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I. Úvod 

Na konci studené války a po rozpadu Sov�tského svazu se v teorii mezinárodních vztah� 

objevily p�edpov�di, podle nichž lidstvo dosp�lo slovy názvu knihy Francise Fukuyamy ke 

„konci d�jin“1 – ke konci ideologie p�ijetím vít�zného konceptu liberální demokracie. Stejn� 

tak vedl optimismus konce bipolární konfrontace v 80. letech a na za�átku 90. let minulého 

století k formulaci teorií, podle nichž národní státy a identita z nich odvozená zaniknou a 

jejich místo zaujme harmonické globalizované spole�enství nespoutané sobeckými národními 

zájmy.  

Realita vývoje po roce 1989 však ukázala neudržitelnost obou tezí. R�st ekonomické a 

politické moci n�kterých autoritativních režim� v sou�asném mezinárodním prost�edí je snad 

nejmarkantn�jším pop�ením jednozna�ného ideologického vít�zství liberalismu. Ani 

p�edpov�di o zániku národního státu se nevyplnily. Nár�st nacionalismu, jež vedl po skon�ení 

studené války k rozpadu mnohonárodních stát� (Jugoslávie) a vytvá�ení nových stát� 

(nástupnické státy ve St�ední Asii, kavkazské republiky) na národnostním principu, také �asto 

bou�liv� demonstroval životaschopnost myšlenky národního státu.  

Komunistická �ínská lidová republika je p�íkladem zem�, jejíž vývoj je po konci studené 

války v rozporu s ob�ma tezemi. Její ekonomický r�st vyvolává obdiv a inspiruje 

k následování další asijské zem�, jež argumentují nevhodností liberální demokracie pro sv�j 

specifický historický a kulturní kontext. Rostoucí politické ambice �íny, nacionalistická 

rétorika a skute�nost, že se �ína nikterak netají svými výhradami v��i sou�asnému 

uspo�ádání mezinárodního systému, který považuje za hegemonii Spojených stát� amerických, 

vyvolávají na druhou stranu obavy sv�tového spole�enství. Tyto obavy nelze p�edem 

odmítnout jako zcela neopodstatn�né – vždy v historii byl r�st nové velmoci provázen 

                                                
1 Fukuyama, Francis (2002): Konec d�jin a poslední �lov�k. Praha: Rybka Publisher. 
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narušením existujícího sv�tového uspo�ádání 2 . Velká Británie v 19. století, N�mecko a 

Japonsko b�hem druhé sv�tové války nebo Sov�tský svaz a Spojené státy americké b�hem 

studené války jsou p�íklady n�kterých zemí, které využily své rostoucí moci k narušení 

zavedeného mezinárodního po�ádku, prosazovaly n�kterou formu hegemonie k ochran� svých 

zájm� �i dokonce vedly válku proti svým soused�m. �ína je zvlášt� pe�liv� sledována, 

protože roste do postavení velmoci za pomoci nacionalistických tendencí ve spole�nosti, 

tradi�ního sinocentrismu a hluboce zako�en�ného pocitu k�ivdy z nespravedlností, jichž se na 

ní dopustily v historii cizí velmoci. 

Nár�st nacionalismu v �ín� je nutné chápat v souvislosti s reakcí na destabiliza�ní 

procesy, jimž byla �ínská lidová republika podobn� jako ostatní zem� socialistického sv�ta 

vystavena po konci studené války. Diskreditace komunistické ideologie, reformy v politické a 

ekonomické sfé�e i liberalizace ve�ejného prostoru vedly k oslabení spole�né identity, 

zast�ené d�íve ideologickými konstrukcemi socialistického internacionalismu. Na rozdíl od 

ostatních zemí bývalého komunistického sv�ta však nevedl nacionalismus v �ínské lidové 

republice k rozpadu zem�, naopak posloužil jako pojivo k udržení mnohonárodnostního státu 

pohromad�.  

Zatímco �ínští p�edstavitelé nacionalismus v zemi podporují, ostatní zem� sv�ta se obávají, 

že by se nacionalismus mohl stát destabilizující silou nejen v asijsko-pacifické oblasti, ale že 

by mohl prosazováním sinocentrické koncepce mezinárodních vztah� ohrozit stávající 

sv�tový po�ádek. P�evážn� ve Spojených státech se proto v 90. letech minulého století 

objevily tzv. proti�ínské teorie, podle nichž by �ína m�la být zadržována podobnými 

prost�edky, jaké byly v dob� studené války používány ve vztazích k Sov�tskému svazu. 

Nár�st nacionalismu v �ínské lidové republice je dokonce i dáván do souvislosti s vývojem 

v N�mecku a Japonsku ve 30. letech minulého století. 

                                                
2 Srov. Kennedy, Paul (1996): Vzestup a pád velmocí. Ekonomické zm�ny a vojenské konflikty v letech 1500-
2000. Praha: Nakladatelství Lidové noviny. 
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Není snad t�eba zmi�ovat, že podobné úvahy vyvolávají v tradi�n� velice citlivé �ínské 

spole�nosti, jež je p�esv�d�ena o tom, že jediným cílem západních velmocí již od 19. století je 

zabránit �ín� v rozvoji a zaujetí místa, které jí podle jejího názoru v mezinárodním 

uspo�ádání náleží, silnou reakci a vedou jen k dalšímu posilování nacionalismu.  

1.1 Cíle a �len�ní práce 

Tato diplomová práce si klade za cíl popsat obecn� zdroje, podobu a možné další 

sm��ování �ínského nacionalismu v mezinárodních vztazích. P�estože je nacionalismus 

v mezinárodních vztazích siln� navázán na podobu nacionalismu uvnit� státu, což práce 

reflektuje, není jejím cílem podat vy�erpávající p�ehled vývoje nacionalismu v �ín� ani na 

domácí scén�, ani v zahrani�ních vztazích. Autorka si klade za cíl spíše postihnout tendence a 

hledat zákonitosti v nacionalistickém chování �íny v mezinárodních vztazích v závislosti na 

tom, jak �ína vnímá a reaguje na své postavení v systému národních stát�.  

Autorka hledá odpov�� na otázky, zda existuje �ínský nacionalismus v mezinárodních 

vztazích sám o sob�, nebo zda je reakcí na antagonismus ostatních zemí v��i �ínské lidové 

republice. Je povaha �ínského nacionalismu založena na emocionálním a iracionálním 

vyjád�ení identity �i se jedná o racionální volbu politického vedení sledujícího vlastní zájem, 

jímž je legitimita režimu a udržení jednoty mnohonárodnostního státu? Lze �ínský 

nacionalismus ozna�it za konstruktivní sílu, jež má za cíl konsolidaci vlastního státu �i za 

destruktivní sílu namí�enou proti ostatním stát�m v oblasti a potenciáln� ohrožující celý 

sou�asný sv�tový po�ádek?  

Ve studiu nacionalismu v �ín� se projevuje mnoho zkreslení daných tendencí �ínského 

vedení utajovat n�které skute�nosti. Další problémy vyvstávají díky obtížnosti �ínského 

jazyka a nekonsensuálnímu užívání termín� a nástroj� v�dci. Cílem práce je proto i pomoci 

odhalit „�erná místa“, na n�ž by se mohly v budoucnu soust�edit další, úžeji zam��ené práce.  
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Diplomová práce je rozd�lena do p�ti �ástí. V úvodu se autorka v�nuje vymezení cíle 

práce a vymezení geografického a �asového rámce.  

Ve druhé �ásti práce p�edstavuje teoretické p�ístupy ke studiu nacionalismu a definuje 

užívanou terminologii (pojmy národ, nacionalismus, kulturalismus, patriotismus) a vztahy 

mezi nimi. V této �ásti podává práce rovn�ž p�ehled sou�asného stavu výzkumu �ínského 

nacionalismu i kriticky hodnotí možnosti aplikace teorií nacionalismu, které primárn� 

reagovaly na vznik národních stát� v evropském prost�edí, na specifický �ínský kontext.  

T�etí �ást sleduje historický vývoj lidového i státem propagovaného nacionalismu v �ín�. 

V p�ti podkapitolách podává p�ehled vývoje �ínského nacionalismu od pádu císa�ství v roce 

1911 po sou�asnost. Zastavuje se u koncepcí nacionalismu všech významných v�dc� moderní 

�íny: u revolu�ního nacionalismu u Sunjatsena, Mao Ce-tungova st�ídání koncepcí 

socialistického internacionalismu s principy nacionalismu, Teng Siao-pchingova spojení 

legitimity režimu s ekonomickými reformami a se schopností režimu hájit národní zájmy 

�íny, 	iang Ce-minova dopln�ní Tengovy koncepce a p�ijetí patriotismu jako oficiální 

ideologie zem�. V poslední podkapitole tohoto oddílu jsou vybrány a blíže popsány n�které 

p�íklady sou�asného �ínského nacionalismu v mezinárodních vztazích.  

�tvrtá �ást práce se snaží shrnout formy nacionalismu tak, jak se v moderní historii �íny 

objevovaly, podle dopadu na chování zem� v mezinárodním systému na kooperativní, 

konfronta�ní �i pragmatické. Tyto t�i formy pak dává do souvislosti s historickým vývojem 

nacionalismu v moderní �ín�, jak je popsán ve t�etí �ásti práce, a snaží se postihnout, které 

události v mezinárodních vztazích (a v menší, relevantní form� i na domácí scén�) m�ly vliv 

na r�st a podobu �ínského nacionalismu v mezinárodních vztazích. Na konec se v této �ásti 

práce autorka v�nuje zhodnocení potenciálu agrese �ínského nacionalismu v mezinárodních 

vztazích. 

Pátou �ástí práce tvo�í záv�r. 
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1.2 Geografický a �asový rámec práce 

V p�ípad� �ínského nacionalismu platí, že jeho klí�ové postoje a reakce jsou dány 

událostmi konce 19. a po�átku 20. století. P�estože je ambicí této práce zam��it se p�edevším 

na nacionalismus, jak se projevuje v chování �ínské lidové republiky od 90. let minulého 

století, nelze se nezmínit o okolnostech, za nichž se v �ín� nacionalismus formoval. Proto je 

práce vymezena širším �asovým rámcem – pádem císa�ství a založením �ínské republiky 

v roce 1911.  

Nacionalismus, jenž je zde zkoumán, se týká po roce 1949 pouze �ínské lidové republiky. 

Práce se nezabývá nacionalismem na Tchaj-wanu nebo u komunit zahrani�ních �í�an�. 

1.3 Poznámka k transkripci a názv�m 

V této práci je používáno ozna�ení �ína po roce 1949 v souvislosti s �ínskou lidovou 

republiku. Pro �ínskou republiku na Tchaj-wanu je užíván v souladu se zavedenou praxí 

zkrácený název Tchaj-wan, aniž by se tím autorka m�la v úmyslu vyjad�ovat k jeho 

politickému statutu.  

Pro p�epis �ínských jmen a termín� je použita �eská transkripce (uvád�ná v závorkách 

kurzívou). Pro p�epis tchajwanských jmen a názv� je pro v�tší p�ehlednost práce užito 

anglického p�episu �ínštiny pinyin. 
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II. Teoretický p�ístup ke zkoumání nacionalismu 

2.1 Vymezení základních pojm� 

Jedním z vážných problém� p�i studiu nacionalismu je pojmová neujasn�nost a 

nekonsistentní užívání termín�, jakými jsou národ, nacionalismus a patriotismus. Benjamin 

Akzin ozna�uje stav, který panuje v odborné literatu�e zabývající se nacionalismem, otev�en� 

za „terminologickou džungli“ (cit. v Zhao 2004: 2). 

I p�es nepopiratelný význam nacionalismu v moderní historii, je obtížné (ne-li nemožné) 

nalézt v odborné literatu�e konsensus i v odpov�di na základní otázky, �ím vlastn� 

nacionalismus je, co jej p�esn� tvo�í a na jaké historické období �i pro jaký kulturní a 

geografický kontext mohou být definice nacionalismu použity.  

Nacionalismus musí vycházet v prvé �ad� z definice národa, ta se však m�ní v závislosti 

na jazykové tradici, v jejímž rámci autor termín chápe, v jeho náhledu na vznik národa a 

v názoru na aplikovatelnost definic platných pro evropské prost�edí ke zkoumání národa a 

nacionalismu na ostatních kontinentech. Jazyková tradice je prvním problémem, s nímž se p�i 

studiu nacionalismu setkáme. Nap�íklad v anglickém jazyce je národ ztotožn�n se státem, 

zatímco v jiných jazycích m�že být národ definován spíše na etno-lingvistickém základ�. 

Pojetí národa se rovn�ž liší v náhledu autora na vznik národ� - existovaly národy odpradávna, 

existovaly jen v pr�b�hu ur�itých období v historii a v r�zných podobách, nebo jsou národy 

moderním konstruktem, jak tvrdí zastánci modernistických teorií? Další komplikací, jež musí 

být zohledn�na, je skute�nost, že koncept národ je p�edevším evropským fenoménem a 

nacionalismus byl do Asie importován evropskými mocnostmi a implementován na odlišný 

historický a kulturní kontext. V této souvislosti je t�eba zkoumat i legitimní otázku, zda lze 

v �ín� v�bec hovo�it o nacionalismu a pokud ano, zda jej lze zkoumat za užití stejných 

nástroj� jako nacionalismus evropský. 
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Následující podkapitoly se v�nují definici základních pojm� a jejich aplikovatelnosti na 

�ínské prost�edí. Nepodávají reprezentativní vý�et definicí národa a nacionalismu a nesnaží se 

rozplétat terminologické nejasnosti. Jejich cílem je pouze zd�vodnit výb�r vhodného 

konceptu, jenž by bylo možno vztáhnout na �ínský národ a podobu �ínského nacionalismu, 

jak se projevuje v mezinárodním chování �ínské lidové republiky.  

2.1.1 Národ 

Všechny pokusy o definici nacionalismu musí vycházet z toho, co tvo�í národ. Národem 

lze v nejobecn�jším smyslu chápat pospolitost lidí, jež je nadána ur�itými objektivními 

atributy, jakými jsou nap�. území, jednotná administrace obývaného území, sdílený jazyk, 

náboženství, etnicita nebo spole�ný p�vod, mýty, kultura, atd.3, nebo atributy subjektivními, 

kam pat�í v�le skupiny tvo�it národ4.  

Jak teorie, jež pracují s kulturou, jazykem �i kombinací dalších objektivních atribut� 

jako ur�ujícím prvkem národa, tak teorie, jež za hlavní podmínku vzniku národa považují v�li 

skupiny nahlížet na sebe sama jako na národ, naráží na �adu otázek, jež se jim ne vždy da�í 

uspokojiv� vysv�tlit. P�ístup, jenž staví na objektivních rysech národa se musí vyrovnat se 

skute�ností, že žádná skupina objektivních atribut�, o níž by bylo možné op�ít definici národa, 

není obvykle beze zbytku aplikovatelná na všechny p�ípady. Auto�i pocházející z r�zného 

prost�edí dokládají, že u r�zných národních skupin mohou n�které rysy p�evládat, zatímco 

jiné zcela chybí. Tato skute�nost vedla k formulaci velkého množství teorií, jež však lze 

aplikovat pouze na konkrétní národy. P�ístup založený na subjektivních atributech se snaží 

vyhnout vypo�ítávání objektivních znak�, namísto toho chápe národ jako kategorii, jež lze 

„vcelku libovoln� ´vynalézt´ za p�edpokladu, že si to bude p�át dostate�n� vlivná skupina a 

bude k tomu mít dostate�né prost�edky výchovné a informa�ní“ (Hroch 2003: 18). 

                                                
3 Viz. nap�íklad práce Ernsta Gellnera nebo Ernesta Renana 
4 Nap�. Hans Kohn, Benedict Anderson, Eric Hobsbawm 
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Nedostatkem tohoto p�ístupu je redukce objektivních znak�, jež spolu sdílejí p�íslušníci 

jednoho národa a jež se vytvá�ely v pr�b�hu spole�n� zažívané historie, na pouhý ú�elov� 

vytvo�ený mýtus. Dnešní p�evládající p�ístup v literatu�e zabývající se studiem národa uznává, 

že je t�eba kombinovat prvky obou skupin atribut�, a snažit se nalézt obecn�jší a ší�e 

uplatnitelnou definici národa.  

Ve snaze definovat národ a s ním i spojený nacionalismus jako ideologii z n�j vycházející 

je t�eba se zam��it i na rozdílné p�ístupy, které se pokoušejí vysv�tlit jeho vznik – i zde však 

lze nalézt tém�� nep�eberné množství teorií. Anthony Smith nabízí jedno z možných rozd�lení 

na �ty�i základní skupiny teorií, které se pokoušejí vysv�tlit vznik národa – teorie 

primordialistické, „teorie o v��né povaze národa“ (perennialist theories) 5 , historický 

etnosymbolismus a modernistické teorie.  

Podle tzv. primordialistického náhledu je národ odv�kou kategorií založenou na 

primordiálních, vrozených vazbách. Smith tvrdí, že v tomto p�ístupu je národ ur�en na 

základ� etnických �i kulturních vazeb individua, jichž nabývá spole�n� se svým narozením. 

Zrození, území a komunita jsou chápány podle Smithe jako nositelé života („bearers of life“) 

a jako takovým jim „náleží úcta a loajalita daleko za hranicí b�žného zájmu“ (Smith 2000: 2). 

Nacionalismus je pak chápán (hlavn� u etnického vymezení národa) jako jistá forma 

obranného chování, jež se snaží zajistit p�ežití vzájemn� sp�ízn�ných jedinc�. Nedostatkem 

primordialistických teorií je ovšem rezignace na snahu o postihnutí sociálních a kulturních 

zm�n, k nimž nezbytn� v pr�b�hu �asu dochází, a tím i zm�n v identit� národa. Stejn� tak lze 

polemizovat – zejména u velkých národ� – s tím, kde kon�í pokrevní vazby, na nichž je národ 

podle primordialistického pohledu založen, a kde za�íná p�sobit mýtus o spole�ném p�vodu 

p�íslušník� národa.   

                                                
5  Anglické slovo „perennial“ lze p�eložit jako v��ný, trvalý. V �eské literatu�e k tématu autorka ekvivalent 
termínu nenalezla. 
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Odlišný pohled na vznik národa zastává skupina v�dc�, jež chápe národ jako v��nou 

kategorii, jednu ze základních forem lidského spole�enství a identity v zaznamenané historii. 

Národy podle této školy povstávají v r�zných formách a mohou i zaniknout, avšak identita 

stojící za vznikem národa z�stává nem�nná. Národy mohou být podle teorií o „v��né povaze 

národa“ nalezeny v r�zných formách na každém kontinentu, v každém d�jinném období. 

Nacionalismus pak nemá po�átek, je „zkrátka ideologií a hnutím již existujícího 

národa“ (Smith 2000: 2).  

T�etí skupinu možných náhled� na vznik národa tvo�í teorie, pro n�ž Smith zavádí název 

historický etnosymbolismus (historical ethno-symbolism) a mezi jehož zastánce se sám �adí. 

Etnosymbolismus zd�raz�uje roli mýt�, sdílené historie, hodnot a symbol� pro vznik národa. 

Za základ národa považuje etnii (ethnie), jíž Smith definuje jako konkrétní populaci s mýtem 

o spole�ném p�vodu, sdílenou historickou pam�tí, jedním nebo více prvky sdílené kultury, 

spojením s historickým územím a jistou mírou solidarity, alespo� mezi elitami (Smith 2000: 

12). Nezbytnou úlohu v tvorb� národní identity hraje i subjektivní historie �len� etnie, 

zejména vzpomínky na dávné hrdiny a na „zlatý v�k“. Na základ� tohoto etnického centra 

nebo z dominantní etnie, jíž se v pr�b�hu historie poda�ilo asimilovat další etnie nacházející 

se na její periferii, vzniká moderní národ. Na rozdíl od primordialistických teorií 

etnosymbolismus nechápe národ jako nem�nnou kategorii. Podobn� se liší od teorií, jež jsme 

zde nazvali teoriemi o „v��né povaze národa“, když tvrdí, že národ je zcela moderní fenomén, 

p�estože vystavený na starších etnických vazbách a citech p�evládajících v oblasti. P�echod 

mezi etnií a národem je podle Smithe pozvolným procesem, k n�muž dochází v souvislosti 

s centralizací kolektivní pam�ti a sdílených mýt�, rozší�ením masové kultury, rostoucím 

ekonomickým sjednocením a právní normalizací (Smith 2000: 13).   

Poslední a patrn� i nejširší kategorií teorií, kterou Smith vymezuje, jsou modernistické 

teorie. K t�mto teoriím pat�í všechny, jež spojují vznik národa se specifickými zm�nami 
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v sociální, kulturní, ideologické, politické oblasti, pat�í sem však ale také konstruktivismus a 

další teorie. Všechny tyto teorie mají podle Smithe stejný základ v náhledu na národ a 

nacionalismus. Modernistické teorie pokládají na rozdíl od výše uvedených 

primordialistických teorií, etnosymbolismu a teorií „o v��né povaze národa“ dávnou minulost 

za mén� podstatnou p�i vzniku národa a nacionalismu a orientují se spíše na zm�ny spojené 

s konkrétními d�jinnými událostmi posledních století. Nacionalismus m�že etnických vazeb 

voln� využít, avšak budování národa m�že být stejn� dob�e uskute�n�no i bez nich. 

Podle Smithe (1) chápou modernistické teorie nacionalismus jako zcela moderní ideologii 

a hnutí. (2) Tvrdí, že sociální struktura a podoba kulturního systému, v nichž se nacionalismus 

vyvinul, jsou relativn� novými jevy (p�ibližn� z po�átku 18. století �i o n�co d�íve). (3) Za 

historicky nový považují modernistické teorie také mezinárodní systém, jehož jednotkami 

jsou národní státy. (4) Nakonec se všechny modernistické teorie shodují v tvrzení, že národ, 

nacionalismus a mezinárodní po�ádek tvo�ený národními státy jsou produkty specifických 

moderních podmínek – rozvoje kapitalismu, byrokracie, po�átku industrializace, urbanismu, 

odd�lení církve od státu a dalších –, jež je �iní kvalitativn� zcela odlišnými od ostatních forem 

spole�enství v p�ed-moderním období (detailn�ji viz. Smith 2000: 3-9). 

Mezi uvedenými �ty�mi kategoriemi teorií snažících se postihnout vznik národa existují i 

p�echodové „šedé zóny“. Primordialisté mohou být zárove� zastánci teorie „o v��né povaze 

národa“, etnosymbolisté mohou pracovat s celou �i jen s �ástí n�které z modernistických 

teorií atd. Je otázkou, nakolik lze trvat na jediné elegantní definici národa v situaci, kdy 

existuje tolik unikátních spole�enství, jež si žádají výjimku. Na stranu druhou i nedokonalé 

pracovní definice mohou p�isp�t k pochopení vzniku národa a tím objasnit i vznik 

nacionalismu jako ideologie z n�j vycházející.  
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2.1.2 Nacionalismus 

Termíny národ i nacionalismus jsou snad intuitivn� pochopitelné, ale velice obtížn� 

definovatelné. Eric Hobsbawm cituje Waltera Bagehota, jenž k problému definice 

nacionalismu s humorem �íká: „Když se nás neptáte, víme, o co jde, rychle to vysv�tlit nebo 

definovat však nedokážeme“6. 

Stejn� tak jako není možné nalézt konsensus v definici národa, i termín nacionalismus 

oplývá v odborné literatu�e mnoha výklady. Pro studium �ínského nacionalismu v této práci 

byl zvolen modernistický p�ístup, podle n�jž je nacionalismus jako ideologie relativn� novým 

jevem. Nacionalismus zde bude chápán ve smyslu definice Ernsta Gellnera, jež je snad 

nejznám�jší a nejvíce citovanou definicí nacionalismu v odborné literatu�e v�bec. Podle 

Gellnera je nacionalismus „v prvé �ad� politickým principem, podle n�jž by politický a 

národní celek m�ly být totožné. Národnostní cít�ní je pocitem hn�vu, který je vyvolán 

potla�ením tohoto principu, nebo pocitem uspokojení vyvolávaným jeho napln�ním. Takové 

cít�ní aktivizuje nacionalistické hnutí“ (Gellner 1993: 1). 

O p�esn�jší dataci vzniku nacionalismu, tedy odpov�di na otázku, kdy se za�al prosazovat 

princip, že národní hranice musí splynout s hranicemi státu, se vedou i v rámci diskursu 

spory7. Modernistické teorie však obvykle spojují vznik nacionalismu s kulturními, sociálními 

a ekonomickými zm�nami v Evrop� 18. století. Tím se však ocitáme p�ed problémem, zda lze 

zvolený p�ístup aplikovat i na mimoevropský prostor. Pokud je nacionalismus evropským 

„vynálezem“, lze automaticky p�edpokládat, že procesy na ostatních kontinentech, ve zcela 

odlišném kulturním a historickém kontextu, vedly ke vzniku stejného nacionalismu jako je ten 

evropský?  

                                                
6 Hobsbawm, Eric (2000): Národy a nacionalismus od roku 1780. Brno: CDK. 
7 Nap�. Hans Kohn vidí po�átky nacionalismu v puritánské revoluci v Anglii 17. století, Ernest Gellner spojuje 
vznik nacionalismu s industrializací v 19. století, Elie Kedourie se zam��uje na n�meckou reakci na revoluci ve 
Francii v roce 1789 (tyto a další p�íklady v nap�.: Calhoun 1993: 212; Smith 2000: 9-10).   
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�ást v�dc� zkoumajících formy nacionalismu proto tvrdí, že existují alespo� dv� 

odlišné formy nacionalismu – nacionalismus západní a nacionalismus východní, jenž lze 

aplikovat i na mimoevropský prostor. Rozlišení nacionalismu na jeho západní a východní 

podobu p�vodn� prosazoval Hans Kohn8, podle n�jž m�l nacionalismus dvojí historickou 

podobu. První byla podoba demokratického a liberálního nacionalismu, který vznikl z 

anglického liberalismu a z ideál� Velké francouzské revoluce v západní Evrop� (Francii, 

Velké Británii). Druhou podobu nabýval podle n�j nacionalismus ve východní Evrop� (kam 

�adí N�mecko, Itálii a slovanské zem�), kde byl národ ur�ován kulturní a jazykovou definicí. 

