
6 Přílohy 

Ukázka překladů Bao Tongových esejí.  

1) Nevidíme příznaky toho, že by v Číně probíhala politická reforma 

Na Západě se čas od času říká, že se Čína chystá zavést politickou reformu. Otevřeně řečeno 

já takové příznaky nevidím.  

Stačí, abychom se dotkli tématu politické reformy, čínské oficiální kruhy pořád (tak jako dříve) 

se stále drží slov: Čína v žádném případě nebude dělat věci v západním stylu. Na pohled se zdá, 

že je to už předdefinovaný směr, který se v každém případě musí říct, jinými slovy je to už 

dopředu definovaná podmínka.Za této předem definované podmínky si myslím, že Čína 

v žádném případě nemůže provést politickou reformu. 

Tento můj úsudek se zakládá a zkušenosti s ekonomickými reformami v Číně za dvacet let. 

Před dvaceti lety podle Mao Zedongových idejí a praktické politiky KS Číny tržní 

ekonomika, soukromé vlastnictví, individuální podnikání, to všechno bylo zlým kapitalismem. 

Pokud se u všech věcí budeme ptát, zda je kapitalistická nebo socialistická, pokud to, že Čína 

v žádném případě nebuded zavádět kapitalistické věci, učiníme předem dohodnutým 

směrem, tak se vás ptám, může v Číně být opravdová ekonomická reforma? Myslím si, že 

každý upřímný Číňan, který má paměť a svědomí, by spravedlivě řekl: Ne, pokud je to 

takhle, tak ekonomická reforma nemůže v Číně existovat. „Musíme se ptát na to, jestli je to 

kapitalistické nebo socialistické“, ve skutečnosti znamená pevně se držet frází zavedených 

Stalinem a Mao Zedongem pro ekonomické systémy. To, co tenkrát dalo impuls, aby čínská 

ekonomická reforma šla kupředu, nebyla teorie „musíme se ptát po tom, zda je to kapitalistické 

či socialistické“, právě naopak, byla to Deng Xiaopingova teorie „nezáleží na tom, zda je kočka 

černá nebo bílá“. „Nezáleží na tom, zda je kočká černá nebo bílá, pokud chytí a udrží myši, je 

to dobrá kočka.“ Deng Xiaoping něco tak triviálního jako je chování koček a chytání myší 

aplikoval na důležitou věc ekonomické reformy, rezolutně odmítl ideologická tabu a navrhl 

vycházet z toho, zda je to užitečné pro rozvoj výrobních sil, a takto reformovat ekonomický 

systém. V tomto bodě je bezesporu velkým politikem, osvícenějším než Stalin, dokonce předčil 

Mao Zedonga. 

Klíčovým účelem ekonomické reformy je rozvoj výrobních sil, to je teď všem už jasné. Co je 

tedy účelem čínské POLITICKÉ reformy? To je velká otázka. Nesmí se jen tak pláccat. Teď 

vezmu ústavu ČLR jako podklad pro mé argumenty. Komu patří práva v naší zemi? Ústava 

ČLR, co se týče této základní čínské otázky, to řeší takto: Veškerá moc v ČLR patří 



lidu.“ Z tohoto je vidět, že jediným účelem čínské politické reformy by mělo být ustavení 

systému, který bude užitečný pro zaručení občanských práv, všechno by se mělo upírat na 

republikánství, demokracii a lidská práva. Nezáleží na tom, zda jsou to východní a západní věci, 

všechny, které odpovídají principu lidských práv, demokracii a republikánství, jsou dobré věci. 

Pokud začneme operovat s termíem „východní a západní“ věci, abychom takto vytyčili hranice 

s tím, že Čína v žádném případě nebude dělat západní věci, a uděláme z toho předdefinovaný 

směr, myslím si, že jakýkoliv upřímný Číňan, který má paměť a svědomí spravedlivě řekne „ne, 

je-li tomu tak, politická reforma nebude moci v Číně vzniknout“. Takzvané „musíme se ptát, 

zda je to západní či východní“ je bezpochyby fráze pomocí které se dotyční, kteří to říkají, 

pevně drží absolutistického politického systému, je to štít, který nedovoluje reformu. Cílem 

toho, že formulujeme tuto předem stanovenou podmínku, je očividně úmysl reformě spoutat 

ruce a nohy, garantovat, že absolutistická politika tu bude navěky. 

