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Předmluva
Zdůvodnění výběru práce
Téma politické reformy v komentářích Bao Tonga (Bào Tóng 鮑彤) bylo přirozeným vyústěním
diskuse ohledně výběru tématu s vedoucím práce, s ohledem na zájem o soudobé dění v ČLR.
Problematika současné Číny a reformních prodemokratických snah v ČLR je zajímavým
fenoménem, kterému jsem se rozhodla věnovat hlouběji v rámci bakalářské práce. K obecnému
stavu bádání práce přispěje přidáním perspektivy na nahlížení politické reformy z pohledu
bývalého vysokého stranického funkcionáře Bao Tonga, který od 90. let žije v domácím vězení
v Pekingu, ale zároveň je publicisticky činný, jeho výbor esejí, s nímž pracuji, do dnešní doby
nebyl přeložen do jiných jazyků, pracovala jsem tedy výhradně s tímto čínským pramenem.
Téma je zasazeno do období mezi lety 2001 a 2011, ze kterého pochází vybrané eseje a popisují
reformní snahy z těchto let i z dřívějších, v některých esejích Bao Tong vzpomíná a popisuje
reformní snahy v minulosti, zejména za období, kdy Zhao Ziyang (Zhào Zǐyáng 赵紫阳)
působil jako generální tajemník KS Číny (Zhōngguó Gòngchǎndǎng 中国共产党).

Metodologie
V mé práci jsem použila dva standardní metodologické přístupy užívané v politologii
a mezinárodních vztazích, a to metodu případové studie a diskurzní analýzy. Tyto dva přístupy
se v práci doplňují a prolínají. Metody jsem nastudovala v díle Jak zkoumat politiku autora Petra
Druláka.
První použitou metodou výzkumu je diskurzní analýza, která vychází ze snahy analyzovat
určitý problém prostřednictvím subjektivních významů, jež mu přikládají vybraní jedinci
(Drulák 2008: 10). Nejprve je třeba termín diskurz definovat, protože je v dnešní době slovem
velice nadužívaným aniž by jeho uživatelé očividně znali jeho význam a zaměňují jej se slovy
jiných významů. Slovo diskurz má dva významy, první význam je abstraktní jazykový prvek
sociálního života (jazyk, neverbální komunikace, obrazová komunikace). Druhým významem
je diskurz coby způsob zobrazení určité oblasti sociálního světa (Drulák 2008: 102). Diskurzní
analýza je analýzou psaného a mluveného projevu jedince. Diskurzní analýza nepřistupuje
k textu jako ke znázornění reality, u kterého bychom mohli hodnotit jeho objektivitu
a pravdivost, jelikož neexistuje pravý význam za jazykovým znázorněním. Diskurzní analýza
tedy neklade otázku po pravdivosti dokumentu, ale zkoumá, jakým způsobem lidé skrze text či
soubor textů konstruují smysl a význam subjektů a aktivit sociálního světa (Drulák 2008: 93).
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Diskurzní analýza je součástí širší skupiny přístupů, které můžeme souhrnně označit jako
analýza textu. Jedním z cílů diskurzní analýzy je uchopení způsobu, jakým je realita sociálně
konstruovaná skrze jazyk a významotvorné praktiky. Kritická diskurzní analýza využívá
detailní analýzu textu. Ve své práci využiju metody známé jako Foucaultovská historická
diskurzní analýza. Tato metoda diskurzní analýzy se liší od jiných přístupů k diskurzní analýze
v jednom důležitém ohledu. Zajímá se o obsah výroků spíše než o formální vlastnosti textu
(Drulák 2008: 106). Diskurzní analýza představuje poměrně širokou rodinu přístupů
zkoumajících jazyk v jeho sociální dimenzi a významotvortné aktivity lidí. Jejich společným
východiskem je chápání textu, mluveného projevu a jiných forem komunikace jako svébytného
objektu vědecké analýzy (Drulák 2008: 122). Tedy při úrovni společenského a politického
diskurzu v ČLR na konci 80. let 20. století mohl generální tajemník komunistické strany Číny
Zhao Ziyang jen těžko uvažovat o předání moci komunistické strany jiným politickým
uskupením. V úvodní části práce je vymezena histore komunistické strany Číny, historická linie
reforem v Číně a struktura komunistické strany Číny. Jedná se o popis společenského
a politického diskurzu dané doby, který bylo potřeba nadefinovat a čtenáři bylo potřeba
umožnit orientaci v něm.
Druhou metodou je metoda případové studie, která je v politologii jednou z nejčastěji
užívaných metod výzkumu. Je nutné rozlišit termíny případ a případová studie. Případ je
dostatečně ohraničený aspekt historické epizody či dostatečně ohraničená epizoda sama o sobě.
Případ může být také definován jako určitý subjekt, uzavřený systém, který má jasné hranice
a svou vnitřní logiku fungování a svou specifickou podstatu (Drulák 2008: 32). Případová
studie je detailní analýzou případu, který byl zvolen jako objekt výzkumu. Jejím cílem je
poskytnout hluboké porozumění nebo příčinné vysvětlení vybraného případu. Musí zohlednit
celkový kontext události či objektu (sociální, politický, historický), fenoménu či děje a musí
zároveň poskytnout komplexní náhled na téma (Drulák 2008: 33). Má práce vykazuje rysy
instrumentální případové studie, jelikož její hodnota spočívá nikoli ve studovaném fenoménu
samotném, ale v přínosu, který skýtá obecnějšímu, teoretickému poznání. Případ je zkoumám
v nezmenšené hloubce, historickému kontextu je věnována nemenší pozornost. To vše slouží
sledování jiného cíle než k poznání fenoménu, který je studován (Drulák 2008: 35). Tedy
studováním Bao Tongových esejí, což je předmětem mé případové studie, nesleduji obsah
a výpovědní hodnotu esejí samotných, ale sleduji obecnější cíl, a to charakter politické reformy
v ČLR. Někteří badatelé se domnívají, že případové studie se vyznačují mnoha chybami,
z nichž jako největší uvádějí to, že z jednoho případu nelze zobecňovat, a proto nemohou
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dostatečně přispívat k vědeckému poznání, ovšem vědecké poznání nemusí vždy nutně
vycházet ze zobecňování. Naopak detailní porozumění jedinečnému případu je vědecky stejně
hodnotné (Drulák 2008: 35). Předmětem výzkumu je obecný fenomén (politická reforma
v ČLR), jehož povahu chci prozkoumat, případ je konkrétní událost či jev (v případě této práce
se jedná o Bao Tongovy eseje)., který použiju pro detailní zkoumání obecnějšího fenoménu.

Struktura práce
V úvodní části práce nejdříve celé téma zasadím do obecnějšího historického pozadí. Uvádím
také stručnou historii reformních snah v ČLR od konce 19. století a v průběhu 20. století. Za
nutné také považuji začlenění definic a osvětlení základních používaných politických pojmů
k tématu. Popisuji také, jak funguje politický systém ČLR, tedy strukturu KS Číny, organizaci
státních funkcí a jejich vzájemnou propojenost. Dále definuji pojem politická reforma
a charakterizuji chronologicky reformní snahy v ČLR v letech 1978–2003. Představím osobu
samotného Bao Tonga a dle jeho esejí vysleduji závěry práce, a to, co je podle Bao Tonga
politická reforma (Zhèngzhì gǎigé 政治改革) v ČLR, jak by měla vypadat a jaké jsou konkrétně
jeho požadavky.

Komentář k výběru literatury
Výbor Bao Tongových esejí Bao Tong Wenji (Sebrané texty) je jediným uceleným výborem
autorových esejí vydaným knižně. Autor hojně publikuje také v elektronické podobě, zejména
potom na stránkách Radio Free Asia, kde jsou jeho eseje překládány také do angličtiny.
Autor se věnuje různým tématům ze soudobé politiky, převládá téma politické reformy, na které
se ve své práci zaměřuji. Kniha je strukturována po jednotlivých letech, ve kterých eseje napsal.
Eseje nejsou rozděleny podle tématických okruhů, což místy způsobuje nepříliš snadnou
orientaci v textu. V různých letech se vyjadřuje k různým tématům, téma politické reformy je
hojnější v pozdějších letech a vrcholí rokem 2009, ve kterém se na téma politické reformy
zaměřuje největší počet esejí.
Dílo vydal autorův syn Bao Pu v hongkongském nakladatelství New Century Media
& Consulting, Co. Ltd., na pevninské Číně je kniha zakázaná. Dílo čítá dohromady přibližně
500 stránek, což je na výbor krátkých esejí, komentářů a zamyšlení k různým tématům poměrně
velký rozsah. Při analýze pramene jsem postupovala tak, že z každého roku jsem se snažila
vybrat eseje vyjadřující se nějakým způsobem k mnou zkoumanému tématu politické reformy
a ve zbývající části pramene jsem vyhledala, kde všude a jakým způsobem se o politické
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reformě zmiňuje. Dílo samotné není přeložené do angličtiny. Pouze eseje publikované online
jsou někdy překládány do angličtiny. Jedná se o texty žurnalistické povahy, autor se většinou
zamýšlí nad nějakým tématem, nabízí na něj svůj názor a vhled a navrhuje východiska.
Důležitým zdrojem Bao Tongových argumentů jsou knižně vydané a opoznámkované Zhao
Ziyangovy vzpomínky. Zhao Ziyang před smrtí nahrál na kazety své vzpomínky, ve kterých ze
svého pohledu líčil a vysvětloval dobové dění. Vzpomínky vyšly v knize Prisoner of the State
z roku 2005. Zhao Ziyangův a Bao Tongův osud jsou si v mnohém podobné, Zhao Ziyang byl
také držen v domácím vězení, i když ve volnější formě než Bao Tong. Bao Tong byl použit
trochu jako obětní beránek, protože Zhao Ziyanga, který byl nejvyšším představitelem
ČLR, nebylo vhodné vyslýchat a uvrhnout jej do vězení, a tak k tomuto účelu posloužil právě
Bao Tong. Byla to svým způsobem demonstrace toho, co by se mohlo stát někomu, kdo by měl
podobné názory a zastával podobná stanoviska jako Zhao Ziyang a Bao Tong.
Ze západních badatelů se tématu politické reformy věnuje například Merle Goldman v díle
Sowing the Seeds of Democracy in China či Tony Saich v díle Governance and Politics of
China, soudobým záležitostem, spojeným s úřadujícím prezidentem Xi Jinpingem, se věnuje
například Willy Wo-Lap Lam ve svém díle Chinese Politics in the Era of Xi Jinping. Západní
badatelé si pod pojmem politická reforma většinou představí odevzdání monopolu politické
moci komunistické strany ve prospěch liberálního demokratického státního zřízení. Čínští
badatelé jsou ve svých názorech a prohlášeních více zdrženliví a tvrdí, že po událostech na
Náměstí nebeského klidu ze 4. 6. 1989 byly a jsou veškeré prodemokratické reformní snahy
předurčeny k zániku.
Při kompozici práce jsem pracovala také s novinovými články v angličtině, které se vyjadřují
na téma politické reformy v současné Číně. Novinové články představují cenný zdroj informací
o nejsoudobější politice, jelikož o nejsoudobějších jevech není napsána žádná literatura.
Publicistické texty tak tvoří důležitou součást reflexe aktuálních politických témat a jejich
zasazení do kontextu.

1 Úvod
Politická reforma je v ČLR důležitým a hojně diskutovaným tématem už od přelomu
19. a 20. století 1 , kdy se o ní začalo mluvit poprvé. Tuto tématiku s napětím pozorují
a komentují také zahraniční média a široká veřejnost, protože to určuje, jak bude Čína
1

Sto dní reforem a reformy za dynastie pozdní Qing
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v budoucnu vypadat, jakým směrem se bude ubírat, a to bude mít celosvětové konsekvence. Ve
své bakalářské práci budu sledovat reformní snahy od konce osmdesátých let, kdy se jednalo
o pokus o změnu čínského politického systému, kdy Zhao Ziyang coby generální tajemník
komunistické strany2 zastával názor, že by Čína v rámci rozsáhlé politické reformy měla zavést
svobodné volby a další prvky západní liberální demokracie.
Ve své práci se budu opírat o čínské texty Bao Tonga, který byl Zhao Ziyangovým politickým
poradcem. Zhao Ziyang byl vysokým stranickým politikem a působil jako generální tajemník
komunistické strany Číny v letech 1987–1989, poté (24. 6. 1989) byl odvolán Deng
Xiaopingem (Dèng Xiǎopíng 邓小平), který vydal rozkaz k násilnému potlačení studentských
demonstrací na Náměstí nebeského klidu (Tiān´ānmén 天安门) v Pekingu 4. 6. 1989. Bao Tong
se ve svých politických esejích a komentářích dotýká různých témat týkajících se soudobé
čínské politiky, a zejména tématu politické reformy a demokratizace. Úkolem práce je z jeho
komentářů vypozorovat, co dle jeho slov znamená „politická reforma“, zda chce docílit
pluralitní demokracie nebo chce, aby u vlády i nadále zůstala komunistická strana, ovšem aby
prošla procesem demokratizace. Je zajímavé tyto myšlenky sledovat, protože Zhao Ziyang coby
generální tajemník Komunistické strany Číny podle mnohých autorů inklinoval postupně
k úplné demokratizaci Číny, bylo tedy zajímavé uvažovat, jakým směrem by se Čína ubírala,
kdyby zůstal u moci. Deng Xiaoping Zhao Ziyanga ze začátku podporoval, ale ukázalo se, že
jen proto, aby prosadil své zájmy. Nakonec však Zhao Ziyanga odstranil, posílil svou pozici ve
straně, jakož i moc celé komunistické strany. V úvodu práce nastíním politické pozadí dané
doby, zasadím téma do dobového kontextu a stručně vysvětlím teoretické pojmy týkající se
politiky, demokracie, politické reformy, atd., které se vztahují k mé práci.
Práce usiluje o zodpovězení otázky, co si Bao Tong, autor esejí, ze kterých čerpám, představuje
pod pojmem politická reforma. Jak by podle něj měla vypadat v Číně, zda by mělo jít o změnu
celého politického systému, což by zahrnovalo předání moci ve prospěch demokratického
státního zřízení nebo by pouze mělo jít o další, hlubší a důkladnější zavádění prvků demokracie
v rámci stávajícího režimu. Tyto snahy o politickou reformu je zajímavé sledovat, protože se
jedná bezesporu o velice aktuální fenomén a trend, o kterém se mluví a bude mluvit a Bao Tong
je jednou z hlavních postav, které se na toto téma vyjadřují v ČLR Jelikož se jedná o velice
populární téma, které si nejširší veřejnost žádá, vyjadřují se k němu i prezidenti ČLR, včetně
toho současného.

2

Zhao Ziyang byl generálním tajemníkem od listopadu 1987 do konce června 1989, kdy byl odvolán
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Ke stávajícímu stavu poznání chci přispět probádáním tématu politické reformy v ČLR zevnitř.
Zvenčí se k tématu vyjadřuje mnoho zahraničních autorů, ale osobnost a dílo Bao Tonga coby
politického poradce Zhao Ziyanga a vysoce postaveného komunistického funkcionáře je
ojedinělá možnost poznat, jak si politickou reformu představuje on. K tomu se vyjadřuje ve
svých esejích a článcích.