Zatímco západnímu nacionalismu p�isuzoval Kohn charakteristiky pozitivního 

prost�edku formování národa a spojoval jej s liberalismem, universalismem, ob�anskými 

právy a racionalitou, východní nacionalismus byl podle n�j reakcí na vývoj západního 

nacionalismu. Východní nacionalismus Kohn charakterizuje jako mytologický, založený na 

romantických p�edstavách pouta krve mezi p�íslušníky národa a obvykle také rasistický.  

T�ebaže Kohn pozd�ji sám svou teorii revidoval, n�kte�í auto�i9 zabývající se studiem 

nacionalismu v zemích tzv. „t�etího sv�ta“ (a z nich hlavn� ti, jenž se v�nují nacionalismu 

v post-koloniálních zemích) z jeho d�lení stále vycházejí, i když s díl�ími výhradami. Nap�. 

Benedict Anderson odmítá rozd�lení nacionalismu podle hranice východ-západ. Tvrzení, že 

západní nacionalismus evropských zemí p�edcházel východnímu nacionalismu v Asii a Africe, 

podle n�j neodpovídá historické skute�nosti. V n�kterých asijských zemí je možné nalézt 

projevy nacionalismu d�íve než došlo k formování nacionalismu v mnohých evropských 

zemích. „The oldest nationalisms in Asia – here, I am thinking of India, the Philippines and 

Japan – are older than many of those in Europe and Europe Overseas – Corsica, Scotland, 

New Zealand, Estonia, Australia, Euskadi, and so forth“ (Anderson 2001: 31). Upozor�uje 

                                                
8 Kohn, Hans (1994): Western and Eastern Nationalism. S. 162-165. In: Hutchinson, John – Smith, Anthony; 
eds.: Nationalism. Oxford, UK: Oxford University Press. 
9  Nap�. práce indického teoretika Partha Chatterjeeho, jenž rozši�uje p�sobnost východního nacionalismu 
z Kohnova d�lení na zem� Asie, Afriky a Latinské Ameriky. Chatterjee, Partha (1993): Nationalist Thought and 
Colonial World: A Derivative Discourse. Minnesota, USA: University of Minnesota Press. 
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rovn�ž na skute�nost, že se vnímání kulturní, ale i geografické hranice mezi východem a 

západem v pr�b�hu historie mnohokrát m�nilo, což ilustruje na p�íkladu Turecka (bývalé 

Osmanské �íše) nebo Ruska (Anderson 2001: 32). Další výhradu m�žeme vznést i v��i 

údajnému univerzalistickému charakteru západního nacionalismu. To, že západní 

nacionalismus na sebe pohlíží jako na pozitivní, zatímco projevy národní svébytnosti 

v dalších zemích jsou vnímány jako negativní, samo ukazuje na exkluzivní charakter 

západního nacionalismu.  

I vzhledem k t�mto námitkám dávají auto�i vycházející z Kohna p�ednost d�lení 

nacionalismu podle jiných kritérií. Západní nacionalismus se tak v literatu�e objevuje také 

jako „státní nacionalismus“ (statist nationalism), „nacionalismus ob�anský“ nebo „místní 

nacionalismus“ (civic nationalism; territorial nationalism), zatímco východní nacionalismus 

lze nalézt pod názvem „kulturní“ �i „etnokulturní nacionalismus“ (cultural nationalism; 

ethnocultural nationalism). Kohnova základní myšlenka – rozd�lení nacionalismu podle 

zp�sobu, jakým vznikl – z�stala zachována, zmizelo však omezující d�lení podle místa a 

doby vzniku. Zatímco západní �i státní nacionalismus (jak jej nazývá nap�. Chaim Gens) 

vzniká z pot�eby udržet hodnoty, jakými jsou kup�. demokracie nebo ekonomický blahobyt 

ob�an�, a za tímto ú�el prosazuje v rámci státu jednotnou kulturu, nacionalismus východní 

(kulturní) naopak považuje stát za prost�edek k udržení a uhájení jednotné kultury, kterou 

spolu sdílejí p�íslušníci skupiny (Gens 2003: 7). Z takto stanoveného kritéria z�stává patrné, 

pro jaké zem� a ve kterém historickém období platí státní �i kulturní typ nacionalismu. Oba 

typy se mohou objevit u stejného národa v r�zných historických obdobích, jak bude dále 

patrno i z vymezení pro �ínský nacionalismus (kapitola 2.2).  
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2.1.3 Patriotismus 

Termín nacionalismus je dnes ve v�tšin� spole�ností zatížen emocionálními konotacemi. 

Na jedné stran� hraje nacionalismus hlavní roli p�i utvá�ení státu, na stran� druhé jím byly 

inspirovány jen v pr�b�hu 20. století jedny z nejhorších válek spojené s etnickými �istkami. 

Tom Nairn ozna�uje povahu nacionalismu za ambivalentní, když �íká: „zatímco hlavní 

proud nacionalismu je pokrokový, tyto jeho zkažené podoby jsou zpáte�nické a mají tendenci 

podn�covat sociální a psychický atavismus, využívat nesmyslné obavy a p�edsudky, a tedy se 

uchylovat k násilí. (…)veškerý nacionalismus je, jak zjistíme i z té nejzákladn�jší srovnávací 

analýzy, zdravý i patologický zárove�. V jeho genetickém kódu je od za�átku vepsán jak 

pokrok, tak úpadek. To je strukturální fakt“ (Nairn 2003: 151). 

N�kte�í auto�i dávají proto p�ednost užívání termínu nacionalismus pouze v souvislosti 

s negativními projevy, jakými jsou nep�átelství a povyšování vlastního národa nad ostatní, a 

ve snaze poukázat i na pozitivní roli nacionalismu p�i utvá�ení národních spole�enství užívají 

termíny láska k vlasti �i patriotismus.  

V této práci však bude nacionalismus chápán v jeho obecném smyslu, jako moderní 

státotvorná ideologie spole�enství založeného na p�íslušnosti ke stejnému národu, jazyku, 

d�jinám a kultu�e, nikoli jako projev politického extremismu. V této souvislosti proto není 

nutné v práci vymezovat patriotismu roli pozitivního projevu národní sounáležitosti. Pojem 

patriotismus zde bude užíván pouze v souvislosti s oficiální podobou nacionalismu tak, jak jej 

nazývá a podporuje �ínské vedení (viz. kapitola 3.4). 
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2.2 Terminologické vymezení pojm� národ a nacionalismus pro �ínské prost�edí 

�ínské kulturní prost�edí je tradi�n� sob�sta�né a silné, což vysv�tluje i to, pro� se 

ideologie, jež vznikly mimo její území10, nedokázaly v �ín� více prosadit nebo u nich došlo 

k významovým posun�m a r�zným odchylkám v interpretaci. Také chápání národa a 

nacionalismu je v �ínském prost�edí specifické, i proto že oba p�vodn� evropské pojmy 

postrádaly v dynastické �ín� ekvivalent.  

�ína byla p�ed rokem 1911 politickým útvarem, na jehož území žilo mnoho etnicky a 

jazykov� odlišných skupin – z vymezení, které jsme u�inili v p�edchozí kapitole, je tedy jasn� 

patrné, že císa�ská �ína nebyla v žádném p�ípad� národním státem. Lucian Pye jí dokonce 

ozna�uje za civilizaci: „�ína je skute�n� civilizací, jež p�edstírá, že je národním státem. 

Velikost této civilizace se projevuje v každém aspektu tradi�ní �ínské kultury. Trvalá síla 

civilizace je tím, co drželo �ínu pohromad� jako jedinou entitu v pr�b�hu staletí. Dnešní �ína 

je tím, �ím by byla Evropa, pokud by jednota �ímské �íše p�etrvala dodnes a pokud by se 

neobjevily jako rozdílné entity Anglie, Francie, N�mecko a další“ (Pye 1996: 109). 

Práv� díky tomu, že �ínské císa�ství bylo mnohonárodním politickým útvarem, nemohlo 

�erpat svou identitu z p�íslušnosti k jedinému národu, a� již jazykov� �i etnicky vymezeném. 

Poddaní �ínského císa�e odvozovali svou identitu z p�íslušnosti k �ínské kultu�e. Lapidárn� 

�e�eno, každý, kdo p�ijal �ínskou kulturu, se mohl stát „�í�anem“ (ve smyslu nositelem 

�ínské civilizace).  

A�koli v dlouhé historii dynastické �íny lze nalézt p�íklady loajality k vládnoucí dynastii 

nebo císa�ským institucím, primární �ínská identita vycházela z kulturního d�dictví. 

Townsend ideu nadvlády �ínského státu nad kulturou kategoricky odmítá, když �íká: 

„Nejvyšší loajalita byla svázána se samotnou kulturou nikoli se státem, a neexistovalo žádné 

                                                
10  Platí nejen pro nacionalismus, ale nap�. i marximus-leninusmus. Dokonce i v p�ípad� buddhismu lze 
vysledovat podobnou tendenci, jelikož byl buddhismus v �ín� sice p�ijat, za staletí však získal zcela jinou, 
specificky �ínskou podobu. 
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ospravedln�ní k opušt�ní nebo dokonce zm�n� kulturní tradice jen proto, aby byl posílen 

stát“ (Townsend 1996: 2). Tato forma p�ed-moderního �ínského nacionalismu, která postrádá 

ztotožn�ní národa se státem, a kde hlavní roli p�i formování identity národa hraje kultura, je 

v literatu�e ozna�ována jako kulturalismus. Townsend cituje Jamese Harrisona, jenž považuje 

za základy kulturalismu p�esv�d�ení o nad�azenosti �ínské kultury a požadavek kladený na 

vládnoucí elitu, aby �ídila zemi v souladu s konfuciánskými principy (Townsend 1996: 2-3).  

Historická �ína považovala sebe samu za 
íši st�edu, jež hájí a ovládá vše, co stojí 

v celém civilizovaném sv�t� za hájení a ovládání. Na rozdíl od západního spole�enství 

národních stát� se až do poloviny 19. století považovala za císa�ství bez hranic, což lze 

doložit nap�íklad i na �ínském zvyku nazývat svou zemi – coby historickou komunitu – spíše 

jako dynastii (�chao-taj) než jako zemi (kuo-�ia).  

Vládnoucí moc opírala svou legitimitu o systém univerzálních mravních hodnot 

formulovaných konfuciánstvím jako státní ideologií �ínského císa�ství. V zahrani�ní politice 

se �ína �ídila hierarchickým systémem mezinárodních vztah� (tributárním systémem), v 

n�mž se považovala za centrum obklopené „barbary“, jejichž kulturu poci�ovala jako v��i své 

vlastní pod�adnou. Jak upozor�uje Cranmer-Byng, �ínský pohled na sv�tový po�ádek byl 

normativní. Nejen že �í�ané považovali svou kulturu za nad�azenou v kulturním a estetickém 

smyslu, ale v��ili i v její morální nad�azenost a univerzální platnost (Cranmer-Byng 1973: 68). 

Okolní národy sice mohly p�edstavovat pro �ínu vojenskou hrozbu, nebyly však nikdy 

považovány za skute�né rivaly – pokud již �ínu vojensky ovládly, postupn� p�ejaly 

konfuciánské principy vlády. 

P�estože se z uvedeného zdá, že v identit� �ínského národa v dob� císa�ství nehrála 

žádnou roli etnicita, nelze ji zcela pominout. Poslední dynastií, která v �ín� vládla od roku 

1644 do zániku císa�ství v roce 1911, byla ne�ínská, mandžuská dynastie �ching. Mandžuové 

se nesnažili splynout s �ínským obyvatelstvem. Jak píše Obuchová, p�ijali sice �ínské tradice, 
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v nichž spat�ovali „oporu své vlastní moci, ale zachovávali si etnickou výlu�nost a 

nad�azenost“ (Obuchová 1999: 70). S�atky mezi Mandžuy – p�íslušníky nejvyššího stavu 

spole�nosti – a �í�any byly zakázány a �ínští muži byli nuceni nosit pod hrozbou smrti cop 

jako znak uznání mandžuské vlády. Na druhou stranu se však Mandžuové nepokusili za staletí 

své vlády vtisknout �ínské populaci vlastní kulturu �i jazyk, jenž si sami ponechali.  

Schopnost �ínské kultury asimilovat cizí vlivy však nesmí být p�ece�ována. I v pr�b�hu 

historie �íny se objevovalo vymezování �ínské identity v��i „barbar�m“ nejen mimo stát, ale 

i uvnit� císa�ství, a projevy rasové nesnášenlivosti (p�edevším v odporu v��i dobyvatelským 

dynastiím - mandžuské dynastii �ching �i mongolské dynastii Jüan11). Domnívám se však, že 

na dobyvatelské dynastie bylo v �ín� nahlíženo jako na legitimní vládce (na právoplatné 

držitele mandátu Nebes 12 ) a nesnášenlivost �ínského obyvatelstva k p�íslušník�m 

dobyvatelských dynastií v r�zných obdobích jejich vlády tak m�že být vykládána spíše jako 

neschopnost vládnoucí moci uspokojit pot�eby obyvatelstva, než jako projev odporu k 

rasovému p�vodu vládce13. 

Domnívám se, že v dynastické �ín� m�žeme pohlížet na národ z hlediska historického 

etno-symbolismu, jenž zd�raz�uje roli mýt�, sdílené historie, hodnot a symbol� pro vznik 

národa. Identita �ínské etnie neboli základu národa se formovala již od dob prvního 

sjednocení �íny v dob� vlády dynastií �chin (221-206 p�.n.l.) a Chan (206 p�.n.l.-220 n.l.). 

Z historické zkušenosti prvního sjednocení se tak vyvinulo i ozna�ení �ínského národa: chan-

žen. Vzhledem k tomu, že se identita národa v dob� �ínského císa�ství nezakládala na 

etnickém, jazykovém �i jiném základ�, bude v této práci �ínský národ p�ed vznikem republiky 

                                                
11 Dynastie Jüan vládla �ín� v letech 1271-1368. 
12 Vládce v �ín� byl chápán jako prost�edník mezi Nebem, zemí a lidmi. Právo na vládu mu bylo sv��eno podle 
tradice samotnými Nebesy a jedin� on byl jim (a p�edk�m) oprávn�n p�inášet ob�ti. Ke svržení dynastie pak 
docházelo obvykle pod záminkou ztráty mandátu Nebes.   
13 Tuto teorii zmi�uje nap�. Laitinen, Kauko (1990). Chinese Nationalism in the late Qing Dynasty: Zhang 
Binglin as an Anti-Manchu Propagandist. London: Curzon Press, s. 12.  
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chápán jen v obecném smyslu jako otev�ená skupina osob, jež skute�n� náleží �i chápe sama 

sebe jako náležící ke spole�enství spojeném stejnou kulturou a historií.  

Užití p�ístupu historického etnosymbolismu pro �ínský národ v dynastickém období se 

zdá vhodnou volbou i proto, že etnosymbolismus rozlišuje mezi etnií a moderním národem, 

který na jejích základech staví. Zatímco etnie mohou existovat beze státu, moderní národ, jak 

jsme jej zde vymezili, stát pot�ebuje. K p�echodu mezi �ínským císa�stvím a moderním státem 

dochází na p�elomu 19. a 20. století, zatímco impuls k vývoji od kulturalismu sm�rem 

k nacionalismu, který jsme definovali jako požadavek na splynutí hranic státu s hranicemi 

národa, byl dán v polovin� 19. století, v dob�, kdy do �íny za�aly pronikat západní mocnosti 

a kdy za�ala slábnout moc mandžuské dynastie. 

P�estože si vstup na území �íny snažily vynutit vojensky siln�jší mocnosti, nebyla v�tší 

�ást území �íny nikdy zcela kolonizována, jak se tomu stalo nap�. v Indii. Cizí mocnosti však 

nemusely císa�ství ani dobýt, aby jej zni�ily. Townsend se domnívá, že k dezintegraci 

�ínského císa�ství sta�ilo západním mocnostem jen demonstrovat vojenskou p�evahu, jež 

znamenala výzvu �ínskému vnímání sv�ta (Townsend 1996: 3). Série porážek v tzv. 

Opiových válkách vedla k podpisu nerovnoprávných smluv, na jejichž základ� dynastie 

�ching podstoupila imperiálním velmocím nejen �ást území, ale vzdala se i �ásti suverenity 

(právo exteritoriality). Šok z prohraných vále�ných konflikt� s kulturn� „mén� 

vyvinutými“ národy 14 , nerovnoprávné postavení, v n�mž se �ína poprvé ve své dlouhé 

historii ocitla, celkový hospodá�ský úpadek zavin�ný vysokými vále�nými reparacemi a 

pronikání západních nacionalistických myšlenek do �íny p�es Japonsko éry Meidži vedly 

nejen k prvním lidovým povstáním proti cizinc�m (nap�. Boxerské povstání v letech 1898-

1901), ale také k odporu proti neschopné mandžuské dynastii. Zatímco v p�edchozích 

stoletích Mandžuové zd�raz�ovali rozdíly mezi vládnoucí ne�ínskou vrstvou a �ínskou 

                                                
14 Townsend za nejv�tší ránu pro �ínské v�domí kulturní nad�azenosti a zárove� i nejv�tší impuls pro vznik 
moderního nacionalismu v �ín� považuje porážku ve válce s Japonskem v roce 1895 (Townsend 1996: 4). 
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populací, na konci 19. století podpo�ili lidová povstání a souhlasili se zavedením reforem ve 

snaze zbavit se vlivu cizích velmocí a udržet si vládnoucí postavení. 

�ínští intelektuálové konce 19. století dávali hlavní vinu za ned�stojné postavení, v n�mž 

se �ína ocitla, zaostalosti �íny a kulturalismu. Logickým d�sledkem tohoto uvažování se 

stalo zavržení kulturalismu a p�ijetí nacionalismu, jenž m�l �ín� poskytnout ideologický 

základ pro obranu v��i západním mocnostem a znovuzískání významného postavení, o n�mž 

je �ína dodnes p�esv�d�ena, že jí v rámci mezinárodního systému právem náleží. Je však 

t�eba zd�raznit, že úvahy o povaze nacionalismu a jeho možném využití v tomto období byly 

vyhrazeny intelektuální elit�. Identita v�tšinové populace byla dána spíše lokáln� a byla 

spojena s v�domím sdílené kultury a osobou císa�e, který byl však daleko (Zhao 2004: 79). 

První formulace požadavk� na vznik moderního státu v �ín� a pokusy o definice pojm� 

národ a nacionalismus v západním chápání lze za�adit na p�elom 19. a 20. století a spojit se 

jmény reformátor�, jakými byli Liang �chi-�chao �i Sunjatsen. Liang �chi-�chao v podstat� 

p�ijímal západní ideu koncepce národa nikoli na rasovém principu, který shledával 

v mnohonárodnostním stát� jako komplikaci, ale na bázi ob�anství. Vedle pojmu ob�anství 

jako specifické formy státem nabyté identity rozlišoval Liang národní identitu „v širším slova 

smyslu obyvatel národního státu a nacionalismus v užším slova smyslu založený na 

etnicit�.“ (Fürst 2001: 7) V�tší pozornosti a nakonec také p�ijetí se však dostalo odlišnému 

Sunjatsenov� konceptu. Sunjatsen �erpal inspiraci pro pojetí nacionalismu z japonského (a 

p�es n�j ze západního) vnímání. Chápal roli nacionalismu v �ín� jako prost�edku pro 

ukon�ení vlády dynastie, nastolení republikánského z�ízení a ustavení silného státu, 

schopného odolávat tlaku západních mocností. Vytvo�il také první �ínský termín 

„národ“ p�idáním slova min-cu (z japonského minzoku15 – národ) k již d�íve používanému 

pojmu chan-žen (dále k Sunjatsenov� koncepci v kapitole 3.1).  

                                                
15 Gladney, Dru (1994): Representing Nationality in China: Refiguring Majority/Minority Identities. The Journal 
of Asian Studies. �. 1, s. 98. 
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Jak jsme uvedli výše, nacionalismus v �ín� se zrodil jako reakce na pronikání západních 

velmocí na �ínské území. Snad ješt� v�tší roli na jeho po�áte�ní utvá�ení však sehrálo 

Japonsko. Práv� porážka v �ínsko-japonské válce v roce 1895 a ztráta Koreji a Tchaj-wanu 

byly �í�any zvlášt� pal�iv� poci�ovány, protože Japonsko bylo do té doby vnímáno 

konfuciánskými p�ím�ry jako „mladší bratr“16, následovník a žák kulturn� vysp�lejší �íny. 

T�etím d�ležitým faktorem byla nespokojenost se slabou mandžuskou dynastií, jež umožnila 

cizinc�m získat území �íny a nad�azené postavení. Všechny tyto faktory vedly k nár�stu 

lidového nacionalismu poci�ovaného b�žnými �í�any (na rozdíl od po�áte�ních úvah 

formulovaných ze strany elity) a následn� i k povstání v roce 1911 v provinci Wu-�chang, 

k níž se postupn� p�idávaly další provincie vyhlašováním nezávislosti na úst�ední moci 

v Pekingu. V roce 1912 vyhlásila jedna z prvních politických stran, Revolu�ní liga založená 

v roce 1905 v Tokiu, v Nankingu �ínskou republiku, jejímž prozatímním prezidentem se stal 

nacionalista a p�edseda Revolu�ní ligy Sunjatsen.  

Zrod nacionalismu v �ín� lze v souladu s Kohnovou tezí ozna�it za reak�ní, vyvolaný 

pronikáním nacionalismu cizích velmocí na �ínské území. Vzhledem k jejich velkému 

množství17 však nebyl nacionalismus zam��ený proti konkrétní zemi (jak se tomu stalo nap�. 

v již zmi�ované Indii, kde byl spojen s odporem proti Velké Británii), ale všeobecn� proti 

imperialismu. Ve svém po�átku se vymezoval proti cizinc�m a proti Mandžu�m na císa�ském 

tr�nu, p�i�emž jeho cílem bylo uhájení �ínské kultury a historie. Teorie, jíž zde budeme 

používat, proto lze obecn� ozna�it za modernistickou. Domnívám, že nacionalismus je v �ín� 

moderním a zcela novým fenoménem, stejn� tak jako národ, jež je v dob�, kdy v �ín� vládl 

císa�, ztotožn�n s etnií. P�echod mezi kulturalismem a nacionalismem, stejn� tak p�echod od 

etnie k modernímu národu prob�hl v širším �asovém období, na konci 19. a po�átku 20. 

                                                
16 K tomu, jak �ína vnímala v minulosti Japonsko viz. Gries 2004. 
17 Koncese v �ín� m�ly Velká Británie, Francie, N�mecko, Rusko, Spojené státy americké, Itálie, Rakousko, 
Japonsko, Belgie a Portugalsko. 
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století. Konsolidace národa a další vymezování nacionalismu, jak bude dále popsáno v oddíle 

III., m�ly však v �ín� dlouhé trvání a byly spojeny s dalšími domácími i zahrani�ními vlivy.  

2.3 Sou�asný stav výzkumu �ínského nacionalismu  

Centry výzkumu �ínského nacionalismu jsou v dnešní dob� Spojené státy americké, 

Japonsko a Tchaj-wan. D�vody pro nutnost sledování vývoje �ínského nacionalismu v t�chto 

zemích vycházejí z percepce �ínské lidové republiky. Zatímco pro Japonsko a Tchaj-wan je 

sm��ování �ínského nacionalismu otázkou životních zájm�, ve Spojených státech amerických 

jsou d�vody ke zkoumání nacionalismu spojeny s vnímáním komunismu jako takového a s 

obavou o ztrátu vlivu v oblasti. Po skon�ení studené války totiž z�stala �ínská lidová 

republika i p�es reformy v ekonomické oblasti zemí s komunistickým režimem, což je pro 

�adu „veterán�“ z doby studené války v americkém Kongresu a v institucích schopných 

vykonávat vliv na americkou administrativu jen obtížn� p�ekonatelné. Nezanedbatelný vliv na 

formování názoru ve�ejnosti na �ínu a tím i nutnost administrativy zaujmout k problému 

(alespo� p�ed volbami) stanovisko mají také organizace na ochranu lidských práv a 

s rostoucím deficitem obchodu i americké spole�nosti. Obava o ztrátu vlivu v pacifické 

oblasti na úkor v�tší angažovanosti �ínské lidové republiky, stejn� jako nejistoty ohledn� 

zám�r� �íny v zahrani�ní politice a zvyšování jejích výdaj� na zbrojení, stimulují poptávku 

po výzkumu �ínského nacionalismu ve Spojených státech.     

Japonští a tchajwanští v�dci, jenž k problému �ínského nacionalismu publikují, tém�� bez 

výjimek (alespo� pokud m�žeme soudit z prací publikovaných v angli�tin�) p�ejímají 

teoretické p�ístupy z prací amerických v�dc� a pracují i se stejným výb�rem dat. Málokdy se 

diametráln� liší i jejich záv�ry. Zajímavou skupinu mezi teoretiky zabývajícími se �ínským 

nacionalismem tvo�í ameri�tí v�dci �ínského p�vodu, kte�í �asto také p�inášejí vyvážen�jší 
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pohled na povahu �ínského nacionalismu a zprost�edkovávají do ur�ité míry i názory v�dc� a 

institucí v �ínské lidové republice.  

Zatímco �ínský nacionalismus byl v sice menší mí�e než je tomu dnes zkoumán sinology a 

politology na západ� již od pádu císa�ství v �ín� v roce 1911, systematické studium 

nacionalismu v �ín� samotné je spojeno až s koncem studené války a pot�ebou �ínského 

vedení nalézt novou nosnou ideologii, jež by mohla nahradit zdiskreditovaný komunismus. 

