechové míny a 

granáty z konzervových krabíc (viď Mináč, V krajine, kde slnko vychodí[63]), keď 

na dokumentárnych fotografiách a v dobových dokumentárnych filmoch vidno 

<12> aj celý rad ruských maximov,[64] mínometov a iných zbraní? 

—Rozhodujúce nie sú zbrane, ale ľudia.[65]  

—Prečo sa muzeálne dokumenty o sovietskej podpore čínskej revolúcie (o 

podiele USA na porážke Japonska sme sa ani len zmieniť neodvážili) obmedzili 

iba na jeden veľký portrét Lenina z r. 1917 a na dve malé fotografie sovietskych 

pešiakov z r. 1945? 

—Čínsky ľud zvíťazil vlastnými silami nad americkými imperialistami i 

čankajškovskými zradcami a vlastnými silami vybuduje socializmus. 

—Vy si myslíte, že francúzski a talianski robotníci chcú a budú chcieť 

socializmus bez tých veľkých sociálnych vymožeností, ktoré si vybojovali už dnes, 

za kapitalizmu? 

 
61  Múzeum čínskej revolúcie (Zhongguo geming bowuguan �.(�2#H) v centre Pekingu na 

námestí Tian’anmen. 

62  Autor má na mysli Čínsku robotnícku a roľnícku červenú armádu (Zhongguo gong nong hongjun �

.�;&'), ozbrojenú zložku čínskeho komunistického hnutia, ktorá vznikla roku 1927 a ne-

skôr roku 1948 bola oficiálne premenovaná na Čínsku ľudovú oslobodzovaciu armádu, čo je až 

dodnes oficiálny názov armády Čínskej ľudovej republiky. 

63  Mináč, V krajine, kde vychodí slnko, 48. V. Mináč však píše o múzeu v Yan’ane, nie o pekinskom 

múzeu. 

64  Guľomet typu Maxim (nazvaný podľa jeho vynálezcu Hirama S. Maxima), ktorý sa po roku 1910 

vyrábal v licencii v Rusku a neskôr aj v Sovietskom zväze. 

65  Vyškrtnuté slová »odvetili nám«. 
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—Proletariát na celom svete musí myslieť na svetovú revolúciu. 

—A čo humanizmus, totiž—socialistický humanizmus? 

—Humanizmus nie je marxistický termín. 

—Dobre, ale vy nás obviňujete, že zrádzame revolúciu, že upúšťame od 

triedneho boja a sami pritom dovoľujete študovať na vysokých školách tak 

synom veľkostatkárov ako dcéram bývalých i žijúcich fabrikantov, ste nesmierne 

konciliantní voči Číňanom—navrátilcom, ktorí sú z deväťdesiatdeväť percent 

príslušníkmi obchodnej a priemyselnej buržoázie, nesnažíte sa o oslobodenie 

Hong-Kongu a Aominu (Macaa)... 

—Našu politiku určuje Ústredný výbor komunistickej strany Číny a 

predseda Mao. 

—Prečo nehráte popri novej, takzvanej súčasnej opere aj <13> starú, klasickú? 

—Medzi tisíc a jednou vecou treba na prvom mieste vidieť smernice strany a 

myšlienky predsedu Maa. A ten povedal, že... 

—Prečo si myslíte, prečo tvrdíte, že v Juhoslávii sa nebuduje socializmus? Bol 

som tam, videl som na vlastné oči... 

—Prečítali ste si už brožúrku o juhoslovanskom revizionizme? 

—Ak tvrdíte, že v Sovietskom zväze sa reštauruje kapitalizmus, tak čo si 

potom myslíte o nás, o Československu? 

—Myslím, že nám treba ísť na obed...[66] 

 

 
66  Veta presunutá z predposledného riadku predchádzajúcej strany. 
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Najlepšia kuchyňa sveta 

 

Naši autori, keď písali chvály na čínsku kuchyňu, mali na mysli iste predo-

všetkým slávnostné obedy a hostiny. Ja mám na mysli a na očiach tú bežnú, 

ľudovú kuchyňu—aj keď sme slávnostné obedy a hostiny absolvovali tiež. Tá ku-

chyňa sa nevytvárala v priebehu tisícročí z rozmarnosti nadbytku, ale z fantázie, 

ktorú vyvoláva nedostatok, hlad alebo jeho hrozba. Keďže sa dá jesť v podstate 

každá rastlina, každý tvor a keďže núdza občas prinúti jesť i chrobáky i hady—

upravíme ich tak, aby boli vkusné, chutné a tajomno—príťažlivé. Objavíme 

pritom stovky nových chutí a vôní, desiatky tajomných životadarných prírodných 

síl. A držíme sa zásady, že radšej z mnohých jedál málo ako z jedného mnoho. A 

keďže od jedla závisí sila, zdravie a teda v istom zmysle aj šťastie človeka—

venujeme kuchyni náležitú pozornosť. 

V šanghajskej továrni na obrábacie stroje sme sa žiadali do závodnej jedálne. 

Po krátkej porade našich dvoch stálych a dvoch fabrických sprievodcov nás tam 

aj zaviedli. Zariadenie skromné, ba až kláštorne chudobné. Hygiena—priemerná. 

Ale výber a kvalita jedál—vynikajúca! Závodná kuchyňa ponúka denne <14> dva-

dsať-tridsať jedál na výber. Varí osobitne pre starších zamestnancov, t.j. pre 

tých, ktorí prekročili štyridsiatku. A pretože vo fabrike pracujú trvalo alebo na 

zácvik aj príslušníci rôznych národnostných menšín a robotníci zo severu—varia 

osobitné jedlá aj pre nich. V Kantone, v škole pre roľníckych osvetových pracov-

níkov,[67] ktorú založil Kuomintan r. 1925 a ktorej riaditeľom bol Mao Ce-tung, 

bola tak isto osobitná kuchyňa pre frekventantov zo severu a z národnostných 

 
67  Kantonské výcvikové stredisko roľníckeho hnutia (Guangzhou shi nongmin yundong jiangxisuoB�

�;�<-I0�) bolo založené už roku 1924. V roku 1926 tu pôsobil ako riaditeľ Mao 
Zedong. 
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menšín. V Jen-ane,[68] za krutých podmienok obkľúčenia počas čínsko-japonskej 

vojny bola tak isto osobitná kuchyňa pre vojakov zo vzdialených oblastí. 

V Kantone nás zaviedli naši hostitelia do vychýrenej reštaurácie: vraj budeme 

prekvapení. Čím? Našu cestu zahaľovalo tajomné mlčanie. Zoznámili nás s vedú-

cim. Ponúkol nás—čo je pre čínsky obed celkom nezvyklé—na začiatok poliev-

kou. Ochutnáme—výborná polievka, pripomínajúca veľmi naše slepačie. Ibaže 

mäso bolo trocha tvrdšie. Vedúci zrazu zavolal niečo do kuchyne. Zjavil sa 

pomenší muž, skôr sa podobajúci na Vietnamca ako na Číňana. V Kantone je ich 

však veľa takých—pomenších, oválnejších tvárí, štíhlejších. 

Priniesol so sebou drôtený kôš. Myslím si—korytnačky. Nie, budú to asi 

úhory. Zrazu sa strhnem: kôš je plný hadov! 

—To, čo ste jedli, bola kantonská polievka z hadích chvostov. Máte ešte 

chuť na ďalšie jedlo, alebo pôjdeme na obed inam? 

—Ani nápad! Ak aj hadov dokážete tak skvele upraviť, budeme sa hadiť 

ďalej! Ukážte nám, ako to robíte! 

Vedúci pokynul a hadí muž vytiahol z vrecka malý nožík, (jeden taký som si 

hneď odpoludnia kúpil na trhu) dal si ho medzi zuby a opatrne otvoril klietkový 

kôš. Hady sa hmýrili. Jedného šikovne chmatol za hlavu, vytiahol a klietku zavrel. 

Had sa zmietal <15> ale mladý muž mu šikovne pristúpil ľavou nohou chvost. 

Nožom mu bodol do záhlavia a potom dookola prerezal kožu. Moment! Ešte 

predtým mu nahmatal pravou rukou žlč, vytlačil ju pod povrch, kožu narezal a žlč 

 
68  Yan’an �� v severnej časti provincie Shaanxi sa stal centrom komunistického hnutia od roku 

1936, keď sa čínski komunisti počas Dlhého pochodu (changzheng%�) presunuli z juhovýchod-
nej Číny. Až do roku 1948 odtiaľto komunistickí vodcovia vládli nad oblasťami podliehajúcim 
ich správe. 



Slobodník & Lelkesová · Strojopis Milana Ferka o ceste do Číny v decembri 1964 
 

 

243 
 

odstránil. Vnoril koniec nožíka pod kožu v záhlaví a rozpáral ju v celej dĺžke. 

