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IZVLEČEK:
Kitajski nogomet – zgodovina, razvojne težave in pričakovanja v prihodnosti
Nogomet je danes več kot le šport, postal je množično gibanje, ki združuje države in
kulture po vsem svetu. Od favel Ria de Janeira pa do igrišč v centru Tokia lahko vidimo mlade in
starejše, kako se v prostem času podijo za žogo. Nogomet vzbuja več čustev kot katerikoli drug
šport, zmaga pomeni ponos in zvišuje samozavest, poraz prinaša žalost in daje spodbudo za
nadaljnje udejstvovanje. Nogomet pa ni le igra, je tudi zelo donosen posel in politično orodje, ki
blagodejno vpliva na t. i. mehko moč uspešnega naroda. V diplomski nalogi sem raziskal
zgodovino razvoja nogometa na Kitajskem in analiziral razloge njegovega neuspeha v modernem
času.
Na Kitajskem naj bi že pred več kot 4600 leti igrali nogometu podobno igro, imenovano
cuju. Igrali so jo z različnimi nameni, mojstrstvo pa je prinašalo družbeni prestiž. Igra je s
prihodom mongolskih osvajalcev skorajda izumrla, do modernih časov se je ohranila samo ena
vrsta, in sicer tako imenovano brcanje žoge s perjanico. Nogometna igra z modernimi pravili je
prišla na Kitajsko z Britanci ob koncu 19. stoletja. Takratni osvajalci kitajskega ozemlja so
ustanovili prve nogometne klube, ki so privabljali tudi kitajske talente. Nogometna aktivnost se
je v času vojne z Japonsko in pozneje med državljansko vojno ustavila. Vrnila se je z
ustanovitvijo Ljudske republike Kitajske leta 1949. Nogomet je v tem času napredoval, vendar
so zapletene politične razmere hladne vojne otežile njegov razvoj. Leta 1954 se je na primer
zaradi spora o članstvu Republike Kitajske (Tajvan) Ljudska Republika Kitajska samovoljno
umaknila iz vseh mednarodnih tekmovanj pod okriljem Fife, v letih kulturne revolucije pa so
povsem prenehali igrati nogomet. Pod vladavino Deng Xiaopinga in njegovimi ekonomskimi
reformami so se vrnila amaterska moštva ter se pojavili pravi sponzorji. Po rešitvi spora glede
imenovanja Tajvana se je Kitajska leta 1980 vrnila na mednarodna tekmovanja. Kot na zahodu je
napredek vodil do zametkov profesionalizacije in komercializacije, hkrati pa sta se pojavila
huliganstvo in korupcija. Navkljub vsem težavam se je Kitajska leta 2002 prvič kvalificirala na
svetovno prvenstvo pod vodstvom srbskega trenerja Bore Milutinovića.
Ta uspeh bi lahko bil odskočna deska za nadaljnje uspešno delo, vendar temelji takrat še
niso bili dovolj trdni. Negativen družbeni in kulturni vpliv, vmešavanje politike, iskanje hitrih
rešitev in korupcija so iz kitajskega nogometa naredili 'bolnika vzhodne Azije'. Tako ne vemo,
ali se mu bo uspelo rešiti tega slovesa. Zdi se, da je edina rešitev vlaganje v mlade in gradnja
nogometne piramide od spodaj navzgor. Novi razvojni plan Xi Jinpinga poudarja razvoj
nogometa od korenin, vprašanje, ki ostaja, pa je, ali bo to izvedeno pravilno.
Ključne besede: nogomet, cuju, Kitajska, kitajska kultura, zgodovina nogometa
ABSTRACT:
Football in China – History, Problems of Development and Future Expectations
Nowadays football is more than just a sport, it became a mass movement that brings
countries and cultures around the world closer together. From the favelas of Rio de Janeiro to the
playgrounds in central Tokyo, we can see the young and the old kicking the ball at their free time.
Football releases more emotions than any other sport. Both on personal and collective level,
winning brings out strong feelings of pride improving self-esteem, while the defeat invokes a
feeling of sadness and instantly creates an incentive to re-engage. Football is not only a game, it
is also a lucrative business, and is used sometimes as a political tool that has a beneficial effect
on the "soft power" status of a successful nation. The goal of the thesis is to provide a historical
analysis of football development in China, and analyze the reasons for its underachievement in
the modern times.
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According to the legend more than 4600 years ago the Chinese played a football-like
game called cuju. The game was played with different purposes, and mastery brought social
prestige. The game almost completely disappeared with the arrival of the Mongolian conquerors;
and only one style made it to the modern times, the so-called kicking of the shuttlecock. The
modern game of football was brought to China by the British at the end of the 19th century. The
foreign conqueror's established first football clubs that attracted Chinese talents. War with Japan
and the following Civil War stopped the football activities altogether. The game returned on the
big stage with the establishment of the People's Republic in 1949. Although football did progress
in China for a time, complex political Cold War circumstances made the development difficult.
First, in 1954, due to a dispute over the membership of the Republic of China (Taiwan), People’s
Republic arbitrarily withdrew from all of the international competitions under the auspices of
FIFA, while during the years of the Cultural Revolution the Chinese stopped playing football
altogether. However, during the reform and opening-up period under the rule of Deng Xiaoping,
amateur teams started playing again and the first sponsors showed up. In 1980, after settling the
dispute over the naming of Taiwan, China even returned to international competitions. Mirroring
the football development in the West, this progress soon lead to first echelons of
professionalization and commercialization, but also emergence of hooliganism and corruption. In
spite of all difficulties, China managed to qualify for the World Cup for the first time in 2002,
under the leadership of the Serbian coach Bora Milutinovic.
This success could be a stepping stone for further successful work, but the foundations
were at the time still much too shaky. Negative social and cultural influence, interference from
politicians, search for instant solutions and corruption made Chinese football into a "sick man of
East Asia". Will Chinese football succeed in breaking this reputation? It seems that the only way
forward is to invest in young people and to build a football pyramid from the bottom up. The
new plan for development from Xi Jinping emphasizes the development of grassroot football,
but the question that still remains is whether it will be implemented correctly.
Key words: football, cuju, China, Chinese culture, history of football
论文摘要
中国足球 - 历史，发展问题以及未来预期
现如今，足球已经不仅仅是一项单纯的体育运动，它已经成为一项可以将不同国家，
不同文化紧密结合的全民性参与的大众活动。从里约热内卢的贫民区，到东京市中心的
街心操场，我们都可以看到儿童青年甚至老年人在闲暇时间踢着足球。相比起来，足球
这项运动比其他体育运动更加能够释放情感，这种情感的释放不单单在个人层面，也在
团队集体层面。胜利可以带来强烈的荣誉感，提升自我价值感，同样的，失利意味着伤
心难过并会逐渐产生重新再战的欲望；足球同样不仅仅是一项游戏那样简单，它也可以
是一桩赚钱的生意，而且也可以在某些政治层面体现一个国家的“软实力”，本篇论文
着重分析中国足球的发展历史，并详细解析当今中国足球的困境以及低成就的原因。
传说，在 4600 年以前，中国已经在开始一种类似当今足球的运动，称作“蹴鞠”。
此项游戏出现在古时中国的各类场合，蹴鞠强者会获得社会的尊重和敬仰。蹴鞠这项运
动在当时蒙古国入侵中国时已经基本销声匿迹，只有一种形式的蹴鞠一直保留至今，那
就是当今的毽球。现代足球是在 19 世纪末由英国人带到中国的，英国人首先在中国建立
了第一个足球俱乐部来吸引中国的有潜力的足球运动员。但是当时的中日战争以及随后
发生的内战停止了中国足球的发展脚步。1949 年，随着中华人民共和国的成立，足球再
次回到中国历史舞台。虽然在此之前足球已经在中国取得了长足的发展，但是由于冷战
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等政治原因使得中国足球的发展十分艰难。第一，在 1954 年由于台湾的争端，中华人民
共和国取消了所有与国际足联的赞助以及比赛活动。随后的文化大革命期间，中国又停
止了所有足球运动。然而，在改革开放时期，邓小平的带领下，各种业余足球队陆续涌
现。在 1980 年，台湾问题平息后，中国甚至重新加入了国际足联。在学习西方足球的发
展经验时，中国足球得到了一定的职业化，还吸引了国际大品牌的赞助，但其成长伴随
着足球流氓行为以及严重腐败等问题。尽管困难重重，中国足球还是在 2002 年在塞尔维
亚籍教练博拉·米卢蒂诺维奇的带领下，首次获得世界杯的参赛资格。
此次成功晋级本来可以成为中国足球进步的敲门砖，但是由于足球发展基础在当时
还是比较薄弱，负面的社会以及文化影响，政治干扰以及腐败等问题还是让中国足球背
上了“东亚病夫”的名号。中国足球是否能够打破如此负面的名声？看起来，目前中国
需要做的是更多的投资年轻人，并且从头建设足球金字塔。中国国家主席习近平对于中
国足球发展规划也提出和强调了“草根足球”计划。但是问题是，这样的战略规划是否
可以得到正确有效的实现。

关键词：足球；蹴鞠；中国；中国文化；足球历史
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1. Uvod
1.1 Namen naloge in opredelitev problema
»Največja religija na svetu sploh ni religija,« je pogosto slišati, ko je govora o nogometu. Pravijo,
da je nogomet 'najbolj razširjena postranska stvar na svetu'. Je več kot le igra, gre za množično
gibanje z ogromno pozitivne energije. Nogomet zdravi notranje spore ter zbližuje države in ljudi
po vsem svetu, ne glede na veroizpoved, etično pripadnost ali barvo kože posameznikov.
Od vseh športov velja nogomet za najbolj naravno igro, katere osnova je udariti žogo z nogo,
čim močneje, čim dlje in čim bolj natančno. Sicer igra brez uporabe rok ni povsem naravna,
vendar to pravilo omejuje grobost, poenostavlja sojenje in daje veščini uporabe nog dodatno
svobodo in pomembnost. Pri nogometu so pomembni borbenost, sodelovanje, samostojne
odločitve, inteligenca in moč.
Nogomet vključuje načrtovanje, natančno izvedbo, taktiko, a hkrati duhovitost poteze, podajanje
s peto, dvojno podajo, lob. Ponuja umetniško lepoto v hitrosti in eleganci napada, reakcije in
občutek za prostor, a tudi intenzivnost premišljene bitke izenačenih nasprotnikov, ki jo bo
odločila sekunda navdiha, napaka ali pa trik, izveden na meji moči in vzdržljivosti. Nogomet ima
nešteto vrlin, a najmanj se govori o najbolj pomembni: nogomet je human šport, popolnoma
demokratičen glede na biološko, ekonomsko in duhovno različnost ljudi, ki se z njim ukvarjajo.
Igralec nogometa je lahko tako ubog, da nima niti čevljev, a se lahko igra bos. Igra se ga lahko
brez obutve, brez igrišča in brez prave žoge. Na ulici, pesku ali travi se postavita dva gola in igra
se lahko začne, za žogo pa se lahko uporabijo skupaj zvezane krpe ali pa moderne tehnološko
izpopolnjene žoge.
Šport, še posebej nogomet, je važno orodje politike in diplomacije. Majhne žogice za namizni
tenis so odprle možnost za pogajanja med ZDA in Kitajsko ter tako začasno končale hladno
vojno v Aziji. Nogomet je unikaten instrument diplomacije za doseganje dobre volje v delih
sveta, ki športno niso tako uspešni. Deluje tudi kot prizma, skozi katero države prikazujejo svojo
podobo svetu in lastnemu narodu. Redki trenutki sprožijo tako intenzivna čustva ter občutek
ponosa kot zmaga rojaka.
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Manj znano dejstvo je, da prvi opis igre, ki vključuje brcanje žoge, izvira iz Kitajske. Izvor igre
cuju datira 4600 let nazaj v zgodovino, v čas Rumenega Cesarja. Namen te diplomske naloge bo
raziskati to starodavno igro in izvedeti več o razvoju, pravilih in povezavi z moderno igro. Poleg
tega bom raziskal in opisal zgodovino moderne različice nogometa na Kitajskem ter iskal razloge
za njegov neuspeh. Posvetil se bom iskanju odgovorov na vprašanji, ali ustroj kitajske družbe,
kulturna tradicija in drugi dejavniki zavirajo razvoj nogometa na Kitajskem ter kakšni so obeti za
prihodnost.

1.2 Hipoteza in struktura naloge
Da tema ne bi bila predstavljena preširoko in nejasno, se bom osredotočil na zgodovinski razvoj
nogometne igre na Kitajskem ter kulturološke in družbene dejavnike, ki vplivajo na razvoj
nogometa danes. Mojo raziskavo bosta vodili naslednji hipotezi, ki jih bom v zaključku potrdil
oziroma zavrnil:
1. Starodavna igra cuju je prednik modernega nogometa.
2. Vpliv kitajske družbe, kulturna tradicija in zgodovinski dejavniki zavirajo razvoj
nogometa na Kitajskem.
Starodavno, nogometu podobno igro cuju ter sodobni kitajski nogomet pri nas poznajo le redki
posamezniki. Še redkejši pa so tisti, ki poznajo moderne kitajske nogometne klube, najboljše
kitajske igralce nogometa ter razvoj in strukturo kitajskega nogometa in športa na Kitajskem
nasploh.
V prvem delu naloge se bom osredotočil na starodavno igro brcanja žoge imenovano cuju.
Kitajski viri jo navajajo kot starodavnega prednika nogometa, čeprav si razen brcanja žoge z
moderno različico ne deli veliko. Del bom sklenil s krajšim povzetkom razvoja igre v obdobjih
različnih dinastij.
V nadaljevanju bom podrobno opisal začetke moderne nogometne igre na Kitajskem in razvoj
nogometa v različnih obdobjih. V zadnjem delu se bom osredotočil na kitajski neuspeh pri
popularizaciji in razvoju nogometne industrije na Kitajskem, ki je z vladavino Xi Jinpinga dobila
nov zagon. Na tem mestu bom podal tudi končni odgovor na svojo drugo hipotezo.

2

1.3 Teoretična izhodišča
Podlago za svoje razumevanje cujuja in nogometa na Kitajskem, predvsem zgodovine, kulture in
ustroja športa, bom pridobil iz različnih del kitajskih in drugih tujih avtorjev. Velik problem pri
moji raziskavi predstavlja pomanjkanje strokovnih pisnih virov v kitajščini in drugih jezikih.
Najuporabnejši vir informacij o kitajski igri cuju so naslednja besedila: Ancient Chinese Football,
zhongguo gudai zuqiu 中国古代足球, Bamboo Goalposts ter internetni članek Cradle of
Football. Ti viri se po vsebini ujemajo in predstavljajo verodostojen vir informacij, saj so plod
dolgoletnih raziskovanj strokovnjakov s tega področja.
Opis razvoja kitajskega nogometa izvira iz naslednjih virov: Bamboo Goalposts; Football in the
New China: Political Statement, Entrepreneurial Enticement and Patriotic Passion; Zhongguo
zhiye zuqiu fazhan wenti yanjiu qiyu lishi yanjin de shijiao 中国职业足球发展问题研究 基于历

史演进的视角; FIFA and the “Chinese Question”, 1954–1980: an Exercise of Statues;
Football Goes East: Business, Culture and the People's game in China, Japan and South Korea,
in druga besedila v kitajščini in angleščini.
Ker se družbene razmere na Kitajskem stalno spreminjajo, s tem pa tudi razvoj nogometa, si bom
za pridobivanje novejših informacij pomagal z internetnimi viri, saj menim, da izdaje knjig ne
dohitevajo vseh sprememb. Internetni viri z različnimi teorijami so torej uporabna pomoč pri
iskanju odgovora na mojo hipotezo. Poleg vseh sekundarnih virov sem opravil tudi krajši
pogovor s strokovnjakom z nogometnega področja. Gospod Velimir 'Bora' Milutinović si je vzel
čas in odgovoril na moja vprašanja, povezana z njegovim vodenjem kitajske državne ekipe in
problemi kitajskega nogometa.

1.4 Metodologija
Pred raziskovalnim delom za to nalogo sem imel kot zagret nogometni navdušenec nekaj
splošnega znanja o tematiki. Začel sem s pridobivanjem informacij o temi ter si ustvaril okvirno
sliko, ki je služila za opredelitev raziskovalnega problema in hipoteze. Pred in med pisanjem sem
zbiral ter analiziral (pisne in elektronske) vire, uporabil pa sem tiste, katerih vsebina je delovala
verodostojno in uporabno.
Zbiranju virov je sledila analiza in interpretacija v glavnem sekundarnih, pa tudi nekaj primarnih
virov. Pri večinskem delu naloge, predvsem pri opisu zgodovine prve nogometne igre in uvedbi
moderne igre na Kitajsko, sem si pomagal z zgodovinsko analizo. Za razumevanje trenutnih
težav in vplivov družbe na šport sem si pomagal s primerjalnim raziskovanjem.
3

Naletel sem na določene omejitve, predvsem v obliki neraziskanosti področja in omejenega
števila kakovostnih virov. Ker je pisanih virov, ki se ukvarjajo s sodobnim kitajskim nogometom
zelo malo, sem si pomagal z informacijami z interneta. Težavo je predstavljal tudi pogovor s
strokovnjakom, saj gospod Milutinović ni želel govoriti o razlogih, zakaj je Kitajska državna
reprezentanca trenutno na 76. mestu FIFA lestvice nogometnih reprezentanc, saj se mu je to
zdelo nekorektno. K sreči sem našel kar nekaj uporabnih izjav, ki jih je dal za časopis China
Daily.
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2. Prva avtohtona igra z žogo – cùjū
2.1 Izvor in opis prve avtohtone igre z žogo
Kaj je cuju 蹴鞠 in kaj pomenita ti dve pismenki? cù 蹴 je starodaven izraz za brcanje, jū 鞠 pa
je kožna polnjena žoga. Prvi viri, ki človeka povezujejo z brcanjem žoge, prihajajo iz Kitajske. V
času dinastije Zahodni Han xihan 西汉 (206 pr. n. št –24 n. št) je Liu Xiang 刘向 napisal prvi
katalog cesarske knjižnice v starodavni Kitajski, z naslovom 别录 Bielu oz. Povzetki (Cohen
2012, str. 1).
V zapisih je poudaril:
»蹴鞠者，传言皇帝所作。蹴鞠，兵势也，所以练武土知有才也 。«
»Cuju je po legendi izumil Rumeni cesar. Namen ustanovitve igre je bil treniranje moči in
vojaških spretnosti.«

Slika 1: Rumeni Cesar

Izvor cujuja je torej po legendi postavljen približno 4600 let nazaj v obdobje Rumenega cesarja
Huangdi 黃帝, legendarnega začetnika kitajske kulture in prednika vseh Kitajcev. Ena
krvoločnejših legend opisuje, kako si je Rumeni cesar odrezal lastno glavo in ukazal
podložnikom, naj z njo igrajo nogomet. Med drugimi prispevki Rumenega cesarja za kitajsko
civilizacijo poleg prve oblike nogometa po legendah štejemo še kitajsko pisavo, glasbo, lok in
puščice, voz, čoln, glinasto posodo in gojenje sviloprejk (Cohen 2012, str. 1).
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Ker v tem času še niso poznali pisane besede, so se legende prenašale od ust do ust. Čeprav za to
obdobje nimamo pisnih dokazov, so pisci poznejših obdobij v to legendo resnično verjeli (Liu,
Zhao 2008, str. 4).
»唐人蔡孚在 《打球篇序》 中说： »打球者`，望之蹴鞠古戏也，黄帝所作兵势以练
士 。«
»Cai Fu iz dinastije Tang je v knjigi 'Članki o igranju z žogo' zapisal: Igra z žogo se je prej
imenovala cuju, ustvaril pa jo je Rumeni cesar, da bi tako treniral vojake.«

宋人黄朝英在 《靖康缃素杂记》中说：»此戏生于黄帝，蹴鞠意在军戎也 。«
Huang Chaoying iz dinastije Song je v knjigi Jingkang Zuxiang Zaji zapisal: »Igra izvira iz
časov Rumenega cesarja, namen igranja pa je vojaška vadba.«
Da bi potrdili te starodavne trditve, so arheologi raziskovali provinci Shanxi 山西 in Shaanxi 陕
西 ter porečje Rumene reke Huanghe 黄河. Leta 1953 so v bližini mesta Xi'an 西安, v vasi
Banpo 半坡 odkrili stare človeške grobnice. V njih so poleg kamnitega orodja našli še kamnite
žoge s premeri od 1,5 metra do 6 metrov, ki so najverjetneje služile kot pripomoček za igro.
Tudi lega vasi ob Rumeni reki se ujema s podatki o starodavnem bivališču Rumenega cesarja.
Leta 1973 so v bližini mesta Changsha 长沙 v grobnici Mawangdui 马王堆 iz obdobja dinastije
Zahodni Han (206 pr. n. št – 24 n. št) odkrili veliko starodavnih knjig. V eni od njih je bilo
zapisano:
»黄帝身遇蚩尤，因而擒之，剥其革以为干后，使人射之，多中者赏之。剪其发而建
之天，名日蚩尤之旌。充其胃以为鞠，使人执之，多中者赏 。«
»Rumeni cesar je naletel na Chi You1-a in ga zajel. Potem je odrl njegovo kožo in iz nje
izdelal tarčo. Ljudstvo je pozval, da strelja v tarčo, in nagradil vsakega, ki jo je zadel.
Postrigel je njegove lase in jih obesil, imenoval jih je »Chi You zastava«. Njegov trebuh je
napolnil s travo in tako izdelal žogo. Ljudstvo je nagovoril, naj z žogo žonglira, in nagradil
tiste, ki so žonglirali najdlje.«
Tudi ta zapis nakazuje na to, da se je cuju pojavil pred obdobjem Vojskujočih se držav zhanguo

战国 (475–221 pr. n. št), v katerem je bil kult Rumenega cesarja najmočnejši. A namen igre ni
bil vojaški trening, temveč praznovanje zmage nad sovražnikom. Sovražnikom so sneli kožo in
naredili tarčo, postrigli lase in naredili zastavo ter izrezali trebuh, da bi z njim lahko igrali
nogomet (Liu, Zhao 2008, str. 5).
Druga knjiga, ki jo je napisal Liu Xiang – Strategija vojskujočih se držav zhanguoce 战国策
dokazuje, da je bil cuju priljubljen šport že pred približno 2300 leti v državi Qi 齐，današnjem

1

Chi You je bil plemenski vodja starodavnega devetega Li plemena (九黎). Poznan je kot tiran, ki se je boril proti
poznejšemu Rumenemu cesarju v obdobju treh suverenih in petih cesarjev.
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mestu Linzi 临淄 v provinci Shandong 山东. Od tu izvira legenda o možaku po imenu Xiangchu
项处, ki je oboževal to igro. Ko je hudo zbolel, mu je slavni doktor Canggong 仓公 svetoval
popolno mirovanje, a Xiangchu je tako rad igral cuju, da je po eni od tekem zaradi napora
obležal mrtev (Simons 2008, str. 31).

Slika 2: Kamnita žoga iz prestolnice dinastije Qi

Mestece Linzi 临淄 v provinci Shandong 山东 je bilo 15. julija 2004 uradno priznano kot zibelka
igre z žogo. Predsednik mednarodne nogometne zveze (FIFA), Sepp Blatter, je uradno potrdil, da
je Kitajska rojstni kraj 'čudovite igre' in da cuju predstavlja enega od začetkov nogometa
(Simons 2008, str. 32).
Gospod Blatter je takrat dejal:
»Mesto Linzi v provinci Shandong je zibelka nogometa, ki se je nato razširil preko Egipta,
Grčije, Rima, Francije vse do Velike Britanije.«

Slika 3: Spomenik cujuju v mestecu Linzi
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V tem prvem obdobju na področju države Qi se je cuju večinoma igral z dvanajstimi igralci v
polju, šest proti šest. Tako pravila igre kot sam namen so se v različnih obdobjih spreminjali.
Ločimo igro z vrati na dveh straneh, vrati na sredini in igro brez vrat. Razlikuje se tudi sam
namen igre: od vojaškega treninga, maščevanja nad poraženimi sovražniki, zabave ob
praznovanju praznikov in ob dvornih prireditva do zabave množic na javnih trgih in predstav
umetnic v javnih hišah. V naslednjih poglavjih bom poskušal pojasniti razvoj in spremembe igre
v posameznih obdobjih oz. obdobjih vladanja posameznih dinastij.

2.2 Obdobje dinastije Han (206 pr. n. št –220 n. št)
V času dinastije Han 汉 se je cuju iz igre v sklopu vojaškega treninga razširil med širše ljudske
množice ter postal zelo priljubljen. Medtem ko je Jezus iskal dvanajstega apostola, so vladarji
dinastije Han z največjim entuziazmom obiskovali lokalne stadione, imenovane juchang 鞠场,
ter spremljali tekme cujuja. Ta čas niso brcali snopov starih niti, temveč so ustvarili odlične
brokatne krogle, katerih vrednost se odraža v sedanji pismenki za žogo qiu 球，ki vsebuje
radikal kralja 王 (Simons 2008, str. 31).
Drugo ime za žogo, ki je bila navzven izdelana iz brokata, a polnjena z lasmi, je bilo Maowan 毛

丸 (Liu, Zhao 2008, str. 35).
Začetnik popularizacije je bil Liu Bang 刘邦 oz. cesar Gaozu 高祖 (265 pr. n. št –195 pr. n. št),
ustanovitelj dinastije Han, ki je bil kmečkega porekla.

Slika 4: Portret cesarja Gaozuja iz enciklopedije Sancai Tuhui 三才图会

V knjigi Zapisi iz Zahodne prestolnice xijingza 西京杂 naletimo na stavek, ki podrobneje opiše
mladost prihodnjega cesarja. Njegov oče je o njegovih mladostnih aktivnostih povedal:
»斗鸟，蹴鞠，以此为乐 。«
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»Zabava ga igranje s pticami in cuju.« (Liu, Zhao 2008, str. 5).
Ena od zgodb govori, da je cesar na dvor povabil starše ter jim ponudil najbolj okusne jedi in
najudobnejša svilena oblačila, a so kljub temu bili potrti. Izkazalo se je, da so pogrešali cuju.
Zato je cesar dal zgraditi palačo Weiyang weiyanggong 未央宫, vanjo preselil vse stare sosede in
zgradil igrišče za cuju. Starši so bili zopet srečni. Ker so bili Liu Bangovi starši kmečkega stanu,
lahko iz te kratke zgodbe sklepamo, da je bil cuju zelo priljubljen med običajnim ljudstvom (Liu,
Zhao 2008, str. 41)
Pisec iz obdobja dinastije Vzhodni Han donghan 东汉 (206 pr. n. št – 220 n. št) Huan Kuan 桓宽
je v delu Pogovori o soli in železu 盐铁论 zapisal:
»贵人之家，……隆村鼎力，踢鞠斗鸟 。«
»Premožneži se zabavajo z vlečenjem vrvi, nogometom in igro s pticami.«
Iz zapisa lahko sklepamo, da je bila igra priljubljena tudi med takratnim plemstvom (Liu, Zhao
2008, str. 8, 9).
Prvi znani opis pravil igre in fairplaya je zapisal pisec Li You 李尤 v delu Jucheng ming 鞠城铭
(cca 55–135 AD):
»员鞠方墙，
»Žoga je okrogla, igrišče pa pravokotno.

放象阴阳，
Simbolična podoba univerzalnih sil yin in yang.

法月衡对，
Z uporabo (12) lun (mesecev) kot akterjev (število igralcev) oblegajo drug drugega.

二六相当，
S šestimi člani sta ekipi uravnoteženi.

建长立平，
Glavni sodnik in pomočnik sta imenovana.

其列有常。
Njun kriterij pravil mora biti konstanten.

不以亲疏，
Do igralcev ne sme imeti nobenih predsodkov.

不有阿私。
Ne sme biti nobenih uslug niti pristranskosti.

端心平意，
S poštenim srcem in uravnoteženih misli.

莫怨其非。
Nihče ne more najti napačne odločitve.

鞠政犹然，
Če je nogomet pravilno urejen in voden,
况乎执机。«
to pomeni ogromno za vsakodnevno življenje.« (Simons 2008, str. 32).
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Nogometna igra je v tem zapisu prikazana kot odsev vesolja, življenja, družbe, javnega reda in
miru. Pisec uporablja svoje besede, da bi opomnil svoje sodobnike in prihodnje generacije o
pravičnosti in fairplayu. Visoki moralni standardi, družbena sprejemljivost in popularnost so bili
temelji za igro v prvem stoletju našega štetja. Nogomet poudarja osnovne podobe vesolja: oblika
okrogle žoge spominja na polno luno in po kitajski tradiciji okroglo nebo. Kvadratno igrišče
predstavlja zemljo, ker so takrat verjeli, da je takšne oblike. V zadnjem stavku pisec poudari
pravično sojenje, ki se nanaša na nogometno igrišče ter sodišča. Torej, sojenje igre naj bo
pravično, pošteno in brez korupcije, takšno pa naj bo tudi sojenje ljudem (Brinker 2004).
Če pogledamo podrobneje v delo Huainanzi, poglavje Učenja o Nebu:

《淮南子·天文训》»天道日圆，地道日方，方者本幽，圆者主明 。«
»Nebo je okroglo in Zemlja ploščata. Osnova ploščatega je Yin 幽便是阴 in okroglega Yang
明便是阳.«
Vse dogajanje na nebu in zemlji sledi določenim pravilom. Nasprotni ekipi predstavljata dva
nasprotna pola, Yin 阴 in Yang 阳, ki dopolnjujeta drug drugega v svojem kontrastu gibanja in
povezujeta celotno vesolje ter tako ustvarjata harmonijo. Posebnost obdobja Han je združitev
koncepta in filozofije družbe s športno igro (Brinker 2004).
Da bi nam bili izgled in pravila igre ter zgornja filozofija in simbolika tega obdobja bolj jasni pa
je treba pogledati na igrišče.
Igrišče je bilo v tem obdobju zagotovo ogromno. To lahko sklepamo že enostavno iz imena
takratnega igrišča, tj. jucheng 鞠城 (mesto za igranje cujuja). Pisec iz obdobja dinastije Zahodni
Jin xijin 西晋 (265–316) Lu Ji 陆机 je v delu Juge xingxu 鞠歌行序 zapisal:
»后汉马防第宅卜临到，连阁通池，鞠城弥于街路 。«
»Od paviljona sina uradnika Ma Fanga2 pa vse do ribnika. Igrišče je videti kot cesta.«
Pisec je hotel poudariti, da je bilo igrišče zelo dolgo. Sicer ni natančno zapisal, kako dolga je
cesta, a sklepamo lahko, da je merila več kot le nekaj korakov. Igrišče naj bi bilo poleg tega tudi
dokaj široko (Liu, Zhao 2008, str. 15).
Vsako leto jeseni so potekale vojaške vaje, ki so seveda vključevale igranje cujuja. Pogosto je
tekmovanja prišel gledat sam cesar, zato je bila ob igrišču postavljena tudi posebna tribuna, s
katere je opazoval vojake.
»其西则左磩右平，讲肄之场 。«

Ma Fang 马坊 je bil sin pomenbnega uradnika iz obdobja dinastije vzhodni Han (25–220) Ma Yuana 马援. Družina
je bila zelo vplivna in bogata.
2
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»Na zahodni strani je tribuna, ki se stopniščno vzpenja iz leve strani in se ravno vzpenja na
desni, podobno kot v klasični študijski učilnici.«
Formalno nogometno igrišče je imelo kontrolno tribuno, nekakšno 'VIP ložo', če uporabimo
sodobnejši izraz. Tribuna s stopniščnim dostopom je bila zgrajena po vzoru cesarske palače.
Cesarska palača v obdobju dinastije Han (206 pr. n. št –220 n. št) je bila zgrajena na višini
devetih chi3-jev 九尺, ki simbolizira lego na devetem nebu. V palačo so se vzpenjali in spuščali
po devetih stopnicah, ljudje, ki so lahko živeli v palači, pa so se delili na devet stanov. Stopniščni
dostop se je delil na sredinski del ter levo in desno polovico. Na levi strani je bilo devet stopnic,
po katerih so se dvigovali in spuščali ministri, na sredini pa je bila strma ploščata vzpenjača, po
kateri so nosili cesarja. Ta simbolična zgradba nam pove marsikaj o hierarhiji v takratni družbi.
(Liu, Zhao 2008, str. 18).
Goli so se imenovali jushi 鞠室 oz. juyu 鞠域. Bili so kvadratne oblike z okroglo luknjo v sredini.
Za zadetek je bilo treba zadeti prav to luknjo. Pisec iz dinastije Tang 唐 (618–907) Yan Shigu 颜

师古 je v Hanshu 汉书 zapisal:
»鞠域如踢鞠之域，谓窟室也 。«
»Juyu je posebna luknja, kamor se brca žoga.«
Kot omenjeno, sta v polju bili dve ekipi po šest igralcev, vlogo vratarja pa je opisal učenjak iz
obdobja dinastije Tang 唐朝 Li Shan 李善 (630–689) v delu Wenxuanzhu 文选注:
»二六盖鞠室之数，而室有一人也 。«
»Na dveh straneh je po šest lukenj (Jushi), vsako pa pokriva vratar.«
Iz tega zapisa lahko razberemo, da je na vsaki strani vrata branilo po šest vratarjev. Torej, skupaj
dvanajst vrat kot dvanajst lun in dvanajst mesecev, skupaj pa štiriindvajset igralcev, ki
ponazarjajo štiriindvajset solarnih obdobij (Liu, Zhao 2008, str. 19).

3

3 chi = 1 meter
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Slika 5: Zgornji del slike prikazuje igrišče za cuju na dvoru, spodnji pa običajno vojaško igrišče.

Natančna pravila in potek igre cujuja v obdobju dinastije Han je zaradi pomanjkanja virov težko
opisati. Seveda lahko logično sklepamo, da sta obe ekipi poskušali doseči čim več zadetkov, a
podrobnosti, kot so časovna omejitev igralnega časa ali število doseženih zadetkov, potrebnih za
zmago, ostajajo neznanka. Zagotovo je bilo tekmovanje živahno in razburljivo, pogost pa je bil
tudi telesni stik med igralci, kar je razumljivo, saj je šlo za vrsto vojaškega treninga, pri katerem
je bila pogosto uporabljena tudi fizična moč. Nasprotnike so na primer spotikali, da bi tako
onemogočili njihove priložnosti za zadetek. Spotikanju se je bilo moč izogniti le s hitrim tekom.
Rokoborba, polaganje rok in hitri šprint so druge vojaške spretnosti, ki so se razvijale v tem
obdobju in so bile pri športnem udejstvovanju tudi zelo koristne. Cuju je zajel vse te spretnosti,
zato je tudi postal tako popularen (Liu, Zhao 2008, str. 20, 21).
Nekoliko drugače je potekalo igranje cujuja za zabavo, saj je to vključevalo uvedbo novih tehnik
in glasbene spremljave. Igra za zabavo je bila posledica ugodnih razmer v družbi, ki je zahtevala
nove oblike razvedrila. Tako so se razvile baixi 百戏 – plesi in akrobatske predstave, katerih del
je bil tudi cuju. Igranje cujuja za zabavo se deli na tekmovalni del in na cuju predstave. Prav ti
dve obliki cujuja sta doživeli razcvet ob koncu obdobja dinastije Han, saj sta odražali takratno
kulturo in družbo. Podrobneje bom o baixi pisal v naslednjih obdobjih dinastij Tang in Song, ki
veljata za zlato dobo igranja cujuja brez golov oz. baida 白打.