1.1 Historické pozadí
1.1.1 Poznámka k historickému dění s přihlédnutím na politickou reformu
a demokratizaci
Úvahy o demokracii nejsou v Číně bezprecedentní – už za pozdní dynastie Qing (1644–1911)
se spojovali studenti vracející se ze studijního pobytu na Západě či v Japonsku s některými
čínskými literáty, aby společně bojovali za demokratické principy. Během kampaně 100 dní
reforem v roce 1898 se mladí intelektuálové snažili reformovat konfuciánské učení. Zde se dá
vystopovat určitá analogie s tím, kdy se intelektuálové snažili reformovat systém učení
marxismu-leninismu po „Kulturní revoluci“ (Wúchǎnjiējí Wénhuà Dàgémìng 无产阶级文化
大革命). Kuomintang (Guómíndǎng 国民党) po Xinhaiské revoluci v roce 1911 dokonce
založil parlament, který fungoval pět měsíců, pak byl ale rozehnán armádou. V období

mezi

léty 1916–1928 za vlády militaristů neexistovala v Číně jednotná jurisdikce. V roce 1919
Májové hnutí volalo po demokracii a „vědeckém“ přístupu k politice. Čankajškova (Jiǎng
Jièshí 蒋介石) autoritářská vláda v letech 1928–49 demokracii potlačovala, ovšem tento režim
byl neschopný zcela eliminovat diskuzi o demokracii. Roku 1949 se k moci dostal Mao Zedong
(Máo Zédōng 毛泽东). V ústavě je nepřímo zakotvena vedoucí úloha komunistické strany a byl
nastolen absolutní zákaz zpochybnění tohoto systému a prosazování demokracie. Za Deng
Xiaopinga došlo k jistému myšlenkovému uvolnění, myšlenky a diskuze o demokracii byly
znovu tolerovány. Demokratická elita a bývalí Rudí gardisté (Hóngwèibīng 红卫兵) zastávali
podobné názory a stanoviska. Demokratickou elitu tvořili vysoce postavení politici, kteří se
soustřeďovali kolem Hu Yaobanga (Hú Yàobāng 胡耀邦) (generální tajemník komunistické
strany Číny v letech 1980–87, poté byl nahrazen také proreformně zaměřeným Zhao Ziyangem).
V centru této demokratické elity, jak uvádí Goldman, byli marxističtí teoretici, kteří chtěli po
hrůzách „Kulturní revoluce“ redefinovat a případně doplnit ideologickou platformu
komunistické strany, která spočívala na marxismu, leninismu a idejích Mao Zedonga o liberální
demokratické prvky. Byli mezi nimi i novináři, spisovatelé a vědci (Goldman 1994: 1). Hu
Yaobang i Zhao Ziyang tuto demokratickou elitu zaštiťovali, zastávali podobné názory jako
8

členové této elity. Ovšem její členové si představovali rychlejší a důslednější zavádění reforem.
Jejich představa demokracie byla odvozena od přímého významu tohoto slova, vláda lidu.
Principy například právního státu a institucionalizované limity státní moci jim byly cizí. Za
Deng Xiaopinga demokratická elita zdůrazňovala potřebu vlády lidu, spravedlivých voleb
a vlády zákona, ovšem právo se považovalo za mocenský nástroj, nikoliv za nástroj kultivace
společenských poměrů. V osmdesátých letech demokratická elita zdůrazňovala, že právo by
mělo být používáno k ochraně občanských a individuálních práv, ovšem tato práva byla státem
dána, a tak jím mohla být také odebrána. (Goldman 1994: 8)
Hu Yaobang vyzval skupinu reformně zaměřených politických lídrů, aby kritizovali Maovu
ideologii a některé aspekty ortodoxního marxismu-leninismu, pokud se drželi v mezích, která
neohrožovala dominantní postavení komunistické strany. Tyto meze byly brzy překročeny
a reformisté měli proti sobě nejen staré stranické konzervativce, ale i Hu Yaobanga
samotného, který se přikláněl spíše k reformě zevnitř než zvenku, což bylo představou
reformistů.
Reformisté v ekonomické sféře podporovali oddělení státu a podnikání, další dekolektivizaci
zemědělství, byli pro zakládání nových podniků (soukromých a zahraničních), byli pro přerod
k tržní ekonomice a intenzivně podporovali vysílání studentů do zahraničí a zvali zahraniční
studenty do Číny. Podpořili znovuzaložení osmi „demokratických“ a ostatních malých
politických stran 3 , které vznikly v čtyřicátých letech a byly zničeny během Kampaně proti
pravičákům (Fǎn yòupài dòuzhēng 反右派斗争) v roce 1957. Přizvali představitele těchto stran,
aby se účastnili diskuze o otázkách politiky, ovšem veškerá činnost těchto stran byla pod
dozorem komunistické strany. Představitelé těchto nekomunistických stran se ovšem nemohli
aktivně podílet na politice, mohli diskutovat ideologii, ale nemohli ji reálně změnit. Cílem bylo
posílení systému, ne jeho podkopání.
Deng Xiaoping zavrhl soustředění moci v rukou jedné osoby, ovšem vytvořil oligarchii, jak
zmiňuje Goldman (Goldman 1994: 17), jíž byl vůdčí osobností, mnoho se tedy nezměnilo.
Většinou byl zajedno s proreformně založenými politiky. Hu Yaobang byl spíše pro změny
v politickém systému, Zhao Ziyang byl pro dalekosáhlé ekonomické a administrativní reformy
spíše než politické, ale uvědomoval si, že je nutno nějak politicky reagovat na rozšiřující se
pluralitů zájmů ve společnosti. Deng Xiaoping zastával neutrální pozici mezi reformisty
3

Revoluční výbor čínského Kuomintangu; Čínská demokratická liga; Čínské demokratické sdružení pro
budování státu; Čínské sdružení pro prosazování demokracie; Demokratická strana čínských rolníků a dělníků;
Strana snahy o spravedlnost; Společnost 3. září a Liga pro demokratickou správu Tchaj-wanu.
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a konzervativci a přikláněl se na jednu či na druhou stranu podle aktuální mocenské konstelace.
Nakonec se přiklonil ke konzervativcům, když v roce 1989 odvolal z funkce generálního
tajemníka komunistické strany Zhao Ziyanga a nechal násilně potlačit protesty na Náměstí
nebeského klidu. Za vlády Deng Xiaopinga vývoj neustále osciloval mezi uvolněním
a přitahováním otěží, stejně jako za Mao Zedonga. Během kampaní proti reformistům se
konzervativci snažili tyto kampaně aplikovat i na ekonomickou sféru. Deng Xiaoping se tudíž
rychle zase přiklonil k reformistům, aby nebyly zastaveny ekonomické reformy (Jīngjì gǎigé
经济改革). Kampaně za Deng Xiaopinga byly namířeny proti demokratické elitě, nebyly to
ovšem likvidační kampaně jako za Mao Zedonga, protagonisté ztratili členství v komunistické
straně, ale nebyli odstraněni, stále se mohli veřejně vyjadřovat.
I když ústava zaručovala základní práva jako svobodu slova, tisku, shromažďování, sdružování
a demonstrací, neexistoval žádný zákon, který by tato práva ošetřoval. Za Deng Xiaopinga v 70.
letech byla komunistická strana ochotna povolit určité svobody, stejně pak ale všechny
demonstrace a jejich organizátory tvrdě stíhala. Demokratická elita ztratila víru v to, že by
politickou reformu bylo možné provést zevnitř, v rámci strany, a s tím rostla její deziluze
a rozčarování.

1.1.2 Historie politických reforem na nejnižších správních úrovních v Číně
Autorky se ve své knize Grassroots Political Reform in Contemporary China nesoustřeďují
primárně na otázku demokratizace, jak by se z názvu knihy mohlo zdát, ale na potlačování
korupčního chování v řadách politiků a posilování zodpovědnosti politiků na nejnižších
správních úrovních (města a vesnice). Komunistická strana Číny i v současnosti podporuje
reformy na nejnižších úrovních, jako jsou například volby, protože doufá v oživení místních
stranických autorit, které zaručí přežití komunistického stranického režimu. Pro řadové
obyvatelstvo mají tyto reformy na nejnižších úrovních větší význam, protože jeho prioritou jsou
spíše zkorumpovaní úředníci než celostátní svobodné volby.
Reformy prováděné od nejnižších správních úrovní nejsou v Číně ničím převratným. Už za
pozdních let dynastie Qing (1901–1911) byly vyhlašovány reformy v tomto duchu. Reformy
podporovaly místní samosprávu ve snaze udržet vládu dynastie. Kuomintang, který vládl na
území Číny v letech 1927–1949 rovněž podporoval reformy na nejnižších úrovních coby
obranu proti rostoucí popularitě komunistů. Ani jedna z těchto raných reformních snah však
nezaručila udržení stávajícího režimu.
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Tyto nevydařené dřívější pokusy o reformy ukazují, že reformy nařízené autoritářským
režimem jen těžko vedou k demokratizaci a otázkou je, zda současné reformy vedou k posílení
nebo naopak podkopání moci čínského stranického režimu. Od té doby, co Deng Xiaoping
v pozdních semdesátých letech představil své úspěšné ekonomické reformy, panovalo
všeobecné přesvědčení, že půjdou nevyhnutelně ruku v ruce s politickou transformací nebo
dokonce povedou ke kolapsu stávajícího režimu. Čína sice zažila několik obtížných období
během přechodu moci od jednoho čínského vůdce k následujícímu, ale ani jedna z těchto změn
neměla vážnější dopad na podstatu režimu. Je otázkou, zda rychlé ekonomické reformy musí
nutně být následovány politickou reformou. (Perry, Goldman 2007: 3)
Reformní snahy za pozdní dynastie Qing v letech 1860–1911 byly motivovány snahou bránit
se rostoucímu ohrožení ze strany západních mocností. Konaly se tři zásadní reformní pokusy.
V prvním případě jde o Hnutí za sebeposílení (Yángwù Yùndòng 洋务运动) (60.–90. léta 19.
století), které se soustředilo hlavně na modernizaci armády a průmyslu. Snahy Hnutí 100 dní
reforem (Wùxū Biànfǎ 戊戌变法) (červen až září 1898) se rozšířily i do dalších oblastí, a to
vzdělání, práva a politiky. Během těchto prvních dvou reformních pokusů zastávali
představitelé těchto hnutí názor, že díky silným místním samosprávním jednotkám se Čína
nejlépe ubrání cizím mocnostem i v celostátním měřítku. Třetím hnutím bylo Hnutí nové
politiky, které bylo ve snaze zavést politické reformy na nejnižších správních úrovních
nejdůslednější. V roce 1905 byla v Šanghaji vytvořena první demokratická instituce na území
Číny, městská rada, ve které prakticky neexistovala politická korupce (Perry, Goldman 2007: 5),
problémy a otázky byly řešeny na veřejných schůzích a rozhodnutí probíhala na základě
hlasování. Před revolucí v roce 1911, která znamenala pád čínského dynastického zřízení,
existovalo po celé Číně už na pět tisíc samosprávních rad na úrovních měst, okresů a krajů.
Volby do těchto rad ovšem nebyly až tak svobodné, jak by se mohlo zdát. Noví zástupci do
nich byli totiž většinou voleni těmi, kteří už ve funkcích byli. Revoluce roku 1911, která svrhla
dvoutisíciletou imperiální vládu, byla z velké části umožněna prosazováním lokální autonomie
a jejím rostoucím vlivem. Reformy na nejnižších úrovních vlády tedy spoluzapříčinily pád
dynastie Qing.
Čínská republika (Mínguó 民国), která byla vyhlášena 1. 1. 1912, byla obdobím politického
kvasu, kdy se počet lidí s volebním právem rozrostl o desítky milionů lidí. Navazovalo se na
qingské Hnutí nové politiky a na nejnižší samosprávní jednotky bylo delegováno čím dál tím
více pravomocí. Prezident Yuan Shikai (Yuán Shìkǎi 袁世凯) plošně zakázal městské rady, což
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se odrazilo v dočasném zastavení experimentování s demokracií na nejnižších správních
úrovních. Decentralizovaný systém výběru daní se ukázal být efektivním, čemuž se místní
politici nebránili, ekonomika rostla, a to mělo za následek, že se etablovali různí místní „výběrčí
daní“, překupníci a mafiáni. V roce 1927 byl ustaven nový režim, k vládě se dostal Kuomintang
a jedním z jejich prvních kroků bylo znovuzavedení menších samosprávních celků, na což Sun
Yatsen (Sūn Yìxiān 孙逸仙) pohlížel jako na důležitý krok vstříc národní jednotě a síle. Moc se
ovšem opět soustřeďovala v rukou lidí, kteří hromadili majetek a vliv a politiku brali jako cestu
k osobnímu obohacení spíš než jako nástroj pro zajištění všeobecného blaha. Republikánská
vláda byla příliš zaneprázdněna válkou proti Japonsku a komunistům, a tak se reformu zavádění
samosprávních celků nepodařilo důsledně prosadit. Když vláda neměla čas zabývat se
reformami na nejnižších úrovních, ujaly se této iniciativy nevládní organizace. Jednou z
takových iniciativ byla „Rekonstrukce venkova“ a zaměřovala se na rozvoj venkovských
oblastí v aspektech modernizace zemědělství, zdravotní péče a venkovského průmyslu. Druhou
iniciativu tvořily různé misionářské křesťanské organizace, které poskytovaly hlavně vzdělání.
Tyto organizace ovšem neměly sílu zabránit nenasytným výběrčím daní v kumulaci moci a
majetku a zkorumpované policii v nezákonných praktikách.
Po založení ČLR v roce 1949 se komunisté soustředili hlavně na rozvoj silné armády
a bezpečnostního aparátu. Od založení komunistické strany v roce 1921 až do založení ČLR
v roce 1949 kladla komunistická strana důraz na organizování dělníků a rolníků. V rámci toho
komunistická strana experimentovala s řadou politických institucí na nejnižších úrovních.
V období Jednotné fronty (Guógòng hézuò 国共合作) (1924–1927), kdy komunistická strana
soustřeďovala svůj zájem zejména na města, přejmenovala systém demokraticky volených
shromáždění zástupců na systém bolševických sovětů4 (Perry, Goldman 2007: 9). Podobný sled
událostí se udál na venkově, kde rolnická shromáždění byla začleněna do sovětských vlád. Po
Dlouhém pochodu (Chángzhēng 长 征 ) (1934–35) se komunsitická strana snažila udržet
podporu ze strany rolníků, a tak představila několik programů určených k rozvoji venkova.
Jednalo se o vzdělání a industrializaci venkova, tento program také zahrnoval balíček
politických reforem, který se jmenoval Nová demokracie (Xīn Mínzhǔzhǔyì 新民主主义),
jehož základním kamenem bylo rozšíření volebního práva. Volby získaly všeobecnou oblibu,
s volbami ale přišel i jeden nový radikální fenomén, a to ostré kritiky a sebekritiky úředníků,
což se stalo základním prvkem politiky nové založené ČLR v jejích brzkých letech.

4

Sovět = rada
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Po založení ČLR fungovaly přímé volby na nejnižších úrovních i nadále, nepřímé volby
fungovaly na úrovních okresů a provincií. Formálně měly tyto instituce mnoho pravomocí, ve
skutečnosti ale fungovaly jako převodové mocenské páky pro centrální stranickou vládu, které
žádné reálné pravomoce neměly. Od 60. do 80. let se navíc volby do místních shromáždění
skoro nekonaly. Mao Zedong ustanovil kritiku a sebekritiku ve velkém měřítku jako nástroj pro
zabránění zneužívání mocenského postavení. Kromě kritiky byl vynalezen ještě jeden
nástroj, totiž výchova a převýchova kádrů na venkově. V odlehlých oblastech byly zřízeny
školy, kam byli posíláni nepohodlní lidé na převýchovu. Pobyt zde mohl trvat řádově několik
měsíců či let. Dotyční zde pracovali manuálně, většinou na polích, studovali politiku a měli
nařízeno naslouchat místním lidem (Perry, Goldman 2007: 13).

Z těchto venkovských

převýchovných institucí vzešlo několik lídrů hnutí Zdi demokracie (1978–79). Tito lidé byli
obětí kritiky a řádění Rudých gard během „Kulturní revoluce“ a poté, co byli posláni na venkov
na převýchovu, daleko od mocenských center a rodin, začali vést diskuzi na politická témata
a vzbuzovat pochybnosti o autoritách.
Reformy v post-maoistickém období nabraly úplně jiný směr poté, co je Deng Xiaoping
nasměroval do sféry ekonomické. Zemědělství bylo dekolektivizováno, trhy a ceny byly do
určité míry uvolněny, zahraniční obchod a investice vítány, soukromé podnikání
podporováno, státní podniky restrukturalizovány a privatizovány (Perry, Goldman 2007: 13).
Bylo zavedeno několik administrativních reforem jako omezení moci generálního tajemníka
strany tím, že jeho funkční období bylo omezeno na dvě pětiletá volební období, ovšem zásadní
reforma politického systému neproběhla. Obecně se čínský systém po smrti Mao Zedonga
označuje jako „socialismus s čínskými rysy“, což je systém tržní ekonomiky, kdy je u moci
komunistická strana. V posledních letech proběhly na nejnižších správních úrovních změny,
některé byly zavedeny shora, některé ovšem také reagovaly na různé iniciativy a mezinárodní
podněty. Nejvíce viditelná státem vedená reforma je zřízení přímých voleb do místních
Shromáždění lidových zástupců. Tento krok není nepodobný Hnutí za rekonstrukci venkova
z třicátých let. I když se vesnické volby konají v téměř 80% vesnic ČLR (Perry, Goldman
2007: 14), je všeobecně známo, že tyto volby nemají žádný reálnou moc cokoliv v rámci chodu
státu změnit. Jen minimum voleb je demokratických s otevřenými nominacemi, více než jedním
kandidátem pro jednu pozici a opatřením pro tajné hlasování. Strana drží moc pevně ve svých
rukou, včetně nominací a výsledků voleb. Dodnes čínský stranický režim nezvládl efektivně
restrukturalizovat administrativu, ať už eliminací přebytečných kádrů anebo řádným oddělením
státních a stranických funkcí. Na jedné straně vláda představila reformy, od kterých si slibuje
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lepší fungování nejmenších správních celků, redukci korupce, utišení veřejné nespokojenosti
a zachování stability. Na straně druhé rostoucí tlak na úředníky na nejnižších úrovních správy
ze strany státu i ze strany voličů vrhá kádry na nejnižších správních úrovních do těžké situace.
Neexistuje žádný důkaz, že by centrální vláda chtěla zavést důslednou politickou reformu a s ní
uvést v chod pluralitní systém voleb, opravdové oddělní složek moci, opravdu nezávislé
soudnictví a svobodu tisku jako odpověď na dilemata, kterým musí čelit (Perry, Goldman
2007: 17). Raději volí postupný, i když limitovaný přístup, který změní pouze ty věci, které je
potřeba změnit k udržení ekonomického růstu a všeobecné stability.
Po období reforem na nejnižších správních úrovních za dynastie Qing i za Kuomintangu došlo
k nějaké revoluci, která zapřičínila pád daného režimu. Bude to tak i v případě reformních snah
posledních let? (Zde se otevírá pole působnosti pro další výzkum.) Komunistická strana má tu
výhodu, že má zajištěnou legitimitu, nebo alespoň toleranci řadového obyvatelstva. Revoluce
samozřejmě není jedinou možností, která musí nastat. Je několik zemí, kde systematická
reforma stimulovaná na nejnižších úrovních moci vedla k rozvoji a ne zániku daných režimů,
například Jižní Korea a Taiwan. Jak uvádí autorka, provést úspěšnou politickou reformu je ještě
těžší než provést revoluci, protože to vyžaduje vynikající politické schopnosti. Ať už čínské
reformy na nejnižších správních úrovních moci povedou k zachování současného režimu nebo
jeho pádu či k zavedení rozsáhlé politické reformy, výsledek bude vždy záviset jak na
schopnostech ústřední vlády, tak na schopnostech a vývoji údálostí na nejnižších úrovních
správy.