Potom (nožík opäť medzi zuby) stiahol hada a mäso rozštvrtil. 

Žalúdok sa mi trošku zvieral, ale hadí »paprikáš« a hadie »krokety« svojimi 

košatými chuťami zanechali v tele len príjemné pocity. A také isté skvelé zážitky 

sme mali z čínskej kuchyne všade—v Si-ane, v strede »hlinenej« Číny, v europei-

zovanom Šanghaji i slnečnom Kantone. 

 

 

Aj deti nechcených detí... 

 

Čína má 601,912.370 ľudí. 

A. Hoffmeister: Pohlednice z Číny, 1954.[69] 

 

 Autor musí mať plné pero odvahy, aby to napísal. Ja ani s využitím všetkých prí-

stupných oficiálnych i iných prameňov nemôžem vyhlásiť, či mala Čína r. 1964 

670,000.000 alebo 717,000.000 obyvateľov. Môžem iba povedať, že Šanghaj už 

pekných pár rôčikov nie je »šesťmiliónovým mestom« (V. Mináč)[70] a že za dva 

mesiace sa rodí v Číne zhruba toľko detí, koľko je všetkých Slovákov v 

ČSSR…[71] 

Mináč r. 1955 písal: »Tých šesťdesiattisíc ľudí, čo tu žije v meste sampan-

ov…«[ 72 ] O tri roky neskôr Mňačko píše: »V Kantone žije stotisíc ľudí na 

sampanoch, ktoré nikdy nevyplávajú…«[73] Iní autori neuvádzajú nič alebo vše-

 
69  Hoffmeister, Pohlednice z Číny, 172. 
70   Mináč, V krajine, kde vychodí slnko, 70. 
71  Vyškrtnutá veta »Viem, nie je to pre nás nijako povzbudzujúce.« 
72 Mináč, V krajine, kde vychodí slnko, 102. »Sampan«—typ čínskeho dreveného člna. 
73  Mňačko, Ďaleko je do Whampoa, 123. 
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obecné čísla. Nám v Kantone povedali, že sampanového mesta niet—všetci jeho 

bývalí obyvatelia sú <16> už na brehu, v domoch. 

Akiste aj Mňačko, aj Mináč, aj Hoffmeister predali tak ako kúpili. Chyba 

lávky môže byť aj v tom, že Číňania používajú náš číselný systém i svoj tradičný a 

tak treba preratúvať nuly, overovať cifry. Hromadné údaje o celkovom národ-

nom hospodárstve sa nepublikujú, ani štatistické ročenky sa nevydávajú, takže 

hosť je odkázaný na prekladateľa. A keďže spravidla nepozná reč—je odkázaný 

úplne a bezvýhradne. 

Prekladateľka nám povedala: 

—Priemerný plat je 60–70 juanov, príjmy všeobecne sa pohybujú od 40 do 

150 juanov. 

Stotridsať dostáva napríklad spisovateľ, pracujúci niekde v redakcii, alebo—

oveľa, oveľa častejšie—v továrni či v komúne ako kádrový pracovník. Bicykel 

stojí 100–180 juanov. Neviem, koľko stál r. 1958, pretože L. Mňačko vtedy písal: 

»Bicykle, ktoré sú toho času veľmi dôležitou ľudovou potrebou, sú pomerne 

lacné.«[74] Platy sú zhruba na úrovni r. 1955. Ale ceny sa zdvoj—a v niečom 

späťnásobili, ako si všimol »môj starší brat« Jiří Marek. Ryža a múka je na prídel, 

na prídel je aj textil. 

A každý cudzinec dostáva na prídel informácie. 

 

 

Čínska atómová bomba nie je „papierový tiger“ 

 

Ak človek vedie paralelu s čínskymi počtami, musí poznamenať, že problémy a 

vzájomné nechápanie nevznikajú, prirodzene, len pri číslach. Celý postup 
 
74  Ibid., 156. 
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čínskeho myslenia a vyjadrovania treba akosi prekladať do európčiny, do nám 

známych pojmov a predstáv. Myslím, že popri klasickej grécko-rímskej logike 

mala by sa u nás[75] vyučovať ešte logika čínska, alebo aspoň všeobecne orientál-

na. A tiež africká. A v Číne zase európska… 

<17> Je stará známa vec, že ak Číňan nechce, nevie alebo nemôže niektorý 

pojem náležite vysvetliť, utieka sa k obraznému vyjadreniu. Tak vznikol naprí-

klad aj pojem »papierového tigra«. Prvý raz použil túto metaforu Mao Ce-tung. A 

to už v januári r. 1946 v rozhovore so známou pokrokovou publicistkou americ-

kého pôvodu, Annou Luisou Strongovou, ktorá žila v Moskve vyše tridsať rokov 

a krátko po druhej svetovej vojne odišla do Číny.[76] Mao Ce-tung považoval za 

»papierového tigra« čankajškovsko-americkú armádu, ktorá v decembri 1945 

porušila dohodnuté zmluvy a znova rozpútala občiansku vojnu. 

Teraz sa metafora »papierový tiger« používa predovšetkým na atómovú 

bombu. Je to metafora v duchu čínskej tradície, v duchu jej literárnych zvyklostí, 

v duchu ľudovej obrazotvornosti. A chápem aj to, že pre človeka, spisovateľa, 

mysliteľa a politika, ktorý žil svoje najplodnejšie roky v jen-anských hlinených 

jaskyniach a na ktorého myslenie to malo iste veľký vplyv, že pre takého človeka 

je atómová bomba ozajstným papierovým tigrom. Človek—politik, vychovaný v 

 
75  Vyškrtnuté slovo »začať«.  

76  Anna Louise Strong (1885–1970), americká novinárka a publicistka, podporovala stalinistický 

komunizmus sovietskeho typu a aj čínsky komunistický režim. Napísala viacero kníh o Soviet-

skom zväze a Čínskej ľudovej republike, v ktorých nekriticky obhajovala obidva režimy. Roku 

1949 ju v Moskve uväznili a obvinili zo špionáže v prospech USA. Od roku 1958 až do smrti žila 

v Pekingu. A. L. Strong v lete roku 1946 navštívila Yen’an a stretla sa s Mao Zedongom, ktorý 

všetkých ‘reakcionárov’ označil za  ‘papierových tigrov’ (zhi laohu ,�$).  Pozri »Talk with the 

American Correspondent Anna Louise Strong«, <www.marxists.org/reference/archive/mao/ 

selected-works/volume-4/mswv4_13.htm> (sprístupnené 4.9.2014). 
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Šanghaji alebo v inom veľkomeste by použil akiste inú a obsahovo dosť odlišnú 

metaforu… 

U nás sme náchylní preceňovať nebezpečenstvo atómovej bomby a atómovej 

vojny. Bodaj by nie! Ale aj podceňovať alebo celý problém zjednodušovať: »Čo sú 

nukleárne zbrane proti človeku, ktorý stvoril túto civilizáciu, ktorého rozum 

pochopil zmysel ľudskej práce a ľudského snaženia a ktorého srdce bije za život!« 

(V. Mináč, 1955).[77] Zdá sa však, že ako nemôžeme napríklad krízové zjavy v ži-

vote mládeže vysvetľovať iba »atómovými komplexami« a »nukleárnou psychó-

zou«, tak sa ani nedá súhlasiť s tým, že »víťazné národy mimoriadne rýchlym 

tempom vytvoria na ruinách zničeného imperializmu tisíc ráz vyššiu civilizáciu,  

<18> než za podmienok jestvujúceho kapitalizmu, vybudujú svoju skutočne nád-

hernú budúcnosť«. (časopis Chun-ce, 1960)[78] 

Akokoľvek nám to nie je po srsti, predsa si však musíme uvedomiť, že 

Číňania neberú politiku Nemeckej spolkovej republiky tak vážne ako my. My zas 

neberieme, totiž—necítime tak aktuálne napr. politiku Malajzie. Tieto rozdielne 

životné pocity národov a politikov samé o sebe vytvárajú rozpory. V čínskych 

podmienkach, kde človek je len súčasť masy, kde individualita, osobnosť 

neznamená takmer nič, v podmienkach obrovskej krajiny s obrovskými neobýva-

nými priestormi, s obrovskou roztrúsenosťou obyvateľstva avšeobecnou nízkou 

výrobnou a civilizačnou úrovňou života—v týchto podmienkach sa môže atómo-

vá bomba zdať naozaj len »papierovým tigrom«. 