�ínští v�dci, kte�í se za�ali zabývat nacionalismem v 90. letech minulého století a jejichž 

práce nebo alespo� �ásti jsou dostupné v p�ekladu do anglického jazyka, nep�inášejí žádnou 

zásadn� novou definici nacionalismu a pracují se západními modely. Deng upozor�uje na to, 

že odborná literatura k mezinárodním vztah�m v �ín� je cenzurována a publikace stále musí 

mít schválení proto, aby mohly být vydány (Deng 1998: 309). 

I z t�chto d�vod� byla p�i výb�ru literatury dána p�ednost americkým v�dc�m, kte�í 

nezastávají nejradikáln�jší pohledy na �ínský nacionalismus, a t�m v�dc�m �ínského p�vodu, 

jejichž práce jsou dostupné v anglickém jazyce a jenž se rozcházejí v náhledu na �ínský 

nacionalismus s tím, jak je obvykle prezentován v západní odborné literatu�e. Jisté omezení 

zkoumání nacionalismu je dáno i zam��ením se na výraznou �ínskou reakci na chování 

Spojených stát� amerických, západoevropských zemí a Japonska. P�ípadné projevy �ínského 

nacionalismu v��i ostatním asijským zemím, Rusku, východoevropským zemím nebo zemím 

Afriky a Latinské Ameriky, nebyly dosud zkoumány (výjimku tvo�í Lei Guang, který se snaží 

na p�íkladu �ínsko-indické války z roku 1962 dokázat konfliktní charakter nacionalismu i 

mimo st�ety se západními zem�mi, Guang 2005: 507). 

V 50. a 60. letech 20. století se povaha debaty o �ínském nacionalismu na západ� 

soust�edila na otázku, zda �ínská revoluce byla skute�n� inspirována marxismem-leninismem, 

nebo zda byla výsledkem usilování národnostního hnutí o vyhnání japonských okupant� a 

sjednocení zem� pod hlavi�kou komunismu. Zatímco n�kte�í auto�i zabývající se �ínským 
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nacionalismem došli k záv�ru, že nacionalismus sehrál v komunistické revoluci mnohem v�tší 

úlohu, než se soudilo (nap�. Chalmers Johnson se vyjád�il ve smyslu: „The communist rise to 

power in China should be understood as a species of nationalist movement“; Johnson 1962: 

ix), jiní naopak p�ikládali vedoucí roli komunismu a tvrdili, že marxismus-leninismus je 

s nacionalismem neslu�itelný. Komunistická ideologie pohlíží na národní státy jako na um�lé 

koncepty, historické produkty ekonomického vývoje v �asných stádiích kapitalismu, a 

nacionalismus chápe jako ideologii, s jejíž pomocí cht�jí buržoazie podkopat socialistický 

model. Jen v internacionalismu lze podle marxismu-leninismu p�ekonat hranice stát� 

(„d�lnická t�ída nemá vlast“). Poslední �ást v�dc� tvrdila, že ideologické konstrukce 

internacionalismu pouze zast�ely �ínský nacionalismus, nikdy jej však zcela nepotla�ily. Za 

pravdu by jim dávala i skute�nost, že i p�estože Mao Ce-tung v 50. letech 20. století odmítl 

nacionalismus, v 60. letech po ideologické roztržce se Sov�tským svazem u�inil 

nacionalismus (nazývaný ovšem patriotismem) sou�ástí oficiální ideologie.  

Díky této zm�n� v chápání role nacionalismu v �ín� se pozornost politolog� a sinolog� na 

po�átku 60. let minulého století soust�edila na vliv nacionalismu na tvorbu �ínské zahrani�ní 

politiky. Tato období zájmu o �ínský nacionalismus v mezinárodních vztazích však bylo 

narušeno za�átkem Kulturní revoluce v �ín�, kdy �ínská lidová republika p�erušila oficiální 

diplomatické vztahy s ostatními zem�mi a informace o skute�ném d�ní v �ín� se dostávaly do 

zahrani�í jen v omezené mí�e. �ínská zahrani�ní politika prošla ideologizací a vedoucí princip 

národního zájmu byl nahrazen komunistickou ideologií.  

Již na po�átku 70. let a v 80. letech minulého století ideologizaci �ínské zahrani�ní 

politiky nahradila pragmatická realpolitika, p�i níž se �ína zapojila do triangulární diplomacie 

a vyvažování moci svého n�kdejšího ideologického spojence, Sov�tského svazu. �ínské 

národní zájmy se tak op�t dostaly do pop�edí studia �ínské zahrani�ní politiky. 
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S koncem studené války a rozpadem Sov�tského svazu došlo v �ín� k diskreditaci 

komunistické ideologie. Spole�n� s otevíráním se sv�tu, ekonomickými reformami a 

liberalizací ve�ejného prostoru následoval nár�st nacionalismu, jenž se postupn� stal vedoucí 

ideologií sou�asného �ínského státu. S tímto vývojem se objevilo velké množství publikací, 

které si kladly za cíl porozum�t sm��ování nacionalismu v �ín� (je t�eba poznamenat, že �asto 

bez jakékoli znalosti vývoje �ínského nacionalismu v p�edchozích obdobích). 

Ve studiu �ínského nacionalismu se po roce 1989 objevuje snaha o postihnutí problému ve 

všech jeho možných podobách a za užití interdisciplinárního p�ístupu. Práce vztahující se k 

�ínskému nacionalismu lze rozd�lit podle úrovní, na jakých �ínský nacionalismus zkoumají, 

na úrove� (a) nacionalismu v rámci �ínského státu, (b) �ínského nacionalismu 

v mezinárodních vztazích a na snahu o nalezení (c) p�í�inného vztahu mezi nimi. 

  

a. Nacionalismus na úrovni �ínského státu 

Teorie, které se týkají �ínského nacionalismu na úrovni státu m�žeme dále pracovn� 

rozd�lit podle aktér�, kte�í mají na tuto podobu nacionalismu nejv�tší vliv – na oficiální 

nacionalismus prosazovaný �ínským vedením a na lidový nacionalismus �ínské ve�ejnosti.  

Lidovým nacionalismem v �ín� rozumíme spontánní nacionalismus �ínské ve�ejnosti, ale 

i nacionalismus etnických menšin. Lidovým nacionalismem se zabývají nap�. Peter Hays 

Gries (Gries 2004) , Geremie R. Barmé (Barmé 1996), podobu lidového nacionalismu, jak ji 

ší�í beletrie18, média a filmový pr�mysl19 okrajov� zkoumá nap�. antropolog Dru C. Gladney.  

                                                
18 Klasickým p�íkladem nacionalistických knih, které se staly v �ín� v 90. letech minulého století bestsellery, 
jsou The Plot to Demonize China z roku 1997, kde auto�i tvrdí, že americká média jsou ve spol�ení s velkými 
firmami ve snaze zhoršit image �íny v o�ích americké ve�ejnosti, nebo �ína m�že �íci ne (China Can Say No; 
�ung-kuo kche-i šuo pu) a �ína m�že stále �íci ne (China Can Still Say No; �ung-kuo chaj neng šuo pu) z roku 
1996, jenž napadají západní styl života a západní hodnoty. 
19 Nacionalismus se objevuje v nových �ínských filmech ur�ených i západnímu publiku, jakými jsou nap�. Hero 
(2003) s p�edstavou sjednocené �íny jako nositelky míru pro celý sv�t nebo Fearless (2006) s motivem útlaku 
�í�an� v 19. století a nutností boje proti západním velmocím pronikajícím do �íny. 
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Vzájemné p�sobení nacionalismu národnostních menšin a nacionalismu chanského 

(v�tšinového etnika v �ín�) dlouhodob� zkoumají Gladney (Gladney 1994, 1996), Abanti 

Bhattacharya (Bhattacharya 2003) nebo June Teufel Dreyer (Dreyer 1975).  

V sou�asné dob� se tém�� všichni v�dci, jenž se zabývají �ínským nacionalismem, shodují 

v názoru, že �ínské vedení nacionalismus používá instrumentáln� k legitimizaci svého režimu. 

Zkoumání role oficiálního nacionalismu p�i legitimizaci �ínského režimu se v�nují nap�. 

Suisheng Zhao (Zhao 2004) nebo Yongnian Zheng (Zheng 1999). Auto�i se však �asto liší 

v pohledu na prost�edky, jakých �ínské vedení k legitimizaci režimu používá. Thomas 

Christensen se domnívá, že režim �erpá legitimitu z obrazu, jenž o sob� umn� vytvá�í jako 

obránce tisícileté kultury a �ínské tradice: „V situaci, kdy Komunistická strana �íny již není 

komunistická, musí být o to více �ínská“ (Christensen 1996: 37). Naproti tomu Erica Strecker 

Downsová a Philip C. Saunders vidí nacionalismus pouze jako jeden ze dvou prost�edk�, 

jichž sou�asné �ínské vedení používá k legitimizaci režimu. Za d�ležitou považují také 

schopnost režimu pokra�ovat v ekonomickém rozvoji zem�. �ínské vedení se po roce 1989 

podle nich vydalo dv�ma potenciáln� nekompatibilními sm�ry, když na jedné stran� 

zd�raz�ovalo zásluhy komunistické strany na budování silné �íny, na stran� druhé tvrdilo, že 

pouze vláda komunistické strany je schopná zajistit stabilitu nutnou pro ekonomický rozvoj 

zem�. Downsová a Sounders charakterizují jednání �ínských v�dc� v krátkodobém horizontu 

jako „st�ídání posilování nacionalismu v dob�, kdy se ekonomice neda�í tím že je vina za 

problémy dávána cizinc�m, a zd�raz�ování úsp�šného �ízení ekonomiky komunistickou 

stranou, ve chvíli, kdy ekonomika roste“ (Downs - Sauders 1998: 121-122). Ve vlastním 

zájmu vedení je udržet mezi nacionalismem a požadavky ekonomického rozvoje (p�íliv 

zahrani�ního kapitálu, volný vstup na sv�tové trhy, vyhýbání se záminkám pro uvalení 

embarga atd.) rovnováhu. Pokud se nacionalismus a požadavky ekonomického rozvoje 

dostanou do sporu, �ínské vedení podle Downsové a Saunderse dává p�ednost ekonomickým 
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p�ed nacionalistickými zájmy (Downs - Sauders 1998: 117). V opa�ném p�ípad� by mohlo 

�elit vysokému nár�stu nezam�stnanosti a sociálním bou�ím, jež by mohly mít pro její vládu 

mnohem vážn�jší d�sledky.  

Podobný názor zastává i Christensen, avšak p�idává k n�mu i požadavek na udržení 

stability a celistvosti zem�: „krom� ekonomické výkonnosti nemají �ínští komunisté 

k podep�ení svého mandátu k vlád� v�bec nic jiného než nacionalismus a udržování národní 

stability a celistvosti zem�“ (Christensen 1996: 41).  

 

b. �ínský nacionalismus v mezinárodních vztazích 

Studiem �ínského nacionalismu v mezinárodních vztazích se zabývají dv� skupiny v�dc�, 

kte�í bývají ozna�ováni podle svého vztahu k nacionalismu jednoduše jako „optimisté“ nebo 

„pesimisté“ (Gries 1999: 63). Ob� skupiny ignorují vliv lidového nacionalismu na vytvá�ení 

zahrani�ní politiky státu a chování �íny v mezinárodní arén� a zam��ují se pouze na oficiální 

podobu �ínského nacionalismu, který chápou jako um�le vytvo�ený nástroj k legitimizaci 

režimu.  

„Optimisté“ (Gries 1999; Downs-Sauders 1998; Economy 2004) pohlížejí na �ínský 

nacionalismus jako na vhodnou ideologii k udržení jednoty a stability v mnohonárodní 

rozvojové zemi v dob� jejího p�echodu mezi komunismem a demokracií. Podle jejich názoru 

je prioritou �ínského vedení v zahrani�ní politice úplná participace �íny v sou�asném 

systému mezinárodních vztah�. Západní velmoci by proto m�ly s �ínou zacházet jako 

s rovnocenným partnerem, umožnit jí hrát vedoucí úlohu v mezinárodních institucích a p�estat 

jí lí�it jako hrozbu. Pokud totiž bude politika západních zemí pohán�na p�edstavou �ínské 

hrozby, bude sama tla�it na �ínský nacionalismus, aby se v reakci vydal zhoubným sm�rem. 

Vylou�ení �íny z mezinárodního rozhodování nebo zadržování �íny povede podle jejich 
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mín�ní pouze k tomu, že �ínští nacionalisté odmítnou Západu a budou prosazovat 

sinocentrický asijský po�ádek. 

S náhledem „optimist�“ na p�ehnané lí�ení �ínské lidové republiky jako hrozby a 

p�ijímání opat�ení k jejímu zadržování ze strany západních zemí, nelze než souhlasit. Za 

p�íklady takového chování mohou posloužit embargo Evropské unie po roce 1989 na dovoz 

zbraní do �íny, zabrán�ní tomu, aby se Olympijské hry v roce 2000 konaly v �ín� nebo 

každoro�ní emotivnímu projednávání prodloužení doložky nejvyšších výhod �ín� 

v americkém Kongresu p�ed jejím vstupem do Sv�tové obchodní organizace v roce 2001.  

Nedostatek „optimistického“ náhledu na �ínský nacionalismus v mezinárodních vztazích 

však spo�ívá v p�edpokladu ochoty �íny zapojit se do systému zapojit a fungovat v jeho 

rámci. K tomu, aby se �ínská lidová republika integrovala do sou�asného systému 

mezinárodních vztah� nesta�í jen uvolnit místo, jež jí bezesporu náleží. Skute�ná participace 

na systému v rozsahu, jaký by byl s to uspokojit �ínu, s sebou nese i sdílení zodpov�dnosti za 

chování a udržování �ádu (roli zodpov�dného investora – „responsible stakeholder“ –, jak to 

ozna�il nám�stek americké ministryn� zahrani�ních v�cí Robert Zoellick 20 ), což není 

v sou�asné dob� ani v možnostech �ínské lidové republiky, ani v jejím zájmu díky pozornosti, 

jíž musí v�novat �ešení ekonomických, regionálních i politických problém� zem�.  

K doložení tohoto tvrzení lze citovat – jist� p�ehnan� cynická, avšak v podstat� pravdivá – 

slova vysokého �initele sou�asné �ínské administrativy: „Lidská práva? Ta nás nezajímají. 

Nás zajímá ropa. Jestli bude nebo nebude mít Irán jaderné zbran�, není naše v�c. A� se stará 

Amerika, Írán p�ece není náš soused.“21   

Druhá skupina v�dc�, kte�í bývají ve svém p�ístupu k �ínskému nacionalismu ozna�ováni 

za „pesimisty“, naopak chápe �ínský nacionalismus jako zoufalou stahu komunistického 

vedení udržet se u moci za každou cenu. Tvrdí, že �ínská lidová republika se nevyrovnala se 
                                                
20 Z proslovu, jenž Zoellick pronesl 21. zá�í 2005 p�ed Národním výborem pro americko-�ínské vztahy (The 
National Committee on U.S.-China Relations). http://www.ncuscr.org/articlesandspeeches/Zoellick.htm  
21 Osobní rozhovor s anonymním pracovníkem MZV �R, Praha 2006. 
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„stoletím ponížení“ ze strany západních velmocí, ani s existencí v mezinárodním systému, 

kterému nedominuje. Pesimisté se domnívají, že se �ína pokusí násiln� prosadit svou verzi 

mezinárodního po�ádku.  

Pesimistický náhled na roli �ínského nacionalismu v mezinárodních vztazích je vlastní tzv. 

proti-�ínským teoriím (anti-China theories). Zmíníme zde jen nejznám�jší teorii �ínské 

hrozby (China threat theory). Debatu kolem teorie �ínské hrozby rozpoutal �lánek Richarda 

Bernsteina a Rosse Munroa 22  z roku 1997, v n�mž Berstein a Munroe tvrdili, že za 

modernizací �ínské armády se skrývají expanzionistické cíle �ínského vedení. Na jejich stranu 

se postavila ne�ekaná koalice tvo�ená „jest�áby“ v administrativ� Spojených stát� amerických 

a ochránci lidských práv. Teorie �ínské hrozby byla nejvíce p�ijímána v 90. letech minulého 

století. V sou�asné dob� je spíše odmítána jako p�íliš radikální.  

 

c. Vliv ve�ejného mín�ní na zm�ny v �ínském nacionalismu, jak se projevuje 

v mezinárodních vztazích 

Objasn�ní procesu, jakým �ínské ve�ejné mín�ní m�že zasahovat do tvorby zahrani�ní 

politiky zem�, se nev�nuje mnoho autor�. Snad proto, že pokládají spojení „vliv �ínského 

ve�ejného mín�ní na chování �íny“ za oxymóron. Nap�. Benedict Anderson se domnívá, že 

oficiální nacionalismus a nacionalismus lidový jsou zcela neslu�itelné: „Rozpory mezi 

lidovým nacionalismem a oficiálním nacionalismem, jež jsou tak z�ejmé v dnešní pevninské 

�ín�, nejsou, jak jsem d�íve uvedl, jedine�né. Lze je nalézt v ostatních �ástech sv�ta. Ale jsou 

dnes velice d�ležité kv�li samotné rozloze �íny, její obrovské populaci a vlád�, jež skute�n� 

opustila socialismus, který d�íve ospravedl�oval diktátorský režim, a jež vykazuje všechny 

známky obracení se k oficiálnímu nacionalismu [jako prost�edku] ke znovuzískání legitimity 

své vlády“ (Anderson 2001: 37-38). 

                                                
22 Bernstein, Richard – Munroe, Ross (1997): The Coming Conflict with China. Foreign Affairs, Vol. 76, No. 2, 
s. 18-32. 
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Jen malá �ást v�dc�, kte�í se tímto problémem zabývají, pokládá ve�ejné mín�ní za 

rostoucí sílu v �ín�, na níž musí �ínské vedení brát ohled. Mezi bezpochyby nejorigináln�jší 

autory z této nepo�etné skupiny pat�í Peter Hays Gries, jenž se ve snaze vysv�tlit vztah mezi 

lidovým nacionalismem a nacionalismem, jak jej prosazuje vláda na mezinárodní scén�, 

pohybuje na hranici politologie a sociální psychologie.  

Gries tvrdí, že sou�asné teorie �ínského nacionalismu nejsou s to postihnout, jakým 

zp�sobem mezi sebou reaguje oficiální a lidový nacionalismus a jak jejich vztah ovliv�uje 

chování �íny v mezinárodních vztazích. P�ichází proto s konceptem „nacionalismu 

usilujícího o zachování tvá�e“ (face nationalism), p�i�emž „tvá�“ definuje jako sebeprezentaci 

(„figurative self shown to others“; Gries 1999: 67). „Tvá�“ podle n�j není ani p�etvá�ka 

ukazovaná druhým a není ani vyhrazena orientálním kulturám, ale je vlastní všem kulturním 

prost�edím. Gries aplikuje na studium �ínského nacionalismu tvrzení z oblasti sociální 

psychologie, podle n�jž se lidé postupem �asu emocionáln� sváží s obrazem sebe sama, jak jej 

prezentují sv�tu. Pokud �lov�k „ztratí tvá�“, ztratí i sociální postavení a s ním i d�v�ryhodnost, 

kterou pot�ebuje k prosazení svých zájm�. Nacionalismus sou�asného �ínského vedení je 

podle Griese ovlivn�n snahou dostát kolektivnímu v�domí „tvá�e“ (mien-c´) národa a jeho 

mezinárodnímu postavení, jak se jeví ostatním národ�m.  

�ínské vedení má zájem na udržení své „tvá�e“, protože na n�m záleží i jeho 

d�v�ryhodnost doma. Legitimita režimu je tak v sázce p�i každém mezinárodním setkání. 

„Pokud �len vládnoucí elity selže v budování nebo alespo� v udržení „tvá�e národa“ b�hem 

mezinárodního setkání, nejen že t�žce naruší postavení národa v mezinárodní sfé�e, ale dá 

v sázku i svou moc a domácí legitimitu režimu“ (Gries 1999: 69). �ínská ve�ejnost podle 

Griese nahlíží na diplomacii jako na zápas mezi t�mi, kdo reprezentují národy, a vnímá 

„tvá�“ jako hru s nulovým sou�tem – ztráta jedné zem�, znamená vít�zství druhé. P�íkladem 

m�že být zaškobrtnutí na schodech a pád Margaret Thacherové na kolena v roce 1982, kdy 
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v Pekingu jednala o navrácení Hongkongu, které �ínská média interpretovala ihned jako 

porážku Velké Británie a omluvu �ín� (Gries 1999: 70).  
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III. �ínský nacionalismus v mezinárodních vztazích 

Premisou této práce je tvrzení, že nacionalismus byl v �ínské zahrani�ní politice vždy 

p�ítomen. Nemusel být hlavní ideologií, jež ur�ovala chování �ínského státu v mezinárodní 

arén�, byl však sou�ástí ideologického arzenálu, a to od založení �ínské republiky v roce 

1911 až do sou�asnosti. V tomto období prošla �ína nejmén� t�emi zásadn� odlišnými 

etapami vývoje: nejprve jako nový stát vzniklý na požadavcích moderního nacionalismu 

(1911-1949); po té jako zem� s komunistickým režimem, jež ideologicky odmítal 

nacionalismus (1949-1989) a nakonec jako zem�, jež nahradila ideologii komunismu 

patriotismem jako oficiáln� podporovanou formou nacionalismu (od 90. let minulého století 

do sou�asnosti).  

Nezávisle na podob� �ínského státu bylo cílem �ínského nacionalismu zajistit národní 

nezávislost. Tento požadavek se formoval jako sou�ást nacionalismu již b�hem vlády dynastie 

��hing v reakci na imperialismus západních velmocí a b�hem prvních let republiky v reakci 

na japonský militarismus. Na základ� t�chto historických zkušeností se prost�edkem 

k dosažení národní nezávislosti jako cíle nacionalismu stala ochrana územní celistvosti, 

suverenity a úsilí o mezinárodní uznání nebo legitimitu režimu. Jako dopl�kové prost�edky 

lze uvést také vytvá�ení dobrého image �íny v zahrani�í a zajišt�ní jejího ekonomického 

rozvoje (Zhu 2001: 4).  

P�estože se obsah �ínského nacionalismu m�nil v pr�b�hu doby s tím, jak se r�zní politi�tí 

v�dci snažili p�ijít s takovými definicemi nacionalismu, které by sloužily jejich aktuálním 

politickým zám�r�m, argumentuji v této práci tvrzením, že cíle nacionalismu z�staly 

nem�nné. P�edevším suverenit� a územní celistvosti p�ikládala �ínská zahrani�ní politika (a� 

již zde máme na mysli politiku republikánské �i komunistické �íny) zásadní význam. Samuel 

Kim, jenž se zabývá postoji �íny v mezinárodních organizacích, k tomu dodává: „n�jaký 

vrtošivý cizinec z jiné planety, jenž by d�lal obsahovou analýzu každoro�ní debaty OSN o 
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stavu sv�ta, by mohl snadno považovat suverenitu za kvintesen�n� �ínskou ideu“ (cit. v Guang 

2005: 496). �ínský nacionalismus, který je založený na požadavku suverenity, je p�itom spíše 

inspirován vizí toho, �ím by �ínský stát mohl být, pokud by byl zcela suverénním, než 

nostalgií po slavné minulosti. Jinými slovy je �ínský nacionalismus pohán�n stejn� tak, pokud 

ne více „p�áním dostát idealizovaným sv�tovým normám, jako pocitem národního ponížení a 

pýchy staré více než jedno století“ (Guang 2005: 501).  

Domnívám se, že takto definovaný �ínský nacionalismus v mezinárodních vztazích 

postihuje nejen formulování cíl� �ínské zahrani�ní politiky p�edstaviteli �ínského vedení, ale i 

vliv, jaký má na zahrani�ní politiku �ínské obyvatelstvo, protože cíle, jakými bylo udržení 

celistvosti a suverenity, poskytovaly ob�an�m vždy nezávislé m��ítko pro hodnocení vlády. 

Definice tak zahrnuje i domácí faktory, které mohly ovlivnit podobu a chování �ínského 

nacionalismu v mezinárodním prost�edí.  

Tato kapitola bude rozd�lena na p�ti podkapitol. První podkapitola se zabývá období mezi 

lety 1911-1949, kdy �ína prošla obdobím rozpadu, p�i n�mž si vládu na jejím území 

usurpovali místní v�dci, okupací Japonskem i ob�anskou válkou. Zkoumat za t�chto okolností 

zahrani�ní politiku �íny mezi lety 1911-1949 se jeví jako úkol nad možnosti a rámec této 

práce, proto bude pozornost zam��ena jen na vnit�ní politiku, zejména na soupe�ení dvou 

hlavních stran, jež usilovaly o vládu a sjednocení �íny a jež se definovaly jako jediní 

legitimní reprezentanti �ínského nacionalismu – Komunistické strany �íny a Národní strany 

(Kuomintangu).  

Druhá podkapitola se v�nuje vztahu internacionalismu a nacionalismu v zahrani�ní 

politice �íny v dlouhém období vlády Mao Ce-tunga od roku 1949 až do jeho smrti v roce 

1976. T�etí podkapitola postihuje zm�ny v lidovém nacionalismu i v nacionalismu, jak se 

projevoval v zahrani�ní politice �íny v dob�, kdy po Maov� smrti p�evzal moc Teng Siao-

pching. �tvrtá podkapitola je spojena �asov� s obdobím vlád 	iang Ce-mina a Chu 	in-tchaaa 
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zabývá se zm�nami v mezinárodním prost�edí po roce 1989 a jejich dopady na podobu 

�ínského nacionalismu. V poslední podkapitole budou rozebrány n�které aktuální projevy 

�ínského nacionalismu. 