1.2 Vymezení základních politických pojmů
1.2.1 Demokracie
Mínzhǔzhǔyì 民主主义. Z řeckého démos = lid a kratos = síla, vláda. Ve starém Řecku označení
politického zřízení v městských státech, zejména v Athénách v období 6.–4. století př.n.l.
V obecné rovině se jedná o uznání zásady, že menšina se podřizuje většině za pomoci fungování
soustavy organizačních principů umožňujících uplatnění vůle většiny. K demokracii současně
patří ochrana tzv. nezadatelných práv menšiny (= tradiční občanská práva).
Moderní demokracie stojí na čtyřech základních pilířích:
1) Princip tradičních občanských práv (právo na svobodu, rozvoj osobnosti, svoboda
projevu, svoboda sdružování a shromažďování, náboženská svoboda, svoboda
vlastnictví, rovnost před zákonem).
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2) Princip suverenity (suverénem politické moci je lid, který ustanovuje a kontroluje vládní
moc, která má odpovědnost vůči všem občanům).
3) Princip dělby moci (státní se moc se dělí na zákonodárnou, výkonnou a soudní).
4) Princip realizace vůle lidu cestou svobodných, všeobecných, přímých a tajných voleb.
V diktaturách a tzv. řízených demokraciích svobodné volby neexistují, jsou jen formální
a potvrzují legitimitu vládnoucí elity.
1.2.1.1 Přímá demokracie
Politický systém, v němž se občané přímo účastní rozhodování. Na rozdíl od zastupitelské
demokracie, kde jsou občané zastupováni volenými zástupci, se v přímé demokracii účastní
rozhodování přímo. Její funkční implementace je technicky obtížná.
1.2.1.2 Zastupitelská demokracie
Občané se zúčastňují správy veřejných záležitostí nepřímo, prostřednictvím volených zástupců.
Praktickou realizací je parlamentarismus, kdy ovšem vyvstávají problémy ve vztahu volič
a poslanec, ve způsobu získávání pravomoci členy zastupitelských orgánů, ve vztahu
zastupitelských orgánů ke státnímu aparátu (orgánům výkonné moci). Tyto problémy by dle
některých

politologů

vyřešila

decentralizace

moci.

Dnes

z technických

důvodů

převažuje, v antické demokracii hrála podstatnou úlohu přímá demokracie, dnes opět nabývá
na významu.
1.2.1.3 Lidová demokracie
Čínská lidová republika je oficiální označení Číny. Znamená to, že se jedná o zemi lidově
demokratickou. Lidová demokracie (Rénmín mínzhǔzhǔyì 人民民主主义) je jinými slovy
socialistické státní zřízení, kdy u moci je komunistická strana nebo skupina stran, kterým ovšem
komunistická strana předsedá. Tato forma státu vznikla po 2. světové válce v zemích
Východního bloku5. Formálně je zaručena existence více politických stran, avšak komunistická
strana je jedinou vládnoucí stranou. Systém lidové demokracie se příliš neliší od socialistického
státního zřízení, co se týká reálného fungování. Socialistický stát je založen na diktatuře
proletariátu. (Žaloudek 1999: 238).
1.2.1.4 Liberální demokracie
Když v textu hovořím o liberalizaci a politických reformách, mám na mysli snahy zavádět
liberální demokracii, protože ta, na rozdíl od lidové demokracie v Číně neexistuje. Liberalizací

5

Komunistické země Střední Evropy, které tvořily ucelený celek.
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se myslí zrušení některých opatření, které regulují politický život, například povolení existence
a činnosti jiných politických stran tam, kde dosud vládla pouze jediná strana. Nebo může jít
o rozšíření volebního práva na další skupiny obyvatel, kterým to dosud umožněno nebylo.
Liberální demokracie je druh zastupitelské demokracie. Hlavními body tohoto druhu
demokracie jsou spravedlivé a svobodné volby a vláda více politických stran.

1.2.2 Demokratizace
(Mínzhǔ shēnghuó 民 主 生 活 )V tradičním pojetí se jedná o zavádění prvků kolektivního
rozhodování, především v nestátních institucích. V terminologii používané v komunistických
stranách jde o zavádění demokratických prvků v totalitním socialistickém systému. Pro ilustraci
v českém prostředí tuto rétoriku používala vláda během Pražského jara v roce 1968, kdy se
jednalo o snahu nahradit totalitní model socialismu liberálnějším modelem „socialismu
s lidskou tváří“ (jedno z hesel Sametové revoluce roku 1989 bylo „Nikoliv demokratizace, ale
demokracie.“

1.2.3 Komunismus
(Gòngchǎnzhǔyì 共 产 主 义 ). Z latinského communis = společný, je společenský systém
založený na společném vlastnictví, resp. společném vlastnictví výrobních prostředků. Prvotní
ideu zrušení soukromého vlastnictví nacházíme už u Platóna. Základ všech raných socialistů
a komunistů tvoří agrární ekonomika, kdy principy absolutní rovnosti jsou blíže, než
v industrializované

společnosti,

kde

platí

dělba

práce

a

tím

rozdílné

příjmy,

postavení, vliv, moc, atd. První kritiku raného komunismu podal Karl Marx a vytvořil moderní
teorii komunismu. Podle něj má být komunismus pozitivním zrušením vlastnického principu, a
tím odstraněním sebeodcizení člověka a vytvořením mravného vztahu mezi lidmi navzájem i
mezi lidmi a přírodou. Výroba podle něj má být společenský proces, při níž by byl zrušen rozdíl
mezi fyzickou a duševní prací a posléze by byla zrušena i dělba práce. Slabým bodem
komunsitických teorií bývá rozdělování.
Mezi nejznámější současná komunistická zřízení na světě patří kromě Číny také Laos, Kuba
a Vietnam, které jsou založené na marxisticko-leninistické filozofii a Korejská lidově
demokratická republika, která se od marxismu-leninismu odklonila a přiklání se k filozofii
juche.
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1.2.3.1 Krátký přehled dějin Komunistické strany Číny
Komunistická strana Číny vznikla v roce 1921 v Šanghaji. Úzce spolupracovala
s Kuomintangem, od roku 1924 byla jeho součástí (Žaloudek, 1999: 195). V roce 1927 provedl
Čankajškův Kuomintang převrat. Komunistická strana začala utvářet vlastní ozbrojené síly
a vedla proti Kuomintangu občanskou válku v letech 1928 - 1936. Během této občanské války
komunistická strana přesunula centrum svých sil na politicky a ekonomicky klíčový sever
Číny, během tzv. Dlouhého pochodu.
V roce 1935 se stal předsedou komunistické strany Mao Zedong. V roce 1937 spojila
komunistická strana své síly s Kuomintangem v jednotné frontě proti Japonsku, které Čínu
napadlo. Jednotná fronta vydržela až do konce druhé světové války. V letech 1946–1949
komunistická Lidová osvobozenecká armáda (Zhōngguó Rénmín Jiěfàngjūn 中国人民解放军)
porazila Kuomintang a představitelé Kuomintangu prchli na Taiwan.
V roce 1949 byla vyhlášena ČLR a komunistická strana se stala jedinou vládnoucí politickou
stranou v Číně. V letech 1958–1962 proběhl pod Maovou taktovkou tzv. Velký skok vpřed
(Dàyuèjìn 大跃进), který měl za úkol katapultovat Čínu mezi vyspělé země. Tento Maův
experiment skončil naprostým fiaskem a Mao Zedongova vůdčí pozice utrpěla trhliny. Vše se
snažil zachránit tzv. Velkou proletářskou kulturní revolucí, kterou namířil proti stranické
byrokracii a která byla dalším fiaskem provedeným Mao Zedongem. V zemi zavládl totální
chaos a rozvrat, který zastavil až po Maově smrti v roce 1976 nový čínský vůdce Deng
Xiaoping.
Deng Xiaoping představil politiku socialismu s čínskými rysy (Zhōngguó tèsè shèhuìzhǔyì 中
国特色社会主义), což je systém vlády jedné – komunistické strany s některými prvky tržního
hospodářství.
V roce 1989 byly na Náměstí nebeského klidu v Pekingu násilně potlačeny studentské
demonstrace. Od té doby se zdá být velmi nepravděpodobné, že by se politická reforma měla
ubírat směrem k liberálnějšíu politickému systému. (Žaloudek, 1999: 195)

1.2.4 Politická reforma
Politická reforma v ČLR v rétorice KS Číny neznamená odevzdání monopolu moci ve prospěch
demokratického státního zřízení a přechodu k liberální demokracii (Zìyóu Mínzhǔ 自由民主)
v západním slova smyslu. Současní vůdci v čele se Xi Jinpingem neustále zdůrazňují, že
přechod k západnímu modelu liberální demokracie rozhodně není cesta, kterou by se Čína měla
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vydat a že není možné v tomto ohledu kopírovat západní systémy vlády. Proreformní část
komunistů byla odvolána tou konzervativní. V čele konzervativců stál Deng Xiaoping, který
sice nejprve byl zajedno s proreformní frakcí, ale s návrhy na tak důslednou politickou reformu,
která navrhovala přechod k více liberálnímu demokratickému systému, nemohl nikdy souhlasit.
U těchto dvou frakcí, proreformní (Wéixīn pài 维新派) a konzervativní (Bǎoshǒu pài 保守派),
je dnes znát určitý posun. Jakékoliv otevřené proreformní a prodemokratické hlasy jsou velice
rychle umlčeny a v dnešní komunistické straně se vytvořily jiné dvě frakce, které se dají nazvat
frakcí populistů (Tuán pài 团派) a frakce elitářů (Tàizǐ pài 太子派).
Moc je rovnoměrně rozdělena v rukou těchto dvou frakcí, dá se říct, že ani jedna z frakcí
nepřevažuje, a tak je udržováno přirozené napětí a soutěž uvnitř strany. S frakcí populistů je
spojována osoba Hu Jintaoa (Hú Jǐntāo 胡锦涛) a Li Keqianga (Lǐ Kèqiáng 李克强) a s frakcí
elitářů je údajně spojován Jiang Zemin (Jiāng Zémín 江泽民) a Xi Jinping (Xí Jìnpíng 习近
平). (Joseph 2014: 215). Populisté svůj zájem zaměřují na vážné problémy jako je ekonomická
nerovnost čínských provincií a úpadek životního prostředí (Joseph 2014: 215). Elitáři kladou
důraz na business, státní firmy a zájem soustřeďují jen na ekonomicky silné oblasti čínského
pobřeží. Tyto dvě frakce se nechtějí a nemohou navzájem potírat, musejí spolupracovat. Jde tak
vlastně o koalici dvou frakcí v rámci jedné strany. Za vlády Hu Jintaoa se rozvíjely vnitrostátní
oblasti Číny a proběhl pozitivní rozvoj v systému zdravotního pojištění. Lídři elitářské frakce
jsou většinou potomky revolučních hrdinů – například Xi Jinping je synem muže, který byl
Mao Zedongovým blízkým přítelem. Tito elitářští lídři většinou uskutečňovali svou politickou
kariéru v Šanghaji, hovoříme o tzv. Šanghajské klice či Šanghajskému gangu. Populističtí lídři
jako Hu Jintao či Li Keqiang jsou většinou ze skromnějších nebo méně privilegovaných poměrů
a svou kariéru většinou absolvovali v nějaké jiné čínské provincii. Obě tyto skupiny ovšem
sdílejí stejnou myšlenku, a to zajistit politickou a sociální stabilitu Číny, podporovat
ekonomický růst, zajistit status Číny coby důležitého mezinárodního hráče a hlavně zajistit
setrvání komunistické strany u moci.
Skutečnost, že v rámci strany existuje tato omezená pluralita, je už sám o sobě posun od
toho, jaká situace byla v Číně dříve, kdy se moc soustřeďovala zásadně jen kolem jednoho
silného vůdce. Klíčové je udržet rovnováhu mezi frakcemi. Při otázce politické reformy se
ovšem pořád ukazuje, že Čína je autoritářský komunistický stát, který umí být krutý
v potlačování opozice. V zemi také chybí nezávislý tisk, nejširší nepolitická veřejnost se
o politice dozví jen to, co komunistická strana dovolí v tisku uveřejnit. V rámci zavádění
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demokratických prvků do systému, jako například zavedení voleb je pořád vidět, že se vskutuku
nejedná o demokratické a svobodné volby. Přímé a svobodné volby probíhají jen na nejnižsích
úrovních. Všichni výše postavení političtí zástupci už se volí nepřímo a odshora dolů.

