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Úvod

Tématem  předkládané  práce  jsou  počátky  československé  sinologie,  vědy,  kterou  od  základů 

vybudoval Jaroslav Průšek, angažovaný komunistický intelektuál a charismatický pedagog.

Práce chce být příspěvkem do debaty o nejrůznějších aspektech dějin českého 20. století, zejména 

jejich poválečné etapy, jejíž diferencovanější pojetí, zbavené jednostranného zacílení na protiklad 

moci a bezmoci reprezentované dvěma odlišitelnými skupinami aktérů,  se úspěšně  rozvíjí  mezi 

českými  i  zahraničními  historiky.  Sociální  dějiny  a  dějiny  myšlení  fungují  jako  ideový  i 

metodologický základ pro zkoumání kontinuit a (pře)definování „převratů“ v daném období.  Téma 1

vývoje poválečné vědy v Československu, jež je předmětem mnoha publikovaných dílčích studií i 

systematických pojednání, poskytuje již velmi bohatý rámec pro zasazení jednotlivých oborů do 

kontextu  dějin  vědy.  Z  nich  největší  pozornosti  se  mezi  historiky  pochopitelně  těší  poúnorová 

historiografie. Její zkoumání je postaveno na diferencovaném hodnocení lidských aktérů z různých 

vrstev společnosti, i institucionálních aktérů, kteří vstupovali do vyjednávání o podobách vědy jak 

na úrovni ideové, tak na úrovni implementační.

Dějiny  československé  sinologie  jsou  předmětem reflexe  samotných  sinologů,  ještě  donedávna 

zejména pamětníků historie oboru od jejích počátků. Reflexe je tak přes všechnu poctivou snahu 

zatížena zrcadlením pamětnických narativů,  v nichž  se snoubí kromě  jiného nostalgie s jakousi 

preventivní  reakcí  na  předjímané  obvinění  ze  strany  posluchače  nebo  čtenáře.  Tento  syndrom, 

založený v povaze paměti i vlastním psychologickém ustrojení samotných pamětníků, byl posilován 

zkušeností s polistopadovým „antikomunistickým“ narativem.

V naší  práci  se  kromě  pamětnické  perspektivy,  kterou  představují  především  orálně-historické 

rozhovory, uplatní perspektiva nejdůležitějšího individuálního aktéra Jaroslava Průška tak, jak je 

dostupná z jeho textů.  Čerpat budeme z textů  veřejných (populární studie a články publikované 

časopisecky i knižně), soukromých (dopisy Jaroslavu Bidlovi ze studií v Evropě a dopisy manželce 

z  pracovního  pobytu  v  ČLR),  ale  také  úředních  (úřední  korespondence,  zprávy  institucím  a 

podobně).  Tyto texty podrobíme diskurzivní  analýze,  a  tak z  různých úhlů  nasvítíme Průškovo 

myšlení i  jednání v době,  kdy pracoval jako samostatný  badatel,  i  v době,  kdy se stal  součástí 

akademického života a postupně také na několik let součástí mocenského soukolí stalinistického 

Československa.

 RÁKOSNÍK, Jakub, Matěj SPURNÝ a Jiří ŠTAIF. Milníky moderních českých dějin: krize konsenzu a legitimity v 1

letech 1848-1989. Praha: Argo, 2018. Historické myšlení. ISBN 978-80-257-2518-4.
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Rozborem rozhovorů  s  pamětníky  předmětné  doby doufáme získat  přesvědčivé  závěry  nejen  o 

způsobech interpretace individuálních životních příběhů nahlížených prizmatem práce v oboru, ale 

hlavně na jejich základech chceme zkusit - i přes filtr nutně manipulované paměti - konstruovat 

zkušenost života v době, jejíž mnohé projevy, a v nich obsažené prožitky, jsou nám dnes vzdálené.