 

 
77  Mináč, V krajine, kde vychodí slnko, 14.  

78  Pravdepodobne časopis Hongqi &? (Červená vlajka), ktorý vydával v rokoch 1958–1988 Ústred-

ný výbor Komunistickej strany Číny. 
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Obr. 5 

»Na kantonskej výstave čínskeho exportu je aj zákutie ženskej módy.« 

 

 

Pochopiť znamená poznať 

 

Marxizmus v krajinách víťazného socializmu nezaznamenal želateľný tvorivý 

rozvoj, nevyvodil príslušné závery z vedecko-technickej revolúcie posledných 

desaťročí a nebol pripravený na riešenie takých rozporov, aké sú dnes v socialis-

tickom tábore. Tu nejde o to, aby boli hotové schémy na desaťročia a stáročia 

dopredu. Ide o to, aby sme boli v stave riešiť veci na úrovni, zásadovo, bez po-

dráždenia a nadávok. Aby sme vedeli na úrovni a nielen tak propagandisticky 
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odpovedať aj na také nepríjemné otázky, ako napr.: v čom väzí totálne zaostá-

vanie poľnohospodárskej výroby, prečo sa prejavy tzv. kultu osobnosti prejavujú 

takmer zákonite medzi víťaznou vedúcou gardou revolúcie atď. 

Mám veľa dôvodov tvrdiť, že naša novinárska i vedecká publicistika sa len 

veľmi chabo vyrovnáva s otázkami, ktoré nastoľuje napríklad už len taká 

RVHP.[79] Dvadsať rokov píšeme o Rumunsku, Maďarsku, Bulharsku, Poľsku a 

pravdaže o SSSR buď krasoreč-<19> nícke úvahy, buď zdvorilostné spisy o úspe–

choch alebo prípitkové kázne. A keď príde na lámanie chleba, nie sme ho vstave 

rozlomiť. Nebolo by načase s tým skoncovať? Komu to pomáha, cui prodest? 

Nám iste nie. A našim priateľom ešte menej. 

Znie to síce paradoxne, ale jeden z dôkazov socializmu ako svetovej sústavy 

je aj to, že je schopný vyvinúť i typ juhoslovanského, i typ čínskeho i typ kubán-

skeho socializmu. Keby sme boli veci skúmali, pravdivo objasňovali, neboli by 

nás »zaskočili« toľké udalosti. V to počítajúc i prudkú zmenu politiky KS Číny 

po XX. sjazde KSSS. 

Vráťme sa však k číslam, k Hoffmeistrovmu údaju. Žiaľ, ja naozaj nemôžem 

napísať, koľko má Čína obyvateľov. Môžem len konštatovať, že antipopulačná 

propaganda, poradne, osvetové kútiky ap., ako o nich písali naši autori, sa už ne-

nosia. Počet detí je vnútornou vecou rodiny, resp. matky, ktorá—ak je zamest–

naná—má po narodení dieťaťa 56 dní materskej dovolenky. Celkový dojem je 

stále rovnaký: veľa, veľmi veľa ľudí. Preto sa človek nediví, že »čínskym mestám 

praskajú švy«, ako výstižne napísal pred rokmi ktorýsi náš autor. A človek sa 

nediví ani tomu, že sa Číňania vytasili s požiadavkami na »prerozdelenie« Ázie. 

Veľká populácia, ohromná masa obyvateľstva už samotnou svojou existenciou 

 
79  Rada vzájomnej hospodárskej pomoci—medzištátna hospodárska organizácia socialistických 

krajín so sídlom v Moskve, fungovala v rokoch 1949–1991. ČĽR nikdy členom RVHP nebola. 
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vplýva na vytvárania politickej línie. S postupom času bude vplývať iste čoraz sil-

nejšie. Vraj ešte za Stalina sa obrátili Číňania na SSSR s istými návrhmi ohľadom 

sibírskych pohraničných oblastí. Stalin im vtedy vraj zdvorilo, po gruzínsky, ale 

jednoznačne dal najavo, že v tomto smere nemá nijaký záujem. 

Číňania tvrdia, že majú zo všetkých socialistických krajín najmenej ornej 

pôdy na hlavu obyvateľa. Človek si to nevdojak pripomenie, keď vidí celé oblasti 

lysých, nekultivovaných <20> pahorkov a keď myslí na veľké neosídlené oblasti 

vnútornej Číny. 

 

 

»Zázračné« liečenie 

 

Žeň-šeň [80] s vysokým obsahom sperminu a 

kolaminu prišiel na pomoc novej Číne. 

Konečne je lacnejší, už štyri roky ho pestujú na 

žeň-šeňovej plantáži. 

V. Ferko: Tajfún je dobrý vietor, 1959.[81] 

 

Lenže ten umelo pestovaný, plantážový žeň-šeň je čosi také ako rychlená 

zelenina alebo človek, živený pilulkami. Nemá to kvalitu. Ale cudzinci sa po tom 

všelieku a zázračnom prostriedku stále zháňajú. A to predovšetkým v nádeji, že 

doma sa pred manželkami alebo milenkami zaskvejú v nebývalej sile. 

Ja som si nedoniesol ani žeň-šeňovú múčku, ani korienok, ani tabletku. Aj 

ten zlacnený žeň-šeň je dosť drahý (od štyridsať juanov hore). A pretože nie som 

 
80  Renshen ��, koreň rastliny, využíva sa ako liečivo v tradičnej čínskej medicíne.  

81  Ferko, Tajfún je dobrý vietor, 91. 
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dosť bohatý, aby som kupoval lacné veci, dal som sa na akupunktúru. Totiž—

musel som sa dať. 

—Ty máš z pekla šťastie,—hovorí mi kolega Marek,—že ťa ischias chytil tu, 

v Číne. Keď som tu bol prvý raz, člen našej delegácie dostal tesne pred odletom 

prudký záchvat ischiasu. Náš lekár, ktorý lieči, prirodzene, európskou medicínou, 

hovoril: tri–štyri týždne ležať. Potom prišiel čínsky lekár liečiaci tradičnými 

čínskymi spôsobmi a… Však uvidíš. 

Zvíjal som sa okolo postele, ako na potvoru sa mi ešte aj tri razy kýchlo, 

tušoval som ostré bolesti tupými grimasami. V duchu som si nadával, že som sa 

tak slabo obliekol, prečo som <21> sa v tom GAZ-íku[82] neviezol ležmo, že som 

bol síce opatrný na slová ale nie na pohyby. Vtom vošiel do miestnosti Číňan v 

bielom plášti. Pozrel na mňa, prikázal mi vyzliecť sa a ľahnúť. Kolega Marek sa 

zmenil zo spisovateľa na ošetrovateľa, ktorý vie pacientov rýchle a jemne 

vyzliekať. Číňan v bielom plášti mi popreberal na klávesoch chrbtice, uspokojene 

pokýval hlavou a vytiahol z vrecka plášťa podlhovastú kovovú krabičku. Vytiahol 

z nej na dobrú piaď tenučkú ihlu, kolega Marek sa usmial, ako sa usmievame pri 

stretnutí so starým dobrým známym, Číňan v bielom plášti sa ku mne priblížil, 

prstami našiel na stehne potrebný bod, chumáčikom vaty pretrel pokožku a—

ihla sa mi stratila v svaloch, pôsobiac oveľa menšiu bolesť, než spôsobujú 

injekcie. Číňan v bielom plášti krútivým pohybom zasúval ihlu stále hlbšie, až mi 

odrazu šľahol do päty elektrický bolestivý pocit. 

—Chao, chao,[83]—povedal doktor a sotva znateľne sa usmial.  

Prekontroloval mi nohu, vpichol druhú ihlu z opačnej strany kolena, tretiu 

šikmo do lýtka, zavŕtal dnu, až kým som znova nemykol pätou. 

 
82  Terénne vozidlo sovietskej výroby, vyrábali ho v meste Gorkij závody GAZ. 

83  Čínsky hao, hao ��, ‘dobre, dobre’. 
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—Chao, chao,—spokojne zašepkal a chlácholivo sa usmial. Potom vytiahol z 

vrecúška nejaké machnaté byliny, ušúľal z nich tri chumáčiky, nastokol na konce 

ihiel a zapálil. 

—To mám namiesto pohrebných sviečok?—pokúsil som sa dosť neúspešne 

žartovať, keď sa izbou rozniesla lahodná vôňa a pocítil som v svaloch príliv tepla. 

Nepodareným žartom som sa pokúsil zakryť svoje obavy. Dal som sa pichnúť 

celkom ľahkomyseľne. A čo, ak mi jednu chorobu vyliečia a druhú vytvoria? Čo 

ak začnem odrazu koktať, alebo začnem trpieť nespavosťou, alebo—nebodaj!—

budem musieť celé vreckové utratiť za žeň-šeň... Číňan v bielom plášti ma však 

nenechal rozjímať. Vytiahol zošit  <22> a starostlivo si zapísal moje nacionále, 

prekonané choroby, dátum futbalového zápasu, pri ktorom sa mi to stalo prvý 

raz a tak ďalej. Netrvalo to viac ako desať minút. Ešte mi povedal, že namiesto 

horiacich byliniek zavádzajú dnes do tela cez ihly elektrinu, ale že on mi to chcel 

urobiť prísne tradičným spôsobom. Zavrel zošit, pristúpil ku mne, temer 

nebadateľne vytiahol všetky tri ihly, miesta vpichov potrel dezinfekčným 

prostriedkom, ihly zabalil do osobitného papiera a vraví mi:  

—Vstaň a choď... 