1.3 Struktura čínského politického systému
Komunistická strana Číny je vládnoucí stranou v Číně a se svými 85 miliony členy je to největší
politická organizace na světě. Komunistická strana dává jasně najevo, že nemíní odevzdat
monopol politické moci ve prospěch demokracie, ani po vzoru Západu dokonale oddělit složky
politické moci na zákonodárnou, výkonnou a soudní. (Joseph 2014: 192) V Komunistické
straně Číny soupeří dvě hlavní frakce, což je známkou posunu od minulosti, kdy se moc
soustřeďovala kolem jediné vůdčí osobnosti (Mao Zedong, Deng Xiaoping). První hlavní frakcí
je výše zmíněna frakce populistů (Tuán pài 团派) a frakce elitářů (Tàizǐ pài 太子派), a ani
jedna se v současné době nezaměřuje na zavádění politických reforem. Naproti tomu za Jiang
Zemina, Hu Jintaoa a Xi Jinpinga je znát jistý posun ke kolektivnímu vedení (Jítǐ lǐngdǎo 集体
领导) a vnitrostranické demokracii (Dǎngnèi mínzhǔ 党内民主).
V historii komunistické strany můžeme jmenovat pět vůdčích osobností, jsou jimi Mao
Zedong, Deng Xiaoping, Jiang Zemin, Hu Jintao a Xi Jinping. Komunistická strana má nepřímo
v ústavě zakotvenou vedoucí úlohu ve státu a společnosti a tudíž právo na kontrolu vlády, médií,
justice a armády. Z toho plyne, že vysocí funkcionáři komunistické strany (generální
tajemník, …) zastávají vedoucí pozice ve vládě (prezident, premiér). Právě z tohoto důvodu, že
jsou vládní a stranické funkce v komunistické straně velmi úzce spjaty, můžeme čínský režim
nazývat komunistický stranický stát. Předtím měl tento status Sovětský svaz a jiné tzv.
komunistické země. V posledních dvaceti letech můžeme pozorovat snahu konsolidovat moc a
oživit komunistickou stranu spíš než od základu měnit celý politický systém.
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1.3.1 Struktura Komunistické strany Číny

Komunistická strana je silně centralizovanou organizací a její moc se soustřeďuje zejména
v rukou dvacetipětičlenného Politbyra (Zhōngyāng Zhèngzhìjú 中央政治局 ) a jeho Stálém
výboru (Zhōngyāng Zhèngzhìjú Chángwù Wěiyuánhuì 中央政治局常务委员会) (ten má 7
členů). Všeobecně o systému voleb v rámci hierarchie komunistické strany Číny platí, že
funkcionáři jsou jmenováni shora spíše než aby byli zdola voleni, i když podle stanov by tomu
mělo být naopak.
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Všečínský sjezd komunistické strany Číny (Zhōngguó Gòngchǎndǎng Quánguó Dàibiǎo Dàhuì
中国共产党全国代表大会)(2268 členů) volí Politbyro a jeho Stálý výbor. VSKS Číny se koná

jednou za pět let a jde o nejdůležitější politickou událost v zemi.
Ústřední výbor KS Číny (Zhōngyāng Wěiyuánhuì 中央委员会) (250 stálých členů a 171
kandidátů) a Ústřední komise pro vyšetřování stranické disciplíny (Zhōngyāng Jìlǜ Jiǎnchá
Wěiyuánhuì 中央纪律检查委员会 ) (130 členů) jsou voleny Sjezdem KS Číny. Teoreticky
Ústřední výbor potom volí nejvyšší stranické orgány – Politbyro, Ústřední výbor Politbyra
a Ústřední vojenskou komisi (Jūnshì Wěiyuánhuì 军 事 委 员 会 ), volí také generálního
tajemníka (Zǒngshūjì 总书记).
Generální tajemník Komunistické strany Číny je nejvyšší stranická funkce. Tuto
funkci, společně s nejvyšší funkcí v rámci státu, funkcí předsedy ČLR (Guójiā Zhǔxí 国家主
席), zastává v současné době Xi Jinping. Generální tajemník je pětiletá funkce s možností
jednoho znovuzvolení. Očekává se, že každý prezident odslouží desetiletý mandát. Je
obvyklé, že v po prvním pětiletém období je už vybrán nový kandidát na post generálního
tajemníka a prochází důkladnou přípravou v rámci strany, zastává klíčové vysoké funkce
v rámci strany (člen Stálého výboru Politbyra). Tedy na podzim 2017 už by mělo být jasné, kdo
bude příštím generálním tajemníkem komunistické strany Číny po Xi Jinpingově odchodu
v roce 2022.
Ústřední výbor se schází na plenárních zasedáních (Zhōngyāng Quánhuì 中央全会) alespoň
jednou za rok. Ústřední výbor formálně volí Politbyro a Stálý výbor Politbyra, ve skutečnosti
se však jedná o potvrzení návrhu generálního tajemníka, případně Stálého výboru Politbyra
(kupříkladu Deng Xiaoping osobně vybral Jiang Zemina a ten se zase osobně podílel na výběru
členů Stálého výboru Politbyra v roce 2012).
Ústřední komise pro vyšetřování stranické disciplíny (130 členů) je sice méně důležitá než
Ústřední výbor, ale je velice důležitá při odhalování a postihování zneužití moci a korupce
v rámci strany.
Sekretariát (Shūjìchù 书记处) (7 členů) řeší každodenní chod strany a administrativu. Schází
se denně a má na starost plánování důležitých stranických událostí a schůzí, píše koncepty
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důležitých dokumentů a plánuje cesty vysokých stranických funkcionářů po Číně a do zahraničí.
Naproti tomu členové důležitějších stranických orgánů, jako například Politbyra, se scházejí
jednou za měsíc a členové Stálého výboru Politbyra jednou za týden. Všichni členové těchto
orgánů žijí a scházejí se v Pekingu.
Sekretariát dohlíží na čtyři Ústřední stranické orgány – Ústřední kancelář (Bàngōngtīng 办公
厅 ), Organizační oddělení (Zǔzhībù 组 织 部 ), Oddělení propagandy (Xuānchuánbù 宣 传
部 ), Oddělení jednotné fronty (Tǒngzhànbù 统 战 部 ) a Oddělení pro mezinárodní vztahy
(Duìwài Liánluòbù 对外联络部). Oddělení propagandy má na starost šíření informací o straně
a kontrolu médií. Oddělení pro práci v jednotné frontě má na starost komunikaci
s nekomunistickými organizacemi včetně osmi čínských „demokratických stran“, dále se
zabývá

národnostními

a

náboženskými

záležitostmi

a

záležitostmi

týkajících

se

Taiwanu, Hongkongu a Makaa. Oddělení pro mezinárodní vztahy má na starost budovat vztahy
se zahraničními politickými stranami.
Součástí stranické hierarchie jsou také Ústřední vedoucí skupiny, které mají na starost
následující resorty a záležitosti – zahraniční politiku, národní bezpečnost, politiku
a právo, ideologii a propagandu, stranické záležitosti, finance a ekonomiku, dohled nad
venkovskými oblastmi, záležitosti týkající se Taiwanu, Hong Kongu a Makaa. Tyto Ústřední
vedoucí skupiny se zodpovídají přímo Politbyru a jeho Stálému výboru a klíčové resorty mají
na starost členové Stálého výboru politbyra. Anthony Saich také uvádí, že nejvyšší straničtí
funkcionáři si vybírají své tajemníky podle vlastního uvážení a je tedy zřejmé, že tito tajemníci
budou oddaní primárně svému nadřízenému než jakékoli jiné organizaci coby celku.
(Saich, 2004: 122)

1.3.2 Státní aparát ČLR
Hlavními orgány státní moci jsou podle platné Ústavy ČLR tyto orgány: Všečínské
shromáždění lidových zástupců (Quánguó Rénmín Dàibiǎo Dàhuì 全国人民代表大会),
předseda Čínské lidové republiky, Státní rada (Zhōnghuá Rénmín Gònghéguó Guówùyuàn 中
华人民共和国国务院), Ústřední vojenská komise (Jūnshì Wěiyuánhuì 军事委员会), Místní
shromáždění lidových zástupců všech úrovní a místní lidové vlády všech
úrovní, Samosprávné orgány v místech s národnostní autonomií a Lidové soudy (Zuìgāo
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Rénmín Fǎyuàn 最高人民法院) a lidové prokuratury (Zuìgāo Rénmín Jiǎncháyuàn 最高人
民检察院).
Jediné přímé volby, které v Číně probíhají, jsou na nejnižších úrovních, a to do místních
shromáždění lidových zástupců. Všechny ostatní volby jsou nepřímé, tedy potom členové
místních shromáždění lidových zástupců volí členy Všečínského shromáždění lidových
zástupců. Stejně jako všechny ostátní státní organizace jsou tyto místní shromáždění lidových
zástupců pod přímou kontrolou KS, tedy „demokratické volby“ na nejnižších úrovních jsou
demokratické pouze do míry, kterou stanoví KS Číny. Poslanci Všečínského shromáždění
lidových zástupců mají volit prezidenta a viceprezidenta Číny a další vysoké státní funkce. Ve
skutečnosti jsou ale všechny tyto funkce vybírány nejvyšším stranickým vedením. Jak zmiňuje
Anthony Saich (2004), problém organizace státních funkcí je o to složitější, že většinou stejnou
měrou odkrývá i skrývá v rukou koho se reálně moc soustřeďuje (Saich, 2004: 121).
1.3.2.1 Legislativní struktura
Legislativa v ČLR nesestává z jedné ani ze dvou komor, ale ze dvou paralelních částí. Jsou to
Celostátní výbor čínského lidového politické poradního shromáždění (Zhōngguó Rénmín
Zhèngzhì Xiéshāng Huìyì 中 国 人 民政 治 协商 会 议 ) a Všečínské shromáždění lidových
zástupců. Původně plnila legislativní funkci pouze Čínské lidové politické poradní shromáždění
(v letech 1949–1954). Když v roce 1954 bylo zvoleno první VSLZ, bylo ČLPPS dovoleno
fungovat paralelně s VSLZ. Mao Zedong předsedal ČLPPS v letech 1949–1954, po něm v této
funkci stanulo dalších šest politiků. Pouze Li Xiannian nebyl současně také členem Politbyra.
Ostatní byli členy Stálého výboru Politbyra.
39% členů ČLPPS (údaj z let 2008–2013) bylo členy KS Číny a 60.1% nebylo členy. Navenek
to vypadá, že vedoucí funkcionáři ČLPPS jsou lídry horní komory legislativy. Uvnitř ČLPPS
je mnoho schopných lidí, které tato instituce absorbovala a tím se zmenšilo riziko, že by v ČLR
vznikla skutečná opozice. ČLPPS má jednoho předsedu, 26 místopředsedů a 258 kandidátů.
V rámci ČLPPS existuje devět ministerstev. (Ogden, 2013: 17) Každé ministerstvo má
předsedu, místopředsedy a členy. Jsou voleni na pětileté období a scházejí se jednou za rok.
ČLPP má místní výbory na provinční, okresní a obecní úrovni.
Podle ústavy ČLR je VSLZ nejvyšším orgánem státní moci (článek 57 ústavy ČLR z roku 1982).
VSLZ má úplnou moc nad ústavou. Disponuje také legislativní mocí, která se týká rozhodování
o základních zákonech v zemi, například rozhodování o trestných činech, občanských
záležitostech,

státních

orgánech

a

dalších

záležitostech.

Má

také

moc

volit
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a odvolávat nejdůležitější funkce v zemi, generálního tajemníka, premiéra, vicepremiéry
a členy Státní rady, ministry. Schvaluje také státní rozpočet a plán ekonomického a sociálního
rozvoje. Rozhoduje o vzniku a zániku provincií a autonomníh oblastí a rozhoduje
o záležitostech války a míru.
Na papíře není VSLZ příliš odlišné od legislativních institucí jiných zemí, ovšem oproti jiným
se liší ve dvou zásadních ohledech. Každoroční zasedání je poměrně krátké (7–26 dní), a to
z důvodu, že VSLZ je obrovský orgán (se svými 2987 členy) a je logisticky složité pořádat
dlouhá každoroční zasedání. Z toho důvodu má VSLZ Stálý výbor, který má přesedu, třináct
místopředsedů a 175 členů. Stálý výbor se schází častěji. VSLZ má také svých devět speciálních
ministerstev (Ogden, 2013: 18)
1.3.2.2 Státní Rada
Na celostátní úrovni je Státní rada (vláda) výkonným orgánem moci. Vláda sestává
z premiéra, vicepremiéra, státních radů a ministrů, kteří mají na starost různá ministerstva
a výbory. Pod Státní radou je 25 ministerstev a výborů. Státní rada je nejvyšším adinistrativním
orgánen. Podává návrhy VSLZ nebo jeho Stálému výboru, má na starost administrativní orgány
na nižších správních úrovních. Státní rada také navrhuje plány ekonomického a sociálního
rozvoje a státního rozpočtu a dohlíží na jejich zavádění. Skrz ministerstva spravuje různé
aspekty ekonomických a sociálních záležitostí, ale i národní obranu a zahraniční záležitosti.

1.4 Politická reforma
1.4.1 Reformy v Číně v letech 1978–2003
1.4.1.1 Nejdůležitější politická data 1978–1996
1978 – Zeď demokracie (Mínzhǔqiáng 民主墙); Komunistická strana Číny ohlásila přechod
k ekonomickým reformám
1979 – Deng Xiaoping vydal 4 základní principy (Sì Xiàng Jīběn Yuánzé 四项基本原则).
1980 – Zhao Ziyang nahradil Hua Guofenga (Huá Guófēng 华国锋) ve funkci premiéra.
1981 – Skončil soud s Gangem čtyř; kritika Mao Zedonga i Kulturní revoluce.
1986 – Konzervativní frakce v čele s Deng Xiaopingem po studentských demonstracích vedly
k odstranění oblíbeného Hu Yaobanga z funkce generálního tajemníka strany, ve které ho poté
nahradil Zhao Ziyang.
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1987 – Třináctý sjezd strany naznačil zájem na pokračujících ekonomických a politických
reformách.
1988 – Na fóru v Beidaihe bylo Zhao Ziyangovi znemožněno hovořit o ekonomických
záležitostech.
1989 – 15. 4. zemřel Hu Yaobang, což dalo impuls k dalším studentským demonstracím. V noci
ze 3. na 4. 6. vláda vyslala armádu, aby studentské demonstrace potlačila násilím. Později
v červnu byl Zhao Ziyang oficiálně odstraněn z funkce generálního tajemníka komunistické
strany Číny a nahrazen Jiang Zeminem. V listopadu Deng Xiaoping oficiálně odstoupil ze všech
politických funkcí (ale stále prakticky Čínu vedl, protože u moci byl jeho svěřenec Jiang Zemin).
1992 – Deng Xiaoping vykonal cestu na jih Číny, aby podpořil průběh ekonomických reforem.
1993 - Vytvoření socialistického tržního ekonomického systému.
1995 – Jiang Zemin pronesl projev „Hovořme více o politice“
Reformy vedly k značné liberalizaci předchozího režimu ve smyslu stranické kontroly nad
ekonomikou a společností. Cílem reforem ovšem nebylo dojít k demokracii, Deng Xiaoping
chtěl zkombinovat prvky tržní ekonomiky (Shìchǎng jīngjì 市场经济) a zároveň přísnou
stranickou kontrolu. Deng se také snažil o zničení kultu osobnosti Mao Zedonga, což ale
zároveň znamenalo, že strana už nemohla svou legitimu dále opírat o Maovo jméno a jeho
zásluhy. Legitimu se rozhodl zaštítit příslibem budoucího blahobytu skrze rozvoj ekonomiky.
V souvislosti s tím vydal v roce 1979 Čtyři základní principy 6 . Deng vytvořil uskupení
s ostatními funkcionáři ohledně plánování reforem. V prosinci 1978 proběhlo třetí plénum
jednáctého zasedání Ústředního výboru Politbyra a změnilo důraz politiky ve prospěch
ekonomických reforem. Hlavními výsledky pléna bylo odsunutí třídního boje a ideologie do
pozadí, a naopak upřednostnění ekonomické modernizace. Byla vydána hesla „Praxe je jediným
kritériem pravdy“7 (Shíjiàn shì jiǎnyàn zhēnlǐde wéiyī biāozhǔn 实践是检验真理的唯一标准)
a „Napravovat chyby kdykoli jsou odhaleny“ (Suíshí jiūzhèng cuòwù 随时纠正错误), a i když
důraz byl kladen především na budoucí vývoj, byla tato hesla použita i zpětně pro odsouzení
Mao Zedongových chyb a vyzdvihnutí jeho přínosu. Nastalo zavádění tržních mechanismů
v čínské ekonomice.

