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Čínsky umelec v exile

Dokumentárny film Čínsky umelec v exile predstavuje príbeh popredného čínskeho 
politického karikaturistu a pouličného umelca Badiucaa, ktorý žije v exile v Aus-
trálii. Ten sa prostredníctvom svojej tvorby snaží vzoprieť čínskemu prezidentovi 
Si Ťin-pchingovi a jeho autoritárskemu režimu. Badiucao má jasné ciele: zastaviť 
prekrúcanie faktov o masakri na Námestí Tiananmen, odhaľovať pretrvávajúce po-
rušovanie ľudských práv a bojovať za oslobodenie Hongkongu. Svoje provokatívne 
živé umenie prezentuje po celom svete. Na cestách od Sydney po Berlín sa stretáva 
s ďalšími disidentmi a disidentkami. Nájdeme medzi nimi aj priamych účastníkov 
masakra na Námestí Tiananmen, ktorí mu porozprávajú vlastné desivé svedec-
tvá. Umelec skrýva svoju tvár pod maskou, aby zostal v anonymite, podobne ako 
svetoznámy autor graffiti Banksy. Na rozdiel od neho však Badiucao riskuje nielen 
svoj život, ale aj bezpečie svojej rodiny. Čínska vláda totiž robí všetko preto, aby mu  
v tvorbe zabránila.

ČÍNSKY 
UMELEC 
V EXILE

(China‘s Artful Dissident | 
Danny Ben-Moshe | Austrália, 
Čína, Francúzsko, USA | 2019 | 
60 min. | anglicky, francúzsky, 
mandarínsky | české titulky)

Témy filmu: aktivizmus, sloboda a zodpovednosť, umenie ako politický prejav, cenzúra
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Cieľová skupina: 16+

Čas: 2 × 45 minút (vrátane 60 min. filmu) 

Pomôcky: projektor, počítač alebo DVD prehrávač, písacie 
potreby, príloha 1 (vytlačená alebo premietnutá), kópie prílohy 
2 (jedna pre každého), papierová lepiaca páska

Ciele:

•	 Žiaci a žiačky sa oboznámia s tvorbou čínskeho disidenta 
Badiucaa a so súčasnými politickými témami, ktorými 
sa zaoberá;

•	 analyzujú súvislosti a témy, ktoré najviac ovplyvnili tvorbu 
autora;

•	 diskutujú o politickej a morálnej dimenzii umenia;

•	 formulujú vlastné názory na spoločensko-politické témy.

Postup:

Evokácia: 10 minút                                                                             

1. Pripravte si kresby z prílohy 1. Môžete ich premietnuť 
alebo vystaviť vytlačené na viditeľné miesto, napríklad 
nalepiť na tabuľu. 

2. Spoločne diskutujte pomocou otázok: 

•	 Aký	druh	umenia	vám	tieto	kresby	pripomínajú?

•	 Poznáte	pojem	pouličné	umenie	(tzv.	street	art)?	
Kto	sa	ním	preslávil?	(Napríklad	Banksy.)

•	 Prečo	vystavujú	pouliční	umelci	a	umelkyne	svoju	
tvorbu	väčšinou	vo	verejnom	priestore?	

.

3. Rozdeľte triedu do štvoríc a každej priraďte jednu z kre-
sieb. Vyzvite skupiny, aby si obrázok poriadne prezreli 
a spoločne vymysleli krátke heslo (maximálne jednu 
vetu), ktoré bude vystihovať jeho posolstvo. Majú na 
to 5 minút. Ak to stihnú skôr, môžu si vybrať ešte jeden  
obrázok a vymyslieť heslo aj preň.

4. Po uplynutí časového limitu si spoločne prejdite jednotli-
vé kresby a vyzvite skupiny, aby sa podelili o svoje nápa-
dy s ostatnými. Ak ste obrázky nalepili na tabuľu, môžete 
pod ne napísať heslá, ktoré vymysleli. 

Uvedomenie: 65 minút                                       

5. Poďakujte sa žiakom a žiačkam, že sa zapojili do úvod-
nej aktivity. Vysvetlite im, že si spoločne pozriete doku-
mentárny film o autorovi posledných štyroch kresieb, 
ktorý si hovorí Badiucao. V polovici si urobíte prestávku 
na krátku diskusiu. 