Kromě cíle zasadit jednání aktérů do dobových rámců si dáváme za úkol zjistit konkrétní podoby 

tohoto jednání a analyzovat jeho výstupy, to vše v kontextu sociálních dějin. Právě vzhledem k 

dobovým rámcům mezi takové důležité výstupy patří populární válečné překlady tradiční čínské 

poezie - Zpěvy staré Číny, a po válce dvě různé edukační platformy, obě náležející pod Orientální 

ústav:  časopis  Nový  Orient  a  Škola  orientálních  jazyků.  Tyto  tři  výstupy  jsou  propojeny  svou 

společenskou funkcí, byť se zcela odlišným obsahem: Zpěvy staré Číny za války měly povznášet 

mysl národa od strašlivé skutečnosti tím, že poskytly obraz lepšího světa,  do nějž  autoři  Zpěvů 

promítli  kolektivní  dobovou frustraci,  zatímco Nový  Orient  a  Škola  orientálních  jazyků  budou 

zkoumány jako symboly zlidovění vědy, tedy jejího přibližování obyčejnému recipientovi i jeho 

životu. Nový Orient bude analyzován především jako platforma komunikace se čtenářem, v případě 

Školy orientálních jazyků se soustředíme spíše na způsob, kterým o ni a její kurikulum orientalisté 

bojovali.  Dalším důležitým tématem sledovaným v naší  práci je československo-čínská kulturní 

výměna,  u  níž  budeme  sledovat  jak  přínosy  pro  studium  země  a  kultury  v  dané  době  téměř 

nepřístupné,  tak  zásadní  omezení  plynoucí  z  propagandistického  záměru  práce  s  cizinci,  silně 

přítomného na čínské straně.

Práce  je  rozdělena  do  sedmi  kapitol,  včetně  úvodu  a  závěru.  Hned  v  následující  kapitole  tak 

rozebíráme pojmy, jež je podle našeho názoru nevyhnutelně nutné používat vědomě a reflektovaně, 

pokud je naším zájmem místo aktéra mezi společenskými vlivy tvořícími. Sdílíme výchozí přístup s 

tou skupinou historiků, kteří se odmítají na dobu 50. let dívat výhradně jako na zápas ovládajících a 

jejich obětí, protože jsme přesvědčeni, že pro poznání dané doby je třeba analyzovat i ambivalence 

v jednání a prožívání všech skupin aktérů, včetně těch, kteří nějakým způsobem z elitních pozic z 

daného uspořádání společnosti profitovali. Před závorkou vytýkáme, že teror považujeme spolu s 

dynamikou  budovatelského  nadšení  za  rozhodující  faktor,  který  prostupoval  emocionální  život 

všech aktérů, ať už byli na kterékoli jeho straně. Třetí kapitola konkretizuje dobové pojetí vědy jak 

po  obsahové,  tak  po  institucionální  stránce.  Zvláštní  pozornost  věnujeme  pojetí  orientalistiky 

formulovanému v dobových textech, zejména Průškových. Součástí kapitoly je i životopisný souhrn 

Průškovy  profesní  dráhy,  jejíž  trajektorie  je  pro  Průškovu  velkou  moc  a  vliv  v  sinologii  ve 

sledovaném období v zásadě shodná s cestou rozvoje oboru. Čtvrtá kapitola se věnuje výrazným 

dobovým jevům utvářejícím charakter sinologie: za prvé popularizaci coby nástroji propagandy a 
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jejím konkrétním projevům,  a  s  ní  související  kulturní  výměně  s  Čínskou  lidovou  republikou, 

během  níž  byly  položeny  „materiálové“  základy  budoucí  světové  proslulosti  československé 

sinologie. Exkursem do Průškova myšlení o Číně je kapitola pátá, která má za cíl prostřednictvím 

textové  analýzy  ukázat  hlubší  kontinuitu  v  Průškově  vztahu  k  Číně,  utvářeném  na  protikladu 

dobové sebekritiky Západu zapřičiněné především oběma světovými válkami  a s tím spojeným 

pocitem  selhání  hodnot  západní  civilizace.  Kapitola  šestá  je  potom  kapitolou,  která  sleduje 

konstrukci oborové paměti v rozhovorech s akademickými sinology, Průškovými studenty.
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Pojmy

Zabýváme-li  se  biografiemi a  osudy našich aktérů,  tedy intelektuálů,  kteří  prožili  značnou část 

svého produktivního života v režimu, jejž dnes hodnotíme jako autoritářský či totalitní, klademe si 

otázky:  Jakým  způsobem  se  utvářejí  lidské  morální  a  praktické  postoje  akademiků  v  situaci 

okleštění  svobody  vyjadřování?  Je  myslitelné  prožít  v  roli  prominentního  intelektuála  eticky 

důstojný život (a co to vůbec je?) ve státě, který trestá svobodné myšlení vězením, nebo smrtí? 