6

1) Musíme se držet cesty socialismu. 2) Musíme zachovat diktaturu proletariátu. 3) Musíme zachovat vedoucí
pozici Komunistické strany Číny. 4) Musíme se držet myšlenek marxismu-leninismu a Mao Zedongových idejí.
7
Výrok Karla Marxe
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Desetiletí „Kulturní revoluce“ bylo odsouzeno a byl představen a aplikován tříletý plán
restrukturalizace a modernizace národní ekonomiky. Byl oslaben důraz na těžký průmysl
a přenesen na zemědělství a lehký průmysl. Aby došlo ke zvýšení zemědělské
produkce, rolníkům byla dána větší svoboda rozhodování, pokud jde o produkci a realizaci.
Také jim bylo dovoleno si ponechat a prodávat svou vlastní nadprodukci, byl opět vytvořen
dříve zakázaný soukromý trh. Stát řešil problém jak zvýšit produktivitu bez nutnosti zvyšování
státních investic. Kladl se důraz na individuální podnikání, proběhla dekolektivizace. Změny
v průmyslu nebyly tak markantní.
Politická reforma proběhla také, ale byla ještě méně patrná než ta ekonomická v odvětví
průmyslu. Šlo spíše o reformu administrativy, jakékoliv návrhy na radikálnější změnu byly
kritizovány. V těchto letech 1978–1996 byla politická reforma častým předmětem
diskuze, vzkvétalo hnutí Zeď demokracie (1978–79) v Pekingu, ale také straničtí funkcionáři
se dožadovali politických reforem. Deng Xiaoping souhlasil s politickou reformou s tím, že
lidová demokracie musí být aplikována v plném rozsahu. Deng Xiaoping chtěl, aby lidé měli
větší kontrolu nad státem, což jim mělo být umožněno pomocí voleb na nejnižších úrovních.
Tyto protichůdné tendence se Deng Xiaoping snažil vybalancovat. Snahy o vybalancování
navždy skončily poté, co byly studentské demonstrace na Náměstí nebeského klidu 4. 6. 1989
násilně potlačeny. Tento příslib rozsáhlé politické reformy, která se ovšem nikdy
neuskutečnila, způsobil značné zklamání a rozčarování mnoha intelektuálů a studentů.
Reformám se také bránili konzervativní straničtí funkcionáři, protože by to znamenalo
redistribuci moci a jejich funkce by byly ohroženy. Funkcionáři byli přesvědčeni, že uvolnění
moci by vedlo ke ztrátě stranické kontroly nad státem. Deng Xiaoping začal stanovovat limity
politickým reformám, vydal Čtyři základní principy, které měly zaručit pokračování
socialistického režimu. Studenti a intelektuálové to odsoudili coby výmluvu namísto zavedení
skutečné politické reformy.
V průmyslu nastaly problémy spojené s přechodem k socialistické tržní ekonomice. Uvolnění
cenové regulace vedlo k přehřátí ekonomiky na konci roku 1984 a počátkem roku 1985, což
způsobilo obrovskou inflaci v průběhu roku 1985. Ve této situaci Zhao Ziyang představil
v dubnu 1986 novou (sedmou) pětiletku, která kladla za cíl vyvážený rozvoj namísto
překotného rozvoje. Rozvoj se zpomalil, ale pořád byl značný se svými 7,5% ročně, došlo ke
zlepšení společenského blahobytu a životní úrovně. V létě 1986 už bylo jasné, že politická
reforma rozděluje komunistickou stranu na dva tábory, a koncem roku 1986 byl proreformní
Hu Yaobang odstraněn z postu generálního tajemníka.
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Protesty studentů začaly ve městě Hefei v provincii Anhui v prosinci 1986 kvůli tomu, že
studentům bylo zakázáno kandidovat v místních volbách. Mimo jiné byli studenti nespokojeni
s životními a studjiními podmínkami a s pomalým tempem politických reforem. Na rozdíl od
protestů v roce 1989 se však protesty nesetkaly s širším ohlasem veřejnosti.
Politická reforma byla narušena třemi skupinami odpůrců reforem. První skupina kritizovala
reformy z ekonomických důvodů. Šlo o ty stranické funkcionáře, kteří byli pro centrálně
plánovanou ekonomiku. Druhá skupina kritizovala reformy s tím, že způsobí raketový nárůst
korupce. Třetí skupinu tvořili armádní funkcionáři, kteří zastávali a zachovávali Mao Zedongův
odkaz a požadovali kladení většího důrazu na armádu, jelikož její vliv byl oslaben, zejména
snížením počtu vojáků a vojenských investic. Deng Xiaopingovi se dařilo tyto frakce úspěšně
držet pod kontrolou až do konce roku 1986.
Zhao Ziyang prohlásil, že politická reforma by měla pokračovat a že její zavedení je
nevyhnutelné, pokud mají úspěšně pokračovat i ekonomické reformy. Nutná byla také cenová
reforma, ale nikomu se nechtělo tuto reformu vypracovat a prosazovat, jelikož bylo zřejmé, že
způsobí obrovskou inflaci, což se také stalo. Inflace v roce 1988 byla nejvyšší v historii
ČLR, což bylo hnacím motorem pro všeobecnou nespokojenost. To vedlo k přeorientování
politiky na ekonomiku šetření. Veřejnost se bouřila také kvůli evidentní korupci stranických
funkcionářů.
Studenti se začali bouřit v dubnu 1989 po náhlé smrti proreformního Hu Yaobanga, který
zemřel v době, kdy se konala schůze politbyra. Tyto protesty však zatím nebyly velmi rozšířené
a protože v Číně byl zrovna na návštěvě M. Gorbačov, vedení váhalo a považovalo represi za
krajní řešení. Ovšem pokud by Komunistická strana Číny souhlasila s dialogem se
studenty, znamenalo by to, že uznává legitimitu paralelních organizací, a to bylo nepřijatelné
pro stranické konzervativce. Možnost užití násilí byla zmíněna v úvodníku Lidového deníku
26. 4. 1989, když Zhao Ziyang vykonával zahraniční návštěvu mimo Čínu. Komunistická
strana protesty odsoudila s tím, že je to řízená provokace namířená proti ní. 13. 5. 1989 studenti
zahájili hladovku a jejich požadavky se změnily v čistě politické, 19. 5. 1989 byl Zhao Ziyang
odvolán z funkce generálního tajemníka, a tak vznikl prostor pro možnost násilného potlačení
studentského povstání. K tomuto došlo v noci ze 3. na 4. 6. 1989. Zhao Ziyanga nahradil ve
funkci generálního tajemníka Deng Xiaopingův oblíbenec Jiang Zemin, který měl zásluhu na
vypořádání se se studentskými protesty v Šanghaji.
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1.4.1.2 Nejdůležitějsí politická data 1997–2003
1997 – 15. stranický sjezd navrhl další zavádění ekonomických reforem.
1998 – březen – premiér Zhu Rongji (Zhū Róngjī 朱镕基) představil balíček reforem; listopad
– představitelé Čínské demokratické strany zatčeni.
1999 – září – komunistická strana oznámila obezřetný přístup k reformám.
Když Deng Xiaoping v roce 1997 zemřel, Jiang Zemin musel posílit svou pozici ve straně, aby
ho Dengovi odpůrci neodstranili. V jeho programu nebyla zahrnuta politická reforma, při
oslavách dvacetiletého výročí reforem v roce 1998 Jiang zdůraznil, že radikální nebo Západem
inspirované modely ekonomické a politické reformy nejsou pro Čínu vhodné a posílil svou
pozici znovuzdůrazněním následování Deng Xiaopingových Čtyř základních principů.
V roce 2001 byla představena nová pětiletka, jež vytýčila svým cílem udržení rozvoje kolem
7 % (předchozí pětiletka měla za cíl 8, 5 %), zdvojnásobení HDP do roku 2010. Kvůli vstupu
do Světové obchodní organizace považovala strana za nutné zvýšit konkurenceschopnost
čínské produkce. Politická reforma v programu nebyla a byl vyhlášen boj proti vnitrostranické
korupci.
1.4.2 Politická reforma podle Yu Kepinga
Yu Keping je ředitel Centra pro čínské vládní inovace na Pekingské univerzitě. Napsal řadu
knih a článků souvisejících s čínskou politikou, politickou reformou a demokratizací, jeho asi
nejznámější dílo je kniha Demokracie je dobrá věc. Působil také jako poradce čínské vlády
v otázce politické reformy. Ve svém článku What Political Reform Looks Like in China
uvádí, že modernizace politického systému je cílem komunistické strany v blízké budoucnosti.
V čínské politice je to nová věc a naznačuje transformaci komunistické strany od revoluční
strany k vládnoucí straně. Čínská vláda neustále opakuje, že komunistická strana nemíní změnit
systém vlády po vzoru západních zemí. Není tedy pravděpodobné, že by se Čína začala ubírat
cestou demokracie, oddělením tří složek státní moci (na zákonodárnou, výkonnou a soudní) či
cestou pluralitního systému politických stran. Autor uvádí, že je důležité oddělit politickou,
ekonomickou a sociální rovinu. Vláda, trh a společnost musí fungovat ve vzájemné rovnováze
a využívat své síly tak, že se vzájemně doplňují. Dobrá vláda je ta, jejíž hlavní prioritou je
veřejné blaho. Zároveň vláda vždy byla, je a bude nejsilnějším článkem z trojice vláda, trh a
společnost. Autor se v uvedeném článku vyjadřuje dost opatrně a tvrdí, že se Čína cestou
demokracie nevydá a čínská komunistická strana se moci nevzdá.
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1.4.3 Politická reforma podle Wu Weie
Autor je bývalý stranický funkcionář a autor knihy On Stage and Backstage: China´s Political
Reform in the 1980´s. V úvodu svého článku Why China´s Political Reforms Failed uvádí, že
snahy o demokratizaci Číny jednou provždy skončily po událostech 4. 6. 1989. Tyto snahy byly
výsledkem už déle trvajícího mocenského boje dvou frakcí, té prodemokratické a té
silnější, konzervativní. Deng Xiaoping, který je hlavním představitelem reforem, stál uprostřed
těchto dvou frakcí a přikláněl se k jedné či druhé, podle toho, jak se mu to hodilo. Nejdřív se
přikláněl k té proreformní frakci, to mu ovšem nezabránilo v tom, že se 4. 6. 1989 přiklonil
k frakci konzervativní a dal násilně potlačit prodemokratické demonstrace na Náměstí
nebeského klidu.
Wu Wei v článku popisuje vztah Zhao Ziyanga a Deng Xiaopinga. Uvádí, že Zhao Ziyang byl
sice mocný, zůstaval však ve stínu Deng Xiaopinga. Potřeboval silného spojence, kterým až do
1989 byl právě Deng Xiaoping. Když Zhao Ziyang nastoupil k moci, udělal zásadní chybu, že
se nesnažil své soupeře odstavit od moci, ale snažil se spíš získat jejich podporu. Deng Xiaoping
Zhao Ziyanga podporoval z čistě osobních oportunistických zájmů, a Zhao Ziyangovi se jeho
důvěra v něj vymstila. V otázce politické reformy se ovšem neshodovali. Zhao Ziyang chtěl
provádět politickou reformu do té míry, že by se z Číny postupnými kroky stala demokratická
země, kdežto Deng Xiaoping byl rozhodně proti tomu a chtěl reformovat pouze v mezích
ponechání moci v rukou komunistické strany. V názoru na politickou reformu se rozcházeli
natolik, že Deng Xiaoping se nakonec od Zhao Ziyanga odklonil úplně a přiklonil se ke
konzervativcům. Hlavní představitelé konzervativců Li Peng a Yao Yilin osočili Zhao Ziyanga
z rozsévání chaosu, a pod touto záminkou ho ho Deng Xiaoping odstavil od moci. Zhao
Ziyangovy reformy neuspěly proto, že reformní frakce byla mnohem slabší než ta konzervativní.
Jak uvedl Bao Tong – Zhao byl dobrý ve vedení, ale nedokázal jít do ofenzívy, postavit se proti
ostatním a bojovat za své proreformní plány.
1.4.4 Politická reforma podle Ya Weiliua
Ve svém článku se autor zamýšlí nad tím, do jaké míry je politická reforma zahrnuta v rétorice
současného čínského prezidenta Xi Jinpinga. Lidé, kteří nadějně očekávali zmínky o politické
reformě v dokumentu „Usnesení Ústředního výboru komunistické strany Číny o některých
závažných otázkách ohledně všeobecného prohloubení reformy“, který vznikl na třetím
plenárním zasedání, byli hořce zklamáni. V Usnesní je pouze zmínka o místních shromážděních
lidových zástupců, které dávají lidem, alespoň na papíře, jistotu, že své zástupce do místních
vlád si demokraticky volí sami. Ve skutečnosti jsou přímo voleni jen zástupci na nejnižších
29

úrovních, všechny ostatní funkce jsou voleny nepřímo. Místní shromáždění lidových zástupců
jsou pod přímou kontrolou KS Číny a volby (jak přímé, tak nepřímé), nejsou transparentní.
Osmý bod tohoto Usnesení také formuluje cíl větší účasti obyčejných lidí na politice, ale už
neuvádí konkrétní případy, jak to provést, tedy ve výsledku se nic nezměnilo. Zklamání lidí je
obrovské. Ztratili víru v Xi Jinpinga jako někoho, kdo v jejich očích měl být garantem politické
reformy. Čínská inteligence se snaží vidět to nejlepší v nejhorším, podle ní je prohlubování a
rozšiřování ekonomických reforem svým způsobem politická reforma. Čínské reformní úsilí je
rozděleno do tří částí, na ekonomickou, sociální a politickou reformu. Fáze ekonomických
reforem byla započata v roce 1978 a byla víceméně dokončena v roce 2004. Sociální reforma
začala v roce 2010 a měla by být dokončena v roce 2025. Politická reforma se možná začne
zavádět kolem roku 2030. V roce 1945 Mao prohlásil, že aby bylo v ČLR možné se vyhnout
notoricky známým cyklům výměn dynastií, zavede zázračný mechanismus, který tomu má
zabránit. Tímto mechanismem není nic jiného než demokracie. V roce 1986 Deng Xiaoping
předpověděl, že Čína by mohla zavést přímé prezidentské volby v roce 2050. V roce 1987 Zhao
Ziyang představil balíček politické reformy, který stál na sedmi pilířích. To bylo poprvé, kdy
KS předložila plán politické reformy.
Autor tvrdí, že v současné době je velmi nepravděpodobné, že by se odehrála jakákoliv
politická reforma, který by směřovala k liberální demokracii.
1.4.5 Politická reforma Xi Jinpingovy éry podle Willyho Wo-Lap Lama
Xi Jinping zopakoval slavnou Deng Xiaopingovu větu o tom, že nemůže být socialismu
a socialistické modernizace bez demokracie a také dodal, že Čína nemůže pěstovat socialismus
s tím, že bude kopírovat demokratické zřízení zahraničních zemí. Jak Deng Xiaoping, tak
i Xi Jinping mají vždy na mysli demokracii pod vedením komunistické strany, a ne západní
model demokracie s pluralitním volebním systémem, volbami a všeobecným volebním právem.
Xi Jinping znovu prohlásil už mnohokrát řečené, že reformy v Číně rozhodně neznamenají
zavádění západních univerzálních hodnot a ti, kteří to tak pochopili, to pochopili špatně.
Otázkou podle něj je rozsah a obsah reforem, s tím, že některé věci nemohou být reformovány
vůbec, čímž se myslí reforma v západním duchu, která by podkopala monopol moci
komunistické strany. Xi Jinping byl vždy opatrný, aby nevstoupil na nejistou půdu politické
reformy; on osobně má minimální zájem na politické reformě a tvrdí, že kontroverzní reformy
jako politická liberalizace by neměly vůbec být nastartovány. Hlavním cílem Číny je stabilita
a rozvoj, a reformy, které ohrožují stabilitu (monopol moci komunistické strany) by měly být
zastaveny. Namísto politické reformy Xi Jinping propaguje spravování společnosti (Shèhuì
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zhìlǐ 社会治理). 8 Dobrého spravování společnosti je dosaženo tak, že se zlepší správa na
nejnižších úrovních (města a vesnice). Nejdůležitějším předpokladem pro dobré spravování
společnosti je silné vedení pod vládou komunistické strany a vlády, nikoliv účast lidí na správě
pomocí voleb. Komunistická strana je trvale vládnoucí čínskou stranou, a tak má právo
uplatňovat moc na lidi, a proto není potřeba žádných voleb, protože komunistická strana se
nepotřebuje přesvědčit, zda má stále podporu nejširšího obyvatelstva. V roce 2008 Xi Jinping
prohlásil, že se musí rozvinout demokracie uvnitř komunistické strany, což znamená
respektování individuality a autonomního postavení členů komunistické strany.Tehdejší
viceprezident Xi Jinping zároveň prohlásil, že se musí posílit koncept demokratického
centralismu uvnitř strany, což v realitě znamená, že členové strany sice mají právo na svůj názor,
ale konečná rozhodnutí jsou stejně provedena nejvyššími představiteli strany. Hu Jintao svého
času zastával názor, že když se demokratické prvky zavedou uvnitř komunistické strany (která
čítá 85 milion lidí), tak se demokracie rozprostře po celé zemi. Za Hu Jintaoa byly provedeny
experimenty v rámci voleb na nejnižších úrovních (v nultých letech kolem roku 2000), od té
doby k ničemu podobnému nedošlo.
Když Xi Jinping mluví o právním státu, myslí tím právní stát ve smyslu socialistického
právního státu. Socialistický právní stát a kapitalistický se liší v tom, že, v socialistickém má
komunistická strana absolutní kontrolu nad legislativou a soudy. Dodržování ústavy znamená
neodchylovat se od stranických směrnic a zásad socialismu s čínskými rysy. Liberální
intelektuálové žádají oddělení tří složek moci9.