6. Požiadajte ich, aby si počas sledovania prvej časti filmu 
všímali, na aké spoločensko-politické témy a situácie 
autor reaguje. Svoje postrehy zapíšu do prílohy 2 (kaž-
dému dajte jednu kópiu). Doplňujúce informácie o dianí  
v Číne nájdete na konci tejto metodiky. 

7. Premietnite prvú časť filmu Čínsky umelec v exile,  
zastavte ho v čase 32:26.

8. Opýtajte sa žiakov a žiačok, aké témy doposiaľ zachytili. 
Krátko diskutujte:

•	 Akým	témam	sa	Badiucao	venuje	vo	svojej	tvorbe?	

•	 Prečo	podstupuje	všetky	riziká?	Aké	hodnoty	háji?		

•	 Čo	viete	o	udalostiach	spomenutých	vo	filme?	

•	 Prečo	sa	o	nich	vie	pomerne	málo?

•	 Aké	témy	alebo	problémy	sa	vás	dotýkajú	natoľko,	
že	by	ste	sa	k	nim	bez	váhania	vyjadrili	aj	verejne?	
Prečo	práve	tieto?	

9. Vyzvite žiakov a žiačky, aby vo štvoriciach (napríklad 
tak, ako sedia) prediskutovali témy a problémy, na kto-
rých riešení im záleží, či už v bezprostrednom okolí, 
alebo vo svete. Majú na to 5 minút.

10. Potom ich požiadajte, aby si svoju tému zapísali do 
posledného riadku tabuľky a opäť sa sústredili na film. 
Dopozerajte ho do konca.

Reflexia: 15 minút

11. Po skončení filmu diskutujte pomocou nasledujúcich 
otázok. V prípade nedostatku času uprednostnite tie, 
ktoré sú zvýraznené tučným písmom:

•	 Aký	dojem	vo	vás	zanechal	film?	(Požiadajte	žiakov	
a	žiačky,	aby	si	vymenili	dojmy	vo	štvoriciach.)

•	 Čo	znamená	pojem	disident,	disidentka?	Kde	ste	sa	
s	ním	stretli?

•	 Nazvali	by	ste	Badiucaa	hrdinom?	Prečo?

Človek v ohrození, n. o.Čínsky umelec v exile

Doplňujúca informácia:

Pouličné umenie alebo street art (príp. neo-graffiti či 
post-graffiti) je nezávislé vizuálne umenie vystavené 
vo verejných priestoroch, aby dosiahlo čo najväč-
šiu vizibilitu. Väčšina autorov a autoriek ním nielen 
prezentuje svoj talent, ale aj vysiela osobný odkaz 
o spoločnosti, v ktorej žije, a upriamuje pozornosť 
na aktuálne sociálne a politické problémy. K tvorbe 
pouličného umenia patrí aj dávka adrenalínu počas 
jeho umiestňovania vo verejných priestoroch. Jed-
ným z najznámejších predstaviteľov street artu je 
anglický umelec tvoriaci pod pseudonymom Ban-
ksy, ktorý svoje diela uverejňuje v Londýne a iných 
svetových metropolách. Kombinuje pritom graffiti 
s využitím šablónovej techniky a jeho tvorba často 
nesie politické, kultúrne alebo etické posolstvo. 

Zdroj: Wikipedia

AKTIVITA



3

Človek v ohrození, n. o.Čínsky umelec v exile

•	 Ako	 vplýva	politický	 aktivizmus	na	Badiucaov	
bežný	 život?	 Čo	 pozitívne	 a	 čo	 negatívne	 mu	
prináša?	 (Odpovede	môžete	zapísať	na	 tabuľu	do	
dvoch	stĺpcov.)	

•	 Aké	morálne	dilemy	prežíva	v	súvislosti	so	svojím	
aktivizmom?	 (Napríklad	 či	 riskovať	 svoju	 slobodu		
a	prácu,	či	 svojím	konaním	ohroziť	blízkych,	či	 in-
vestovať	energiu	do	niečoho,	čoho	výsledok	mož-
no	nikdy	neuvidí	a	pod.)

•	 Akých	ďalších	disidentov	a	disidentky	zo	Sloven-
ska	 či	 sveta	 poznáte?	 Prečo	 sa	 museli	 skrývať	
pred	štátnou	mocou?	(Napr.	Alexandr	Isajevič	Sol-
ženicyn,	Pussy	Riot,	Oleg	Sentsov,	Václav	Havel,	Mar-
ta	Kubišová,	Milan	Kundera,	Hana	Ponická,	Stanislav	
Štepka	atď.)