2.3 Obdobje dinastije Tang (618–907)
V obdobju Južnih in severnih dinastij 南北朝 (386–589) je prišlo do stika in mešanja različnih
kultur na kitajskem ozemlju. Spretni jezdeci s severa so porazili pehoto iz srednje Kitajske ter
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popolnoma spremenili uveljavljene vojne tehnike. Leta 618 si je Li Shimin 李世民, kasneje
poznan kot cesar Taizong 太宗, prav s pomočjo lahke konjenice pokoril Kitajsko in osnoval
dinastijo Tang 唐朝 (618–907). Vojska, ki je temeljila na konjenici, ni potrebovala vojaškega
urjenja z žogo, zato je prevladal nov šport – kitajski polo, imenovan maqiu 马球. Cuju je s tem
izgubil vlogo v vojaškem urjenju, še vedno pa je predstavljal zabavo za množice (Liu, Zhao 2008,
str. 10).
Začel se je razvijati postni cuju hanshi cuju 寒食蹴鞠. Hanshi 寒食 oz. post dva dneva pred
praznikom čiste svetlobe qingming 清明 je dan, ko Kitajci ne kuhajo, temveč jedo hladne
ostanke jedi prejšnjega dneva. Ta dan zaznamuje začetek 24 solarnih obdobij. Začetno obdobje
dinastije Tang je bil čas družbene blaginje, napredka in miru, zato se je postni cuju hitro razširil
po celotnem cesarstvu. Slavni pesnik Du Fu 杜甫 je v delu Qingming 清明 zapisal:
»十年蹴鞠将雏远，万里秋千习俗同 。«
»Vseeno, kako daleč hodim, povsod ljudje igrajo cuju. Povsod lahko spremljamo enak
običaj.«
Du Fu je prepotoval celotno ozemlje cesarstva Tang in povsod zasledil igranje postnega cujuja.
Postni cuju se od prvotne različice razlikuje po tem, da ne uporablja vrat, brca se prosto oz., kot
rečejo Kitajci, baida 白打. Pesnik iz istega obdobja Wang Jian 王建 je v delu Pesmi iz palače
gongci 宫词 zapisal:
»寒食内人长白打，库中先散与金钱 。«
»Postni cuju pogosto igrajo celo ženske. Nekateri zaradi njega zastavljajo imetje in denar.«
Ta običaj se je prenesel tudi v cesarsko palačo, čas njegovega izvora pa ni jasen. Po nekaterih
virih sega v obdobje Vojskujočih se držav 战国, po nekaterih pa v obdobje dinastije Han, ker je
precej podoben plesom iz tega obdobja. Izvajali so ga profesionalni umetniki in umetnice, ki so
bili na voljo cesarju. Spreminjal se je tudi način brcanja. Na začetku je šlo za igro dveh ljudi,
potem treh, štirih, petih in na koncu devetih v krogu. Sprva je bila dovoljena samo ena vrsta
udarca z nogo, kasneje pa nešteto udarcev z nogo in glavo (Liu, Zhao 2008, str. 10, 11).
Da bi otežili igro, so pozneje dodali nova pravila, npr. da so igralci morali pred začetkom
nastopa na papir napisati vrste udarcev, ki jih bodo izvajali in njihovo zaporedje (Liu, Zhao 2008,
str. 27).
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Trike in spretnosti cujuja so imenovali xieshu 解数. Xieshu kontrole žoge z rameni, prsmi,
hrbtom in glavo se imenuje gornji xieshu, xieshu kontrole žoge s koleni, trebuhom in pasom
imenuje srednji xieshu, xieshu kontrole žoge z meči, podplati, gležnji, prsti in peto pa se imenuje
spodnji xieshu. Te tri vrste xieshuja so tvorile igralne gibe, ki so bili seveda odvisni od pozicije
žoge. Znan pregovor pravi:
»脚头十万踢，解数百千般。«
»Na stotine gibov je omogočalo tisoče brc.«
Podobna igra – brcanje pernate žogice, še vedno zelo priljubljeno na Kitajskem, jemlje določene
gibe in spretnosti iz časov cujuja (Iz nogometnega muzeja v Linzi, Shandong).
Tekmovalni cuju, ki je prevladoval v času dinastije Han, je popolnoma izginil. V času dinastije
Tang se je razvil tekmovalni cuju z novimi pravili. Pisec Ma Duanlin 马端临 (1245–1322) je v
delu Wenxian Tongkao 文献通考 zapisal:
» 蹴球盖始于唐。植两修竹，高数丈，络网于上，为门以度球。球工分左右二朋 ，

以角胜负否。«
»Cuju se je začel igrati v dinastiji Tang. Postavili so dve visoki palici bambusa in med njima
napeljali mrežo. Mreža je v sredini imela luknjo, ki je služila kot gol. Igralci so se razdelili
na dve ekipi, ki sta stali na nasprotnih straneh mreže. Igralci so brcali žogo iz ene strani na
drugo skozi luknjo, ki je bila v mreži. Ekipa, ki je večkrat zadela, je zmagala.«
Vrsta cujuja z dvignjenimi vrati je drugačna od igre iz dinastije Han, šlo je torej za razvoj novih
pravil igre na stari tekmovalni osnovi. Igra je dobila tudi novo ime, in sicer cuqiu 蹴球 (Liu,
Zhao 2008, str. 11).
V času dinastije Tang se je spremenila tudi žoga. Prejšnjo žogo, napolnjeno z lasmi in perjem, je
zamenjala dvoplastna usnjena žoga iz osmih delov, napolnjena z zrakom, kar je omogočalo dvig
igre v zrak. Wang Wei 王维 je v delu Hanshi chengdong jishi 寒食城东即事 zapisal:
» 蹴鞠屡过飞鸟上 。«
»Žogo brcajo v nebo, še višje, kot letijo ptice.«
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Slika 6: Usnjena žoga iz osmih delov (obdobje dinastije Tang)

Ker se je igra dvignila v višino, so se seveda dvignila tudi vrata. Ta so po kitajskih merah
postavili na višino San zhang er chi 三丈二尺 (približno 10,6 metra), visoka in široka pa so bila
samo Er chi ba cun 二尺八寸 (približno meter), zato je bilo treba za doseganje zadetkov imeti
veliko spretnosti in znanja (Liu, Zhao 2008, str. 11).
Število igralcev v tem obdobju se je spreminjalo. Obstajali sta dve različici, v prvi je bilo v igri
štiriindvajset igralcev, po dvanajst na vsaki strani, v drugi verziji pa dvaintrideset, po šestnajst v
ekipi (Liu, Zhao 2008, str. 23).
Pravila igre iz tega obdobja so v knjigah, posvečenih cujuju, dokaj jasno zapisana. Pred
začetkom tekmovanja sta se ekipi morali dogovoriti o poteku tekmovanja. Najprej so izžrebali,
katero stran igrišča bosta zasedli ekipi, nato pa ekipo, ki bo izvedla prvi strel.
V Atlasu cujuja 蹴鞠图谱 lahko preberemo, kako je igra potekala:
»初起，球头用脚踢起与骁色，骁色挟住至球头右手，顿在球头膝上，用膝筑起 ，

一筑过。不过，撞在网上颠下来，守网人踢住与骁色，骁色复挟住，
仍前去顿在球头膝上筑过。左右军同。筑过数多者胜。«
»Na začetku igralci z nogo sprejmejo žogo ter jo položijo na kapetanovo desno roko. Potem
kapetan postavi žogo na koleno in jo brcne. Če gre žoga v gol, ekipa dobi eno točko. Če jo
zaustavi mreža, jo morajo igralci sprejeti in jo podati na kapetanovo koleno, da lahko tako še
enkrat strelja. Obe ekipi brcata na isti način. Zmagovalec je tisti, ki doseže več točk.«
V zapisih Dong jing menghualu 东京梦华录 je Meng Yuanlao 孟元老 zapisal:
»左军先以球团转，众小筑数遭。有一对次球头小筑数下，待其端正，即供球与球头，
打大臁打过。或有即便复过者胜。«
»Leva stran začne brcati. Soigralci si večkrat podajo žogo, ki jo nato podajo do kapetana.
Kapetan strelja in poskuša zadeti luknjo v mreži. Ko zadene, dobi napad ekipa na desni
strani.«
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Ko so začeli brcati, si je ekipa nekajkrat podala žogo, nato pa streljala proti vratom. Če se je ob
strelu žoga dotaknila mreže, a ni zadela gola, so jo lahko igralci ponovno sprejeli, a pod pogojem,
da se ni dotaknila tal. Ob zadetku je žogo sprejela nasprotna ekipa ter ponovila manever z
namenom doseganja gola. Ekipa je bila poražena, če je žoga med igro odletela z igrišča oz. če je
po neuspešnem strelu niso pravočasno sprejeli in se je dotaknila tal. Ker so pravila takšne igre na
eden gol zelo enostavna, sodniška pomoč ni bila potrebna. V primeru dvomljive situacije je
razsodbo podalo kar občinstvo, ki je spremljalo tekmovanje (Liu, Zhao 2008, str. 24, 25).
Pri takšnem cujuju ni prišlo do telesnega stika, zato je igra postala fizično manj naporna in manj
nasilna. V cesarski palači so se pojavile prve ženske ekipe (okoli 900 AD). Čeprav so imele
ženske v fevdalnih časih zelo nizek družbeni status in so bile izključene iz številnih javnih
dogodkov, je bilo igrišče za cuju izjema. Blestele so na številnih igriščih in marsikdaj prekašale
moške sotekmovalce. A ta fenomen ni trajal dolgo. Cesar dinastije Južni Song 南宋 Li Yu 李煜
(cca 937–978) je spremenil usodo kitajskih žensk za skoraj celotno tisočletje. Njegov nenavadni
lepotni ideal majhnih nog je na žalost postal razširjena praksa. Ženske so bile primorane
povezovati noge od desetega leta ter se tako poslovile od tekmovalnih športnih aktivnosti do
zgodnjega 20. stoletja.

Slika 7: Dekleta na dvoru Tang med treniranjem cujuja. Slika slikarja Du Jina 杜堇 iz obdobja dinastije Ming.
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2.4 Obdobje dinastije Song (960–1279)
Obdobje, v katerem je priljubljenost cujuja dosegla vrhunec, je obdobje dinastije Song 宋朝
(960–1279). Številni cesarji v obdobju te dinastije so izhajali iz vojaške uprave, zato so do
športnih aktivnosti gojili velike simpatije. Zelo poznana je slika slikarja Su Hanchena 苏汉臣 z
naslovom Cesar Taizu igra cuju 《 宋太祖蹴鞠图 》.

Slika 8: Cesar Taizu igra cuju

Na tej sliki vidimo cesarja, kako brca žogo skupaj z ministrom Zhao Pujem 赵普 ter ostalimi
ministri, kar kaže na priljubljenost igre v visokih krogih. Ob ustanovitvi dinastije so polo oz.
maqiu 马球 razglasili za uraden šport ob slovesnih pregledih vojske, cuju pa je postal šport, ki se
je igral na dvornih slovesnostih in sprejemu odposlancev iz tujine (Liu, Zhao 2008, str. 12).
V knjigi Zgodovina dinastije Song songshi 宋史 , ki jo je napisal Yue Zhi 乐志, lahko preberemo
naslednje:
»每春秋圣节三大宴，其第一，皇帝升坐。宰相进酒，庭中吹觱栗，··· 第十二，
蹴鞠 。«
»Ob vsakem praznovanju Pomladanskega in Jesenskega festivala so priredili tri velike bankete.
Prva procedura banketa je bilo sedenje cesarja v resni pozi. Potem je glavni minister s cesarjem
pil vino, hkrati pa je začela igrati glasba ... Dvanajsta procedura je bilo igranje cujuja.«
Osmi cesar dinastije Huizong 徽宗 (1082–1135) je bil poznan kot velik oboževalec igre. Za čas
njegovega vladanja je bil cuju prisoten skoraj ob vsakem praznovanju. Na njegov rojstni dan je
bila v cesarski palači v Kaifengu 开封 organizirana predstava s po desetimi profesionalnimi
igralci in vodjo ekipe na vsaki strani. Oblačila obeh ekip so se razlikovala po barvi, scena pa je
bila veličastna. Ob igrišču so stali bobnarji in navijači obeh moštev, ki sta se ob ritmu glasbe
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borili do zadnjega atoma moči. V literaturi iz tega obdobja se je za takšen cuju pojavil nov izraz,
to je yayue de cuju 雅乐的蹴鞠.
Cesar Huizong je poleg tega sprejel tudi nesmiseln predlog enega svojih ministrov, da bodo
zmagovalci nagrajeni, poraženci pa ponižani z barvanjem obrazov z belim in rumenim prahom.
Opazimo lahko, da je v tem obdobju cuju postal bolj zabavna dejavnost kot pa resno tekmovanje.
V Atlasu cujuja cuju tupu 蹴鞠图谱 je zapisano:
»众以花红 、利物 、酒果 ，鼓乐赏贺焉 。«
»Nagrade za zmagovalce so rdeče rože, darila, vino in sadje. Poleg tega v njihovo čast igra
tudi glasba.«
V zapisih Dongjing menghualu 东京梦华录 pa je zapisano:
»胜者赐以银碗锦彩，拜舞谢恩，以赐锦共披而拜也 。不胜者球头吃鞭，
仍加抹抢 。下酒，假鼋鱼，蜜浮酥捺花 。«
»Zmagovalci so dobili za nagrado srebrne posode in svilo, ki so si jo med seboj razdelili. V
zahvalo cesarju so morali tudi zaplesati. Kapitan poražene ekipe je moral prevzeti
odgovornost za poraz. Sprejel je nekaj udarcev z bičem, na njegov obraz so nanesli moko, ob
večerji pa je lahko jedel samo zelenjavo.«
Kot smo že omenili, je v tem obdobju prišlo do profesionalizacije igralcev cujuja. V literaturi je
poznan opis enega od bolj poznanih mojstrov v slavnem delu, ki ga je napisal Shi Nai'an 施耐庵
(1296–1372) Razbojniki iz močvirja Liangshan xihuzhuan 水浒传 . Izdajalski uradnik in odličen
igralec cujuja Gao Qiu 高俅 je cesarja pritegnil s svojo nogometno spretnostjo. Zgodba govori,
da je bil tako dober, da je znal žogo 'prilepiti' na svoje telo, kar so zmogli samo najboljši igralci
(Simons 2008, str. 33).
Ob koncu obdobja dinastije Song in pozneje so se pisci enciklopedij osredotočali na pravila, kot
tudi na zgodovinske in formalne aspekte nogometa. V delu Obširna zbirka iz labirinta dejstev
shilin guangji《事林广记》, ki ga je napisal Chen Yuanjing 陈元靓 (cca 1200–1266 AD)
dobimo vpogled v tehnične elemente konvencionalnega nogometa. Ponovni natis originalne
gravure na lesu izvira iz leta 1322 AD. Na njej vidimo gol oz. tako imenovani qiumen 球门 na
sredini igrišča. Na prvi pogled je videti kot povečana različica gola za nogomet in ragbi. Dve
vratnici sta visoki 10,5 metra, ločeni pa sta z razdaljo 3 metrov. Med njima je napeljana mreža,
ki se je imenovala wangzi 网子. Dejanski gol je 'veliko oko v sredini' oz. fengliuyan 风流眼. ,
ovalna praznina s 85-centimetrskim premerom v sredini mreže. Cilj je bil seveda brcniti žogo
skozi to 'odprto oko' (Brinker 2004).
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Slika 9: Gol v obdobju dinastije Song

V tem obdobju je prišlo do hitrega razvoja rokodelstva in trgovine, prebivalstvo v mestih je
poraslo, nastajala so nova mesta ... Da bi zadovoljili potrebam mestnega prebivalstva po zabavi,
so uredili prostore za zabavne programe, imenovane washe 瓦舍 oz. wazi 瓦子, kjer so
organizirali predstave, na katerih je nastopalo tudi do petdeset umetnikov. Program je zajemal
petje, pripovedovanje zgodb, opero, akrobatske točke, sumo borbe, dvigovanje uteži, boks in
cuju. Različni umetniki so se povezovali v društva, društva umetnikov cujuja pa so se imenovala
Qiyunshe 齐云社. Ta društva so se preživljala s pobiranjem šolnin mlajših igralcev, ki so se
hoteli naučiti umetnosti z žogo (Liu, Zhao 2008, str. 12).
Že iz obdobij dinastij Han in Tang so imeli na dvoru in v domovih višjih slojev profesionalne
izvajalce cujuja, imenovane juke 鞠客 . Njihove predstave so bile namenjene izključno
vladajočemu razredu, medtem ko so v prej omenjenih washe skrbeli za zabavo mestnega
prebivalstva. Ta veliki preskok dokazuje razvoj cujuja v tem obdobju, vsesplošna razširjenost pa
je seveda vodila do priljubljenosti in dviga kvalitete (Liu, Zhao 2008, str. 12).
Poleg običajnega tekmovalnega cujuja je v obdobju dinastije Song višek priljubljenosti dosegel
tudi cuju brez gola oz. baida 白打 . Poleg prostega brcanja so razvili še tekmovalno igro. Igralno
polje je bilo obdano z nitko, igralci znotraj igrišča pa so si izmenoma brcali žogo. Ekipa, ki je
naredila manj napak, je zmagala. Če podaja na primer ni bila dovolj dolga in natančna, so
sodniki dodelili kazenske točke. Igralci so lahko podajali žogo z vsemi deli telesa, razen z roko,
število igralcev v posamezni ekipi pa je variiralo od dva do deset (Liu, Zhao 2008, str. 32).
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2.5 Obdobje dinastije Yuan (1271–1368)
V trinajstem stoletju so se začela mongolska osvajanja Kitajske, leta 1271 pa je Kublaj Kan
uradno razglasil začetek dinastije Yuan 元朝 (1271–1368). Nova mongolska dinastija je imela do
športa nekoliko drugačen odnos kot prejšnje kitajske dinastije. Razširjena in priljubljena je
postala tako imenovana Džingiskanova verzija olimpijskih iger, cuju pa je izginil iz javnih
prireditev ter se pomaknil na obrobje dogajanja. Edini način igre, ki se je ohranil, je bilo že
omenjeno prosto igranje oz. baida. Izvajanje te različice igre je ostalo zelo priljubljeno med
moškim in ženskim delom populacije (Cohen 2012, str. 4).
V tem obdobju je pomembno poudariti razvoja cujuja, ki so ga igrale ženske umetnice ter igranje
mešanih ekip žensk in moških. Gledanje igranja ženskih umetnic je postalo pomemben vir
zabave ob prostem času. Poet Guan Hanqing 关汉卿 (cca 1241–1320) je v svojem delu
Nüxiaowei 女校尉 zapisal:
»茶余饭饱邀故友，射馆奏楼，散闷消愁，唯蹴鞠最风流 。«
»V prostem času ljudje vabijo prijatelje na zabavo v bordel. Tam je užitek ob ženskem cujuju
neverjeten.«
Ker se je raven ženskih umetnic tako zelo dvignila, so postale priljubljene mešane ekipe. Deng
Yubin 邓玉宾 je v svojem delu Shinüyuanshe Qiqiu Shuangguan 仕女园社气球双关 zapisal:
»似这船女校尉从来较小，随园社常将蹴鞠抱抛，占场儿培伴了些英豪 。«
» Čeprav te ženske profesionalne igralke cujuja izgledajo šibke, vseeno enakovredno igrajo
cuju z moškim v vrtu.«
Dokaze za takšno igro najdemo v Muzeju Kitajske Zgodovine zhongguo lishi bowuguan

中国历史博物馆, kjer je razstavljen 11-centimetrski kovanec z imenom Vzorec cujuja na
bronastem ogledalu cuju wentongjing 蹴鞠纹铜镜. Na njem lahko vidimo podobe dveh
mladeničev in mladenk, ki skupaj brcajo žogo. Na vrhu je še podoba sužnje, ki ima vlogo
sodnika. Po oblačilih lahko sklepamo, da gre za predstavnike plemstva, ki so s tem ignorirali
prepoved svobodnega druženja med moškim in žensko. Tako je imel cuju za časa dinastije Yuan
nekakšno revolucionarno vlogo. Prekinil je diskriminatorski odnos do žensk, ki je izviral iz
fevdalnih časov (Liu, Zhao 2008, str. 13) ter rušil tedanje družbene tabuje.
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Slika 10: Vzorec cujuja na bronastem ogledalu

Na žalost pa je bil takšen razvoj igre prisoten samo pri višjem sloju prebivalstva, nižji ga namreč
z izjemo delavk v javnih hišah, ki so s tem zabavale goste, ni sprejel. Poet Sadula Sadouci

萨都刺 je v delu Prostitutke in cuju jinü cuju妓女蹴鞠 zapisal:
»绝色婵娟，毕罢了歌舞华前宴，

习学成齐云天下远。若道是成就了洞房中惜玉怜香愿 ，媒合了翠馆内清风皓筵，
六片儿香皮做姻眷。«
» Lepa dekleta na banketu plešejo in igrajo cuju ter tako zabavajo goste. Gostje se jim lahko
pridružijo in igrajo z njimi v paru. Nekatera dekleta so z igranjem cujuja tudi nekoliko
vsiljiva.«

2.6 Obdobje dinastij Ming (1368–1644) in Qing (1644–1911)
Tudi v obdobju dinastije Ming 明朝 (1368–1644) se je ta način zabave gostov nadaljeval, dekleta
so se množično učila spretnosti cujuja. V slavnem romanu Lepe gospe z bogatega dvora
jinpingmei 金瓶梅 je to zelo konkretno napisano. Li Guiqing 李桂卿 in Li Guijie 李桂姐
spremljata goste pri igranju cujuja. Umetnik iz Ximen Qingovega 西门庆 kroga pa pove:
»桂姐行头比旧时越发踢熟了，撇来的丢拐，教小人们凑手脚不选，再过一，二年，
这边院中似桂姐这行头就数一数二的了，强如二条巷董官女儿数十倍。«
»Obleka gospodične Gui je boljša kot prej. Ostala dekleta uči, kako z gležnjem brcati žogo.
Čez leto ali dve bodo dekleta pridobila isto mojstrstvo, kot ga ima sestra Gui, takrat bodo
bolj sofisticirane kot dekleta s sosednjega vrta.«
Ta stavek iz slavnega romana nam razkrije, da so številna dekleta v javnih hišah trenirala cuju,
njihove spretnosti so bile na najvišjem nivoju, ob skupnem igranju z gosti pa so pridobivale
njihovo naklonjenost. S kulturološkega vidika se je cuju z dvornih praznovanj in cuju v javnih
hišah zelo razlikoval. Če primerjamo dinastiji Song in Ming, lahko opazimo drastično
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zmanjšanje priljubljenosti igre. V dinastiji Ming je cuju popolnoma izginil z dvornih prireditev,
umetniki cujuja pa so izgubili položaj v mestnih zabavnih centrih wazi, tudi običaj postnega
cujuja je bil izvajan zelo redko (Liu, Zhao 2008, str. 13,14).
Dinastijo Qing 清朝 (1644–1911) so ustanovili Mandžurijci, ki izhajajo iz pobočij gore
Changbai 长白山. Mandžurijci so do tradicionalne kitajske kulture izvajali zatiralno politiko.
Borilne veščine, sumo, polo, cuju ter tekmovanje v veslanju so bodisi striktno prepovedali bodisi
niso podpirali njihovega izvajanja. Podprli pa so razvoj njihovih takratnih športov, kot so lov,
konjeništvo, lokostrelstvo, drsanje in rokoborba. Zanimivo je, da so ustvarili mešanico drsanja in
cujuja, ki so jo imenovali cuju na ledu. Vsako leto so enajstega meseca začeli na korejskem ledu
igrati to zanimivo igro, ki so jo izumili cesarji, da bi tako trenirali svoje elitne vojščake. Med
severnimi narodi je ta igra hitro postala priljubljena, postopoma se je razvila v običaj (Liu, Zhao
2008, str. 14).

2.7 Povzetek
Obdobje

Namen

Število golov

Od Xia 夏 do Han 汉 (2100

Praznovanje zmage nad

pr. n. št –206 pr. n. št)

sovražniki, treniranje vojske.

Han 汉 (206 pr. n. št –220 n.

Treniranje vojske, zabava.

Ni virov

2 (12 lukenj)

št)
Tang 唐 (618–907)

Običaj ob praznikih, zabava.

Song 宋 (960–1279)

Običaj ob praznikih, zabava na
dvoru in v mestih.

Yuan 元 (1271–1368)

1

1

Zabava za ljudstvo, zabava v
javnih hišah.

0

Ming 明 in Qing 清 (1368–

Zabava za ljudstvo, zabava v

1911)

javnih hišah.

0

Iz zgornje tabele lahko hitro razberemo namen igranja cujuja v različnih obdobjih kitajske
zgodovine. Po legendi so cuju na Kitajskem začeli igrati pred približno 4600 leti, v obdobju
Rumenega cesarja, takratni namen igre pa je bilo praznovanje zmage nad sovražnikom ter
treniranje moči in vojaških spretnosti.
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V obdobju dinastije Han so se pojavila prva pravila igre z več goli, namen pa je bil poleg zabave
podoben kot v obdobju pred tem. Poleg tekmovalnega cujuja z vrati so se zaradi ugodnih razmer
v družbi, ki so zahtevale nove oblike razvedrila, začele razvijati baixi 百戏 – plesi in akrobatske
predstave, katerih del je postal tudi cuju. Tukaj govorimo o prostem stilu brcanja žoge ob
spremljavi glasbenega ritma.
Ob koncu dinastije Han so spretni jezdeci s severa porazili pehoto iz osrednje Kitajske ter tako
popolnoma spremenili način bojevanja, znan do tedaj. Seveda pa konjenici za vojaško urjenje, ki
je vključevalo podenje za žogo, ni bilo zanimivo, zato je v ta namen prevladal kitajski polo,
imenovan maqiu 马球. Cuju je na začetku obdobja dinastije Tang izgubil vlogo v vojaškem
urjenju, njegov namen pa se je usmeril v zabavo za množice. V tem obdobju se je začela razvijati
vrsta prostega stila brcanja žoge, imenovana postni cuju 寒食蹴鞠. Gre za vrsto cujuja, ki se je
izvajala ob prazniku čiste svetlobe 清明节. To obdobje je bilo čas družbene blaginje, napredka in
miru, zato se je postni cuju hitro razširil po celotnem cesarstvu. Poleg prazničnega, pa se je do
palače prenesel tudi običajen cuju s slogom prostega brcanja. Izvajali so ga profesionalni
umetniki in umetnice, ki so bili cesarju vedno na voljo. Spreminjal se je tudi način brcanja. Na
začetku je šlo za igro dveh ljudi, potem treh, štirih, petih in na koncu devetih v krogu. Na
začetku je bila dovoljena samo ena vrsta udarca z nogo, kasneje pa je bilo dovoljenih nešteto
udarcev z nogo in glavo. Treba je omeniti, da pri takšnem cujuju ni prišlo do telesnega stika, zato
je igra postala manj nasilna. V cesarski palači je prišlo do pojava prvih ženskih ekip, ki so
blestele na številnih igriščih in marsikdaj prekašale moške sotekmovalce. Pojavila se je tudi nova
oblika tekmovalnega cujuja, gola oz. gole na dveh straneh je zamenjal eden v sredini. Na sredino
so postavili dve visoki palici iz bambusa in med njima napeljali mrežo. Mreža je v sredini imela
luknjo, ki je služila kot gol. Dve ekipi sta stali na nasprotnih straneh mreže. Igralci so brcali žogo
iz ene strani na drugo skozi luknjo v mreži. Tista ekipa, ki je večkrat zadela, je zmagala.
V obdobju dinastije Song je priljubljenost cujuja dosegla vrhunec tudi zaradi vojaških ozadij
številnih vladarjev v tem obdobju, ki so gojili velike simpatije do športnih aktivnosti. Med temi
je bil tudi tekmovalni cuju z golom v sredini polja. Dve vratnici sta bili visoki 10,5 metra, ločeni
z razdaljo 3 metrov. Med njima je bila napeljana mreža, ki se je imenovala wangzi 网子.
Dejanski gol je bil 'veliko oko v sredini' oz. fengliuyan 风流眼, 85-centimetrska ovalna praznina
v sredini mreže. Šlo je torej za nadgradnjo iz prejšnjega obdobja. Za to obdobje je značilen tudi
hiter razvoj rokodelstva in trgovine, prebivalstvo v mestih je poraslo, nastajala so nova mesta. Da
bi zadovoljili potrebam mestnega prebivalstva po zabavi, so v mestih uredili prostor za zabavne
programe, imenovan washe 瓦舍 oz. wazi 瓦子. Tam so organizirali predstave, na katerih je
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nastopalo tudi po petdeset umetnikov. Program je zajemal petje, pripovedovanje zgodb, opero,
akrobatske točke, sumo borbe, dvigovanje uteži, boks in cuju. Različni umetniki so se povezovali
v društva, društva umetnikov cujuja pa so se imenovala Qiyunshe 齐云社. Preživljala so se
pobiranjem šolnine mlajših igralcev. Prišlo je do profesionalizacije igre na vseh področjih. Poleg
običajnega tekmovalnega cujuja je v obdobju dinastije Song višek priljubljenosti dosegel tudi
cuju brez gola oz. baida 白打 . Ob brcanju prostega sloga so razvili še tekmovalno igro. Igralno
polje je bilo obdano z nitko, igralci znotraj igrišča pa so si izmenoma podajali žogo. Ekipa, ki je
naredila manj napak, je zmagala.
Mongolska dinastija Yuan je imela glede športnih aktivnosti drugačne preference kot prejšnje
kitajske dinastije. Promovirana je postala Džingiskanova verzija olimpijskih iger, cuju pa je
izginil iz javnih prireditev ter se pomaknil na obrobje dogajanja. Edini način igre, ki se je ohranil,
je bilo že omenjeno igranje prostega sloga oz. baida. Izvajanje tega sloga je ostalo priljubljeno
med aristokracijo ter med predstavami ženskih umetnic v javnih hišah.
Tudi v času dinastije Ming se je ta način zabave gostov nadaljeval, dekleta pa so se množično
učila spretnosti cujuja. A na žalost je to edino omembe vrednega iz tega obdobja. Cuju je v tem
času popolnoma izginil z dvornih prireditev, umetniki cujuja so izgubili položaj v mestnih
zabavnih centrih wazi, običaj postnega cujuja je postal redko izvajan in skoraj neviden.
Dinastijo Qing so ustanovili Mandžurijci, ki so glede tradicionalne kitajske kulture izvajali
zatiralno politiko. Športe, ki so bili do takrat priljubljeni, so bodisi striktno prepovedali bodisi
niso podpirali njihovega izvajanja. Podprli pa so razvoj med Mandžurijci priljubljenih športov,
kot so lov, konjeništvo, lokostrelstvo, drsanje in rokoborba. Najbližji približek cujuja je bila igra,
ki je bila nekakšna mešanica drsanja in cujuja, imenovali so jo cuju na ledu.
Okoli leta 1500 je redkokdo na Kitajskem brcal žogo, kot da je izgubila svoj čar in privlačnost.
Dvatisočletna kontinuiteta in tradicija se je prekinila in ta prekinitev je trajala vse do moderne
dobe (Cohen 2012, str. 4).

2.8 Prenos igre do drugih držav
Obdobje dinastij Han (206 pr. n. št –220 n. št) in Tang (618–907) je bilo čas rasti kitajske države,
razcveta ekonomije, preporoda kulture in tudi stika z drugimi državami. Zaradi geografske
bližine in solidnih prometnih povezav je prišlo do stika z državami vzhodne, srednje in južne
Azije. Kitajska je krepila svoje gospodarstvo, sprejela nova tehnična odkritja iz bližnjih držav ter
tuje kulturne vplive. Seveda pa vpliv kulture ni bil samo enostranski, zato so se iz Kitajske v
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druge azijske države v različnih obdobjih prenesle borilne veščine, sumo, polo in tudi cuju (Liu,
Zhao 2008, str. 54).
V obdobjih dinastij Han (206 pr. n. št –220 n. št) in Tang (618–907) so si Korejski polotok delile
tri države. Na severu je bila največja Koguryo (37 pr. n. št –668 n. št), na jugu pa sta bili manjši
Paekche (18 pr. n. št –660 n. št) in Silla (57 pr. n. št –935 n. št). Ker med Kitajsko in Korejskim
polotokom ni večjih naravnih preprek, so bili kontakti med kulturama pogosti. Cvetele so
politične, ekonomske in kulturne vezi. Korejci so hitro prevzeli kitajske obrede in nekatere
življenjske navade. Za časa dinastij Sui (581–618) in Tang (618–907) se je v države Koguryo
prenesel tudi cuju. V Stari knjigi dinastije Tang jiutangshu 旧唐书 in Novi knjigi dinastije Tang
xintangshu 新唐书 je zapisano:
» 高丽本夫余别种也。··· 国人衣褐戴弁，妇人首加巾帼，好围棋，投壶之戏，人能蹴鞠，

食用笾豆。«
»Korejci so drugačna etnična skupina ... Korejski moški nosijo široko obleko in klobuk. Ženske
poleg tega nosijo še šal. Radi igrajo weiqi4 in metanje kamenčkov. Znajo igrati tudi cuju,
njihove sklede pa so narejene iz bambusa in lesa.«
V umetniških delih iz države Koguryo lahko zasledimo tudi številne podobe in motive, ki
prikazujejo igranje cujuja (Liu, Zhao 2008, str. 55).
Dostop do Japonske zaradi morske prepreke med cesarstvoma ni bil tako preprost, a
je razvoj pomorskih plovil omogočil stik. Pred približno 1800 leti, skoraj na koncu obdobja
dinastije Han (206 pr. n. št –220 n. št) so prišli na Kitajsko prvi odposlanci iz dežele
vzhajajočega sonca, z namenom, da bi se poklonili osrednjemu cesarstvu. V zameno za njihove
darove so jim Kitajci podarili železno orožje, jih naučili spretnosti mečevanja itd.5 V obdobju
dinastij Sui (581–618) in Tang (618–907) so stiki postali še pogostejši, odposlanci z vzhoda so
redno prihajali na Kitajsko, da bi se učili o državni upravi, kitajskih modrostih, tehnikah in tudi o
budizmu. Za časa dinastije Tang je nemalo kitajskih odposlancev odšlo na Japonsko, kjer so širili
znanje o kitajski civilizaciji (Liu, Zhao 2008, str. 55).
Pogosti stiki so na Japonsko prenesli tudi cuju. V kitajskih virih omembe tega prenosa ni
zaslediti, zato si poglejmo nekatere japonske vire. V stari knjigi po naslovu Youting michao 游庭

秘抄 je zapisano:
» 蹴鞠者，起自苍海万里之异域，遍于赤县九陌之皇城。«
4

Starodavna igra z belimi in črnimi figurami na polju, ki ima 19 × 19 kvadratov.
Prevzeto iz kitajskega vira, zato je avtentičnost trditve morda sporna. Cesarska Japonska nikoli ni priznavala
podrejenosti kulture ali političnega sistema svoji zahodni sosedi.
5
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»Cuju izvira iz dežele, ki je po morju oddaljena več deset tisoč lijev, iz cesarstva Tang.
Priljubljena je postala po celi Japonski.«
V knjigi 99 vrstic o cuju 蹴鞠九十九个条 lahko zasledimo:
» 鞠，开始于大唐。«
» Igra z žogo izvira iz velikega cesarstva Tang.«
Torej, iz japonskega zapisa lahko razberemo, da naj bi cuju izviral iz Kitajske, iz obdobja
dinastije Tang. To je bilo obdobje, ko se je igra prenesla na Japonsko (Liu, Zhao 2008, str. 56).
Cuju oz. kemari, kot se imenuje Japonska različica igre, se je začel razvijati v obdobju Nara
(710–794). V obdobju Heian (794–1192) je dosegel razcvet ter se potem ohranil vse do obdobja
Edo (17. stoletje) kot zabava za višje sloje. V 12. in 13. stoletju je dosegel višek priljubljenosti,
igral se je za zabavo na dvornih prireditvah. Kemari je postal prvi organizirani šport na
Japonskem. Kitajski izvor igre se je združil z lokalno japonsko kulturo; standardizirali so polje
za igro, tehniko, kostume in navade, ki so ga spremljale. Cilj igre je bil žogo čim dlje obdržati v
zraku. Igra je potrebovala veliko spretnosti, tehničnega znanja, ekipnega duha, koordinirane gibe
ekip in dobro komunikacijo med igralci. Dva igralna načina sta zajemala polji s tremi in z
osmimi igralci (Dunmore 2011, str. 159).

Slika 11: Igranje kemarija v templju Tanzan, Japonska

V obdobju prevlade šogunata Kamakura (1192–1333) so vsako leto ob prvem mesecu lunarnega
leta priredili banket z igranjem kemarija. Igro je spremljala glasba, igrali so jo ob pitju čaja,
postala je tudi del vzgoje mladih plemičev. Vzoru so začeli slediti tudi samuraji, menihi in
ljudstvo. Tedaj so se razvile znane družine igralcev kemarija, ki so prenašale svoje spretnosti iz
roda v rod. Igra je postala priljubljena in simbol prestiža, a v času modernizacije Japonske po
obnovi Meiji (leta 1868) je bila potisnjena v ozadje. Igrali so jo le aristokrati kot nostalgičen
spomin na stare dni (Liu, Zhao 2008, str. 56).
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Cuju je s svojo priljubljenostjo in razširjenostjo zasedel pomemben položaj v tradicionalni
kitajski družbi. Zaradi svoje širitve v druge azijske države pa je postal pomemben del izvoza
kitajske športne kulture in diplomacije v tem obdobju (Liu, Zhao 2008, str. 58).

2.9 Nogometni športi v drugih antičnih državah
Vse družbe imajo rade igre. Brcanje žoge je prisotno povsod, ne glede na to, ali je žoga iz blaga
ali pa koža, napolnjena s perjem ali zrakom. A komplicirane igre in ekipni športi so se pojavili le
v visoko razvitih civilizacijah – večji kot je bil kulturni nivo civilizacije, bolj kompleksna je bila
interakcija in tako posredno tudi oblika športa (Wood, 2016).
Različne najdbe v egipčanskih grobnicah namigujejo na obstoj iger z žogo v lokalni kulturi že
pred letom 2500 pr. n. št. Žoge so bile običajno narejene iz blaga in včasih zaradi boljšega
odbijanja iz živalskih kož. O egiptovskih igrah z žogo je sicer znanega zelo malo (Vasilev, 2008).
Okoli 2000 pr. n. št je bila v antični Grčiji izumljena igra po imenu episkyros. Igrali so večinoma
moški, včasih so se pridružile ženske. Kot zanimivost, igra se je igrala brez oblačil. Žoge se niso
preveč odbijale, ker so bile narejene iz blaga, ki je bil ovit okoli snopa skupaj zašitih las. Še
danes je na pokalu evropskega prvenstva vgravirana podoba golega grškega atleta (Vasilev,
2008).
V starem Rimu so vojaki igrali harpastum, kar pomeni težko roko – ragbi. Verjetno so idejo za
igro prevzeli od Grkov. Uvedli so nekatera nova pravila, kot je igranje z manjšo žogo. Igra je
bila precej groba, treba je bilo podirati nasprotnike, skakati in teči, kar je povzročalo veliko
zmede. Rimljani so igro uporabljali za vojaški trening. Galen, rimski zdravnik in filozof, je
opisal igro kot boljšo od rokoborbe, ker vključuje vsak del telesa, vzame malo časa in nič ne
stane. Prav tako je menil, da se vojaki lahko z igranjem usposabljajo v strategiji in vadijo
situacije, v katerih je potreben izreden napor (Vasilev, 2008).
Prav tako obstajajo dokazi, da so stare ameriške civilizacije, kot so Maji, Azteki in Inki, igrali
igre z žogo. Približno 3000 pr. n. št so Azteki in druga ljudstva izumili igre, ki so bile povezane z
njihovimi religioznimi in političnimi obredi. Ljudstvo Tainos, staroselci z Bahamov, so
uporabljali igro kot obred povezovanja med plemeni in skupnostnimi. Praznovanje je bilo
povezano s plesom, petjem in pojedinami. Igra, ki spominja na nogomet, se je običajno igrala na
cementiranem polju, obloženem s kamni (Vasilev, 2009).
Azteki so igrali igro tlachtli približno hkrati, kot se je na Kitajskem igral cuju. Tlachtli so igrali v
vsakem večjem azteškem mestu in je imel pomembno vlogo v verskih ritualih. Igrali so ga na
igriščih v bližini templjev, kar poudarja sveti pomen igre. Igra sama je mešanica današnje
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odbojke, košarke in nogometa. Uporaba rok je bila prepovedana, žoga pa je bila izdelana iz
naravne gume (Vasilev, 2009).
Starodavne igre so imele malo skupnega z modernim nogometom, a so že takrat igrale
pomembno vlogo v kulturah velikih civilizacij. Podobno lahko trdimo za današnji, sodobni
nogomet. Zgodovina je vendarle pokazala pot, ki je pripeljala do sedanjosti (Vasilev, 2009).