1.4.2 Bao Tong
Bao Tong byl v 50. a 60. letech členem mocného organizačního oddělení KS Číny, během
Kulturní revoluce v letech 1966–1976 byl zatčen a poslán na venkov, kde si odbyl převýchovu
prací. Po Kulturní revoluci, v roce 1977 se vrátil do vysokých kruhů KS Číny, na nejvyšší
pozice kolem osoby Deng Xiaopinga. Bao Tong tvrdí, že je pořád hrdý na to, že byl členem KS
Číny, ale že KS Číny udělala mnoho hloupých věcí. Bao Tong byl vyloučen z KS Číny v roce
1992 poté, co byl zatčen a poslán do vězení. (Mufson, S., Pomfret, J., 1998) Zajímavé je, že
Bao Tong byl zatčen ještě před událostí „Masakr na Náměstí nebeského klidu
4. 6. 1989“, přesněji 28. května 1989. (Bao Tong, 1998) Byl členem Komise pro vědu

8

Zajišťování zájmů obyvatelstva, posilování harmonizačních faktorů, posílení sociálního rozvoje, zvyšování
úrovně spravování společnosti, zajištění národní bezpečnosti, zajištění toho, že lidé žijí a pracují v míru a
spokojenosti a že společnost je stabilní a uspořádaná
9
Na zákonodárnou, výkonnou a soudní
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a techniku, v roce 1977 napsal projev pro Deng Xiaopinga, který Deng Xiaoping pronesl na
celočínské konferenci o vědě. To byl Bao Tongův první velký úkol. Později se stal Zhao
Ziyangovým politickým tajemníkem a ředitelem Ústřední výzkumné a diskuzní skupiny
o politické strukturální reformě, která fungovala pod vedením Ústředního výboru komunistické
strany Číny. Zhao Ziyang předtím nahradil Hu Yaobanga v čele této skupiny, která plánovala
návrhy na politickou restrukturalizaci. Tyto návrhy měly být představeny na 13. stranickém
sjezdu. Tato skupina měla pětičlenný výbor – Zhao Ziyang, Hu Qili, Bo Yibo, Tian Jiyun, Peng
Chong – a byla moderována Bao Tongem. (Goldman, 1994: 189) Za Mao Zedongovy vlády byl
Bao Tong ředitelem výzkumu ve stranickém Organizačním oddělení. Během „Kulturní
revoluce“ byl Bao Tong poslán do Henanu, aby vedl revoluční dělnictvo. Po Maově smrti se
brzy vrátil do Pekingu a stal se zástupcem ředitele Státní vědecké a technické komise – jedním
z jeho prvních úkolů bylo napsat výše zmíněný projev pro Deng Xiaopinga o vědě a technice,
ve kterém Deng Xiaoping zahrnul intelektuály místo do dělnické třídy místo do buržoazie a
prohlásil je za vedoucí sílu v projektu Čtyř modernizací. (Goldman, 1994: 227)
Skupina intelektuálů, která se také účastnila demonstrací na Náměstí nebeského klidu, patřila
k elitám podporovaným Zhao Ziyangem – přidali se k hnutí, aby posílili Zhao Ziyangovu pozici
v jeho mocenském boji a aby podpořili další pokračování ekonomických reforem.Nešlo jim ani
tak o demokratizaci jako takovou. Ti, kteří se nejaktivněji účastnili demonstrací byli z Ústřední
výzkumné a diskuzní skupiny o politické strukturální reformě, kterou vedl Bao Tong.
Demokratická elita se soustřeďovala spíše na politickou reformu, Zhao Ziyangovy think-tanky
spíše na ekonomickou, a to jim bránilo v tom, aby se spojili a měli společný cíl. V poslední
dekádě (1980–90) se demokratická elita a Zhao Ziyangovi stoupenci vzájemně
doplňovali, posilovaly implementaci ekonomických reforem a vzájemně se prolínaly, včetně
lidí v nich působících.
Po násilném potlačení protestů na Náměstí nebeského klidu byl Bao Tong zatčen krátce po
uvalení stanného práva, jeho institut pro politickou reformu byl zrušen. V roce 1992 proběhl
s Bao Tongem soud, byl odsouzen na devět let, trest mu byl snížen na sedm. Bao Tong byl Zhao
Ziyangovým obětním beránkem, jelikož Zhao Ziyang byl příliš blízký Deng Xiaopingovi, než
aby mohl být vyšetřován. Zhao Ziyang odmítl provést sebekritiku, ale měl možnost být
v poměrně volné podobě domácího vězení. Bao Tong je dodnes držen v domácím vězení ve
svém bytě v Pekingu, kde je pod 24 hodinovým dozorem, všechny jeho telefony jsou
odposlouchávány a nesmí se svobodně pohybovat. Bao Tong je však stále aktivní a vyjadřuje
se k současným problémům hlavně v politice a společnosti ve svých esejích, které publikuje
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téměř výhradně online. Ze sborníku jeho vydaných esejů budu čerpat v hlavní části své práce.
(Goldman, 1994: 335)
Bao Tong tvrdí, že nejvyšší komunističtí funkcionáři byli naivní, když si mysleli, že se dají
zavést ekonomické reformy bez zavedení politických reforem. Bao Tong byl velice aktivní ve
svých snahách zavádět politickou reformu, ale ve zpětné perspektivě tvrdí, že se svými
proreformními snahami měl začít mnohem dříve, už po Kulturní revoluci, když byl zatčen Gang
čtyř. Bao Tong prohlásil, že ČLR by měla zavést systém pluralitní demokracie a KS Číny by se
měla inspirovat od USA v tom, jakým způsobem jsou formovány politické strany. Měla by také
být více vnímavá vůči obyvatelstvu ČLR. (Mufson, S., Pomfret, J., 1998)
V poslední době se Bao Tong vyjádřil mimojiné i k Xi Jinpingově politice se slovy, že všichni
kromě Xi Jinpinga samotného jeho projekt „čínský sen“ chápou jako něco, co by mělo
zahrnovat demokracii, svobodu tisku, zrušení cenzury a důraz na lidská práva. Bao Tong také
Xi Jinpinga vyzval, aby vrátil „čínský sen“ obyvatelům ČLR. Bao Tong zároveň poukázal, že
je úspěch, že Xi Jinping vyzdvihl individuum – lidského jedince jako předmět „čínského snu“,
a ne stát. V roce 2013 Bao Tong řekl, že Xi Jinping vysvětlil, že „čínský sen“ by měl být
realizován v rámci systému soukromého vlastnictví a že stát by měl připustit, aby si každý
obyvatel ČLR mohl snít svůj sen. Bao Tongovým snem je, že všichni Číňané budou mít
jednou svobodu slova a vyjadřování a budou oproštěni od strachu, pronásledování a cenzury.
(Wo Lap-Lam, 2015: 116)
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2 Politická reforma v komentářích Bao Tonga
Pramen mé práce je rozdělen po jednotlivých letech, což trochu znesnadňuje orientaci v něm.
Eseje jsem vybrala podle podrobného obsahu díla, kde jsou vypsané jednotlivé detailní názvy
esejí. Eseje jsem primárně vybírala podle toho, které se vyjadřují na téma politické reformy.
Eseje jsou z období mezi léty 2001–2009, přičemž eseje s tématikou politické reformy jsou
hojnější v pozdějším období, zejména potom v roce 2009. V každé z esejí se budu snažit zjistit,
jak Bao Tong chápe pojem „politická reforma“, jaké změny požaduje, a své postřehy budu
demonstrovat na příkladech překladů relevantního čínského pramene. Práce bude vztažená
k současnosti, konkrétně na léta 2001 až 2011, tedy na dobu vlády prezidenta Hu Jintaoa.
Z esejí se budu snažit extrahovat hlavní myšlenky a podle toho je v práci uspořádám.
Všeobecně a v krátkosti zatím dokážu říct, že Bao Tong požaduje změnu ČLR ze stranického
státního zřízení v čele s komunistickou stranou na zemi s demokratickým systémem. Požaduje
změnu totalitářského zřízení země, svobodu slova, svobodu tisku a svobodu politického
počínání jako volného vstupu do politiky, svobodných voleb, demokracii a důraz na občanská
a lidská práva (Bao 2012: 44).

2.1 Hlavní témata a myšlenky Bao Tongových esejí
Mnou deset vybraných Bao Tongových esejí spojuje několik hlavních myšlenek
a témat, kterými se v esejích zabývá a které se v esejích prolínají a doplňují. Stěžejní myšlenkou,
která spojuje všechny mnou vybrané eseje, je politická reforma.
V jednotlivých esejích se potom opakují zmínky o vedoucích komunistických funkcionářích
– Mao Zedongovi, Deng Xiaopingovi, Hua Guofengovi, Hu Yaobangovi, Zhao Ziyangovi,
Chen Yunovi (Chén Yún 陈云). Bao Tong zmiňuje jejich přínosy a vytýká nedostatky. Tyto
zmínky se vyskytují v druhé, šesté, sedmé, osmé, deváté a desáté eseji.
Další stěžejním tématem je konflikt mezi zaváděním věcí podle západního a východního stylu
v rámci politických reforem. Mezi Západní věci (Xīfāngshì de dōngxi 西方式的東西) patří
zavedení pluralitního demokratického politického systému (Duōyuán mínzhǔ 多 元 民 主 ),
demokracie, svoboda slova (Yánlùn zìyóu 言论自由) a médií (Méitǐ zìyóu 媒体自由) a další
aspekty demokratického zřízení. Bao Tong často kritizuje, že komunistická strana často operuje
s výrokem, že v Číně se nebude v žádném případě zavádět nic v západním stylu, a že izolace
Číny před západním politickým myšlením je pro komunistickou stranu prerekvizita (Xiānjué
tiáojiàn 先决条件) politické reformy v rámci lidové demokracie. Kvůli stanovení takového
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předpokladu nemůže politická reforma směrem k demokratizaci v západním stylu nikdy
proběhnout. Bao Tong také kritizuje vymezování věcí a nálepkování „socialistických“ (Xìng
Shè 姓社) a „kapitalistických“ (Xìng Zī 姓资) věcí. Toto téma spojuje první, čtvrtou, devátou a
desátou esej.
Bao Tong se také opakovaně vyjadřuje pro odmítnutí Mao Zedongových myšlenek (Máo
Zédōng Sīxiǎng 毛泽东思想) a vedoucího postavení komunistické strany. Pokud komunistická
strana a potažmo vláda ve svém jednání neupustí od Mao Zedongových myšlenek a od
samotného výsadního postavení komunistické strany v rámci ČLR, domnívá se autor, že
politická reforma se nebude dát zavést. S upouštěním od Maových myšlenek souvisí také
upouštění od dodržování Deng Xiaopingových Čtyř základních principů. Tato myšlenka
prostupuje všemi esejemi.
Dalším důležitým tématem jsou samotné Bao Tongovy požadavky na politickou reformu, tedy
co přesně si pod pojmem politická reforma představuje a jaké změny požaduje v rámci
současného politického systému změnilo. Žádá dodržování ústavy (Xiànzhèngzhǔyì 宪政主义),
zavedení republikánství (Gònghé 共和) ve smyslu liberální demokracie, dodržování lidských
práv (Rénquán 人权), zavedení voleb (Xuǎnjǔ 选举), demokratického politického systému
(Mínzhǔ Zhèngzhì Zhìdù 民主政治制度), zlepšení pozice běžných lidí v rámci státu a jejich
účast na politice. Žádá zavedení občanských práv (Gōngmín quánlì 公民权利), svobodu slova
a médií, pluralitu politických stran a dodržování lidských práv. Toto téma prostupuje první,
druhou, třetí, devátou a desátou esejí.

2.1.1 Zmínky o komunistických lídrech dvacátého století a jejich reformních
snahách
Za povšimnutí určitě stojí, že v ani jedné eseji Bao Tong nepíše o tehdejším
(v letech 2001 až 2011) generálním

tajemníkovi

KS

Číny

a

prezidentovi

Jiang

Zeminovi, v esejích píše o komunistických představitelích dvacátého století. Domnívám se, že
o tehdejším generálním tajemníkovi Jiang Zeminovi Bao Tong nepíše z toho důvodu, že je Bao
Tong nadále držen v domácím vězení a jeho publikační činnost pravděpodobně podléhá
kontrole a cenzuře ze strany KS Číny. Bao Tong byl sice ze strany vyloučen, to ovšem
neznamená, že by nad ním strana i nadále neměla kontrolu a nemohla kontrolovat a regulovat
jeho publikační činnost. Ač by sám Bao Tong možná publikoval ještě otevřenější názory