•	 Má	zmysel,	aby	umelci	a	umelkyne	bojovali	za	
myšlienky,	 v	 ktoré	 veria,	 napríklad	 za	 slobodu	
ľudí	utláčaných	autoritárskym	režimom?	Prečo?	
(O	odpovediach	áno/nie	môžu	žiaci	a	žiačky	hlaso-
vať.	Požiadajte	niekoho	z	oboch	názových	spektier,	
aby	vysvetlil	svoju	odpoveď.)	

•	 Viete	 si	 predstaviť,	 že	 by	 ste	 prezentovali	 svoje		
názory	pouličným	umením?	Prečo?

Doplňujúca informácia:

Pojmom disident, disidentka označujeme v sú-
časnosti človeka, ktorý „myslí odlišne“ a prejavuje 
aktívny odpor voči oficiálnej autorite alebo existu-
júcemu režimu.

Zdroj: Wikipedia

Metodický tip:

Na domácu úlohu môžu žiaci a žiačky vytvoriť pla-
gát s odkazom na tému, ktorú identifikovali počas 
diskusií v skupinách ako svoju „srdcovú“. Čo by 
chceli o nej svetu odkázať? Svoj odkaz môžu zo-
braziť rôznou formou, napríklad prostredníctvom 
kresby, koláže, fotografie, básne či hesla. Fantázii sa 
medze nekladú. Dielo vytvoria do nasledujúcej ho-
diny. Potom ho pripevnia pomocou lepiacej pásky 
niekde v priestoroch školy a svoj pocit zdokumen-
tujú fotografiou. Upozornite ich, že pritom nesmú 
poškodiť cudzí majetok. Výber priestoru nechaj-
te na nich, alebo im ho vymedzte sami. Na úvod 
najbližšej hodiny sa môžete prejsť po areáli školy  
a spoločne si pozrieť výstavu umeleckých diel.
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PRÍLOHA 1

Človek v ohrození, n. o.Čínsky umelec v exile

Zdroj: Lifehack

Zdroj: Lifehack
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Zdroj: Britannica

Zdroj: Britannica
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Zdroj: Badiucao

Zdroj: Badiucao

Zdroj: Badiucao
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PRÍLOHA 2

Človek v ohrození, n. o.Čínsky umelec v exile

Téma Prečo je pre Badiucaa dôležitá?

Prečo je pre mňa dôležitá?Moja téma
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Dokumentárny film o čínskom exilovom umelcovi, kto-
rý používa pseudonym Badiucao, sa dotýka kľúčových 
spoločenských otázok súčasnej Číny, jej politického 
režimu a problematických historických udalostí. V ne-
poslednom rade sa venuje dilemám ľudí, ktorí chcú žiť  
v súlade s vlastným presvedčením, no obávajú sa  
o svoj život a bezpečnosť svojich blízkych. Aby sme 
lepšie pochopili Badiucaove zložité dilemy, je dôležité 
poznať kontext, v ktorom sa jeho príbeh odohráva.

Čínska politická história

Dnešná Čína je autoritatívny štát, kde má neobmedzenú 
politickú moc Komunistická strana Číny (KSČ). Tá sa do-
stala k moci v roku 1949 po tom, ako v krvavej občianskej 
vojne porazila nacionalistickú stranu. Zvyšky porazenej 
armády – až 2 milióny ľudí – utiekli na ostrov Taiwan, kde 
sa im podarilo ubrániť. Taiwan dodnes funguje samostat-
ne, no komunistická vláda nechce uznať jeho nezávislosť. 
Naopak, chce ukončiť to, čo vníma ako nedokončené zjed-
notenie Číny a definitívny koniec občianskej vojny. Taiwan 
je však podporovaný Spojenými štátmi americkými, ktoré 
mu pomáhajú vo vyzbrojovaní a na jeho strane by sa mohli 
zapojiť aj v prípade ozbrojeného konfliktu. Napätie medzi 
Taiwanom a Čínou je preto vnímané ako jedno z potenciál-
nych ohnísk svetovej vojny. 