3. Prihod moderne nogometne igre na Kitajsko in razvoj do leta
1976
3.1 Prenos igre na Kitajsko in razvoj do ustanovitve LR Kitajske (1949)
Nogometna igra, s pravili, kot jih poznamo danes, izvira iz leta 1863, natančneje 26. oktobra
1863. Takrat so v Veliki Britaniji določili pravila igre ter osnovali prvo nogometno zvezo. Ker je
bila Velika Britanija v tem obdobju imperij, katerega lovke so segale po vsem svetu, se je igra z
britanskimi izseljenci hitro razširila in dobila na priljubljenosti (Cao, Hou 2010, str. 27, 28).
Za razliko od golfa in tenisa, ki sta se na Daljni vzhod širila s pomočjo višjih slojev, sta bili
kriket (ki je prišel do Indije in tam ostal za vedno) in nogomet edini ekipni igri za delavski razred,
a na začetku le za priseljeni evropski delavski razred, ki je v kolonijah in polkolonijah užival
posebne privilegije (Simons 2008, str. 145).
Sodobne nogometne igre na Kitajskem niso poznali vse do poznega 19. stoletja. Moderna verzija
nogometa se je najprej pojavila v Hong Kongu ter potem potovala do Šanghaja, Pekinga in
drugih delov države (Dong, Mangan 2011, str. 79).
Prva uradna nogometna tekma, odigrana po pravilih, ki jih je določila britanska nogometna zveza
leta 1863, je bila odigrana v Šanghaju leta 1879. Nasproti sta si stali ekipi Atletskega kluba
Šanghaj in XI. Inženirjev. Leta 1887 so ljubiteljski igralci formalno osnovali prvi nogometni
klub na ozemlju sedanje Kitajske – Nogometni klub Šanghaj shanghai zuqiu julebu

上海足球俱乐部 . Medtem ko so se drugje po svetu z nastanki klubov pojavile tudi nogometne
lige, jim je to v Šanghaju uspelo šele 1907, saj so za organiziranje nogometne lige potrebovali
sponzorja. Tega so uspeli dobiti šele s prihodom svetovnega popotnika, proizvajalca viskija,
magnata in navsezadnje prefinjenega trgovca, barona Thomasa Dewara. Dewar je bil eden od
prvih komercialnih sponzorjev modernega športa, ki je na svojih potovanjih spodbujal in
nagrajeval zdravo tekmovanje (Simons 2008, str. 146).
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Na začetku so v ligi dominirali Britanci, pozneje so se pridružili še drugi nogometni narodi.
Podobne ekipe in lige so se pojavile v mestih ob kitajski obali, v Tianjinu 天津, Qingdau 青岛,
ki so ga zasedali Nemci, ter v južnem mestu Kanton 广州. Do leta 1920 so osvajalci iz različnih
držav ustanovili amaterske ekipe v obalnih mestih, ki so začele privabljati kitajske talente. To je
vodilo takratno nacionalistično oblast, da vključi Kitajsko nogometno zvezo kot organ pod
pristojnostjo Državne amaterske atletske federacije Kitajske zhongguo quanguo tiyu xiejinhui

中国全国体育协进会, ki je bila ustanovljena v Nanjingu 南京 leta 1924. To leto velja tudi za
čas formalnega priznanja nogometa s strani Kitajske oblasti (Simons 2008, str. 147).
Kot edina moštvena igra, ki je stopila na Kitajsko celino, je imel nogomet direkten vpliv na
svetovni nazor generacije mladih, izobraženih Kitajcev, ki so kasneje vladali državi. Na žalost je
bilo igranje omejeno samo na študente in dijake v srednjih šolah ter na poslovneže, ki so bili
povezani s pristanišči pod kontrolo tujcev, torej le srednji razred (Simons 2008, str. 147).
Ker so v Šanghaju na ustanovitev lige čakali tako dolgo, so jih prehiteli na južnem delu države.
Prva nogometna liga na širšem kitajskem področju je bila ustanovljena v Hong Kongu leta 1897.
Tam je bil leta 1908 ustanovljen tudi prvi kitajski nogometni klub Klub Južne Kitajske
xianggang nanhuahui 香港南华会. Leta 1924 so Kitajci ustanovili lastno ligo, tj. Kitajsko
nogometno ligo zhonghua zuqiu lianhehui 中华足球联合会,, v kateri so nastopale le ekipe z
domačimi igralci. Leta 1926 je ta liga štela 12 klubov in približno 400 igralcev. V obdobju od
leta 1913 pa do leta 1934 je Kitajska državna reprezentanca kar devetkrat zmagala na igrah
Daljne Azije yuandong yundonghui 远东运动会 , kar pomeni, da je bila v tem obdobju nekakšna
azijska nogometna velesila (Zheng 2010, str. 18, 19).
V letih, ki so sledila, je bil razvoj igre zaradi politične nestabilnosti počasen. Pred sredino
dvajsetega stoletja je bila splošna raven priljubljenosti, razširjenosti in administracije daleč od
zrele (Dong, Mangan 2011, str. 79).
Z japonsko invazijo in državljansko vojno, ki je delila državo, se igri ni uspelo zakoreniniti med
množicami, kot se je zgodilo v Evropi in Južni Ameriki. Vseeno se je nogomet igral v večjih
mestih, Kitajska pa je na olimpijskih igrah v Berlinu leta 1936 sodelovala tudi na nogometnem
turnirju. Gostitelji dogodka so seveda imeli svojo idejo o pomenu igre in športa, zato je
šanghajska liga, ki je povezovala amaterske kitajske in tuje igralce (tudi nemške in italijanske), z
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začetkom vojne v Pacifiku6 prenehala igrati. Nogometno druženje med vojnimi nasprotniki
enostavno ni bilo mogoče (Simons 2008, str. 147).
Takoj ko se je druga svetovna vojna s kapitulacijo Japonske 2. septembra 1945 uradno končala,
so navdušeni prebivalci Šanghaja odhiteli na nogometna, teniška in golf igrišča. Nogometna liga,
ki se je nadaljevala leta 1946, je vključevala mešanico kitajskih, azijskih in evropskih ekip, kot
so bile na primer: korejska, italijanska, židovska ... Evforija pa ni trajala dolgo, ker so se
nedeljske nogometne tekme pogosto končale z množičnimi pretepi. Glavni vzrok je bil seveda
nacionalni ponos. Potem ko so se znebili Japoncev, so 'nosati tujci' še vedno vladali delom
države in kontrolirali večino trgovine. Na žalost sta podoben občutek krivice in večna vloga
žrtve prisotna še danes, ko Kitajska postaja velesila. Zaradi množičnih pretepov je bilo
organiziranje Šanghajske lige narodov praktično nemogoče, zato so tuje ekipe organizirale
Mednarodno nogometno ligo, s seboj pa so vzele številne najboljše kitajske igralce (Simons
2008, str. 148).
Medtem ko je svet okreval po drugi svetovni vojni, je bilo odločeno, da bodo prve povojne
olimpijske igre organizirane leta 1948 v Londonu. Nogomet je bil eden od športov, ki ga jev
razpadajoča nacionalistična vlada podprla pri udeležbi na igrah. Ker je bila državljanska vojna
prioriteta, je celotna olimpijska delegacija za priprave in udeležbo prejela le 25.000 dolarjev. Da
ne bi presegla omejenega proračuna, je nogometna ekipa v obdobju štirih mesecev pred igrami,
odigrala dvaintrideset pripravljalnih tekem proti lokalnim tekmecem. To je vključevalo tekme
proti ekipam Hong Konga, Saigona, Bangkoka, Singapurja, Ranguna in Kalkute. Da bi zmanjšali
stroške, so s seboj v London vzeli štiri tone hrane. Čeprav niso osvojili nobene medalje in so si
morali izposoditi denar za vrnitev domov, so se kitajski olimpijci vrnili z lepimi spomini na
dobrodošlico, ki so je bili deležni. Vključno z obiski londonskih domov in sprejema v
Buckinghamski palači. Naslednje leto je neizogibna zmaga komunistov povzročila emigracijski
stampedo ob celotni vzhodni obali, kar je razpršilo kitajski športni talent po Aziji, Evropi in
Severni Ameriki (Simons 2008, str. 148, 149).

6

Vojna na Pacifiku se je začela 7., 8. decembra 1941, ko je Japonska napadla Tajsko, britanske kolonije Malayo,
Singapur in Hongkong ter ameriške vojaške baze na Havajih in Filipinih. Nemčija in Italija sta bili v času druge
svetovne vojne zaveznici Japonske.
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Slika 12: Nogometna ekipa, ki je predstavljala Republiko Kitajsko na nogometnem turnirju OI v Londonu leta 1948

3.2 Obdobje od ustanovitve LR Kitajske (1949) do začetka Kulturne revolucije
(1966)
Osnovanje Ljudske republike Kitajske 1. oktobra 1949 ni bila le prelomnica za kitajsko
zgodovino, temveč tudi prelomnica za nogomet na Kitajskem. Na dan ustanovitve LR Kitajske je
bila v Peking povabljena nogometna ekipa iz Shenyanga 沈阳, da bi v čast ustanovitve
komunističnega režima odigrala nogometno tekmo. Na nogomet je nova oblast gledala kot na
moderni, aktualni simbol, predstavljal je 'izjavo namena' za prihodnost. Namen je bil jasen,
moderni šport naj predstavlja moderno Kitajsko. Številni kitajski in državni funkcionarji so se
udeležili tekme, posledično pa je to pomenilo začetek pospešenega razvoja nogometa (Dong,
Mangan 2011, str. 79).
Državo je takrat vodila še ljudska osvobodilna armada imenovana tudi Ba Yi 八一 oz. 8-1
(osnovana je bila 1. avgusta 1927), zato je LR Kitajsko na prvi uradni mednarodni nogometni
tekmi zastopala vojaška ekipa. LR Kitajska je bila povabljena na turnir, ki se je odvijal na
Češkoslovaškem oktobra leta 1951. Prvi zahtevni nasprotnik je bila ekipa bolgarske ljudske
armade. Če ne bi Bolgari zadeli zadnjega gola, bi 8-1 izgubila z 8 : 1. To bi sicer pomenilo
ponižanje tudi v simboličnem smislu, rezultat 9 : 1 pa je povzročil, ki je razburil komunistično
vodstvo države. Ekipa ljudske armade se je morala po tem katastrofalnem porazu čim prej
okrepiti (Simons 2008, str. 208, 209).
Decembra leta 1951 se je v Tianjinu 天津 odvijalo nogometno prvenstvo Nove Kitajske quanguo
zuqiu bisai dahui 全国足球比赛大会. Šest takratnih velikih upravnih področij (Severna Kitajska,
Južna Kitajska, Vzhodna Kitajska, Severovzhodna Kitajska, Severozahodna Kitajska in
Jugozahodna Kitajska) ter vojska in železniška uprava so na tekmovanje poslali ekipe. Po
tekmovanju je bilo v državno reprezentanco izbranih 31 igralcev. Ta dogodek označuje začetek
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centralnega (državnega) vodenja nogometa na Kitajskem. Kmalu zatem so bile profesionalne
nogometne ekipe ustanovljene v praktično vsaki provinci in avtonomni regiji države. Kitajski
nogomet je postal institucionaliziran, profesionaliziran in spolitiziran. To je bil seveda le del
širše politične strategije, ki je zajemala celoten kitajski šport (Dong, Mangan 2011, str. 80).
Planska rekonstrukcija športa je bila dejansko holistična politična strategija, ki ni zajemala samo
športa kot takega, temveč celotno družbo. Model kitajske športne uprave je bil povezan kontrolni
sistem, ki se je zrcalil na širšo družbo in obratno. Tako partija kot državna uprava sta bili
organizirani po strogi hierarhični piramidi, katere moč se odraža od zgoraj navzdol. Tako je bil
do konca leta 1952 ustanovljen koncentriran sistem športne uprave pod vodstvom Vsekitajske
Državne športne komisije (NSC) zhonghua quanguo tiyu zonghui 中华全国体育总会7. Ta
komisija je določala in izvajala celotno športno politiko ter upravljala državni športni program
skupaj z drugimi državnimi ministrstvi, kot sta na primer ministrstvo za izobrazbo in obrambo
(Dong, Mangan 2011, str. 80).
Po nekaj letih rehabilitacije od vojnega kaosa je Kitajska leta 1953 začela polno socialistično
preobrazbo in plansko obnovo. To leto je pomenilo začetek prve kitajske petletke8. Razvoj športa
je seveda spadal v ta ambiciozni načrt. Organiziran in centraliziran športni razvoj je zamenjal
prejšnjega, ki je bil prostovoljen in decentraliziran. Kot je za socialistične države značilno, je bil
šport ekskluzivno sponzoriran s strani države, ki je kontrolirala vse strukture družbe. V vsakem
vidiku transformacije družbe je Komunistična partija igrala glavno vlogo. Partijska načela,
strategija in načrti so določali, kakšna bo družba na Kitajskem po letu 1949 (Dong, Mangan 2011,
str. 80).
Pod organizacijskim vodstvom zgoraj omenjene NSC je kitajska državna reprezentanca odigrala
prvo prijateljsko tekmo proti reprezentanci Finske. Navkljub velikemu upanju naroda je izgubila
z rezultatom 4 : 0. Druga in tretja prijateljska tekma v letu 1953 sta bili odigrani proti bratski
reprezentanci Severne Koreje v Hong Kongu. Prvo tekmo je Kitajska izgubila s 4 : 0, drugo pa
dobila s 4 : 2, kar je pomenilo prvo uradno zmago LR Kitajske na mednarodnih nogometnih
igriščih. Temu zgodovinskemu mejniku je sledila prva udeležba kitajskega športnega ministrstva
na kongresu Mednarodne nogometne zveze FIFA, ki se je odvijal v Parizu. Ta kongres je ponudil
novi Kitajski priložnost, da zgladi moteče predloge, ki po celem svetu prepovedujejo povezanost
športa in politike (Simons 2008, str. 210).

7

Državna Športna Komisija bo v nadaljevanju naloge imenovana z okrajšavo NSC, prevzeto iz angleškega vira, ki jo
imenuje National Sports Commission – NSC.
8
Kitajsko državno vodstvo je leta 1953 začelo prvi petletni razvojni načrt (1953–1957) po vzoru Sovjetske zveze.
Temeljil je na državni lastnini, kolektivnih kmetijskih delovnih enotah in centraliziranem ekonomskem planiranju.
Glavni cilj je bila visoka gospodarska rast s poudarkom na industrijskem razvoju.
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V sredini petdesetih let je zaživel popolnoma centraliziran sistem športa. Kot nova socialistična
država je LR Kitajska zgradila tople odnose z drugimi socialističnimi državami. Rezultat teh
odnosov je bilo igranje nogometnih tekem, večinoma proti Sovjetski zvezi, Češkoslovaški,
Romuniji, Bolgariji in drugim takrat socialističnim narodom. Najbolj vplivna med njimi je bila
Madžarska, ki je ta čas veljala za eno od najboljših ekip na svetu. LR Kitajska je močno želela
pustiti pečat na svetovnem nogometnem zemljevidu. Za dosego tega cilja se je bilo treba učiti od
najboljših. Madžarski strokovnjaki so bili povabljeni na Kitajsko, da bi imeli predavanja in
pomagali s treningi. Madžarska državna reprezentanca je bila povabljena, da bi pokazala svoje
sposobnosti. Kmalu zatem so Kitajci na Madžarsko poslali 25 nogometašev, kjer so pol leta
trenirali z Madžari. To priča o kitajski odločnosti, da dvigne nivo svojega nogometa. Strošek
potovanja za vsakega igralca je bil enak letnemu dohodku nekaj tisoč kmetov. Kitajska je bila
odločena in noben strošek za dosego cilja ni bil previsok. Novi komunistični oblasti se je mudilo,
pričakovali so dvig kakovosti v najkrajšem možnem času. Razlog je bil jasen – nogomet je
svetovna igra, ki je ponujala mesto na svetovnem odru. Dober nastop bi pomenil, da se je pričel
marš v sodobnost, da se lahko komunistična Kitajska in njeno ljudstvo kosa z vsakim, tako po
igri kot tudi moči in blaginji. Ta cilj je bil del političnega zavojčka – kitajski šport, ki bi ujel oko
globalne vasi, bi prikazoval modernost, ki ilustrira priljubljenost, superiornost in vitalnost
politične ideologije (Dong, Mangan 2011, str. 80, 81).

Slika 13: 25 kitajskih mladeničev, ki so bili poslani na Madžarsko

Načrtni model razvoja kitajske atletske nadvlade kot manifestacije ideološke nadmoči lahko
primerjamo s Sovjetsko zvezo, in z njo povezanimi komunističnimi ideologijami. A v takšni
primerjavi pridemo do bistvenih razlik. Treba je poudariti močan nacionalistični impulz, ki je
vodil in še danes vodi Kitajsko iz političnih, vojaških in diplomatskih ponižanj s strani zahodnih
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sil v 19. in 20. stoletju. Sovjetska zveza za razliko od Kitajske nikoli ni bila povezan narod z
edinstveno kulturo in tradicijo9 (Dong, Mangan 2011, str. 82).
Koordinacijo nogometa za vse, katerih talent ni zmogel prinesti slave državi, so vodila tako
imenovana delavska združenja. Ta združenja so bile v bistvu partijsko organizirane delavske
združbe, ki so se ukvarjale s socialnimi težavami v večjih delovnih enotah. Pod pokroviteljstvom
vodij društev, ki so spodbujali zdrav športni duh, je začel cveteti amaterski nogomet. Tako so iz
stotin polprofesionalnih ekip, ki so jih ustanovile državne delavske enote, črpali igralce v
provincijske ekipe. To je vodilo do ustanovitve državne lige z desetimi ekipami leta 1954.
Prepričani v prihodnost ideološkega nadzora nad igro, tako v mednarodnih vodah kot tudi doma,
so centralne oblasti ustanovile podrejen organ NSC, ki so ga imenovali Kitajska nogometna
zveza (CFA)10 zhongguo zuqiu xiehui 中国足球协会 (Simons 2008, str. 210, 211).
Odskočna deska na mednarodno prizorišče je bil sistem državnega prvenstva z dvema ligama,
ustanovljen leta 1956. Sistem je pospešil razvoj nogometa po državi. Do leta 1958 je število ekip
na državnih prvenstvih zraslo na 154, kar je kar sedemnajstkrat več kot leta 1951. Posledica
takšnega truda je bil dvig kakovosti igre. Samozavest kitajskega nogometa je rasla. Leta 1958 je
kitajska državna reprezentanca igrala 65 mednarodnih tekem, zmagala jih je 30, remizirala 16 in
izgubila 19. Do konca petdesetih let je LR Kitajska zopet postala azijska nogometna sila. V
lastnih očeh in v skladu z lastnimi ambicijami je bil to šele začetek (Dong, Mangan 2011, str. 82).
Obetaven začetek je kmalu naletel na neuspehe, ki so izvirali iz izredno težkega stanja v
gospodarstvu v zgodnjih šestdesetih letih. To je bilo nesrečno obdobje 'Velikega skoka naprej11',
ki je povzročilo velik ekonomski padec, uničilo razmerja s tujimi silami in odprlo politične rane,
ki se niso zacelile več let. Utopične ambicije 'Velikega skoka naprej' za uresničitev
komunističnega ideala 'danes, in ne jutri' so imele strašanske posledice. Najbolj tragična
posledica je bila vseprisotna lakota, ki je vzela več milijonov življenj. Ta korak je tudi direktno
spodkopal družbeni in ekonomski razvoj, kar je posledično vplivalo na šport. Če govorimo o
nogometu, je to pomenilo konec ligaškega sistema. Število igralcev nogometa in ekip se je
dramatično zmanjšalo, zato ni presenetljivo, da je standard kitajskega nogometa nazadoval
(Dong, Mangan 2011, str. 82).

9

Težko bi trdili, da je današnja LR Kitajska edinstven narod z enotno kulturo in tradicijo. Avtor verjetno misli na
večinsko Han prebivalstvo in pozablja na številne narodnosti iz Xinjianga, Tibeta, Guangxija in Yunnana.
10
Po navajanju angleškega vira bom v nadaljevanju besedila uporabljal okrajšavo CFA – China Football Association.
11
Veliki skok naprej Da Yuejin 大跃进 je kontroverzni projekt pospešene industrializacije, s katerim je poskušal
Mao v letih 1958–61 agrarno družbo spremeniti v socialistično. Projekt se je končal tragično z veliko lakoto in
posledično milijoni mrtvih.
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Politična volja za vrnitev razvoja igre se je ponovno vzpostavila leta 1962. Takrat je državno
reprezentanco sestavil kar športni časopis Športne novice Tiyubao 体育报, ki je bil pod
nadzorom ministrstva za šport. Izbrali so 22 najboljših nogometašev, ki pa so izgubili prvi
mednarodni preizkus. Nasprotnik je bila ekipa študentov iz urugvajskih univerz. Ta debakel je
dal NSC ponovno priložnost za razmislek. Izdelali so kar nekoliko šokanten načrt za razvoj
kitajskega nogometa v prihajajočem obdobju. Načrt je vseboval tri točke:
-

naporen in zahteven trening (Kitajska nikoli ne bo osvojila svetovnega prvenstva, če
bodo vsi le sedeli, pili riževo žganje in jedli cmočke),

-

še bolj strikten in strog trening,

-

po strogem in napornem treningu še dodatno igranje nogometa.

Torej, povzeto na kratko, načrt NSC je slonel na neprekinjenem in strogem treningu. V nasprotju
z zdravim razumom je bilo pomanjkanje tega vzrok za kitajske neuspehe preteklih let. A vendar
skoraj vsak od ne najbolj razgledanih, a bogatih predsednikov, ki dandanes zapravljajo milijone
v nogometnem svetu, ve, da slabe, netalentirane ekipe ni mogoče natrenirati do zmagovalne
ekipe (Simons 2008, str. 212, 213).
Leta 1964 so ponovno uvedli državni ligaški sistem. Istočasno so Centralna komunistična zveza
mladih zhongguo gongchanzhuyi qingniantuan 中国共产主义青年团, Ministrstvo za izobrazbo
LR Kitajske zhonghua renmin gongheguo jiayubu 中华人民共和国教育部 in NSC širile
popularizacijo nogometa med najstniki. Množično igranje nogometa je postalo pravilo in kitajski
mednarodni nastopi so se izboljšali. Na drugem turnirju 'dvigajočih se sil' je LR Kitajska zasedla
drugo mesto (Dong, Mangan 2011, str. 82).

3.3 Obdobje Kulturne revolucije (1966–1976)
Ta relativno kratkotrajni uspeh pa se je ustavil z desetletje trajajočim obdobjem Kulturne
revolucije, ki se je začelo leta 1966. V sredini šestdesetih let se je razplamtel boj za oblast med
kadri v Komunistični partiji. Gibanje socialistične izobrazbe shehui zhuyi jiaoyu yundong

社会主义教育运动 je poudarjalo popravek nepravilnega vedenja glavnih kadrov, z namenom da
bi tako diskreditiralo vodstvo partije, ki so jo obdolžili 'hoje po buržoazni poti' zou jiben zhuyi
daolu 走基本主义道路. Ideološka kritika je zajela področja zgodovine, filozofije, ekonomije in
literature ter kulminirala v kritiki o Wu Hanovi 吴晗 historični drami Odpustitev Hai Ruija
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hairui baguan 海瑞罢官 , ki jo je napisal Yao Wenyuan 姚文元12. To dogodek je služil kot uvod
v zloglasno gibanje desetletja, Kulturno revolucijo. Egoistične ideje zavedenega vodje so
raztrgale Komunistično partijo in družbo ter vodile Kitajsko v mednarodno izolacijo, drastično
spodkopale ekonomijo in uničile celotno generacijo. Kulturna revolucija je pustila sled na tako
rekoč vseh vidikih kitajske družbe – političnem, ekonomskem in kulturnem (Dong, Mangan
2011, str. 82, 83).
Kulturna revolucija je potisnila Kitajsko v politični, ekonomski in družbeni mrk. Kot vsi drugi
vidiki življenja, je tudi elitni šport od leta 1966 in 1973 zelo trpel. Številni vrhunski športniki,
trenerji in uradniki so bili 'očiščeni napačnih idej', preganjani in mučeni. Nekateri so bili celo
ubiti. Treningi so bili prekinjeni in šole zaprte. Mednarodne športne pogodbe so bile prekinjene
in športni objekti uničeni (Dong, Mangan 2011, str. 83).
Nogomet je trpel skupaj z drugimi športi. Nasilno, zastrašujoče in kaotično gibanje 'rdečih
stražarjev' in nezaslišano politično ozračje sta prekinila normalno življenje in trening. Okoli 1124
igralcev in 115 profesionalnih trenerjev je dobilo prepoved dostopa do igralnih površin. Trening
in igra sta se postopoma vrnila šele v sredini sedemdesetih let (Dong, Mangan 2011, str. 83).
Kasneje, ko se je Maovo zdravstveno stanje poslabšalo, so si nekateri partijski voditelji drznili
oblikovati alternative togega državnega planskega sistema in upravljanja z viri. Ideja, da bi lahko
udejanjili tržne sile, se je začela rojevati. Pred tako radikalnim obratom je bilo treba skrbno in
pazljivo položiti dele sestavljanke. Pred eno od najbolj uspešnih rehabilitacij na svetovno sceno
je šport odigral uvodno vlogo. Kot najpomembnejši športni dogodek zgodnjih sedemdesetih let
lahko označimo 'diplomacijo namiznega tenisa', izmenjavo igralcev namiznega tenisa med ZDA
in LR Kitajsko, ki je vodila do obiska predsednika Nixona v Pekingu leta 1972. Za nogomet se je
Kulturna revolucija končala leta 1973, s ponovnim zagonom državnega prvenstva, po sedemletni
odsotnosti (Simons 2008, str. 214).
Leta 1974 se je Kitajska vrnila na sedme Azijske igre, po petnajstletni odsotnosti iz večjih
mednarodnih tekmovanj, ki je bila rezultat 'tajvanskega problema', a podrobneje o tem v
naslednjem poglavju (Zheng 2010, str. 24).
Kitajska ekipa je istega leta trenirala v Jugoslaviji, ko se je začelo svetovno nogometno
prvenstvo v Nemčiji. Glavni trener Nian Weisi 年维泗 je iz Pekinga prejel nujen telegram. V
12

Literarni kritik, politik in član ‘bande štirih’. Napisal je kritiko Wu Hanove opere, ki jo je označil za proti
revolucionarno. Opera govori o uradniku Hai Ruiju, ki podpira kmete v boju z imperialno oblastjo. Kritizira
oblastnike, da se pretvarjajo, da so moralni, in zatirajo kmete. Yao Wenyuan je tukaj videl povezavo z odpustitvijo
generala Peng Dehuaija 彭德怀, ki si je drznil kritizirati Maov 'Veliki skok naprej'.
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telegramu je pisalo, da kitajska ekipa pod nobenim pogojem na sme podpirati FIFE, niti z
gledanjem prvenstva po televiziji (Simons 2008, str. 215).
Leta 1975 se je finalna tekma državnega prvenstva med ekipama iz Kantona 广东 in Liaoninga

辽宁 končala neodločeno, 1 : 1. Namesto ponovitve tekme sta si ekipi delili naslov. Za večino, ki
spremljamo nogomet, je to najbolj nezadovoljiv razplet in ničvredna trofeja. Vse to je le še dokaz
več, da samo vodstvo ni razumelo bistva nogometne igre, ki ga v tem obdobju tudi ni preveč
zanimala. Kot opravičilo lahko navedemo, da so bile različne frakcije zaposlene v boju za
Maovo dediščino (Simons 2008, str. 215).
Navkljub političnim nemirom se je reprezentanca junija 1976 udeležila Azijskega pokala.
Izgubili so proti Kuvajtu, remizirali z Malezijo in izgubili proti gostiteljem Iranu. Ponos je rešila
zadnja zmaga proti Iraku, a glavni cilj je bilo ohranjanje prisotnosti na mednarodnih športnih
tekmovanjih. To je bilo tudi obdobje ponovnega omenjanja 'tajvanskega vprašanja' (Simons 2008,
str. 216).
9. septembra 1976 je Mao Cetung 毛泽东 zapustil politiko, na področju katere je dominiral
večino dvajsetega stoletja. Sledil je končni obračun med 'bando štirih' in ostalimi voditelji,
Maova žena Jiang Qing 江青 je bila aretirana in sledila je rehabilitacija Deng Xiaopinga 邓小平.
Dva meseca po Maovi smrti so ljudje kot po čudežu dobili navodila, da se lahko ponovno
pričnejo smejati in veseliti, nogomet pa je ponudil to priložnost. Avstralija je bila prvi tuji gost
tega obdobja, domov pa je odšla z zmago z 2 : 0. Nogomet je bil velikega pomena za novo
vodstvo in samo leto po Maovi smrti je Kitajska prvič gostila mednarodni turnir 12 ekip v
Pekingu in Šanghaju (9 je bilo tujih). Ekipe so bile skrbno izbrane, tako da je lahko Kitajska
mlada ekipa osvojila prvo mesto, članska pa četrto. Tako kot je nogomet vodil Kitajsko
diplomacijo s socialističnim svetom v petdesetih letih, je novo kitajsko vodstvo uporabljalo
nogomet za gradnjo odnosov z Zahodom (Simons 2008, str. 216).
Običajno bi to lahko bil problem pri vzpostavitvi odnosov z ZDA, a so takrat tudi Američani
začeli izboljševati nivo svojega nogometa, zato je bil čas idealen. Prvi klub z zahoda, ki je prišel
gostovat na Kitajsko, so bili New York Cosmos leta 1977. Takratno ekipo sta vodila
superzvezdnika Pele in Franz Beckenbauer. V Pekingu so odigrali diplomatskih 1 : 1, drugo
tekmo v Šanghaju pa je dobila reprezentanca Kitajske z 2 : 1. Za Kitajce, ki so igrali 'diplomatski
nogomet', je bil to idealen rezultat. Naslednji mesec je kitajska ekipa gostovala v ZDA in na
Karibih, a je obe tekmi izgubila (2 : 1, 1 : 0). Tolažilna nagrada je bila zmaga s 3 : 0 proti
Jamajki, politični rezultat pa je bil vsekakor pozitiven. Ker si je Kitajska želela vrnitve v
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svetovno nogometno družino, je naslednje leto sledilo gostovanje še ene odličnih ekip iz tistega
obdobja, britanskega West Bromwich Albiona (Simons 2008, str. 216, 217).

Slika 14: Pele, fotografiran s kitajskim nogometnim zvezdnikom Rong Zhixingom 容志行, leta 1977

Ob koncu leta 1978 se je Kitajska vrnila na mednarodna tekmovanja, udeležila se je Azijskih
iger na Tajskem. Začetni zmagi proti Katarju in Saudovi Arabiji sta pokvarila poraza proti Iraku
in Južni Koreji. Sledili sta zmagi proti Tajski in Maleziji, kar je bilo dovolj za napredovanje in
boj za tretje mesto, kjer je LR Kitajska proti Iraku maščevala poraz na predtekmovanju z 1 : 0.
Tretje mesto je bil sprejemljiv rezultat, takoj zatem pa je reprezentanca odpotovala na Azijski
pokal na Filipine, kjer so premagali gostitelje in Macau ter izgubili zadnjo tekmo proti Južni
Koreji. Tedanja kitajska reprezentanca ni bila sramežljiva pri gradnji odnosov na turnejah preko
oceana. Ob koncu sedemdesetih let so obiskali neverjetnih 47 držav. Treba je omeniti tudi
evropsko turnejo leta 1979 ter obisk Velike Britanije. Tam so igrali povratno tekmo proti West
Bromwich Albionu ter tekme proti škotskemu velikanu Celticu, londonskemu Chelseaju in
Middlesbroughu (Simons 2008, str. 217).
Leto 1979 je bila velika prelomnica, tako v smislu ekonomskih reform kot po reformah elitnega
športa na Kitajskem. Uvedba ekonomskih reform in odpiranja svetu jingji gaige yu duiwai
kaifang 经济改革与对外开放 je vodilo v impozanten ekonomski napredek, ki traja do danes.
Obdobje od 1979 do 1989 je prineslo viden kontrast v primerjavi z leti, ko je vladal Mao. Z roko
v roki s kitajskimi ekonomskimi in družbenimi spremembami je tudi šport doživel dramatične
spremembe v ideologiji, upravi, treningu in navsezadnje tudi rezultatih (Dong, Mangan 2011, str.
84).
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Istega leta je NSC razglasila 16 mest, ki naj bi postala valilnica talentov kitajskega nogometa. Ta
mesta so še danes pomembni centri razvoja nogometa na Kitajskem: Peking, Šanghaj, Tianjin

天津 , Dalian 大连 , Kanton, Shenyang 沈阳 , Changchun 长春 , Chongqing 重庆 , Qingdao
青岛 , Nanjing 南京 , Wuhan 武汉 , Xi'an 西安 , Kunming 昆明 , Shijiazhuang 石家庄 , ter
področje Meixian meixiandiqu 梅县地区 ob severnokorejski meji (Zheng 2010, str. 26).
Prelomno je bilo tudi leto 1980. Po samovoljni izključitvi iz Mednarodnega olimpijskega
komiteja (IOC) in Mednarodne nogometne zveze (FIFA) leta 1958 se je LR Kitajska vrnila pod
okrilje obeh organizacij. Tokrat se je FIFA povezala s Kitajsko nogometno zvezo (CFA),
birokratskim športnim aparatom, ki ima nadzor nad kitajskim nogometom. Glavni kitajski pogoj
za ponovno članstvo je bilo preimenovanje tajvanske nogometne zveze v Kitajski Tajpej ter
opustitev naziva Republika Kitajska (Simons 2008, str. 217, 218).
Več o samem zapletu in vseh podrobnostih dolgotrajnega spora ter njegove rešitve pa v
naslednjem poglavju.