3.1 Revolu�ní nacionalismus (1911-1949) 

3.1.1 Nacionalismus v Sunjatsenových T�ech lidových principech 

Sunjatsenovo pojetí národa a nacionalismu jako ideologie z n�j vycházející p�edstavuje 

v �ínském prost�edí první ucelený teoretický koncept inspirovaný zkušeností západních 

mocností. Na formulování první koncepce nacionalismu se bezprost�edn� podílely pocity 

ponížení a frustrace z prohraných Opiových válek a prohry ve válce s Japonskem a cizími 

mocnostmi násiln� vynucených nerovnoprávných smluv. Sunjatsen chápal roli nacionalismu 

jako prost�edku pro ukon�ení vlády dynastie, nastolení republikánského z�ízení a ustavení 

silného státu, schopného odolávat tlaku západních mocností. Ve T�ech lidových principech 

(principu nacionalismu, principu demokracie a principu lidového blaha) definuje 

nacionalismus vágn�: „K pochopení nacionalismu není zapot�ebí žádného velkého studia. 

Každý �lov�k p�ece pozná na první pohled své rodi�e a nebude je nikdy považovat za 

neznámé lidi. Stejn� tak nebude pokládat neznámé lidi za své rodi�e. A tak je tomu i 

s nacionalismem, který vznikl na základ� spole�né p�íslušnosti k jednomu národu. Mandžuové 

vtrhli do �íny již p�ed více než dv�ma sty šedesáti roky a p�esto každý �í�an, i kdyby byl 

malým dít�tem, rozezná na první pohled Mandžua a nebude jej nikdy považovat za �í�ana. To 

je základ principu nacionalismu.“ (Vznik T�í lidových princip�, cit. podle Fass 1966: 151-

152). 

Sunjatsen vymezil národ na rasovém principu, p�i�emž Mandžuy ozna�il na základ� 

fyziognomie a barvy k�že za cizí skupinu, zcela odlišnou od �í�an�. Mandžuové byli podle 

n�j „ p�vodn� východními barbary, žijícími za Velkou zdí. Za vlády dynastie Ming [poslední 
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�ínská dynastie p�ed dobytím �íny Mandžuy v roce 1644] �asto napadali �ínské pohrani�í. 

Pozd�ji využili vnit�ních zmatk� v �ín�, vtrhli na její území, podrobili si �ínu, zmocnili se v ní 

vlády a nás �í�any zotro�ili.“ (Manifest Sjednocené ligy; cit. podle Fass 1966: 148).  

Na vládu Mandžu� Sunjatsen pohlížel jako na usurpaci zem�, jež byla vždy �ínská a na 

níž Mandžu�m nikdy p�íliš nezáleželo. Jako první tak položil spojení mezi situací v �ín� a 

vládou cizí dynastie, jejíž p�íslušníci byli ochotní ob�tovat �ínské území a práva cizinc�m, 

aby si zachovali dynastickou vládu (Yahuda 2000: 27). 

P�estože Sunjatsen vymezil národ na rasovém základ� (jako chanskou rasu), chápal území 

nové �ínské republiky, jež s jeho pomocí v roce 1911 vznikla a jejímž prvním (by� do�asným 

prezidentem) se stal, v hranicích bývalého mandžuského impéria. Ve T�ech lidových 

principech vyjmenovává zem�, jež �ína ztratila a nad nimiž si nárokuje suverenitu: Koreu, 

Vietnam, Thajsko, Mongolsko, Barmu, ostrovy Rjúkjú, Bhútán, Nepál a další nespecifikované 

oblasti. Tributární vztahy dynastické �íny tak Sunjatsen zjevn� chápal jako ekvivalent kolonií. 

Nárok na tato území založil nejen na sukcesi �ínské republiky, ale i na tvrzení, že 

mezinárodní smlouvy, na nichž byla ztráta t�chto území založena byly „nerovnoprávné a 

tudíž neplatné“ (Yahuda 2000: 27).  

�ínská republika v tomto období sice mohla být de iure suverénním státem,v praxi však 

byla její suverenita zna�n� omezena platností nerovnoprávných smluv o pronájmu p�ístav� a 

právem exteritoriality, jež se snažila �ínská strana zpochybnit. Situace byla navíc 

zkomplikována vývojem v prvních letech mladé republiky. Pád �ínského císa�ství a tím i 

oslabení identity založené na kultu�e a osob� císa�e, kterou nebyla nová republiky schopna 

rychle nahradit, rozpoutal vlnu vyhlašování samostatnosti v oblastech, kde žilo ne�ínské 

obyvatelstvo (Mongolsku, Tibetu, Jün-nanu). Townsend uvádí, že i p�es sílící lidový 

nacionalismus ve m�stech nebyla po vzniku �ínské republiky stále velká �ást p�edevším 

venkovské populace zapojena do politických témat. „Navzdory vší nacionalistické aktivit� a 
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rétorice nebyla zem� skute�n� b�hem tohoto období sjednocena; �ínští politi�tí p�edstavitelé 

využívali v�tšinu své energie k boj�m proti sob�“ (Townsend 1996: 15). 

V roce 1916 se zhroutila centrální vláda a rozsáhlé �ásti území ovládli vojenští velitelé 

(tzv. „období militarist�“, 1916-1927). V otev�ených p�ístavech nadále dominovali cizinci, 

což posilovalo �ínský nacionalismus. Vydání 21 požadavk� v roce 1915, kterými se Japonsko 

pokusilo ustavit „svého druhu protektorát nad �ínou“ (Fairbank 1998: 305) a události, jež 

vedly k Májovému hnutí v roce 191923 radikalizovaly dále nacionalismus. �ást intelektuál� se 

za�ala krom� nacionalismu obracet i k marxismu. 

3.1.2 Nacionalismus Kuomintangu a Komunistické strany �íny  

V období militarist� spolu st�ídav� spolupracovaly ve snaze sjednotit rozdrobená území a 

vyhnat cizince a st�ídav� proti sob� bojovaly dv� hlavní strany, Komunistická strana �íny 

(KS �íny) a Národní strana (Kuomintang, KMT), jež vznikla ze Sunjatsenovy Revolu�ní ligy. 

Konfrontace t�chto stran se ukázala pro další vývoj �ínského nacionalismu klí�ovou. 

V roce 1922 spolu KS �íny a KMT uzav�ely vratkou alianci, tzv. první jednotnou frontu. 

Ze strany Kuomintangu nešlo o p�ijetí komunismu. Sunjatsen odmítal myšlenku 

komunistického t�ídního boje, pln� však uznával užite�nost komunistických metod v boji za 

národní v�c. Spolupráci s komunisty chápal jen jako pragmatický krok k zajišt�ní si podpory 

Sov�tského svazu p�i boji s militaristy a imperialisty (srov. Fairbank 1998: 321-322). V roce 

1927 se Sunjatsen�v nástupce v Kuomintangu �ankajšek rozešel s komunisty, obsadil Peking 

a uzav�el s velmocemi smlouvy, které poskytly národní revoluci mezinárodní uznání. Jeho 

snahou bylo zakonzervovat revoluci na ur�ité úrovni, aniž by musel nastat komunisty 

proklamovaný p�echod k t�ídnímu boji a sociální revoluci. 

                                                
23 Hnutí reagovalo na výsledky mírové konference v Pa�íži, podle nichž n�mecké državy p�ipadly Japonsku, 
p�estože �ína v první sv�tové válce bojovala po boku Dohodových mocností. 
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KS �íny se mezitím snažila revolucionizovat venkov, v roce 1931 založila v jedné 

z jižních provincií 	iangsiskou sov�tskou republiku v �ele s Mao Ce-tungem. Boje 

s �ankajškovými vojsky však p�inutily KS �íny 	iang-si opustit a hledat novou územní 

základnu na periferii kuomintangské moci24.  

Boj mezi Kuomintangem a KS �íny zastavila japonská invaze v roce 1937. Vpád 

Japonska a ukrutnosti, jichž se okupa�ní armáda v �ín� dopoušt�la na civilním obyvatelstvu 

m�ly zásadní vliv na formování silného protijaponského lidového nacionalismu, který p�inutil 

ob� soupe�ící strany na krátko odložit své spory a spojit se v boji proti Japonsku. Uspíšily 

také p�echod od lokální �ínské identity k identit� národní, odvozované z existence �ínského 

národa ohroženého zánikem.  

Jak Kuomintang tak Komunistická strana �íny se snažily využít národnostního cít�ní a 

vykreslit svou stranu jako jediného skute�ného reprezentanta �ínského nacionalismu (Garver 

1988: 5). Ideologie marxismu-leninismu byla sice v ostrém kontrastu s nacionalismem, což si 

�ínští komunisté uv�domovali, ale rozhodli se pro toto spojení, aby „zvýšili p�itažlivost a 

dopad komunistické doktríny“ (Garver 1988: 4).  

Propaganda KMT lí�ila Komunistickou stranu �íny jako loutku Sov�tského svazu a 

oblasti jí ovládané za ekvivalent protektorátu Man-�u-kuo, který v roce 1931 ustavilo 

Japonsko v �ele s posledním císa�em Pchu I. KS �íny tvrdila podle situace, že je KMT 

vazalem r�zných imperiálních sil. Pravd�podobn� nejefektivn�jším zp�sobem, jakým se 

KMT a KS �íny snažily získat na svou stranu lidový nacionalismus bylo vyhlášení program� 

národní obrody. A�koli se programy lišily co do sociálních a ekonomických dopad� na 

�ínskou spole�nost, oba si kladly za cíl získání ztraceného území a obnovu �ínského národa. 

Podle Kuomintangu m�lo být prvním krokem k p�em�n� �íny v silný a nezávislý stát 

respektovaný po celém sv�t� sjednocení �ínského území. Jedin� potla�ením komunistického 

                                                
24 P�i Dlouhém pochodu urazilo komunistické vojsko p�šky s veškerým vybavením a administrativním zázemím 
KS �íny s sebou mezi lety 1934-1935 tém�� 10 000 km (z provincie 	iang-si do provincie Šen-si).  
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povstání a znovuzavedením vlády v oblastech, jež dosud ovládaly militaristé, mohla být podle 

Kuomintangu zajišt�na sociální stabilita zem� a podmínky pro její ekonomický rozvoj. 

Program Kuomintangu požadoval, aby nerovnoprávné smlouvy, jež omezovaly �ínskou 

suverenitu a jež �í�ané vnímali jako ponižující, byly zrušeny. �ankajšek údajn� chápal tyto 

smlouvy jako „primární zdroj bídy, politické nejednotnosti a morálního úpadku 

�íny“ (Garver 1988: 8). Teritoria, která �ína ztratila (Sin-�iang, Mandžusko, Hongkong, 

Vn�jší Mongolsko, Tchaj-wan, Tibet a snad i severní Barma, ostrovy Rjúkjú a malé 

himalájské státy) m�la být podle programu KMT op�t p�ipojena k území �íny. Posledními 

body programu KMT bylo získání uznání ostatních velmocí, zlepšení postavení �íny 

v systému mezinárodních vztah� a kone�ná porážka Japonska.  

Takto formulovaný program KMT však narážel na zájmy Sov�tského svazu. Sov�tský 

svaz se sice vzdal práv, která mu plynula z nerovnoprávných smluv, velká v�tšina �ínského 

území však z�stávala pod sov�tskou kontrolou, v�etn� nejd�ležit�jších oblastí Sin-�iangu a 

Vn�jšího Mongolska. Sov�tská vojenská podpora byla pro KMT až do roku 1940, kdy se do 

války na východ� materiáln� zapojily Spojené státy a Velká Británie, klí�ová, proto se strana 

zdržovala praktických krok�, jež by mohly popudit SSSR.  

Program Komunistické strany �íny se shodoval s programem KMT v nutnosti získat 

zp�t ztracená území a porazit Japonsko. Na rozdíl od n�j však za nezbytnou podmínku 

obrození �íny chápal sociální revoluci (Garver 1988: 9). Zni�ení vyko�is�ovatelské t�ídy bylo 

podle Komunistické strany �íny nezbytnou podmínkou k získání podpory lidového 

nacionalismu pro úsilí o národní rekonstrukci. Rovn�ž pouze socialistický ekonomický 

systém s centráln� plánovaným hospodá�stvím mohl vést k rychlé a efektivní industrializaci 

�íny.  

P�estože se KS �íny a Kuomintang dohodly na vytvo�ení druhé jednotné fronty proti 

Japonsku, spolupráce mezi nimi byla spíše formální než faktická. V roce 1941 dokonce 
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kuomintangská vojska v tzv. incidentu s Novou �tvrtou armádou zlikvidovala štábní jednotku 

komunistických voják� (Fairbank 1998: 362). KS �íny získávala podporu od Sov�tského 

svazu, zatímco Kuomintang od roku 1941 podporovaly Spojené státy. Zatímco operovaly pod 

hlavi�kou jednotné fronty, p�ipravovaly se ob� strany na boj, který musel vypuknout po 

porážce Japonska.  

Ob�anské válce po porážce Japonska, která se zdála nevyhnutelná, m�la zabránit 

koali�ní vláda prosazovaná Spojenými státy. Ob� strany spolu m�ly spolupracovat v rámci 

reprezentativního shromážd�ní, propojit své armády a zaru�it všechny ob�anské svobody. Pro 

Kuomintang i KS �íny, p�estože ob� strany tuto myšlenku navenek p�ijaly, bylo pokra�ování 

jednotné fronty nep�ijatelné. Po skon�ení války obsadil Kuomintang m�sta, zatímco 

komunisté mobilizovali venkov. Komunistická strana se intenzivn� snažila spojit legitimitu 

své vlády s rolí, jíž hrála v odporu proti Japonsku, tvrdíc, že „(…) tam, kde p�edchozí režimy 

p�ijímaly kompromisy nebo kapitulovaly, komunisté byli ochotni povstat a bojovat“ (Downs – 

Saunders 1998: 119). Vymezovala se tedy i po skon�ení války proti japonskému militarismu, 

navíc byla již v tomto období schopna pracovat s �ínskou identitou, která umož�ovala 

masovou mobilizaci obyvatelstva.  

Ob�anská válka trvala až do roku 1949, kdy byl Kuomintang poražen a uchýlil se na 

ostrov Tchaj-wan. Komunisté vyhlásili na pevninské �ásti �íny 1. �íjna 1949 �ínskou lidovou 

republiku. 

3.2 Internacionalismus nebo nacionalismus? (1949-1976)  

P�estože Mao Ce-tung nestál oficiáln� v �ele �ínské lidové republiky po celé období 

svého života, od vzniku �LR až do své smrti v roce 1976 byl schopen ur�ovat tón a agendu 

�ínské politiky. Mohl být ignorován, dokonce p�ehlasován nebo jej mohli ostatní obejít, ale 

Mao tém�� vždy dosáhl toho, že jeho pohled na v�c byl znát na podob� centrálních témat 
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(Goldstein 1994: 226-227). Proto se v tomto dlouhém období zam��íme jen na Mao Ce-

tungovy ideje a jeho pohled na nacionalismus a na internacionalismus vycházející 

z marxismu-leninismu.  

3.2.1 Mao Ce-tungova koncepce internacionalismu 

Dnešní literatura k �ínskému nacionalismu zastává názor, že Mao byl v první �ad� 

�ínským nacionalistou (Zhu 2001: 6). Jeho koncept revoluce odrážel emocionální vazbu 

k národnímu osvobození �íny, stejn� jako usilování o to, aby se �ína stala vedoucí zemí sv�ta. 

D�kazem tohoto tvrzení mohou být Mao Ce-tungovy práce, v nichž se explicitn� ozna�uje za 

patriota. Ve �lánku, kde rozebíral roli �ínské komunistické strany v ob�anské válce, napsal: 

„M�že být komunista, jenž je internacionalistou, ve stejné dob� i patriot? Nejen že m�že, on 

musí“ (Mao 1975: 196). Garver z toho vyvozuje, že marxismus-leninismus byl pro Maa jen 

cestou, jak osvobodit �ínu a prosadit nacionalistické požadavky (Garver 1988: 4). 

Za d�kaz internacionalismu u Mao Ce-tunga (koncipovaného jako snaha o obhajobu a 

uskute��ování nikoli národních zájm�, ale zájm� t�ídy) bývá dávána politika „p�íklonu 

k jedné stran�“, jíž vyhlásil v roce 1949. V rámci této politiky se �ína postavila na stranu 

Sov�tského svazu proti alianci Spojených stát� amerických a západoevropských zemí. Za 

nejv�tšího nep�ítele �ínského lidu a �ínské revoluce byl ozna�en imperialismus, jehož cílem 

bylo udržet �ínu slabou a závislou. Konkuren�ní Kuomintang byl chápán jako nástroj sloužící 

zájm�m imperialist�, zvlášt� Spojených stát�, nejv�tšího „nep�ítele nejen �íny samotné, ale 

všech národ�“ (Steiner 1950: 77). Sov�tský svaz byl naproti tomu vnímán jako v�dce sv�tové 

revolu�ní fronty proti imperialismu.  

V boji proti imperialismu se �ína m�la stát sou�ástí jednotné mezinárodní fronty, což 

ji m�lo také pomoci odolávat kontrarevolu�ním politikám imperialistických stát� 

prost�ednictvím soust�ed�ného kulturního, ekonomického a ideologického protiútoku. 

Kone�ným cílem boje proti imperialismu m�lo být vít�zství proletariátu.  
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Na jednotnou mezinárodní frontu lze pohlížet z �ist� ideologického hlediska jako na 

projev internacionalismu. Ovšem aliance se Sov�tským svazem nebyla pouze otázkou 

ideologie, ale sloužila národním zájm�m – tedy nacionalismu (Zhu 2001: 6).  

Hlavním problémem �LR po jejím vzniku byla obava z útoku Kuomintangu 

vypuzeného na ostrov Tchaj-wan a problém industrializace. Vybudování �ínského 

hospodá�ství bylo oblastí, v níž byl Sov�tský svaz schopen a ochoten poskytnout jak 

technologické prost�edky, tak odbornou pomoc. N�kte�í auto�i tvrdí, že se �ína p�ed tím, než 

se definitivn� p�iklonila k alianci se Sov�tským svazem snažila navázat i obchodní vztahy se 

Spojenými státy (Zhu 2001: 7), avšak úvahy tímto sm�rem p�erušil za�átek války v Koreji. 

Obava z postupu amerických jednotek sm�rem k území �íny a podpora Tchaj-wanu ze strany 

USA �ínu p�inutily hledat spojence v Sov�tském svazu.  

 Korejská válka p�edstavovala pro �ínu vyjasn�ní ideologického postoje ke Spojeným 

stát�m, ale vedla i k nep�íjemnému zjišt�ní o jejím hlavním partnerovi na mezinárodní scén�. 

Sov�tský svaz, který s ní v roce 1950 podepsal vojensko-obranný pakt, se do konfliktu 

aktivn� nezapojil a nechal �ínu nést veškerá rizika. �ínští v�dci si uv�domili, že se na svého 

spojence p�íliš spoléhali ve vedení i ve vojenské pomoci a toto zjišt�ní poprvé narušilo vztahy 

mezi ob�ma velmocemi. Došlo i k p�ehodnocení vlastní vojenské strategie a Maových tezí 

z roku 1949. Neúsp�chy v Koreji a ztráty, které �ína utrp�la, zm�nily Mao Ce-tung�v názor, 

že „války jsou vybudovány lidmi, ne jedním typem zbran�“ a k že „jaderné zbran� jsou pouze 

papírovými tygry“ (Tsou – Halperin 1965: 81). Od roku 1953 proto �ína pracovala na získání 

jaderné zbran� bu� vlastními silami, nebo prost�ednictvím spojenc�.  

Mao Ce-tung se nejprve p�iklán�l k sov�tskému modelu jako vzoru pro industrializaci 

a obrození �íny. Avšak po skon�ení korejské války a s nár�stem neshod mezi Sov�tským 

svazem a �ínou za�al zd�raz�ovat �ínská specifika a nevhodnost zahrani�ních koncepcí pro 

�ínské prost�edí. V roce 1953 formuloval novou politiku sob�sta�nosti (c´-li ken-šeng), podle 
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níž se m�la �ína vyvinout svépomocí. Politiku sob�sta�nosti n�kte�í auto�i považují za jádro 

Mao Ce-tungova nacionalismu (Goldstein 1994: 228), jež navazovalo na myšlenky z období 

p�elomu století, kdy se formoval �ínský nacionalismus. Podle t�chto úvah (Mao se k nim 

údajn� hlásil již ve 30. letech, ale nikdy je výslovn� nesm��oval proti Sov�tskému svazu; 

Goldstein 1994: 241) by m�la �ína p�i obrod� spoléhat jen sama na sebe, protože p�íjem 

zahrani�ní pomoci ji uvrhne jen do psychické, ekonomické a politické závislosti na cizích 

mocnostech.  

P�i prosazování politiky sob�sta�nosti se mohl Mao Ce-tung op�ít o vlnu lidového 

nacionalismu, jež rozdmýchala válka v Koreji a propaganda po�átku 50. let. Zhao cituje 

Rodericka MacFarquhara, podle n�jž se v tomto období „�ínská komunistická strana zmocnila 

tradi�ního mandátu Nebes“ (cit. v Zhao 2004: 210). Sou�ástí politiky c´-li ken-šeng se stala 

kampa� Sta kv�t�, jež m�la pomocí sebekritiky získat podporu komunistické stran�. Kampa� 

však byla nakonec zastavena, protože stranu místo posílení rozložila, a kritici byli t�žce 

potrestáni.  

I p�es specificky �ínskou cestu v domácí politice se v zahrani�ní politice držela �ína 

stále vedení Sov�tského svazu, zaneprázdn�ného v tomto období bojem o moc po Stalinov� 

smrti. A�koli �ína nevystupovala zatím jako protivník Sov�tského svazu, postupn� si ale 

za�ala �init nárok na �ešení hlavních problém� v Asii. Mírný ot�es zažili �ínští v�dci po 

Chruš�ovov� odsouzení Stalinova kultu osobnosti v roce 1956, na což reagovali voláním po 

jednot� socialistických zemí.  

V roce 1958 nabídl25 Sov�tský svaz �ín� pomoc s vybudováním námo�nictva. Podle 

Chruš�ovova návrhu by se sov�tské a �ínské námo�nictvo spojilo, velel by mu sov�tský 

admirál a užívalo by �ínské teplé p�ístavy, o n�ž Sov�tský svaz vždy velice stál. Tento návrh 

p�ipomíná vytvá�ení smluvních p�ístav�, jež si vynutily západní velmoci v 19. století, proto se 

                                                
25 Úvahy o tomto spojení námo�nictva se objevily již d�íve v roce 1955, avšak jednat se skute�n� za�alo až 
v roce 1958. 
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nelze divit zamítavé Maov� odpov�di „M�žete m� obvinit z toho, že jsem nacionalista… 

pokud byste to ud�lal, odpov�d�l bych, že vy jste rozší�il ruský nacionalismus až k �ínskému 

pob�eží“ (cit. v Zhao 2004: 258).  

Po té, co se �ína pokusila obsadit Tchaj-wan a zjistila, že se nem�že spolehnout na 

sov�tskou pomoc ani p�i krizi se Spojenými státy v Tchajwanské úžin�26, za�ala �ína stále 

více zpochyb�ovat p�irozené právo Sov�tského svazu na vedení mezinárodního 

komunistického hnutí. Roztržka, jež následovala na po�átku 60. let nebyla jen otázkou 

ideologie, ale i otázkou priorit obou zemí. Mao došel k záv�ru, že vztah se Sov�tským svazem 

s sebou nese nebezpe�í „psychologické závislosti, pronikání škodlivých myšlenek a 

uplat�ování sov�tského vlivu na domácí politický proces“ (Goldstein 1994: 240). 

Internacionalismus s sebou podle n�j nesl nejen vzájemnou pomoc, ale i nebezpe�í, že 

ideologický vývoj v ostatních socialistických zemích bude mít vliv na domácí politiku zem�. 

V roce 1958 proto Mao Ce-tung u�inil z politiky svépomoci oficiální postoj vlády. 

V ekonomické oblasti byl vyjád�ením politiky spoléhání se na vlastní síly Velký skok, který 

m�l �ín� pomoci dostat se mezi rozvinuté zem� a p�edstavoval alternativní model sov�tskému 

modelu industrializace. Podobn� se �ínská armáda m�la p�estat spoléhat na sov�tské 

technologie, poradce a pomoc (Goldstein 1994: 243). Politika spoléhání se na vlastní síly 

m�la však drastické dopady na �ínskou ekonomiku i obyvatelstvo a donutila Mao Ce-tunga 

v roce 1959 uvolnit oficiáln� post generálního tajemníka KS �íny (p�estože si zachoval vliv 

na utvá�ení domácí i zahrani�ní politiky).  

Domnívám se, že s koncem 50. let lze již jasn� hovo�it o zamítnutí internacionalismu 

ve prosp�ch �ínského nacionalismu. Internacionalismus m�žeme chápat spíše jako 

východisko z nouze. Nad�azení zájm� t�ídy zájm�m národa nebylo vyjma rétoriky odrazem 

skute�ných zám�r� ani Sov�tského svazu, ani �ínské lidové republiky. Od 60. let byl Mao 
                                                
26 Spojené státy podepsaly smlouvu o vzájemné obran� s Tchaj-wanem v roce 1954, což  �ína považovala za 
jasné porušení dohody z Káhiry o navrácení ostrova �ín� a za vojenskou okupaci �ínského teritoria.  
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Ce-tung p�esv�d�en, že �ínské obrody a �ínského socialismu m�že být dosaženo pouze pokud 

bude vymezena jasná demarka�ní linie mezi �ínou a Sov�tským svazem (Goldstein 1994: 

246).   

3.2.2 Mao Ce-tungova koncepce nacionalismu 

Na po�átku 60. let se �ínská lidová republika vymezovala tedy nejen proti 

„imperialistickým“ Spojeným stát�m, ale i proti „revizionistickému“ Sov�tskému svazu. 