Vláda komunistickej strany zapríčinila počas sedemdesia-
tich rokov svojho pôsobenia mnohé tragédie, no zazna-
menala aj nemalé úspechy. Táto nejednoznačná história 
znamená, že mnoho Číňanov a Číňaniek je s ňou spokoj-
ných, zatiaľ čo iní – ako napríklad Badiucao – nie sú. Prvých 
tridsiatich rokov bol pri moci diktátor Mao Tse-tung, ktorý 
je aj v Číne vnímaný kontroverzne. Na jednej strane Mao 
(čínske priezviská sa píšu ako prvé, takže Mao je priezvisko 
a Tse-tung meno) dokázal zjednotiť Čínu po vyše storočí 
rozdrobenia a nadvlády zahraničných mocností. Na stra-
ne druhej však experimentoval s radikálnymi politikami, 
ktoré mali často katastrofálne následky. Počas nevydare-
ného ekonomického programu, tzv. Veľkého skoku vpred, 
zomreli koncom päťdesiatych rokov 20. storočia desiatky 
miliónov ľudí od hladu. O niekoľko rokov neskôr zase za-
hájil tzv. Veľkú kultúrnu revolúciu, počas ktorej sa krajina 
prepadla do chaosu a milióny ľudí bolo zabitých.

Dnešní Číňania majú o týchto udalostiach povedomie a aj 
pre ne si mnohí vysoko vážia stabilitu, ktorú vnímajú ako 
protipól revolučných zmien. Aj komunistická strana sa 
dnes snaží v prvom rade o stabilitu a udržanie sa pri moci, 
nie však o ideologickú revolúciu. Zatiaľ čo bola Čína počas 
éry Mao Tse-tunga chudobnou krajinou uzavretou pred 
svetom, po jeho smrti v roku 1976 sa veci dali do pohybu. 

Nový líder Deng Xiaoping sa rozhodol reformovať čínsku 
ekonomiku a otvoriť ju svetu. Deng videl, že ekonomiky ka-
pitalistických krajín fungujú oveľa efektívnejšie než čínsky 
štátom riadený systém. Nechcel však, aby komunistická 
strana stratila politickú moc. Vznikol tak hybridný systém, 
ktorý v Číne pretrváva do dnešných dní. V ekonomickej 
sfére tu existuje kapitalistický tržný systém so súkromným 
vlastníctvom, no v politike stále pretrváva vláda komunis-
tickej strany.

Masaker na Námestí Tiananmen v Pekingu

V čase, keď sa komunistický režim v Československu po-
maly chýlil ku koncu, prebiehali aj v Číne kľúčové politické 
procesy. Skončili sa však úplne inak ako u nás. Miestna ko-
munistická strana sa rozhodla, že nebude rokovať s pro-
testujúcimi, z ktorých väčšinu tvorili študenti a študentky. 
Nadránom 4. júna 1989 vyslala do centra Pekingu armádu, 
aby získala kontrolu nad verejným priestorom a vytlačila  
z neho protestujúcich. To sa jej aj podarilo, no počas inci-
dentu zabila a zranila tisícky ľudí. Mnohí z nich boli zastrele-
ní alebo rozdrvení tankami.  

Udalosti na Námestí Tiananmen (resp. Námestí Brány ne-
beského pokoja) sa stali v Číne veľkým tabu, nehovorí sa  
o nich. Akékoľvek zmienky o tejto téme sú prísne cenzurova-
né a snaha pripomenúť si tragédiu sa trestá. Najmä mladí ľu-
dia tak majú len hmlistú predstavu o tom, čo sa stalo v roku 
1989. Vo filme Badiucao vysvetľuje, ako sa prvýkrát dozvedel 
detaily o pekingskom masakri počas štúdia na vysokej škole. 
Neskôr vidíme, ako sa stretáva s niekoľkými ďalšími účastník-
mi protestov žijúcimi v exile v USA. Jeden z nich prišiel o obe 
nohy po tom, čo ho prešiel tank.