3.4 FIFA in 'kitajsko vprašanje' (1954–1980)
Prva Kitajska nogometna zveza je bila ustanovljena leta 1924 in je bila članica mednarodne
nogometne zveze FIFA od leta 1931. Dolgo časa je veljala kot največji ponos za FIFO, ker je
bila v tistem času prej izjema kot dejstvo, da je bila na tako daljnem koncu sveta ustanovljena
zveza, ki se je hotela mednarodno povezati. Njena prisotnost je dokazovala trditev FIFA, da
zastopa globalno nogometno skupnost. Kitajska je, kot smo že omenili v prejšnjih poglavjih,
stopila na globalno nogometno sceno leta 1936 na OI v Berlinu ter po svetovnem premoru
nadaljevala to pot leta 1948 na olimpijskem nogometnem turnirju v Londonu. Na obeh
tekmovanjih interesa in radovednosti opazovalcev ni rodil atletski uspeh, temveč očitna
eksotičnost in nepoznavanje. Situacija se je spremenila z ustanovitvijo LR Kitajske 1. oktobra
1949. Težnja, da LR Kitajska zastopa vso Kitajsko, je naletela na vztrajen odpor poražene strani,
Republike Kitajske (Tajvan). Republika Kitajska, ki ji je vladala nacionalistična stranka pod
vodstvom Čankajška Jiang Jieshi 蒋介石 je uživala podporo ZDA in zahodnih zaveznic. Tako
se je razprtija med politiko in ideologijo prenesla še v šport. FIFA se je znašla pred dilemo, ali bi
podprla prvotnega člana, ki je bil sedaj situiran na ozemlju LR Kitajske, ali naj bi držala z
zahodom. Razmišljala je tudi o obstoju tretje poti, ki bi organizaciji ponudila možnost, da se
politično ne stigmatizira (Homburg 2006, str. 73, 74).
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Predsednik FIFE med letoma 1921 in 1954, Francoz Jules Rimet je pripravil teren za prihodnji
konflikt, ki je zaposlil organizacijo vse do leta 1980. Leta 1953 je bil sklican izredni kongres,
katerega načrt je bila razprava o novi ustavi. Rimet, ki je sledil načelu organizacije 'ena država,
ena zveza' je opomnil člane izvršnega odbora, da je le Vsekitajska državna športna komisija
(NSC) iz Pekinga povezana s FIFO. Svoje kolege je tudi obvestil, da je povabil Nacionalno
amatersko atletsko federacijo zhonghua yu yundong lianhe hui 中华馀运动联合会 s Tajvana, da
poda vlogo za članstvo v FIFA. Povabilo je odražalo tedanje razmere v svetovni geopolitiki. Po
ustanovitvi LR Kitajske je bila Republika Kitajska tista, ki si je prisvajala kitajske pravice in
dolžnosti po mednarodnem pravu. Republika je predstavljala Kitajsko v Organizaciji združenih
narodov ter v Varnostnem svetu. Rimetova iniciativa je za Maovo socialistično Kitajsko
pomenila namerno prilagajanje politike v skladu z dominantnimi zahodnimi interpretacijami
hladne vojne (Homburg 2006, str. 74, 75).
Do junija 1954 je vsa potrebna dokumentacija prišla do Züricha, tako da je sprejetje Tajvanske
federacije ter treh drugih azijskih predstavnikov (Kambodže, Hong Konga in Malaje) lahko
prišlo na dnevni red. 21. junija 1954 se je kongres FIFE odvil v švicarskem Bernu. Rimet je bil
dovolj razumen, da je predlagal glasovanje za vsakega novega člana posamezno. 52 zvez je
enoglasno pozdravilo članstvo Kambodže, Hong Konga in Malaje, pri glasovanju za sprejetje
Kitajske nacionalne amaterske atletske zveze s Tajvana pa je prišlo do silnega ugovarjanja ene
od nacionalnih zvez. S sklicem na 1. člen statuta, v katerem piše, da lahko eno državo predstavlja
ena nacionalna zveza, je delegat LR Kitajske, Li Menghua 李梦华 , vložil pritožbo. Po njegovem
mnenju je lahko le Vsekitajska državna športna komisija (NSC) iz Pekinga predstavljala LR
Kitajsko, pod pristojnost katere spada tudi provinca Tajvan (Homburg 2006, str. 75).
Julesa Rimeta je verjetno želel uresničiti cilj FIFE o enotnosti svetovnega nogometa. Ko se je
razvila debata, je Rimet opomnil člane, da je tradicija organizacije, da v debate ne vpleta
političnih vprašanj. Glede na statut FIFE bi bila vključitev Tajvanske zveze sprejemljiva. To je
bila zveza, ki je imela pristojnost na določenem teritoriju, v državi, ki je imela suverenost nad
tem teritorijem. Njegovo uradno stališče je bilo, da tukaj ni posebnih dvomov, treba je ostati v
sferi nogometa in ne vmešavati politike. Večina delegatov je podprla stališče predsednika. Z 31
glasovi za (od 52 zvez in sorazmerno glasov) so podprli vključitev Kitajske nacionalne
amaterske atletske zveze v FIFO (Homburg 2006, str. 76).
Naslednja kontroverzna točka je bilo imenovanje petih podpredsednikov in devetih članov
upravnega odbora. Glede na novo ustavo, ki so jo prevzeli v Parizu (1953), je moral kongres
sprejeti nominacije članov, ki so jih predlagale skupine nacionalnih zvez. Takšne skupine so bile
40

že določene v Evropi in obeh Amerikah. Azijske in afriške še niso bile določene, zato sta ta dva
kontinenta dobila možnost izbora enega člana v odbor. Upravni odbor je pred začetkom kongresa
dobil obvestilo, da se je z nedavnim osnovanjem Azijske nogometne federacije – AFF (12 od 24
članov se je udeležilo prvega kongresa) ustanovila takšna skupina, ki je za člana odbora
predlagala gospoda Jacka Skinnerja iz Hongkonške nogometne zveze. S tem predlogom se ni
strinjal delegat iz LR Kitajske, Chang Lianhua13. Gospod Chang je navedel, da se sestanka
Azijske nogometne zveze ni udeležilo več kot pol članic zveze, zato je zavrnil trditev, da je AFF
predstavnik azijskih zvez. Kritiziral je tudi dejstvo, da Vsekitajska državna športna komisija
(NSC) ni bila povabljena na sestanek niti se z njo niso posvetovali. Posledično so zavračali
priznanje AFF in vztrajali pri zamenjavi Jacka Skinnerja z lastnim kandidatom za prestižno
mesto, predsednikom Indijske nogometne zveze. Spet je posredoval Jules Rimet, ki je prekinil
nadaljnje diskusije in poudaril, da je bila zadeva že dokončno dogovorjena. Seveda pa lahko
predstavniki Azijske nogometne zveze na naslednjem sestanku spremenijo svojo odločitev in na
naslednjem kongresu FIFE podajo zahtevo za spremembo (Homburg 2006, str. 76, 77).
Internacionalizem in domnevna apolitična objektivnost napredka v 'združitvi svetovnega
nogometa', 'enotnost mednarodne organizacije' in 'univerzalnost pravil igre' so kmalu prejeli
lekcijo. Leta 1956 so delegati LR Kitajske vložili vlogo za izključitev Tajvanske zveze iz FIFE.
Delegati 57 nacionalnih zvez, ki so se udeležili kongresa, niso imeli o tem predlogu nobene
debate. Nagovor kongresa je izpostavil politično motiviranost predloga in jo kot takšno zavrnil
(Homburg 2006, str. 77).
Prva zavrnitev ni preprečila drugega poskusa na naslednjem kongresu FIFE v Stockholmu leta
1958. Prepir se je začel, ko je delegat LR Kitajske želel izkoristiti priložnost za izjavo o
ekskluzivni pravici zastopanja Kitajske. Njegov nagovor je bil prekinjen. Novi predsednik FIFE,
Anglež Arthur Drewry (na čelu od 1956 do 1961) je delegatu predlagal, naj se vzdrži nadaljnjih
komentarjev in sede. Naslednja konfrontacija med zahodom in vzhodom se je pojavila pri točki
10.3 dnevnega reda, ponovnem predlogu LR Kitajske, da se izključi Tajvanska zveza. Tokrat so
bili komentarji za predlog dovoljeni, Chang Lianhua pa je dobil podporo od predstavnika
Sovjetske zveze, Antipenoka. Treba je tudi omeniti, da je predstavnik Tajvanske zveze, Li
Waitong14 predložil delegatom zavrnitev predloga. Predsednik in upravni odbor so ponovno
izjavili, da se s predlogom LR Kitajske ne strinjajo. Sledilo je glasovanje in kot dve leti prej je
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Pismenk imena dotične osebe na žalost nisem našel.
Pismenk na žalost nisem našel.
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bil predlog zavrnjen z večino. Tokrat je 41 od 62 predstavnikov glasovalo proti izključitvi
Tajvanske zveze (Homburg 2006, str. 77, 78).
Solidna večina, ki je dala Rimetu in drugim občutek olajšanja leta 1954, 1956 in spet 1958, ni
trajala večno. Rezultat lizbonskih trenj je pomenil probleme za FIFO. Peking se ni želel vdati in
sprejeti večinskega glasovanja. 8. julija 1958 je NSC uradno obvestila FIFA o svojem izstopu iz
organizacije. 40. člen statuta FIFE predvideva nepremišljena dejanja članic, zapisano pa je tudi,
da od datuma, ko je bil odstop iz organizacije prvič pisno potrjen, organizacija ponudi še eno
možnost za dokončno potrditev izstopa po obdobju treh mesecev. Glavni tajnik FIFE je v pismu
28. julija nakazal to možnost Kitajski zvezi. V odgovor je dobil pismo, v katerem je bilo
zapisano, da se je LR Kitajska iz FIFE uradno umaknila 7. julija 1958 in da zavrača sprejemanje
kakršnihkoli dokumentov z njene strani. V naslednjem pismu so Kitajci poudarili, da se ne čutijo
zavezani statutu FIFE, simbolično pa so ga poslali 28. julija naslednjega leta. Spomladi leta 1959
je upravni odbor FIFE poudaril, da zavračanje kitajskega predloga za izključitev Tajvana ni
imelo namena prisiliti LR Kitajske v izstop iz organizacije, temveč je šlo le za spoštovanje
organizacijskih statutov in pravil (Homburg 2006, str. 78, 79).
Ker je manjkala uradna pismena potrditev, je upravni odbor FIFE vztrajal pri svoji interpretaciji,
da je LR Kitajska de facto še vedno članica. Poseben urad, ki so ga ustanovili 24. aprila 1959, je
dobil za nalogo vzpostavitev neuradnih kontaktov z NSC z namenom, da jo prepriča, da ostane
članica. Urad je za pomoč pri posredovanju zaprosil podpredsednika FIFE iz Sovjetske zveze,
Viktorja Granatkina. Njegova naloga na prihajajočih sestankih s predstavniki Kitajske zveze je
bila ugotoviti, ali še vedno trdno vztrajajo pri odstopu. Na naslednjem sestanku upravnega
odbora v oktobru leta 1959 je zadeva prišla na dnevni red. Gospod Granatkin ni mogel ponuditi
spodbudnih novic, četudi bi jih želel. Poudaril je, da Kitajska zveza ni spremenila stališča in da
tega ni mogoče storiti zaradi prioritetnih razlogov LR Kitajske. V skladu s pozicijo vlade bi bila
Kitajska zveza pripravljena preklicati izstop iz FIFE samo v primeru izključitve Tajvanske zveze.
Granatkin je poudaril legitimno zahtevo LR Kitajske, ki je tedaj predstavljala 600 milijonov
Kitajcev, v primerjavi s Tajvanom, ki je štel le 8 milijonov prebivalcev. Sledili so dodatni
argumenti v podporo 'Pan-kitajske zveze' kot edine Kitajske zveze in kot posledica vključitev
agende za naslednji kongres z naslovom Izključitev Nacionalne zveze Formoze. Govor je
zaključil v bolj diplomatskem tonu, s tem ko je bil pripravljen priznati:
“Je vois la complexité que présente la solution de cette problème, d’autant plus que nous devons
agir que conformément aux statuts. Si l’on interroge les statuts, on n’y trouve pas de réponse et
nulle part dans les statuts cette situation n’est prévue. Par conséquent nous nous voyons obligés
à prendre une décision en nous inspirant du prestige de la FIFA, de son importance
internationale.”
42

“Razumem kompleksnost iskanja rešitve tega problema. Vse to manj ali več zato, ker moramo
ukrepati v skladu s statuti. Ampak če pogledamo statute, ne najdemo odgovora na vprašanje, ker
statuti niso predvideli, da se takšno vprašanje lahko pojavi. Zato smo obvezani, da sprejemamo
odločitev v skladu s prestižem FIFE in mednarodno pomembnostjo.”
Izjava je izzvala dolgo in kontroverzno debato med Granatkinovimi kolegi v upravnem odboru.
Ker se niso bili pripravljeni vdati, so vneto iskali nove pristope za ureditev zadeve, kot je to na
primer storil Mednarodni olimpijski komite (IOC), ki je prosil Tajvansko zvezo, naj spremeni
ime, ki bi jo navezovalo na njeno ozemlje (Homburg 2006, str. 79, 80).
Nobenega dvoma ni bilo, da bo proces pogajanj in iskanja rešitve v skladu z idejami FIFE in
statuti dolgotrajen in trnov. Naslednje poglavje v diplomatski vojni Pekinga za ekskluzivno
zastopanje Kitajske se je odprlo leta 1960. Na kongresu v Rimu je Bolgarska nogometna zveza
podala zahtevek za izključitev Tajvanske zveze v skladu s prvim odstavkom 41. člena statuta
FIFE. Po krajšem pogovoru je podpredsednik FIFE, ki je vodil kongres, Švicar Ernst Thommen
opomnil prisotne, da je situacija v primeru Tajvanske zveze podobna kot v primeru dveh Nemčij
in dveh Korej15. Bolgarski predlog je bil zavrnjen z velikansko večino 45 : 8 (kongresa se je sicer
udeležilo 68 članov) (Homburg 2006, str. 80).
Odnos z LR Kitajsko je za FIFO predstavljal resen izziv, ki je vodil v vprašanja o vodenju in
interpretaciji statutov. Junija leta 1974, približno dve leti in pol po tem, ko je generalna
skupščina Združenih narodov z večino glasov določila, da je LR Kitajska edini legitimni
predstavnik Kitajske, ter tako izrinila Tajvan s svoje prejšnje pozicije, je kongres FIFE potekal v
Frankfurtu ob Majni. V tem času se je zaradi uspešne integracije novih neodvisnih držav v Afriki
(38 zvez) in Aziji (34 zvez) sestava nacionalnih zvez z volilno pravico drastično spremenila.
Leto 1974 je pomenilo prelomnico tako v zgodovini FIFE kot tudi prelomnico v problemu s
'kitajskim vprašanjem'. Najprej delegati niso podaljšali predsedniškega mandata Britancu
Stanleyu Rousu po skoraj trinajstih letih predsedovanja. Prvič so izbrali neevropskega kandidata,
predsednik je postal brazilski poslovnež in nogometni manager João Havelange. Havelange je
predtem vodil uspešno turnejo po azijskih, afriških in južnoameriških državah ter obljubil
velikodušno pomoč za finančni in tehnični razvoj zvez v primeru uspešne kandidature.
Neevropski, predvsem afriški in arabski člani so se osamosvojili od evropskega pokroviteljstva
ne samo z glasovi za Havelangeja, temveč tudi s tem, ko so generalno skupščino FIFE izkoristili
za izražanje svojih zahtev, političnih poravnav ter promocijo svojih ciljev bolj kot kadarkoli prej.
Leta 1974 tako niso bile več evropske države iz vzhodnega bloka tiste, ki so vodile branjenje
15

Nemčija je bila med hladno vojno razdeljena na zahodno kapitalistično in vzhodno socialistično. Koreja je še
dandanes razdeljena na kapitalistični jug in 'socialistični' sever.
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'kitajske zadeve', temveč sta to bili Nogometna zveza Kuvajta in Afriška nogometna federacija
(Homburg 2006, str. 81, 82).
Delegat iz Kuvajta je predlagal, da se ukine članstvo Tajvanske zveze ter da se na njeno mesto
uradno povabi Nogometna zveza LR Kitajske. Ad hoc amandma, ki ga je vložil predsednik
Afriške nogometne federacije, je okrepil ta predlog z navezovanjem na statut. Sporočal je, da
FIFA z nadaljnjo podporo članstvu Tajvanske zveze deluje politično, kar pomeni, da krši lasten
statut. Organizacija se s tem vmešava v notranjo politiko Kitajske, ker je Tajvan po mednarodni
odločitvi priznan kot provinca LR Kitajske in legalno lahko obstaja samo ena Kitajska. V statutu
FIFE piše, da lahko samo ena nacionalna zveza predstavlja nogomet v eni državi oz. državnem
ozemlju (Homburg 2006, str. 82).
Predlog in amandma nista bila izpeljana. Postopek je ustavila intervencija predsedniškega zbora,
ki je sedaj za odločitve zahtevala 75% večino. Po glasovanju je bil predlog sprejet z 59 glasovi
(od 122). Kongresno glasovanje leta 1974 je nakazalo, da bodo zagovorniki vključitve LR
Kitajske in izključitve Tajvana kmalu v prednosti. Preden bi se to zgodilo, je FIFA našla rešitev,
po kateri sta sprti strani šest let kasneje lahko sprejeli kompromis. Preden podrobneje opišemo
kompromis, sprejet na kongresu leta 1980, moramo najprej kronološko pregledati dogodke med
letoma 1976 in 1978 (Homburg 2006, str. 82).
Kongresa v Montrealu julija leta 1976 se je udeležilo 108 predstavnikov zvez. V skladu s
predlogom izvršnega odbora so se člani strinjali, da se med člane ponovno vključi zveza LR
Kitajske. Afriške članice se niso nagibale k temu, da se zadeva tukaj konča. Njihov predlog o
izključitvi Tajvana ni naletel na podporo večine. Ko je angleški delegat, Sir Harold Thompson,
pripomnil, da ne razume, zakaj ne razmišljajo o dveh predstavnicah Kitajske, glede na to, da so v
članstvo sprejeli dve Koreji, dva Vietnama in dve Nemčiji, so se tačeli pojavljati obrisi
kompromisa. Thompson je na koncu dejal, da glede na sedanjo situacijo predlaga, da Tajvan
spremeni uradni naziv. Za sprejetje te lingvistične rešitve je bilo potrebnega še nekaj časa. LR
Kitajska je vztrajala pri svojih pogojih za vrnitev, to je ekskluzivni pravici zastopanja Kitajske in
izključitvi Tajvana (Homburg 2006, str. 83).
Leta 1978 je bil kongres FIFE organiziran v Buenos Airesu. Udeležilo se ga je 109 od 146
delegatov vseh članic. Zbrani člani so največ časa porabili za diskusijo o predlogu Irana o
odpovedi članstva Republiki Kitajski (Tajvan) in ponovnem sprejetju LR Kitajske. Angleški
delegat, Sir Harold Thompson, je priznal, da bi bila vrnitev LR Kitajske med svetovno
nogometno družino v interesu FIFE. To je nakazalo, da bi se lahko odpoved članstva Tajvanu
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tudi uresničila. Thompson je razmišljal, da bi se seveda Tajvanu kasneje, ko bo trenutek
primeren, članstvo vrnilo. Nekaj delegatov se ni strinjalo s takšnim argumentom. Urugvajski
delegat je vztrajal, da je nedopustno, da zveza, ki želi postati članica, kot pogoj za članstvo
postavlja izključitev druge članice. Delegat Fidžija se je bal, da bi takšen precedens ustvaril
občutek prihodnje negotovosti. Ameriški delegat je dejal, da se sicer veseli ponovne vrnitve LR
Kitajske, a ne na račun izključitve Tajvana. Na koncu je argentinski delegat vztrajal, da bi glede
na čisto politično naravo vprašanja sprejemanje takšne odločitve predstavljalo kršitev vseh
principov in idealov organizacije. Večurna debata je bila po standardih FIFE zares izjemna. Kar
20 delegatov iz vseh kontinentov je sodelovalo z intenzivnimi in kvalitetnimi argumenti, ki so
bili predloženi v živahni izmenjavi mnenj o pozitivnih in negativnih vidikih (Homburg 2006, str.
83, 84).
Mojstrsko upravljanje z določili statuta je tlakovalo pot do kompromisa, ki je zaključil to
kontroverzno vprašanje. Rešitev je vsebovala preložitev glasovanja o izključitvi Tajvana (za kar
bi bilo potrebnih 75% glasov). Namesto tega so glasovali o brazilskem amandmaju, ki je bil
sprejet z večino glasov, 57 : 47. Upravnemu odboru je bila zaupana odločitev o problemu. V
bližnji prihodnosti se je odločitev kongresa v Buenos Airesu izkazala kot modra, če ne že
preroška. 13. oktobra 1979 je odbor uradno oznanil uspeh v pogajanjih za rešitev problema.
Prišli so do rešitve, ki je nihče ni mogel predvideti. Po 22-letni odsotnosti se je Nogometna zveza
LR Kitajske odločila vrniti v FIFO. Z diplomatsko ofenzivo sta predsednik Havelange in glavni
tajnik Käser med avgustovskim mladinskim svetovnim prvenstvom na Japonskem obiskala
Peking in presekala gordijski vozel. Obe strani sta prepričala v integracijski proces. Ob prvi
priložnosti je izvršni odbor FIFE objavil deklaracijo z naslednjo vsebino:
a.) Nogometna zveza, locirana v Tajpeju, bo ohranila svoje članstvo pod pogojem, da
spremeni svoj uradni naziv v Nogometna zveza Kitajskega Tajpeja in posledično ne
uporablja simbolov Republike Kitajske.
b.) Ponovno sprejetje članstva Nogometne zveze LR Kitajske v skladu s tretjim členom
statuta FIFE.
Navkljub deklaraciji se je izvršni odbor FIFE zavedal, da bi lahko odločitev, povezana s simboli,
predstavljala problem za Kitajski Tajpej (Tajvan). A bili so tudi prepričani, da so prednosti
odločitve zdaleč presegle nevšečnosti. Komite bi lahko poudaril (a ni), da ta formula ni unikatna,
ker je Mednarodni olimpijski komite (IOC) po dolgih pogajanjih in dveh obiskih Kitajske
končno sprejel isto rešitev ob koncu oktobra leta 1979. Ko so se delegati 103 zvez zbrali na 42.
kongresu FIFE v Zürichu, 7. julija 1980, je bila deklaracija na dnevnem redu. Potrdila sta jo tudi
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dva predstavnika iz LR Kitajske. Kritični komentar delegata iz Tajvana ni bil pretirano
relevanten (Homburg 2006, str. 84, 85).
Razumevanje statutov FIFE v primeru LR Kitajske in Tajvana nam ilustrira vpletenost
organizacije v svetovno politiko. Konfrontacija vzhoda in zahoda v obdobju hladne vojne se je
tudi intenzivno odražala s politizacijo športa. FIFA se je s problemom želela spoprijeti z
nevtralnega stališča, z neprekinjeno misijo promocije športnega internacionalizma in
integracijskih načel. Dediščina ustanoviteljev FIFE se je zanašala na države kot močne agente,
zato je internacionalizem odvisen od sodelovanja in integracije državnih institucij. V statutu piše,
da so v organizacijo lahko sprejete samo nacionalne zveze, ki imajo kontrolo nad športnim
dogajanjem na nekem ozemlju. Edina izjema so štiri britanske organizacije (Anglija, Škotska,
Wales in Severna Irska), katerih članstvo je bilo kompromis zaradi pionirske vloge Velike
Britanije na nogometnem področju. Poleg tega so bile sprejete kot zveze štirih neodvisnih
športnih narodov. To je ustvarilo vrzel in začelo spodbujati 'športno geografijo', ki ji ni bilo treba
upoštevati pravil 'politične geografije'. Športni narodi so se lahko razvijali in obstajali znotraj
politično združenega kraljestva ali celo znotraj nacionalne države. Nedorečenost pravil statutov
FIFE je bila odprta za takšne posebnosti in različne interpretacije. Osnovanje športnih narodnosti
se je previdno izognilo izrazu neodvisna država ali državno ozemlje ter je raje govorilo o državi,
ko je bilo treba definirati prostorski obseg in ekskluzivno športno kontrolo, ki jo je FIFA
zahtevala od svojih članic, tako imenovanih nacionalnih zvez. Navkljub kompromisnemu
vedenju je FIFA zašla v težave zaradi konfrontacije obeh blokov po koncu 2. svetovne vojne.
Trditve FIFE, da je organizacija apolitična,ter da se zavzema izključno za svetovno enotnost
nacionalnih nogometnih zvez in nogometnih navdušencev se je v tem ozračju izkazala za
nedorečeno. Interpretacija statutov in uporaba organizacijskih določil sta služili kot zelo
sofisticirano orodje. Rezultat je bil paradoksalen. Trditve FIFE o politični nevtralnosti in
univerzalizmu 'za dobro igre' so šle z roko ob roki s spolitiziranimi interpretacijami in
razlaganjem statutov. Branje statutov je bilo odvisno od širšega političnega konteksta, politične
pripadnosti glavnega organa FIFE in sestave volilnih članov. Statuti FIFE so v procesu izgubili
svojo politično nevtralnost ter postali pomemben instrument sledenja (športnim) političnim
ciljem (Homburg 2006, str. 86, 87).
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4. Razvoj igre od vrnitve v članstvo FIFA (1980) do začetka
profesionalizacije (1992)
4.1 Obdobje začetka ekonomskih reform
Ekonomska in družbena transformacija v začetku gospodarskih reform16 sta vodili v vsesplošno
tekmovalnost, komercializacijo in potrošnjo. Športna skupnost je bila na čelu kitajske predstave
proti komercialni, bolj potrošniški družbi. V skupnosti sami je prišlo do sprememb, prvič so bila
predstavljena korporativna in individualna sponzorstva športnih klubov. Ekskluzivno
sponzorstvo in kontrolo države nad športom so nadomestila skupna sponzorstva države, javnih
organizacij in na novo obogatelih posameznikov. V tem novem, prijetnejšem političnem,
družbenem in ekonomskem ozračju je bila promocija nogometa visoko na lestvici nacionalnih
prioritet. NSC je začela z izvajanjem številnih ukrepov, kot so imenovanje že prej omenjenih 16
mest pospešenega razvoja nogometa, ustanovitev mlade državne reprezentance in številnih
trening centrov za hitrejši razvoj igralcev (Dong, Mangan 2011, str. 84).
Po dvajsetletni odsotnosti v Mednarodnem olimpijskem komiteju (IOC) se je leta 1980 Kitajska
pripravila na udeležbo na olimpijskih igrah. Vrnitev Kitajske na mednarodna tekmovanja ni šla
po načrtih, predvsem ker je šlo za pravo tekmovanje proti ekipam, ki so želele zmagati. Kitajska
moška reprezentanca se je udeležila kvalifikacijskega turnirja tretje azijske divizije, a se ni
uspela uvrstiti v finale. Sanje o preseganju azijskega okvirja so morale počakati, poraz proti ekipi
Singapurja pa je predstavljal vrnitev v realnost (Simons 2008, str. 218).
Ob koncu leta 1980 je državna reprezentanca premagala majhni koloniji Macao in Hong Kong
ter nato še starega rivala, ekipo Japonske. Sledila je zmaga proti Severni Koreji s 4 : 2 in tako je
Kitajska dobila pravico do udeležbe na azijskih kvalifikacijah za nastop na svetovnem prvenstvu.
Usoda jim je za nasprotnika namenila reprezentance Nove Zelandije, Kuvajta in Saudove Arabije.
Z eno samo točko je Kitajska po prvih dveh tekmah potrebovala veliko zmago proti Kuvajtu, ki
jo je tudi dosegla (3 : 0). Kitajci so nato na tekmi porti Saudovi Arabiji hitro prejeli dva gola, po
tem pa izvedli eno od največjih vrnitev v mednarodnem nogometu in zmagali s 4 : 2. Navdušeni
študentje so od veselja zažigali posteljnino, srednje šole pa so celo uvedle temo za eseje z
naslovom Od 0 : 2 do 4 : 2. Na žalost navdušenje ni bilo dolgotrajno, saj je reprezentanca

经济改革与对外开放 jingji gaige yu duiwai kaifang Kitajske ekonomske reforme so program kitajskih
ekonomskih reform, ki jih je decembra 1978 uvedel 邓小平 Deng Xiaoping.
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izgubila naslednji tekmi proti Kuvajtu in Novi Zelandiji in se tako ni uvrstila na svetovno
prvenstvo (Simons 2008, str. 218, 219).
Istega leta je Ministrstvo za šolstvo sklenilo, da vrne nogomet v ure telesne vzgoje osnovnih in
nižjih srednjih šol. Po vsej državi so iskali najboljše mlade igralce, ki so predstavljali največje
upanje za dvig kitajskega nogometa na mednarodno raven. Leta 1981 so ustvarili Ekipo
nacionalnega upanja oz. guojia xiwangdui 国家希望队. Naslednje leto so ustanovili elitni
trening kamp za ekipo izpod 15 let ter dve pokalni tekmovanji: Pokal upanja xiwangbei 希望杯
in Pokal vzklitja mengyabei 萌芽杯 . Leta 1983 so dodali še Otroški pokal ertongbei 儿童杯 za
igralce, mlajše od 14 let, in Pokal dojenčkov baobeibei 宝贝杯 , namenjen igralcem, mlajšim od
10 let. Takšna tekmovanja naj bi spodbujala navdušenje otrok in njihovih staršev za nogomet
(Dong, Mangan 2011, str. 84).
Te iniciative so kazale na zavedanje višjih krogov oblasti o pomembnosti igranja nogometa od
mladih nog, a hitro se je pojavila ogromna in ključna napaka v izvedbi, ki jo zdajajo besede
poseben, nadpovprečen, elitni, najboljši in upanje. Čeprav bi ves trud moral biti usmerjen v
širjenje priljubljenosti med mladostniki, je bil sistem ustvarjen zgolj zato, da poišče najboljše.
Takšen sistem mogoče, zares pa zaskrbljujoče, deluje za doseganje medalj Kitajske v številnih
manj množičnih športih, a ne deluje v nogometu, kjer narodi črpajo talent iz množic ljudi in
morja klubov, ustanovljenih pred mnogimi generacijami. Za uspešno igranje nogometa ni
potrebna izključitev iz družbe in žrtvovanje ravnotežja z izobrazbo. Brez športa kot dela
normalnega življenja je številnim otrokom težko najti to ravnotežje. Nogometne akademije so
bile kot ostali kitajski športni sistemi zgrajene po sovjetskem tovarniškem modelu. Mladim
atletom, ki niso uspeli, pa so lahko ponudile le osnovno izobrazbo (Simons 2008, str. 219).
Etične vrednote, ki so jih spodbujali v antiki z igro cuju, so bile pozabljene. Takoj ko so
akademije začele dobivati pozornost in financiranje centralnih oblasti, se je pojavila
grabežljivost. Prihajalo je do ponarejanja statistik, da bi tako dobili finančne nagrade za
nadarjene otroke. Brezvestni starši, učitelji, trenerji, uradniki, ustanove in politiki so se skupaj
vključili v izkoriščanje potenciala krhkih otrok in si tako delijo krivdo za neuspeh prve
generacije, ki bi tem v obdobju miru in razvoja lahko razširila igro in njeno priljubljenost po celi
državi. Namesto tega je bila igra elitna ali pa je ni bilo. Najpogostejša oblika goljufanja je bilo
laganje o starosti igralcev. Na tekmovanja so prijavljali igralce, starejše od predpisanih starosti.
Prevaro so stimulirale privlačne nagrade za zmagovalce na lokalnih, regionalnih in državnih
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tekmovanjih. V enem primeru so ugotovili, da je bil igralec na tekmi U-15 star 22 let in da je
registriran igralec v profesionalnem klubu (Simons 2008, str. 220).
Navkljub goljufijam je država nadaljevala z investiranjem skozi cela osemdeseta leta. Zadeva se
je lahko končala le s ponižanjem, ko so kitajske ekipe naletele na mednarodne nasprotnike, ki so
igrali po pravilih. Navkljub vsemu je Kitajska leta 1984 v Singapurju na Azijskem pokalu
osvojila drugo mesto, za Saudovo Arabijo. Kitajski navijači so dobili vtis, da prihajajo boljši časi
(Simons 2008, str. 220).

4.2 Pojav amaterskih moštev in prvih sponzorjev
Leta 1985 je Kitajska gostila svetovno prvenstvo za igralce, mlajše od 17 let (U-17).
Tekmovanje je potekalo v Pekingu, Tianjinu, Šanghaju in Dalianu. Mlada kitajska ekipa je
napredovala iz skupine, v kateri so tekmovale še Gvineja, ZDA in Bolivija. V prvem kolu na
izpadanje je Kitajska izpadla proti močni ekipi Zahodne Nemčije. Kasnejši zmagovalec turnirja
je postala reprezentanca Nigerije, žarek prihodnjega upanja iz Afrike (Simons 2008, str. 221).
Če pogledamo razvoj igre še bolj celostno, lahko opazimo, da so se v obdobju odpiranja in
reforme v poznih osemdesetih letih, počasi začela pojavljati amaterska in polprofesionalna
moštva, podobno kot sto let prej v Britaniji, Nemčiji, Italiji, Rusiji in drugih razvitih nogometnih
državah (Simons 2008, str. 221).
Po zgledu ekonomskih reform v sredini osemdesetih let je nogomet naredil velike korake naprej.
Leta 1984 so bili deli družbe zunaj športnih krogov spodbujani v sponzoriranje nogometnih ekip
in tekmovanj. Oktobra je farmacevtska tovarna Baiyunshan 白云山 postala prvo industrijsko in
trgovsko podjetje, ki je sponzoriralo nogometno ekipo iz Kantona. To je sprožilo domino efekt in
kmalu so se po vsej državi pojavile številne ekipe, ki so jih sponzorirala lokalna podjetja.
Komercializacija je začela igrati pomembno vlogo v razvoju kitajskega nogometa, te ekipe pa so
nadomestile prejšnje provincijske (Dong, Mangan 2011, str. 85).
Pojav številnih ekip na različnih nivojih je bil korenit skok naprej, ki pa se je prekmalu tudi
ustavil. Revolucija se še zdaleč ni dovolj razširila, preden se je končala in vrnila k iskanju elitnih
zvezd. Država bi lahko priskrbela osnovno nogometno infrastrukturo za vse, a ker se to ni
zgodilo, so bogatejši deli zgradili privatna igrišča za svoje nove zvezde, revnejši pa so enostavno
obupali (Simons 2008, str. 176).
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Ko se je komercialno vlaganje še bolj razgrelo, se je tekmovalnost med ekipami še povečala.
Prvo tekmovanje Kitajskega pokala (CFA pokal) so organizirali leta 1984, prvih 12 ekip pa si je
zagotovilo status A-ekip17 za naslednjo sezono. Le mesece pred tragedijo na stadionu Heysel18,
ki je prisilila britanski in evropski nogomet h globokemu razmisleku, se je morala Kitajska
soočiti z lastnimi grozljivimi incidenti. Ob koncu deževne tekme med ekipo iz Yunnana in ekipo
iz Madžarske v Kunmingu je prišlo do stampeda, zaradi katerega je umrlo osem ljudi, več sto pa
je bilo poškodovanih (Simons 2008, str. 176, 177).
Leto 1988 predstavlja veliko prelomnico, saj so se takrat na Kitajskem pojavili prvi profesionalni
klubi. Takrat najmočnejša nogometna regija na Kitajskem, provinca Liaoning 辽宁 je dala
kitajski prvi profesionalni nogometni klub. Novica je prišla iz Daliana, lokalna oblast pa je
ponosno izjavila, da je provincijska ekipa sedaj na nivoju velikih ekip iz Evrope. Proces, za
katerega je bilo v Evropi in Južni Ameriki potrebnih nekaj desetletij, je bil na Kitajskem izpeljan
v obdobju nekaj let. Velika in pomembna razlika pa je, da po prehodu od amaterizma do
profesionalizma in de facto ustanovitve komercialnih klubov, Kitajska ni imela amaterskih
klubov in zato ni imela nogometne piramide. V sezoni 1989–1990 je ekipa iz Liaoninga, ki jo je
sponzoriralo podjetje Vzhodna zdravila liaoning dongyao 辽宁东药 sodelovala na Azijskem
klubskem prvenstvu v Tokiu in zmagala, kar je na videz opravičevalo takšno usmeritev proti
profesionalizmu. Uspeh na klubskem področju se je začel uspešno, Kitajske ekipe pa so
zmagovale prva tri leta omenjenega tekmovanja (Simons 2008, str. 177).
Posledica reform je bilo boljše finančno stanje nogometašev in bolj profesionalen odnos do dela.
Tržno usmerjene reforme v nogometu kot tudi v drugih sferah družbe so pripeljale do ideoloških,
gospodarskih in kulturnih sprememb v kitajski družbi (Dong, Mangan 2011, str. 85).
Dejali bi lahko, da vse potrebne spremembe vodijo do splošne priljubljenosti in hitrega razvoja
ter velikega uspeha. Resnica pa je, da je bil končni cilj profesionalizacije popolnoma elitističen
in klubi s bogatimi sponzorji so postali vpleteni v kitajsko nogometno verzijo 'Velikega skoka
naprej'.

17

Prvoligaško tekmovanje.
29. maja 1985 je prišlo do tragedije na belgijskem stadionu Heysel. Zaradi vpada navijačev Liverpoola so bili
navijači Juventusa potisnjeni ob razpadajoči zid. V tragediji je umrlo 39 ljudi, okoli 600 pa je bilo ranjenih.
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4.3 Deng Xiaoping in njegova velika ljubezen – nogomet
Na Kitajskem je splošno poznano, da je bil Deng Xiaoping 邓小平 velik ljubitelj nogometa.
Informacije poznanih profesorjev športne zgodovine in tistih, ki so njegovo strast videli iz prve
roke, govorijo, da je takratni kitajski vodja bil popolnoma zaljubljen v čudovito igro. Deng se je
rodil na prelomu dvajsetega stoletja in njegov pogled na svet so oblikovala turbulentna leta
kitajske zgodovine. V zgodnjih najstniških letih je prebival v Šanghaju, v obdobju, ko so tuje
amaterske lige rastle kot gobe po dežju in takrat je verjetno postal navdušen nad nogometom
(Simons 2008, str. 340).
Pri šestnajstih, ko je odpotoval v Francijo, da bi nadaljeval študij, je bil že zelo navdušen nad
nogometom. Legenda pravi, da je navkljub težavam, s katerimi se je soočal kot reven imigrant,
ki je moral delati za kritje stroškov svojega študija, po izkrcanju v Marseillu leta 1920 bil tako
željan ogleda nogometne tekme, da je prodal svojo jakno, da si je kupil vstopnico. Danes to ne bi
bil prevelik strošek, a v takratnih časih so cene oblačil glede na dohodek krepko presegale
sedanje. Dengova žrtev takrat je nekaj, na kar je lahko ponosen vsak kitajski nogometni navijač
(Simons 2008, str. 340).