35

a komentáře, hrozí, že by vůbec nebyly publikovány, a pokud by publikovány byly, byl by Bao
Tong perzekuován přísněji než pouze v rámci domácího vězení ve svém bytě v Pekingu.
V druhé eseji Bao Tong píše o Deng Xiaopingovi a událostech na Náměstí nebeského klidu, kdy
Deng Xiaoping byl náhodou obětí prvního potlačení protestů na Náměstí nebeského klidu
v roce 1976, avšak byl iniciátorem krvavého potlačení hnutí druhého v roce 1989. Bao Tong
tvrdí, že oba incidenty se staly proto, že v zemi vládne totalitní politický režim (Jíquán zhèngzhì
zhìdù 极权政治制度) a že by se nestaly, kdyby takový režim v zemi nevládl. (Bao Tong, 2012:
36)
„鄧小平碰巧是 第一次鎮壓事件的受害者，又是第二次鎮壓事件的決策者。兩次
事件都是極權政治制度的產物.”
„Deng Xiaoping byl náhodou obětí prvního násilného potlačení protestů, a zároveň
iniciátorem. (Tyto) dvě události jsou výsledkem totalitního politického systému.“
Co se týče otázky politické reformy a Deng Xiaopinga, tak Deng Xiaoping podle Bao Tonga
doslova řekl:
(„問題是鄧小 平有一條改革的底線：) 什麼都可以改，惟獨共產黨領導一切這種
極 權政治制度不能改.“
(„Problémem bylo, že Deng Xiaoping měl v rámci reforem limit:) „Reformovat lze
cokoliv, pouze totalitní režim, kdy vše řídí komunistická strana, reformovat nelze.“
Bao Tong dále píše o Zhao Ziyangovi, který když nahradil nepohodlného Hu Yaobanga ve
funkci generálního tajemníka komunistické strany, začal potichu připravovat program reformy
politického systému. Jeho plán nešel proti zásadě „pevně se držet stranického vedení“ (Jiānchí
dǎngde lǐngdǎo 坚持党的领导) a byl tedy pro komunistickou stranu akceptovatelný. Zhao
Ziyang určil, že o důležitých otázkách je nutné hlasovat a rozhodnutí přijímat na základě
principu „menšina se podřizuje většině“. Tato pro nás zdánlivá trivialita byla naprosto
nezbytnou inovací v rámci komunistické strany. Podle Bao Tonga Zhao Ziyang tím, že požádal
první řádnou schůzi Politbyra třináctého sjezdu, aby formulovala pravidla diskuze v Ústředního
výboru, sledoval jediné:
„中国必须走向民主，中国的民主应该从共产党做起，共产党的民主应该从中共
中央做起，民主不仅是一种作风，一种养，而且必须成为制度，他，赵紫阳，作
为中国共产党的总书记，愿意接受民主制度的严格的约束…“
„Čína se musí vydat cestou demokracie; čínská demokracie musí začít od komunistické
strany; demokracie v komunistické straně by měla začít od Ústředního
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výboru; demokracie není pouze jakýmsi stylem práce či vychováním, musí se stát
systémem. A Zhao Ziyang v té době generální tajemník čínské komunistické strany hodlá
přijmout přísná omezení vyvolaná demokratickým systémem.“
Bao Tong dodává, že události jako „Masakr na Náměstí nebeského klidu 4. 6. 1989“ a Kulturní
revoluce by se nemohly stát v západních (demokratických) zemích. (Bao Tong, 2012: 39)
所以，應該說： 『六四』 這種事情，和文化大革命一樣，都不可能出在西方國家。
要 避免 『六四』重演，非改革政治制度不可.
„Proto je potřeba říci, že události jako „Masakr na Náměstí nebeského klidu 4. 6. 1989“ a
Kulturní revoluce by se nemohly stát v západních zemích. Chceme-li se vyhnout
zopakování „Masakru na Náměstí nebeského klidu 4. 6. 1989“, je třeba za každou cenu
reformovat politický systém.“
V šesté eseji Bao Tong píše o nahrávkách, které po sobě zanechal Zhao Ziyang předtím, než
zemřel. A jedním z ústředních témat nahrávek je politická reforma. Bao Tong tvrdí, že se čínský
rozvoj začal ubírat špatným směrem, kdy v letech 1953 – 1958 proběhla socialistická
transformace a v roce 1957 „kampaň proti pravičákům“. Když socialismus zaváděný Mao
Zedongem způsobil, že lid zchudl, sen o modernizaci vytýčený před 100 lety se rozpadal
a neustále vzdaloval. Mao Zedongem osobně vybraný nástupce Hua Guofeng nemohl jinak než
přiznat, že „národní ekonomika je na pokraji zhroucení“. (Bao Tong 2012: 378)
V sedmé eseji Bao Tong píše o Chen Yunovi, který chtěl v osmdesátých letech v rámci
ekonomiky zavádět „úpravy“, což bylo v rozporu s Mao Zedongovým učením. Tyto úpravy
tedy mohly být provedeny až po Mao Zedongově smrti. Chen Yun byl proti zmatečným
nařízením, které komunistická strana vydávala, ale celkově nebyl proti komunistické straně. Co
se týká politického vedení, v jehož čele stála komunistická strana, a ekonomiky, v rámci níž se
aplikovala plánovaná ekonomika, státní monopol na obilí, bavlnu a olej, Chen Yun nejenže
nebyl proti, je to dokonce jím samotným bolestně zavedený systém. Kdyby chtěl upustit od
tohoto směru určeného Mao Zedongem, znamenalo by to zlomit hůl sám nad sebou. Bao Tong
dále uvádí postoje, které Chen Yun zastával. Zastával státní vlasnictví, ale nezástával lidové
komuny; zastával plánovanou ekonomiku, ale neměl rád nerealistické kvóty a cíle, domníval
se, že ekonomika by měla být svobodná do té míry jako je pták v kleci, ale byl proti tomu, aby
byl tento pták brán do rukou; věřil ve velkého bratra ze Sovětského svazu, nevěřil v západní
imperialisty; ochraňoval vedoucí postavení strany, ale nesnesl pohled na Mao Zedongem
porušované zákony a pravidla. (Bao Tong, 2012: 379)
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Bao Tong tvrdí, že jak Hua Guofeng, tak Chen Yun či Deng Xiaoping chtěli sice některé věci
změnit, ale nejednalo se o reformy, ani oni sami je tak nenazývali. (Bao Tong, 2012: 379)
V osmé eseji Bao Tong píše o Mao Zedongovi a jeho snahách zničit tržní ekonomiku coby
cíl, ke kterému by se Čína měla ubírat a o tom, jak Mao Zedong vychoval generaci kádrů,
učenců i běžných lidí, kteří se reforem bojí a nesnáší je. (Bao Tong, 2012: 382)
V eseji také zmiňuje Zhao Ziyangovy snahy o zavedení tržní ekonomiky.
『…1984 年，「商品經濟」的概念，在趙紫陽等人苦心推動 下… 「商品經濟」
是當時政治形 勢下所能允許合法使用的概念，實際上就是「市場經濟」的代名詞.』
V roce 1984 byl zaveden koncept „komoditní ekonomiky“, který byl prosazován právě
Zhao Ziyangem a dalšími. Komoditní ekonomika byl koncept, který za tehdejší politické
situace bylo možné užít, ve skutečnosti se jedná o synonymum tržní ekonomiky. (Bao
Tong, 2012: 383) (Oficiálně totiž systém tržní ekonomiky, coby kapitalistický prvek,
nemohl být nikdy zaveden.)
Devátá esej je zejména o nezavádění věcí ve stylu Západu, ale Bao Tong píše také o Mao
Zedongovi a Deng Xiaopingovi. Když v roce 1956 v Sovětském svazu Chruščov odhalil
Stalinovo násilné počínání vůči údajným kontrarevolucionářům, Mao Zedong řekl kolegům
v Ústředním výboru komunistické strany, že taková věc by se nemohla stát v Západních zemích.
Bylo to v době, kdy Mao Zedong smýšlel rozumně a rozhodl se provést nápravu chyb. Jednalo
se o nápravu chyb v souladu se systémem západního parlamentního demokratického systému.
(Bao Tong 2012: 389
V roce 1980 se podobná záležitost přihodila Deng Xiaopingovi. Po Kulturní revoluci prohlásil
ke svým kolegům v Ústředním výboru komunistické strany, že záležitosti typu Kulturní
revoluce by se nemohly stát v Západních zemích. Bao Tonga mrzí, že Mao Zedong a Deng
Xiaoping očividně neměli v plánu se vzdát stranické autokracie. (Bao Tong, 2012: 389)
V závěru eseje Bao Tong píše, že Mao Zedong a Deng Xiaoping byli našimi vůdci
a učiteli, kteří hlásali, že děláním věcí v západním stylu se můžeme vyhnout zločinům proti
lidskosti. Ovšem navzdory tomu, co nás Mao a Deng naučili, dělání věcí podle Západu
znamená, že Čína musí změnit barvu a že vedoucí komunističtí kádři si jen těžko udrží svou
vedoucí pozici.
『權衡利弊，毛 澤東和鄧小平本人尚且寧願無法無天而不搞西方那一套；因此，
作為毛澤東鄧小平權力的繼承人，應該下定決心，捍衛文革，捍衛 「六四」、反
正必須堅決拒絕搞西方那一套』。
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“Sečteno a podtrženo, Mao Zedong a Deng Xiaoping by raději vzdorovali lidským a
božským(přirozeným) právům a nezaváděli věci podle Západu. A tak, Mao Zedongovi a
Deng Xiaopingovi mocenští nástupci musí být odhodláni bránit události, jako byla
Kulturní revoluce, událost „Masakr na Náměstí nebeského klidu 4. 6. 1989“ a tím pádem
rezolutně odmítat zavádění západních věcí.
Desátá esej je celá o Hu Yaobangovi a Zhao Ziyangovi a jejich vzájemných názorových
rozdílech a podobnostech v rámci reformních snah. Hu Yaobang měl na starost politickou
reformu, podporoval ale také ekonomickou reformu. Zhao Ziyang měl na starost ekonomickou
reformu, ale podporoval také politickou reformu. Zhao Ziyang sám sebe tehdy viděl v rámci
ekonomiky coby proreformního, v rámci politiky coby konzervativního politika. Zhao Ziyang
po několik desetiletí pracoval v ekonomickém sektoru a intenzivně pociťoval, že ekonomický
systém je nutné reformovat. Zažil dvě desetiletí politických bouří, uvědomoval si překážky
a nástrahy uvnitř politického systému; coby premiér se nejen nemohl, ale nesměl vměšovat do
záležitostí politiky. Coby člověk odedávna pod Deng Xiaopingovým vlivem věděl, že v rámci
ekonomiky se má zastávat pozice otevírání se a v rámci politiky utužování. Ekonomická
reforma se měla ubírat směle vpřed a politická reforma měla opatrně následovat. V rámci svého
politického konzervatismu ovšem Zhao Ziyang nikdy nebyl v té odnoži konzervativců, kteří by
násilně potlačili studentské demonstrace na Náměstí nebeského klidu, ale v té konzervativní
odnoži, která chtěla postupně a opatrně zavádět politickou reformu. (Bao Tong, 2012: 414)
V roce 1986 se Zhao Ziyang dostal na odlišnou pracovní pozici, stal se předsedou Výzkumné
skupiny pro politickou reformu při Ústředním výboru komuistické strany, tedy nakonec
nevyjadřoval pouze své ekonomické názory, ale také politické. Byl to Zhao Ziyang, kdo na
třináctém sjezdu komunistické strany představil program politické reformy.
『而在耀邦去世以後，學生提出了悼念和推進政治改革的要求，得到 社會各
界廣泛支持，卻被鄧小平用坦克和槍桿子鎮壓下去的時候，又是紫陽，在狂
瀾中砥柱中流，在一群領導人中堅持光榮的孤立， 不屈從於壓力，不隨波逐
流, …』
Po Hu Yaobangově smrti se studentským demonstracím za zavedení demokracie
dostalo podpory nejširší veřejnosti. Poté, co Deng Xiaoping nechal demonstrace
násilně potlačit, byl to Zhao Ziyang, kdo se držel zlaté střední cesty a mezi
stranickými lídry si ponechal status velkolepé izolace, kdy nepodlehl tlaku z ani jedné
strany. (Bao Tong, 2012: 414)
Zhao Ziyang našel způsob, jak pomocí „změny způsobu stranického vedení“ změnit pohled na
současný politický a socialní systém. Neodporoval vedoucímu postavení komunistické
strany, pouze požadoval, aby komunistická strana realizovala politické vedení. Bao Tong tomu
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rozumí takto: aplikace politického vedení v rámci (například) literární tvorby znamená (dle
Zhao Ziyanga), že se komunistická strana musí zbavit postoje, že do literární tvorby přímo
vstupuje a drží nad ní kontrolu, a naopak vytvořit pro literární tvorbu podmínky „nechť vykvete
100 květů“. Pokud se má v rámci teorie a učení praktikovat politické vedení, musí se
komunistická strana oprostit od pozice soudce a prokurátora a musí vytvořit prostředí
„100 škol“, podporovat, že každý může mít a měl by mít svůj vlastní názor a aby existovala
svoboda vyjadřování. Aby se v rámci volení(jmenování) stranických kádrů praktikovalo
politické vedení, domnívá se Zhao Ziyang, že je načase, aby se Čína poučila od dobrých
zkušeností, které mají ostatní státy. Měl by se vytvořit dobrý systém volení funkcionářů. Zhao
Ziyang si myslí, že Čína by se neměla bát systému voleb, komunistická strana by neměla vzít
celou záležitost voleb do svých rukou, mělo by se důvěřovat lidem a zajistit, aby lidé v rámci
voleb měli právo svobodných voleb. (Bao Tong, 2012: 415)
...趙紫陽致力於建立保障 大家獨立思考自由表達的制度；...趙紫陽致力於建立依
法辦案而不再由黨辦案的制度；... 趙紫陽致力於建立名副其實的選舉制度和公務
員制度...
(Podle Bao Tonga) Zhao Ziyang zasvětil svou práci tomu, aby byl zajištěn systém
svobodného myšlení a vyjadřování; aby soudní případy byly řešeny podle zákonů a ne
podle systému stanoveného komunistickou stranou; zasvětil svou práci tomu, aby byl
vytvořen opravdový volební systém a systém volení funkcionářů. (Bao Tong, 2012: 416)

2.1.2 Nezavádění západních věcí
V první eseji Bao Tong řeší celý tento konflikt východních a západních věcí. To, že
komunistická strana Číny dělá už předem definovanou podmínku z toho, že politická reforma
se v žádném případě nerovná přebírání věcí ze Západu, přebírání politických systémů
a podobně. Bao Tong tvrdí, že nekopírování věcí ze Západu nutně znamená to, že se reálně
v Číně nic nezmění, znamená to pokračování autokratické pozice komunistické strany Číny
coby jediné vládnoucí strany v ČLR. (Bao Tong, 2012: 17)
Autor nabízí srovnání s ekonomickými reformami prováděnými v Číně od začátku
osmdesátých let. Podle Mao Zedongových idejí a praktické politiky komunistické strany jsou
věci jako tržní ekonomika, soukromé vlastnictví a individuální podnikání všechno zlé
kapitalistiké věci. Pokud se u všeho budeme ptát, zda je to kapitalistické nebo
socialistické, a pokud z toho, že Čína v žádném případě nebude zavádět žádné kapitalistické
věci, uděláme předem rozhodnutou podmínku reforem, tak v Číně by v žádném případě
nemohla být zavedena jakákoliv ekonomická reforma. Což znamená, že se Čína bude přidržovat
40

frází o ekonomických systémech zavedených Stalinem a Mao Zedongem. Impuls k ekonomické
reformě nepřišel díky tomu, že se Čína ptala po tom, co je socialistické a co je kapitalistické,
ale poté, co Deng Xiaoping vyslovil svou pragmatickou myšlenku o černé či bílé kočce a ejím
užitku v rámci rozvoje výrobních sil. Deng Xiaoping rezolutně odmítl ideologická tabu a navrhl
vše měřit užitkem. (Bao Tong, 2012: 17)
Bao Tong zdůrazňuje, že pokud se v rámci politické reformy budeme ptát po tom, zda jsou
zaváděné věci jsou východní nebo západní s tím, že Čína rozhodně nebude dělat západní věci
a že z toho uděláme předpoklad politické reformy, tak se politická reforma nikam nedostane.
Ti, kteří tvrdí, že se musíme ptát po tom, zda jsou zaváděné věci východní či západní, jsou
ti, kteří žádnou politickou reformu nechtějí a cchtějí se držet čínského absolutistického
politického systému. Definováním předpokladu politické reformy a ptaní se po tom, zda
zaváděné kroky jsou východní či západní svazujeme politické reformě nohy a ruce
a zaručujeme, že k žádné politické reformě nedojde a že monopol komunistické strany tu bude
navěky. (Bao Tong 2012: 18)
Ve čtvrté eseji Bao Tong opět apeluje na to, aby nedošlo k opakování chyb z minulosti ohledně
politiky a aby bylo dosáhováno užitečných pozitivních výsledků. (Bao Tong, 2012: 116)
在中國，盤問「姓資姓社」的經濟改革，一定是經濟不改革； 同樣，盤問「東方
西方」的政治改革，一定是政治不改革。明不搞 政治改革，偏要宣稱「推進」政
治改革。這種文字遊戲…
Pokud se v Číně v rámci ekonomických reforem budeme nestále pídit po tom, zda je něco
kapitalistické či socialistické, tak se samozřejmě žádná ekonomická reforma neděje.
Analogicky pokud se v rámci politické reformy pídíme po tom, zda je to východní či
západní a neustále se hovoří prohlašuje, že reforma se bude „prosazovat“, tak se žádná
politická reforma také nebude dít. Jde o pouhou hru se slovy (Bao Tong, 2012: 117)
Devátá esej má konflikt východních a západních věcí přímo v názvu, ale o této už pojednává
kapitola o komunistických lídrech dvacátého století a jejich reformních snahách. Bao Tong
tvrdí, že tzv. nezavádění západních věcí jednoduše znamená, že Čína musí nutně zůstat
u stranické autokracie, a to je významem dané slovní hříčky. (Bao Tong, 2012: 389)
Mao Zedong poté, co vyšlo najevo, jak Stalin násilně potlačoval kontrarevolucionáře řekl
kolegům v Ústředním výboru komuistické strany Číny, že taková věc by se nemohla stát
v Západních zemích. Podobný výrok vyřkl i Deng Xiaoping po událostech Kulturní revoluce.
Pokud by se praktikovala západní parlamentní demokracie, tak by se katastrofa jako je Kulturní
revoluce nikdy nemohla odehrát. (Bao Tong, 2012: 389)
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2.1.3 Nutnost upouštění od Mao Zedongových myšlenek a vedoucího postavení
komunistické strany v rámci ČLR
Bao Tong tvrdí, že bez toho, aniž by se upustilo od dogmat a idejí hlásaných Mao Zedongem,
není možné provést politickou reformu. Za předpokladu, že by nebylo upuštěno od Mao
Zedongových myšlenek v osmdesátých letech, tak by nebylo možné provést ani ekonomickou
reformu. Bao Tong shrnuje, že podle Mao Zedonga tržní ekonomika, soukromé vlastnictví
a inidividuální podnikání byly prvky zlého kapitalismu. (Bao Tong, 2012: 17)
V druhé eseji Bao Tong vyzdvihuje, že Deng Xiaoping prohlásil, že „reformovat lze
cokoliv, pouze totalitní režim, kdy vše řídí komunistická strana, reformovat nelze.“ (Bao Tong,
2012: 37) Celou esejí prostupuje názor, že by v Číně nemohly nastat katastrofy jako byla
Kulturní revoluce nebo „Masakr na Náměstí nebeského klidu 4. 6. 1989“, kdyby proběhla
reforma stávaícího politického systému.
『允許不允許企業主加入共產黨，和中國的政治改革是兩碼事』。
(V třetí eseji Bao Tong vyjadřuje názor, že) to, jestli bude dovoleno podnikatelům
dovoleno vstoupit do strany a politická reforma v ČLR jsou dvě rozdílné věci. (Bao Tong,
2012: 44)
Bao Tong píše o referátech přednesených na patnáctém a šestnáctém sjezdu komunistické
strany. Oba dva referáty formulovaly přísnou podmínku a předem stanovený předpoklad, za
kterého může být politická reforma uvedena v chod. V referátu patnáctého plenárního zasedání
z roku 1997 stálo: „Za předpokladu, že budeme dodržovat Čtyři základní principy, budeme
pokračovat v provádění reformy politického systému“; V roce 2002 v referátu stálo obdobné:
„Za předpokladu, že budeme dodržovat Čtyři základní principy, budeme aktivně a bezpečně
provádět reformu politického systému.“ Současný čínský politický systém vychází z toho, že
veškerá politická moc patří komunistické straně. Tedy předpoklad dodržování Čtyř základních
principů je jinými slovy uznávání vedoucí pozice komunistické strany coby jediné vládnoucí
strany… Uvádět politickou reformu v chod za předpokladu, že se i nadále bude uznávat vedoucí
pozice komunistické strany ve státě samozřejmě znamená, že se žádná politická reforma konat
nebude. (Bao Tong, 2012: 118)
V referátu XVI. Sjezdu (v roce 2004) byla jedna inovativní věta: „Vedoucí pozice komunistické
strany je základní zárukou suverenity lidu a legálního spravování země.“ Lidé, prosím,
poslouchejte: Pokud chcete být suverény, musíte se pdořídit mému vedení. Pokud se mému
vedení nepodřídíte, zařídím, abyste suverény nebyli.“ (Bao Tong, 2012: 118)
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V páté eseji Bao Tong útočí na vedoucí postavení komunistické strany a tvrdí, že bez toho, že
se komunistická strana oprostí od Mao Zedongovy myšlenky, že „strana všechno vede“, nebude
se dát nic reformovat. Deng Xiaopingovy „Čtyři základní principy“ by se také měly
reformovat, protože pokud budeme tíhnout k nim, tak se také nebude dát nic
reformovat, protože následováním 4 základních principů se nic nemění, stále se držíme toho, že
komunistická strana má výsadní postavení. (Bao Tong, 2012: 330)
Politická moc je v rukou komunistické strany. Bao Tong pokládá otázku, proč tomu tak
je? A sám si odpoví s odkazem na Čtyři základní principy, z nichž jeden je „držení se Mao
Zedongových myšlenek“ a Mao Zedong hlásá „strana vede všechno“. (Bao Tong, 2012: 331)
如果它自己能把毛澤東賦 予的「領導一切」這個劣根性改革掉，我認為，這個黨，
就很有希 望，成為在未來中國公民社會中長期起積極作用的因素!
Pokud se komunistické straně podaří zreformovat Mao Zedongovu myšlenku, že „strana
řídí vše“, tak Bao Tong si myslí, že komunistická strana má naději stát se v budoucnosti
aktivně působícím elementem čínské občanské společnosti. (Bao Tong, 2012: 331)
V sedmé eseji vznáší Bao Tong otázku, zda Deng Xiaoping mohl být reformátorem
maoistického systému. Ovšem Deng Xiaopingovo otevírání se světu neznamenalo reformu jako
spíše reorganizaci podniků, ranků vedoucích pozic v rámci komunistické strany, nahrazení
nepohodlných a neposlušných kádrů. Nejedná se o upouštění od Mao Zedongem zavedeného
systému, ale o jeho utužení. V roce 1979 přednesl Deng Xiaoping projev, který vstoupil do
dějin – přidržování se Čtyř principů, tedy držet se cesty socialismu, držet se diktatury
proletariátu, držet se vedoucí pozice komunistické strany, držet se marxismu-leninismu a Mao
Zedongových myšlenek. Pozdější historické záznamy potvrzují, že reforma se rovná upouštění
od systému zavedeného Mao Zedongem. Nereformovat znamená zůstat u Mao Zedongova
systému, nereformovta rovná se jisté cestě na smrt. (Bao Tong, 2012: 379)
Už od padesátých let bylo jasně vymezeno, že proti reformě se má bojovat. Mao Zedong se po
několik desetiletí vehementně snažil zničit tržní ekonomiku coby cíl, ke kterému by se Čína
měla ubírat a vychoval generaci kádrů, učenců i běžných lidí, kteří se reforem bojí a nesnáší je.
Uběhlo třicet let a lidé si konečně uvědomili, že reformy v Číně se rovnají upuštění od systému
zavedeného Mao Zedongem. Ovšem v ČLR je dovoleno mluvit o reformě, ale není dovoleno
mluvit o systému bez Mao Zedonga a jeho myšlenek. Reforma musí být velebena, systém bez
Mao Zedonga musí být odsouzen. Za třicet let se toho mnoho nezměnilo, pokud tehdy někdo
zmínil, že chce reformovat a upustit od systému zavedeného Mao Zedongem, potkal ho
nepěkný osud a jakýmkoliv snahám o takovou reofmu bylo zabráněno hned v zárodku. Cesta
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bez Mao Zedonga, kterou se začala ubírat ekonoika a její reformy, byla prvním krůčkem na této
cestě bez Mao Zedongova systému. (Bao Tong, 2012: 382)