Nebo  je  jedinou  vpravdě  důstojnou,  jedinou  skutečně  lidskou  alternativou  v  takové  situaci 

sebeobětování  (protože  v  nelidském  režimu  být  otevřeně  lidský  znamená  odsoudit  se  k 

pronásledování/vězení/smrti)?

K porozumění době nám pomáhá blíže se podívat na to, které zájmy našich aktérů mohl soudobý 

režim uspokojit, tedy co jim dával, a jak probíhala jejich každodenní (i vnitřní) interakce s „mocí“, 

nebo snad vyjednávání s ní - a kdo tu moc vlastně v jejich každodenním životě představoval.

Jaroslav  Průšek  je  potom figurou  nejprominentnější.  Už  před  vznikem univerzitní  sinologie  se 

vypracoval  na  uznávaného  příslušníka  akademických  elit,  tou  dobou  ještě  „bez  domova“,  bez 

adekvátního  institucionálního  začlenění.  V  předválečném  období  načerpal  obrovské  množství 

symbolického kapitálu  (neseného primárně  kapitálem kulturním),  a  tento symbolický  kapitál  v 2

období poválečném a poúnorovém bylo pro něj za určitých podmínek  možné přetavit v kapitál 3

politický - i díky tomu, že předmět jeho studia byl v hluboké synergii s jeho dobově, ale nikoli čistě 

účelově, konformní interpretací domácí i světové politické a společenské skutečnosti. Nutno říci, že 

na základě osobních vzpomínek to byl hlavně Jaroslav Průšek, jenž pro mnohé sinology této první 

generace představoval jim nejbližšího reprezentanta tehdejší politické moci, a ta touto personifikací 

pro ně byla snesitelnou.

Zájem o historii našeho oboru nás dovedl k zájmu o roli a podíl jednotlivce, „dějinného aktéra“ - v 

našem  konkrétním  případě  příslušníka  akademických  elit  -  na  (spolu)utváření,  případně 

proměňování skutečnosti v diktatuře, stejně jako k souvisejícímu tématu osobní odpovědnosti tváří 

v tvář složité dějinné situaci.

 „Symbolickým kapitálem je kterákoli vlastnost (kapitál kteréhokoli druhu - fyzický, ekonomický, kulturní, sociální), 2

pokud je  nahlížena sociálními  činiteli,  jejichž  kategorie  vnímání  jsou takové,  že  ji  dokáží  poznat  (vidět)  a  uznat, 
ocenit.“ BOURDIEU, Pierre. Teorie jednání. Praha: Karolinum, 1998, s. 81-86. ISBN 80-7184-518-3.

 Předúnorové členství v Komunistické straně.3
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Svým  zaměřením  na  život  akademické  elity  v  poúnorovém  Československu  již  implicitně 

přistupujeme  na  pojetí  společnosti  v  diktatuře  jako  společnosti  pluralitní,  jejíž  jednotlivé  části 

„sklízejí“ různý podíl teroru a výdobytků. Tato nerovnoměrná distribuce ovšem zakládá u recipientů 

obého různá hodnocení totalitního režimu, a v případě akademiků-sinologů výdobytky absolutně 

převažovaly - jejich obor se těšil mohutné politické podpoře. Měli tedy po válce všechny důvody k 

loajalitě  a  konformitě  s  rodící  se  politickou  mocí,  jež  v  poúnorové  době  dovolila  loajálnímu 

charismatickému akademiku Průškovi obor založit - a z jeho politické podpory těžit až do sovětské 

okupace  v  roce  1968.  Jedna  z  podstatných  dělicích  čar  tedy  vede  mezi  těmi  aktéry,  kteří  z 

politického systému profitovali  a mezi těmi, kterým více bral,  než  dával.  Netvrdíme přitom, že 

loajální  skupina  elit  byla  jedinou,  jež  profitovala,  tvrdíme,  že  sinologové  (byť  tato  skupina 

samozřejmě byla vnitřně diferencována) od komunistického režimu dostali všechno. Jako elita byli 

sice pod permanentním tlakem vnitřních i vnějších konfliktů, ale cíl, o nějž mohli usilovat, byl v 

novém  zřízení  nadosah  a  sliboval  naplnit  jejich  touhu  po  práci  a  plodném  smysluplném  a 

zajímavém životě.