Badiucao hovorí aj o dôležitom čínskom disidentovi Liu 
Xiaobo a jeho manželke Liu Xia, ktorých znázornil na via-
cerých svojich obrazoch. Jeden z nich chcel predstaviť na 

Doplňujúce informácie k témam filmu

Človek v ohrození, n. o.Čínsky umelec v exile
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výstave v Hongkongu. Liu Xiaobo bol v roku 1989 jedným 
z lídrov protestov a neskôr pokračoval v kritike komunis-
tického režimu. V roku 2008 publikoval Chartu 08, ktorá 
sa inšpirovala podobným dokumentom z komunistického 
Československa (Chartou 77). Takisto požadovala od ko-
munistického režimu reformy a politické slobody. Násled-
ne bol Liu Xiaobo uväznený prakticky až do svojej smrti 
v roku 2017. Svetoznámym sa stal v roku 2010, keď získal 
Nobelovu cenu za mier. Pretože bol vo väzení, nemohol 
si ju prísť prevziať. Jeho manželka, poetka a fotografka Liu 
Xia bola roky v domácom väzení a mala len obmedzený 
kontakt so svetom. Až v roku 2018 jej režim umožnil od-
cestovať do Nemecka, kde žije dodnes, podobne ako ďalší 
čínski disidenti a disidentky.

Ako sa žije v Číne?

V Číne neexistujú voľby, ako ich poznáme u nás. Čínska 
komunistická strana a jej najvyšší predstavitelia rozhodu-
jú o tom, kto bude zastávať všetky dôležité posty v štáte, 
vrátane pozícií vo vláde, parlamente, regionálnych úradoch 
či štátom vlastnených podnikoch. To isté platí aj pre súdy, 
ktoré sú len ďalším orgánom pod kontrolou KSČ. Čínski ob-
čania a občianky tak najmä v politicky citlivých prípadoch 
nemôžu dúfať v spravodlivý proces. V Číne zároveň nepla-
tia základné politické práva. Všetky médiá sú kontrolované 
štátom, miestni nemôžu slobodne protestovať či vyjadro-
vať svoj názor.

Aj čínsky internet vyzerá odlišne. Najväčšie medzinárod-
né weby a aplikácie sú cenzurované. Platí to pre Google, 
Facebook, WhatsApp, Youtube, Twitter a mnoho ďalších. 
Ak do vyhľadávača zadáte adresu cenzurovanej stránky, 
prečítate si len informáciu o tom, že sa vyskytla chyba. Ak 
sa však trochu vyznáte, môžete si nainštalovať aplikáciu 
VPN a pomocou nej sa dostať aj k zakázaným stránkam  
a informáciám. V Číne používajú VPN milióny ľudí, ale prav-
depodobne nie s úmyslom, aby získali prístup k citlivým 
politickým informáciám. Tak ako väčšina ľudí inde vo svete, 
aj bežní Číňania a Číňanky preferujú na internete zábavu 
pred serióznejšími informáciami.

Zároveň nemá väčšina z nich motiváciu používať Facebook 
či iné medzinárodné sociálne siete. Existujú namiesto nich 
čínske varianty. Hlavným čínskym vyhľadávačom je naprí-
klad Baidu, v minulosti bola veľmi populárna čínska verzia 
Twitteru – Weibo. V posledných rokoch sa najdôležitejšou 
čínskou aplikáciou stal Wechat. Ten začal ako čínska kópia 
WhatsAppu, no postupom času sa stal aplikáciou, ktorá do-
káže prakticky všetko a v podstate sa už bez nej nedá v Číne 
normálne žiť. Prostredníctvom Wechat môžete platiť skoro 
za všetko a všade, miestni takmer nepoužívajú platobné 
karty ani hotovosť. Rovnako ani emaily – aj oficiálna komuni-
kácia s obchodnými partnermi, školami či štátnymi úradmi 
prebieha cez Wechat.

Dilemy čínskych aktivistov

Ak sa niekto v Číne stane pre štát nepohodlným, štátne 
orgány ho umlčia – či už odstránením prístupu k sociálnym 
sieťam, stratou zamestnania, väzením, zákazom vycestovať 

do zahraničia, alebo v niektorých prípadoch mučením a 
popravou. Takýto osud môže postihnúť politických aktivis-
tov, ako je Badiucao, protestujúcich z námestia Tiananmen, 
ale aj ich rodinných príslušníkov, ako sa to stalo napríklad 
Liu Xia, manželke nositeľa Nobelovej ceny Liu Xiaobo.

Aj preto sme vo filme mohli sledovať, ako sa Badiucao sna-
žil zakryť svoju identitu. Ani opatrnosť mu však nepomohla. 
Čínske štátne orgány ho identifikovali, a dokonca priamo 
kontaktovali nielen jeho, ale aj viacerých jeho rodinných 
príslušníkov. Následne sa mu vyhrážali, že ak nezruší plá-
novanú výstavu v Hongkongu, jeho rodina sa dostane do 
problémov. Dôsledkom toho zrušil Badiucao výstavu a pre-
stal skrývať svoju tvár, keďže jeho identitu už čínska vláda 
poznala.

