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Téma :

Modernizace „rudé“ Číny

(Reformátor Teng Siao-pching))
Teng Siao-pching (1904-1997) patřil k moderněji uvažujícím komunistickým funkcionářům. Dlouhá léta naprosto loajálně podporoval Mao Ce-tungův
program budování komunistického režimu v Číně. Ale uvědomoval si Maovy „chyby“.
Teng kritizoval Maův VELKÝ SKOK (1958-60) a Mao nezapomínal...
Tengova rodina byla tvrdě postižena během tzv. „KULTURNÍ REVOLUCE“
Radikálové těžce zranili jeho syna, velké potíže měl ale i on sám. Teng ale přežil, protože nad ním mj. držel ochrannou ruku mocný (ale nemocný) premiér Čou En-laj
(podlehl rakovině v roce 1976) a Mao Ce-tung nakonec nedovolil, aby byl zlikvidován.
Po Maově smrti (1976) svedl úspěšný zápas s tzv. „GANGEM 4“ a z velmi vlivné
pozice PŘEDSEDY „ÚSTŘEDNÍ VOJENSKÉ KOMISE“ prosadil

program MODERNIZACE Číny, který promýšlel ještě s premiérem
Čou En-lajem. Co se mělo změnit ?

zemědělství
průmysl
armáda
věda a technika

Teng byl přesvědčený, že „nezáleží na tom, jaká kočka je, ale jestli chytá
myši“. .Socialistická ekonomika nefungovala, a tak se Teng vrátil k ekonomice tržní, tedy ke kapitalismu. Ale pod taktovkou čínských komunistů.
Otevřel Čínu zahraničním investicím (navštívil USA a Japonsko a uvědomil si, jak je
Čína zaostalá) a umožnil soukromé podnikání na venkově. Navázal diplomatické
styky s USA, vztahy se SSSR zůstávaly napjaté, v roce 1979 Čína napadla Vietnam.
Teng ale zůstal komunistou, a tak pochopitelně odmítal demokratizaci
komunistického režimu. Asi i proto, že viděl, jak skončila Gorbačovova perestrojka
v SSSR. Tedy rozpadem komunismu. Tvrdě postupuje i v Tibetu.
V roce 1989 nechal studentské protesty na náměstí Tchien An-men
v Pekingu brutálně potlačit armádou. Mocenský monopol KS Číny
musel zůstat zachován.
Tengovy reformy tak stály na počátku mocenského vzestupu Číny do pozice jedné
ze dvou nejmocnějších států světa.
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