Slika 15: Deng Xiaoping v času šolanja v Franciji

Po komunistični revoluciji se je Deng povzpel na položaj moči v Maovi vladi. Služil je kot
generalni sekretar Centralnega komiteja partije. LR Kitajska je igrala veliko število prijateljskih
tekem v petdesetih in šestdesetih letih in v veliki meri predstavljala Dengovo senco za kitajsko
nogometno diplomacijo. Redko je potoval v države, kjer poti prej ni tlakovala nogometna
reprezentanca (Simons 2008, str. 340, 341).
Kulturna revolucija je bila grozno obdobje za največjega kitajskega nogometnega navdušenca, ki
je bil ožigosan za drugega največjega kitajskega kapitalističnega prevratnika. Rdeči stražarji so
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kruto prisilili njegovega sina, da je skočil z okna in ostal prikovan na invalidski voziček. Od
tistega trenutka je Deng Pufang 邓朴方 svoje življenje posvetil problemom invalidov in bil tudi
član kitajskega komiteja na paraolimpijskih igrah 2008. Med časom, ki ga je njegov oče preživel
izven Pekinga, je redno obiskoval nogometne tekme ter se večkrat pokazal na stadionu na
zahodni strani mesta. Vseeno mu je bilo, kdo igra, srečno je spremljal amaterske in mladinske
tekme. Ko je bil na oblasti, je sedel v 'VIP loži', v obdobju, ko ni dobil karte za ložo, pa je bil
prav tako zadovoljen z namestitvijo med drugimi navijači (Simons 2008, str. 341).
Po njegovi rehabilitaciji v družbo leta 1972 je prevlada 'bande štirih' pomenila zanj težave.
Obtožili so ga, da je sodeloval pri vzklikih proti bandi na pogrebu premierja Zhou Enlaija

周恩来 , zato so ga izključili iz partije. Manj kot leto dni za tem, po končnem razpadu 'bande
štirih', je Deng začel svojo končno politično rehabilitacijo. Kmalu zatem je bila LR Kitajska
ponovno sprejeta v Azijsko nogometno zvezo (AFC) in tuje ekipe so bile zopet dobrodošle. Prav
Deng je bil tisti, ki je navdihnil in spodbudil gostovanje Peleja in New York Cosmosov leta 1977
(Simons 2008, str. 341).
Za prvo pojavitev v javnosti po vrnitvi na položaj si je Deng izbral nogometno tekmo na
Delavskem stadionu renmin tiyuchang 人民体育场 v Pekingu. Množica ga je navdušeno
pozdravila. Po poročanju britanskega veleposlanika se je Deng zopet pojavil na stadionu med
gostovanjem angleškega West Bromwich Albiona. Za organizacijo te tekme je stalo londonsko
izvozno podjetje (London Export Company) in skupina trgovcev pod nazivom Skupina 48 (48
Group). Organizacija tekme je bila del pobude, da se Kitajska vrne v FIFO. Tekma je bila
zasnovana kot prelomna. Prekinila naj bi izključitev iz mednarodnih tekmovanj, ki jih je
zahtevala izolacija Kitajske. V slogu vohunskih trilerjev je prišlo do stikov med visokimi
kitajskimi uradniki in Angleško nogometno zvezo (FA), ki je kasneje priznala pomen te tekme
(Simons 2008, str. 341, 342).
Kitajci so bili ob koncu sedemdesetih let navdušeni nogometni turisti. Tudi Deng je z igranjem
nogometa pošiljal osebna sporočila upanja svojemu narodu in zunanjemu svetu. Leta 1978 je bil
finale svetovnega prvenstva na njegovo pobudo prvič predvajan na Kitajskem v direktnem
prenosu. Takrat je bilo gledanje televizije aktivnost skupnosti in prav Deng je poskrbel, da je bil
nogomet prisoten na začetku revolucije hišne zabave. Na začetku osemdesetih let, ko je postal
vodja države in je začel svojo milijardno vojsko usmerjati proti drugačni ekonomski smeri, si je
vzel čas, da je podal jasna navodila za izgradnjo nogometne nacije od korenin do vrha (Simons
2008, str. 342).
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Kitajski voditelji so znani po svojih kratkih izrekih oz. opazkah, ki so imele moč spreminjati
poglede naroda. Znani Dengovi izreki so na primer: »Obogateti je veličastno« in »Ni važno, ali
je mačka črna ali bela, važno je, da lovi miši«. Med drugim pa je podal tudi številne opazke o
nogometu. Kot partijski sekretar v Chongqingu je pred Kulturno revolucijo organiziral trening
državne reprezentance v tem mestu, ekipo je tudi večkrat obiskal in izdal navodila pred
poziranjem za ekipno fotografijo (Simons 2008, str. 342).
Leta 1981 je Kitajska ženska odbojkarska ekipa premagala Japonsko in tako osvojila svetovno
prvenstvo. Po univerzah v Pekingu je prišlo do spontanega praznovanja in izbruha športnega
ponosa. Zaneseni uradnik je Dengu predlagal, da bi ta čudoviti dan moral biti obeležen kot dan
kitajskega nacionalnega športa. Po hitrem premisleku mu je Deng odgovoril: »Nacionalni šport?
To bi moral biti nogomet.« (Simons 2008, str. 343).
Pod Dengovim vodstvom je Kitajska v zgodnjih osemdesetih letih zasnovala kampanjo razvoja
mladih igralcev, ki je izražala njegova globoka prizadevanja. Razna nogometna tekmovanja za
mladino in otroke so bila ustanovljena po njegovi ideji razvoja od mladih nog. A njegovi klici
kitajskemu nogometu, da usmeri pozornost krazvoju mladih, so se spremenili v groteskno
korupcijo, ki je bila osredotočena le na elito, čeprav je bilo jasno, da pri razvoju nogometa Deng
misli na razvoj celotne nogometne nacije (Simons 2008, str. 343).
Dengove reforme so spodbudile kitajske amaterske nogometaše k vrnitvi na nogometna igrišča.
Za razliko od Mao Cetunga, Deng ni bil zainteresiran za gradnjo kulta osebnosti in je mirno
prepustil vajeti moči drugim, kar je omogočilo več časa za njegovo najljubše razvedrilo. Do
svetovnega prvenstva 1986 v Mehiki se je dokončno upokojil in tako uspel pogledati čisto vsako
tekmo tega prvenstva. Kitajski novinarji so izbrskali informacije, da so njegovi pomočniki dobili
za nalogo snemanje tekem, ki si jih ni zmogel ogledati v direktnem prenosu. Prav tako mu nihče
pred ogledom ni smel povedati rezultata (Simons 2008, str. 343).
Pri razumevanju Dengove navdušenosti nad nogometom je treba poudariti, da njegovo
razumevanje igre ne izvira iz Kitajske, ampak iz Francije. Na prvi tekmi, ki se je je udeležil, je
videl, da je nogomet igra delavskega razreda, ki ima izredno sposobnost združevanja družbe,
obenem pa ponuja tudi dramo in zabavo. Zaradi teh 'socialističnih' razlogov je navdušeno
obiskoval tekmovanja in se rad srečeval z ljudmi, ki so delili njegovo strast (Simons 2008, str.
344).
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4.3 Nacionalizem, huliganstvo in nogometni rezultati: sladke sanje in brutalna
realnost
Nekakšen kliše je, da je nogomet povezan z državno in mednarodno politiko. To drži za Kitajsko
in druge države. Stoletje ponižanj, ki so jih prinesle tuje invazije in pol-kolonizacija po letu 1840
je krivo za obsesijo 'nove Kitajske', da opravi s podobo 'bolnika vzhodne Azije'.
Najbolj priljubljen šport na svetu je najbolj prepričljiv mehanizem za populistično propagando,
in zato nedvomno najbolj viden in učinkovit instrument samo-dokazovanja. Potem,ko je Kitajska
odprla svoja vrata tujcem v poznih sedemdesetih letih, je pričela z odločnim trudom 'preseganja
azijskega okvira in vstopa v Svet'. Na azijskih kvalifikacijah za dvanajsto svetovno prvenstvo
med decembrom leta 1980 in januarjem 1981 je Kitajska premagala Hong Kong, Japonsko,
Macau in Severno Korejo ter se tako uvrstila na prvo mesto v četrti skupini. Ko je zatem
premagala Kuvajt v zadnjem kvalifikacijskem krogu za svetovno prvenstvo se je na ulice po vsej
državi zgrnilo več sto tisoč Kitajcev, ki so praznovali zmago. Zmaga je spodbudila velik
nacionalistični zanos, nogomet je postal pogosta tema pogovorov v družini, šolah, pisarnah,
tovarnah, avtobusih in vlakih. Čeprav se Kitajska na koncu ni uvrstila na svetovno prvenstvo, se
je evforična nogometna eksplozija, ki se je mešala z nacionalističnim valom navdušenja,
zaiskrila po vsej državi (Dong, Mangan 2011, str. 88, 89).
Pretirana reakcija je bila pričakovana. Globalno nogometno priznanje, ki bi ga prinesle uspešne
kvalifikacije na svetovno prvenstvo ali pa na olimpijski nogometni turnir, se je končalo s
porazom in prineslo razočaranje. Vsak poizkus kvalifikacij na velika tekmovanja je pritegnil
pozornost celega naroda, vsak zaporeden poraz pa je bil težek udarec kitajskim ambicijam in
ponosu. Kitajci so se čutili ponižane zaradi slabih nogometnih sposobnosti, na katere so gledali
kot zrcalno sliko svojih diplomatskih slabosti. Ob nobeni priložnosti to ni bolj držalo kot na
tekmi med Kitajsko in Hong Kongom 19. maja 1985. Šlo je za kvalifikacijsko tekmo
vzhodnoazijske skupine za trinajsto svetovno prvenstvo. Potem ko je Kitajska izgubila proti
Hong Kongu, takrat britanski koloniji, a zgodovinsko gledano delu Kitajske, navijači v Pekingu
niso mogli sprejeti tega nepričakovanega in sramotnega fiaska. Nekateri so nadlegovali tujce,
drugi pa celo prevračali in zažigali avtobuse. Okna podzemne železnice so bila razbita in tuji
novinarji so bili napadeni. Dogodek si je prislužil naziv 'incident 19. maja'. Nogometni poraz je
bil povod za družbeni nered. Rezultat je bil 127 aretiranih razgrajačev. Pet od njih je bilo
obsojenih na zaporne kazni dveh in pol let. V kitajski prestolnici se je pojavilo rasistično
nogometno huliganstvo (Dong, Mangan 2011, str. 89, 90).
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Incident leta 1985 se je zgodil dokaj nepričakovano. Če primerjamo kitajske stadione z
nekaterimi bolj divjimi zahodnimi stadioni, lahko trdimo, da so kitajski športni navdušenci
veljali za dokaj introvertirane in zadržane. Pred letom 1980 ni nobenih informacij o nogometnem
huliganstvu. Od leta 1950 pa do 1970 do nemirov, povezanih s športom,ni prihajalo, morda zato,
ker so bili številni udeleženci tekem in športnih dogodkov povabljeni s strani oblasti (Tan 2004,
str. 88).
Poraz na tej tekmi je bil povod za odstop takratnega selektorja in prve ustanovitve uradnih
navijaških organizacij na Kitajskem. 1986 je bilo ustanovljeno prvo združenje nogometnih
navijačev Shenyanga, Chongqinga, Anshana anshan 鞍山, leta 1987 pa še Chengduja. Takšna
združenja so se začela pojavljati še v drugih mestih, kjer so domovale ekipe prve in druge lige.
Združenja so izvajala podobne aktivnosti, kot so organizacija potovanj na gostovanja, skupinsko
gledanje tekem po TV zaslonih in debate o nogometnih temah. Poleg tega so združenja pomagala
tudi pri prodaji in porazdelitvi kart, uvedla pa so tudi pravila primernega obnašanja na
nogometnih tekmah. Prvotni razlog ustanovitve navijaških združenj je bila organizacija
navijačev, da bi se tako preprečili nadaljnji izgredi. Dejansko pa je pojav ustanovitve prvih
združenj časovno sovpadal s porastom družbenih nemirov, ki so bili povezani z nogometom (Tan
2004, str. 88).
Čez dve leti se je Kitajska poskušala uvrstiti na naslednjo olimpijado. Ko je sodnik odpiskal
konec uspešne tekme proti Japonski, se je izpred televizijskih zaslonov na ulice odpravilo tisoče
navdušenih navijačev, ki so imeli razlog za praznovanje. Dolgo pričakovana zmaga proti
osovraženemu rivalu je pomenila uvrstitev na olimpijski nogometni turnir. Kitajski navijači so
peli, plesali, prižigali ognjemete ter nasploh uživali ob redkem nogometnem uspehu. V evforiji
so se ovire na poti do globalnega nogometnega odra zdele majhne in lahko premostljive. Športno
maščevanje kot nadomestek za vojno je bilo sladko. V športnem vidiku se je pojavil kanček
upanja za nadaljnje uspehe v svetu nogometa (Dong, Mangan 2011, str. 90).
Veselje ni trajalo dolgo. Kitajska je bila ena od prvih ekip, ki so se poslovile z olimpijskih iger v
Seulu. Naslednje leto je reprezentanca izgubila odločilno tekmo proti Koreji in spet so se sanje o
svetovnem prvenstvu končale. Kitajska se ni uvrstila niti v polfinale Azijskih iger leta 1990.
Ponavljajoči se porazi so bili vzrok za nacionalni obup, jezo in kritiko. Pojavil se je aforizem
»Če se želite razjeziti, si poglejte igro kitajskih nogometašev«. Trenerji in igralci so postali tarča
nenehnih žalitev. Nogomet je postal vse drugo kot le igra. Kitajci so polagali svoje upe za
pridobitev mednarodne moči v šport, igralci nogometa pa so jih grenko razočarali. Ponižanja iz
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preteklosti so preganjala zavest kitajskega naroda. V svetu nogometa pa se ponižanja še niso
končala (Dong, Mangan 2011, str. 90).
Kitajska je država, ki se ponaša z največjim številom nogometnih navijačev na svetu, po ocenah
jih je približno 150 milijonov. Za dvig morale državne reprezentance in utrditev njene podpore je
leta 1992 Kitajska turistična agencija (China Tourist Agency19) za več kot 5000 navijačev iz vse
države organizirala gostovanje v Maleziji in Singapurju. Kitajski navijači so se obnašali kulturno
in patriotsko navijali za svojo državo. Bivši selektor kitajske reprezentance, Nemec Klaus
Schlappner je nekoč izjavil: »Kitajska nima najboljših igralcev, a ima zato najboljše navijače«
(Dong, Mangan 2011, str. 90).
Patriotske zvestobe Kitajcev do države pa ne gre enačiti s kitajskim lokalpatriotizmom. Domače
nogometno huliganstvo obstaja, v poznih letih prejšnjega in začetku tega tisočletja je bil v
porastu. Leta 2000 je bila zaradi nasilja nogometnih navijačev odpovedana in prestavljena tekma
v Xi'anu. To je samo vrh ledene gore. Da bi preprečila nasilje, je država ob igrišču in sediščih
postavila policijo in vojsko (Dong, Mangan 2011, str. 90).
Če pogledamo statistiko med letoma 1994 in 2000 bomo opazili, da je CFA obsodila 43
incidentov, povezanih z nogometom. Omenimo nekaj najbolj odmevnih:
a.) Shenyang, 24. maj 1985
Poraz domače ekipe proti gostom iz Hong Konga je vodil do velikih izgredov.
b.) Nanchong 南充, 23. maj 1988
Potem ko je mladinska ekipa iz Sečuana izgubila proti ekipi iz Tianjina so se navijači
spopadli s policijo. Nekateri so izkoristili priložnost za krajo in razbijanje javne lastnine.
Neredi so trajali od sedmih zvečer do jutra in povzročili več kot 110 poškodb in ocenjeno
škodo 100.000 ameriških dolarjev.
c.) Šanghaj, 10. julij 1994
Med polčasom so navijači ekip Shanghai Shenhua 上海申花 in Sichuan Quanxing 四川

全兴 polomili plastične stole in se z njimi obmetavali. Ko se je ekipa iz Sečuana ob
polčasu vrnila iz slačilnice, so jih šanghajski navijači obmetavali s plastenkami vode,
vžigalniki in drugimi predmeti.
d.) Wuhan 武汉, 10. maj 1998
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Na žalost je informacija pridobljena iz angleškega vira, zato ne morem potrditi uradnega imena v kitajščini.
Predvidevam, da gre za najstarejšo državno turistično organizacijo, CTS zhongguo lüxingshe 中国旅行社.
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Potem ko je domača ekipa Wuhan Yaqi 武汉雅琪, prejela zadetek od gostov iz
Shenzhena Shenzhen Ping’an 深圳平安 so domači navijači začeli z izgredi. Policija je
aretirala štiri razgrajače. Po končnem porazu domače ekipe je okoli tisoč navijačev
obkolilo prostore domačega kluba.
e.) Yanbian 延边, 31. maj 1998
Blizu meje s Severno Korejo je ekipa iz Šanghaja igrala proti lokalni ekipi Yanbian
Aodong 延边敖东. Ko je bila proti domači ekipi dosojena enajstmetrovka, so navijači
prekinili tekmo za tri minute. Na koncu se je tekma končala z izidom 1 : 1. Po tekmi so se
navijači Yanbiana zbrali pred mestno hišo in kričali slogane, kot so: »Ne sramotite
narodnostne manjšine!« in »Hočemo pravico od CFA!«. Mestna uprava je poslala
delegacijo v Peking s prošnjo kaznovanja sodnika, ki je sodil to tekmo. V Pekingu so jih
sprejeli voditelji državnega odbora za šport, odbora za narodnostne manjšine in
državnega zbora.
f.) Xi'an, 15. julij 2000
V prvi polovici leta 2000 se je v Xi'anu zgodilo 8 izgredov, povezanih z nogometom.
Najhujši se je zgodil 15. julija. Na tekmi med lokalno ekipo Shaanxi Guoli 陕西国力 in
gostujočo ekipo iz Chengduja so domači navijači obkrožili glavnega sodnika in se
spopadli s policijo. Poškodovanih je bilo več policistov in več deset avtomobilov. Policija
je uporabila solzivec in vodne topove, da je umirila razgreto množico. Osem navijačev je
bilo aretiranih.
g.) Xi'an, 24, marec 2002
Povod za ta izgred je bila enajstmetrovka . Eden od navijačev je pritekel na igrišče, da bi
napadel sodnika, drugi navijači pa so začeli zažigati stole. Eden od igralcev gostujoče
ekipe iz Qingdaa je bil ranjen, policijski avtomobil zunaj stadiona je bil sežgan in štirje
drugi razbiti. Lokalni potniški promet je bil zaradi izgredov prekinjen za več ur. Izgredi
so trajali od 17. do 22. ure. Policija je spet uporabila vodne topove ter aretirala 19
huliganov.
h.) Peking, 24. marec 2002
Med tekmo domače ekipe Beijing Guoan 北京国安 in gostujoče ekipe Shanghai
Zhongyuan 上海中远 je prišlo do intenzivnega zmerjanja med navijači obeh moštev. Po
tekmi so jezni navijači prevračali cestne ograje, zaradi česa je bil promet za več ur
ustavljen. V izgredu, ki je trajal do polnoči, sta bila poškodovana dva avtomobila.
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Slika 16: Navijači pekinškega Guo'ana

Treba je poudariti, da je bilo, razen na nogometnih tekmah, od leta 1980 na kitajskih športnih
prireditvah zelo malo nasilnih incidentov. Kot kaže, je samo nogomet sposoben privabiti takšno
število gledalcev in ustvariti tako razgreto vzdušje (Tan 2004, str. 89, 90).
Za razliko od dobro organiziranih huliganskih napadov, ki so se dogajali v nekaterih evropskih
državah, so kitajski nogometni huligani večinoma mladi, na katere vpliva ozračje na stadionu.
Nekateri kitajski komentatorji verjamejo, da je glavni razlog za pojav huliganizma akumuliran
vpliv negativnega družbenega ozračja na človeški um. Raziskave nasprotno trdijo, da mladi
ljudje ustvarjajo nerede kot rezultat spontanih čustvenih izbruhov. Zasliševanja 45 izgrednikov
so razkrila, da so bili glavni povodi za nerede rivalstva in stare zamere proti gostujoči ekipi,
nezadovoljstvo zaradi neravnovesja med visokimi cenami kart in slabo kvaliteto igre, grozeče
vzdušje na stadionih ter nesramnost nasprotnikovih navijačev (Tan 2004, str. 90, 91).
Treba je omeniti tudi enega od najbolj očitnih razlogov za nerede, to je nezadovoljstvo s
sodniškimi odločitvami in slabimi igrami svojih ljubljencev. Na primer, 24. junija 2000 je ekipa
iz Pekinga tesno z 2 : 1 premagala ekipo iz Tangshana 唐山. Rezultat je bil posledica slabih
sodniških odločitev. Po tekmi so navijači in igralci ekipe iz Tangshana skupaj napadli glavnega
sodnika. Po letu 2000 so kritike 'črnih piščalk' heishao 黑哨 20 postale vse glasnejše, ta fraza pa
označuje korumpirano sojenje, ki se je po kitajski ligi zelo razširilo. Posledica je bil upad
zaupanja javnosti in medijev v kitajski nogomet in CFA (Tan 2004, str. 91).
Če si pogledamo profil nogometnih huliganov na Kitajskem, lahko pridemo do naslednjih
ugotovitev. Večina od njih so mlajši moški, delavci in obenem prebivalci večjih mest. Od 127
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Pozneje podrobneje o tem pojavu.
58

izgrednikov, aretiranih ob incidentu 19. Maja, je bila večina moških, mlajših od 30 let. Med
petimi aretiranimi marca 2002 v Xi'anu so bili študentje, stari od 18 do 22 let. Izgredi so se
večinoma pojavljali v mestih z visoko nezaposlenostjo (Xi'an, Shenyang, Chongqing, Peking).
Ta faktor nakazuje na večje tveganje družbenega nasilja kot v drugih mestih (Tan 2004, str. 93).
Nadalje so raziskave razkrile, da je 40 % kitajskih nogometnih navijačev mlajših od 20 let,
nadaljnjih 40 % pa je starih od 20 do 29 let. Za nekatere od teh nogometnih navijačev je
navijanje postalo več kot le 'kolektivna cenitev lepote igre'. Zanje je to predstavljalo upor proti
prevladujoči kulturi. V takšnih okoliščinah je racionalnost pomaknjena na stran, čustveno
razburjenje v skupini pa postane močnejše zaradi medsebojne navezanosti. Posameznikovo
impulzivno dejanje se lahko hitro širi in prevzame še več opazovalcev (Tan 2004, str. 94).
Junija 2000 je državni zbor razglasil potrebo po izboljšanju varnosti na nogometnih stadionih.
Ustanovili so Nadzorni komite telesne vzgoje. Na konferencah o kitajskem nogometu so
sodelovali uradniki, zadolženi za telesno vzgojo, kjer so razpravljali o problemih zagotavljanja
varnosti in preprečevanja izgredov. Policija v Pekingu je začela vaditi strategije soočanja z
nogometnim nasiljem. Nekatere lokalne oblasti so izvedle raziskave formiranja združenj
nogometnih navijačev. Opazovali in nadzirali so manjšine, ki so sodelovale v nasilju. Trud ni dal
pričakovanih rezultatov, oblasti in komite so hoteli zadušiti izgrede na grob način, a se obseg
nasilja ni bistveno zmanjšal. V Pekingu je prišlo celo do dveh novih izgredov, 4. avgusta in 8.
septembra 2002 (Tan 2004, str. 92, 93).
Velik incident se je zgodil avgusta leta 2004, ko sta se v Pekingu pomerili Kitajska in Japonska
na finalu Azijskega prvenstva. Za Kitajce bi bila zmaga proti Japonski več kot le zmaga na
nogometni tekmi, bila bi maščevanje za vse gorje, ki so ga Japonci povzročili med 2. svetovno
vojno. Kitajska ekipa izgubila s 3 : 1, pobesneli kitajski navijači pa so na japonske igralce pričeli
metati pločevinke, razbijali so japonske diplomatske avtomobile in napadli gostujoče navijače.
Jezni navijači so se pričeli zbirati pred japonskim veleposlaništvom, kjer so zahtevali, da se
Japonska opraviči. Tokrat ni šlo za navaden huliganizem, temveč za najslabšo mešanico politike
in športa (Cha, 2009).
Razlog za takšno nasilje je mogoče iskati v trenju med tremi paralelnimi strukturami moči,
prisotnih na kitajskih nogometnih stadionih. To so državni organi, nogometna zveza in navijaška
združenja. Kitajski nogometni huliganizem, če ga razumemo kot znak nespoštovanja nogometnih
oblasti in kot izbruh odpora, je odraz javnega nezaupanja v kitajski nogomet. Huliganizem je
tudi odgovor na velike spremembe, ki so se dogajale v kitajski družbi od 80. letih ter rezultat
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procesa globalizacije, ki je zmanjšal razlike med Kitajsko in svetom ter simultano prenesel
spremembe v kulturni repertoar nogometnih navijačev (Tan 2004, str. 96).
Širša družbena in kulturna transformacija se je prenesla na šport, še posebej nogomet.
Tradicionalni vpliv intelektualcev in izobražencev na družbo je zamenjal nov vpliv pevcev,
filmskih in atletskih zvezd ter korumpiranih uradnikov. Materialna kultura se je hitro razširila po
vsej državi, posledica tega pojava pa so tudi običaji in nova kultura na kitajskih nogometnih
stadionih. Družbene in kulturne korenine neracionalnega vedenja navijačev so orožje, s katerim
se lahko huligani upirajo propadu tradicionalnih vrednot in družbenega miru (Tan 2004, str. 97,
98).
Kitajski pisec Wu Liang21 je opazil, da: »Nogometna občinstva sestavljajo tisti, ki niso patrioti, a
vedno vihtijo državne zastave ... Nogometno občinstvo sestavljajo tisti, ki včasih navijajo in
obožujejo posameznika, drugič mesto, in tretjič domovino ...«
Ta sestavek dobro opisuje zavest kitajskih nogometnih navijačev in številnih posameznikov iz
kitajskega športnega sveta. Kitajsko športno navijaštvo je ujeto pod pritiskom vključevanja
športa na globalni ravni, obenem pa se boji, da bi ostalo na njegovem robu. Zaskrbljenost izvira
iz dolgega obdobja nazadnjaštva in efektivne izolacije od sredine 19. stoletja. Parole, ki se
pojavljajo na nogometnih stadionih, kot je: »Planite iz Azije in pojdite v svet!« in preveč
ambiciozni cilji, ki so bili zastavljeni do leta 1993, so postavili kitajski nogomet v pozicijo, v
kateri še zdaleč ne more predstavljati nacionalnega ponosa (Tan 2004, str. 98, 99).

5. Začetek profesionalizacije (1992)
5.1 Obdobje začetka ekonomskih reform
Ob začetku leta 1992 je na svoji turneji po južnih provincah22 Deng Xiaoping drzno zagovarjal
tržno gospodarstvo, od tu pa izvira tudi njegov slavni rek »obogateti je veličastno« zhifu
guangrong 致富光荣, ki je nakazal prihodnjo pot kitajske države. Njegov drzni predlog je
napotil Kitajsko k novemu cilju – ustanovitvi tržnega gospodarstva, ki je zamenjalo plansko
socialistično ekonomijo. Kapitalizem je dobil zeleno luč. Odvil se je proces notranjih
ekonomskih in družbenih reform, ki jih je pospešil stik z zunanjim svetom. Hiter obrat k tržni
21

Informacija, pridobljena iz angleškega vira, zato ne morem potrditi uradnega imena v kitajščini.
Uradno se je Deng upokojil z vrhovne pozicije že leta 1989, vendar se je njegova doba delovanja iz ozadja
nadaljevala.
22
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ekonomiji je vodil do ekonomskih, družbenih, političnih in kulturnih sprememb. Vse to je
vplivalo na športno politiko, strategijo in načrte. Kot odgovor na te izredne razmere je CFA
prevzela vajeti v nogometni skupnosti in sama urejala nogometne zadeve. Večja avtonomija je
pomenila zmanjšano financiranje države – od treh milijonov kitajskih juanov leta 1991 do dveh
milijonov leta 1995. Vseeno je do sredine devetdesetih let letna poraba zveze porasla nad deset
milijonov juanov. Tržne sile so dobile večjo vlogo v nogometni tranziciji, nedržavno financiranje
je priskrbelo večino potrebnega denarja. To uspešno samofinanciranje so kopirale lokalne
nogometne ekipe. Leta 1996 je proračun provincijske ekipe Qianwei Huangdao 前卫寰岛
dosegel 26 milijonov juanov. To je neverjetna številka v primerjavi z letom 1980, ko je celoten
proračun državne namiznoteniške ekipe razpolagal z letnim proračunom pol milijona juanov
(Dong, Mangan 2011, str. 85).
Edini način, na katerega so lahko zveza in klubi dvignili proračune, so bile podjetniške iniciative.
Po letu 1992 je bil predstavljen postopen paket tržnih reform. Začetek je bil klubski sistem,
sprejet po celi državi. Čeprav se je ta sistem razlikoval od zahodnega tržnega modela, je bil ne le
korak, temveč kar skok od modela ekskluzivne socialistične ekonomije. Označil je odločno
ločitev od centralno načrtovanega športa do tržno usmerjenega športa. Vseeno ni bilo vse tako
lepo, kot je bilo videti. Decentralizacija upravljanja športa je sicer vodila do zmanjšanja kontrole
centralnih oblasti, a so lokalni državni organi še vedno igrali pomemben del v upravljanju športa.
Večino 'profesionalnih' klubov so prevzela državna podjetja ali pa so jih sponzorirala regijska
investicijska podjetja, kar pomeni, da je država nadaljevala z intervencijami in podporo. Klubi se
niso bali dolgov, ker so bili v tako imenovani 'varni mreži'. Ni jim bilo treba preveč vneto iskati
vseh prednosti svobodnega trga, vseeno pa so bili v dilemi, ker je bil uspeh pogoj za preživetje.
Ker niso bili pretirano zaskrbljeni nad svojo finančno situacijo, so postopoma zviševali plače
svojih nogometašev. Leta 1998 je bil povprečen letni zaslužek igralca prve lige 100.000 juanov,
kar je bilo dvajsetkrat več kot povprečni zaslužek povprečnega državljana (cca 5400 juanov).
Nogometni zvezdniki so celo služili po milijon juanov, rezultat pa je bil povečanje klubskih
dolgov (Dong, Mangan 2011, str. 85, 86).
Povečana osebna blaginja nogometašev ni vodila k napredku kitajskih nogometnih standardov,
temveč do 'aristokratizacije' nogometnih trenerjev in igralcev. Če to primerjamo z drugimi športi,
lahko zaključimo, da so imeli kitajski nogometaši malo znanja, a so vseeno bili najbolj
priljubljene športne zvezde. Zaradi slave in denarja so nekateri igralci postali arogantni.
Verbalno so napadali navijače, sodnike in celo kršili zakone. Nelagodje se je pokazalo tudi v
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državni reprezentanci. Leta 1996 je predsednik CFA, Yuan Weimin 袁伟民 besnel: »Kitajska
nogometna ekipa ne trenira zavzeto. Nekateri igralci imajo slabe navade, kot so pitje alkohola,
uživanje drog in igranje iger na srečo. Presenetljivo bi bilo, da bi takšna ekipa kdaj dosegla
uspeh« (Dong, Mangan 2011, str. 86, 87).
Problemi so vodili k zahtevam javnosti po zmanjšanju plač nogometašev. Januarja 2001 je CFA
uvedla maksimalne plače in vsote prestopov igralcev. Mesečna plača igralca v prvi ligi ni smela
preseči 12.000 juanov. Če je ekipa zmagala, skupinski bonus ni smel preseči 400.000 juanov. Te
omejitve so naletele na različne reakcije v nogometni skupnosti. Nekateri igralci so jih sprejeli
kot nepomembne, ker so se njihovi prihodki izven igrišč vseeno zviševali. Omejitev je sicer
veljala samo za domače igralce in ne za tujce. Pozdravili pa so jo lastniki klubov, saj so bili
prepričani, da bo prizemljitev koristna (Dong, Mangan 2011, str. 87).
Navkljub problemom je novi sistem cvetel. Naslednji predpis CFA je bila obvezna registracija
igralcev. Do leta 1995 je število registriranih igralcev v državi doseglo 6700, kar je precej več v
primerjavi z 2000 igralci, registriranimi leta 1992 (Dong, Mangan 2011, str. 87).
Medtem ko je bil nogometni sistem po letu 1949 izrazito 'kitajski', se je v tem obdobju v iskanju
idej obrnil proti zahodu in uvedel tudi sistem po vzoru evropskih državnih prvenstev z igranjem
tekme doma in v gosteh ter ustanovitve prvega in drugega nivoja tekmovanja. Pred letom 1998 je
imela vsaka raven tekmovanja 12 ekip, od 1998 naprej pa so v prvo dodali še dve ekipi. Leta
2001 je CFA objavila veliko novost. Zadnji dve ekipi prve lige nista bili več izločeni v nižji rang
tekmovanja. Da bi zagotovili privlačnost lige, so se namesto izpadanja odločili za nagrajevanje
glede na izide. Poleg dveh milijonov juanov letno, ki so jih prejeli vsi klubi, bi zmagovalec prejel
dodatnih pet milijonov, drugo uvrščeni štiri, tretje uvrščeni tri in pol itd. Ekipa, ki bi zasedla
dvanajsto mesto, bi prejela le pol milijona, zadnjeuvrščeni ekipi pa bi ostali brez bonusov (Dong,
Mangan 2011, str. 88).
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5.2 Tuji sponzorji in korupcija
Do sredine devetdesetih let so vstopnine, promocije in oglaševanje postali najvažnejši del
financiranja športnih dogodkov. Komercializacija športa je bila popolna, nogomet pa je bil kot
najbolj priljubljen šport na vodilni poziciji (Dong, Mangan 2011, str. 88).
Prva večja tuja sponzorja, ki sta se odločila za oglaševanje v kitajski nogometni ligi, sta bila
tobačno podjetje Marlboro in medijsko športni konglomerat IMG (International Management
Group). S tekmo med ekipama Chengduja in Liaoninga se je 27. aprila 1994 začela kitajska A
Marlboro liga, ki je bila redno prenašana na televizijskih zaslonih. Za kratek čas je kitajska A
liga delovala solidno, s televizijsko gledanostjo okoli 500 milijonov in povprečno gledanostjo na
stadionih, ki je presegla 20.000 navijačev. Možnosti za uspeh so bile povečane tudi z uvedbo
novega petdnevnega delavnika. Nov delavnik je omogočil več ur prostega časa vsak konec tedna
(Simons 2008, str. 179).
V prvi profesionalni sezoni kitajskega nogometa so sodelovale ekipe iz Daliana, dve iz Kantona,
Šanghaja, Jinana 济南, Chengduja, Pekinga, Yanbiana, dve iz Shenyanga, Nanjinga 南京, ter
ekipa kitajske vojske, imenovana Ba Yi 八一. Prvi prvak profesionalne lige je postala ekipa iz do
takrat nogometno najrazvitejšega dela države, ekipa Dalian Wanda 大连万达. V letih od 1994
do 1998 je ekipa iz tega severnega pristaniškega mesta kar štirikrat postala prvak. Z izjemo tega
uspešnega kluba je primat najbolj nogometnega področja v letih za tem prevzel Kanton. Leta
1997 je v prvi in drugi ligi igralo kar šest ekip iz te province. S prvo profesionalno ligo se je
hkrati pričela druga liga, ki je štela 12 ekip. Čeprav organizacija in profesionalnost klubov ni bila
niti blizu nivoja Evrope in Južne Amerike, moramo poudariti, da je začetek profesionalnega
nogometa na Kitajskem pomemben zgodovinski korak. Uspeh v profesionalizaciji nogometa je
vplival tudi na druge športne panoge. Tako so bila v naslednjih letih ustanovljena profesionalna
prvenstva v košarki, namiznem tenisu, odbojki itd. (Zheng 2010, str. 55, 56, 63, 74).
Ogromen je bil tudi oglaševalski interes. Velika mednarodna in domača podjetja so sledila
enostavni logiki ter se podala neraziskan teren. Ker je liga uspešno delovala prvih nekaj sezon, je
premamila celo medijskega mogotca Ruperta Murdocha. Skušnjava prevzema ogromnega
kitajskega trga za njegovo novo Sky TV je bila tako velika, da je kupil direktne prenose kitajske
lige za svojo azijski kanal. Sky TV pa ni računal na močno politično lobiranje regionalnih TV
postaj, ki so si izborile pravice za prenose svojih lokalnih ekip. Tako so Murdochu ostale
regionalne azijske pravice za kitajsko ligo. Seveda je bil v tej začetni fazi interes za kitajski
nogomet v ostalih azijskih državah skorajda ničen (Simons 2008, str. 179).
63