Klíčovým pojmem v tomto tázání je dále svoboda. Wilhelm Weischedel došel k definici svobody  4

spočívající v prostoru možností k rozhodování o sobě: „Svoboda je vlastněním volného prostoru 

možnosti volby, v jehož rámci může člověk rozhodovat sám o sobě ze sebe sama.“  A pokračuje: 5

„Kdo je ve svém jednání příliš omezený, je potlačován i ve svém lidství, neboť k němu patří, že 

člověk může dělat to nebo ono. Kde toto schází, tam se život stává prázdným“.  To by se ovšem 6

zdálo implikovat,  že pouze jedna možností  předestřených jednotlivci  v situaci  totality je  lidsky 

důstojná, „plná“ a eticky obhajitelná: bojovat za rozšíření prostoru k jednání.

Toto  je  způsob,  jak  neupadnout  do  dilematu  ahistorického  naivního  tázání  po  možnostech 

aktérských postojů  v  poúnorové době.  Otázky se  pak nedají  redukovat  ve  smyslu  „oběť,  nebo 

vrah?“  a  znějí  možná  o  něco  realističtěji:  existoval  ve  vládnoucím  režimu  první  poloviny 

padesátých let nějaký relevantní prostor pro jednání (respektive - může takový prostor ponechat 

jakýkoli  režim  kvalifikovaný  jako  totalitní)?  Pokud  existoval,  což  předpokládáme,  jaké  byly 

podmínky možnosti pohybu v něm? Nebo tento režim „totálně“ zúžil prostor jednání, natolik, že 

svobodě vůle (k níž přeci neodmyslitelně patří i možnost volní rozhodnutí uskutečnit), jež by se 

 Tato definice /svobody/ pouze implicitně obsahuje omezení: ve slovech volba a rozhodovat. Protože právě v nich se 4

nalézá  problematičnost  a  konfliktnost  pojmu  svobody:  volba  není  libovolností  a  rozhodování  není  mechanickým 
pohybem vedoucím od potřeby k jejímu naplnění.

 WEISCHEDEL, Wilhelm. Skeptická etika. Praha: Oikoymenh, 1999. Oikúmené, s. 102. ISBN 80-86005-84-4.5

 WEISCHEDEL, Wilhelm. Skeptická etika. Praha: Oikoymenh, 1999, s. 93. Oikúmené. ISBN 80-86005-84-4.6
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snažila nekompromitovat své etické normy kolaborací či dokonce aktivní účastí na organizovaném 

zlu, ponechal jenom dvě možnosti: pokusit se žít podle hodnot, po nichž jeho vůle volá (tedy de 

facto se obětovat), nebo se vzdát sféry jednání a stáhnout se do iluzorního soukromí? Naši aktéři se 

rozhodli pohybovat v prostoru kompromisu, kdy z afinity k nejvyšším hodnotám jednáme „slušně“ 

alespoň v situaci, kdy to neohrožuje naši zvolenou cestu (nebo dokonce náš život).

V odpovídání  na  tyto  otázky  pomůže  uvědomit  si,  že  i  totalitní  režimy  odněkud  čerpají  svou 

legitimitu, jejíž obsah se proměňuje v čase. Nějakou svou složkou i tyto režimy odpovídají na lidské 

potřeby v té které době, případně na hodnotové nastavení společnosti. Ve složité poválečné situaci, 

kdy  si  materiální  devastace  nikterak  nezadala  s  devastací  duchovní  a  hranice  možného  byly 

nastaveny velmi doširoka, byla společnost nakloněna přijímat řešení, která slibovala „normalizaci“ 

veřejného  života,  reformy  posilující  národní  jednotu  a  kolektivní  formy  života  a  rozhodování, 

demokratizaci všech oblastí života. V části elit byly tyto postoje velmi radikální a obrátily se proti 

celkovému předválečnému uspořádání.

Sinologie jako součást poválečné vědy

Poválečná sinologie a orientalistika v zrcadle textů nejen 
Průškových 

Důležité dobové rysy se promítají také do podoby poválečné vědy. „Zavedení“ ideologie marxismu-

leninismu do akademického života mělo dva úzce provázané hlavní důsledky: na obsah vědeckého 

bádání a způsoby jeho zprostředkovávání kolegům i jiným recipientům; a na personální politiku 

vědy.  Věda měla  napříště  skrze  politicky spolehlivé  lidi  sloužit  politickým cílům komunistické 

strany a legitimizovat její vládnutí prostřednictvím plánované popularizace.