Na tejto epizóde je dobre viditeľná dilema, ktorú musia rie-
šiť viacerí Číňania a Číňanky. Aj keď odídu z Číny a získajú 
iné občianstvo (Badiucao je austrálskym občanom), čínska 
vláda sa môže vyhrážať ich blízkym, ktorí zostali v krajine. 
Badiucao a ďalší ľudia žijúci v exile sa tak nemôžu ani v za-
hraničí správať celkom slobodne, respektíve musia sa opa-
kovane rozhodovať, či zostanú ticho, alebo nechajú rodinu 
v Číne trpieť za svoje rozhodnutia. Z filmu bolo evidentné, 
aké stresujúce a traumatizujúce sú podobné dilemy. 

Badiucao a ďalší etnickí Číňania, ktorí sú kritickí voči čín-
skej vláde, čelia tlaku z viacerých strán. V prvom rade ide, 
samozrejme, o samotné čínske štátne orgány. Tie sa stali  
v posledných rokoch naozaj mocnými a dokážu získať 
mnoho informácií o aktivistoch a ich rodinách. Snahám 
čínskej vlády pomáhajú najnovšie technológie – aplikácia 
Wechat je v Číne univerzálnym nástrojom, ktorý umožňu-
je prístup k citlivým informáciám o svojich používateľoch. 
Čínska vláda zároveň široko využíva verejné kamery so 
schopnosťou rozoznávať tváre. Výsledkom je detailný sú-
hrn dát o každom človeku na základe jeho správania na 
internete aj vo verejnom priestore. Čínska realita už dnes 
pripomína situáciu v knihe Georga Orwella 1984.

Ešte väčší tlak na čínskych disidentov, než zo strany štát-
nych úradov, často prichádza od čínskych nacionalistov. 
Mnoho ľudí v Číne, rovnako ako inde na svete, je hrdých 
na svoju krajinu. Jej dramatický ekonomický a mocenský 
rast v posledných desaťročiach túto hrdosť len umocnil. 
Nacionalisti nenesú ľahko kritiku svojej krajiny. Ak Čínu na-
vyše kritizuje iný Číňan, vnímajú ho ako zradcu a zahája 
voči nemu masívny online útok. V posledných rokoch sa 
podobné incidenty objavujú často. Ľudia, ktorí si dovolia 
vyjadriť sa kriticky o vlastnej krajine, sú na sociálnych sie-
ťach ostro napádaní čínskymi nacionalistami. To môže byť 
ešte nepríjemnejšie ako nátlak štátnych orgánov.

Postavenie menšín v Číne

Počas diskusie o dnešnej Číne je potrebné spomenúť aj 
náboženské či etnické menšiny. Príbeh okupácie Tibetu je 
relatívne známy, v súčasnosti sa však medzinárodná po-
zornosť upiera na severozápadný región Xinjiang, kde žije 
moslimská menšina Ujgurov. Čínska vláda túto menšinu 
dlhodobo utlačovala, no v posledných rokoch sa jej prístup 
vyostril. Podľa rôznych správ je asi milión moslimských 
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obyvateľov a obyvateliek tohto regiónu nedobrovoľne za-
vretých v tzv. prevýchovných táboroch. Čínska vláda tvrdí, 
že chce zamedziť teroristickým útokom a náboženskému 
extrémizmu. V skutočnosti sú však zatváraní bežní ľudia 
za také „prečiny“, ako sú dlhá brada, kontakty v zahraničí 
alebo praktizovanie bežných náboženských úkonov typu 
pôst, modlitba či odmietanie alkoholu. V súvislosti s vývo-
jom v Xinjiangu sa ozývajú aj hlasy, ktoré ho považujú za 
kultúrnu genocídu Ujgurov.

