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Všem těm, jimž se podařilo uniknout 
 
 
 
 

Věnováno Fanny, Gaétane a Lucile, svobodným ženám 
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„Díky profesnímu přeškolování1 se žáci mohli zamy-
slet nad svými chybami a pochopit podstatu a neblahé 
následky terorismu a extremismu. Zlepšilo se jejich 
národní uvědomění, jejich občanské povědomí, jejich 
chápání právního státu a stali se součástí společenství 
čínského národa. Rozlišují lépe mezi dobrým a zlým 
a jsou nyní odolní vůči myšlenkám extremismu. (…) 
Mají důvěru v budoucnost.“2 
 
 
„Nikdo nemůže zabránit Sin-ťiangu, aby kráčel dál na 
své cestě ke stabilitě, rozvoji a prosperitě.“3 

 

1 Převýchovné tábory v Sin-ťiangu se oficiálně nazývají „Střediska pro 
profesní přeškolování“. Podle čínské vlády jde o „rekvalifikační zaří-
zení“.
2 Výňatek z rozhovoru poskytnutého Šöhrätem Zakirem, předsedou auto-
nomní oblasti Sin-ťiang a zástupcem generálního tajemníka čínské ko-
munistické strany v Sin-ťiangu, tiskové agentuře Sin-chua 16. října 2018.
3 Šöhrät Zakir, předseda autonomní oblasti Sin-ťiang, na tiskové konfe-
renci o Sin-ťiangu pořádané Informačním byrem Státní rady v Pekingu 
9. prosince 2019.
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Mapa Ujgurské autonomní oblasti Sin-ťiang 

sazba -finale_Layout 1  11.08.2021  2:47  Stránka 8



Rodokmen rodiny Gülbahar 
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Předmluva 
 
 

Gülbahar přežila deportaci. Vydržela stovky hodin výslechů, 
mučení, podvýživu, násilí policistů, vymývání mozku. Na 
základě jediné fotografie zachycující její dceru na manifestaci 
ujgurské diaspory v Paříži ji Čína odsoudila na sedm let do 
převýchovného tábora, a to po procesu, který trval sedm 
minut a konal se po roce vazby bez přítomnosti jediného 
soud ce či obhájce. Byla tam tenkrát sama, seděla na lavici 
obžalovaných a proti ní tři policisté. Před procesem si po 
dlouhou dobu představovala, že bude popravena, a poté na-
byla jistoty, že zemře v některém táboře v Sin-ťiangu. Byla 
přesvědčena, že nikdo, ani Francie, kde žila už deset let 
v exilu, ani její dcery a muž, Gülchumar, Gülnigar a Kerim, 
kteří tam žili jako političtí uprchlíci, jí nebude moci přijít 
na pomoc. Byla si jista, že z pasti, kterou jí Čína nastražila, 
se již nedostane. 

Když se jí to nakonec přece jen podařilo a Gülbahar mi 
pak svůj příběh v Paříži dopodrobna vyprávěla, bylo vidět, 
že jí zmítají mučivé pochybnosti: má odhalit svou totožnost, 
nebo zůstat v anonymitě, aby chránila své blízké? Během na-
šich rozhovorů to vypadalo, že z opatrnosti svou skutečnou 
identitu raději zamlčí. 

 
Gülbahar se narodila v ujgurské rodině usazené v Sin-ťiangu 
již po generace. Stejně jako ona i její předkové vyrostli  
v téhle zemi pouští a oáz bohaté na ropu, trpící celá staletí 
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geopolitickými konflikty a nesváry. Země v minulosti prošla 
obdobími, kdy byla nezávislá, ale zažívala i dlouhá údobí cizí 
nadvlády. Nástup komunistů k moci vyvrcholil připojením 
Sin-ťiangu4 k Čínské lidové republice roku 1955 pod jmé-
nem „Ujgurská autonomní oblast Sin-ťiang“, což v čínštině 
znamená „nová hranice“. Od té doby toto obrovité území 
(třikrát větší než Francie) čelí kolonizaci ze strany Chanů, 
většinového národa země. Jak se postupně budovaly rafine-
rie a čínské bagry rozšiřovaly města, která zaplavila rudá 
barva komunismu v podobě spousty lampionů, transparentů 
a vlajek, Ujguři zakoušeli a zakoušejí – napřed ve formě 
drobných vměšování, pak masivní diskriminace – osud, 
který lze dnes nazvat přímou genocidou. Jednoho květno-
vého dne roku 2006 se Gülbahar a její rodina, tváří v tvář 
bezvýchodnosti a ztrátě víry v budoucnost, rozhodly emi-
grovat do Francie. 