Zdalo sa mi, že som sa ocitol v Biblii. Ale predsa som len poslúchol—aj keď 

ten Číňan v bielom plášti nebol Ježiš Kristus ale—ako som sa v priebehu kúry 

dozvedel—doktor U. a ja som vstal a išiel. Vstal som a išiel!!! Po ischiase ani 

chýru ani slychu! A neodstránil ho ani injekčný novokain kombinovaný s B12, ani 

tri týždne piešťanského bahna, ani zdĺhavá bratislavská gymnastika alebo pražská 

operácia chrbtice, ale jednoduchá ihla, ktorou liečia v Číne už vyše tisíc rokov 

nielen ischiatické, ale takmer všetky nervové bolesti! 

Akupunktúra je taká rozšírená, že túto metódu liečenia ovláda prevažná časť 

vidieckej inteligencie a väčšina straníckych pracovníkov. Ako to upevňuje ich au–
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toritu medzi pospolitým ľudom—o tom, dúfam, netreba hovoriť. Potom som 

videl na šanghajskej priemyselnej výstave rôzne druhy ihličiek, skleného človeka s 

množstvom vpichových bodov, tisícročné lieky—tigrí zub v pálenke, včeliu ma-

terskú kašičku vo víne, rôzne sušené pandravy, múčku z jeleních parohov, desiat-

ky rôznych bylín a vedľa toho desiatky rôznych čínskych penicilínov, čínskych 

novokainov a iných moderných liekov. 

 

 

<23> Vlastnými silami 

 

Na prednej stráži sú aj československé 

obrábacie stroje. 

V. Mináč: V krajine, kde vychodí slnko, 1955. [84] 

 

Znie to pekne, znie to hrdo, ibaže to už nie je pravda. Pravda je takáto: Čína sa 

oslobodila spod jarma imperializmu a feudalizmu vlastnými silami, Čína vlast-

nými silami buduje socializmus. 

Čo je to—vlastnými silami? 

To je napríklad papiereň v Kantone, sčasti postavená pred revolúciou, sčasti 

po nej, papiereň, v ktorej sa drevo čistí po čínsky—primitívne ručne a papier sa 

vyrába po fínsky—strojovo, automaticky. Vlastnými silami znamená, že ten fín-

sky stroj sa kúpil za peniaze čínskeho ľudu. To by som ešte ako-tak chápal, to 

ešte má logiku. 

Ale čo s týmto? 

 
84  Mináč, V krajine, kde vychodí slnko, 77. 
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Ideš po továrni na obrábacie stroje, hľadia na teba oči šanghajských robot-

níkov a oči strojov z celého sveta. A vedľa tých strojov z celého sveta či vlastne 

oproti nim stoja iné, im navlas podobné, ibaže majú čínske výrobné značky. Aj to 

je vlastnými silami? 

Aj to, lebo ich urobili ruky čínskych pracujúcich. 

Všetka česť im, tým rukám, naozaj, všetka česť, sú jemné, citlivé, zručné, 

majstrovské. Ale tie stroje neurobili samé od seba, len tak z hlavy, len tak z ničo-

ho. Urobili ich podľa strojov, v ktorých je zhmotnená stáročná kultúra mnohých 

národov, výsledok stáročného technického rozvoja. Dá sa teda povedať, že je to 

akási nepriama pomoc a teda nielen vlastné sily. <24> Nie, to sme my vlastnými 

silami. A vedú človeka ohromnými sálami šanghajskej priemyselnej výstavy 

(päťdesiat percent priemyslu je sústredené v Šanghaji, teda ani v Pekine, ani v 

Nankine, ale v Šanghaji, ktorý bol celé stáročia doslova okupovanými európskymi 

obchodnými a priemyselnými spoločnosťami), vedú človeka ohromnými sálami 

kantonskej výstavy čínskeho exportu, v ktorých sa jagajú moderné čerpadlá, 

traktory, autá, umelé hmoty, turbíny, kotle, celé zubné ambulancie, rádiá, látky, 

tranzistory a všetko je to Made in China a všetko je to vlastnými silami. A nik sa 

ani len slovom nezmieni o vzoroch podľa ktorých ich vyrobili, ani o technickej 

dokumentácii, ktorú na to použili. 

Možno v tom bráni príslovečná čínska skromnosť.[85] 

Možno, že téza »vlastnými silami« je potrebná na pozdvihnutie národnej 

hrdosti, na vypestovanie národného sebavedomia. Možno, že sa tak čelí pocitom 

 
85  Vyškrtnutý celý odsek: »Ani by som si to tak veľmi nevšímal—podobné veci sa robia aj u nás. 

Ale aspoň nekričíme do sveta, že to, čo kopírujeme, sú naše vlastné vynálezy. Síce—aj to sa stáva 

a môže stávať pri stave dnešnej našej technickej a kultúrnej informovanosti. A stáva sa to nielen 

pri rôznych zlepšovateľských a iných návrhoch, ale aj v umeleckej oblasti—keď to “autorom” 

vynáša... « 
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menejcennosti, alebo sa pestuje nacionálna pýcha. A možno že je to ozvena 

hrdinských rokov, keď vojaci Červenej armády získavali naozaj všetko »vlastnými 

silami«. Ešte dnes vidno po múzeách—v Pekine i v Jen-ane—domácky vyrobené 

mydlo, primitívne vyrobený papier, ručne utkanú látku, amatérsky zhotovenú 

obuv, naivne vyrobené zbrane, neobratne zviazanú knihu. 

Napokon—nech už tie stroje vyrobia akokoľvek, hlavná <25> vec, že ich 

vyrobia, že ich dokážu vyrobiť. Propagandistické využitie výsledkov práce ľudu 

je už iná, ale nijako nie nepodstatná vec... 

 

 

Ľudové komúny 

 

Heslo »vlastnými silami« sa razí hlavne v komúnach. Neráčte si, prosím, myslieť, 

že čínska komúna je naše roľnícke družstvo. Čínska komúna je—zhruba—náš 

starý okres. Len kvôli osvieženiu pamäti pripomeniem, že komúny sa začali utvá-

rať roku 1958. V tom roku L. Mňačko napísal: »V Číne združstevnili dedinu za 

tri-štyri roky—úplne, bez ťažkostí a komplikácií.«[86] Neviem, či to bolo naozaj 

tak—bez ťažkostí a komplikácií. Ak vezmeme však do úvahy poslušnosť a 

skromnosť čínskeho človeka, akiste to tak bolo a hádam aj skôr. S komúnami 

však boli aj ťažkosti aj komplikácie. 

Začali sa zakladať nielen ako výrobné, ale aj ako spotrebné spoločenstvá. 

Dnes majú už len charakter výrobný. Začali sa zakladať ako obrovské giganty, 

dnes sú oveľa menšie. Totiž—menšie v čínskych pomeroch. Zhruba povedané—z 

desiatich družstiev vznikla jedna komúna. Presnejšie povedané—komúna zväčša 

vznikla v takej rozlohe, akú predstavovala tradičná čínska správna jednotka—
 
86  Mňačko, Ďaleko je do Whampoa, 206. 
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šiang,[87] na čele ktorej stál cisárovým úradníkom menovaný hejtman. Na čele 

komúny je správa, pätnásťčlenná, volená na dva roky. V komúne Šin-Ťiao88 pri 

Kantone, v ktorej žije 45.000 ľudí, je 40 politicko-organizačných pracovníkov. 

Komúna totiž nie je len výrobná, ale aj najnižšia správna, administratívna 

jednotka. Tým sa líši od družstva. A ešte tým, že organizuje nielen poľno-

hospodársku, ale aj remeselnícku a ľudovú umeleckú výrobu, rybárstvo, pesto-

vanie húb, zavodňovanie, opravy strojov, výrobu stavebných materiálov ap.  

<26> Prečo sa komúny zakladali? 

Preto, že majú viac prostriedkov a viac možností a že »KS Číny a predseda 

Mao štúdiom skúseností ľudu a ich zovšeobecnením dospeli k tomu, že treba 

vydať rezolúciu ÚV s odporúčaním zakladať komúny« (citát z časopisu La Chine 

en reconstruction[89]). Preskupenie družstiev do komúny trvalo oveľa menej ako 

združstevnenie. Či bolo aj menej ťažkostí—to sa človek nedozvie. 