Ďalšou aktuálnou témou je v súvislosti s Čínou Hongkong, 
ktorý bol v minulosti britskou kolóniou. V roku 1997 ho 
však Veľká Británia po dohode s čínskou vládou vrátila 
späť Číne. Súčasťou dohody bol záväzok Číny, že po dobu 
päťdesiatich rokov bude Hongkong pod samostatnou 
správou s vlastnými zákonmi, ktoré zahŕňajú dodržiavanie 
politických slobôd. Postupom času však čínska vláda zvy-
šovala svoj vplyv a mnohí Hongkongčania sa proti nemu 
búrili. Ich protesty eskalovali v lete 2019 a miestna polícia 
na ne zareagovala pomerne brutálne. Počas nasledujúcich 
mesiacov protesty pokračovali, zároveň však rástol vplyv 
čínskej vlády. Dnes už nemožno povedať, že by Hongkong 
fungoval samostatne a boli v ňom garantované politické 
slobody.

Vo filme sme videli, že Badiucao plánoval v roku 2018 zor-
ganizovať v Hongkongu výstavu. Pôvodne chcel do Hon-
gkongu vycestovať, pretože veril, že sú tam rešpektované 
politické slobody. Svoje rozhodnutie však prehodnotil. Aj 
napriek statusu nezávislosti uniesli z Hongkongu čínske or-
gány už viacero nepohodlných ľudí a podobné riziko hrozi-
lo aj Badiucaovi. Čínska vláda sa napokon vyhrážala nielen 
umelcovi a jeho rodine, ale aj organizátorom, a výstava 
bola zrušená. Tento incident ilustruje, že aj napriek špeci-
álnemu statusu má čínska vláda Hongkong pod kontrolou.

Je niekto v Číne spokojný?

Napriek problémom, ktorým čelia aktivisti či menšiny, je 
predstava, že v Číne všetci trpia, veľmi vzdialená od reali-
ty. Väčšina miestnych žije pomerne normálny život, ktorý 
sa nemusí zásadne líšiť od toho, ako žijú ľudia v iných čas-
tiach sveta. Rovnako ako na Slovensku, väčšina ľudí rieši na 
každodennej báze pragmatické otázky spojené s prácou, 
rodinou či zábavou. 

Pred vypuknutím pandémie COVID-19 vycestovalo vyše 
sto miliónov Číňanov do zahraničia na dovolenku. Mnohí  
z nich navštívili ako turisti Európu, ktorá sa teší veľkej popu-
larite. Väčšina čínskych občanov a občianok sa neangažuje 
v politicky citlivých oblastiach a nikdy sa nestretne s vlád-
nymi represiami, na rozdiel od disidentov alebo menšín. 
Navyše, väčšina ľudí je s vládou celkom spokojná. 

Podľa rôznych medzinárodných prieskumov až vyše 80 
% opýtaných vyjadruje celkovú spokojnosť s pomermi vo 
svojej krajine. Dá sa, samozrejme, polemizovať o tom, či sú 
tieto čísla presné. Pravdou však ostáva, že mnoho Číňanov 
má dôvod na spokojnosť: čínska ekonomika sa za posled-
ných štyridsať rokov rozvinula neskutočným spôsobom  
a materiálna kvalita života je dnes nepomerne lepšia než  
v minulosti. V mnohých technologických oblastiach sa 

Čína stala svetovým lídrom. To sa týka napríklad online pre-
daja a platieb, rýchlostných železníc, mestskej hromadnej 
dopravy alebo celkového rozvoja infraštruktúry.

Možno povedať, že medzi čínskou vládou a občanmi pa-
nuje od masakru na Námestí Tiananmen akási nepísaná 
dohoda, podľa ktorej im vláda zabezpečí materiálny rozvoj 
a na oplátku sa Číňania nebudú starať do politiky. V posled-
ných rokoch táto súhra celkom fungovala, nakoľko bola 
väčšina ľudí spokojných s ekonomickým rozvojom. Je však 
otázne, ako dlho to bude pokračovať. Čínsky ekonomický 
rast sa spomaľuje a ak by nastala ekonomická kríza, ob-
čania sa môžu obrátiť proti vláde. V takom prípade by sa 
ľudia ako Badiucao alebo Liu Xiaobo mohli v budúcnosti 
stať čínskymi národnými hrdinami. 

V dnešnej realite však musia disidenti a disidentky riešiť ná-
ročné dilemy. Liu Xiaobo sa rozhodol zostať v Číne a posta-
viť sa proti režimu. Zaplatil za to najvyššiu cenu. Badiucao 
si zvolil emigráciu, snaží sa pokračovať vo svojom politicky 
angažovanom umení a zároveň ochrániť svoju rodinu.  
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