Ko so novi oglaševalski zakoni leta 1999 dokončno prepovedali tobačno oglaševanje, se je od
sponzoriranja lige poslovil Marlboro (glavni sponzor lige 1994–1998), ligo pa je prevzel Pepsi.
Zaradi hudega boja s Coca-Colo za prevlado na kitajskem trgu, je Pepsi pritegnil potencial
kitajskega nogometa. V skladu z lokacijami polnilnih centrov se lahko Kitajska razdeli v modra
mesta barve Pepsi in rdeča mesta barve Coca-Cole. Samo nekaj je bilo mest, na primer Šanghaj,
v katerih je potekal boj za prevlado s pomočjo velikanskih marketinških proračunov (Simons
2008, str. 222, 223).
Nogomet je bil očitno področje Coca-Cole, Pepsi in njegovi zagreti promotorji pa se očitno niso
nikoli vprašali, zakaj je Coca-Cola zavračala sponzoriranje kitajskega ligaškega nogometa. Pri
Coca-Coli so se zavedali, da nogomet na Kitajskem ni povezan s potrošniki kot v drugih državah
sveta. Coca-Cola je takrat sponzorirala svetovno prvenstvo, povezava s kitajsko ligo pa bi lahko
samo zmanjšala prestižen položaj v mislih zasvojenih televizijskih potrošnikov (Simons 2008, str.
223).
Proti koncu devetdesetih let je navdušenje pri Pepsi skopnelo, standard igre v profesionalni ligi
je padel, govorice o korupciji in stavah, povezanih s kitajskim nogometom pa so se razširile.
Čeprav so igre na srečo in kockanje na Kitajskem prepovedani, številni Kitajci tudi zaradi
velikega pomena sreče v kitajski kulturi uživajo ob igranju in tveganju. Država je hotela
izkoristiti te potrebe z ustanovitvijo državne loterije ter kasneje športne loterije. Nogometne
stave so hitro postale priljubljene, a skoraj nihče ni bil tako naiven, da bi stavil na tekme kitajske
lige, ker so te bile preveč izpostavljene zlorabi. Srečke so ponujale izbor tekem iz 'zanesljivih in
varnih' lig, kot je bila italijanska Serie A23 (Simons 2008, str. 223).
V času svetovnega prvenstva 1998 v Franciji, kamor se Kitajska ni uvrstila, je bila kitajska
nogometna liga polna obtožb o 'črnih piščalkah' oz. hei shao 黑哨 in vprašljivih nastopih
nekaterih igralcev in ekip. Medtem ko je CCTV24 objavil rekordne dobičke od oglaševanja
svetovnega prvenstva, sta obisk in gledanost domačih tekem hitro padala (Simons 2008, str. 223,
224).
Avgusta 1998 je na tiskovni konferenci po tekmi druge lige med ekipama Yunnana 云南 in
Shanxija 山西 trener gostujoče ekipe javno izjavil, da so nekateri od njegovih igralcev odigrali
nenormalno tekmo. Šlo je za zelo pogumno potezo, kmalu za tem pa je klub objavil nadaljnje
informacije in celo posnetek neprimernega pristopa in ponudb nekaterim igralcem (Simons 2008,
str. 224).
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Leta 2006 je italijanska policija razkrila sumljive povezave klubskih veljakov in sodniških organizacij. Sledile so
obtožbe nameščenih tekem in nameščanja sodnikov. Afera je poznana pod imenom Calciopoli. Še dva bolj poznana
škandala nameščanja nogometnih tekem v Italiji sta bila razkrita leta 1980 in pozneje leta 2011.
24
Okrajšava za Chinese Central Televison oz. zhongyang dianshitai 中央电视台.
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CFA je zadevo temeljito raziskala. Posnetke tekme so si pogledali domači strokovnjaki iz Xi'ana
in Kunminga ter tuji strokovnjaki iz brazilskega Sao Paola. Po štirimesečni preiskavi so pritožbe
trenerja gostujoče ekipe označili kot kritiko slabe predstave njegove ekipe in tekmo razglasili za
regularno. Zloglasni posnetek je vseboval telefonski pogovor med brazilsko-kitajskim agentom
in nekaterimi tujimi igralci ekipe Shanxija, ki jih je nagovarjal k nameščanju tekem v prihodnosti.
Seveda je agent vse zanikal, ker je poskus podkupovanja propadel, pa ni bilo kršitve pravil.
Kitajska javnost je začela sumiti (Zheng 2010, str. 68, 69).
Mesec za tem je na polfinalni tekmi pokala med lokalnima rivaloma, ekipo iz Shenyanga
shenyang haishi 沈阳海狮 in ekipo Dalian Wanda sodnik trikrat pokazal na belo točko v korist
ekipe iz Shenyanga. Ekipa iz Daliana je besna predčasno zapustila igrišče, predsednik pa je
kričal, da se nikoli ne bodo vrnili. Ekipe so grozile z zakonskimi ukrepi, ki so spodkopavali
avtoriteto CFA (Simons 2008, str. 224).
Dalian se je vrnil v tekmovanje, a problemi z nepravilnostmi v ligi so se v naslednji sezoni
nadaljevali. Ker je bil nogomet osvobojen državnega nadzora, so se državni mediji pri poročanju
soočali z manj omejitvami. Tako je športno novinarstvo postalo prva bojna vrsta posrednih
komentarjev kitajskega sistema samega. Farsa je dosegla vrhunec, ko sta igrali ekipi Shenyanga,
ki je morala zmagati, da bi se izognila izpadu, in ekipa Chongqinga. Številni so predvideli
rezultat. In res, ko je ekipa Shenyanga v zadnji minuti dosegla zadetek, so milijoni navijačev in
mediji poznavajoče prikimali z glavo. To ni bil pravi nogomet in izraz nameščena žoga oz. jia
qiu 假球 je prešel v vsakdanjo rabo (Simons 2008, str. 224).
Tudi tu je korupcija pokazala svoj grdi obraz. Skušnjava po privlačnih bonusih je spodbudila
nekatere ekipe v podkupovanje sodnikov. Leta 1999 je CFA v poskusu ustavitve prerekanja,
obtoževanja in nadlegovanja sodnikov izdala prepoved na pritožbe proti sodnikom. Istočasno so
zaposlili tuje sodnike iz ZDA, Tajske, Koreje in ostalih držav. Ta praksa se še dandanes
nadaljuje (Dong, Mangan 2011, str. 88).
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5.3 'Jianlibao' otroci in množičen prihod tujih strokovnjakov
Junija 1992 so na Kitajskem organizirali državni nogometni kongres in naznanili nov načrt. Za
vodenje kitajske nogometne reprezentance so najeli Nemca Klausa Schlappnerja. Cilji za bližnjo
prihodnost so vključevali:
a.) Poskus uspešne uvrstitve na svetovno prvenstvo 1994.
b.) Uvrstitev na olimpijske igre 1996.
c.) Predstavljati Azijo na svetovnem prvenstvu 1998.
d.) Doseči četrtfinale olimpijskih iger 2000.
e.) Biti med najboljšimi šestnajstimi ekipami na svetovnem prvenstvu leta 2002.
Ti ambiciozni in nerealni cilji naj bi obudili navdušenje ljudstva in oživili vero v kitajski
nogomet (Dong, Mangan 2011, str. 91, 92).
Na plečih tujih strokovnjakov so bila velika pričakovanja, pričakoval se je čudež. Klaus
Schlappner in kasneje Anglež Bobby Houghton sta bila med tistimi izbranci, katerih zadolžitev
je bila popeljati kitajsko ekipo do 'obljubljene dežele'. Trenerja pri svojem delu nista bila
pretirano uspešna, saj sta imela težave že pri sami komunikaciji z igralci, poziv CFA na
spremembo sistema pa je bil še toliko bolj nemogoč. Čeprav je Kitajska doživljala krute poraze,
se zaupanje v tuje strokovnjake ni zmanjšalo in se je celo povečalo. Tuji trenerji so se
zaposlovali tudi v lokalnih provincijskih ekipah. Na koncu leta 2000 je na Kitajskem delovalo
približno 60 tujih strokovnjakov. Od dvanajstih ekip prve lige je devet ekip imelo tujega trenerja,
v drugi ligi so delovali štirje. To povečano zaposlovanje tujcev je ogrožalo zaposlitve domačih
trenerjev. Tem 'nosatim barbarom' je bila zaupana naloga izpolnitve kitajskih sanj o nogometni
velesili. Da bi Kitajska nekaj veljala v svetovnem športu, da bi vrnila nacionalno dostojanstvo in,
če bi bilo treba, ponižala 'barbare', se je bilo treba učiti od njih. To je bilo resnično pomembno
(Dong, Mangan 2011, str. 92).
Ob ponovnem neuspehu na kvalifikacijah za svetovno prvenstvo leta 1994 so se v Chengduju
zbrali ministri, ki so bili odgovorni za šport, in predlagali novo desetletno vizijo za kitajski
nogomet. Navkljub stalnemu pritisku so odločili, da se mora Kitajska uvrstiti na svetovno
prvenstvo leta 1998 in biti med najboljšimi desetimi do leta 2002. Da bi uresničili ta ambiciozni
cilj, so pod sponzorstvom proizvajalca pijač Jianlibao 健力宝 in kontrolo CFA 'ugrabili'
dvaindvajset najboljših mladih kitajskih nogometašev, starih od 14 do 16 let, ter jih poslali v
Brazilijo za obdobje petih let. Prepričani so bili, da bo ta načrt uspel (Simons 2008, str. 178).
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Na žalost je takšna akademija le združila najslabše iz vzhodnoevropskega in južnoameriškega
modela delovanja. Čeprav je bila začetna ideja dobra, ministri niso vedeli dosti o nogometu.
Otroci, ki so prišli v Brazilijo, so namesto obljubljenih sanj, večino časa preživeli v majhni vasi
in igrali proti lokalnim amaterskim klubom. Težko si je predstavljati, kako so se počutili ob
vrnitvi v domovino, a emocionalni šok na mlade igralce zagotovo ni imel pozitivnega vpliva.
Mlada kitajska ekipa, ki se je opirala na te igralce, se je z velikim upanjem odpravila na svetovno
mladinsko prvenstvo, a je izpadla že po predtekmovanju (Simons 2008, str. 196).
Poleg tujih trenerjev so klubi množično privabljali tudi tuje igralce. Do leta 1996 je število tujih
igralcev doseglo število 91. Na zaposlovanje tujih igralcev so gledali različno. Nekateri so trdili,
da je njihov vpliv škodljiv – velike odškodnine in plače so pahnile klube v finančno krizo. Drugi
so trdili, da je njihov prihod pozitiven – igrali so glavne vloge v zmagovalnih ekipah, kot so
Šanghaj Shenhua shanghai shenhua上海申花 in Dalian Wanda, ter pomembne vloge v ekipah,
ki so bile rešene pred izpadom. Pravijo, da prihodnost pripada optimistom, ne pesimistom. Tržno
usmerjeni klubski sistem podira meje med narodi, mednarodna mobilnost igralcev pa je postala
neizogibna (Dong, Mangan 2011, str. 92).
Navkljub dobrim predstavam po zahodnih standardih ne pretirano dragih tujcev je bilo kitajskim
klubom še vedno težko privabiti zveneča nogometna imena, ki so se bližala upokojitvi. Še vedno
so tujci rajše izbirali Japonsko in bogate naftne monarhije na Bližnjem vzhodu. Hkrati je porast
kitajskega izvoza začel ropati domačo ligo največjih talentov. Prvi igralec, ki je iz Pekinga odšel
v Eintracht iz Frankurta je bil Yang Chen 杨晨, sledila sta mu Fan Zhiyi 范志毅 iz Šanghaja in
Sun Jihai 孙继海 iz Daliana, ki sta se odpravila v angleški Crystal Palace (Simons 2008, str.
222).
Januarja in februarja 1996 je kitajska reprezentanca na azijskih kvalifikacijah zabeležila tri
zmage 7 : 1 proti Macau, 7 : 0 proti Filipinom in 2 : 0 proti Hong Kongu (Simons 2008, str. 182).
Istega leta so se uvrstili v četrtfinale Azijskega pokala, ki je potekalo v Združenih arabskih
emiratih, kjer so morali premoč priznati ekipi Saudove Arabije. Tekma se je končala s 4 : 3,
Saudijci so preobrnili kitajsko vodstvo dveh golov. Poraz je delno zrcalil pomanjkanje
samozavesti kitajskih igralcev ter pomanjkanje podpore od doma (Simons 2008, str. 191).
Konec leta 1998 je kitajska olimpijska ekipa dosegla soliden rezultat na Azijskih igrah v
Bangkoku. V borbi za tretje mesto so premagali domačine, ekipo Tajske, prej pa so v polfinalu
izgubili proti kasnejšim zmagovalcem, ekipi Irana. Rezultat je doživel mlačen odziv v medijih,
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pred Kitajsko pa je bila še dolga pot, ki jo je bilo treba prehoditi do tako želenih mednarodnih
uspehov (Simons 2008, str. 224, 225).

6. Zgodovinska uvrstitev na svetovno prvenstvo (2002)
Petarde so ob koncu leta 2001 pokale kot še nikoli, razlogov za praznovanje pa je bilo več.
Peking je dobil kandidaturo za organizacijo olimpijskih iger leta 2008, Kitajska je premagala še
zadnje ovire in se pridružila Svetovni trgovinski organizaciji in, za našo temo najpomembnejše,
kitajska nogometna reprezentanca se je prvič v zgodovini uvrstila na svetovno nogometno
prvenstvo (Simons 2008, str. 271).
Kitajsko nogometno reprezentanco je na uspešnih kvalifikacijah vodil priznani srbski
strokovnjak, Velibor 'Bora' Milutinović oz. skrajšano po kitajsko Milu 米卢. V kvalifikacijski
skupini z Omanom, Katarjem in Uzbekistanom je LR Kitajska s petimi zmagami in enim
remijem osvojila prvo mesto in se tako uvrstila na prvenstvo, ki sta ga skupaj organizirali
Japonska in Južna Koreja. Če upoštevamo, da sta se ti dve azijski nogometni velesili kot
gostiteljici direktno uvrstili na prvenstvo, bi neuspeh za Kitajsko pomenil veliko sramoto
(Simons 2008, str. 271, 272).
Bora Milutinović je v krajšem pogovoru po telefonu povedal, da je bilo to zares nepozabno leto,
polno emocij in neverjetnih občutkov. V veliko zadovoljstvo mu je bilo, da je razveselil tako
veliko državo, kot je Kitajska. Videti vse te milijone ljudi, ki se veselijo, je nekaj, česar ne bo
nikoli pozabil. Pravi tudi, da so bile ključ do uspeha njegove izkušnje in borbenost mlade ekipe,
ki je bila pripravljena trdo delati za uspeh.

Slika 17: Kitajska državna reprezentanca na svetovnem prvenstvu 2002
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Ob vsem ponosu in veselju pa se je hitro pokazala temna plat kitajskega nogometnega sistema.
Kitajska prva liga se je začela rušiti pred očmi naroda. Med oktobrom in novembrom leta 2001
so korupcijski in podkupovalni škandali, prikazani na državni televiziji, ponovno pretresli
ljubitelje nogometa. Afera se je začela, ko sta lastnika nogometnih klubov Guangzhou Geely
guangzhou jili 广州吉利 iz Kantona in Zhejiang Lucheng 浙江绿城 iz mesta Hangzhou 杭州
priznala, da sta plačala podkupnine sodnikom ter da sprejemata pravično kazen. Kmalu po prvem
priznanju lastnika NK Geely, ki je trdil, da je nameščenih od 70–80% vseh tekem prve lige je
skesan sodnik iz Kantona objavil javno pismo samokritike in vrnil 40.000 kitajskih juanov, ki jih
je prejel za nameščeno tekmo (Simons 2008, str. 272).
Medtem je v provinci Zhejiang 浙江 predsednik nogometnega kluba Lücheng 绿城 skupaj s
predsednikom lokalne športne uprave objavil, da ima dokaze, ki povezujejo najmanj sedem
sodnikov prve lige v podkupovalne škandale. Novinarjem CCTV je povedal, da je bilo treba za
zagotovitev pravega rezultata tekem prve lige dajati šestmestne vsote. Razkritja so sprožila
množično javno debato o kazenskih zakonih, ki bi morali ščititi nogomet pred takšnimi
nepravilnostmi. Mnogi so se strinjali s poznavalcem kitajskega nogometa iz Anglije, gospodom
Simonsom, ki je menil, da so pravi razlogi za krizo v sistemu in da so ti problemi v nogometu
odražali večje moralne izzive, s katerimi se je soočala kitajska družba (Simons 2008, str. 272).
Delegati na državnem ljudskem kongresu renmin daibiao dahui 人民代表大会 so pozivali k
dejanjem, marca 2002 je vrhovno ljudsko sodišče LR Kitajske zhonghua gongheguo zuigao
renmin fayuan 中华共和国最高人民法院 objavilo zakon, da bodo nogometni sodniki podvrženi
kazenskemu pregonu zaradi sprejemanja podkupnin kot korporativni delavci po 163. členu
kazenskega zakonika. Nova zakonodaja je pomenila korak naprej, a vseeno le majhen korak na
področju, ki ga je eden od delegatov imenoval »trg huliganov, goljufov in izsiljevalcev« (Simons
2008, str. 272, 273).
Navkljub novemu zakoniku je CFA oprostila in zamolčala imena sodnikov, ki so bili vpleteni v
nameščanje. Dopustili so jim nadaljevati kariere, z opominom, da bodo ujeti v prihodnje strogo
kaznovani. Tresla se je gora, rodila se je miš. Škandal se je končal z nezadovoljivim koncem,
aretacijo enega od vpletenih sodnikov, ki je bila kasneje obtožen na desetletno zaporno kazen.
CFA je na koncu navkljub ogorčenju objavila imena vpletenih klubov, ki so morali plačati kazni,
a so lahko nadaljevali tekmovanje v prvi ligi (Simons 2008, str. 273).
Nogometna vročica, ki se je razvnela med svetovnim prvenstvom, je na koncu odvrnila narod od
igranja nogometa. Mehurček se je razpočil hitro za tem, ko se je kitajska nogometna
reprezentanca vrnila v domovino po treh zaporednih porazih. Še huje od tega je bilo, da je bilo
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rezultate skoraj mogoče vnaprej napovedati. Šlo je za poraze z 2 : 0 proti šibki ekipi Kostarike,
3 : 0 proti favorizirani Turčiji in 4 : 0 proti mogočni Braziliji (Simons 2008, str. 273).
Navkljub medijskemu hrušču, ogromnim reklamnim in sponzorskim dohodkom ter festivalskem
vzdušju med svetovnim prvenstvom, ves napor in trud ni uspel prepričati mnogih mladeničev, da
bi pričeli igrati nogomet. Ves denar je izginil iz igre, za seboj pa pustil le malo sledi (Simons
2008, str. 273).

7. Kje so razlogi neuspeha?
Profesor Xu Guoqi 徐国琦 s kolidža Kalamazoo25 piše: »Ko govorimo o našem dragem
nogometu, Kitajska ni le azijski bolnik. Naša nogometna tragedija ima epske razsežnosti. Od
poznih sedemdesetih let, ko se je LR Kitajska vrnila na svetovna športna prizorišča, se je naši
državni reprezentanci le enkrat uspelo uvrstiti na svetovno prvenstvo«. Slabi rezultati
reprezentance so izzvali vprašanje o kitajski 'moškosti', spodkopali so trdno državno prepričanje,
da je vse mogoče in zaiskrili mučna vprašanja o politiki, kulturi in družbi – celo o tem, kaj
pomeni biti Kitajec (Hays, 2012).
Konfucijanska filozofija poudarja silovitost reakcije. Tradicionalna konfucijanska prepričanja,
sprejeta s strani kitajske družbe, opisujejo koncept 'obraza', ideje, ki zajema dostojanstvo, ugled
in samospoštovanje. Nekdo lahko pridobi 'obraz' s spoštovanjem s strani drugih ali pa ga lahko
izgubi, ko ne dosega njihovih zahtev. Poteg tega konfucijanska etika bolj ceni skupinsko kot
posameznikovo identiteto, zato lahko posameznik pridobi oz. izgubi 'obraz' z dejanji družinskih
članov ali prijateljev. Ta ideja za državno reprezentanco pomeni ogromen pritisk. Kot je dejal
Cameron Wilson, dolgoletni prebivalec Šanghaja in bloger na temo kitajskega nogometa:
»Kitajsko željo po globalnem spoštovanju podžiga ogromna želja po pridobitvi obraza. In ni
večjega športa za ta namen, kot je nogomet«. Če sem malce zloben, lahko dodam, da ni boljšega
športa za izgubo obraza od nogometa, zato vsak poraz hitro postane udarec samospoštovanju
kitajske nogometne javnosti (Downie, 2011).
Profesor Xu nadaljuje: »Mnogi kitajski moški so nesrečni, globoko frustrirani in nagnjeni k
močnim, globoko zakoreninjenim občutkom nemoči in zapuščenosti. Za vse to je kriv nogomet«.

25

Kolidž v zvezdni državi Michigan, ZDA
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Milijoni Kitajcev povezujejo nogomet z njihovim državnim smislom ponosa. A ko nastopi
njihove reprezentance niso dobri, lahko ta zveza med nacionalizmom in športom povzroči
nelagodje. Uspehi ženske selekcije vso zadevo še poslabšajo za zagrenjene može. Zakaj so možje
na zelenicah manj uspešni od žensk je moč najti v naslednji izjavi: »Zlobni jeziki pravijo, da
gremo čez obdobje yina oz. ženskosti in se sprašujemo, kaj je narobe z našim yangom«. Mizerni
nastopi državne reprezentance in škandali nameščanja tekem kitajske lige so mnoge navijače
odvrnili od nogometa. Nekateri mislijo, da se bo nogomet izboljšal samo v primeru, če pride do
sprememb v celotni državi. Več transparentnosti, vladavina prava, manj korupcije in zmanjšanje
tesnega nadzora Komunistične partije. Drugi menijo, da se bo ekipa izboljšala, če se zmanjša
pomen individualizma in se dvigne konfucijanski občutek za kolektivizem. Spet tretji krivijo
pomanjkanje posvečanja pozornosti športnim dejavnostim v šolah, pomanjkanje časa, ki ga
imajo otroci za igranje, državno vodeni program, ki odloča, v katerih športih naj otroci tekmujejo,
pomanjkanje igrišč, kjer naj se otroci igrajo, priljubljenost košarke, pomanjkanje nogometne
tradicije, kot jo poznamo v Evropi, in konflikt med tržnimi športi in državno vodenimi
organizacijami. Nekateri strokovnjaki poudarjajo pomanjkanje sredstev, ki vodi do slabih
rezultatov. Slabe ekipe ne dobivajo sponzorskih sredstev, zato tudi ne pride do napredka (Hays,
2012).
Športni novinar He Jie26 pravi: »Kitajski neuspeh v nogometu je posledica konfliktnega pristopa
k razvoju športa«. Najslabši primer je CFA, ki je nekakšno tržno telo, ki upravlja s
profesionalnimi nogometnimi ligami, a je obenem del državnega ministrstva. Tako oba sistema
delujeta drug proti drugemu. »Kitajska ima toliko ljudi in virov. Če bi se držali ene metode, bi
zagotovo uspeli« (Hays, 2012).
V naslednjem poglavju bom skušal poiskati glavne razloge za neuspeh.

7.1 Kitajska kultura in nogomet
Pogosti porazi kitajske moške izbrane vrste vedno znova razočarajo domačo javnost. Temi je
bilo posvečene veliko pozornosti. Nekateri, kot na primer priznani doktor telesne vzgoje Lu
Yuanzhen 卢元镇 , trdijo, da Kitajci prehitro želijo videti uspehe. Drugi mislijo, da je bilo
preveč virov vloženih v elitne igralce in premalo v podmladek. Neverjetno dejstvo je, da
Kitajska ni proizvedla niti enega svetovno uspešnega igralca. Kitajci, ki so dosegli veliko v
modernem športu, ki zahteva komplicirane spretnosti (kot npr. namizni tenis, skoki v vodo in
badminton), kot kaže, še niso obvladali spretnosti nogometa (Dong, Mangan 2011, str. 93),
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Prevzeto iz vira v angleščini, nisem našel kitajskih pismenk imena.
71

Pogosta opazka je, da kitajskim igralcem primanjkuje bojnega duha, manj očiten pa je razlog za
pomanjkanje borbenosti. Nogomet v družbi do neke mere odraža prevladujoče vrednosti oz. nanj
vpliva narava družbe in kulture. Kitajska kultura je sestavljena iz treh religijskih tradicij:
konfucianizma, taoizma in budizma. Vsaka od njih ima mesto v kitajski družbi in skupaj
odražajo kitajske kulturne značilnosti. Kitajski aforizem pravi: »Verjemi v budizem, ko se
soočaš s smrtjo«. Enostavno povedano, bodi ravnodušen pred licem smrti. Nekateri Kitajci trdijo,
da taoizem in konfucianizem res pomembno vplivata na nogomet. Taoizem in konfucianizem sta
dva osnovna dela, yin in yang, kitajskega značaja. Kitajci se zanašajo na konfucianizem, ko so
srečni, ko pa so nesrečni, se obrnejo na taoizem (Dong, Mangan 2011, str. 93, 94).
Konfucianizem je bila prevladujoča državna ideologija med obdobji vladanja dinastij Han (206
pr. n. št –221 n. št) pa vse do poslednje dinastije Qing (1644–1912). Štiri knjige in pet klasikov
sishu wujing 四书五经 sestavljajo konfucijanski kanon. Konfucijanci poudarjajo moralnost,
poslušnost in hierarhijo kot pogoj reda in harmonije. Poleg tega tudi zatirajo individualizem,
spodbujajo odvisnost in samo-zanikanje. Kljub temu da so bile mnoge od vrednot konfucijanske
misli predmet kritike in zavračanja od začetka zgodnjega dvajsetega stoletja, je konfucijanska
dediščina še vedno močno prisotna v kitajski družbi in v zadnjem obdobju dobiva vedno večji
vpliv. Brazilski trener, ki je vodil mlade nogometaše, ki so prišli v Brazilijo po programu
Jianlibao, je enkrat vprašal svoje kitajske varovance: »Zakaj sklonite glavo po tem, ko dosežete
zadetek? V tem trenutku niste poraženci, temveč junaki«. Brazilec ni razumel vpliva kitajske
kulture, predvsem konfucianizma, na svoje mlade varovance. Skromnost je bistvo
korporativizma, samo-zanikanje je bistvo tovarištva. Izstopanje posameznika je tujek za kitajsko
samopotrditev. Je ta kulturni pogoj pomemben (Dong, Mangan 2011, str. 94)?
Kitajci so bili in še vedno so narod, ki posveča veliko pozornosti »ohranjanju obraza oz. ugleda«.
Kitajci se najbolj bojijo v javnosti izgubiti obraz. Na osnovi tega lahko trdimo, da se Kitajci
bojijo poraza. Igralci nogometa in tudi navijači se bojijo poraza na tekmovanjih. Zhu Guanhu27,
trener mladinske ekipe programa Jianlibao je poudaril, da sta javna zadržanost in skrivanje
čustev pomembna za Kitajce. Javnost od njih pričakuje, da bodo ločili čustva od dejanj. To
seveda lahko vpliva na igralni teren, ko so nekateri preveč nežni, sramežljivi, zadržani, brez
strasti … A v nogometu je treba pokazati tudi čustva (Dong, Mangan 2011, str. 94).
Poleg konfucianizma je tudi taoizem pomembne del kitajskega načina življenja. Taoizem je
lokalna, panteistična filozofija, katere cilj je harmonija z vesoljem. Po taoističnem prepričanju je
27
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človeško življenje omejeno in nesvobodno. Šele ko človek spozna svoje omejitve in se zanaša na
harmonične in dobre sile vesolja, doseže uspeh. Vse, kar človek naredi, ima vpliv na to razmerje.
Taoizem išče popolno harmonijo. Tao je odziven, ne iniciativen. Taoist resnice ne išče aktivno,
temveč mirno čaka, da se ta pojavi. Ta pasivna filozofija je mogoče tudi ena od ovir v
tekmovalnem nogometu (Dong, Mangan 2011, str. 94, 95).
S temi vedenjskimi vzorci in njihovim vplivom lahko povežemo nogomet in njegovo
soodvisnost s kulturo. Nogomet je kulturni zaklad, ki odraža dominantno družbeno strukturo in
vrednote v družbi, v kateri obstaja. Zato je treba podrobneje pogledati v kitajsko kulturo in njen
vpliv na nogomet, da bi tako razumeli počasen napredek na mednarodnem prizorišču (Dong,
Mangan 2011, str. 95).
Vzajemno delovanje med kulturno dediščino in nogometnimi predstavami lahko zelo enostavno
zanikamo s prepričljivo logiko, čeprav je res, da kultura ima nekaj pomena, vendar še zdaleč ne
toliko verodostojnosti, kot ji dajejo nekateri na Kitajskem. Mogoče gre bolj za »ohranjanje
ugleda« kot za pomembno razlago neuspeha (Dong, Mangan 2011, str. 95).
Ko smo že pri izgubi ugleda, je treba še posebej omeniti 15. junij 2013. Tega datuma ne
omenjam zaradi šestdesetega rojstnega dneva sedanjega kitajskega vodje Xi Jinpinga, temveč
zaradi neznosne »izgube obraza«. Gostujoča ekipa igralcev, mlajših od 23 let, iz Tajske, ki je na
svetovni lestvici FIFA postavljena na 142. mesto, je na prijateljski tekmi v Hefeiju 合肥 porazila
Kitajsko s 5 : 1. Xi, tudi sam velik nogometni privržene, je verjetno žarel od 'zadovoljstva' (delno
prevzeto od Wu, 2013 in Wang, 2013).
Po koncu tekme je okoli 1000 jeznih navijačev več kot uro blokiralo izhod iz stadiona in
vzklikalo «Odstopi, odstopi«. Vzkliki so bili namenjeni Joseju Antoniu Camachu, takratnemu
selektorju kitajske reprezentance. Navijači niso bili razburjeni zaradi poniževalnega poraza, ker
so videli že hujše. 11. septembra 2012 je Kitajska na prijateljski tekmi izgubila proti Braziliji z 8 :
0. Leta 2009 je na avstralskem mladinskem olimpijskem festivalu28 Kitajska ekipa izgubila vse
tekme. 7 : 1 proti Avstraliji, 14 : 0 proti ZDA in 11 : 0 proti Čilu. Čeprav to ni bila državna
reprezentanca, nihče ni pomislil, da bi bil v primeru njene udeležbe rezultat drugačen. Poraz
proti močnemu nasprotniku kitajskih navijačev ne prizadene, ker so se privadili tudi na poraze
proti slabim ekipam. Toda tokrat je šlo za kombinacijo poraza proti slabi ekipi, kot je Tajska, in
obenem ponižujoč poraz, ki je prelil kapljo čez rob in uničil še zadnje žarke upanja (Wu, 2013).
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Mednarodni športni dogodek, ki ga Avstralski olimpijski komite organizira za športnike od 13 do 19 leta. Prvega
so organizirali leta 2001.
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Zadeva je šla celo tako daleč, da je predsednik takratnega kitajskega prvaka, kluba Guangzhou
Evergrande, Xu Jiayin 许家印, zagrozil s kaznijo za svoje igralce, ki na tekmah državne
reprezentance ne bodo igrali dovolj zavzeto. Tisti, ki bodo zaradi slabega odnosa izločeni iz
reprezentance, naj bi bili kaznovani z 200.000 juani. Tisti, ki bodo kršili pravila, pa naj bi se
soočili s suspenzom in mesečno prevzgojo v zaprtem oddelku, kjer bi prejeli obvezno patriotsko
vzgojo. Rigorozen, komunistični način reševanja problemov verjetno ne bo pomagal rešiti
problemov na igrišču (Phillips, 2013).
Poglejmo še mnenje Wu Guangqianga29, občasnega kolumnista za Shenzhen Daily shenzhen
ribao 深圳日报. Wu je povsem brez upanja, ko piše o kitajskem nogometu. Ne gre za fatalizem
ali transcendentalizem. Njegova teorija je osnovana na slabosti kitajskega značaja. Kitajski atleti
so odlični v namiznem tenisu, badmintonu, gimnastiki, skokih v vodo in strelstvu; vsi našteti so
individualni športi. Ko govorimo o športih, kot so košarka, odbojka in nogomet skoraj ni
hvalevrednih rezultatov. Ženska odbojka in nogomet sta mogoče izjemi, a vemo, da izjeme
potrjujejo pravila. Wu piše, da so lahko prej našli številne razloge za neuspeh, kot so na primer
šibka postava, pomanjkanje kvalificiranih trenerjev in pomanjkanje denarja. Vsi ti izgovori v
sedanjosti ne zdržijo. Kitajski športniki so postali višji in močnejši, sedaj so bogati, če ne celo
bogatejši kot njihovi zahodni tekmeci in Kitajska si lahko privošči zaposlovanje najboljših
svetovnih trenerjev. A zakaj korak naprej še vedno ni viden? Ob porazu proti reprezentanci
Tajske je bilo opazno slabo obvladovanje žoge, pomanjkanje ekipnega in bojnega duha, kar je
vodilo do hudega poraza. Kam je izginil ekipni in bojni duh (Wu, 2013)?
Lin Yutang 林语堂 (1895–1976) je bil slaven kitajski pisatelj, prevajalec, lingvist in izumitelj.
Skupek kitajskih karakteristik je opisal v svoji knjigi Kitajske značilnosti. Med drugimi
značajskimi potezami je še posebej poudaril tri: osebno kultiviranost, utilitarizem in zadovoljstvo.
Kitajski pregovor lahko ilustrira osebno kultiviranost: »Kitajski posameznik je kot zmaj, kar je
na Kitajskem simbol poguma in modrosti, a skupina Kitajcev postane jata razpuščenih gosi«. Ko
delujejo skupaj, vsak posameznik računa svoje izgube in dobičke, a kar uganite, kaj se zgodi ko
ima 11 igralcev svoje ideje. Večina Kitajcev vse v življenju počne z utilitarnim razlogom.
Brazilci imajo strast do nogometa v svoji krvi, a večina Kitajcev ga igra zaradi želje po zaslužku
in slavi. Ko starši vzgajajo otroke z idejo, da šport postane molzna krava, so obsojeni na neuspeh.
Za kitajski uspeh v nogometu bo potrebnih več desetletij, saj bo treba vzgojiti novo generacijo
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zaljubljencev v nogomet, ki ga igrajo iz ljubezni do nogometa samega in ne samo zaradi
zaslužka in slave (Wu, 2013).
Pomembni razlogi za neuspeh so verjetno problemi predanosti, treninga, fizičnih sposobnosti,
prehranjevanja in pogosta tekmovanja na najvišji ravni. Kulturni dejavnik je preferiran s strani
številnih, a bolje je, da ga ne jemljemo preveč resno zaradi subjektivnosti, ki želi ohraniti ugled,
podobo in patriotska čustva (Dong, Mangan 2011, str. 95).

7.2 Vmešavanje politike
FIFA je v zadnjih desetletjih iz mednarodnih tekmovanj zaradi političnih vmešavanj v položaje
državnih organizacij Irana, Kenije, Poljske in drugih, po 17. statutu organizacije te zveze začasno
suspendirala. Tukaj se pojavi večno vprašanje, kako je lahko LR Kitajska z državno vodenim
organiziranim športnim sistemom še vedno članica FIFA (Simons 2008, str. 345).
17. člen statuta govori, da bi kot članici FIFE morali biti organi v CFA izbrani iz organizacije
same. To pomeni, da bi morali »delničarji« v zvezi, večinoma govorimo o nogometnih klubih,
sami izbrati uradne organe. Člen poudarja tudi, da bi moral statut CFA zagotoviti popolno
neodvisnost teh volitev. Če ti organi niso bili neodvisno izbrani, potem FIFA naj ne bi priznavala
CFA. Dejstvo je, da kitajski zakoni in omejitve onemogočajo neodvisne izbore športnih organov
na vseh področjih, ker je država odgovorna za nadzor vseh športov. CFA je državna športna
zveza pod direktnim nadzorom državne športne administracije, ki je podrejena državnemu zboru.
Takšen je zakon, ki je v popolnem nasprotju z 17. statutom FIFE. Če želimo spoštovati kitajske
zakone, moramo torej ignorirati zakone nogometa. (Simons 2008, str. 345, 346).
To nas privede do naslednjega odkritja. Rowan Simons, avtor knjige Bamboo Goalposts, je na
forumu z imenom Mednarodna nogometna arena leta 2007 v Pekingu s piramido jasno nakazal,
kje je problem kitajskega nogometa. Namesto normalne zelene piramide, ki predstavlja rast igre
iz korenin, pri močnih nogometnih narodih, je kitajsko piramido pobarval rdeče in jo postavil na
glavo. Zatem je pojasnil, da kitajski nogomet nikoli ne bo uspešen z elitnim državnim sistemom
ter da je treba razviti praktičen enostaven model, ki bi navdušil tisoče ljudi za igranje nogometa
brez državnega vmešavanja (Simons 2008, str. 348, 349).
Idealen čas za takšen razvoj je bil v osemdesetih letih prejšnjega stoletja, ko so se pojavili prvi
prenosi najprej italijanske in kasneje še nemške nogometne lige. Seveda so se kitajske
televizijske postaje in tiskani mediji posvetili le najboljšim evropskim klubom. Ogromna
množica opazovalcev se ni naučila praktično nič o aktivnem udejstvovanju in organizaciji na
lokalnih stopnjah, ki predstavljajo osnovo in omogočajo obstoj kakovostnega profesionalizma še
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danes. Četudi bi želeli, se milijoni mladih Kitajcev niso mogli pridružiti lokalnemu klubu, ker
preprosto ni obstajal. Ker se je mladinski nogomet osredotočal na majhno elito ter politična volja
ni dopuščala neodvisnih lokalnih iniciativ, je nogometni »TV bum« ustvaril generacijo
»kavčarjev«; množico mladih, ki je bila navdušena nad evropskim nogometom, a razočarana, če
že ne frustrirana z nastopi lastne državne reprezentance in popolnoma brez zavedanja, da je
nogomet v osnovi šport lokalne skupnosti (Simons 2008, str. 44).
Ves trud bi moral biti usmerjen v širjenje priljubljenosti med mladostniki, a je bil sistem
ustvarjen zgolj zato, da poišče najboljše. To mogoče deluje za doseganje medalj LR Kitajske v
številnih manj množičnih športih, a ne deluje v nogometu, kjer vsi glavni narodi črpajo talent iz
množic nogometnih klubov, ki so bili ustanovljeni pred mnogimi generacijami. Za igranje
nogometa naj ne bi bila potrebna izključitev iz družbe in žrtvovano ravnovesje izobrazbe.
Dejansko bi moralo biti obratno. Brez športa kot dela normalnega življenja je številnim otrokom
težko najti to ravnotežje. Kot smo že omenili, je bil končni cilj elitističen in je vodil do 'velikega
nogometnega skoka naprej' (Simons 2008, str. 219 in 221).
Problem predstavlja tudi metoda prepoznavanja mladih talentov. Športni sistem izbira otroke z
določenimi lastnostmi, kot so na primer dolgi udi, kar se lahko izplača v atletiki, veslanju,
plavanju, potapljanju ali gimnastiki. Ti otroci so v naštetih športih res v genetski prednosti, a
nogometne legende se lahko razvijejo tudi iz navideznega »plevela«. Samo pomislite na
čokatega Diega Maradono, najboljšega igralca nogometa vseh časov, ali pa na njegovega
argentinskega naslednika, drobnega genija Lionela Messija (Epstein, 2011).
Na koncu govora je Rowan Simons poudaril, da ogromne investicije v kitajski nogomet ne
morejo kupiti uspešne moške nogometne reprezentance. Model »od zgoraj navzdol« ne more
ustvariti nogometnih svetovnih prvakov in kultivirati zvestih navijaških množic. Novinar, ki je
poročal o dogodku, je ob koncu članka dodal še misel: »Čeprav je kitajski nogomet doživel
profesionalno revolucijo in zvesto sponzorira tako imenovano 'prvo ligo', še vedno ignorira
naravni nogometni razvoj od korenin. Če ni tega temelja, vse kasnejše metode in najnovejša
tehnologija samo 'nadlegujejo narod in tratijo finance'« (Simons 2008, str. 351).
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7.3 Korupcija
Podaja žoge do vratarja ekipe Qingdao Hailifeng FC qingdao hailifeng zuqiu julebu 青岛海利丰