Před dvaceti lety Renmin Ribao (oficiálnís tranický tisk) vůči lidu udělalo ideologicko-

politickou práci „radši budeme mít socialistickou trávu než kapitalistické rýžové 

výhonky“, práce to byla dělaná velmi energicky, velice dokonale, každodenně se o tom mluvilo, 

každoročně se to hlásalo. Mezi lidovými funkcionáři někteří lidé vůči dogmatu „musíme se ptát, 

jestli je to kapitalisitcké/socialistické a východní/západní“ mají mimořádný zájem, protože oni 

mají mimořádný prospěch a kladný vztah k absolutismu. Ale pokud jde o stát, to nejdůležitější 

jsou práva a prospěch miliardy a tříset milionů subjektů(vlastníků práv). Pokud nejsme schopni 

způsobit, že ty subjekty dostanou „reformu“ politických a ekonomických práv, to se rovná 

nereformovánní. Proto se domnívám, že nejen nyní, ale i v budoucnu, jestli to vymezení 

hraniční čáry mezi „východním a západním, kapitalistickým a socialistickým“ bude i nadále 

vůdčím směrem, pokud nám nad hlavou bude viset tento Damoklův meč, tak v ČLR nebuded 

existovat příznak toho, že by se aktivně zaváděla politická reforma. Pokud jde o takové či onaké 

fámy, možná, že mají propagandistickou roli, ale nemají reálný význam.  

 

2) Pokud Čína nechce znovu zažít „Masakr na Náměstí nebeského klidu 4. 6. 1989“, musí 

rozhodně zavést politickou reformu 

Nová Čína dvacátého století zažila dva případy násilného potlačení „nepokojů“ na Náměstí 

nebeského klidu. Deng Xiaoping byl náhodou obětí první represivní události a zároveň 

iniciátorem té druhé. Obě tyto události byly produktem totalitního politického režimu. K první 

události na Náměstí nebeského klidu došlo 5. 4. 1976, „core leaderem“ první generace čínského 

totalitního režimu byl Mao Zedong, Mao Zedong přijal rozhodnutí odstranit Deng Xiaopinga a 

Deng Xiaopingovi bylo šlápnuto na nohu. Na roku 1978 třetí plénum jedenáctého sjezdu KS 



Číny pod silným tlakem lidových mas rehabilitovalo oběti prvního incidentu na Náměstí 

nebeského klidu v Pekingu, ale politický systém se nezměnil, vedlo to k tomu, že Deng 

Xiaoping se sám stal „core leaderem“ druhé generace čínského totalitního systému.  

Když se Deng Xiaoping dostal k moci, s pomocí řady lidí nadšených pro reformu, udělal mnoho 

dobrých věcí a získal si lásku lidu. 1. 10. 1984 vysokoškloští studenti, kteří se účastnili průvodu 

na oslavách státního státku rozvinuli transparent „Buďte zdráv, Deng Xiaopingu“. Tento 

spontánní čin symbolizoval vrchol Deng Xiaopingových celoživotních zásluh.  

Deng Xiaopingovými hlavními asistenty byli Hu Yaobang a Zhao Ziyang. Generální tajemník 

KS Číny Hu Yaobang (výkonným tajemníkem byl Xi Zhongxun) vedl kampaň za Osvobození 

myšlení a rehabilitaci nespravedlivých, vykonstruovaných a chybných případů, byl pevný 

a rozhodný.  Premiérem státní rady byl Zhao Ziyang (výkonným vicepremiérem byl Wan Li) a 

řídil ekonomickou reformu a rozvoj ekonomiky a ukázal se být více než schopným v této 

záležitosti. Hu a Zhao přidávali Deng Xiaopingovi na lesku a slávě a Deng Xiaoping měl radost. 