Heslo »vlastnými silami« sa v komúnach chápe doslova. V spomínanej komú-

ne pri Kantone sme videli napríklad lodenicu, kde si komúna sama vyrába 

dopravné člny. Tie sa plavia po kanáloch, ktoré si komúna sama zbudovala. A ka-

nály sú napustené vodou, ktorú zachytili komúnou postavené nádrže. A priepuste 

nádrží majú vráta zo železa, vyplaveného v zlievárni komúny. A múry zlievárne sú 

z tehiel, ktoré umiesila a vypálila komúna. Komúna si sama páli vápno, sama 

vyrába umelé hnojivá, sama stavia školy, sama do nich dáva polovicu učiteľov, 

 
87  Xiang 6 ‘obec, mestečko’, tradičná čínska administratívna jednotka na lokálnej úrovni v cisár-

skej Číne aj v Čínskej ľudovej republike. 

88  Xinjiao 7P, dnes súčasť Kantonu. 

89  Mesačník vychádzajúci od roku 1952 v Číne v anglickej (China Reconstructs) a ďalších jazykových 

verziách (vrátane francúzskej), od roku 1990 sa premenoval na China Today. Jeho cieľom je pre-

zentovať úspechy budovania socializmu v Číne, určený je zahraničným čitateľom. 
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sama stavia nemocnice, sama organizuje obchod, sama sa stará o pôrodnice a cin-

toríny.  

Autori starších kníh ma začnú upodozrievať—aké cintoríny? Nijaké sme 

predsa nevideli. To je fakt, väčšinou sú hroby ešte stále roztrúsené po poliach. 

Ešte stále sa ľudia pochovávajú tam, kde sa im v živote najviac páčilo, tam, kde 

im kedysi patrila roľa alebo kde mali záhumienok. Osamelé hroby a náhrobné 

kamene prekážali však kanálom, stavajú sa do cesty traktorom—preto sa začali 

zakladať cintoríny. A predovšetkým pre zahraničných Číňanov, ktorí prišli um-

rieť do svojej starej vlasti. Umrieť v rodnej zemi takmer nie je ani želanie ale 

»nábožensko«-vlastenecká povinnosť voči predkom i potomkom. 

Aj zakladanie cintorínov je súčasť kultúrnej revolúcie. 

Vráťme sa však do komúny Šin-Ťiao. Zaviedli nás tam aj ku <27> svojej 

komunálnej vysokej peci. Alebo to bola oceliareň? Prípadne zlieváreň? Neviem, 

asi všetko dohromady. Železo, oceľ sa tam vyrábala ako za starých Keltov. Veľká 

rúra, podobná stredovekému delu, uprostred zavesená na dvoch stĺpikoch. Kvôli 

jednoduchosti ju nazývajme konvertorom. Pod konvertorom a v konvertore an-

tracitová žiara. A všade naokolo natĺkajú chlapi a dievčatá pieskovú zmes do 

foriem. Majster občas zájde ku konvertoru, odleje do žufane trochu železného 

kakaa a naleje do pripravených foriem. Vyrábajú sa ozubené kolieska. Vonku ich 

už ležali celé stovky—tých, čo sa nevydarili. Ale som presvedčený, že aj keď sa 

ich tristo—štyristo nevydarilo, štyristo prvé sa vyvedie a to je práve to, čo potre-

bujú na traktor alebo na priehradný rumpál či na nejakú inú mašinku. 

U nás v takých prípadoch kúpime náhradnú súčiastku. A keď jej niet—

traktor stojí. A keď sa taká istá súčiastka pokazí na desiatich traktoroch—stojí 

ich desať. A keď sto... Teraz však nejde o to. Ten čínsky spôsob je asi v Číne 

potrebný, nevyhnutný, jedine možný. V Číne nejestvuje problém pracovných síl. 
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Skôr problém ich nadbytku. Súťaž: stroj—ľudská pracovná sila vyhráva a ešte 

dlho bude vyhrávať ten skromný, nenáročný, húževnatý a pritom bezkonfliktový 

a bezkomplexový čínsky kuli, čínsky robotník, čínsky roľník. To platí najmä o 

poľnohospodárstve a o juhu. Ktovie, ako sa to všetko bude meniť, keď sa pomi-

nie problém jednej misky, jedného lavora, jedných šiat, jedných topánok. A kto 

vie, ako sa to všetko bude meniť, keď v Číne je to všetko akosi príliš zavedené a 

zabehané na ručnú výrobu: i sádzanie novín v tlačiarni, i sadenie plodín na poli i 

ručné dopracúvanie poloautomaticky vyrábaných súčiastok... 

To sú však ich problémy a nie naše. Je to[90] celkom <28> tak? Stupeň hos-

podárskej vyspelosti, úroveň výroby ovplyvňuje aj spoločenské myslenie. A kore-

ne niektorých čínskych politických názorov, ktorá sú nám veľmi vzdialené, treba 

hľadať tak isto v ekonomike ako v tisícročnej kultúrnej tradícii. A v tomto 

zmysle—ak už neberieme do úvahy prirodzenú blízkosť a jednotu, vyplývajúcu 

pre naše krajiny zo spoločného svetonázoru i zriadenia—v tomto ohľade je to aj 

naša vec. 

 

 

Originály imitácie 

 

Tradícia napodobňovania je v Číne veľmi stará. V mestách, kde sú múzeá, učia 

deti písať tak, že ich vodia k starým kamenným stélam, pokrytým písmom sta-

rých majstrov. Mladí maliari sa učia maľovať tak, že robia kópie majstrov. A maj-

strovstvo sa dosahuje až vtedy, keď je to navlas. Preto len Číňan—odborník 

môže posúdiť, či naozaj ide o originál Či-paj-šiho,[91] alebo o úspešnú napodo-

 
90  Vyškrtnuté slovo »však«. 

91  Qi Baishi@�� (1864–1957) jeden z najvýznamnejších čínskych maliarov 20. storočia. 
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beninu, či naozaj ide o originálnu starú bronzovú sošku spred tritisíc rokov, alebo 

o výrobok umeleckých dielní. Tým sa však napodobovanie nekončí. Predmety, 

vyrobené z lakovaného dreva, nie sú z dreva, ale z mnohonásobných vrstiev 

napúšťaného a lepeného papiera. Váza, vyzerajúca na keramickú, je z emailu. 

Bronzová busta Mao-Ce-tunga je z hliny. Videli sme ju vo Fu-sane,[92] v škole, 

kde sa špeciálne zaoberajú tým, ako bronzový vzhľad dosiahnuť z porcelánu, pa-

pierový z plechu, mramorový z dreva atď. Fakt je, že v tom dosahujú veľké 

úspechy: imitované predmety sú »navlas«, na nerozoznanie. Ak sa chce človek 

presvedčiť, musí si na to poklepať, poťažkať to, omakať.  

Podarilo sa vám už poklepať si na niečiu myšlienku? 

Skúsili ste už omakať niečí názor? 

Podarilo sa vám to? Mne nie.  

Aspoň v Číne nie. 

 

 

 
92  Pravdepodobne Fushan 3� v juhočínskej provincii Guangdong. 
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<29> Čínsky Tuzex 

 

V zahraničí žije vyše 30 miliónov Číňanov. Ich 

zväzky s vlasťou sa neoslabujú ani po dlhých 

rokoch odlúčenia. Každoročne sa ich tisíce 

vracajú, aby jeseň svojho života dožili doma, 

aby boli pochovaní v rodnej zemi. Aby mali 

účasť na spriemyselnení svojej krajiny, dávajú 

štátu k dispozícii svoje úspory. 

V. Ferko: Tajfún je dobrý vietor, 1959.[93] 

 

Zahraniční Číňania sú veľmi dôležitou »položkou« čínskeho hospodárskeho i po-

litického života. Číňan sa v zahraničí uplatní, ale cudzinec v Číne nie (je známy 

unikátny prípad tzv. kantonských židov, ktorých čínsky živel úplne pohltil alebo 

vytlačil). Nejde totiž o nijakých chudákov alebo korunkových sporiteľov, ale o 

zámožných obchodníkov a podnikateľov, ktorí nedávajú svojej starej vlasti len 

„svoje úspory“, ale predovšetkým svoje zisky. Ich patriotizmus je silnejší ako ich 

politické náhľady. Zato im ľudová vláda poskytuje osobitné hotely, osobitné 

obchody a celý rad rôznych iných výhod a úľav. Najväčšou výhodou je, že 

zahraniční Číňania prichádzajú (a poprípade aj odchádzajú) kedy chcú a ako 

chcú. Zato poskytujú ľudovej vláde svoje znalosti—ktoré nie sú opomenuteľné, 

svoje devízové prostriedky—ktoré nie sú nijako zanedbateľné a svoje styky—

ktoré nie sú bezvýznamné. 