足球俱乐部 na tekmi proti ekipi Sichuan FC, septembra 2009, se je zdela kot rutinska, čeprav je
bila malce močnejša. Vratar je z zadnjim naporom ujel žogo, preden je prešla črto. Ekipa iz
Qingdaa je varno vodila s 3 : 0, do konca te nepomembne tekme v kitajski drugi ligi pa sta ostali
še dve minuti. Kaj bi lahko šlo narobe? Zatem je pomožni trener ekipe iz Qingdaa gestikuliral
vratarju svoje ekipe, naj gre naprej pred svoj kazenski prostor. Eden od soigralcev je podal žogo
prek njega in le za las zgrešil lasten gol. Trenutek zatem je glavni sodnik oznanil konec srečanja.
Lastnik ekipe iz Qingdaa, Du Yunqi 杜允琪 je bil besen zaradi nesposobnosti lastne ekipe. Kot
je kasneje priznal preiskovalcem, je izgubil stavo, da bodo na tekmi doseženi štirje goli. Ponižani
pomočnik trenerja je za državno televizijo izjavil: »Po tekmi je lastnik v jezi kričal name. Rekel
je, da sem zamočil, da ne zmorem niti namestiti tekme«. Tekma je postala poznana kot »tekma
poceni gola« in je le eden od delčkov mozaika nepravilnosti v kitajskem nogometu (Epstein,
2011).
V državi, ki je tako ponosna na svoj globalni položaj, je nogomet postal boleča šala. Mogoče
zato, ker imajo ljudje radi nogomet in si obupno želijo, da bi bila njihova država v tej igri
uspešna. Tako pa je nogomet postal skupna točka poimenovanja neuspeha. Ko so leta 2008 v
mleku podjetja Sanlu 三鹿 odkrili ostanke melanina, so ljudje govorili šalo: »Mleko Sanlu,
uradni sponzor kitajske nogometne reprezentance«. Vsakdo lahko javno komentira nogometno
reprezentanco. Ko je Kitajska izgubila zadnjo tekmo na olimpijskem turnirju v Pekingu proti
ekipi Belgije, je komentator na državni televiziji izjavil: »Naša državna reprezentanca se je
odločila za hiter izpad, da tako ne bi spravljala ljudi v slabo voljo v nadaljevanju iger«. Navijači
so skandirali za odstop predsednika Kitajske nogometne zveze, gospoda Xie Yalonga 谢亚龙 , ki
je kmalu zatem dobil odpoved.
Nogomet ima v kitajski družbi izredno pomembno mesto. Nogomet je kot ves organizirani šport
v domeni države. Zato bi morali biti po normativih Komunistične partije glavni nogometni
uradniki zaščiteni pred javnim linčem. V glavnem je skrivnostna državna športna »mašinerija«
zaščitena pred javnim pregledom, ker proizvaja številne vrhunske atlete v mnogo disciplinah.
Kitajski nogomet pa je tako očitno grozljivo korumpiran, da so dovoljene vse pikre pripombe.
Kritiziranje uradnikov, sodnikov, lastnikov in igralcev je tudi neposredno kritiziranje centra
komunističnega sistema (Epstein, 2011).
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Kritika ima torej subverziven podton. Prej citirani Rowan Simons pojasnjuje: »Razpravljanje o
neuspehu nogometa na Kitajskem je postala ena od najbolj priljubljenih tem mestnega
prebivalstva, ko želijo kritizirati sistem, ne da bi ga spodkopavali«. Profesorica antropologije in
strokovnjakinja za kitajski šport Susan Brownell ima podoben pogled. »Navijači so prepričani,
da težave odražajo politične izzive, s katerimi se sooča politični sistem, zatorej njihove
frustracije z ekipo odražajo njihovo frustracijo s celim sistemom« (Downie, 2011).
Tudi reševanje uganke, zakaj je kitajski nogomet tako zanič, tako postane subverzivna preiskava.
Preiskava, ki vključuje razkritje marsikatere težave LR Kitajske in njene politike. Vsak državljan,
ki se zanima za nogomet, sodeluje v tej subverziji. Vsak z enako teorijo, ki krivi šole,
pomanjkanje igrišč, državni poudarek na individualne športe, neusmiljeno ravnanje z atleti,
politiko enega otroka, podkupljivost in koroziven vpliv kockanja. Tako večina pride do enakega
zaključka – glavni vzrok je v sistemu (Epstein, 2011).
Zadnji ukrepi proti korupciji v nogometu nudijo le malo utehe, temveč samo odslikavajo
nesmiselne kampanje proti korupciji v drugih sferah. Uradnik srednjega ranga v varnostnem
aparatu LR Kitajske lahko odkrito izjavi: »Ali veste za vse probleme kitajske družbe, za katere
krivite politični sistem? Lahko jih najdete v nogometu«. Kot sem že opisal v prejšnjih poglavjih,
so kontradikcije in slabosti »kitajskega kapitalizma« odigrale pomembno vlogo v nogometni
sramoti. V zgodnjih devetdesetih letih je s pričetki ekonomskih reform država dovolila prej
državno vodenim ekipam bolj tržno delovanje. Postopoma je prišlo do ustanovitve profesionalne
nogometne lige s korporativnimi sponzorstvi, investicijami in višjimi plačami. Čeprav so bile
plače igralcev dokaj nizke v primerjavi z evropskimi, so domači zvezdniki služili tudi po sto
tisoče juanov letno, kar je bilo v tem času pravo bogastvo. Obdobje 'profesionalnega' nogometa
se je pričelo leta 1994, a je kot vse ostale organizirane dejavnosti ostalo pod nadzorom države
(Epstein, 2011).
Zato je dajanje kupov denarja nezanesljivi birokraciji celotno zadevo samo poslabšalo. Državno
vodena podjetja, ki so iskala slavo na igriščih, so zasipala svoje ekipe z davkoplačevalskim
denarjem. Zasebne korporacije so sledile tej modi, zato je prišlo do dramatičnega dviga plač.
Podobna plačna spirala je vplivala tudi na državna prvenstva drugih držav, a na Kitajskem so
nekateri klubi z manj premožnimi sponzorji našli nove domiselne načine preživetja. Investitorji
so urejali nameščanje tekem, kot nekakšno uslugo lokalnemu uradniškemu aparatu, ki je
običajno kontroliral klube. Takšni tipi nameščenih tekem se imenujejo po 'zvezah' oz. 'tihih
dogovorih' in ta čas nanje niso gledali negativno. Igralniški sindikati, ki vključujejo triade, so
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začeli izsiljevati investitorje, sodnike, trenerje in igralce. Pojavil se je dobičkonosen sistem in vsi
so si postregli z delom pogače (Epstein, 2011).
Ob koncu devetdesetih let je postalo jasno, da je nekatere investitorje začelo skrbeti za kvaliteto
in integriteto igre. Eden od pionirjev nogometnih investicij, Wang Jianlin 王健林, lastnik
nepremičninskega konglomerata Dalian Wanda 大连万达 je prekinil sponzorstvo ekipe iz
severovzhodnega mesta Dalian v sezoni 1999–2000. Nekaj let kasneje je pojasnil, da je to storil
zaradi vmešavanja igralniških interesov. Podjetje za izdelavo avtomobilov, Geely, je leta 2001
umaknilo sponzorstvo klubu iz južnega mesta Kanton. To se je zgodilo le osem mesecev po
začetku sodelovanja. Predsednik podjetja Geely, Li Shufu 李书福 je povedal medijem: »Bil sem
šokiran. Za namestitev tekme so nam ponujali cene od enega od dveh milijonov kitajskih juanov.
Pri tem niso nikoli ujeli niti enega nogometnega uradnika ali sodnika«. Nikogar niso ujeli, ker je
bila organizacija, katere člani so bilo globoko vpleteni v nameščanje tekem, prav ta organizacija,
ki je vodila preiskavo in kaznovanje vpletenih leta 2001. Rezultat je bil seveda prekritje, ne
slučajno pred prvim svetovnim nogometnim prvenstvom, katerega se je udeležila LR Kitajska,
leta 2002 (Epstein, 2011).
Po sramotnem slovesu od tekmovanja so se zadeve še poslabšale. Korporativna sponzorstva in
investicije so se zmanjšale, kar je vplivalo na dovzetnost igralcev na vplive igralniških
sindikatov. Istočasno se je z razcvetom kitajskega gospodarstva povečal obseg športnih stav.
Končno je leta 2007 preiskava nameščanja rezultatov v Singapurju vodila do Kitajske.
Singapurske oblasti so obvestile kitajsko policijo na severovzhodu Kitajske. Policija je tukaj
odkrila nameščanje nogometnih tekem, kar je v sezoni 2009–2010 pripeljalo do drugega, bolj
resnega soočenja v kitajskem nogometu. Takrat so ujeli 20 ljudi, vključujoč sodnika Lu Juna 陆
俊, ki je bil poznan kot 'zlata piščalka' in je slovel po svojem poštenju (Epstein, 2011).
Potem ko so prijeli krivce, je sledila parada jokajočih priznanj in medsebojnih obtožb na državni
televiziji. Huang Junjie 黄俊杰, sodnik in eden od objokanih je pojasnil, da je nekoč zavrnil
podkupnino od nekega kluba za namestitev tekme, ker ga je že prej podkupil eden od vodečih
uradnikov nogometne zveze. Gospod Huang je javnosti pojasnil tudi del žargona nameščanja
tekem. Eden od uradnikov mu je poslal sporočilo, naj zagotovi 'enakomerno pravičnost', kar je
pomenilo, da naj sodi v korist gostujoče ekipe (Epstein, 2011).
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Huang je vrsto let veljal za enega boljših sodnikov na Kitajskem, toda takrat je njegovo ime
postalo sinonim za nečednost v kitajskem nogometu. Možakar, ki je opravljal sodniško delo že
več kot 20 let, je na sodišču tudi priznal, da je prejel 250.000 dolarjev podkupnine, da je poskrbel
za 'nekaj malenkosti' na dveh mednarodnih prijateljskih tekmah, hkrati pa pomagal namestiti
rezultat na kar nekaj obračunih v kitajskem nogometu. Ironično je bil Huang Junjie tisto leto celo
nominiran za najboljšega kitajskega sodnika, a po tem razkritju nagrade ni dobil (Zajič, 2011).

Slika 18: Sodnik Huang Junjie

Ena od tekem, za katero je Huang prejel podkupnino, je bila mednarodna prijateljska tekma med
ekipama Shenzhen FC in angleškim velikanom Manchester Unitedom. Angleži so tedaj slavili s
6 : 0, Huanga pa so s 13.000 dolarji podkupili, da je pred začetkom tekme poskrbel, da je met
kovanca dobil kitajski klub. Huang je med zaslišanjem še razkril, da je med letoma 2005 do 2009
prejel 20 podkupnin s strani šestih kitajskih klubov (Zajič, 2011).
Ujeti so dajali obremenilne dokaze, govorili so iskreno kot uradniki v drugih korupcijskih
škandalih običajno ne smejo. Televizijski komentator Yang Xu30 je povzel celotno situacijo:
»Okolje kitajskega nogometa je dajalo občutek, da če nekdo ne podkupuje, enostavno izgubi in
izpade bedak« (Epstein, 2011).
Odkrilo se je tudi, da je podpredsednik CFA, gospod Yang Yimin 杨一民 prejel 200.000 juanov
za nameščeno tekmo leta 2006, s katero je ekipa iz Guangzhou Pharmaceutical FC napredovala v
prvo kitajsko nogometno ligo. Kazen za grešnika je bila deset in pol let zapora (Beam, 2012).
Lovke korupcije pa segajo vse do vrha kitajske nogometne piramide. Predsednik kitajske
nogometne zveze Nan Yong 男勇 je priznal, da so lahko igralci kupili mesto v državni
reprezentanci za 100.000 juanov. To razkritje ni predstavljalo velikega šoka, ker je bilo že dolgo
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znano, da uradniki pritiskajo na trenerje državne reprezentance za vpoklic svojih igralcev. Takrat
je v obdobju dveh let za kitajsko državno reprezentanco igralo več kot 100 različnih igralcev.
Zelo sumljiva številka, ki kar dvakrat presega običajno. Če je celo največja čast postala prodajna
dobrina oz. darilo naklonjenosti, ali lahko kitajski nogomet upa, da bo nekoč imel heroje
(Epstein, 2011)?
»Noben sistem nadzora ne obstaja glede izbora igralcev. Vedno je denar tisti, ki kupuje dostop
do višje stopnje, kar se odraža v miselnosti celotne družbe, ki vedno sledi kratkoročnim
dobičkom,« je za Global Times povedal Zhao Huamin31, bivši mladinski igralec iz Šanghaja
(Chang, 2013).
Ali bo kitajski nogomet kdaj očiščen korupcije? »Nisem optimističen,« je dejal bivši športni
predsednik iz province Zhejiang 浙江, Chen Peide 陈培德. Prav njegova javna razkritja so
privedla do prvega vala aretacij pred več kot desetletjem. »Veliko časa bo potrebnega za rešitev
tega problema, ker je trenutni sistem ustvarjen kot nalašč za korupcijo,« je še dodal. Težave ni
težko odkriti. CFA hkrati upravlja profesionalne lige in obenem nadzoruje sebe in raziskuje
svoje nepravilnosti (Osnos, 2012).

7.4 Malo vlaganja v prihodnost in tako imenovane hitre rešitve
Kitajski nogometni podmladek je v primerjavi z nogometno razvitimi državami v slabem stanju.
Nekateri krivijo že prej omenjeni državni 'sovjetski' način športne izobrazbe. Vse se začne pri
štirih letih, ko ambiciozni mladi atleti začnejo obiskovati stroge državno vodene internate, kjer se
zjutraj učijo in popoldne trenirajo. Manj sposobni igralci so postopoma izločeni, kar onemogoči
vse talente, ki 'zacvetijo pozneje' (Beam, 2012).
Starši večinoma svojim edincem in edinkam ne pustijo početi ničesar drugega od učenja za
najpomembnejši sprejemni izpit za univerzo. Njihov odpor še povečuje prepričanje, da je
nogomet in s tem fizični kontakt za otroke nevaren (Beam, 2012).
Na Kitajskem imajo starši nekakšen odpor do ideje, da bi njihovi otroci postali profesionalni
športniki. Starši tradicionalno dajejo prednost izobrazbi in znanju, ki vodi do študija na univerzi.
Po tradicionalnem prepričanju bodo samo neumni ljudje uporabljali fizične sposobnosti za
služenje denarja. Tako je izobrazba bolj spoštovana izbira za prihodnost. Svoje je k temu
prispevala politika enega otroka, s katero so želeli ustaviti hitro rast prebivalstva. Starši se
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zavedajo, da šport predstavlja tveganje. Številni mladi igralci v Evropi pridejo zelo daleč, a na
koncu padejo pri zadnji oviri. Na njihovo srečo akademska izobrazba omogoča drugo življenjsko
pot. Akademije na Kitajskem še niso dovolj napredne, da bi ponujale takšno možnost. Celo
najbolj nadarjeni mladi igralci na Kitajskem se znajdejo pred izbiro – med nadaljevanjem
nogometne kariere ali pa študijem na univerzi (Bennett, 2011).
Popravljanje napak kitajskega nogometa zahteva določen čas, a dolgoročne rešitve niso kitajska
posebnost. Rowan Simons pravi, da Kitajska potrebuje 30-letni načrt razvoja nogometa. A če
načrt predstavi novemu voditelju, je lahko ta prepričan, da se sadov ne bo videlo v času
njegovega vodenja32. Spodbuda so kratkotrajni manevri, ki dvignejo ugled vodilnega, in ne delo
na dolgi rok, ki prinese majhne zasluge (Beam, 2012).
Nogomet je ekipna igra, kar pomeni, da ni mogoče pokazati medalje ter tako poudariti
uradnikovega političnega dosežka v kratkem obdobju. Na Kitajskem so mnogo bolj priljubljeni
olimpijski športi. Tam je posameznik investicija, ki tekmuje za medaljo. Nogomet pa je igra, ki
mora napredovati skupaj z najmanj dvajsetimi ekipami, ki imajo po 25 igralcev (Bennett, 2011).
Uradniki pri CFA imajo običajno štiriletne mandate. Cikel selektorjev državne reprezentance je
še hitrejši. V zadnjih šestnajstih letih se jih je zamenjalo kar enajst. Vse to kaže na naklonjenost
k hitrim rešitvam, kot je uvoz dragih tujih igralcev, kot je na primer bivši igralec Chelsea Nicolas
Anelka in trenerjev, kot je Marcelo Lippi. Takšne strategije pritegnejo pozornost medijev, a
dolgoročno ne popravijo sistemskih problemov, kot je slab državni program za mlade. Število
mladih, ki želijo igrati, postopoma pada. Uradne statistike govorijo o 600.000 registriranih
igralcih v letu 1996, ki je padlo na 7000 v letu 2011 (Beam, 2012).
Športni novinarji krivdo valijo na šole, ki zmanjšujejo pomen telesne vzgoje, in na pomanjkanje
igralnih površin v gosto naseljenih urbanih področjih. Nogometni navijač Fan Huiming se je
slikovito izrazil: »Kaj naj otroci naredijo? Če igrajo nogomet, bo slej kot prej žoga priletela v
okno bližnjega doma« (Richburg, 2010).
»LR Kitajska je imela okoli 4000 privatnih nogometnih klubov v poznih devetdesetih letih, a
sedaj jih je ostalo le še ducat,« je povedal Liu Jiangnan, predsednik nogometne šole Guangzhou
Evergrande (Chang, 2013).
Bivši selektor kitajske državne reprezentance, gospod Bora Milutinović meni, da se rezultati ne
bodo spremenili, če se država na bo bolj posvečala razvoju mladih. »Ko ljudje govorijo o državni
32

Mogoče je izjema veliki vodja Xi Jinping.
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reprezentanci, bi se morali zavedati, da prihodnost sloni na mladih in njihovem razvoju. Ali veste,
koliko otrok od 10 do 17 let je bilo registriranih v južni Kaliforniji, ko sem pričel z delom v ZDA
v času popularizacije nogometa med mladimi? 150.000. In koliko jih je na Kitajskem?« (Tang,
Lei, 2013)
Profesor Ge Weikun 各位昆 pravi: »Ko Kitajska reprezentanca razočara s svojimi izidi, zakaj
vedno govorimo, ali je težko najti 11 dobrih fantov v narodu, ki šteje 1,4 milijarde? A dejstvo je,
da teh 11 fantov izberemo iz samo 6000 registriranih igralcev. Na Japonskem jih je 600.000 in v
Nemčiji 6 milijonov« (Xu, 2018).
Japonska je postavila sijajen zgled ostalim azijskim državam s piramidnim sistemom
nogometnega razvoja. Usmerili so talente iz nižjih šol do univerzitetnih lig in vse do
profesionalnih nivojev. Po nekaj letih doslednega sledenja temu sistemu je Japonska ženska
reprezentanca postala svetovni prvak leta 2011. Tudi moške in mlajše selekcije so resni
udeleženci vseh mednarodnih tekmovanj. Če to primerjamo s kitajsko ligaško strukturo, ki ima
samo dve profesionalni ligi s po šestnajstimi ekipami in nestabilno amatersko ligo, potem lahko
seveda pridemo do ugotovitve, da ne more zagotoviti dovolj talenta za uspešno državno
reprezentanco (Tang, Lei, 2013).
Okoli 20 let kitajskega nogometnega profesionalizma je ustvarilo 'čudaški trg z birokratskim
okusom'. Uradniško upravljano psevdo-profesionalno ligo, kjer so se uradniki spečali s
poslovneži. Kot nalašč za razvoj korupcije. Uradniki iščejo politične dosežke, cilj profesionalcev
pa je vedno doseganje najboljšega rezultata (Wang, 2013).
Kitajski nogomet je uničil sistem, sistem pa je uničil družbeni občutek, ki je potreben instantnega
uspeha, nepripravljenost biti neopevan junak in skrajno vihrav odnos. Če ves problem enostavno
ilustriramo z anekdoto enega od spletnih uporabnikov: »Po šestih dnevih na Tajskem sem
končno ugotovil, zakaj smo izgubili s 5 : 1. Na Kitajskem se je otrok zaljubil v nogomet, a starši
so mu povedali, da igranje nogometa ne prinaša denarja, poleg tega pa si lahko tudi zlomi nogo.
Učitelj mu je svetoval, naj ne igra nogometa, ker se mora pridno učiti za sprejemne izpite.
Prijatelji so mu povedali, da ni igrišča, kjer bi lahko igrali. Zato je enostavno odšel domov«
(Wang, 2013).
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8. Xi Jinping in nov načrt razvoja
8.1 Politične reforme
Marca 2015 je bil s strani kitajske skupine za reforme, ki jo vodi Xi Jinping 习近平, izdan nov
načrt za razvoj nogometa v 50 točkah. Reforma je zajela skoraj vse vidike športa, vključno s
sistemom upravljanja profesionalnih klubov, profesionalne lige, državne ekipe in amaterski
nogomet. Eden od glavnih ukrepov je bil ločitev CFA od državnega športnega nadzora, to je
Centralne športne administracije guojia tiyu zongbu 国家体育总部 . CFA naj bi tako sama
odločala o zaposlovanju in finančnih potrebah. CFA ne bo več zaposlovala državnih uradnikov,
temveč bivše profesionalne igralce nogometa in športne predstavnike iz državnega zbora, ki
bodo zagotavljali profesionalno delovanje (Wong Tsoi-lai in Hu, 2015).
Načrt odraža Xi Jinpingov osebni interes. Ko je leta 2014 obiskal Nemčijo, si je vzel čas za
ogled tekme mlade kitajske reprezentance v Berlinu. Mogoče gre tudi za politično potezo.
Čeprav je zavzel strog pristop do političnih disidentov in civilne družbe, Xi vedno znova poskuša
dokazati, da je v stiku s problemi običajnega ljudstva. Verjetno se zaveda, da je v državi z
največjim številom nogometnih navijačev na svetu ogromno frustracije nad slabimi nastopi
moške reprezentance. Krivda in jeza pa se zlivata nad birokrate, ki so v službi države (Hewitt,
2015).
Xi je med drugim dejal: »Obuditev nogometa je potrebna za obnovo Kitajske kot športne velesile
in je del kitajskih sanj, to je nekaj, kar si ljudstvo želi«. Že od začetka svojega vodenja poudarja
Kitajske sanje zhongguo meng 中国梦. Gre za izgradnjo razmeroma razvite družbe in oživitev
kitajskega vpliva v svetu, ki je tudi povezano z željo, da Kitajska postane nogometna velesila
(delno prevzeto po Wong Tsoi-lai, Hu in Hewitt, 2015).
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Slika 19: Xi Jinping z ženo Peng Liyuan pozira na fotografiji z mladimi kitajskimi in nemškimi igralci v Berlinu, 29. marca, 2014

Športni komentator iz Pekinga, Wang Dazhao 汪大昭, je za Global Times poudaril, da
pomembnost nogometnega razvoja presega nogometna igrišča in bo mogoče služila kot
spodbuda za druge družbene in ekonomske reforme. »Nogomet, najbolj priljubljena postranska
stvar na svetu, lahko vodi ogromno ekonomsko rast in družbeno udeležbo na Kitajskem. Njegov
razvoj bo tudi dvignil državno kulturno in mehko moč,« je povedal Wang (Wong Tsoi-lai in Hu,
2015).
Dolgoročni cilj je gostitev in uvrstitev na svetovno prvenstvo, zato oblasti želijo povečati število
mladih ljudi, ki igrajo nogomet z odpiranjem posebnih nogometnih akademij. Načrt je doseči
število 20.000 v petih letih in 50.000 v desetih letih. Na Kitajskem je trenutno 5000 takšnih šol.
Wang meni, da bo takšna poteza pomenila začetek celotne reforme kitajske športne uprave in bo
zmanjšala administrativno vmešavanje ter pustila več prostora za profesionalni razvoj. »Do sedaj
se je oblast silno vmešavala in profesionalci so imeli le malo besede. Novi načrt bo dovolil
profesionalcem zgraditi sistem usklajen z nogometnim razvojem,« je zaključil Wang (Wong
Tsoi-lai in Hu, 2015, in Gallagher, 2018).
Gordon Song, ki vodi privaten športni investicijski sklad, pravi, da je namen za dosego cilja
spodbujanje investitorjev v financiranje nogometnih akademij in lokalnih klubov po državi.
»Kitajska oblast se je odločila preoblikovati CFA v bolj družbeno organizacijo. Gre za veliko
spremembo. Priredili bodo volitve za predsednika in verjetno je, da bo zmagal poslovnež in ne
državni uradnik. Za hitrejši razvoj se bodo osredotočili na razvoj nogometne piramide od
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ljubiteljskih igralcev navzgor«. Na Kitajskem ne obstajajo tradicionalni klubi, ki so se razvili v
lokalnih skupnostih, redke so izjeme, ko so upokojeni nogometni igralci sami organizirali takšne
institucije. Ampak v zadnjih dveh, treh letih prihaja do začetka takšnega razvoja. Song dodaja:
»Treba bo razviti interes in zagotoviti mesto za igro. Nekaj denarja za rast bo prišlo od podjetij,
ki vlagajo v razvoj mladih. Nogomet je drugačen od drugih športov, kjer lahko identificirate
talente v mladih letih, saj je potrebna piramida in široka baza nabora igralcev«. Obstaja tudi
upanje, da bo pomagala družba. Da bodo starši začeli spodbujati svoje otroke k bolj zdravemu
življenju in tudi akademskemu napredku, kot so pridobivanje osnov angleščine med treningi z
evropskimi trenerji (Gibson, 2015).
Do prvega premika je prišlo potem, ko je centralna oblast objavila uvedbo nogometnih
učbenikov v šolski urnik več kot 5000 osnovnih in srednjih šol po državi ter vsaj ene obvezne
nogometne ure tedensko (Wong Tsoi-lai in Hu, 2015).
Cao Lei, pomočnik glavnega trenerja drugoligaškega nogometnega kluba Harbin Yiteng 哈尔滨

毅腾 je za Global Times izjavil, da bodo reforme pomagale klubom na daljši rok. »Ko nogomet
pridobiva na priljubljenosti med mladimi, je tudi konkurenca in izbor igralcev večji«. Ustanovili
bodo tudi državno loterijo za kitajske nogometne lige, katere dobiček bo porabljen za razvoj
športa. Načrt zajema vrnitev ženskega nogometa na svetovni vrh ter izboljšanje položaja moške
ekipe (Wong Tsoi-lai in Hu, 2015).
Ustavljen razvoj kitajskega nogometa ima svoje razloge v zgodovinski korupciji, birokratskih
ovirah in slabem mladinskem pogonu. Wang je povedal, da je pomanjkanje nadzora in regulacij
nogometnih veljakov dalo prostor korupciji, ki je dolgoročno prizadela ugled športa in javno
zaupanje v kitajski nogometni program. Sam je tudi predlagal določbo zakonodaje, ki bi
definirala vlogo in dolžnosti CFA, da bi se tako preprečile zlorabe oblasti. »Uprava CFA se
vedno reorganizira, kar preprečuje dosledne in dolgoročne načrte. Odsotnost nogometnih
profesionalcev v upravi vodi do nerazumne politike, ki je neskladna s potrebami nogometnega
razvoja,« je povedal Ma Dexing 马德兴, pomočnik glavnega urednika športnega častnika Titan
Sports titan zhoubao 体坛周报 (Wong Tsoi-lai in Hu, 2015).
Eden od vodilnih kitajskih športnih časopisov, Titan Sports, svari, da je za resničen razvoj res
potrebna dolgoročna podpora oblasti. Le tako se lahko zagotovi uspeh reform na lokalnem
nivoju. Časopis dodaja tudi opazko, da razvoj nogometa zavirajo tudi strogi stanovanjski zakoni
in davčni sistem, ki trenutno deluje proti profesionalizaciji nogometa. Za konec še dodaja, da če
86

bi mesta po državi začela hiteti z razvojem profesionalnih klubov v odgovor temu načrtu, bi to
vodilo do velike potrate virov. Pot do svetovnega prvenstva je še dolga, najprej pa so potrebne
strukturne spremembe na dnu nogometne piramide (Hewitt, 2015).

8.2 Klubske investicije v drage tuje nogometaše in trenerje ter investicije v tujini
Kdo se je javil kot kandidat za reševalca kitajskega nogometa? V hierarhiji 'risanih zlobnežev' v
kitajski družbi zasedajo mesto takoj za korumpiranimi uradniki, s katerimi se dogovarjajo za
prevzeme tuje zemlje nepremičninski magnati, ki so leta 2011 upravljali s kar 11 od 16 klubov v
kitajski super ligi (delno po Epstein, 2012).
Nepremičninsko podjetje Evergrande hengdajituan 恒大集团, ki ga vodi miljarder in obenem
član Komunistične partije Xu Jiayin 许家印, je leta 2010 prevzelo osramočeni klub Guangzhou
Pharmaceutical guangzhou yiyao zuqiu julebu 广州医药足球俱乐部. Takoj se je začelo
ogromno trošenje. Evergrande izplačuje velikodušne plače in zmagovalne bonuse ter tako
zmanjšuje spodbude za prirejanje rezultatov. Poleg tega so zgradili tudi največjo nogometno šolo,
ki sprejema 2350 nadobudnih mladih nogometašev (Epstein, 2012).
Tesne vezi med nepremičninsko industrijo in nogometnim poslom poganja možnost večjih
zaslužkov. Najdražje karte za tekmo ekipe iz Kantona stanejo približno 17 evrov. Dobiček od
razprodanega stadiona bi komaj zadostoval za mesečno plačo enega od tujih zvezdnikov. Ta
poslovni model očitno deluje po drugačnih zakonih. Gradbena podjetja rabijo zemljo, na kateri
lahko gradijo. Da bi jo pridobili, potrebujejo politične povezave in zato pomaga, če imajo v lasti
športno ekipo (Zand, 2013).
Velika vlaganja so kratkoročno prinesla rezultate. Xujeva ekipa, Guangzhou Evergrande je v
zadnjih petih letih dvakrat osvojila Azijsko ligo prvakov. Leta 2013 pod vodstvom italijanskega
stratega Marcella Lippija in 2015 pod vodstvom bivšega brazilskega selektorja Luiza Felipeja
Scolarija. Uspehi kluba se prepričali tudi lastnika največjega kitajskega trgovskega konglomerata
Alibaba 阿里巴巴, Ma Yuna 马云, da je leta 2014 za 192 milijonov ameriških dolarjev kupil 50%
delež kluba, ki se od tedaj imenuje Guangzhou Evergrande Taobao FC guangzhou hengda
taobao zuqiu julebu 广州恒大淘宝足球俱乐部 (Hewitt, 2015 in Chen, 2014).
Po prevzemu kluba leta 2010 je Xu hitro začel z vlaganjem in tako ustvaril klub z največjo tržno
vrednostjo v Aziji. Najprej je v klub pripeljal kitajske reprezentante: Gao Lina 郜林, Sun Xianga

孙祥 in kapetana Zheng Zhija 郑智. Sledili so Brazilec Muriqui, Argentinec Dario Conca in
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Paragvajec Lucas Barrios. Slednji je prišel iz nemške Borussie iz Dortmunda za 12 milijonov
evrov. Privabila ga je tedenska plača v višini 130.000 evrov. V klub so pripeljali tudi vrhunskega
tujega strokovnjaka, Italijana Marcela Lippija, svetovnega prvaka z italijansko reprezentanco leta
2006. Njegova letna plača je znašala 10 milijonov evrov (delno po Zand, 2013).
A za najodmevnejše okrepitve v tem obdobju ni poskrbel Guangzhou Evergrande, temveč ekipa
iz Šanghaja, Shanghai Shenhua 上海申花. Zdaj že bivši lastnik, Zhu Jun 朱骏, lastnik podjetja
The9 Limited, ki ima na Kitajskem pravice za najbolj popularno spletno igro World of Warcraft,
je leta 2011 v klub pripeljal francoskega zvezdnika Nicolasa Anelko in naslednje leto še največje
ime, ki se je do sedaj pojavilo v kitajski super ligi, bivšega zvezdnika Chelsea, Didierja Drogbaja.
Za kitajsko vlaganje v nogomet je to bila prelomnica, prišel je prvi veliki zvezdnik, ki je imel
pred seboj še nekaj sezon na vrhunskem nivoju. Tako Anelka kot Drogba sta po pogodbi imela
tedensko plačo v višini 300.000 dolarjev. Oba sta po nerednem izplačevanju in šele devetem
mestu, ki ga je ekipa iz Šanghaja takrat zasedla, kmalu zapustila klub, prav tako kot lastnik Zhu
Jun, ki ga je prodal nepremičninskem holdingu Greenland Group lüdi jituan 绿地集团 (delno po
Friesen, 2012).
Po enajstih letih premora od nogometa je Wang Jianlin v sezoni 2010–2011 prevzel triletno
sponzorstvo kitajske super lige, vredno 195 milijonov juanov. Po informacijah je to storil po
spodbudi partijske tovarišice in tedanje članice političnega biroja komunistične partije, Liu
Yandong 刘延东 (Epstein, 2012).
Wang se je odločil tudi za investicije v tujini, leta 2014 je za 45 milijonov evrov kupil 15%
odstotni delež španskega nogometnega velikana Atletica iz Madrida. Wang je povedal, da je
namen poleg poslovnega dobička tudi dvig kakovosti kitajskega nogometa. Dogovor ob
prevzemu deleža je bil tudi pošiljanje mladih kitajskih igralcev v Španijo, kjer bodo za obdobje
treh let trenirali in prejeli nogometno izobrazbo (Hewitt, 2015 in Heng, 2014).
Novo eksplozijo nakupov tujih zvezd pa predstavlja uvod v leto 2016. V glavni vlogi sta bili
ekipi Guangzhou Evergrande in Jiangsu Suning 江苏苏宁. Najprej je ekipa iz Kantona tekmecu
Shanghai SIPG shanghai shanggang 上海上港 prodala brazilskega strelca Elkesona za 18,5
milijona evrov, kar je rekordna vsota za prestope med kitajskimi klubi. Sledil je rekord kitajske
lige, ko je ekipa iz Nanjinga, ki jo je leta 2015 prevzelo trgovsko podjetje Suning, za Brazilca
Ramiresa angleškemu Chelseaju plačala 28 milijonov evrov. Seveda v Kantonu ni šlo brez
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izboljšanja rekorda, madridskemu Atleticu so za kolumbijskega napadalca Jacksona Martineza
odšteli 42 milijonov evrov. Zadnjo besedo pri štirikratnemu popravljanju rekorda pa so imeli v
Nanjingu. Ukrajinskemu Šahtjorju iz Donetska so za Brazilca Alexa Teixeiro odšteli rekordnih
50 milijonov evrov (delno po Staunton, 2016).

Slika 20: Tabela najdražjih prestopov v Kitajsko Super Ligo v letu 2016

»Prihaja do nove realnosti,« pravi Mads Davidsen, član trenerskega štaba Svena Gorana
Erikssona pri lansko sezono drugo uvrščeni ekipi Shanghai SIPG. »Zadeve nikoli več ne bodo
enake, po tem ko kitajski nogometni klubi lahko tekmujejo in na nogometni tržnici premagajo
klube, kot je Liverpool. Igralca kot sta Alex Teixeira in Gervinho – član začetne enajsterice
italijanske AS Rome – želita igrati na Kitajskem«. »Ponujenih nam je bilo nekaj ključnih
igralcev iz najboljših svetovnih klubov,« nadaljuje Davidsen. »Pred letom in pol so nam ponujali
le obrobne igralce, ki dlje časa niso igrali. Sedaj nam ponujajo igralce iz začetnih enajsteric. Gre
za veliko, ogromno spremembo« (Staunton, 2016).
Prihod kakovostnih tujih igralcev bo nedvomno dvignil igralni standard lige in spodbudil prihod
novih zvezd. Ne glede na govorice o lahkem zaslužku, Davidsen meni, da je pritisk na tujce
ogromen in pričakovanja na igrišču in izven njega visoka. »Nekateri mislijo, da je igranje na
Kitajskem lahko delo, vendar so pričakovanja Kitajcev velika. Dobesedno pričakujejo, da bodo
tujci zmagovali tekme. Ko postane težko, želijo podati žogo do tujca in če tujec ne more narediti
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razlike, ga ne bodo podpirali. Zelo, zelo težko je biti tujec na Kitajskem. Če ni rezultata, zelo
hitro pride do menjave. Tukaj ni potrpljenja« (Staunton, 2016).
Shanghai SIPG je v lasti skupine Shanghai International Port shanghai guoji gangwu jituan 上海

国际港务集团, ki je delno podprta s strani države. Za razliko od klubov, ki jih podpirajo
najbogatejša podjetja na Kitajskem, kot so: Evergrande, Hebei China Fortune huaxia xingfu jiye

华夏幸福基业, Jiangsu Suning, Shanghai Greenland Shenhua … »Ne gre za bogataša, ki meče
denar skozi okno in se potem, ko je vreča prazna, ustavi,« nadaljuje Davidsen. »Ta podjetja celo
služijo z investiranjem v nogomet«. Navkljub nedavnim težavam kitajskega gospodarstva, ni
omejitev glede sredstev, s katerimi razpolagajo. SIPG je na trgu vreden več kot 16 milijard
ameriških dolarjev. »Res so za denarno podporo velika podjetja, a treba je razumeti, da ne gre za
veliko zapravljivost,« trdi Davidsen. »Če izpostavite samo nogometni klub, potem gre res za
pretirano zapravljanje. A treba je razumeti, da je SIPG glavno transportno podjetje in nogometni
klub SIPG je njegovo hčerinsko podjetje. Nogometni klub SIPG bo ločeno zagotovo dal
negativno ekonomsko računico, zaradi izplačil visokih odškodnin in plač ter nizkega prihodka. A
promocija in trženje, ki ju opravimo za glavno podjetje, sta dvakratno dvignila njegovo vrednost.
Kar pomeni, da SIPG ustvarja dobiček, če združimo dva proračuna skupaj« (Staunton, 2016).
Profesor Simon Chadwick iz univerze Salford meni, da so prehodi tujih igralcev na Kitajsko
pomembni, ker gradijo navijaško bazo za domače klube in zvišujejo nivo igre. Pomembna je tudi
pomoč kitajskih centralnih in provincijskih oblasti pri gradnji nogometnih kampov v vseh večjih
mestih. Kitajcem je bil ob obisku všeč trening center Manchester Cityja, kjer je sklad China
Media Capital huaren wenhua chanye touzi jijin 华人文化产业投资基金 ob obisku Xi Jinpinga
kupil slabih 14 % delnic tega angleškega kluba (Gibson, 2016).
Dobrih 300 milijonov evrov je bilo treba odšteti za ta delež, ki bo tudi pomagal
arabsko-angleškemu33 projektu. Xu Zhihao34, glavni direktor sklada CMC je kitajskim
novinarjem povedal, da razlog nakupa ni samo prestiž lastništva velikega kluba, temveč želijo
pridobiti znanje in izkušnje angleške športne industrije, ki jih lahko uvedejo doma in tako
pomagajo kitajskemu nogometu (Phillips, 2015).
Poleg Manchester Cityja so kitajski investitorji vlagali še v druge klube na otoku. Tako so
Wolverhampton Wanderers, West Bromwich Albion, Aston Villa, Birmingham City, Hull City
in Southampton vsi dobili nove, kitajske lastnike. Nekateri uspešno in nekateri malo manj
33

Večinski lastnika kluba Manchester City je Abu Dhabi United Group for Development and Investment v lasti šejka
Mansoura.
34
V viru, napisanem v angleščini, na žalost nisem našel kitajskih pismenk imena.
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uspešno vodijo svoje nove klube. Delno so sprožile to mrzlico želje Xi Jinpinga za povečanje
mehke moči ob nakupu športnih in kulturnih ustanov, delno pa želja po povečanju prestiža
blagovnih znamk. Delnice podjetja Lander Sports Development laiyinda tiyu fazhan 莱茵达体育

发展, katerega lastnik je Gao Jisheng 搞继胜, so se po njegovem prevzemu Southamptona
dvignile za kar 700 % odstotkov (delno po MacInnes, 2016 in Cook in Liu, 2017).
Poleg Anglije so bili kitajski investitorji aktivni tudi v Italiji. Tu so kupili dva milanska giganta,
Inter in AC Milan ter nekoč znamenito Parmo. Inter uspešno deluje pod sponzorstvom
prodajnega koncerna Suning, Parma pa pod pokroviteljstvom Desports Group (delno po Thomas,
2017 in Campbell, 2016).
AC Milan je bil v dokaj kratkem času zaradi nelikvidnosti sumljivega kitajskega lastnika Li
Yonghonga 李勇鸿 prevzet s strani ameriškega investicijskega sklada (Sui, McMorrow in Panja,
2017).
Poleg klubov v teh dveh velikih nogometnih državah se kitajski lastniki pojavljajo še v Belgiji,
na Nizozemskem, v Španiji, Franciji, na Češkem in v Avstraliji (White, 2018).
Večina kitajskih investitorjev v nogomet ni prišla v Evropo le zaradi ljubezni do nogometa.
Namen je pogosto oglaševanje lastnih produktov. Eden od jasnih primerov je Suning Holdings
Group, eno od največjih privatnih trgovskih podjetij na Kitajskem, ki je junija 2016 prevzelo
milanski Inter. Lastnik Zhang Jindong 张近东 je tesno povezan z Xi Jinpingom. Povedal je, da
je njegov cilj integrirati podjetje Suning v lokalno področje in zatem celo Italijo (Smith in
Skinner, 2017).
Če se vrnemo k domači kitajski ligi, je sezona 2015–2016, o kateri sem pisal zgoraj,
predstavljala šele uvod v sezono 2016–17, ko so se dragi prestopi kar vrstili. Pa omenimo nekaj
najbolj odmevnih: belgijski reprezentant Axel Witsel je okrepil vrste Tianjin Quanjiana 天津权