Problémem bylo, že Deng Xiaoping měl v rámci reforem limit, který se nedal překročit: 

„Reformovat lze cokoliv, pouze totalitní režim, kdy KS Číny řídí vše, nelze reformovat.“ To 

byla zakázaná zóna, kterou v žádném případě nebylo dovoleno narušit, narušení této zakázané 

zóny se nazývalo buržoazní liberalizací. Na konci roku 1986 v Šanghaji a v jiných městech 

propukly studentské demonstrace, Deng Xiaoping měl pocit, že někdo hodlá pohnout s limity 

této zakázané zóny, ale Hu Yaobangův postoj byl nejasný. Člen Stálého výboru Politbyra Deng 

Xiaoping tvrdě kritizoval generálního tajemníka Hu Yaobanga za to, proč se neřídí jeho 

instrukcemi. Jak by měl Hu Yaobang pokračovat v práci, samozřejmě musel rezignovat.  

Deng Xiaoping určil Zhao Ziyanga, aby byl dočasným generálním tajemníkem, a vydal pokyn, 

aby Zhao inicioval masové hnutí proti buržoazní liberalizaci. Zhao Ziyang vyčkával 

a pozoroval tři měsíce a vystoupil s návrhem: zabránit rozšíření hnutí, abychom se vyhnuli 

negativnímu ovlivnění reforem a otevírání se světu. Deng Xiaoping souhlasil, protože už se 

uklidnil, dosáhl cíle, že přiměl neposlušného Hu Yaobanga k odstoupení. To, že hnutí proti 

liberalizaci bezbolestně ukončeno, způsobilo, že Zhao Ziyang získal možnost pomaloučku začít 

reformu politického systému. Zhao Ziyangův reformní projekt nedělal rámus, nebyl 

formulován ve vzletných frázích, neměl žádný obsah, který by byl v konfliktu s heslem „pevně 

se držet stranického vedení“, jenom vyjmenovával buď konkrétní nebo abstraktní požadavky, 

které byly akceptovatelné pro tehdejší stranu a nenapadnutelné. Díky Deng Xiaopingovu 

souhlasu třináctý sjezd přijal tento plán.  

Informovaní lidé si možná doteď pamatují, že po prvním plénu třináctého sjezdu na první 

tiskové konferenci jeden zahraniční novinář se zeptal nově zvoleného generálního tajemníka 



Zhao Ziyanga: Co se chystáte udělat jako první věc po skončení třináctého sjezdu? Zhao 

Ziyangovi vyklouzlo: „Reformu! Reformu politického systému!“ V procesu realizace Zhao 

Ziyang použil postupné a stabilní kroky, začít zvnitřku strany, začít z cenntra. První zasedání 

Politbyra Ústředního výboru třinctého sjezdu KS Číny určilo pravidla, jak diskutovat o věcech 

v Ústředním výboru: bylo jasně určeno, že řádné zasedání Ústředního výboru musí být nejméně 

2x/rok, po zasedání se vydá prohlášení……… O důležitých otázkách je nutno hlasovat a 

rozhodnutí přijímat na základě principu, že menšina se podřídí většině: Pokud se vyskytnou 

závažné názorové rozdíly, je třeba dočasně pozdržet určení rozhodnutí anebo Stálý výbor 

požádá Politbyro o rozhodnutí anebo Politbyro požádá o rozhodnutí Plénum Ústředního výboru. 

Když to srovnáme s tou „disciplínou“ vyhlášenou Mao Zedongem v roce 1953, tak je nad 

slunce jasné, že tyto principy/pravidla jsou na první pohled nemastné neslané, ale ve skutečnosti 

jsou absolutně nezbytným opatřením. Pokud já vím, byla to inovace poté, co se Ústřední výbor 

KS Číny v roce 1949 vstoupil do Pekingu, zejména to byla inovace od začátku Kulturní 

revoluce v roce 1966.  