Títo zahraniční Číňania sa nevracajú do Pekinu cez Moskvu, <30> ale spra-

vidla cez Hong-Kong, prípadne Macao. Hong-Kong a Macao je aj brána, ktorou 

 
93  Ferko, Tajfún je dobrý vietor, 58. 
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prúdia do Číny rôzne stroje, zariadenia, tovary, ktoré by inak Čína nedostala, 

alebo len veľmi draho. Ak teda budete uvažovať na tému »prečo sa ľudová Čína 

nezbaví chorobných imperialistických a kolonialistických nádorov na svojom 

tele«—nezabudnite na predchádzajúce riadky. 

 

 

Milosrdná revolúcia 

 

Republiku vyhlásili v Číne r. 1911. Keďže bol cisár malý, iba trojročný, vládla 

zaňho ako regentka jeho stará mať. Bola zlá, surová, pomstivá. Neprežila skazu 

cisárskeho trónu. Prežil ju však mladučký cisár, či vlastne—potomok cisárskej 

rodiny. Prežil aj všetky revolučné zvraty a dnes žije v Pekine. Napísal knihu, v 

ktorej sa dojímavo priznáva, ako ťažko sa zbavoval feudálno-despotických čŕt 

svojej povahy, ako mu pomáhala ľudová vláda zbaviť sa vášne mamonárstva, ako 

sa pod vplyvom celonárodného nadšenia pracujúcich zmenilo jeho myslenie, ako 

začal nenávidieť a ako odsudzuje výčiny svojich cisárskych predkov.94 

Čo by sme boli s takým cisárom urobili my, keď sme si nevedeli a nevieme 

poradiť ani len s Masarykom? 

V Komúne čínsko-vietnamského priateľstva pri Pekine nám tajomník stra-

níckej organizácie povedal: 

—Tam v tom dome žije bývalý statkár. Nechcete ho navštíviť a porozprávať 

sa s ním? 

 
94  Autor píše o Aisinovi Giorovi Puyi 8A (1906–1967), poslednom vládcovi mandžuskej dynastie 

Qing vládnucej v Číne v rokoch 1644–1911. Napísal autobiografickú knihu, ktorá vyšla aj v čes-
kom preklade M. Hálu—Byl jsem posledním císařem čínským (Praha: Panorama, 1990). 
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Nechceli sme. Z jedného jediného dôvodu, aby sme si nemuseli vypočuť 

prednášku o úspechoch komúny, o budovaní socializmu a nutnosti boja proti 

americkému imperializmu z takých, nám celkom, celkom nezvyklých úst... 

Buržoázia sa v Číne—ako mi to potvrdzujú aj všetky naše <31> knižky o Čí-

ne—nelikviduje, ale prevychováva. Akými metódami—to sa už vie menej. Do r. 

1963—ako píše V. Ferko—malo sa skončiť »obdobie súkromného podielnictva v 

štátnom sektore«.[95] Fakt je, že to obdobie sa skončilo a dnes už aj posledný 

pouličný predavač je členom nejakého družstva alebo obchodného cechu. Slo-

vom—súkromníci sa rozplynuli presne podľa harmonogramu. 

 

 

Čung-Kuo – Ríša stredu 

 

Vlastenectvo všetkých veľkých národov má vždy trocha zvláštny charakter—ak 

už nechcem povedať priam agresívny. Tak ho má aj čínsky patriotizmus. Ak v r. 

1955 bol »Pekin hlavné mesto Ázie« (V. Mináč),[96[ dnes sa snaží byť hlavným 

mestom sveta. Totiž sveta bez Európy—tá sa okrem Albánska[97] neberie na ve-

domie. Dávno sa zabudlo na heslo: Ázia—Áziatom. Tak isto, ako USA zabudli na 

Monroeovu doktrínu.[98] Nová situácia sa dá vystihnúť skôr takto: farební všet-

kých krajín, spojte sa! 

 
95  Ferko, Tajfún je dobrý vietor, 35. 

96  Mináč, V krajine, kde vychodí slnko, 13. 

97  Albánska ľudová republika pod vedením Envera Hodžu (1908–1985) sa po sovietsko-čínskej 

roztržke na prelome 50. a 60. rokov ako jediná východoeurópska socialistická krajina pridala na 

stranu Číny a udržiavala s ňou blízke politické I ekonomické vzťahy. 

98  Túto zahraničnopolitickú doktrínu vyhlásil americký prezident James Monroe roku 1823. Južnú 

a Severnú Ameriku deklaroval ako zónu vplyvu USA, ktoré si vyhradzujú právo zasiahnuť proti 

kolonizačným pokusom akýchkoľvek iných mocností na týchto kontinentoch. 
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Na to, že aj biela je farba, že aj bieli sú teda farební, na to sa veľmi usilovne 

zabúda. 

Pekin, Šanghaj a Kanton sú plné Japoncov, Indonézanov, Afričanov a Juho-

američanov. 

Novozélandský marxistický časopis má taký obsah, ako keby ho redigovali 

redaktori Peking review.[99] 

Austrálska marxistická skupina vyhlasuje, že ázijské problémy sú v popredí 

svetového diania. 

Vedecké sympózium v lete 1964, ktoré poctil svojou návštevou aj predseda 

Mao, vyhlásilo v záverečnom komuniké, že »vedci Ázie, Afriky, Južnej Ameriky a 

Oceánie majú spoločné problémy i spoločné úlohy«.[100] 

Ako potvrdil dokumentárny film, hocijakého delegáta hocijakej organizácie z 

týchto krajín vítali pri oslavách pätnáste- <32> ho výročia vzniku ČĽR takmer so 

všetkými štátnymi poctami. Zástupcov európskych socialistických krajín privítali 

en bloc jedným krátkym šotom a jednou vetou. 

Keď sa reční, proti komu treba bojovať, tak sa jedným dychom vyhlasuje: 

—Proti americkému imperializmu, reakcionárom všetkých krajín a 

moderným revizionistom…[101] 

Diabolizácia imperializmu sa »umocňuje« satanizáciou revizionizmu... 

 
  99  Týždenník vydávaný od roku 1958 v Číne, ktorého cieľom bola propagácia režimu v zahraničí. 

100  Autor sa pravdepodobne odvoláva na Maove vyjadrenie pri stretnutí s ľavicovými a komunistic-

kými predstaviteľmi z Ázie, Afriky, Latinskej Ameriky a Oceánie 9. júla 1964—pozri Mao 

Zedong waijiao wenxuan 	F ���G [Vybrané texty Mao Zedonga o diplomacii] (Peking: 

Zhongyang wenxian chubanshe, 1994), 534–539.   

101  Čínska oficiálna rétorika (‘sovietsky revizionizmus’,  ‘chruščovovský revizionizmus’) túto nálep-

ku používala od začiatku 60. rokov pri kritike vývoja  v Sovietskom zväze a jeho satelitoch. 
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Kdejaký afro-ázijský »pokrokár« alebo »demokrat« je dnes Pekinu bližší ako 

európsky komunista. To už prestáva byť otázka ideológie. To je už niečo celkom 

iné... Je prirodzené, že Číňania nemôžu mať nijaké dobré spomienky na Euró-

panov, ktorí ich po celé stáročia klamali, okrádali, ohlupovali, utláčali. Starí šang-

hajskí komunisti nemôžu len tak cez noc zabudnúť na ópiové brlohy a na to, ako 

sa ich dievčatá museli predávať za pár fenov vo Veľkom svete (dnes je toto 

stredisko šanghajskej zábavy robotníckym klubom, kde sa každý večer hrá 

niekoľko divadelných predstavení, kde sa dá slušne najesť a slušne zabaviť). 

Teraz, už vyše desať rokov, brlohov a verejných domov niet. A ak by si ich dákou 

divnou hrou osudu vyžiadal svetácko-námornícky život Šanghaja—tak iste by v 

tých nevestincoch a »atómových« lupanároch neboli Číňanky, ale Európanky... 

 

 

Rekordy a nielen v plávaní 

 

Zdravý národ, čistá rasa, vyspelý ľud. A preto sa každé ráno cvičí. Cvičia lekári i 

ministri, študenti i textiláčky, predseda Mao i osamelý človek na svojom dvor-

čeku v Kantone, ako sme ho videli z okna nášho hotela. Doháňa sa všetko, v čom 

boli Číňania slabí: chémia i horolezectvo, jazyky i figuratívna maľ-<33> ba. Prav-

da, len postavy v hrdinskom postoji, nijaké polonahé ženy, tobôž nie akty. 