Protože Ujgurové praktikují sunnitský islám, protože  
jejich kultura má turkické, a nikoli čínské kořeny, a protože 
je Čína pohltila až relativně pozdě, určitá (men šinová) část 
národa požaduje nezávislost pod nebesky modrým prapo-
rem Východního Turkestánu. V roce 2009 vypukly v Urum-
či nepokoje, při nichž zahynulo několik stovek Ujgurů 
i Chanů, a region se stal dějištěm nevídaně násilných re-
presí. Státní aparát zavedl přísný systém sledování a perma-
nentní kontroly: policie je všudypřítomná, všude je spousta 
kamer pro obličejovou rekognici a od roku 2017 se zřizují 
převýchovné tábory. Techniky sledování jsou čím dál sofis-
tikovanější. Sin-ťiang, tato brána do Střední Asie, sdílející 
hranice s osmi zeměmi, se stal nejstřeženějším místem na 
zemi. Je jedním ze strategických článků „Nové hedvábné 

4 Sin-ťiang bývá separatistickými Ujgury rovněž nazýván Vý-
chodní Turkestán.
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stezky“ – titánského projektu, který má do budoucna pro-
pojit Čínu a Evropu. To všechno spolu pochopitelně souvisí. 

Organizace Amnesty International a Human Rights Watch 
dnes odhadují, že do převýchovných táborů bylo deportováno 
přes milion Ujgurů. Pokud jde o Čínu, ta i nadále označuje 
tábory za „školy“, kde se vyučující snaží z myslí Ujgurů „vy-
mýtit islám ský terorismus“. 

 
Gülbahar se o politiku své země nikdy moc nezajímala. Říká 
to bez nenávisti, s jistou hrdostí: když mluví o svém ná -
boženství, mluví o islámu „míru“, o „umírněném“ islámu.  
Není tedy zastánkyně nezávislosti, ani „islámská teroristka“. 
Přesto i ji zavřeli do tábora. V tom tkví celé pokrytectví 
a zvrácenost čínského systému koncentračních táborů, jehož 
účelem není trestat ujgurskou extremistickou menšinu, ale 
zlikvidovat celý národ, včetně jeho příslušníků v zahranič-
ním exilu, jako je Gülbahar. 

Jednoho rána v listopadu 2016 Gülbahar obdržela tajem-
nou výzvu až ze Sin-ťiangu. Jeden úředník, jenž působí v pod-
niku, kde dříve pracovala, ji požádal, aby se vrátila. „Kvůli 
administrativním formalitám,“ týkajícím se „předčasného 
důchodu,“ upřesňoval. Gülbahar nepojala žád né podezření. 
O několik dní později přistála v Urumči a poté začala její kal-
várie: úřady jí zkonfiskovaly pas, zavřely ji do věznice a po 
několika měsících strávených bez soudu v cele ji deportovaly 
do tábora. 

Převýchova uplatňovaná v táborech je promyšlený a syste-
matický proces, jehož cílem je ničit všechny oběti stejnou 
metodou. Napřed je každý zbaven své individuality. Seberou 
vám jméno, šaty, vlasy – takhle se už nijak neodlišujete od 
ostatních. Potom se zmocní vašeho těla a podrobí jej svému 
ďábelskému rytmu: jedenáct hodin denně vás drží v učeb-
nách bez oken, kde vás vyučující nutí neúnavně recitovat 
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oslavné ódy na komunistickou stranu. Pokud přestanete, po-
trestají vás. A tak pokračujete, znovu a znovu, až nakonec už 
nic necítíte, na nic nemyslíte. Ztrácíte pojem o čase. Napřed 
o hodinách, potom o dnech. Propadáte se do prázdna. 