Zam��ila se na hledání spojenc� mimo ob� zem�, jejichž konfrontace ur�ovala podobu 

mezinárodního systému v dob� studené války. Mao Ce-tung v této dob� formuloval teorii o 

existenci t�í sv�t� (san-ge si-�ie li-lün), kde první sv�t podle n�j tvo�il Sov�tský svaz a 

Spojené státy americké, druhý sv�t západoevropské zem� a t�etí sv�t, kam �adil i �ínu, 

nerozvinuté zem� Afriky, Asie (s výjimkou Japonska) a Latinské Ameriky. �ína investovala 

do svých potenciálních spojenc� zna�né �ástky v podob� št�drých p�j�ek, které byly de facto 

dary nebo byly poskytovány za velmi p�íznivých podmínek, p�estože sama byla rozvojovou 

zemí. Až do první poloviny 70. let pat�ila �ína mezi 30 % nejmén� rozvinutých zemí podle 

„obvyklých ukazatel� ekonomického rozvoje“ (Zhu 2001: 11). Image �íny v mezinárodních 

vztazích vzrostla i díky zd�raz�ování zásad mírového rozvoje (Pan�ašíly, definovaných na 

Bandungské konferenci, jíž se �ína zú�astnila v roce 1955), k nimž se hlásilo hnutí 

nezú�astn�ných zemí a v dané souvislosti pon�kud paradoxn� i ziskem jaderné zbran� v roce 

1964, �ímž se �ína za�adila po bok sv�tových velmocí jako první ne-západní ne-bílý �len 

jaderného klubu. Ve snaze o získání pozitivního náhledu ostatních zemí, v úsilí o 

velmocenské postavení a v d�sledném hájení hranic (v roce 1962 vedla �ína válku s Indií) lze 

v tomto období spat�ovat nejvýrazn�jší projevy �ínského nacionalismu i v mezinárodních 

vztazích. 

Kulturní revoluce, která propukla v letech 1966-1969 (neoficiáln� ovšem skon�ila až 

smrtí Mao Ce-tunga), m�la na obraz �íny v o�ích sv�tové ve�ejnosti tragický dopad. Mao Ce-
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tung b�hem tohoto období usiloval o p�enesení boje proti revisionismu, jež dominoval agend� 

zahrani�ní politiky, na domácí scénu (Goldstein 1994: 205).  

B�hem Kulturní revoluce udržovala �ína jen velice málo aktivních kontakt� s jinými 

zem�mi. V prvních letech vystoupila i z t�ch n�kolika málo organizací, jichž byla �lenem, a 

všichni její velvyslanci (44 ze 45, v Káhi�e z�stal jen velvyslanec Chuang Chua, pozd�jší 

stálý zástupce �íny v Rad� bezpe�nosti OSN) byli povoláni do �íny k „usm�rn�ní“. 

Ministerstvo zahrani�ních v�cí ovládly Rudé gardy a do konce roku 1967 zatáhly �ínu do 

spor� s t�iceti dv�ma národy (Kim 1974: 299). 

�ínskou domácí i zahrani�ní politiku ur�ovala snaha o „ideologickou �istotu“. Hlavní 

agendu zahrani�ní politiky proto zabral spor se Sov�tským svazem. 
ád�ní Rudých gard a 

incident na �ece Ussuri vedly Sov�tský svaz ke zvýšení po�tu jednotek na �ínských hranicích. 

Snížila se i �ínská pomoc poskytovaná zahrani�ním revolu�ním hnutím a �ína se rozhodla 

neangažovat se vojensky ve Vietnamu (Robinson 1972: 339).  

Na p�elomu let 1969 a 1970 se �ína za�ala snažit o prolomení mezinárodní izolace, do níž 

se dostala b�hem revoluce. Vrátila se do mezinárodního prost�edí, ale zjistila, že její sousedi 

jsou mocn�jší než p�ed Kulturní revolucí a že jsou v��i �ín� nep�átelsky nalad�ní. Posílila 

Indie, nejv�tší rival �íny v Asii, a ve spojení se Sov�tským svazem za�ala ohrožovat Pákistán 

podporovaný �ínou. Japonsko, z n�hož m�la �ína tradi�n� obavy, se stalo nejsiln�jší asijskou 

ekonomikou a vliv na t�etí zem� p�evzal po �ínském ústupu Sov�tský svaz, který zárove� 

posílil svou pozici prost�ednictvím pokra�ujícího détente se Spojenými státy. �ína zjistila, že 

se sv�t pozvolna m�ní sm�rem k multipolárnímu uspo�ádání, zatímco ona je stále zvyklá 

uvažovat v pojmech bipolárního rozd�lení sv�ta (Robinson 1972: 340). Všechna tato zjišt�ní 

ji vedla k p�eformulování strategie sm�rem k pragmatismu, jenž je typický i pro sou�asný 

�ínský nacionalismus v mezinárodních vztazích.  

Sou�ástí �ínské strategie se stala snaha o vstup do Organizace spojených národ�, kde 
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její místo obsadil po roce 1949 Tchaj-wan, a zlepšení jejího postavení v rámci systému. Od 

�íjna 1970 do �íjna 1971 navázala diplomatické styky se 14 zem�mi a vztahy s Velkou 

Británií a Nizozemím byly povýšeny na velvyslaneckou úrove�. Zvala do �íny p�ední 

západní státníky a státníky ze zemí t�etího sv�ta, aby jim projevila uznání a vd��nost za 

podporu její v�ci v OSN a pokra�ovala v lidové diplomacii bandungského období. V roce 

1970 poskytla rozvojovým zemím pomoc ve výši 709 milion� dolar� (pro srovnání poskytl 

SSSR a východní Evropa dohromady v tomto roce jen 391 milion� dolar�; Kim 1974: 305-6). 

Stojí ovšem za zmínku, že mezi t�emi nejv�tšími �ínskými p�íjemci pomoci do roku 1975 

byly Severní Korea, Severní Vietnam a Pákistán, p�i�emž v�tšina pomoci m�la vojenský 

charakter (Zhu 2001: 12). I v tomto ohledu lze proto vysledovat pragmatickou podporu 

zemím, jež se mohly stát nárazníkovými pásmy v��i agresi nebo jež m�ly s �ínou spole�ného 

nep�ítele v oblasti. Nová strategie pod�ídila zahrani�ní politiku cele domácí politice obnovy a 

diplomatické zájmy byly formulovány tak, aby sloužily zájm�m bezpe�nosti zem�.  

Robinson cíle nové strategie popisuje jako snahu zabránit ztrát� území prost�ednictvím 

vojenské nebo jiné akce jakéhokoli nep�átelského státu, zejména Sov�tského svazu, a zabránit 

vytvo�ení nep�átelské koalice, zejména Sov�tského svazu a Spojených stát� (Robinson 1972: 

341-2). �ína za�ala poprvé podporovat i své n�kdejší ideologické nep�átele k tomu, aby 

vytvo�ila globální a regionální rovnováhu moci. V praktických krocích se v Asii pokusila 

izolovat od Spojených stát� Japonsko, zárove� mu ale zabránit, aby se spojil se Sov�tským 

svazem nebo se stal namísto Spojených stát� ochráncem Tchaj-wanu, rozbít nebezpe�nou 

koalici Indie a Sov�tského svazu, proti Indii postavit Pákistán a izolovat Tchaj-wan tak, aby 

nemusela p�i jeho dobytí mít obavy z cizí intervence.  

V Evrop� se �ína snažila zabránit vytvo�ení proti�ínské koalice komunistických zemí 
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(podporou Rumunska, Jugoslávie a Albánie) a zlepšit vztahy se západní Evropou27 a získat 

jejich podporu.  

Ve vztahu k t�etím zemím si �ína dala za cíl zlepšit vztahy s vládami rozvojového sv�ta, 

stát se vedoucí zemí t�etího sv�ta a získat podporu stav�ním se do opozice k supervelmocím. 

Rozhodla se podporovat r�zné strany v lokálních konfliktech v Asii a v Africe tam, kde by to 

mohlo vyústit v konflikt Sov�tského svazu a Spojených stát�, a vzdálen� podporovat místní 

revolu�ní skupiny k tomu, aby p�ijaly maoistickou tezi o revolu�ním násilí. 

�ína se snažila nevstupovat do konflikt� se Spojenými státy ani se Sov�tským svazem a 

angažovat se v konfliktech s menšími mocnostmi (Indií, Koreou a dalšími státy v 

jihovýchodní Asii) pouze z dobrého d�vodu, za vlastních podmínek, z vlastní iniciativy a tam, 

kde mohla mít vysokou pravd�podobnost úsp�chu. Rozhodla se získat zp�t ztracená území 

(zejména Tchaj-wan, ale z dlouhodobého hlediska nevylou�ila ani p�ipojení Mongolska), 

urovnat problémy na hranicích se Sov�tským svazem a Indií ve prosp�ch �íny, i za cenu 

vým�ny území na rovnocenné bázi. Zatahovat Severní Koreu a Vietnam do konflikt� se 

Sov�tským svazem považovala �ína za p�íliš nebezpe�né, rozhodn� se nemínila angažovat 

vojensky (to však nevylu�ovalo podporu komunistické Koreji proti Jižní Koreji nebo podporu 

ambicí Severního Vietnamu v��i Laosu, Kambodži a jižní �ásti Vietnamu; Robinson 1972: 

341-2).  

Všechny tyto cíle lze ozna�it za otev�en� pragmatické, zam��ené – i p�es ideologickou 

patinu – na odstran�ní strategických hrozeb �ínské lidové republiky. �ína vstoupila do 

Organizace spojených národ� v roce 1972 a zvrat ve vztazích se Spojenými státy americkými 

vynesly �ínu z pozice outsidera na pozici velmoci, jež strategicky st�ídá partnerství 

v trojúhelníkové diplomacii tvo�ené hlavními ideologickými nep�áteli.  

                                                
27 V roce 1971 �ína nap�. prohlásila, že podporuje vytvo�ení jednotného trhu v Evropském spole�enství, protože 
to vytvo�í „vážnou p�ekážku snaze Spojených stát� a Sov�tského svazu vnutit svou politiku hegemonie 
Evrop�“ (Peking Review, 2. �ervenec 1971, �. 27, s. 36, podle Kim 1974: 321). 
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3.3 Spojení nacionalismu s ekonomickými reformami (1979-1992) 

3.3.1 D�sledky reforem Teng Siao-pchinga 

Nástupce Mao Ce-tunga ve vedení �ínského státu Teng Siao-pching pokra�oval ve 

sm�ru pragmatické politiky v��i okolnímu sv�tu. Zatímco však v p�edchozím období byly 

kontakty se zahrani�ím dány p�edevším strategickými zájmy, nová vláda se aktivn� snažila 

rozvíjet vztahy na mnoha úrovních, z nichž nejd�ležit�jší byla úrove� ekonomická. Program 

reforem „otevírání se sv�tu“, jenž Teng inicioval v roce 1978, m�l vyvést �ínu z relativní 

hospodá�ské zaostalosti, v níž se ocitla po skon�ení Kulturní revoluce. Stát byl ochoten 

zahájit široký reformní program, v jehož rámci byly aplikovány prvky tržní ekonomiky na 

sektor zem�d�lství a ve spot�ebním pr�myslu (Fürst 2001: 36). Ve snaze urychlit reformy 

�ína omezila pomoc poskytovanou rozvojovým zemím a poprvé od vyhlášení politiky 

sob�sta�nosti Mao Ce-tungem požádala o p�j�ky mezinárodní instituce.  

Tengovy reformy, jež m�ly vést v „socialismus s �ínskými charakteristikami“, zahrnovaly 

zm�ny centrálního plánování, podporu tržní ekonomiky, politiku otev�ených dve�í ve vztahu 

k ostatním zemím a podporu zahrani�ního obchodu. Nová strategie rozvoje pot�ebovala 

stabilní geopolitické prost�edí, �emuž se zcela p�izp�sobila i �ínská zahrani�ní politika. �ína 

iniciovala rozhovory o urovnání pohrani�ních spor� se svými sousedy mírovými prost�edky. 

Dala také najevo, že je ochotna jednat v otázce navrácení Macaa a Hongkongu28  a �ešit 

postavení Tchaj-wanu mírovou cestou (Zhu 2001: 16). K za�len�ní bývalých �ínských území 

s odlišným ekonomickým a politickým uspo�ádáním do �ínské lidové republiky formulovala 

na po�átku 80. let minulého století princip zvaný „jedna zem�-dva systémy“. Jestliže d�íve 

komunistická strana agitovala proti imperialismu, „v dob� reforem se paradoxn� ocitla v roli 

                                                
28 Dohoda, jež podepsala Velká Británie v roce 1984, stanovila jako datum p�edání Honkongu 1. �ervenec 1997. 
v rámci dohody se �LR zavázala nezasahovat do ekonomického systému v Honkongu po dobu 50 let. Podobná 
smlouva byla podepsána i s Portugalskem.  
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propagátora privatizace, soukromého podnikání a dokonce i organizátora vítání zahrani�ních 

investor� ze Západu, z Japonska a Jižní Koreje“ (Fürst 2001: 37).  

Snadno by se zdálo, že se nacionalismus v tomto období ze zahrani�ní politiky �íny zcela 

vytratil. Domnívám se však, že mu v tomto období nebyla pouze v�nována dostate�ná 

pozornost. P�estože v mezinárodních vztazích nebyl nacionalismus na rozdíl od pozd�jších 

období explicitn� vyjád�enou ideologií, všechny kroky �ínského vedení vedly k prosazení cíl� 

nacionalismu, jak jsme je definovali na po�átku III. kapitoly – tedy ke snaze o udržení 

suverenity, teritoriální celistvosti, zlepšení obrazu �íny v zahrani�í a kroky a o ekonomický 

rozvoj zem�. Teng Siao-pching pod�ídil politiku ve vztahu k okolním zemím pragmatickému 

p�ístupu, podle n�jž by se m�la �ína držet spíše p�i zemi (keep low profile) a soust�edit se na 

ekonomický rozvoj (Gries 1999: 66). Na druhou stranu se mu poda�ilo vyjednat navrácení 

dvou bývalých teritorií Hongkongu a Macaa, jejichž odtržení bylo dlouho p�ipomínkou 

„století ponížení“ ze strany západních velmocí.  

Whiting, jenž se zabýval analýzou tisku i oficiálních prohlášení z 80. let, upozor�uje na 

zm�nu v rétorice �ínského vedení, jíž se dostalo v�tší pozornosti až v období 90. let. Zm�nu 

datuje do roku 1982, kdy se v prohlášení k navázání diplomatických vztah� s Angolou a 

Pob�ežím slonoviny �ínská lidová republika poprvé neozna�ila za jedinou vládu �íny, ale za 

„jedinou legitimní vládu celého �ínského lidu“ (Whiting 1983: 915). Z toto Whiting vyvozuje, 

že �ínská komunistická strana nerezignovala na nacionalistický požadavek sjednocení 

�ínských území (alespo� v hranicích Hongkongu, Macaa a Tchaj-wanu), jen jej 

neproklamovala p�íliš �asto a otev�en�. Proklamované �ešení spor� mírovou cestou sice bylo 

p�evažující tendencí v diplomacii Tengova období, je však t�eba zmínil, že v roce 1979 

provedla �ína neúsp�šnou invazi do Vietnamu a v roce 1988 obsadila �ásti sporného 

souostroví Spratley.   
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T�ebaže oficiální nacionalismus nebyl v dob� vlády Teng Siao-pchinga demonstrován 

v zahrani�ních vztazích, lidový nacionalismus se na konci 70. a za�átku 80. let minulého 

století projevil nejmén� ve dvou p�ípadech. V roce 1978, kdy podepsaly Spojené státy 

americké dohodu s Tchaj-wanem, jež jim umožnila udržet vztahy s ostrovem i po té, co 

navázaly s �ínskou lidovou republikou diplomatické vztahy (Taiwan Relations Act) a v roce 

1982, kdy japonské ministerstvo vzd�lání souhlasilo s návrhem na vydání u�ebnic d�jepisu, 

které upravovaly roli Japonska v druhé sv�tová válce a zvlášt� pr�b�h japonské agrese do 

�íny. Ob� události vyvolaly bou�i protest� �ínského obyvatelstva. P�estože �ínské vedení 

oficiáln� protestovalo proti chování Spojených stát� i Japonska, nep�erušilo vztahy 

s Japonskem, jehož investice byly pro ni v tomto období nepostradatelné. Whiting ozna�uje 

protesty �ínského vedení v��i Japonsku a Spojeným stát�m americkým naopak za tvrdší 

postoje než v minulosti a domnívá se, že byly umožn�ny zpomalením ekonomického rozvoje 

�íny a tím i její menší závislostí na importu (Whiting 1983: 928).  

Na domácí scén� umožnil ve snaze odstranit tenze mezi spole�ností a státní mocí Teng 

Siao-pching reformy v ekonomické oblasti a �áste�n� i v politické oblasti podle principu �ing-

�i jou-sien (politika musí sloužit ekonomickým zájm�m). P�estože Tengovy reformy 

stabilizovaly situaci v �ín�, p�inesly jejímu obyvatelstvu více svobody a na mezinárodní 

scén� zvýšily moc i prestiž �ínské lidové republiky, zp�sobily úpadek centrální moci a 

následn� i oslabení národní identity.  

Reformy v ekonomické oblasti vedly k r�stu životní úrovn� obyvatelstva, sou�asn� 

však existence soukromého podnikání a soukromého vlastnictví vyvolávala otázky po smyslu 

komunistické ideologie. Liberalizace ve�ejného prostoru umožnila intenzivní vým�ny 

v kulturní oblasti, v�tší dostupnost informací a možnost navazování kontakt� s cizinci, ale 

nevedla k zásadn�jší politické zm�n�.  
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3.3.2 „Krize víry“ a hledání alternativní ideologie 

Teng si po svém nástupu k moci uv�domoval, že trauma, jemuž byla spole�nost 

b�hem Kulturní revoluce vystavena, odcizila �ínský národ od komunismu. Ma�v ideologický 

fanatismus a extremismus zp�sobily nejen pronásledování a nespravedlnosti, ale vedly také 

k iracionalit�, paranoii, sociálnímu chaosu a ke katastrofickému stavu hospodá�ství. Teng po 

Maov� smrti inicioval kampa� ke kritice maoismu, jejíž cílem m�lo být odstran�ní 

ideologických a psychologických p�ekážek zamýšlených reforem. Kampa� však ne�ekan� 

vyústila v odmítnutí komunistické ideologie a ke „t�em krizím víry“ (san-sin wej-�i): krizi 

víry v socialismus, v marxismus a ve stranu (Zhao 2004: 211).  

Ukázalo se, že marxismus-leninismus v kombinaci s Maovými myšlenkami nebyl 

dostate�ným základem pro zd�vodn�ní vlády jedné strany. I p�es postupné reformy 

v ekonomické oblasti prestiž komunismu nadále upadala a �ínské vedení nebylo schopné 

nalézt atraktivní alternativu. Ve snaze doložit svou legitimitu reálnými výsledky 

v ekonomické oblasti a zvyšováním životní úrovn� se režim obrátil ke kampaním na 

zvyšování spot�eby, kladení d�razu na bohatství a konzumní styl života (Zhao 2001: 210). 

V okamžiku, kdy se však díky reformnímu procesu za�ala zvyšovat nezam�stnanost a inflace, 

chyb�lo v arzenálu �ínského vedení zd�vodn�ní proto, aby byli ob�ané tyto výkyvy schopni 

dlouhodob� tolerovat a nést jejich následky.  

Krize víry v ideologii i stranu, negativní jevy spojené s p�echodem z centráln� plánované 

ekonomiky k tržní a korupce vyústily v �adu protest� a studentských demonstrací. Uvoln�ní 

cenzury umožnilo širší diskuzi na téma sm��ování zem� a zprávy o erozi východního bloku a 

zm�nách v sov�tské politice vedly k více �i mén� otev�enému vyjad�ování nad�jí v další 

liberalizaci režimu.  

Obyvatelstvo v provinciích, jejichž vlády postupn� p�evzaly v souladu s p�echodem na 

tržní model ekonomiky n�které pravomoci centra, se stále �ast�ji p�ihlašovalo k regionálním 
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identitám. Podíl na oslabení �ínské identity m�lo i nekritické p�ijímání západních hodnot a 

kultury v 80. letech minulého století. �ást vedení se sice snažila vést kampan� cílené na 

„degenerativní praktiky importované ze západu jako byla roková hudba, pornografie nebo 

styl oblékání“ (Zhao 2004: 211), kampan� však m�ly jen malý reálný dopad.  

Eroze podpory komunistické strany nakonec vyústila v protesty na nám�stí Tchien-an-

men v roce 1989. Demonstrace byly násiln� potla�eny a následovaly dva roky represí, b�hem 

nichž se režim snažil stabilizovat situaci. Konzervativní k�ídlo �ínského vedení kolem �chen 

Jüna využilo demonstrací a pokusilo se zvrátit reformy vedené frakcí kolem Teng Siao-

pchinga. �chen prosazoval reformy za udržení centrálního plánování, zatímco Teng 

preferoval nadále radikáln�jší tržn� orientovaný p�ístup. P�estože nepanovala jednota 

v náhledu na �ešení ekonomické situace, ob� frakce se shodovaly na pot�eb� udržet stabilitu a 

po�ádek.  

Teng Siao-pching se po zásahu na nám�stí Tchein-an-men vzdal nejd�ležit�jší funkce 

v úst�ední vojenské komisi, z politiky však odešel až v roce 1992. Mezi t�mito lety se stát 

soust�edil na konsolidaci moci. P�es uvalení sankcí ze strany západních zemí, pokra�ovala 

�ína v aplikování západních poznatk� z oblasti v�dy a techniky a v kulturních vým�nách. Po 

zkušenostech Sov�tského svazu se sporným uplatn�ním západního liberálního modelu 

v ekonomice se �ína rozhodla provád�t selekci a odmítnout vše, co by se neshodovalo s 

„�ínskými charakteristikami“ – v�etn� „idejí interpretovaných jako hrozbu vlád� 

komunistické strany“ (Zhao 2004: 214).  

Postavení komunistické strany se v tomto období nijak nezlepšilo. Byla postavena do 

nelehkého úkolu reinterpretovat zhroucení celého sov�tského bloku a nalézt novou podporu 

pro svou vizi socialismu s „�ínskými rysy“ v situaci rostoucí inflace a opušt�ní standardu 

životního minima, tzv. „železné misky rýže“ (Fürst 2001: 41). Whiting cituje Tengovo 

prohlášení z dubna 1990, podle n�jž „v sou�asné mezinárodní situaci se pozornost všech 
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nep�átel soust�edí na �ínu. Použijí jakoukoli záminku k vyvolání problém�, zp�sobení 

nep�íjemností a vyvolání tlaku na nás… následující t�i roky budou velice obtížné pro naši 

stranu i pro naši zemi“ (Whiting 1995: 298).  

V témže m�síci byl vydán Teng�v projev „Oživit �ínský národ“, jímž se rozb�hla 

nacionalistická kampa�, která m�la od�vodnit nutnost setrvání vlády jedné strany a zachování 

„socialismu s �ínskými charakteristikami“. Série kampaní pak vyvrcholila v roce 1993 

publikací oficiální „Sm�rnice pro zavád�ní vlastenecké výchovy“ (p�eklad podle Fürst 2001: 

41), jíž se budeme zabývat dále.  

3.4 Patriotismus jako oficiální ideologie (1993-2006) 

Situace �ínského vedení byla v dob�, kdy p�evzal moc po Teng Siao-pchingovi 	iang Ce-

min pro �ínské vedení stále nejistá. Domácí protesty zpochybnily legitimitu vedení, západní 

zem� kritizovaly násilné potla�ení demonstrací a pády komunistických režim� ve východní 

Evrop� a Sov�tském svazu ohrožovaly postavení komunistické strany.  

Kampa� za patriotické vzd�lávání, jež se rozb�hla po potla�ení demonstrací na nám�stí 

Tchien-an-men, povýšila nacionalismus na spirituální pilí� �ínského komunistického státu. 

Vzd�lávání v patriotismu (ai-kuo žhu-i) bylo ur�en všem ob�an�m, zvlášt� však p�íslušník�m 

vojsk a také mládeži, jež byla „ovlivn�na národním nihilismem a buržoazním 

liberalismem“ 80. let (Fürst 2001: 41). Patriotické vzd�lávání probíhalo na všech stupních, od 

mate�ských školek až po vysoké školy. Tato reforma školství ukládala povinné sledování 

vlasteneckých film� a produkce oslavující komunistickou stranu �íny, povinné návšt�vy 

historických míst, vyzdvihování hrdin� �ínské historie, ve�ejné projevy patriotických postoj� 

b�hem tradi�ních svátk�, zavád�ní kurz� o �ínské kultu�e, literatu�e, historii, �ínské v�d� a 

technice. Hodiny patriotické výuky nahradily na st�edních a vysokých školách výuku 
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marxismu-leninismu. „Patriotické vzd�lávání m�lo v krátkosti vytvo�it politizovaný a osobitý 

nacionalismus, pragmaticky upravený na míru zájm�m vládnoucí elity“ (Zhao 2004: 230). 

Kampa� za patriotické vzd�lávání se soust�edila na �ty�i oblasti témat: definování 

�ínských jedine�ných podmínek, spojení komunistického státu s �ínskou nekomunistickou 

minulostí, prezentace komunistického režimu jako reprezentanta �ínského nacionalismu a na 

snahu omezit vliv rostoucího etnického nacionalismu. 

 

a. Definování �ínských jedine�ných podmínek  

Patriotická kampa� zd�raz�ovala, že �ína je zcela jiná než ostatní zem� sv�ta, zvlášt� 

industrializované státy, a tudíž je pro ni nevhodný západní model liberální demokracie. 