Zabraňuje sa akémukoľvek bližšiemu styku cudzincov s čínskymi ženami a diev-

čatami. Vyťahujú sa slávne tradície, a neslávne alebo nevhodné sa zabúdajú alebo 

sú už zabudnuté. A nad tým všetkým sa klenie ani nie ako skutočnosť, ale ako 

legenda osobnosť predsedu Maa, Mao-Ce-tunga. Múzeá sú ilustráciami jeho 

myšlienok a výrokov, každý sprievod sa začína jeho portrétom alebo sochou, 
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každý prejav sa končí jeho apoteózou. Pritom však tento Mao-Ce-tung každý rok 

prepláva nejakú rieku,[102] alebo urobí niečo nebožské. Či práve božské? 

Celé roky už ani veľmi nevychádzal na verejnosť. Preto sme mali veľké 

šťastie, že sme ho videli živého a podľa obrazu jeho sôch kynúceho dopredu, do 

diaľky a hore na tribúne v Pekine, kde stál zoči-voči burácajúcemu trištvrte-

miliónovému davu. Ten dav sa začal schádzať na Tien-An-men zavčas rána a vy-

držal skandovať a burácať heslá až do dvanástej. A potom ešte celé tri dni 

chodila celá Čína s transparentmi po uliciach a vyvolávala protiimperialistické 

heslá.[103] Keď to už trvalo tak dlho, odvážili sme sa poznamenať: 

—U nás namiesto sprievodov pracujúci venujú časť mzdy alebo výťažok 

nejakej brigády, poprípade inak získané prostriedky na konkrétnu pomoc 

revolúcie... 

—Naše protestné sprievody sú ohňom, ktorý vedie k všesvetovej revolúcii,—

odpovedali nám. 

 

 
102  Plávanie Mao Zedonga v čínskych veľtokoch (napr. v Dlhej rieke) bolo istým politickým ritu-

álom, ktorým demonštroval nielen fyzickú silu, ale aj záujem posilniť svoj politický vplyv. Tieto 

jeho športové aktivity boli široko medializované (napr. v júli 1966) v čínskej tlači. 

103  Z reprodukovanej fotografie M. Ferka je zrejmé, že sa zúčastnil na manifestácii čínskeho ľudu 

na podporu komunistického hnutia (inšpirovaného maoizmom) v Konžskej demokratickej re-

publike a proti americkej angažovanosti v tomto konflikte.  
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Obr. 6 

»Trištvrte milióna ich bolo na pekinskom námestí Ťien-An men. Od šiestej ráno do štvrtej 

odpoludnia. A burácali proti udalostiam v Kongu a burácali...« 

Toto sú veci, ktoré v Číne dnes najviac prekvapujú: na jednej strane ľavi-

čiarstvo—na druhej humanistická zhovievavosť, na jednej strane obviňovanie zo 

zrádzania revolúcie—na druhej strane ekonomická i iná ekvilibristika. Čínska 

logika je však taká obratná a dômyselná, že vie aj tieto protiklady <34> hravo 

vysvetliť a zaradiť pod jednu a tú istú zástavu. 

Možno, že sme na tú logiku ešte nedorástli. Možno záujmy čínskeho ľudu 

žiadajú také široké politické rozpätie. A možno že... ktovie. 
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Hroby Mingov 

 

Revolúcia vynáša na svetlo sveta mnohú slávu starých čínskych cisárskych 

dynastií. Nemyslím len na množstvo archeologických vykopávok, na veľkú prácu 

historikov, na záslužnú a objavnú činnosť etnografov, muzeálnych pracovníkov a 

zberateľov starožitností. Mám na myslí aj takú »maličkosť«, ako sú hroby 

Mingov. 

Naši »čínski« autori o nich písali. Totiž—o náhrobkoch, chrámoch, parkoch 

a modlitebniach, ktoré nad tými hrobmi boli. Lebo o samotných hroboch, o 

mieste, kde spočíva cisár, nevedel nik. Cisári si to zariadili podobne ako Džingis-

chán: každý, kto pracoval na jeho hrobe, každý, kto vedel o jeho hrobe—musel 

zahynúť. Aby nik nerušil večný mocnárov sen. 

Hrobky panovníkov dynastie Ming (1368–1644) sú v krásnom údolí na seve-

rozápad od Pekinu. Vedie k nim aleja, vytvorená zo sôch jestvujúcich i rozpráv-

kových zvierat. Od ťavy a slona—jeden vždy stojí a druhý sedí—až po psa. Údolie 

je obrátené svojím náručím k Pekinu. Preteká ním malá riečka. Trinásť hrobov je 

vlastne v objatí, mlčanlivom objatí skalných hôr. Po storočia náhrobky chradli, 

stromy choreli, stĺporadia zapadali zabudnutím. Až ľudová vláda nariadila gene-

rálnu úpravu hrobiek. Popri chrámoch bolo treba upraviť aj parky. Na jednom 

mieste sa musela premiestiť zosutá hlina. Bolo treba kopať. Široké motyky sa 

zaryli do zeme. Ich rytmický zvuk prehlušilo zrazu kamenné zacvendžanie. Nie 

kosa, ale motyka padla na kameň. A na <35> tom kameni—nápis vytesaný: 

—KOP 160 LI V NAZNAČENOM SMERE, PRÍDEŠ K BRÁNE, VEDÚ-

CEJ K HROBU MINGA... 
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To už boli na mieste činu archeológovia a historici, novinári a múzejníci. 

Všetci čakali, kedy sa široké čínske motyky prekopú do vzdialenosti 160 li od 

kameňa (ktorý—zamurovaný—vidieť aj dnes na pôvodnom mieste). Vzrušenie z 

objavovania faraónskych hrobov v Egypte sa prenieslo na sever od Pekinu. 

Ozvalo sa nové zacvendžanie. Lenže teraz to nebol iba kameň, ale celá kamenná 

tabuľa. A nie jedna ale dve. A nielen tak položené, ale zasadené v kamenných 

verajách a čapoch. Brána! Pokúšali sa ju otvoriť. Márne. Tri dni trvalo, kým prišli 

na to, ako odstrániť bez porušenia mramorovej brány kamenný stĺp, ktorý 

ochrancovia hrobu dômyselne zatiahli povrazom za dvere a tak ich poistili pred 

prípadnými kradmými rukami. 

Konečne sa krídla mramorových dvier rozleteli! Vedcov ovanul dusný spretý 

vzduch a pokynulo im točité kamenné schodište. Opatrne, očakávajúc stále nové 

a nové nástrahy, zostupovali dole, k ďalším kamenným dverám. Keď prekonali aj 

tie, ovanul ich nový vzduch: obsahujúci závan chrámových vôní. Kamenní draci 

na nich vycierali zuby. Kamenné nádoby na nich hľadeli zlovestnými čiernymi 

očami nedohoreného oleja—horel len dovtedy, dokiaľ bol v hrobke vzduch. A 

olej mal hlavne tú úlohu: vyčerpať z hrobky vzduch, aby sa telá pomalšie 

rozkladali. 

Narušitelia pokoja sa nedali zvábiť dvomi bočnými loďami hrobky, v kto-

rých ležia cisárovi dvorani a priatelia,—postupovali dopredu po hlavnej. Nové 

schody. Symbolická kamenná ohrada. A za ňou sa svetlá prudko odrážajú od 

zlatých tanierov, kalichov, zlatom pretkávaných brokátov, zlatých rukovätí šablí, 

od mohutného žezla—symbolu moci a spokojnosti, od cisárskej  <36> zlatej 

koruny a od záplavy iných zlatých predmetov. Za tým bohatstvom, za tým 

pokladom už mohlo nasledovať len jedno. A skutočne aj nasledovalo. 
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Rakve cisára (na ktorého smrteľník nesmel pozrieť) a cisárovnej (ku ktorej 

sa nesmel nik priblížiť) spráchniveli, ale ich červený náter sa ešte zachoval. Spod 

prachu hrozivo cerila zuby Mingova lebka. Hrozila nevítaným nevídaným vo-

trelcom. Panovník Ming im sľuboval pomstu. Panovník Ming! Teraz len o málo-

čo bezmocnejší ako za života... 

Hory minulosti 

 

Na kopce si treba v Číne dávať pozor. Najmä na náhodné pahorky. Podobne ako 

návršia v Pekine aj ony sú iste umelé. A skrývajú v sebe iste hrob nejakého cisára, 

slávneho mandarína alebo vojvodcu. Pri meste Si-An, pradávnom hlavnom meste 

Číny, začali planírovať pre stavbu malú vyvýšeninu. Sotva meter hlboko narazili 

na keramiku, potom na druhú a tak ďalej až sa z toho vykľul zázračný archeo-

logický objav—5.000 rokov stará dedina![104] Číňania nálezisko nikam nepre-

nášali, jednoducho okolo vykopávok postavili múry, zdvihli strechu a tak vzniklo 

originálne múzeum pravekého osídlenia. Veľmi jasne vidno základy chyží, 

ochranný val a ochrannú vodnú priekopu, primitívne pece, obilné jamy, nádoby, 

náradie, zbrane a aj nádoby, v ktorých pochovávali deti—všetko z hliny, kameňa 

a kostí. Zo všetkých exponátov ma však zaujala najviac misa, na ktorej bola 

kresba tváre s motívmi rýb. 