健 za 20 milijonov evrov, pridružil se mu je še nekdanji brazilski reprezentant Alexandre Pato.
Argentinec Carlos Tevez je podpisal za Shanghai Shenhua, kjer je letno zaslužil 36 milijonov
evrov. Nigerijski reprezentant John Obi Mikel se je z londonskega Chelseaja preselil v
Quanjianovega mestnega tekmeca Tianjin TEDA tianjin taida 天津泰达. Italijanski reprezentant
Graziano Pelle je okrepil vrste ekipe Shandong Luneng 山东鲁能 za 11 milijonov evrov.
Brazilski reprezentant Hulk se je iz ruskega Zenita za 55 milijonov evrov preselil v ekipo
šanghajskega pristanišča Shanghai SIPG, sledil mu je do sedaj najdražji prestop v kitajsko ligo –
Brazilec Oscar se je iz londonskega Chelseaja pridružil rojaku Hulku v Šanghaju za 60 milijonov
evrov (delno po Aarons, 2017).
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Če se osredotočimo le na prestope velikih imen nogometa, pa zgrešimo pomemben faktor iz
ozadja, ki jih poganja, in sicer pregrete in umetno narasle cene za domače, kitajske igralce. Nekaj
let nazaj je rekorden prestop za kitajskega igralca obstal pri okoli 4 milijone evrov. To je bila
cena za uveljavljene reprezentante, za nekatere najboljše igralce nogometa na Kitajskem, še
okoli leta 2013. Od takrat se je balonček razpočil. Leta 2017 je na primer ekipa Shanghai
Shenhua plačala okoli 10 milijonov evrov za Bi Jinhaa Bi Jinhao 毕津浩, 25-letnega igralca, ki
je zbral en samcat nastop za državno reprezentanco. Tianjin Quanjian je plačal okoli 9 milijonov
evrov za 28-letnega vratarja Zhang Luja Zhang Lu 张璐. Gre za povprečnega vratarja z dvema
nastopoma za državno reprezentanco. Pred dvema letoma je vratar državne reprezentance Wang
Dalei 王大雷 zamenjal delodajalca za polovico te vsote. Finančni balon je skorajda ustavil
prestope kitajskih nogometašev v druge klube. Ker je število kvalitetnih igralcev omejeno, so
cene za najboljše dosegle celo od 30–40 milijonov evrov (Chemers, 2016).
Po vseh ogromnih investicijah na zaključku sezone 2016–2017 lahko povemo, da gledalci še
vedno niso zelo zainteresirani za kitajski nogomet. Povprečna gledanost v zadnjih letih ni
občutno narastla, navkljub spodbudi države in lokalnih bogatašev. Povprečna gledanost kitajske
nogometne lige leta 2017 je bila okoli 24.000 gledalcev, kar je spodobno po evropskih
standardih, a še vedno ni veliko za državo, ki ima 1.4 milijarde prebivalcev. Tudi gledanost po
televiziji in internetu ni dosegla želenih številk. Eno od podjetij, ki je kupilo prenose, je že
propadlo, drugo pa želi časovne pravice podaljšati z dogovorjenih 5 let na 10. Regulacije CFA
naj bi omejile zanimanje za prenose (Hodgart, 2017).
CFA je izrazila nezadovoljstvo nad pretiranim zapravljanjem klubov. Tuji zvezdniki naj bi
jemali dragocene igralne minute domačim mladim talentom, zato je zmanjšala število tujih
igralcev, ki lahko nastopajo na eni tekmi iz štirih na tri ter v juniju 2017 izdala nov odlok, s
katerim med sezono 100% obdavčuje prestope igralcev iz tujine. Če bo klub za igralca plačal
manj kot 45 milijonov juanov (5.6 milijona evrov), bo moral isti znesek vložiti v svojo
mladinsko akademijo. Če bo prešel ta znesek, bo moral vrednost prestopa plačati državnemu
skladu za razvoj nogometa. Celotna ideja vzgoje domačih talentov tukaj udari ob tržno idejo
privabljanja svetovno znanih imen, ki privabljajo občinstvo in zvišujejo gledanost (Hodgart,
2017).
Seveda so klubi takoj našli luknjo v predpisih. Naj omenim prestop Cedrica Bakambuja iz
španskega Villareala v Beijing Guo'an. Bakumbu je imel odkupno klavzulo 40 milijonov evrov,
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pekinški klub pa je vztrajal, da za igralca ni plačal odškodnine. Oblastem so pojasnili, da bo
igralec sam oz. tretja stran zanj plačala odškodnino, Guo'an pa ga bo podpisal kot prostega
igralca. Zatorej ni treba plačati 100% davka, čeprav je njegov prihod v Peking Guo'an stal 40
milijonov evrov (Dreyer, 2018).
CFA je tudi uvedla pravilo, da morajo vse ekipe začeti tekmo z vsaj enim domačim igralcem,
mlajšim od 23 let, ter da morajo imeti še enega na klopi. Seveda ni v pravilniku nič omenjenega,
koliko minut naj ti mladi igralci igrajo. Velikokrat se je zgodilo, da so bili zamenjani že po nekaj
minutah, ekipe pa so žrtvovale menjave in tako zadovoljile pravilniku. Za sezono 2017–2018 je
pravilo CFA zahtevalo, da mora igrati enako število igralcev, mlajših od 23 let, kot je število
tujcev na igrišču. Spet se je zgodilo, da so tujci odigrali večino tekme, mladeniči pa so bili
zgodaj zamenjani ali pa so v igro vstopili v zadnjih minutah (Dreyer, 2018).
Julija 2017 je kitajska državna televizija obtožila lastnike kluba Jiangsu Suning vlaganja v
nogomet pod pretvezo pranja denarja. Istočasno je bilo 13 klubov prve lige obtoženih kršenja
pravil z neplačilom prestopov, plač ali bonusov. Nekateri so nepravilnosti zanikali, drugi so
povedali, da jih bodo raziskali (Hodgart, 2017).
Navkljub dragim prihodom so prihodki od vstopnic še vedno nizki, ponekod se karte celo
razdajajo brezplačno. Omejena ponudba marketinškega materiala in omejeno lastništvo
stadionov omejujeta udobje in prihodke od trženja. Večino klubov tako preživljajo lastniki.

8.3 Širitev nogometnih akademij
Največja nogometna šola na svetu je v mestu Qingyuan 清远, na severu province Kanton.
Uradno ime šole je Evergrande Football School hengda zuqiu xuexiao 恒大足球学校. Vodilo te
privatne šole je intenziven trening, kombiniran s solidno izobrazbo, ki bi lahko pokazala pot
razvoju nogometa na Kitajskem. V prihodnjih letih se bo odprlo še več šol, kar pomeni, da bo še
več otrok igralo nogomet, pravi ravnatelj Liu Jiangnan. Po njegovem mnenju bo polovica
kitajske nogometne reprezentance prišla iz njegove šole. Starši za letno šolnino plačajo okoli
7500 evrov in trenirajo pod vodstvom španskih učiteljev (Buckley, 2017).
Po navodilih državnega vrha se bodo akademije odpirale po vsej državi. Ta nagla odločitev
temelji na predpostavki, da bo treniranje podajanja, streljanja in kontroliranja žoge zagotovo
prineslo rezultate. Kaj pa, če je model akademij napačen? Tom Byer, trenerski guru, pravi, da je
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zanašanje na akademije napačna predpostavka. »Države po celem svetu, ZDA, Avstralija in
Indija so vlagale v akademije, ki so na koncu dale zelo malo rezultatov«. Byer meni, da je treba
otroke spraviti v kontakt z žogo že prej, ko so stari približno dve leti. Otroci morajo vaditi cele
ure, pogosto sami s poudarkom na kontroli žoge in trikih, ne pa brcanjem žoge in tekom za njo.
Južnoameriški zvezdniki, kot sta Messi in Neymar, so se od malega naučili kontrole žoge doma
in na ulici in šele kasneje začeli trenirati. Še preden otroci pridejo v akademije, potrebujejo
osnovno znanje (Harris, 2016).
Priznani komentator Zhang Lu meni, da je bolj pomembno, da se šole osredotočijo na zabavo in
široko udeležbo. Takšen pristop daje otrokom odmor od monotonosti šole in bo postopoma
izpostavil bodoče šampione. »Kitajski nogomet že prej ni uspel zaradi takojšnje želje po uspehu.
Problem je, ker imajo vsi tradicionalne ideje, vsi mislijo, da so v nogometu važni samo rezultati,
tekmovanje, trening in ustvarjanje zvezd« (Buckley, 2017).

9. Zaključek in sklep
Zavrnil bom prvo hipotezo, da je starodavna igra cuju prednik modernega nogometa, saj so se
približno hkrati ali le malo pozneje tudi v drugih antičnih civilizacijah pojavile lokalne igre z
žogo. Ne moremo trditi, da je prav cuju, in ne katera od drugih iger, prednik današnjega
nogometa. Dejstvo je tudi, da cuju ni imel priložnosti hitre širitve s kitajskega cesarstva v druge
države, ker komunikacija in mobilnost med kulturami v antičnih časih ni bila tako hitra kot danes.
Treba je tudi omeniti, da je tekmovalno igranje cujuja povsem izumrlo po letu 1271, ko so na
oblast prišli Mongoli in ustanovili dinastijo Yuan. Edini preživeli način brcanja je bilo prosto
brcanje cujuja, ki je bolj podobno žongliranju z žogo. Dandanes v kitajskih parkih in dvoriščih
lahko vidimo starejše ljudi, kako brcajo žogico s perjanico (gre za perjanico, podobno
badmintonski). Ta igra je na Kitajskem zelo priljubljena in temelji na določenih gibih in
spretnostih iz časov cujuja. Zato lahko trdimo, da je cuju prednik brcanja pernate žogice in ne
modernega nogometa.
Od praktičnega izumrtja tekmovalnega cujuja in ustanovitve moderne igre v Sheffieldu, leta
1863, je minilo skoraj 600 let. Poleg tega so različne verzije cujuja bistveno drugačne od
moderne igre, definirane v Sheffieldu. Britanska pravila so razširila priljubljenost nogometa po
celem svetu, kjer je postal igra ljudstva.
Mednarodna nogometna organizacija FIFA je cuju leta 2004 celo uradno priznala kot
predhodnika nogometa. Takrat je FIFI predsedoval Joseph Blatter, ki je bil leta 2015 prisiljen
odstopiti zaradi korupcijskih škandalov. Kot zanimivost naj dodam, da je njegov nečak leta 2016
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prodal večinski delež agencije Infront kitajski družbi Wanda Group. Agencija Infront se ukvarja
s prodajo TV pravic, sponzorstvi ter oblikuje TV in radijski signal za svetovno prvenstvo v
nogometu.
Mislim, da je vsebina diplomskega dela precej jasno potrdila drugo hipotezo. Razmere v kitajski
družbi, kulturna tradicija in zgodovinski dejavniki očitno zavirajo razvoj nogometa na Kitajskem.
Socialni sistem je na Kitajskem šele na začetku razvoja. Razlika med revnimi in bogatimi je
ogromna, zato je za otroke iz družin s srednjim prihodkom edina priložnost za zagotovitev
boljšega življenja vpis v univerzo. Če upoštevamo tekmovalnost kitajskega izobraževalnega
sistema, vemo, da povprečen kitajski srednješolec za učenje porabi od 12 do 15 ur na dan. Na
koncu se manjši delež teh otrok lahko vpiše na univerzo. Samo majhen del diplomantov iz družin
srednjega sloja na koncu dobi dobro delo. V takšnih razmerah je skoraj nemogoče, da bi družine
pustile svojim otrokom igrati nogomet.
Po drugi strani je profesionalni nogomet na Kitajskem monopoliziran šport bogatih in vplivnih.
Do nedavnega je bil celoten nogometni sistem ločen od javnega izobraževalnega sistema.
Povprečne družine si ne morejo privoščiti stroškov šolnine za nogometne šole. Če mlad kitajski
nogometaš ne doseže vrhunskega razvoja, kasneje nima druge možnosti, da bi podpiral sebe in
svojo družino. Poleg tega mora družina pričeti podkupovati trenerje od otrokovih nogometnih
začetkov, da bi lahko napredoval do višjega nivoja in mogoče odigral kakšno minuto več ter tako
čez nekaj let mogoče dobil mesto v profesionalnem klubu.
Še en velik problem kitajskega nogometa je, da ni osnovne nogometne piramide. Amaterski in
mladinski nogomet skoraj ne obstajata. Do nedavnega sta bili Kitajska politika in kultura
tradicionalno usmerjeni proti moštvenim športom. Še pred nekaj deset leti so bila zbiranja več
ljudi prepovedana, zato je bila gradnja nogometne piramide praktično nemogoča. To je
paranoična zapuščina vladanja Komunistične partije, ki je v vsakršnem neodvisnem zbiranju
videla nevarnost njeni dominaciji.
Moderen kitajski profesionalni nogomet je postal nezdrava kombinacija velikega finančnega
vložka, odsluženih imen in klubov, ki so igračke lokalnih poslovnežev. V kitajskem nogometu ni
tradicije. Če pogledamo najuspešnejši klub, Guangzhou Evergrande, je v svoji 25-letni zgodovini
že devetkrat zamenjal ime. Zamenjali so ga lastniki in glavni sponzorji, celo sedanje ime
Guanghou Evergrande Taobao FC je mešanica imen nepremičninskega in trgovskega podjetja.
Vsak kitajski klub ima podobno zgodovino. Težko je oceniti, kaj navijači čutijo do teh klubov,
ker se identiteta zamenja skoraj vsakih pet let.
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Nogomet se po navadi kaže kot zrcalo neke družbe. Na Kitajskem se vidi prirojena potreba po
razkazovanju bogastva in pretiranem trošenju. To verjetno izhaja iz dejstva, da je velik del
kitajske zgodovine povezan s skrajnostmi, od cesarjev, ki so živeli kot bogovi, do grozne
revščine na drugi strani. Zato velja, da če nekdo nenadoma obogati, mora to bogastvo takoj
pokazati in porabiti, ker ga mogoče nikoli več ne bo videl. Vse skupaj deluje kičasto, plastično in
umetno. To je neizogiben občutek, ki ga dobimo, ko ocenjujemo kitajski nogomet.
Trošenje velikih vsot denarja ni glavni problem, vprašati se je treba, zakaj ta denar v nogomet
sploh prihaja. Lokalni partijski veljaki seveda podpirajo vložek lokalnih podjetij, ker se to šteje
kot regionalna investicija. Ta podjetja tako ustvarijo ugodne pogoje za svoja podjetja, tj.
recipročne koncesije in pogodbe za državne projekte.
Navkljub nouveau riche taktiki trošenja denarja, dokler vsi problemi ne izginejo, kitajski
nogomet problemov še zdaleč ni odstranil. Če naštejemo nekaj aktualnih: prirejanje rezultatov,
slab standard lige, rezultati pod pričakovanji glede na vložke, občasni huliganski izgredi itd.
Dokler ne bo kitajski nogomet osnovan na zdravih, športnih temeljih, napredka ne bo.
Problemi in rešitve so znani. Velike investicije v elitni nogomet ne bodo prinesle napredka.
Treba bo postaviti piramido od temeljev do vrha. Kot je povedal nekdanji selektor Bora
Milutinović, je prihodnost odvisna od mladih. Treba je motivirati mlade in vzbuditi strast med
najstniki, treba se je učiti od drugih in trenirati na moderen način. Če se bo delalo pravilno, bo
prišel tudi rezultat. Kot mi je povedal Bora, se uspešno delo na koncu vidi v rezultatih.
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11. Priloge
11.1 Glosar
Glosar indoevropskih terminov
FIFA (Fédération Internationale de Football Association) – Mednarodna nogometna federacija
CFA (Chinese Football Association) – Kitajska nogometna zveza
IOC (International Olympic Committee) – Mednarodni olimpijski komite
ROC (Republic of China) – Republika Kitajska, uradni naziv Tajvana
Glosar kitajskih terminov
V kitajščini

Pinyin z diakritičnimi znaki

V slovenščini

蹴鞠
刘向

cùjū
liú xiàng

别录

biélù

黃帝
蔡孚
打球篇序
黄朝英

huángdì
càifú
dǎqiú piānxù
huáng cháoyīng

靖康缃素杂记

jìngkāng xiāngsù zájì

战国时代
战国策
毛丸
刘邦 /高祖

zhànguó shídài
zhànguócè
máo wán
liú bāng / gāozǔ

西京杂
未央宫

xījīngzá
wèiyāng gōng

桓宽

huán kuān

盐铁论
李尤
鞠城铭
淮南子

yántiělùn
lǐ yóu
jūchéngmíng
huáinánzi

天文训

tiānwénxùn

鞠城

jūchéng

Cuju – starodavna igra, podobna nogometu
Liu Xiang – pisec iz obdobja dinastije
Zahodni Han
Povzetki – prvi katalog cesarske knjižnice
iz časa dinastije Zahodni Han
Rumeni cesar, legendarni prednik Kitajcev
Cai Fu – pisec iz obdobja dinastije Tang
knjiga Članki o igranju z žogo
Huang Chaoying – pisec iz obdobja
dinastije Song
Jingkang zuxiang zaji – delo iz dinastije
Song
obdobje Vojskujočih se držav
knjiga Strategija vojskujočih se držav
brokatna žoga za cuju, napolnjena z lasmi
Liu Bang/Gaozu – ustanovitelj in prvi cesar
dinastije Han
knjiga Zapisi iz Zahodne prestolnice
Weiyang gong – ime palače, ki jo je dal
cesar Gaozu zgraditi za svoje starše
Huan Kuan – pisec iz obdobja dinastije
Vzhodni Han
knjiga Pogovori o soli in železu
Li You – pisec iz obdobja dinastije Han
prva zapisana pravila cujuja
Huainanzi – starodavno kitajsko delo, ki je
sestavljeno iz zbirke esejev, nastala iz serije
znanstvenih razprav na sodišču Liu Ana,
kralja Huainana, pred 139 pr. n. št
Učenja o Nebu – poglavje iz knjige
Huainanzi
Jucheng – mesto za igranje cujuja
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陆机

lù jī

鞠歌行序
鞠室
鞠域
颜师古

jūgē xíngxù
jūshì
jūyù
yán shīgǔ

汉书
李善
文选注
百戏

hànshū
lǐ shàn
wénxuǎnzhù
bǎixì

白打
南北朝时代
李世民 /太宗

báidǎ
nánběicháo shídài
Lǐshìmín / Tàizōng

马球
寒食蹴鞠

mǎqiú
hánshí cùjū

寒食

hánshí

清明
杜甫
王建
宫词
解数
马端临

qīngmíng
dù fǔ
wáng jiàn
gōng cí
xièshù
mǎduānlín

文献通考

wénxiàn tōngkǎo

蹴球

cùqiú

王维

wáng wéi

寒食城东即事

hánshí chéngdōng jíshì

蹴鞠图谱
孟元老

cùjū túpǔ
mèng yuánlǎo

东京梦华录

dōngjīng mènghuálù

李煜

lǐ yù

苏汉臣

sū hànchén

宋太祖蹴鞠图
赵普

sòng tàizǔ cùjū tú
zhào pǔ

Lu Ji – pisec iz obdobja dinastije Zahodni
Jin
Juge xingxu – delo iz dinastije Zahodni Jin
Jushi – gol za cuju iz obdobja dinastije Han
Juyu – gol za cuju iz obdobja dinastije Han
Yan Shigu – pisec iz obdobja dinastije
Tang
Hanshu – knjiga o obdobju dinastije Han
Li Shan – učenjak iz obdobja dinastije Tang
Wenxuanzhu – delo iz dinastije Tang
Baixi – plesi in akrobatske predstave,
katerih del je bil tudi cuju
Baida – vrsta igranja cujuja brez golov
obdobje južnih in severnih dinastij
Li Shimin oz. Taizong – ustanovitelj in prvi
cesar dinastije Tang
Maqiu – kitajski polo
Hanshi cuju – cuju, ki se igra dva dneva
pred praznikom čiste svetlobe
Hanshi – post dva dneva pred praznikom
čiste svetlobe
Qingming – praznik čiste svetlobe
Dufu – slavni kitajski pesnik
Wang Jian – kitajski pesnik
zbirka Pesmi iz palače
Xieshu – triki in spretnosti cujuja
Ma Duanlin – pisec iz obdobja dinastij
Song in Yuan
Wenxian Tongkao – knjiga iz časa dinastije
Song
Cuqiu – naziv za igranje cujuja z enim
sredinskim golom
Wang Wei – pisec iz obdobja dinastij Song
in Tang
Hanshi chengdong jishi – delo iz časa
dinastije Tang
knjiga Atlas cujuja
Meng Yuanlao – pisec iz obdobja dinastije
Severni Song
Dongjing Menghualu – delo iz časa
dinastije Severni Song
Li Yu – cesar iz obdobja dinastije Južni
Song
Su Hanchen – slikar iz obdobja dinastije
Song
slika Cesar Taizu igra cuju
Zhao Pu – minister za časa vladanja cesarja
Taizuja, dinastija Song
103

乐志
宋史
徽宗
雅乐的蹴鞠

yuè zhì
sòng shǐ
huī zōng
yǎyuè de cùjū

施耐庵

shī nài'ān

水浒传
高俅

shuǐhǔzhuàn
gāo qiú

陈元靓

chén yuánjìng

事林广记
球门
网子

shìlín guǎngjì
qiúmén
wǎngzi

风流眼

fēngliúyǎn

瓦舍 / 瓦子

wǎshě/ wǎzi

齐云社
鞠客
关汉卿

qíyúnshè
jūkè
guān hànqīng

女校尉

Nǚxiàowèi

邓玉宾

dèng yùbīn

仕女园社气球双
关
中国历史博物馆
蹴鞠纹铜镜

shìnǚ yuánshè qìqiú
shuāngguān
zhōngguó lìshǐ bówùguǎn
cùjū wéntóngjìng

萨都刺
妓女蹴鞠

sàdōucì
jìnǚ cùjū

金瓶梅

jnpíngméi

李桂卿

lǐ guìqīng

李桂姐

lǐ guìjiě

西门庆

xīmén qìng

长白山

cháng bái shān

旧唐书

jiù táng shū

Yue Zhi – moderni kitajski zgodovinar
delo Zgodovina dinastije Song
Huizong – osmi cesar dinastije Song
Yayuede cuju – vrsta cujuja iz obdobja
dinastije Song, igranje na sredinski gol s
spremljavo navijačev in bobnarjev
Shi Nai'an – pisec iz obdobja dinastije
Yuan
delo Razbojniki iz močvirja Liangshan
Gao Qiu – izdajalski uradnik in odličen
igralec cujuja, čas dinastije Severni Song
Chen Yuanjing – pisec iz obdobja dinastije
Južni Song
delo Obširna zbirka iz labirinta dejstev
gol oz. vrata
med dvema vratnicama napeta mreža, dolga
3 metre
dejanski gol, odprtina v mreži, premera 85
centimetrov
washe oz. wazi – prostor za zabavne
programe v mestih
qiyunshe – društva umetnikov cujuja
profesionalni izvajalci cujuja
Guan Hanqing – poet iz obdobja dinastije
Yuan
Nüxiaowei – pesniško delo iz časa dinastije
Yuan
Deng Yubin – poet iz obdobja dinastije
Yuan
Shinüyuanshe Qiqiu Shuangguan –
pesniško delo iz časa dinastije Yuan
muzej kitajske zgodovine
kovanec po imenu Vzorec cujuja na
bronastem ogledalu
Sadula – poet iz obdobja dinastije Yuan
Prostitutke in cuju – pesniško delo iz časa
dinastije Yuan
Lepe gospe z bogatega dvora – roman iz
obdobja dinastije Ming
Li Guiqing – junakinja romana Lepe gospe
z bogatega dvora
Li Guijie – junakinja romana Lepe gospe z
bogatega dvora
Ximen Qing – negativec v romanu Lepe
gospe z bogatega dvora
gora na severovzhodu Kitajske, na meji z
Severno Korejo
Stara knjiga dinastije Tang
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新唐书
上海足球俱乐部
中国全国体育协
进会
香港南华会
中华足球联合会
远东运动会
八一

xīn táng shū
shànghǎi zúqiú jùlèbù
zhōngguó quánguó tǐyù
xiéjìnhuì
xiānggǎng nánhuá huì
zhōnghuá zúqiú liánhé huì
yuǎndōng yùndònghuì
bāyī

全国足球比赛大
会
中华全国体育总
会
中国足球协会

quánguó zúqiú bǐsài dàhuì

大跃进
中国共产主义青
年团
中华人民共和国
教育部
社会主义教育运
动
走基本主义道路
吴晗
海瑞罢官
姚文元

dà yuèjìn
zhōngguó gòngchǎn zhǔyì
qīngnián tuá
zhōnghuá rénmín
gònghéguó jiàoyù bù
shèhuì zhǔyì jiàoyù
yùndòng
zǒu jīběn zhǔyì dàolù
wú hán
hǎi ruì bàguān
yáo wényuán

毛泽东
江青

máo zédōng
jiāng qīng

邓小平

dèng xiǎopíng

经济改革与对外
开放
蒋介石

jīngjì gǎigé yǔ duìwài
kāifàng
jiǎng jièshí

中华馀运动联合
会
国家希望队
希望杯
萌芽杯
儿童杯
宝贝杯
白云山
邓朴方

zhōnghuá yú yùndòng
liánhé huì
guójiā xīwàng duì
xīwàng bēi
méngyá bēi
ertóng bēi
bǎobèi bēi
báiyúnshān
dèng pǔfāng

Nova knjiga dinastije Tang
Nogometni klub Šanghaj
Državna amaterska atletska dederacija
Kitajske
Klub Južne Kitajske
Kitajska nogometna liga
Igre Daljne Azije
naziv Kitajske ljudske armade, ustanovljena
je bila 1. 8. 1927
Nogometno prvenstvo Nove Kitajske

zhōnghuá quánguó tǐyù
zǒng huì
zhōngguó zúqiú xiéhuì

Vsekitajska državna športna komisija
Kitajska nogometna zveza, v tekstu
imenovana tudi CFA
Veliki skok naprej
Centralna komunistična zveza mladih
Ministrstvo za izobrazbo LR Kitajske
Gibanje socialistične izobrazbe
hoja po buržoazni poti
Wu Han – kitajski zgodovinar in pisec
Odpustitev Hai Ruija – historična drama
Yao Wenyuan – literarni kritik, politik in
član ‘Bande štirih’.
Mao Cetung – prvi voditelj LR Kitajske
Jiang Qing – Maova žena in članica “Bande
štirih”.
Deng Xiaoping - voditelj Kitajske po
obdobju Kulturne revolucije
program ekonomskih reform in odpiranja
svetu
Čankajšek – voditelj nacionalistične stranke
in pozneje diktator na Tajvanu
Nacionalna amaterska atletska federacija s
Tajvana
Ekipa nacionalnega upanja
Pokal upanja
Pokal vzklitja
otroški pokal, za mlajše od 14 let
pokal dojenčkov, za mlajše od 10 let
Baiyunshan – farmacevtska tovarna
sin Deng Xiaopinga
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周恩来
人民体育场
黑哨
致富光荣
假球
健力宝
米卢
人民代表大会
中华共和国最高
人民法院
四书五经
三鹿
国家体育总部
习近平
中国梦

zhōu'ēnlái
rénmín tǐyùchǎng
hēishào

minister v LR Kitajski
Delavski stadion v Pekingu
črna piščalka – izraz, s katerim označujejo
pokvarjene sodnike
zhìfù guāngróng
Deng Xiaopingov citat – obogateti je
veličastno
jiǎ qiú
izraz »jia qiu« označuje nameščeno tekmo
jiànlìbǎo
Jianlibao je podjetje, ki proizvaja osvežilne
pijače
mǐ lú
okrajšava imena srbskega nogometnega
trenerja Veliborja »Bore« Milutinovića
rénmín dàibiǎo dàhuì
Državni ljudski kongres
zhōnghuá gònghéguó zuìgāo Vrhovno ljudsko sodišče LR Kitajske
rénmín fǎyuàn
sìshū wǔjīng
Štiri knjige in pet klasikov
sān lù
mlekarsko podjetje, znano po aferi mleka,
okuženega z melaninom
guójiā tǐyù zǒngbù
Centralna športna administracija
xí jìnpíng
sedanji voditelj LR Kitajske
zhōngguó mèng
»Kitajske sanje« – izgradnja razmeroma
razvite družbe in oživitev kitajskega vpliva
v svetu

11.2 Pogovor z nogometnim strokovnjakom, Veliborjem »Boro« Milutinovićem
Jaz: Halo. Dobar dan.
Bora Milutinović: Dobar dan.
Jaz: Klemen Vrečer zove. Dali je tamo gospodin Bora Milutinović.
Bora Milutinović: Jeste, jeste. Ko zove to?
Jaz: Klemen Vrečer iz Slovenije. Mislim da se me ne sećate, ali upoznali smo se na jednom
MILU kupu u Kini, pre nekih 5, 6 godina, na poslednjom koji je bio.
Bora Milutinović: Eeee, kako godine prolaze. Moj dragi, a?
Jaz: Brzo, brzo. Veoma brzo.
Bora Milutinović: Pa dobro.
Jaz: Tada smo pričali, ja sam u stvari student sinologije iz Ljubljanskog fakulteta i pisao sam
diplomski rad na vezu kineskog fudbala. Tada smo pričali, dali bi mogao da uradim neki kraći
razgovor sa vama na temu kineskog fudbala. Tada ste mi rekli da, dali ste mi ovaj broj i vaš
email – boramundijal@hotmail.com .
Bora Milutinović: Da, da, da. To je to. Dobro.
Jaz: Možda sada imate vremena, ili da vas pozovem u neko drugo vreme?
Bora Milutinović: Sad imam vremena ako želite, sad i mogu. Jel ću treba malo kasnije da odem,
dobro, sad mogu.
Jaz: Može sada, odlično.
Bora Milutinović: Može.
Jaz: Samo malo, da vidim ako se snema, jer mi treba transkripcija za fakultet. Dobro, dali mogu
da počnem s pitanjima? Imam samo pet, šest pitanja, tako da će to biti veoma brzo. Drago mi je
da ste si uzeli vreme.
Bora Milutinović: Dobro.
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Jaz: Moje prvo pitanje bi bilo, kako se sećate istorijskog plasmana sa Kineskom reprezentacijom
na Svetsko prvenstvo 2002? To je bio prvi, istorijski plasman za Kinu. Verovatno je tada euforija
bila ogromna?
Bora Milutinović: Pa dobro. Prvi put… Bio sam presretan, da je moj tim, da su moji igraći mogli
da… smo mogli da se kvalifikujemo na Svetsko prvenstvo i u isto vreme to je velika satisfakcija
celog Sveta. Na primer, ako jedna mala zemlja se raduje, ali kad se Kina raduje to je jedan
izvanredan osećaj. Kad možeš da doprineseš, da se tako puno ljudi raduje, to je jedan zaista
divan osečaj.
Jaz: Odlično. Miljarda i više ljudi, i verovatno je …
Bora Milutinović: Pa dobro, koliko bilo, ogroman broj ljudi upoređjući sa drugim zemljama.
Jaz: Mh, dali se ponekad vraćate u Kinu? Jel se Kinezi sećaju toga …
Bora Milutinović: Da, da. Dobro, za mene Kina je… Ja sam vezan za Kinu emocionalno,
pogotovo iz jednog prostog razloga to su ove kvalifikacije i zato što sam u Kini započeo moju
trenersku karieru godine 77, tako da je to 41 godina od mog početka trenerskog rada, zato sam
presretan kad se vraćam u Kinu. Osećao sam se izvanredno u tom kineskom ambientu.
Jaz: Odlično, odlično. Idemo još na malo manje pozitivnije teme. Od ovih kvalifikacija za
Svetsko prvenstvo 2002, Kina se više nije kvalifikovala na Svetsko prvenstvo. Gde vidite razloge
za kineski neuspeh?
Bora Milutinović: Pa da vam kažem nešto pre svega, o tome ja ne bi želeo da pričam, jer to
trebaju da pričaju oni ljudi koji se nisu kvalifikovali. Ja jedino mogu da pričam o našim
kvalifikacijama, načinu i kako smo radili a ne kako se oni nisu kvalifikovali. Nažalost, nažalost,
ko je vodio te reprezentacija one treba da pitate zbog čega se nisu kvalifikovali. Ja jedino mogu
da govorim o kvalifikacijama moga tima, kako je bio brilijantan. Mi smo od 14 utakmica dobili
12, jednu igrali nerešeno i poslednju izgubili u zadnjom minutu igre. Prema tome u tim
kvalifikacijama i utakmicama Kina je bila posle Argentine najuspešniji tim i to je još jedna
satisfakcija u mom trenerskom radu.
Jaz: Dobro. U stvari ovaj diplomski rad i malo istražuje razloge neuspeha, ali ne mislim samo na
razloge neuspeha članske reprezentacije. U stvari gledam i na razvoj mladih generacija. Neki
kažu da ima kineska kultura neki negativan uticaj na grupne sportove, kao su košarka, fudbal,
rukomet. Drugi misle, da se kineska politika previše meša u sport, treći kažu da jednostavno
premalo dece igra fudbal i da nemaju uslova za to. Možda imate komentar za ovo?
Bora Milutinović: Pa dobro. Svako pronalazi razloge i svako ima svoje razmišljanje i to treba da
poštujemo. Ali ja od svega ovoga što ste spomenuli, ni jednu od tih prepreka nisam imao.
Jednostavno, mi smo uspeli da se kvalifikujemo, imali smo mlad tim, igraće koji nisu imali
posebno iskustvo ali su se borili za taj tim i radili…
Jaz: Halo. Halo.
Bora Milutinović: Šta, ovo prekinulo…
Jaz: Prekinulo je da, zovem iz Skypa tako da se je poziv završio, izvinite.
Bora Milutinović: Ništa, ništa.
Jaz: Samo još tri pitanja. Skoro smo na kraju, neću vam uzeti previše vremena.
Bora Milutinović: Dobro.
Jaz: Tako da smo završili s ovim šta fali do uspeha. Ustvari ste veoma pozitivni, da je sa vašom
generacijom sve bilo OK, da su bili mladi momci, koji su …
Bora Milutinović: Da vam kažem, trebate to da istaknete.
Jaz: Naravno, nema problema.
Bora Milutinović: Treba da istaknete, da u svakom poslu važno je iskustvo.
Jaz: Mh, naravno.
Bora Milutinović: I naravno zahvaljujući mom iskustvu mogao sam da stvorim taj tim, koji je
bio pobednički. Razumete? Od svih tih stvari, uvek ima toliko da se sve lepo završi.
Jaz: Mh, dobro. Kako vidite budućnost kineskog fudbala? I dali je razvoj na pravom putu?
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Bora Milutinović: Pa to će rezultati da pokažu. Samo rezultati mogu da pokažu, dali su na
pravom putu ili ne.
Jaz: Mh, mh. Dali su investicije po vašem mišljenju ispravno, pravilno razpoređene? Jer sada
Kinezi troše veliko novca za dovođenje stranaca.
Bora Milutinović: Da vam kažem nešto. Ja mislim da sam dao odgovor.
Jaz: Aha.
Bora Milutinović: Rezultati će govoriti da li je ili nije.
Jaz: Mh, razumem.
Bora Milutinović: Drugo je nekorektno da ja pričam.
Jaz: Aha, OK. Tako da, šta mislite kad možemo očekivati da Kina osvoji Azijski kup ili da se
ponovo kvalifikuje na Svetsko prvenstvo?
Bora Milutinović: Pa to već oćekujemo 16 godina. Nadam se da nećemo ćekati još 16 godina,
verovatno neću doživjeti. Razumeš, haha?
Jaz: Razumem, haha.
Bora Milutinović: Šalim se, šalim naravno. Nadam se da to već sad treba da se pokažu rezultati.
Mnogo dugo su čekali da pokažu rezultate, u koliko rade ispravno mislim da Kina treba da bude
umešana na Svetskom prvenstvu.
Jaz: Aha, razumem. Dobro, za kraj da vas pitam. Sad živite u Kataru, radite za ovo Svetsko
prvenstvo u Kataru. Kakvi su vaši planovi za buduće?
Bora Milutinović: Pa dobro, da kažem jedan trener on nema budućnost, ali ja sam ovde
zadovoljan dokle sam tu, kad odem ponovo novo od početka. Ali ja sam ovde, dobro, sa nadom
da ću biti ovde na Svetskom prvenstvu.
Jaz: Dobro. Naljepša hvala, to je bio bit mojih pitanja. Veoma sam zahvalan za ovo vreme koje
ste mi dali.
Bora Milutinović: A šta je vaše razmišljanje zbog čega oni nemaju uspeha? Po vama?
Jaz: Čitam različite teorije od nekih kultoroloških do nekih da ima uopće premalo dece koja igra
fudbal, jer Kinezi ističu školovanje ispred sporta, tako da, ustvari kad gledam po Pekingu, kad
sam živio tamo nije bilo puno dece koja igra fudbal, da trenira.
Bora Milutinović: Ali je sigurno ima dovoljno da, ali treba da imaš oko da pronađeš, to je važno.
Jaz: To je važno. Tako da problem je možda u stroci.
Bora Milutinović: U čemu?
Jaz: U kineskoj stroci, u trenerima, skautima koji traže talente.
Bora Milutinović: Pa dobro, ali u glavnom su sada stranci. Što bi kod nas rekli otom-potom, ali
uvek mogu da nađu izgovor.
Jaz: Pa dobro, oćekivali bih od tako velike Kine da se barem kvalifikuje na Svetsko prvenstvo.
To bi već bila velika stvar.
Bora Milutinović: Pa velika stvar je bila, ali treba da rade pravilno. Kad se završe kvalifikacije
mogu da sudim na osnovu rezultata ako su radili ili nisu radili dobro.
Jaz: Mh.
Bora Milutinović: Eto, baš mi je drago. Puno poljubaca, čau čau.
Jaz: Najlepša hvala, doviđenja.
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Izjava o avtorstvu
Izjavljam, da je diplomsko delo v celoti moje avtorsko delo ter da so uporabljeni viri in literatura
navedeni v skladu z mednarodnimi standardi in veljavno zakonodajo.

Celje, 16. oktober 2018

Klemen Vrečer
(lastnoročni podpis)
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