Komunistický režim, jenž by byl pro �ínský národ po pádu komunismu ve sv�t� jen t�žko 

akceptovatelný, se díky tomuto p�edpokladu �ínské jedine�nosti stal snadn�ji ospravedlnitelný. 

Kampa� se zam��ila na vylí�ení slavné minulosti národa za stálého zd�raz�ování jeho utrpení 

v moderní dob� (Zhao 2004: 224). K návratu do postavení, v n�mž se mohlo �ínskému národu 

op�t da�it a kdy mohl získat mezinárodní prestiž, došlo podle kampan� až pod vedením 

Komunistické strany �íny. Kampa� však zárove� ur�ila limitující faktory rozvoje �íny jako 

p�elidn�nost, nedostatek nerostného bohatství a relativn� nerozvinuté hospodá�ství jako 

d�sledek konflikt� v moderní historii a imperialistického vyko�is�ování. Díky spojení zásluh 

Komunistické strany v minulosti a jejích teprve o�ekávaných potíží v budoucnosti kampa� 

zd�vodnila budoucí problémy, jež by se mohly vyskytnout, a zárove� umožnila �ínskému 

vedení uplatnit jakýkoli model rozvoje, který uzná za vhodný.  

 

b. Spojení komunistického státu s �ínskou nekomunistickou minulostí  

Zhao cituje oficiální verzi návrhu konceptu patriotického vzd�lávání, podle n�jž je 

„patriotismus historický koncept, který má mnoho r�zných konotací v r�zných stádiích a 
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obdobích socialistického vývoje. V sou�asné �ín� se patriotismus v zásad� shoduje se 

socialismem“ (Zhao 2004: 227). Sou�ástí patriotické kampan� se stala i snaha legitimizovat 

komunistickou stranu jako pokra�ovatelku �ínské státnosti p�ed rokem 1911. Kampa� 

vyzívala k hledání a oslav� hrdin� minulosti a hledání symbol� patriotismu. Fürst k tomu 

dodává, že se zdá, jako by se �ínský nacionalismus vystav�ný na bázi marxismu-leninismu 

za�al p�iklán�t ke kulturalismu dynastické �íny (Fürst 2001: 42). Tradi�ní kultura a systém 

víry, jež byly po dlouhá léta maoismu potla�ovány, se staly náhle oficiáln� p�ijímanými jako 

sou�ást národního d�dictví.  

 

c. Prezentace komunistického režimu jako zástupce �ínského nacionalismu 

Kampa� za patriotické vzd�lávání se rovn�ž snažila vylí�it komunistickou stranu jako 

ochránkyni �ínského národního zájmu, �ínské suverenity a územní celistvosti. Zatímco 

v p�edchozích obdobích ovlivn�ných marxismem-leninismem byl národní zájem oficiáln� 

ztotož�ován se zájmy vládnoucích elit a socialistické zem� sledovaly (alespo� teoreticky) 

širší zájem t�ídy ve svých zahrani�ních vztazích, teprve od 90. let minulého století za�al být 

národní zájem zmi�ován jako základ �ínských zahrani�ních vztah� a definován v termínech 

realistického p�ístupu v mezinárodních vztazích.  

Kampa� se také snažila vytvo�it iluzi konspirace západních zemí namí�ené proti �ín� 

(Zhao 2004: 233). Pokud by, jak z kampan� vyplývalo, nebyla Komunistická strana �íny 

dostate�n� silná a jednotná, mohlo by to vést až k rozpadu �ínské lidové republiky a tím i ke 

ztrát� �ínské identity. Vykreslení zahrani�ního cizího nep�ítele, jenž ohrožuje vývoj a stabilitu 

v zemi, umožnilo vedení situa�n� interpretovat tém�� jakoukoli reakci západních zemí.  

Zhao používá jako p�íklad vylí�ení požadavk� obyvatel Hongkongu na v�tší demokracii 

v �ínském tisku jako mezinárodní snahy obrátit Hongkong v proti�ínskou základnu. „Režim 
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vytvo�il zdání krize mezi �ínským lidem ve snaze jej p�esv�d�it, že mezinárodní „nep�átelské 

síly“ d�lají všechno pro to, aby odtrhly Hongkong a Tchaj-wan od �íny“ (Zhao 2004: 233). 

 

d. Národní jednota jako téma proti etnickému nacionalismu  

Ve snaze omezit rostoucí nacionalismus etnických menšin spojený s p�esunem velké �ásti 

výkonné moci na regionální úrove� a oslabením �ínské identity se kampa� za patriotické 

vzd�lávání soust�edila na vytvo�ení spojení mezi národní jednotou a p�ínosy r�zných 

etnických skupin kultu�e a historii �íny. Hrdinové minulosti, na nichž kampa� stav�la, byli 

vybíráni i z jiných národností a téma odboje proti dobyvatelským dynastiím bylo ve výuce 

potla�eno. 

Úst�edním motivem se stala snaha dokázat, že Chanové (jako v�tšinové etnikum) a 

národnostní menšiny ve stát� nemohou být odd�leni od sebe, protože jejich vzájemné soužití 

prospívá stejn� ob�ma stranám. Téma jednoty bylo obzvlášt� zd�raz�ováno v oblastech, kde 

p�evládalo menšinové obyvatelstvo (Zhao 2004: 234), zatímco v oblastech s p�evahou 

chanského etnika se kampa� zam��ila na odstran�ní chanského šovinismu, p�esv�d�ení o 

vyšší kulturní vysp�losti majoritní skupiny obyvatelstva (Zhao 2004: 237).  

Nakolik to bylo dílem patriotické kampan� je sporné, v polovin� a na konci 90. let však i s 

uv�dom�ním si možných negativ západní kultury nastalo v �ín� v porovnání s nadšenou 

westernizací p�edchozí dekády vyst�ízliv�ní. Literatura i filmový pr�mysl se zam��ily na 

polemiku mezi tzv. asijskými hodnotami a hodnotami a životním stylem západní spole�nosti a 

na oslavu �ínské minulosti.  

Role lidového nacionalismu na utvá�ení domácí i zahrani�ní politiky státu 

nepopirateln� vzrostla, jak bude dále patrné z rozboru nacionalistických protest�, jež se 

konaly na konci 90. let a na po�átku 21. století. Gries ozna�uje podporu nacionalismu ze 

strany �ínského vedení za Pando�inu sk�í�ku, jejímž otev�ením si snad komunistická strana 
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zajistila vládu na ur�ité období, ale jež ji zárove� svázala s nutností prezentovat se v ur�itém 

sv�tle domácímu publiku (Gries 2004).  

3.5 P�íklady projev� sou�asného �ínského nacionalismu v mezinárodních vztazích 

Po potla�ení demonstrací na nám�stí Tchien-an-men v roce 1992 uvalily západní zem� na 

�ínu ekonomické sankce a omezily s ní politické kontakty. V západních médiích byla �ína 

lí�ena jako relikt studené války a �ást emocí a rétoriky d�íve rezervovaných v��i Sov�tskému 

svazu se p�enesla na kritiku �íny. „V �LR byl tento náhlý rozkol se Západem shledáván jako 

projev nepochopení a nep�átelství“ (Fürst 2001: 43). Trvání západních zemí na dodržování 

lidských práv a dalších koncepcí, jež byly vnímány jako západní a pro �ínu nevhodné, bylo 

v �ín� interpretováno jen jako záminka západních stát� up�ít �ín� její místo a jako konspirace 

namí�ená v��i ní.  

V roce 1992 podmínil americký prezident Bill Clinton ud�lení doložky nejvyšších výhod 

zm�nou p�ístupu �ínského vedení k otázce lidských práv. Tato praxe, jejíž p�ínos je sporný, 

pak pokra�ovala po celou dobu jeho administrativy. �ína vždy doložku získala, aniž by se její 

p�ístup v oblasti lidských práv viditeln� zm�nil. �ínské vedení navíc využilo vlastní 

interpretaci sporu ší�enou médii k posílení svého domácího postavení. 

Další krizí, jež byla provázena lidovými, spontánními projevy hn�vu a protizápadních 

emocí, bylo rozhodování o po�adatelství Olympijských her, které se m�ly konat v �ín� v roce 

2000. Po�adatelství �ína ztratila v roce 1993 o jediný hlas ve prosp�ch Sydney. A�koli nebylo 

nikdy známo, jak jednotliví delegáti hlasovali, �ína dávala za vinu neúsp�ch ve volb� 

Spojeným stát�m americkým, i díky tomu, že americký Kongres neodhlasoval podpo�ení 

�ínské žádosti na konání her na základ� porušování lidských práv. 

Roky 1995 a 1996 byly poznamenány tzv. raketovou krizí mezi �ínskou lidovou 

republikou na jedné stran� a Tchaj-wanem na stran� druhé. Vyhrocení spor� odstartovala 
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návšt�va tchajwanského prezidenta Lee Teng-huie ve Spojených státech, p�i�emž americká 

strana p�edem �ínu ujistila, že Lee nedostane vízum ke vstupu do zem�.  

Jako p�íklad dalších velkých lidových protest� lze zmínit bou�e v roce 1999, které 

vyvolalo vybombardování ambasády v B�lehrad� b�hem války v Kosov� letadly NATO, p�i 

níž zem�eli t�i �ínští noviná�i. �ínská ve�ejnost neuv��ila zd�vodn�ní Spojených stát�, že na 

vin� byly zastaralé mapy oblasti. K protest�m v �ín� se p�ipojili i �ínští studenti v Evrop� a 

Spojených státech. P�i protestech demonstranti vypálili rezidenci amerického konzula 

v �cheng-tu a házeli cihly na americkou ambasádu za ne�inného p�ihlížení �ínských voják� 

(Gries 2001: 25). Americká média obvinila �ínskou vládu, že rozdmýchala protesty a 

neinformovala dostate�n� obyvatelstvo o tom, že vybombardování nebylo zám�rné. Zhu, jenž 

se t�mito demonstracemi zabýval, píše: „P�estože snad �ínská vláda mohla zám�rn� podpo�it 

protesty, nefalšovaný odpor v��i Západu mezi intelektuály a univerzitními studenty skute�n� 

existuje“ (Zhu 2001: 22). 

V dubnu 2001 se srazila �ínská stíha�ka s americkým pr�zkumným letounem EP-3. 

�ínský pilot nehodou nep�ežil a pr�zkumný letoun byl nucen nouzov� p�istát bez povolení na 

�ínském ostrov� Chaj-nan, kde byl stroj zabaven a posádka uv�zn�na. Média ozna�ila 

�ínského pilota za „mu�edníka revoluce“ a národního hrdinu, jenž bránil svou vlast (Zhao 

2004: 269). Podobn� jako v p�ípad� vybombardování �ínské ambasády v roce 1999 �ekalo 

�ínské vedení oficiální omluvu, avšak Spojené státy ji odmítly s tím, že šlo o nehodu a 

pr�zkumný letoun neporušil mezinárodní právo, protože let�l mimo �ínské výsostné vody29. 

Zhao uvádí, že mnoho univerzitních student� hrozilo, že zorganizují rozsáhlejší demonstrace, 

pokud �ínská vláda vydá Spojeným stát�m posádku i letadlo p�ed tím, než se USA oficiáln� 

omluví (Zhao 2004: 270). �ínská vláda se na jedné stran� pokusila uklidnit domácí 

nacionalistické projevy tvrdým postojem v��i Spojeným stát�m a trváním na omluv�, na 

                                                
29 �ína si však v oblasti, kde ke srážce došlo, nárokuje výlu�nou ekonomickou zónu. 
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stran� druhé p�itvrdila cenzuru internetu, kde se objevovaly protiamerické projevy. Spojené 

státy byly nuceny se po 11 dnech od zajetí posádky omluvit v rozsahu, jež ob� strany byly 

schopny akceptovat a na domácí scén� zd�vodnit.  

Poslední p�ípad, o n�mž zde bude pojednáno, se týká relativn� nedávných demonstrací 

proti novým japonským u�ebnicím historie z b�ezna 2005. Demonstrace proti u�ebnicím 

probíhají pravideln�, nejmén� od roku 1982, kdy japonské ministerstvo školství schválilo 

návrh textu, jenž upravuje roli Japonska v �ínsko-japonské válce z roku 1895, anexi Koreji 

v roce 1910 a jeho chování ve druhé sv�tové válce. V roce 2005 propukly protesty proti 

vydání nové u�ebnice historie znovu nejen v �ín�, ale i v Koreji a na Tchaj-wanu. P�estože 

japonská vláda má možnost zastavit vydání u�ebnice na základ� faktických chyb nebo 

propagování osobních názor�, zatím tak nikdy neu�inila. Od oficiální autorizace textu v roce 

2001 se tak tyto u�ebnice staly p�edm�tem sporu mezi japonskými a �ínskými nacionalisty.  

A�koli byly protesty údajn� vyvolány práv� u�ebnicemi, hrají v nich roli i další sporné 

otázky mezi Japonskem a jeho sousedy – teritoriální spory, návšt�vy kontroverzního chrámu 

Jasukuni japonskými ministerskými p�edsedy, kde jsou vedle padlých z druhé sv�tové války 

poh�beni i odsouzení a popravení japonští vále�ní zlo�inci, a neochotna Japonska se za své 

�iny b�hem války omluvit. Japonsko sice v minulosti nabídlo omluvu za své vále�né �iny, 

�asto však v záp�tí následovala návšt�va chrámu Jasukuni �i jiný problematický krok 

japonské vlády, jenž zpochybnil vážnost omluvy.  

Fakt, že jsou tyto u�ebnice v r�zných verzích b�žn� dostupné po více než 20 let, �ína 

proti jejich vydání nikdy v takové mí�e jako v roce 2005 neprotestovala a že ve skute�nosti 

nejsou nové u�ebnice ve výuce tém�� na žádné škole používány, vyvolává otázku, zda se 

demonstrace dají ozna�it za projevy lidového nacionalismus nebo zda byla akce plánovaná 

�ínským vedením ve snaze ztížit pozici Japonska, o n�mž se uvažuje jako o dalším stálém 

�lenu rozší�ené Rady bezpe�nosti OSN. 
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V reakci na protesty na ja�e 2005 v �ín� žádala japonská vláda �ínskou lidovou 

republiku o náhradu škod na diplomatických zastoupeních s tím, že protesty byly podle ní 

primárn� motivovány rasistickým a proti japonským cít�ním �í�an�, �ínská vláda proti násilí 

na japonských ob�anech30 nezasáhla a sama protesty podpo�ila, když vyhradila speciální linky 

autobus� a vlak� k p�eprav� demonstrant� na místo akce.  

Chování �ínských ú�ad� bylo podobné jako v p�ípad� protest� po vybombardování 

�ínské ambasády v B�lehrad�. Na jedné stran� �ínská vláda umožnila konání demonstrací, 

b�hem nichž policie, jež byla na míst�, nezabránila napadení Japonc�, vydrancování obchod� 

a útok�m na japonské ambasády a konzuláty. Na stranu druhou státem ovládaná média o 

demonstracích na území �íny neinformovala (p�inášela však detailní zpravodajství protest� 

proti japonským u�ebnicím probíhajících v Jižní Koreji). Cenzura internetu byla rozší�ena na 

témata, jež se vztahovala k protest�m a univerzity zakázaly student�m ú�ast na demonstracích. 

Také ve�ejná doprava byla z místa protest� odklon�na. Praxe se však lišila od m�sta k m�stu, 

nap�. v Pekingu radnice organizovala dopravu student� na demonstrace.  

3.6 Záv�r  

�ínský nacionalismus se formoval z pocitu frustrace z prohraných válek s „kulturn� 

mén� vyvinutými“ národy a pocit� ponížení a historické k�ivdy zp�sobené �ínskému národu 

cizími mocnostmi. Jedin� prost�ednictvím zavržení kulturalismu a p�ijetím nacionalismu, jak 

se domnívaly �ínské intelektuální elity na p�elomu století, lze obrodit �ínu a vrátit jí takové 

postavení, jež jí náleží. Za takových podmínek není p�ekvapující, že se �ínský nacionalismus i 

po pádu císa�ství vymezoval v reakci na domn�lé �i skute�né k�ivdy ze strany cizích velmocí 

a velmi citliv� vnímal jakékoli ohrožení suverenity, územní celistvosti, ekonomického rozvoje 

�i zpochybn�ní legitimity a ohrožení jejího mezinárodního postavení.  
                                                
30 V �ínské lidové republice bylo b�hem protest� napadeno a vydrancováno n�kolik japonských obchod� a 
�et�zc� (ve velké v�tšin� vlastn�ných a provozovaných �í�any) a n�kolik Japonc� žijících v �ín� bylo p�i 
protestech i zabito. 
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Sunjatsen, jenž je považován za zakladatele moderního �ínského národa, využil na 

p�elomu století západní koncept nacionalismu ke svržení mandžuské dynastie a založení 

�ínského státu. P�estože vymezoval národ na základ� rasy, nepožadoval, aby hranice státu 

splynuly s hranicemi chanského národa, ale aby nový stát vznikl v hranicích císa�ství z doby 

vlády dynastie �ching (v�etn� zemí, které od n�j byly pozd�ji odd�leny).  

Tuto koncepci a požadavky územní celistvosti a suverenity p�ijaly pozd�ji i dv� 

politické strany, Kuomintang a Komunistická strana �íny, jež spolu po rozpadu �ínské 

republiky soupe�ily o pozici výhradního reprezentanta �ínského nacionalismu. Ob� strany 

vnímaly �ínu v dob� vlády militarist�, b�hem japonské okupace a pozd�ji i b�hem ob�anské 

války jako slabou, rozdrobenou, zaostalou a na mezinárodním poli opomíjenou a 

nerespektovanou. Ob� strany také prosazovaly plány na obrodu a sjednocení �íny. V roce 

1949 zvít�zila v ob�anské válce Komunistická strana �íny a kuomintangská vojska se stáhla 

na ostrov Tchaj-wan.  

�ínská lidová republika uzav�ela v prvních letech své existence alianci se Sov�tským 

svazem. Nejednalo se však o vážný pokus zavrhnout nacionalismus a demonstrovat v praxi 

internacionalismus. Aliance m�la sloužit �ínským a sov�tským národním zájm�m. Cílem 

�ínského vedení v prvních letech existence �ínské lidové republiky byla modernizace a 

industrializace zem�. V tomto bod� napl�ovala �ínská komunistická strana plán národní 

obrody, jak jej formulovala již v dob� soupe�ení s Kuomintangem.  

Na konci 50. a po�átku 60. let, kdy se internacionalismus stal neslu�itelným s domácí i 

zahrani�ní orientací obou zemí a kdy se vyhrotily spory o postavení �ínské komunistické 

strany, se spojenectví se Sov�tským svazem rozpadlo. �ína se p�i obrod� národa a 

modernizaci vydala cestou spoléhání se na vlastní síly a na �as se uzav�ela sv�tu.  

Katastrofální výsledek politiky spoléhání se na vlastní síly vedl na konci 60. let a 

po�átku 70. let k návratu �íny do systému mezinárodních vztah�. Modernizaci a posílení 
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národa m�l zaru�it nový p�ístup založený na kombinaci flexibilní zahrani�ní politiky a 

pragmatického využívání cizích myšlenkových model�. D�raz na pragmatismus 

v mezinárodních vztazích bez ohledu na panující ideologii lze doložit p�íkladem triangulární 

diplomacie, do níž se �ína zapojila p�i vyvažování „imperialistických“ Spojených stát� a 

„revizionistického“ Sov�tského svazu. 

Mao Ce-tung�v nástupce Teng Siao-pching rozší�il pragmatický p�ístup v zahrani�ní 

politice i na oblast �ínského hospodá�ství. Zahrani�ní i domácí politika byly pod�ízeny 

zájm�m ekonomického rozvoje. Reformy v ekonomické oblasti vedly k významnému a 

rychlému rozvoji a r�stu životní úrovn� obyvatelstva, �ímž splnily požadavek modernizace 

zem�, sou�asn� však existence soukromého podnikání a soukromého vlastnictví vyvolaly 

otázky po smyslu komunistické ideologie. S uvoln�ním ekonomické sféry následovala i 

liberalizace ve�ejného prostoru, jež vedla �ást �ínské inteligence k vyjád�ení prvních 

požadavk� na zásadn�jší politické reformy.  

Teng Siao-pching se pokusil po Maov� smrti iniciovat kampa� ke kritice maoismu, 

jejímž cílem m�lo být odstran�ní ideologických a psychologických p�ekážek zamýšlených 

reforem. Kampa� však ne�ekan� vyústila v odmítnutí komunistické ideologie a ke „t�em 

krizím víry“ (san-sin wej-�i). Marxismus-leninismus v kombinaci s Maovými myšlenkami již 

nebyl vnímán jako dostate�ný základ pro zd�vodn�ní vlády jedné strany. I p�es postupné 

reformy v ekonomické oblasti dále upadala prestiž komunismu.  

Eroze podpory komunistické stran� nakonec vyústila v protesty na nám�stí Tchien-an-

men v roce 1989. Demonstrace byly násiln� potla�eny a následovaly dva roky represí, b�hem 

nichž se režim snažil stabilizovat situaci. Sou�asn� se snažil nalézt ideologii, jež by 

komunistické stran� umožnila setrvat u moci, aniž by reformní proces musel být zastaven. 

Nacionalismus, jenž byl v �ínské spole�nosti p�ítomen vždy, se stal vhodnou alternativou 

k vypln�ní ideologického vakua. V roce 1993 iniciovalo �ínské vedení v �ele s 	iang Ce-
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minem kampa� za patriotické vzd�lávání, která byla ur�ena všem ob�an�m, ale zejména 

mládeži. Hodiny patriotické výuky nahradily na st�edních a vysokých školách výuku 

marxismu-leninismu. 

Kampa� za patriotické vzd�lávání umožnila �ínské komunistické stran� definovat se jako 

jediný legitimní zástupce �ínského nacionalismu. Prezentovala se také díky spojení 

komunistického státu s �ínskou nekomunistickou minulostí jako ochránkyn� 5000 let trvající 

tradice, kultury a „státnosti“. �ínský stát byl v pr�b�hu kampan� identifikován 

s Komunistickou stranou �íny a kritika strany se stala nepatriotickým �inem. V neposlední 

�ad� se pak kampa� soust�edila na zd�raz�ování �ínských specifik, podle nichž jsou západní 

liberální modely a západní hodnoty pro �ínu zcela nevhodné. 

Od pádu císa�ství až po sou�asnost lze vysledovat tendenci �ínského vedení (bez ohledu 

na jeho ideologii) využívat nacionalismus instrumentáln� k dosažení cíl�, jakými jsou 

uchování suverenity, územní celistvosti, dosažení legitimity �i mezinárodního uznání, 

prosazení dobrého obrazu �íny v mezinárodním arén� národních stát� nebo podnícení 

ekonomického rozvoje zem�. Na podobu oficiálního nacionalismu a tvorbu zahrani�ní 

politiky zem� však m�l v pr�b�hu zkoumaného období ve v�tší �i menší mí�e vliv i lidový 

nacionalismus.  

Zatímco v p�ípad� specifického období Mao Ce-tungovy vlády nehrál vliv obyvatelstva 

velkou roli na formování zahrani�ní politiky, od nástupu Teng Siao-pchinga k moci roste 

konstantn� jeho vliv. P�í�iny jevu lze najít na jedné stran� v personálních zm�nách v �ínském 

vedení, na stran� druhé v m�nícím se mezinárodním prost�edí. Mao Ce-tung byl 

nezpochybnitelným v�dcem, jehož autorita vycházela z p�ímé ú�asti na komunistické revoluci 

a na Dlouhém pochodu. Autorita Maových nástupc� však v pr�b�hu �asu klesala. Tengovo 

postavení již nebylo – i p�es jeho zásluhy v dob� revoluce – natolik silné, aby mohl 

prosazovat reformy bez podpory v�dc� na nejvyšší i místní úrovni. Dnešní politické vedení, 
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jež se neú�astnilo revoluce a jež se pohybuje ve zcela jiných mezinárodních a domácích 

podmínkách, se p�i prosazování svých politik musí do ur�ité míry opírat i o podporu �ínské 

spole�nosti.  

B�hem Mao Ce-tungovy vlády byly emoce �ínského národa využívány k mobilizaci proti 

domn�lým �i skute�ným nep�átel�m uvnit� zem� �i cizím „silám imperialismu“. Od nástupu 

Tenga k moci je nacionalismus usm�r�ován podobným zp�sobem (jak se ukázalo nap�. 

b�hem krizí v Tchajwanské úžin�, po nuceném p�istání amerického špionážního letadla na 

ostrov� Chaj-nan v roce 2001 nebo p�i protestech proti japonským u�ebnicím historie v roce 

2005), slouží však také poprvé jako prost�edek legitimizace režimu. 

Spojení legitimity komunistické vlády a lidového nacionalismu je však obtížn� 

udržitelné. Vláda musí alespo� do ur�ité míry vyhov�t požadavk�m lidovému nacionalismu, 

jenž �asto negativn� reaguje na kroky a postoje západních velmocí a Japonska. Tím lidový 

nacionalismus tla�í na vládu k p�ijetí tvrdších postoj� na mezinárodním poli. Zárove� je však 

�ínské vedení nuceno udržet p�íliv investic a zajistit si volný vstup na trhy v zahrani�í. 

V p�ípad�, že by �ínští v�dci zaujali p�íliš tvrdý postoj, omezili by tím ekonomický rozvoj, 

jenž je druhým pilí�em, z n�jž odvozuje vláda svou legitimitu.  

A�koli sepjetí nacionalismu s legitimitou státu dalo �ínské ve�ejnosti možnost hodnotit 

úsp�ch �ínských v�dc�, nedalo jí zákonné prost�edky k vyjád�ení své nespokojenosti. 

Jediným zp�sobem tak z�stávají demonstrace nebo protesty, jejichž pr�b�h lze obtížn� 

p�edpovídat i kontrolovat. �ínští v�dci tak nechtíce otev�eli Pando�inu sk�í�ku, když svázali 

sv�j osud se schopností prezentovat se v ur�itém sv�tle domácímu i zahrani�nímu publiku. 