Ako vidno, už vtedy človek kreslil to, čím žil. A keďže žil starosťou o to, čo 

do úst a jeho hlavnou potravou boli ryby, krivky pier sa mu pretiahli do tvaru 

ryby, uši sa mu zmenili na rybie hlavy a vrkoč na temeni hlavy sa mu tiež preme-

<37> nil do podoby ryby. 

 
104  Autor navštívil múzeum kultúry Banpo �� na okraji Xi’anu, kde čínski archeológovia v polo-

vici 50. rokov objavili nálezy neolitickej kultúry.  
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Tá ryba je vlastne symbol konfuciánskej filozófie: snaž sa od života získať čo 

najviac; ak sa to však ukáže pre teba nedostupným, uspokoj sa aj s málom—i s 

tou jednou rybou. To vedie k poctivosti a blahovôli—dvom základným konfu-

ciánskym vlastnostiam. A v dôsledku ku skromnosti a poslušnosti. A teda keď 

ľudová vláda nariadi, že každý, kto má nádchu, prípadne iné chrípkové ocho-

renie, ale je k nemu náchylný, má nosiť gázovú masku na ústach—každý toto 

nariadenie poslúchne. A milenci (v Pekine) chodia vedľa seba a blýskajú na seba 

očami a hovoria si trepotavé slová—s gázovou maskou na ústach. A milenci (v 

Šanghaji) sa vodia za ruky a na zábradlí Nankinského nábrežia sa k sebe naklá-

ňajú a pred bozkami ich zdržuje nielen stará čínska ostýchavosť ale aj—gázová 

maska. 

Nech by sa niekto pokúsil nariadiť niečo podobného u nás! 

Minulosť je v Číne všadeprítomná veľmi zreteľne. V dobrom i v zlom. 

Myslím, že tak ako Američania trpia na nedostatok tradícií, tak Číňania trpia na 

ich presilu v dobrom i v zlom. Napríklad náboženstvo nikdy nebolo v Číne nija-

kým problémom: aj budhizmus sa premenil v sústavu duševnej hygieny a zasiahol 

»tvorivo« do čínskej kuchyne tým, že obmedzil požívanie mäsa. Alkoholizmus 

tiež nebol a nie je problémom—nejestvuje. Niet ani problému nemanželských 

detí. Sú iné problémy a inde. 

 

x x x 

 

—Ja vidím hlavný problém v otázke následníctva, kto vystrieda Mao Ce-

tunga. Tým sa vyrieši aj jeho teória »vidiecko-partizánskej vojny«, aj iné pomýlené 

tézy. 
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—Vieš, že ma od toho hlava nebolí? I keď, pravda, ten problém 

nepodceňujem. Skôr ma trápi—už som to naznačil—ako nakŕmiť, obliecť a sluš-

ne, na úrovni ubytovať tých päť miliárd <38> ľudí, ktorí sa budú hmýriť po 

zemeguli okolo roku 2.000. To sa totiž týka tak Indie ako Číny alebo nás. 

—Mám to chápať tak, že veríš v budúcnosť bez vojny? 

—Môžeš to povedať aj inak: verím v génia ľudského rozumu, verím v 

prirodzenú a všadeprítomnú snahu každého človeka po šťastí. Tak Slováka ako 

Číňana alebo Nemca. Ide o to, aby si nik nerobil a nevytváral svoje šťastie na 

úkor druhého. 

—No, už si zase patetický. 

—Ak je úprimnosť pátosom, tak som. V tomto smere som dostal v Číne 

také »školenie«, že si úprimnosť vážim nadovšetko. 

—Aké školenie? 

 

x x x 

 

Deň pred odletom, v nedeľu, sme sa dozvedeli na našom veľvyslanectve, že 

je v Pekine Boris Polevoj,[105] tranzitom z Vietnamu. 

—Je tu Boris Polevoj,—hovoríme našim hostiteľom,—neumožnili by ste 

nám stretnúť sa s ním? 

—Nič o ňom nevieme, iste tu nie je, iste máte zlé informácie,—usmieval sa 

sekretár. 

 
105  Boris Nikolajevič Polevoj (1908–1981), prominentný sovietsky komunistický spisovateľ a publi-

cista, opakovane navštívil Čínu. Roku 1958 publikoval v ruštine cestopis, ktorý bol preložený aj 

do češtiny: 30 000 li po Číně  (Praha: Svět sovětů, 1960).   
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Usmieval sa aj na letisku, kam nás prišiel vyprevadiť. Sedeli sme v hale, popí-

jali čaj. Vtom sa zjavil Boris Polevoj. Zvítali sme sa ako starí známi, potešili sa, že 

poletíme spolu a sadli si každý ku svojmu stolu. 

—Vidíte,—hovorím sekretárovi,—to je ten Boris Polevoj, o ktorom sme vám 

včera hovorili... Nechcete sa s ním stretnúť? Zoznámime vás... 

—Zdá sa, že počasie sa nezmení a že budete mať pokojný let... 

—Pánabeka, veď to nie je ani imperialista ani zakuklený špión, ale sovietsky 

spisovateľ, autor revolučných kníh, autor slávneho Príbehu o človeku, ktorý sa 

sebaobetavo ako hrdinovia <39> vašich kníh... 

—Ak ste niečo zabudli, alebo ak by ste si na niečo spomenuli, napíšte nám, 

veľmi radi vám odpovieme... 

—Písal som, posielal pozdravy a môžeš trikrát hádať, či mi odpovedali... 

—No tak potom čo? Ako máme s nimi viesť rozhovor, keď rozbíjajú medzi-

národné porady, bojkotujú spoločný postup v základných otázkach vojny a mieru 

a neprejavujú ani tú najmenšiu vôľu dohovoriť sa? Nemému dieťaťu ani vlastná 

matka nerozumie. 

—Dobre, lenže aj to je pravda, že hladný sýtemu neverí. 

—Ako to myslíš? 

—Iný životný pocit má človek, čo sa na obed nevie rozhodnúť, ktoré a 

koľko mäsa, aký zákusok a víno si má dať, ako človek, ktorý má na obed 

priehrštie ryže. 

—No a čo, hádam im máme posielať z toho mála, čo máme? A oni nás za to 

vtiahnu do vojny, však? 

—Si o tom taký presvedčený? 
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—Prečo odstránili náčelníka generálneho štábu Su-Jua[106] r. 1958 a o rok ne-

skôr Pen Te-huaja?[107] Lebo mali inú, mierovejšiu orientáciu. A navyše zastávali 

stanovisko spoločnej obrany so Sovietskym sväzom, stanovisko, že treba najskôr 

uskutočňovať ekonomický rozvoj krajiny, ktorý má napomáhať aj armáda. Prečo 

padli títo »holubi« a vystriedali ich »sokoli«—zástanci tvrdého kurzu—a medzi 

nimi najsokolovatejší Lin-Piao?[108]  

—Pozri, v týchto veciach sa nevyznám, hoci o nich uvažujem. Každá krajina 

má svoje problémy, ktoré za ňu nevyrieši nijaká iná. 

—No aby som bol aj ja celkom úprimný, zdá sa mi predsa len, že nejako príliš 

nadŕžaš, príliš ospravedlňuješ tých Číňanov. 

<40>—Na tom nezáleží, skôr na tom, či ich—podobne ako aj nás a každé–

ho—ospravedlní, uzná budúcnosť... ktorá jediná rozhodne, čo a kto bol 

papierový tiger... 

 

Comenius University in Bratislava, Department of East Asian Studies 

 

 
106  Su Yu 5: (1907–1984), čínsky generál, roku 1958 ho kritizovali kvôli jeho údajnému ‘buržoáz-

neho individualizmu’ a ďalším vykonštruovaným dôvodom. Rehabilitovaný bol až posmrtne. 

107  Peng Dehuai 4CO (1898–1974),  čínsky generál, minister obrany (1954–1959), v rokoch 1958 a 

1959 opakovane kritizoval Mao Zedonga za tragické dôsledky (hladomor) Veľkého skoku vpred. 

V septembri 1959 bol odvolaný, počas Kultúrnej revolúcie ho perzekvovali červení gardisti. Po-

smrtne ho politicky rehabilitovali.  

108  Lin Biao !1 (1907–1971), čínsky generál, minister obrany (1959–71) a vicepremiér (1964–71), 

lojálny stúpenec Mao Zedonga. Zomrel v septembri 1971 pri leteckej havárii v Mongolsku, keď 

sa usiloval utiecť z Číny, kde ho obvinili z prípravy sprisahania proti Maovi. Okolnosti tohto 

údajného puču sú dosiaľ nejasné. 