Zhao Ziyang často říkal, že problém Kulturní revoluce byl ve skutečnosti problémem 

vůdcovského režimu Ústředního výboru KS Číny. Záměr toho, že Zhao Ziyang požádal první 

řádnou schůzi Politbyra třináctého sjezdu, aby formulovali pravidla diskuze o věcech v rámci 

Ústředního výboru byl nadmíru jasný: Čína se musí vydat cestou demokracie; čínská 

demokracie musí začít od komunistické strany; demokracie v komunistické straně musí/měla 

by začít od Ústředního výboru; demokracie není pouze jakýmsi stylem práce, jakýmsi 

vychováním, ale musí se stát systémem: Zhao Ziyang coby generální tajemník čínské 

komunistické strany, hodlá přijmout přísná omezení vyvolaná demokratickým systémem, 

rozhodně nebude jako Mao Zedong v roce 1953. Po třináctém sjezdu nenastaly žádné 

dramatické události. Demokracie postupovala krok za krokem vpřed, může nás uchlácholit, že 

se nezastavila, nenastala regrese, nebylo prázdných hesel a podvodů. (autor si to zde příliš 

idealizuje) 

Hned nato došlo ke studentským demonstracím u příležitosti smutku za Hu Yaobanga. To, že 

studenti požadují demokracii bylo přirozené. Deng Xiaoping udělal dva chybné zásadní tahy 

(na šachovnici). Studentské demonstrace označil za „vzpouru/rebelii“ a vyostřil rozpory, které 

vlastně bylo možné utlumit: zmobilizoval plně ozbrojenou armádu, aby potlačila studenty, kteří 

mírovým způsobem drželi hladovku, což vytvřilo tragédii nemající obdoby. Zhao Ziyang podal 

návrh na změnu označení toho, že je to rebelie, na Stálém výboru nebyl schopen dosáhnout 

konsenzu. Zhao Ziyang navrhl princip, jak demokratickou a právní cestou vyřešit problémy, 

jakož i odpovídající plán na to, jak to udělat, a získal většinu ve Stálém výboru, většinu 



v Politbyru a dostal podporu sboru předsedy a místopředsedů stálého výboru Všečínského 

shromáždění lidových zástupců, dokonce i Deng Xiaoping sám 13.5. prohlásil, že zcela souhlasí; 

17.5. na schůzi Stálého výboru vznikla situace, kdy 2 hlasy byly pro, 2 hlasy byly proti a jeden 

se zdržel hlasování, Deng Xiaopingův postoj se okamžitě změnil. Jedním závažným 

prohlášením kategoricky zvrátil předchozí četné rozhodnutí, která byla již udělána schůzí 

Stálého výboru, schůzí Politbyra a sborem předsedy a místopředsedů VSLZ. On jménem 

Stálého výboru učinil závažné politické a organizační rozhodnutí; jménem většiny ve Stálém 

výboru prohlásil, že generální tajemník se dopustil chyby „rozkolu ve straně“; schůze Politbyra, 

která se původně měla neprodleně zahájit a schůze Stálého výboru VSLZ, o které vlastně již 

bylo rozhodnuto, že bude svolána, jedno i druhé jím bylo pozdrženo až do doby, kdy měl situaci 

plně pod kontrolou, a teprve pak se mohly konat. Samojediný Deng Xiaoping vykonal moc 

náležící Plenárnímu zasedání Ústředního výboru a VSLZ. Jeho pravomoc byla neomezená.  

Před ním všechna pravidla o debatě o věcech mohla pouze vyblednout.  

Deng Xiaopingova politická rozhodování mají svou nahodilost; ale jakmile existuje totalitní 

režim, pak existuje možnost použití armády proti lidu, to je nevyhnutelné. Tedy je třeba říci: 

„Událost „Masakr na Náměstí nebeského klidu 4. 6. 1989“ stejně jako Kulturní revoluce by se 

nemohly stát v západních (demokratických) zemích. Chceme-li se vyhnout zopakování události 

„Masakr na Náměstí nebeského klidu 4. 6. 1989“, je třeba za každou cenu reformovat politický 

systém. 

 