 

 

 



 68  
 

IV. Tendence �ínského nacionalismu v mezinárodních vztazích 

„Široká d�lící �ára prochází d�jinami moderní �íny mezi nutkáním uzav�ít dve�e, jež byly 

násiln� otev�eny predátorským Západem, a tak uchovat �ínskou kulturní identitu (a� již 

definovanou konfuciánskými �i komunistickými termíny), a racionální pot�ebou kontakt� 

s okolním sv�tem k získání moderních technologií, jež samy mohou zajistit obranu proti 

novému ponížení ze strany moderních armád. První sm�r slibuje uchování národní kulturní 

identity, avšak za cenu nebezpe�í, že se stane v porovnání se siln�jšími protivníky zranitelná. 

Druhý sm�r m�že pomoci ukon�it zranitelnost, avšak za cenu oslabení kulturní identity, jíž 

m�l p�vodn� chránit.“ (Yahuda 1997: 8)  

 

�ínský nacionalismus se vyvíjel od svého prvopo�átku v polovin� 19. století jako 

reakce na pronikání cizích vliv� do spole�nosti, jež byla p�esv�d�ena o nad�azenosti vlastní 

kultury. Reakce �ínského národa oscilovaly mezi snahou o p�ijetí nových kulturních impuls� 

a odmítnutí vlastní tradice (anti-tradicionalismus), p�idržením se �ínských hodnot a 

odmítnutím všech cizích vliv� (nativismus) nebo vyváženým postojem mezi užitím toho, co 

�ínská elita považovala za vhodné pro specifický kontext zem�, a odmítnutím 

„škodlivých“ idejí (pragmatismus)31 (Zhao 2004: 205). V závislosti na tom, co �ínská elita 

vnímala jako hrozbu, se tak v mezinárodní orientaci �ínského nacionalismu v pr�b�hu 

moderních d�jin �íny objevovaly tendence ke kooperativnímu chování, konfronta�nímu 

chování nebo k pragmatickému p�ístupu p�i jednání s ostatními zem�mi.  

                                                
31 Podobné d�lení na afirmativní, agresivní a asertivní formy �ínského nacionalismu podle orientace na vlastní a 
reakce na cizí identitu definuje Whiting. Afirmativní nacionalismus se podle n�j zam��uje pouze na posilování 
identity vlastní skupiny pomocí odkaz� na její pozitivní atributy a úsp�chy. Afirmativní nacionalismus spojuje 
Whiting s patriotismem. Asertivní nacionalismus naopak definuje jako vymezení se v��i identit� ostatních 
národ�, jež mohou ohrožovat vlastní skupinu. Agresivnín nacionalismus pak v jeho podání identifikuje 
specifického cizího nep�ítele jako vážnou hrozbu, jež si vyžaduje akci k hájení životních zájm� vlastní skupiny. 
Agresivní nacionalismus vyvolává hn�v a nenávist skupiny a mobilizuje ji k akci. Zatímco dopady na zahrani�ní 
politiku u prvního typu jsou minimální, u posledního typu potenciáln� závažné. Asertivní nacionalismus stojí 
uprost�ed mezi agresivním a afirmativním nacionalismem (Whiting 1995: 295) 
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Spole�ným základem všech p�ístup� je pohled na �ínu jako slabou, nedostate�n� 

rozvinutou a neprávem odsouzenou k roli outsidera v mezinárodních vztazích. Snahou 

nacionalist� všech skupin je proto odmítnutím nebo p�ijetím cizích model� a hodnot 

„obrodit“ �ínu a umožnit jí zaujmout velmocenské postavení v sou�asném nebo budoucím 

sv�tovém �ádu.  

P�echodová stádia mezi nativismem, anti-tradicionalismem a pragmatismem, jež se 

promítají do tendencí �ínského nacionalismu chovat se v mezinárodních vztazích 

kooperativn�, konfronta�n� nebo pragmaticky, nejsou zcela jasn� stanovena. Nativismus je 

�asto spojen s uzav�ením se sv�tu a s konfrontaci se Západem. Anti-tradicionalismus staví na 

za�len�ní se do moderního sv�tového �ádu, zatímco pragmatismus leží uprost�ed obou 

p�ístup�, mezi zd�raz�ováním �ínských specifik a zárove� p�ejímáním toho, co je považování 

za výhodné od ostatních zemí. V �ínské historii lze však najít p�íklady, kdy se tyto tendence 

st�ídaly v rychlém sledu nebo kdy byla �ínská spole�nost rozd�lena na skupiny, jež zastávaly 

protich�dné názory. Následující podkapitoly se proto snaží zam��it jen na nejmarkantn�jší 

p�ípady projev�, jež vycházejí z III. kapitoly této práce. Ozna�ení kooperativní, konfronta�ní 

a pragmatický nacionalismus jsou názvy, jež nejsou mín�ny jako výlu�né kategorie. (Nap�. 

spojení kooperativního chování s odmítnutím tradice není v žádném p�ípad� chápáno jako 

podmíne�né. Kooperace zde znamená jen snahu �ínských elit udržet vztahy s ostatními 

zem�mi otev�ené.)  

4.1 Kooperativní nacionalismus 

Kooperativní chování �ínského nacionalismu v mezinárodních vztazích je spojeno 

s anti-tradicionalismem, jenž považuje za zdroj �ínské slabosti tradi�ní hodnoty �ínské 

spole�nosti. Podle anti-tradicionalismu lze dosáhnout posílení �íny jen p�ijetím západní 

kultury a liberálních politických a ekonomických model�. Michel Oksenberg v této 
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souvislosti používá termín sebejistý nacionalismus (confident nationalism), který definuje 

jako umírn�ný a nacionalismus založený na ví�e, že �ína m�že znovu získat svou bývalou 

slávu prost�ednictvím ekonomického r�stu založeného na importu západních idejí a 

technologií (Oksenberg 1986: 505). 

Odmítnutí tradi�ní kultury se poprvé výrazn� projevilo v roce 1919 v Májovém hnutí 

nebo Hnutí 4. kv�tna spojeného s úsilím mladé �ínské inteligence vymezit se proti 

kulturalismu a modernizovat spole�enský život �íny. P�estože byl anti-tradicionalismus 

v minulosti v �ín� v ur�ité mí�e p�ítomen vždy, v�tšinou byl spojen s dalšími projevy, �asto 

s pragmatismem. Dalšími p�íklady anti-tradicionalismu je Sunjatsenova koncepce národa a 

nacionalismu, internacionalismus a sov�tský model industrializace v prvních letech po 

založení �ínské lidové republiky a Teng Siao-pchingovy reformy ze 70. a 80. let minulého 

století. Ve všech t�chto p�ípadech se �ínský nacionalismus v mezinárodních vztazích 

projevoval snahou o co nejv�tší spolupráci s cizími mocnostmi a následování zahrani�ních 

model�. Odmítání vlastních kulturních hodnot bylo komplementárn� spojeno s t�mito trendy, 

až na jednu výjimku, jíž tvo�í Kulturní revoluce a s ní spojená Mao Ce-tungova kampa� proti 

„�ty�em starým“ - starým myšlenkám, staré kultu�e, starým zvyklostem a starým návyk�m, 

v níž Mao napadl tradici jako d�dictví feudalismu a zdroj �ínské zaostalosti. V tomto období 

byly ni�eny i památky jako fyzické p�ipomínky tradice, konfuciánství bylo prohlášeno za 

reakcioná�ské a náboženské projevy byly potla�ovány. �ínský nacionalismus se 

v mezinárodních vztazích projevoval agresí a jako takový jej lze spíše za�adit do 

konfronta�ního nacionalismu).  

4.2 Konfronta�ní nacionalismus 

Na rozdíl od anti-tradicionalismu, jenž �inil �ínskou kulturu a tradici zodpov�dnou za 

postavení �íny, shledával nativismus, který podporovala zejména elita (p�estože byl 
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v pr�b�hu historie spojen i s p�ípady podpory ze strany široké ve�ejnosti) za zdroj všech potíží 

�íny imperialismus a volal po návratu k tradi�ním hodnotám.  

A�koli se nativisté �asto rozcházeli v náhledu na to, co tvo�í národní hodnoty, k nimž 

by se m�la �ína vrátit, shodovali se v názoru, že záchrana �íny vyžaduje odmítnutí okolního 

sv�ta (Zhao 2004: 205). Charakteristickým rysem nativismu v �ínském prost�edí je citlivost 

(až p�ecitliv�lost) ve vnímání skute�ných �i domn�lých k�ivd ze strany cizích zemí. Zhao 

tvrdí o povaze nativismu, že snadno m�že skon�it výbuchem xenofobie nebo se zm�nit 

v dlouhodob�jší ned�v�ru a odpor k cizím národ�m a nabýt formy ultranacionalismu, 

spojeného s vymazováním se skupiny na principu „my“ versus „oni“ (Zhao 2004: 253).  

Ko�eny nativismu sahají až do období kulturalismu v dynastické �ín�. �ínské císa�ství 

bylo založeno na sdílené kultu�e, jež byla v porovnání s kulturami okolních národ� 

poci�ována jako jim nad�azená. V moderní �ín� vychází nativismus ze vzpomínek na 

závislost na západních velmocích b�hem druhé poloviny 19. století. Za vyhran�ný p�íklad 

nativismu lze považovat Boxerské povstání z roku 1900 nebo Kulturní revoluci v letech 1966-

1969. oba p�ípady byly spojeny s vyhroceným postojem k cizinc�m a až xenofobními projevy 

chování. B�hem Boxerského povstání, jež bylo potla�eno západními velmocemi, byli zabíjeni 

cizinci na základ� rasové odlišnosti. Zhao uvádí citát Boxer�, podle n�jž „cizí 	áblové nejsou 

lidmi. Pokud tomu nev��íte, podívejte se na n� pozorn�. O�i všech cizích 	ábl� jsou 

modré“ (Zhao 2004: 254).  

Kulturní revoluce, jak jsme uvedli již v p�edchozí podkapitole, se vymyká 

jednoduchému za�azení. Na jedné stran� byla charakterizována odmítáním �ínské tradice, na 

stran� druhé i snahou o odstran�ní cizího vlivu na �ínské myšlení. �ína v této dob� odvolala 

až na jedinou výjimku všechny své velvyslance ze zahrani�í a v pr�b�hu revoluce udržovala 

vztahy jen s militantními komunistickými režimy Albánie, Severní Koreji a Severního 

Vietnamu (Zhao 2004: 255). Na cest� ke spoléhání se jen na vlastní síly (c´-li ken-šeng) byl 
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minimalizován i zahrani�ní obchod a zastaveny p�j�ky z ostatních zemí. Jiným p�íkladem 

odmítání cizích model� byla Mao Ce-tungova politika Velkého skoku kup�edu, jež m�la �ínu 

modernizovat a u�init ji ekonomicky sob�sta�nou.  

Teng Siao-pching koncept spoléhání se na vlastní síly opustil a otev�el �ínu op�t sv�tu. 

Nativismus se znovu projevil v malé mí�e až po uvalení sankcí na �ínu Západem na 

po�átku 90. let. a pozd�ji také v souvislosti opadnutím po�áte�ního nadšení z westernizace a 

voláním po p�íklonu k tradi�ním �ínským hodnotám. Nativismus v 90. letech si však nikdy 

nezískal podporu státu. Vzhledem k ekonomickým reformám se uzav�ení �íny p�ed vn�jším 

sv�tem nespojovalo s cíli �ínského vedení, které svou legitimitu opíralo o ekonomický rozvoj 

zem�.  

V jisté form� se však nativismus dnes objevuje i jako sou�ást oficiální ideologie 

�ínského státu – patriotismu. Po pádu komunistických režim� ve východní Evrop� a 

v Sov�tském svazu na konci studené války a po „krizi víry“ v komunistickou stranu v �ín� se 

�ínské vedení rozhodlo využít �ínské kultury jako symbolu proti západní kulturní hegemonii a 

kolonialismu. Tato forma nacionalismu však již p�echází v poslední a v sou�asné dob� v �ín� 

p�evažující koncept, kterým se budeme zabývat dále, v pragmatický nacionalismus. 

4.3 Pragmatický nacionalismus 

Na rozdíl od nativist� a anti-tradicionalist� chápe pragmatismus jako zdroj slabosti nízkou 

modernizaci, politický úpadek, technologickou zaostalost a ekonomickou nerozvinutost �íny. 

Pragmatismus je zde definován jako adaptace, strategie p�izp�sobování se m�nícímu se 

politickému prost�edí. Pragmatismus není pod�ízen žádnému souboru hodnot nebo daným 

princip�m. Jeho nejd�ležit�jším rysem je kladení d�raz státu na instrumentalitu nacionalismu 

pro získávání podpory ve jménu budování moderního �ínského národního státu. 

Nacionalismus proto nemá žádný definovaný, fixní obsah.  
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Pragmatici tvrdí, že ani nativismus, ani anti-tradiconalismus v minulosti nep�inesly 

�ín� dlouhodobé výhody. Bu� vedly odmítnutí všeho cizího za cenu uzav�ení se sv�tu a 

ekonomického úpadku, nebo p�ijaly zahrani�ní modely, jež nerespektovaly �ínská specifika. 

Pragmatismus nezavrhuje �ínské hodnoty, ale pracuje i s odkazem �ínské kultury a �ínského 

d�dictví. Na rozdíl od nativist� netvrdí, že by �ínská kultura m�la univerzální platnost, ale 

spat�ují v ní pouze nástroj k posílení národní identity (Zhao 2004: 261). Zastánci tohoto 

p�ístupu jsou na rozdíl od nativist� �i anti-tradicionalist� ochotni p�ijmout jakýkoli sm�r, 

který u�iní �ínu siln�jší. 

Prvním p�íkladem užití pragmatického p�ístupu v moderní historii �íny je hnutí za 

sebeposílení z let 1861-1895, které kladlo d�raz na �ínské hodnoty, sou�asn� však p�ejímalo 

technologické zkušenosti a poznatky západní v�dy. Pragmatický p�ístup lze najít i v jednání 

Komunistické strany �íny v prvních letech po založení �ínské lidové republiky, kdy ve snaze 

urychlen� industrializovat zemi pozvala do zem� sov�tské specialisty a p�ijímala technickou i 

finan�ní pomoc Sov�tského svazu.  

Dalším p�íkladem pragmatického chování je jednání �íny na po�átku 70. let, kdy se 

zapojila do triangulární diplomacie po boku Spojených stát� amerických a Sov�tského svazu 

ve snaze získat velmocenské postavení a zapojit se do systému mezinárodních vztah� po 

období izolace zp�sobené Kulturní revolucí. Stejné myšlení pak v �ínské politice p�evládlo i 

za Teng Siao-pchinga v 80. letech, kdy se zdrojem posílení �íny stala op�t modernizace. 

Pragmatismus lze vysledovat až do sou�asnosti v p�ístupu �tvrté generace �ínských 

v�dc�, jež se na jedné stran� snaží �ínu otev�ít sv�tu a p�ejímají poslední poznatky ve sv�tové 

v�d� a výzkumu, na stran� druhé odmítají ideje, jež by mohly ohrozit vládnoucí postavení 

Komunistické strany �íny. Prioritou �ínského vedení po roce 1989 se stal ekonomický r�st, 

protože je naprosto z�ejmé, že budoucnost komunistické strany závisí na schopnosti zvýšit 

životní úrove� obyvatelstva. Snaha o posílení legitimity režimu vedla také ke kampani za 
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patriotické vzd�lávání v 90. letech minulého století, kdy byl režim ztotožn�n se státem a jeho 

kritika se stala nepatriotickým �inem. 

Zhao tvrdí, že �ínští v�dci chápou d�vody selhání Sov�tského svazu b�hem studené 

války z velké míry jako výsledek strategie soupe�ení se Spojenými státy o status sv�tové 

supervelmoci, což vy�erpalo jeho ekonomické a vojenské kapacity (Zhao 2004: 261). �ínští 

v�dci nemají v úmyslu vy�erpávat zemi tím, že by zpochyb�ovali pozici Spojených stát� 

amerických, spíše se pokoušejí hájit své národní zájmy sami nebo hledat na mezinárodním 

poli spojence k vyvažování moci Spojených stát�. A�koli jsou �ínští v�dci v zahrani�ní 

politice flexibilní, zaujímají nekompromisní postoje v oblastech, které podle nich spadají 

výlu�n� do �ínských národních zájm�.  

4.4 Potenciál agrese �ínského nacionalismu v mezinárodních vztazích 

Spojení mezi �ínským nacionalismem a agresivním chováním �íny v mezinárodních 

vztazích, jež by v krajním p�ípad� mohlo vést k válce, je �asto pokládáno za dané. S tímto 

�asto nijak nepodloženým p�edpokladem pracují i tzv. proti�ínské teorie (anti-Chinese 

theories, blíže viz. kapitola 2.3), které se poprvé objevily ve Spojených státech amerických 

v 90. letech minulého století. Považuji proto za nutné se zde krátce v�novat i možné agresi 

�íny pod hlavi�kou nacionalismu. Základem pro tyto úvahy a pom�ckou pro identifikaci 

možných zdroj� agrese se staly hypotézy Stephena Van Every32.  

Van Evera formuluje �ty�i hypotézy (Van Evera 1994: 8) o vztahu nacionalismu 

k pravd�podobnosti propuknutí vále�ného konfliktu. Podle n�j (1) �ím v�tší je ve stát� podíl 

národností, jež nemají vlastní stát a usilují o n�j, tím v�tší je riziko rozpoutání války. (2) �ím 

více usilují národy o znovuzískání odd�lených národních diaspor a �ím více se snaží o jejich 

                                                
32 Van Evera, Stephen (1994): Hypothesis on Nationalism and War. International Security. Vol. 18, No. 4, s. 5-
39. P�estože Van Evera zkoumá hlavn� vztah nacionalismu a (ob�anské i mezinárodní) války v Evrop� a Rusku, 
domnívám se, že jeho záv�ry mohou být stejn� tak aplikovatelné na prost�edí �ínské lidové republiky 
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anexi, tím se zvyšuje riziko války. (3) Riziko války roste, pokud národy prosazují v��i sob� 

navzájem hegemonické cíle. (4) Riziko války roste s tím, jak vážn� jsou potla�ována práva 

minorit žijících na území státu.  

První hypotéza se týká snahy národnostních menšin o vytvo�ení vlastního státu, což 

m�že vést k secesionistickým válkám a v krajním p�ípad� p�er�st v mezinárodní konflikt 

(Van Evera 1994: 10). Mohla by taková situace v �ín� nastat? Pro p�ípad �ínské lidové 

republiky je riziko, jež plyne z velkého podílu národností, které by usilovaly o vlastní stát 

odtržením od �ínské lidové republiky, relativn� malé. �ínský národ lze považovat za 

homogenní, vzhledem k tomu, že asi 91 % �ínského národa se �adí k chanskému etniku. 

Zbývajících 9 % obyvatelstva tvo�í 55 ú�edn� uznaných národností, jež obývají 90 % 

pohrani�ních oblastí. Národnosti, které žijí v pohrani�í, se také �asto hlásí ke stejné etnické 

skupin�, náboženství a jazyku jako obyvatelé p�ilehlých samostatných národních stát� 

(Mongolové, Ujgu�i, Kazaši).  

P�estože národnostní menšiny tvo�í v p�ípad� �íny pouze zlomek populace, v po�tu 

obyvatelstva p�edstavují nezanedbatelnou sílu. Krátce se proto zam��íme pouze na dv� etnika, 

která v rámci �íny usilují o získání vlastního státu nebo v�tší míru autonomie – na Ujgury a 

Tibe�any. A� nep�íliš po�etné minority (7,20 milion� Ujgur� a 4,6 milion� Tibe�an� podle 

dat, která uvád�jí na základ� s�ítání lidu z roku 1990 Blatchford a Zhu; Blatchford - Zhu 2003: 

6-7), je jejich obyvatelstvo jako jediné z menšin v �ín� nejvíce koncentrováno v autonomních 

oblastech (47,5 % Ujgur� v autonomní oblasti Sin-�iang a 95 % Tibe�an� v Tibetské 

autonomní oblasti). Ob� národnostní menšiny odvozují svou identitu nejen z p�íslušnosti 

k odlišnému etniku a rozdílným jazykem, ale i na základ� vzpomínky na nedávnou existenci 

vlastního národního státu. Sdílenou identitu rovn�ž posiluje islám v p�ípad� Ujgur� a 

buddhismus v p�ípad� Tibe�an�.  
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Jedním z hlavních cíl� národnostní politiky �ínského vedení je udržení politické 

stability a národní jednoty �íny. Prost�edky, jež k tomu �ínská vláda volí, zahrnují širokou 

škálu od podpory migrace Chan� do d�íve etnicky homogenních autonomních oblastí, p�es 

vojenskou p�ítomnost v oblasti až ke snahám o p�eklenutí ekonomické propasti mezi 

autonomními oblastmi a ostatními regiony. Mezi další užívané prost�edky pat�í výjimky 

z popula�ních na�ízení, p�ednostní p�ijímání na vysoké školy a nakonec právní ukotvení 

územní celistvosti zem� v Ústav�, podle níž jsou všechny národy obývající �ínu její sou�ástí 

a nemají právo se odtrhnout.  

Není dle mého názoru pravd�podobné, že by se v blízké budoucnosti práv� 

nacionalismus menšin stal faktorem, který by vedl k rozpadu �ínské lidové republiky. 

Domnívám se, že by mohlo dojít k oživení nacionalismu menšin a vznesení požadavk� na 

vznik národních stát� spíše až v situaci, kdy by v �ín� došlo k dalšímu oslabení centrální 

moci a k vážné politické krizi.    

Pro kontext �ínské lidové republiky se jeví zajímavou druhá hypotéza, podle níž �ím 

více usilují národy o znovuzískání odd�lených národních diaspor a �ím více se snaží o jejich 

anexi, tím roste riziko vypuknutí války. Van Evera rozlišuje t�i druhy nacionalismu podle 

jejich vztahu k národním diasporám: nacionalismus akceptující existenci diaspory, imigra�ní 

nacionalismus, kdy národní stát ochotn� p�ijímá vracející se �leny diaspory, a nacionalismus 

usilující o anexi diaspory (Van Evera 1994: 12). Za první typ nacionalismu, jenž akceptuje 

existenci diaspory, Van Evera p�ekvapiv� považuje �ínský nacionalismus. S Van Everou snad 

lze souhlasit, pokud se jedná o �í�any žijící v zahrani�í, ovšem zásadn� nikoli v p�ípad� 

�í�an� na Tchaj-wanu, kde by se jednalo spíše o t�etí typ nacionalismu – nacionalismus 

usilující o anexi diaspory. Tento typ nacionalismu také Van Evera považuje za 

nejnebezpe�n�jší, protože jeho cíle a taktika vyvolávají teritoriální spory s ostatními zem�mi 

(Van Evera 1994: 12).  
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Jak �ína tak Tchaj-wan (tento p�inejmenším do 90. let minulého století, kdy se objevily 

snahy o konstrukci tchajwanské identity odlišné od identity �ínské a tendence k vyhlášení 

samostatnosti ostrova de iure) považovaly vždy ostrov za sou�ást �íny, lišily se pouze 

v názoru na sídlo a legitimitu vlády. �ínská lidová republika se nároku na ostrov nevzdala od 

svého založení v roce 1949. I díky tomuto vytrvalému postoji se ze sporného nároku na malý 

ostrov stal problém, který �ína vnímá velice citliv�, zejména v situaci, kdy se obává, že by 

ztráta území, na kterém nevykonává fakticky vládu, ale které si nárokovala po celou dobu své 

existence, mohla posloužit jako nebezpe�ný precedens. Zhu nabízí další vysv�tlení pro tuto 

podobu �ínského nacionalismu, když �íká: „Vzhledem k tomu, že stigma ztráty území b�hem 

vlády dynastie �ching z�stává v živé pam�ti �í�an�, mají velký problém akceptovat odtržení 

toho, o �em se domnívají, že historicky bylo nedílnou sou�ástí zem�, zvlášt� když lze 

p�edpokládat zapojení cizí velmoci. Jakýkoli v�dce, jenž by souhlasil s odtržením území, by 

tím spáchal politickou sebevraždu“ (Zhu 1997: 226). 

T�etí hypotézu o vztahu nacionalismu k pravd�podobnosti propuknutí vále�ného 

konfliktu, podle níž riziko války roste s tím, jak národy prosazují v��i sob� navzájem 

hegemonické cíle, lze dle mého názoru v p�ípad� �íny zamítnout. �ínská lidová republika i 

v dob� nejv�tších exces� v mezinárodním chování vždy deklarovala, že nehledá postavení 

hegemona v mezinárodním systému a rovn�ž se vždy v praxi stav�la proti (domn�lé �i 

skute�né) hegemonii kteréhokoli státu.  

Poslední Van Everovou hypotézou je r�st pravd�podobnosti vzniku vále�ného 

konfliktu v závislosti na tom, zda jsou vážn� potla�ována práva minorit žijících na území 

státu. Nacionalismus, jenž potla�uje práva menšin, m�že vyvolat válku podle Van Every ve 

dvou p�ípadech. První p�ípad nastává, pokud se menšina pokusí o odšt�pení a založení 

vlastního státu, což nás vrací zp�t k první hypotéze, jíž jste se zabývali výše, nebo ve druhém 

p�ípad�, pokud zasáhne jiný stát, jenž se považuje za ochránce této menšiny (podobn� jako se 
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tomu stalo nap�íklad v roce 1991, kdy hrozba srbské menšin� ze strany Chorvat� vedla 

k útoku Srbska na Chorvatsko). V této souvislosti stojí za zmínku �ínské reakce na jednání 

Tchaj-wanu se Spojenými státy americkými nebo reakce �íny na invazi Spojených stát� 

amerických do Afghánistánu v roce 2001. N�kte�í auto�i uvád�jí33, že �ína posílila po roce 

2001 svou vojenskou p�ítomnost v pohrani�ní autonomní oblasti Sin-�iang obývané Ujgury na 

jedné stran� kv�li obavám z teroristických útok�, na stran� druhé však i z obavy z intervence 

Spojených stát� amerických do této oblasti pod záminkou porušování lidských práv.  