2.1.4 Bao Tongovy požadavky na politickou reformu
V první eseji Bao Tong píše Bao Tong o ústavě ČLR a používá ji jako podklad pro svá tvrzení.
V ústavě se tvrdí, že veškerá moc ve státě patří lidu, a proto Bao Tong říká, že jediným účelem
čínské politické reformy by mělo být ustavení systému, který bude užitečný pro zaručení
občanských práv, všechno by se mělo upírat na republikánství, demokracii a lidská práva.
Nezáleží na tom, zda jsou to východní nebo západní věci. Všechny věci, které odpovídají
principu lidských práv, demokracii a republikánství, jsou dobré věci. (Bao Tong, 2012: 18)
『六四』 這種事情，和文化大革命一樣，都不可能出在西方國家。要
避免 『六四』重演，非改革政治制度不可。
(Druhou esejí prostupuje myšlenka, že) katastrofy jako byla Kulturní revoluce a událost
„Masakr na Náměstí nebeského klidu 4. 6. 1989“ by se nemohly stát
v západních(demokratických) zemích. Chceme-li se vyhnout tomu, zopakování takové
události, je třeba za každou cenu reformovat politický systém. (Bao Tong, 2012: 37)
Ve třetí eseji Bao Tong píše o tom, že to, zda komunistická strana dovolí podnikatelům vstoupit
do strany nemá s politickou reformou nic společného. Změna totalitního systému, změna
mechanismu černé skříňky (netransparentnost), svoboda vyjadřování, svoboda médií, pluralita
politických stran, zajištění lidských práv běžnýchh občanů, realizace demokracie
v republice, to je politická reforma. To, zda někomu bude dovoleno či zakázáno vstoupit do
komunistické strany, nemá s politickou reformou nic společného. (Bao Tong, 2012: 44)
V osmé eseji autor popisuje, jak se vyvíjely reformní snahy. Nejdříve se téměř nikdo neodvážil
tvrdit, že pokud chce ČLR zavést nějakou reformu, znamená to obrátit se zády k systémovým
prvkům a myšlenkám Mao Zedonga a úplně se od nich oprostit. Ze začátku to samozřejmě
nebylo možné, ale později, kdy se zavedl systém zbožní ekonomiky, což byla jen nálepka
a synonymum tržní ekonomiky, se jednalo o jasné vymezení se proti Mao Zedongovi
a socialistickému ekonomickému systému a reálnému zavedení prvků tržní ekonomiky. (Bao
Tong, 2012: 383)
V deváté eseji Bao Tong popisue oblíbenou formulku komunistických lídrů, kdy se neustále
dušují, že nebudou v žádném případě zavádět žádné západní věcci, což nakonec podle Bao
Tonga znamená udržení stranické autokracie v ČLR. Uvádí dva příklady, kdy Mao Zedong
a Deng Xiaoping hovořili rozumně a oba shodně prohlásili, že kdyby v Číně byl systém
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inspirovaný západem, nemohly by se udát zločiny na lidstvu jako byla Kulturní revoluce
a „Masakr na Náměstí nebeského klidu 4. 6. 1989“.
V desáté eseji Bao Tong píše o Zhao Ziyangovi a Hu Yaobangovi. Zhao Ziyang intenzivně
pociťoval, že ekonomický systém je nutné reformovat; zažil několik desetiletí politických
bouří, hluboce si uvědomoval překážky a nástrahy uvnitř politického systému; coby premiér se
nejen nechtěl, ale ani nesměl vměšovat do záležitostí politiky. Coby člověk odedávna pod Deng
Xiaopingovým vlivem věděl, že v rámci ekonomimky se má zastávat pozice otevírání se
a v rámi politiky utužování. Ekonomická reforma se měla ubírat směle vpřed a politická
reforma měla opatrně následovat. V rámci svého politického konzervatismu ovšem Zhao
Ziyang nikdy nebyl v té odnoži konzervativců, kteří by násilně potlačili demonstrace na
Náměstí nebeského klidu, ale v té konzervatiní odnoži, která chtěla postupně a opatrně zavádět
politickou reformu, v té konzervativní odnoži, která měla nejlepší úmysly. (Bao
Tpng, 2012: 414)
Zhao Ziyang na XIII. sjezdu KS Číny (v roce 1987) představil program politické reformy. Zhao
Ziyang našel způsob, jak pomocí „změny způsobu stranického vedení“ změnit pohled na
současný politický a sociální systém. Neodporoval vedoucímu postavení komunistické
strany, pouze požadoval, aby komunistická strana realizovala politické vedení (viz výše)… Měl
by se vytvořit dobrý systém volení funkcionářů.
對選舉，他認為，不應該害怕選舉，不應該控制或包辦選舉，應該相信選舉
人，保障選民在選舉中有自由選擇的權利。
Co se týče voleb, on (Zhao Ziyang) si myslí, že bychom se neměli bát (systému)
voleb, komunistická strana by neměla kontrolovat či brát celou záležitost voleb do svých
rukou, mělo by se důvěřovat voličům a zajistit, aby lidé v rámci voleb měli svobodné
volební právo. (Bao Tong, 2012: 415–16)

3 Závěr
Tato práce se snažila odpovědět na otázku, co Bao Tong rozumí pod pojmem politická reforma.
Rozbor Bao Tongových esejí na stranách 31–42 této práce ukazuje, že Bao Tong chápe
politickou reformu v liberálně demokratickém a lidskoprávním duchu; cílem této reformy by
mělo být zavedení systému politické soutěže více politických stran, tzn. zavedení pluralitní
demokracie. V tomto ohledu se Bao Tongovy představy výrazně neliší od představ politických
reformátorů ve střední a východní Evropě z období před rokem 1989.
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Eseje rozebrané na stranách 38–40 této práce ilustrují Bao Tongovo přesvědčení, že
k uskutečnění politické reformy je třeba opustit Deng Xiaopingovu doktrínu „Čtyř základních
principů“, především zrušit ústavně zakotvenou vedoucí úlohu Komunistické strany Číny
a překonat dosud oficiální ideologii, jejímiž součástmi jsou marxismus-leninismus a Mao
Zedongovy ideje. Bez těchto kroků je podle Bao Tonga politická reforma neuskutečnitelná,
a veškerá diskuze na toto téma na nejvyšších místech je jen planými frázemi.
Jak je patrné z desáté eseje rozebírané na straně 35–37 a 41–42 této práce, Bao Tong za slibné
reformátory považuje Hu Yaobanga a především Zhao Ziyanga. O Zhaovi se domnívá, že byl
připraven politickou moc z rukou komunistické strany odevzdat demokratickým silám.
Dokládá to tvrzení z druhé eseje, že Zhao Ziyang coby generální tajemník KS Číny byl ochoten
akceptovat principy liberální demokracie i za cenu omezení moci generálního tajemníka KS
Číny (Bao Tong, 2012: 36). Tuto interpretaci Zhao Ziyanga považuji za zidealizovanou, neboť
vzhledem ke své pozici a zkušenostem v čínské politice je pravděpodobné, že Zhao Ziyang si
byl vědom omezených možností, které se mu jako jednotlivci nebo stoupenci liberálnější frakce
KS Číny naskýtaly ke změně fungování stranického státu ČLR, byť v reformním období. Na
konci osmdesátých let v Číně kromě reformního hnutí, které vyvrcholilo demonstracemi na
Náměstí nebeského klidu a Zdí demokracie neexistovala jiná nekomunistická opozice, která by
byla schopna vstoupit do politické soutěže v rámci pluralitní demokracie.
Všechny zkoumané eseje dokládají, že pro Bao Tonga jsou nosným modelem politické principy
západní liberální demokracie (jak dokládají zejména první, druhá a třetí esej), proto se ostře
vymezuje proti oficiálním formulacím, které explicitně vylučují přejímání západních
politických vzorů. Pokud tyto vzory fungují v ekonomické oblasti, ekonomické reformy by
měly být následovány i patřičnými reformami politickými.
Dílčími kroky politické reformy jsou dle Bao Tonga vybudování právního státu, svoboda slova
a svobodná média, dodržování lidských práv, aktivní účast občanů na veřejném životě
anaplnění pojmu „republika“ jeho původním obsahem. I v této agendě se v zásadě shoduje se
středo- a východoevropskými reformátory. Vzhledem k tomu, že v roce 1989 ve střední
a východní Evropě proběhla řada politických změn, zdá se mi přirozené, že tyto procesy
vyrůstaly z obdobného myšlenkového podhoubí, což ostatně zmiňuje také Tony Saich, když
popisuje inspiraci demonstračním hnutím v Polsku a vzrůstající popularitě tamější politické
strany Solidarita. (Saich, 2004: 143)
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Bao Tong odmítá považovat za politickou reformu Jiang Zeminovu doktrínu tzv. „důležité
myšlení trojího zastoupení“ (Sān gè dàibiǎo zhòngyào sīxiǎng 三个代表重要思想); podle něj
byli podnikatelé v komunistické straně zastoupeni vždy, dokud podnikatelská třída existovala.
Dle mého názoru však zde Bao Tong pracuje pouze s individuálními případy, zatímco politika
„trojího zastoupení“ znamenala masivní nábor podnikatelů do řad KS Číny, v důsledku čehož
došlo k podstatné změně v její třídní struktuře.
Postoj mnohých politiků a aktivistů k čínské politické reformě se víceméně shoduje s Bao
Tongem v tom, že model západní liberální demokracie je mnohými považován za univerzální
a tudíž vhodný i pro Čínu, viz například projev Václava Havla v projevu při slavnostním
otevření Paláce lidských práv. Výše v práci uvedení čínští badatelé (Ya Weiliu, Yu Keping, Wu
Wei) a zejména mocenští představitelé se ke vhodnosti západního modelu stavějí podstatně
zdrženlivěji, viz stranu 26–28 této práce. Čínští komunističtí funkcionáři dokonce rezolutně
odmítají zavádění liberálně demokratických principů, o čemž pojednává kapitola 2.1.2 na
stranách 37–38.
Osobně se domnívám, že úvahy o univerzalitě západního liberálně demokratického modelu jsou
poplatné dobové atmosféře přelomu 20. a 21. století, kdy po pádu komunismu ve střední
a východní Evropě panovalo přesvědčení o jeho globální aplikovatelnosti (viz výše Václav
Havel). Řada pozorovatelů byla (a mnohdy ještě je) přesvědčena, že razantní vzestup čínské
ekonomiky si vynutí nastolení liberálnějších politických poměrů. Nad touto otázkou se zamýšlí
například i Merle Goldman a Elizabeth Perry v díle Grassroots Political Reform in
Contemporary China, kterou zmiňuji v úvodní části této práce.
Některé události ze současnosti (nejnověji například Erdoǧanovo Turecko) potvrzují obecný
princip, že politická reforma je koncept, který si různí političtí aktéři různě vykládají v souladu
s vlastními zájmy. V celé řadě zemí, včetně samotného Západu či zemí střední a východní
Evropy je liberálně-demokratický model stále častěji zpochybňován, rostou izolacionistické a
autoritářské tendence (například rakouská politická strana SPÖ a vedoucí představitel
Maďarské občanské unie – Fidész, jejichž popularita neustále roste napříč nejširší veřejností).
Frank Pieke ve svém díle The Good Communist tvrdí, že pokud se oprostíme od rozšířeného
názoru, že například zavedení tržní ekonomiky musí nutně jít ruku v ruce se zaváděním dalších
„buržoazních“ principů jako je systém demokracie či lidská práva, tak kapitalistická ekonomika
a socialistická forma vlády mohou velice dobře koexistovat. (Pieke, 2009: 2) Pieke také dodává,
že zejména po potlačení studentských demonstrací v Pekingu v roce 1989 se změna politického
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systému zdála být nevyhnutelná a měla vést buď k více demokratickému pluralitnímu systému
vlády nebo k rozpadu či radikální decentralizaci tehdejšího politického systému.
(Pieke, 2009: 3)
V současné Číně probíhá řada změn na politické úrovni (sílící cenzura tradičních
i elektronických médií, odstraňování politických protivníků pod záminkou boje proti
korupci, koncentrace

politické

moci

v rukou

osoby

generálního

tjameníka

KS

Číny, potlačování projevů občanské společnosti), které se od liberálně-demokratického modelu
vzdalují. I přesto však má například Xi Jinpingova politika boje proti korupci vysokou
popularitu mezi řadovým obyvatelstvem, což není zásluhou pouze politické propagandy, neboť
ta byla v ČLR vždy všudypřítomná. Je to zřejmě proto, že korupci vnímá obyvatelstvo jako
reálný problém a je ochotno se smířit s represivními opatřeními, pokud povedou k jejímu
vymýcení.
Bao Tongovy názory jsou poučné, neboť je vyslovuje bývalý člen vysokého stranického
establishmentu. V tomto spatřuji i přínos dané práce, neboť jeho chápáním politické reformy se
dosud systematicky nezabývala žádná studie.
Toto téma je velmi důležité z hlediska vnitřní politiky Číny. Vzhledem k vzrůstajícímu
významu Číny i k politickému dění v celém světě je i globálně důležité. Proto bych se tématu
politiky Číny, jak vnitřní, tak mezinárodní, ráda věnovala i v dalším studiu.
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