 
Sedíme s Gülbahar a její dcerou v obýváku jejich boulogne-
ského bytu na okraji Paříže a Gülbahar si znovu vybavuje ony 
okamžiky prázdnoty. Má soustředěný, vážný výraz, lehce po-
krčené obočí. Co cítila, když ji dozorci na dvacet dnů připou-
tali k posteli? „Nic,“ odpovídá s neklidným výrazem člověka, 
který si uvědomuje nepatřičnost své odpovědi. Když ji jedné 
ledové noci v prosinci přinutili nastoupit do kamionu, aniž 
by jí řekli, kam ji povezou, Gülbahar byla přesvědčena, že ji 
uprostřed zasněžené pouště zastřelí. A tehdy, co cítila tehdy? 
Zase nic. „V tu dobu jsem už byla vnitřně mrtvá.“ A když jí 
oznámili, že bude propuštěna? „Zůstala jsem ležet na své po-
steli otočená zády k dozorci a ani se nehnula.“ 

S postupující převýchovou se její lidské city vytrácely. 
Důvěrnost našich rozhovorů jí pomáhá je znovu objevit. 
Sledována dojatým pohledem své dcery, jež se nejvíce za-
sloužila o její osvobození a nyní náš rozhovor tlumočí, Gül-
bahar přehrává každou scénu svého dramatu. Napodobuje 
hrubý hlas policejního velitele či inkvizitorský tón faleš-
ného soudce, který ji odsoudil. Když se jí nedostává slov, 
vstane z pohovky, aby ukázala nemotornou chůzi člověka 
s okovy na kotnících nebo parádní krok vojenské přehlídky. 
Pochoduje po obýváku, pěkně zpříma, ruce podél těla. Pak 
se otočí na podpatku k nám a hlasitě se rozesměje nakažli-
vým smíchem. „To je směšné, že?“ Smějeme se všechny tři. 
Tím, jak se vysmívá sobě i těm, které tam potkala, ukazuje 
šílenství systému táborů v celé jeho nahotě. 

Když mi Gülbahar vyprávěla o svém přiznání vynuceném 
policií, dostávala nezvladatelné záchvaty šíleného smíchu. 
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Ano, posměch a smích jí pomáhají odhánět tíživá traumata. 
Ale z převýchovy se člověk jen tak nezotaví. Gülbahar do-

dnes trpí fyzickými následky věznění a stále ji pronásledují 
běsy. Straší ji myšlenka, že Čína, i když ji po nesnadných 
jednáních s francouzským ministerstvem zahraničí pustila 
na svobodu, jednoho dne přijde a zaklepe na dveře její 
matky, jejích sester, jejích bratrů a jejích přátel, kteří zůstali 
v Sin-ťiangu. Pokud by nahlas kritizovala praktiky čínské 
komunistické strany, policejní násilí by bezesporu dopadlo 
na všechny, které miluje. Byli by jako ona vyslýcháni, uvěz-
něni, mučeni, deportováni. Nakládali by s nimi stejně jako 
s ní – jako se „zločinci“, s „teroristy“. Stejně jako ona by 
zmizeli v táborech, přišli by o svou lidskou důstojnost a s ní 
o všechny šťastné vzpomínky, vlastně o vzpomínky vůbec, 
a pomalu i o chuť žít. Ne, tohle nechtěla. Cokoli, ale tohle 
ne. 
 
Jednoho rána v září 2020 se Gülbahar, sedíc na bílé pohovce 
ve svém bytě, ponořila do prvních stránek naší knihy. Bylo 
to více než rok od jejího osvobození, jejího příletu na letiště 
v Roissy, jejího dojemného setkání s Kerimem, Gülchumar 
a Gülnigar. A jak četla a četla, znovu si začala klást otázku, 
zda by měla vyjevit v knize svou pravou totožnost. „Ještě to 
neřekla, ale už o tom přemýšlí,“ napsala mi její dcera. O ně-
kolik dní později se Gülbahar rozhodla. „Je to můj příběh, 
chci za něj převzít odpovědnost až do konce. Je to moje po-
vinnost Ujgurky,“ řekla. Chtěla, aby na obálce bylo její sku-
tečné jméno. Riziko, které podstupuje, je nesmírné. Nechť 
si to, prosím, uvědomí každý, kdo tuto knihu začne číst. 

Zatímco Čína provozuje koncentrační tábory v Sin-ťiangu 
v neztenčené míře dál a i nadále do nich deportuje Ujgury, 
zatímco nepřestává sterilizovat ujgurské ženy, a ani OSN, ani 
žádné mezinárodní delegaci nebylo dovoleno přesvědčit se 
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na místě o rozsahu probíhající genocidy, Gülbahar, první 
žena, která vyvázla z čínského gulagu a podává o něm svě-
dectví, hovoří v této knize jejich jménem. Jí i její dceři Gül-
chumar za to patří nesmírný dík. 

Rozenn Morgat 
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