Zhu uvádí, že p�estože v soukromí mnoho �í�an� p�ipouští pozitivní p�sobení vn�jšího 

tlaku na zlepšení stavu lidských práv, vnímají spojení, jež n�které západní zem� d�lají mezi 

lidskými právy a dalšími oblastmi, jakými jsou obchodní status �íny �i zamítnutí žádosti o 

po�ádání Olympijských her v roce 2000, pouze jako záminku k narušení mezinárodního 

image a zpomalení ekonomického rozvoje �íny (Zhu 1997: 227).  

 Van Evera na základ� uvedených hypotéz vytvá�í obraz nacionalismu, který má 

nejv�tší potenciál agrese v mezinárodních vztazích. Tím je podle n�j nacionalismus 

poci�ovaný národem, jenž nemá vlastní stát a usiluje o n�j, dále nacionalismus, který se snaží 

násilním v�lenit diaspory do svého území, potla�uje práva národnostních menšin na svém 

území a snaží se o nadvládu nad národy ležícími mimo jeho hranice (Van Evera 1994: 15). 

Faktory, jež mohou vést tento potenciáln� agresivní nacionalismus k vyvolání války, 

rozd�luje do t�í skupin: na strukturální (geografické a demografické uspo�ádání národa), 

spojené s politickým prost�edím (minulé nebo sou�asné chování sousedních národ�) a faktory, 

které vycházejí z toho, jak nacionalistické hnutí vidí samo sebe a ostatní – v�etn� jejich 

minulého a sou�asného chování a povahy (perceptual factors). První skupina možných 

�initel�, jež by mohly vést nacionalismus k vyvolání války, se op�t týká v první �ad� 

etnických menšin. Pravd�podobnost konfliktu roste, pokud se vyvažování mezi centrální mocí 

                                                
33 Nap�. Gladney 1996. 
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a t�mi, kdo usilují o odtržení, p�esune na stranu separatistického hnutí (jinými slovy 

v okamžiku, kdy se centrum stane slabým), dále pokud existuje reálná nad�je národnostní 

menšiny na získání vlastního státu a pokud se centrální autorita snaží odtržení zabránit. 

Slábnoucí moc centra je tady d�vodem, jemuž Van Evera p�ikládá podíl p�i vzniku 

nacionalismu v zemích tzv. t�etího sv�ta: „Nacionalismus [v zemích t�etího sv�ta] se objevil, 

protože mohl“ (Van Evera 1994: 17). Nebezpe�í vypuknutí konfliktu se snižuje, pokud je 

národní populace homogenní a kompaktní. �ím více jsou však populace r�zných etnik 

promíchány, tím v�tším se stává riziko, že dojde ke st�etu, jenž m�že p�er�st v ob�anskou 

válku nebo i mezinárodní konflikt.  

Druhý faktor, jímž se budeme zabývat a jenž ovliv�uje potenciální agresivní chování 

nacionalismu, souvisí s politickým prost�edím, do n�hož nacionalismus vstupuje. Platí, že �ím 

krvav�jší konflikt, kriminální chování nebo �ím horší zlo�iny v��i národu lze v minulosti 

nalézt, tím t�žší m�že být p�ípadný vále�ný konflikt v p�ítomnosti. Vzpomínka na utrp�né 

k�ivdy, zejména masové vraždy, zábory p�dy a vytla�ení populace, posiluje negativní pohled 

národa na zem�, které se jich dopustily (Van Evera 1994: 20). Rozsah nebezpe�í vyvolaného 

zlo�inem v minulosti ovliv�uje, zda tento zlo�in z�stane zapamatován, zda si ob�ti mohou 

spojit zodpov�dnost za spáchané zlo�iny se skupinou, jež stále existuje a zda se skupina, jež 

násilí spáchala, za své chování omluvila a projevila lítost (Van Evera 1994: 25). P�íkladem, 

který se zde nabízí, jsou vále�né zlo�iny, jichž se ve 30. a 40. letech minulého století v Asii 

dopustilo Japonsko. Neochota k omluv� za tyto �iny (nap�. Nankingský masakr, vivisekci 

vále�ných zajatc�, experimenty s bojovými plyny a chemickými látkami na civilním 

obyvatelstvu na okupovaných území apod.), stejn� jako návšt�vy japonských premiér� 

v chrámu Jasukuni vyvolávají velké protesty �ínské, ale i tchajwanské a korejské ve�ejnosti. 

Podobnou reakci vyvolávají i japonské u�ebnice historie, jež upravují historická fakta 
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z �ínsko-japonské války v roce 1895, japonské anexe Koreji v roce 1910 a vylepšují obraz 

chování Japonska b�hem druhé sv�tové války.   

Se snahou národa ospravedlnit se za �iny páchané v minulosti souvisí i t�etí faktor, 

který ovliv�uje nacionalismus, jímž je vnímání soused� a své vlastní podoby u 

nacionalistického hnutí. Van Evera se domnívá, že národy mohou nejsnáze koexistovat, 

pokud sdílejí náhled na spole�nou historii a stejný názor na sv�j charakter a chování. Toho lze 

dosáhnout bu� konvergencí vzájemných postoj� sm�rem, který se nejvíce p�ibližuje tomu, co 

lze považovat za pravdu, nebo podobným zkreslením pravdy (Van Evera 1994: 26). Vztahy 

mezi národy a nacionalismy jsou nejhorší, když se národy snaží ospravedlnit své chování a 

podpo�it legitimitu svého nároku (nap�. k dobytí diaspory �i up�ení práv minoritám).  

Van Evera ozna�uje vytvá�ení šovinistických mýt� za charakteristický znak 

nacionalismu, jenž je do ur�ité míry vlastní tém�� všem nacionalistickým hnutím. 

Mezi šovinistické mýty �adí mýty sebe-oslavující, sebe-ospravedl�ující a nerozlišenou 

kategorii dalších zhoubných mýt� (self-glorifying, self-whitewashing and other-maligning 

myths; Van Evera 1994: 27). Sebe-oslavující mýty, jenž si národní hnutí vytvá�í, pracují 

s ideou výjime�nosti skupiny nebo s tvrzením, že skupina je nadána n�jakou speciální mocí, 

z níž údajn� t�žili v minulosti i ostatní. V historii �íny lze nalézt �adu sebe-oslavujících mýtu. 

Za p�íklady mohou sloužit umná prohlášení území, jež dobyla mongolské dynastie Jüan, za 

tradi�n� náležející k �ín� (jeden z hlavních argument� pro dnešní �ínský nárok na území 

Tibetu) nebo tvrzení, že �ína nikdy nevedla dobyvatelské války.  

Smyslem sebe-ospravedl�ujících mýt�, jež si národní hnutí vytvá�í nej�ast�ji, je pop�ít 

tvrzení, podle kterého m�lo národní hnutí v minulosti ostatním zp�sobit n�jakou k�ivdu. Jak 

sebe-oslavující, tak sebe-ospravedl�ující mýty mohou vést národ k p�esv�d�ení, že mají právo 

vládnou jiným podle logiky „jsme nadáni výjime�nými ctnostmi, a tak naše expanzivní 

chování m�lo pozitivní dopady na ty, jež jsme dobili“ (Van Evera 1994: 28).  
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Mezi ostatní zhoubné podoby mýt�, které si národní hnutí vytvá�í, Van Evera �adí 

nap�. tvrzení o kulturní zaostalosti ostatních národ�, nepravdivá tvrzení o násilí a tragédiích 

páchaných jiným národem a lživá obvin�ní ostatních zemí, že v��i národu chovají špatné 

úmysly. Tyto mýty mohu být vykonstruovány také proto, aby podpo�ily argumenty pro 

potla�ení práv menšin, které by jinak p�edstavovaly hrozbu. Potla�ení práv etnických menšin 

se pak stává moráln� zd�vodnitelné jejich (smyšleným) d�ív�jším �i sou�asným chováním. Za 

ilustrativní p�ípad využití vykonstruovaného mýtu lze považovat zm�nu p�ístupu �ínského 

vedení k d�ní v Ujgurské autonomní oblasti po 11. zá�í 200134. Zatímco p�ed rokem 2001 se 

žádní teroristé v oblasti alespo� oficiáln� nevyskytovali, po útocích z 11. zá�í zd�vodnila 

�ínská vláda posílení své vojenské p�ítomnosti v oblasti nutností vedení boje s ujgurskými 

separatisty napojenými na Taliban.  

Tím se dostáváme k otázce, komu mají mýty sloužit? Van Evara tvrdí, že mýty slouží 

národu, ale n�kdy mohou sloužit pouze úzkému zájmu elit. Vládnoucí moc m�že pomocí 

mýt� legitimizovat svou vládu �i podobu režimu. Mýty mohou zvýšit autoritu elit a pomoci 

odvrátit pozornost ve�ejnosti od jejich vlády k domn�lé vn�jší hrozb�. S jejich pomocí lze 

také žádat od ob�an� nemalé ob�ti, ke kterým by za jiných okolností nebyli ochotní, �i díky 

nim najít v p�ípad� vážné ekonomické krize ob�tního beránka. Neut�šené hospodá�ská situace 

je pak p�ipsána na vrub domácím nebo mezinárodním „zlo�inc�m“35. „(…) režimy, jež �elí 

nep�ekonatelným problém�m – nap�. ekonomickému nebo sociálnímu zhroucení zp�sobenému 

t�eba i vn�jšími faktory – budou v pokušení užít mýt� k odvrácení pozornosti obyvatelstva, jež 

je nespokojeno s jejich neschopností zlepšit podmínky“ (Van Evera 1994: 31).  

Van Evera dochází k záv�ru, že demokracie s legitimitou režimu a existencí 

svobodného tisku i vojenská diktatura, jež není životn� závislá na mýtech, nejsou p�íliš 

ohroženy vytvá�ením mýt�. Nejvíce nebezpe�nými jsou režimy, jež v n�jaké mí�e závisejí na 
                                                
34 Problému se ve svých publikacích dlouhodob� v�nuje Dru C. Gladney, viz. nap�. Gladney 1996. 
35 Van Evera však p�iznává, že zatímco je tato hypotéza o spojení ekonomických problém� s hledáním ob�tního 
beránka široce p�ijímaná, nebyla zatím systematicky testována (Van Evera 1994: 32). 
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souhlasu ve�ejnosti, ale jsou ovládány elitami, jež nereprezentují národ. Situace se stává pak 

ješt� závažn�jší, pokud dostate�n� nefungují vládní instituce, vláda je nekompetentní nebo 

zkorumpovaná, p�ípadn� �elí problém�m, jejichž �ešení p�esahuje její možnosti (Van Evera 

1994: 33).  

P�i zkoumání vztahu nacionalismu a pravd�podobnosti vypuknutí konfliktu 

v mezinárodních vztazích jsme p�i užití Van Everových hypotéz nalezli pro �ínskou lidovou 

republiku n�kolik oblastí, v nichž by �ínských nacionalismus potenciáln� mohl jednat 

agresivn�.  

Neexistuje však d�kaz, že by �ínský nacionalismus p�edstavoval v�tší hrozbu než 

nacionalismy jiných zemí. Naopak prezentovat �ínský nacionalismus jako nebezpe�ný 

fenomén m�že být chápáno jako snaha o kontrolu vývoje nejlidnat�jší zem� sv�ta. N�kte�í 

�ínští auto�i poukazují na to, že se takové snahy jsou známkou nacionalismu – u ostatních 

zemí sv�ta (Zhu 1997).  
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V. Záv�r 

�ínský nacionalismus v mezinárodních vztazích lze chápat jako d�sledné hájení 

národních zájm�, jimiž je udržení územní celistvosti, ochrana suverenity, uznání ze strany 

mezinárodního spole�enství, udržení p�íznivého obrazu �íny v o�ích sv�tového spole�enství a 

podpora ekonomického rozvoje. Zatímco v západním prost�edí by mohly n�které takto 

definované cíle vyznít vágn�, pro �ínu jsou tyto zájmy nem�nné po více než jedno století a 

�ína velice prudce reaguje na jakékoli chování, jež chápe jako jejich omezení.  

Zdroje �ínského nacionalismu je t�eba hledat jak v domácích tak v zahrani�ních 

faktorech. �ínský nacionalismus vznikl vymezením se v��i pronikání západních mocností a 

z pocitu ponížení a nerovnoprávného zacházení. Pocit nespravedlnosti je dodnes hluboce 

zako�en�n a poci�ován i ve snaze �íny zapojit se do mezinárodního systému. �ína roste do 

pozice velmoci, je však p�esv�d�ena o tom, že jí západní velmoci upírají podíl moci 

v systému a snaží se zamezit jejímu ekonomickému i politickému r�stu kladením si podmínek 

v oblastech, které �ína chápe jako své vnit�ní záležitosti. Na jedné stran� je možno na 

podobné úvahy nahlížet jako na p�ehnané reakce �ínského národa, na stran� druhé je t�eba 

vnímat i restrikce, které jí západní zem� staví – podmi�ování ekonomické spolupráce 

zlepšením stavu lidských práv, embargo na dodávky zbraní ze strany Evropské unie 

následované kritikou �ínského režimu, že nakupuje ruské technologie apod.     

Pocit k�ivdy a nespravedlnosti je jen jedním ze zdroj� �ínského nacionalismu. Druhým 

zdrojem je vztah k �ínské kultu�e a tradici. Identita �ínského národa v dob� dynastické �íny 

nebyla postavena na etnickém nebo lingvistickém základ�, odvozovala se z p�íslušnosti 

k jediné kultu�e, jež byla vnímána jako v��i kulturám ostatních národ� nad�azená. Pád 

�ínského císa�ství byl spojen s odmítnutím �ínské kultury a tradice, které byly chápány jako 

zdroje zaostalosti a oslabení �íny. V pr�b�hu moderní  historie se objevovaly t�i tendence ve 

vztahu k �ínské kultu�e a t�i podoby nacionalismu z nich vyplývající. Anti-tradicionalismus 
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považoval za zdroj zaostalosti �ínskou kulturu a tvrdil, že jedin� p�ijetím zahrani�ních model� 

a hodnot lze vybudovat siln�jší �ínu. Snažil se proto spíše spolupracovat na mezinárodním 

poli s ostatními národními státy. Naproti tomu nativismus se obracel k �ínské kultu�e jako ke 

zdroji posílení �ínského národa a odmítal vše, co nebylo p�vodn� �ínské. Nativismus m�l 

v historii �íny tendence projevovat se ve vztahu k ostatním zemím agresivn� a �asto jej 

provázelo xenofobní chování. Pragmatismus se pak nachází na pomezí anti-tradicionalismu a 

nativismu, snaží se skloubit �ínská specifika s hodnotami a modely ostatních zemí. Sou�asný 

�ínský nacionalismus lze ozna�it jako pragmaticky p�ijímající západní koncepce (nap�. model 

tržní ekonomiky) za stálého zd�raz�ování �ínských charakteristik („socialismus s �ínskými 

rysy“).    

Od pádu císa�ství až po sou�asnost lze vysledovat tendenci �ínského vedení využívat 

�ínský nacionalismus instrumentáln� k dosažení národních zájm�. Na podobu sou�asného 

oficiálního nacionalismu a tvorbu zahrani�ní politiky zem� však od 90. let minulého století 

za�al mít poprvé ve velké mí�e vliv i lidový nacionalismus.  

Pád komunistických režim� ve východní Evrop� a v Sov�tském svazu a p�echod 

z centráln� plánovaného na tržní hospodá�ství zdiskreditoval ideje komunismu v �ín� a vedl 

ke zpochybn�ní legitimity komunistické strany. �ínští v�dci reagovali na po�átku 90. let 

pragmatickým nahrazením komunismu státem podporovanou formou nacionalismu – 

patriotismem. V rámci patriotických kampaní byla �ínská komunistická strana identifikována 

se státem a její legitimita byla spojena s ekonomickými výsledky a s tím, jak se jí da�í plnit 

cíle nacionalismu.  

Spojení legitimity komunistické vlády a požadavk� lidového nacionalismu dle mého 

názoru zvýšilo pravd�podobnost budoucího konfliktního chování �íny v mezinárodních 

vztazích. Patriotickými kampan�mi podpo�ilo �ínské vedení nacionalistické cít�ní b�žného 

obyvatelstva, �ímž si snad zajistilo širší podporu a od�vodnilo nutnost setrvání komunistické 
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strany u moci, omezilo tím však své možnosti doma i v zahrani�í. Sou�asné �ínské vedení 

musí alespo� do ur�ité míry vyhov�t požadavk�m lidového nacionalismu, které �asto 

negativn� reaguje na n�které kroky a postoje západních velmocí a Japonska v��i �ín� a 

protesty a demonstracemi tla�í na vládu k zaujetí tvrdších postoj� na mezinárodním poli. 

Zárove� je však pragmatické �ínské vedení nuceno udržet p�íliv investic a zajistit si volný 

vstup na trhy v zahrani�í. V p�ípad�, že by �ínští v�dci zaujali p�íliš tvrdý postoj, omezili by 

tím ekonomický rozvoj, který je jedním z cíl� nacionalismu, od n�hož odvozuje �ínské vedení 

svou legitimitu.  

Jiným potenciálním zdrojem konfliktu v mezinárodních vztazích je nekompromisní 

postoj �ínského vedení k narušení suverenity a územní celistvosti zem�. S tím, jak byly cíle 

nacionalismu propojeny s legitimitou vlády, je nucena zaujímat v otázkách udržení jednoty 

zem� neflexibilní postoje. Separatistické tendence n�kterých autonomních oblastí (Sin-�iang) 

nebo úvahy o vyhlášení nezávislosti území, jež �ínská ve�ejnost vnímá jako nedílnou sou�ást 

zem� (Tchaj-wan), nemají v p�ípad� jejich napln�ní jiné než vojenské �ešení. 

Domnívám se, že zatímco �ínské vedení iniciuje a nakládá s nacionalismem 

pragmaticky k udržení jednoty státu, posílení postavení �íny a také k zajišt�ní si své vlády, 

lidový nacionalismus je konfliktní silou, jež bude v budoucnosti jen obtížn� kontrolovaná. 

Zp�sobem, jakým lze zabránit sm��ování �ínského nacionalismu k potenciáln� agresivnímu 

chování v mezinárodních vztazích, je úplná participace �íny v sou�asném systému 

mezinárodních vztah�. Západní velmoci by m�ly s �ínou zacházet jako s rovnocenným 

partnerem a p�estat jí lí�it jako hrozbu. Pokud totiž bude politika západních zemí pohán�na 

p�edstavou �ínské hrozby, bude tím Západ tla�it na �ínský nacionalismus, aby se v reakci na 

ni vydal zhoubným sm�rem. Vylou�ení �íny z mezinárodního rozhodování nebo zadržování 

�íny povede pak �ínské nacionalisty k prosazování sinocentrického sv�tového po�ádku. 

K tomu, aby se �ínská lidová republika integrovala do sou�asného systému mezinárodních 
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vztah� však nesta�í jen uvolnit místo, jež jí bezesporu náleží. Skute�ná participace na systému 

v rozsahu s sebou nese i sdílení zodpov�dnosti za chování a udržování �ádu. Rozší�ení 

�ínského národního zájmu na udržení stability zprvu v regionálním m��ítku by mohlo vést 

k omezení konfliktní podoby �ínského nacionalismu.  
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Resumé 

CURRENT CHINESE NATIONALISM IN INTERNATIONAL RELATIONS 

The thesis examines the origins and forms of the current Chinese nationalism in 

international relations. It has two congruent goals: to describe and evaluate the role of 

nationalism as an ideology in the Chinese foreign policy since 1949, and to better understand 

the nature and future direction of nationalism in China. The thesis aims at answering the 

questions whether the nature of Chinese nationalism is based upon emotional and irrational 

expression of identity or whether it is driven by the effort of the pragmatic political leaders to 

legitimize their rule and maintain unity within the multinational state. Is the Chinese 

nationalism a state-building positive force or is it an aggressive power seeking to destabilize 

the whole region and enforce the Sinocentric world view? 

After an introductory chapter, the thesis is divided into four parts. In the first part the 

author introduces theories and concepts of nationalism and evaluates their applicability for the 

study of Chinese nationalism. The author argues here that the most useful concept for 

describing the formation of the Chinese nation and Chinese identity is historical 

ethnosymbolism. This approach enables us to make a distinction between premodern forms of 

nation in China based on culturalism, and the identity based on the existence of a nation-state 

which has evolved in the beginning of the 20th century. The author then turns to discuss 

Chinese nationalism, which is seen as an ideology adopted by the elites in order to overrule 

the Qing dynasty and stop the penetration of foreign powers. The end of the first part 

concludes with the evaluation of the current state of research.  

The second part describes the historical evolution of Chinese nationalism (both popular and 

state-incited) and the impacts of nationalism on foreign policy-making since the establishment 

of the Chinese Republic in 1911. The part is divided into six chapters. Five of them trace the 

changes in the concepts of nationalism (as promoted by Sun Yatsen, Mao Zedong, Deng 
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Xiaoping, Jiang Zemin and Hu Jintao) and one shows examples of the latest crisis caused by 

the reactions of Chinese nationalism to real or imagined insults coming from abroad. 

The third part is divided into three chapters. The first chapter examines the impacts of the 

three possible forms of nationalism (antitradicionalism, nativism and pragmatism) on the 

behaviour of the Chinese state in the international arena. The chapter is divided accordingly 

into three parts and describes the manifestation of co-operative, confrontational and pragmatic 

behavior. The second chapter of Part III evaluates the potential of nationalism to lead China 

into aggression. The last chapter of this section suggests different perspectives of the future 

direction of nationalism in today China.  

The fourth part formulates the conclusions of the thesis.  
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O tématu: 

 

D�jiny �íny jsou d�jinami národa p�esv�d�eného o svém výjime�ném postavení a kulturní 

i historicky dané nad�azenosti nad okolními „barbary“. P�esto však nelze až do 19. století 

hovo�it v �ín� o národu a nacionalismu v tom smyslu, jak jej definuje nap�. Ernest Gellner - v 

císa�ské �ín� byla za jednotící prvek považována �ínská kultura a civilizace, kde každý, kdo 

p�ijal její principy a hodnoty, mohl být považován za �í�ana.  

Princip nacionalismu jako ideologie p�ijala �ína po porážkách v Opiových válkách v 19. 

století ve snaze modernizovat zkostnat�lou spole�nost, podobn� jako se tomu stalo za reforem 

Meidži v Japonsku. Také koncept �ínského národa (�ung-chua min-cu) byl založen na 

západním chápání národa.  

V pr�b�hu historie moderní �íny se nacionalismus s r�znou intenzitou projevoval 

stejn� tak v domácí jako v zahrani�ní politice zem� a „sloužil“ r�zným zám�r�m politických 

elit (jako nejmarkantn�jší p�íklad lze uvést pragmatické využití nacionalismu Sunjatsenem p�i 

p�em�n� císa�ství v republiku �i vypjatá podoba nacionalismu a xenofobie v období Kulturní 

revoluce).  

Konec studené války byl charakterizován op�tovným nár�stem nacionalismu v �ín�. 

V této souvislosti hovo�í n�kte�í odborníci o �ínském nacionalismu, jak se projevuje od konce 

80. let minulého století, jako o novém „vynálezu“ pragmatického �ínského vedení ve snaze 

udržet si moc a zabránit rozpadu zem� po vzoru Sov�tského svazu.  

P�estože mezi r�stem nacionalismu ve stát� a agresí v mezinárodní politice nebyla 

dosud prokázána žádná p�esv�d�ivá souvislost, �ást v�dc� zabývajících se �ínou je 

p�esv�d�ena o potenciáln� agresivním sm��ování �ínského nacionalismu a snaze �íny 

formulovat vlastní sinocentrickou vizi sv�tového �ádu.  

Cílem mé diplomové práce je p�edevším analýza zm�n v mezinárodní politice �ínské 

lidové republiky v posledních 25 letech s ohledem na formu a prosazování nacionalismu. 

V první �ásti práce se pokusím definovat t�i základní podoby �ínského nacionalismu – 

konfronta�ní, koopera�ní a pragmatický nacionalismus, a demonstrovat jejich vliv na 

zahrani�ní politiku �íny v její moderní historii. V další �ásti se pak již budu v�novat 

nacionalismu sou�astné tzv. �tvrté generace �ínských politik� – jeho ko�en�m, aspiracím a 

možným hrozbám, jež z n�j plynou. 
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P�edpokládaná struktura práce: 

 

1. Úvod 

2. Teoretické vymezení klí�ových pojm� (národ, nacionalismus apod.), r�zné 

p�ístupy ke studiu problému, zasazení do �asového rámce atd. 

3. �ínský nacionalismus – t�i podoby  

3.1 Kooperativní nacionalismus 

3.2 Konfronta�ní nacionalismus 

3.3 Pragmatický nacionalismus 

4. P�íklady uplatn�ní t�í podob nacionalismu v �ínské zahrani�ní politice od vzniku 

republiky v roce 1911 (nacionalismus jako sou�ást Sunjatsenových t�í princip�, 

nacionalismus KS �íny, období reforem Teng Siao-pchinga) 

5. Nacionalismus �tvrté generace �ínských politik�  

5.1 Patriotismus jako oficiální podoba nacionalismu 

5.2 Lze chápat �ínský nacionalismus v mezinárodních vztazích pouze v rovin� ší�e 

koncipovaného a d�sledn� hájeného „národního zájmu“? 

5.3 Potenciál agrese �ínského nacionalismu v mezinárodních vztazích 

5.4 Perspektivy vývoje  

6. Záv�r 
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