V této domácí  konstelaci  dostala příležitost  k rozvoji  československá sinologie,  jejíž  zakladatel 

Jaroslav Průšek byl na to velmi dobře připraven: pravděpodobně již velmi brzy po osvobození se 

stal členem komunistické strany, jeho publikované texty byly více než slučitelné s požadovaným 

pokrokovým  duchem.  Jeho  motivace  byla  neotřesitelná,  na  dosah  bylo  uskutečnění  jeho  snu: 

možnost začít skutečně ve velkém pracovat na poznání země, jež mu od nejranějšího mládí zcela 

uhranula.
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Poválečná orientalistika byla již během válečných let připravena na zásadní impuls, jejž získala po 

skončení  druhé  světové  války  a  letech  následujících.  Archivní  prameny  uvádějí,  že  ještě  před 7

osvobozením  Československa  Rudou  armádou  se  scházel  ilegální  pracovní  výbor  Orientálního 

ústavu  a  formuloval  dokument,  v  němž  přední  orientalisté  načrtli  plány  dalšího  vývoje 

orientalistiky.  Již  v  tomto období  se  diskutovalo  o  věcech,  jež  jako projekt  nové orientalistiky 

představila redakce Nového Orientu v prvních poválečných číslech časopisu. Plány orientalistické a 

sinologické se do značné míry překrývají - v tom, co měla dokázat nová věda. Přestože jiné obory 

nezačínaly zdaleka od začátku, byl vzhledem k dobovému revolučnímu cítění nutný nový začátek 

na základě zcela změněné společenské konstelace - mezinárodně i na domácí půdě.

Orientalistika  jako  skupina  věd,  i  sinologie  samotná  se  po  válce  v  souvislosti  s  dynamickými 

společenskými změnami doma i v zemích svého zájmu proměňovaly z věd zaměřených filologicky 

na  vědy  zkoumající  současnost  těchto  zemí.  Současně  s  tím  docházelo  k  explicitní  reflexi 

osvobozovacího  boje  v  koloniálních  a  postkoloniálních  zemích,  jejž  měly  obory  „nové 

orientalistiky“ napříště  podporovat a jehož  étos korespondoval s náladou v Československu. Po 

únoru 1948 se tyto poválečné trendy znásobily. Sinologie se jako akademická disciplína zrodila 

právě v tomto kontextu.

Jaroslav Průšek - do roku 1945 

Do  roku  1945  se  Jaroslav  Průšek  na  studiích  v  západní  Evropě  seznámil  s  celou  dosavadní 

sinologickou vzdělaností a vyškolil se u nejlepších evropských sinologů nejen v pečlivé filologické 

práci  s  textem.  Na  studiích  v  Asii  přišel  do  nejbližšího  kontaktu  s  předmětem svého  zájmu a 

seznámil se s živými představiteli čínské kultury, stejně  jako s jejich jazykem a dílem. V těsně 

předválečných letech měl možnost vyučovat v Americe moderní čínskou literaturu. Válečná etapa 

posílila Průškovu levicovou orientaci a v tomto duchu vyvíjel i činnost směřující k budoucí práci v 

československé orientalistice.

Sinologie a Průšek po válce 

Poválečná  etapa  byla  pro  československou  sinologii  hektickým  budovatelským  obdobím  v 

nejvlastnějším smyslu toho slova. Průšek postupoval na kariérním žebříčku a ovládal funkce jak na 

univerzitě, tak později v Československé akademii věd. Přes všechny potíže se rozšiřovala výuka na 

 Například A AV ČR, fond Orientální ústav, karton 6, inv. č. 13, Orientalistika celkově. Orientalistika v osvobozeném 7

Československu. A AV ČR, fond Orientální ústav, karton 6, Přehledy a rozbory jednotlivých odvětví orientalistiky, 
Orientální ústav ČSAV.
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fakultě a počet studentů i vyučujících pozvolna stoupal. Pomalu se dařilo pokrýt širší a širší oblast 

sinologického výzkumu. Po únoru,  ale hlavně  po vzniku Čínské lidové republiky,  nastal  veliký 

rozmach politické podpory sinologie od nejvyšších stranických špiček.

Věda, popularizace a kulturní výměna jako 
propaganda od srdce

Stejně  jako  ostatní  vědy,  i  orientalistika  a  sinologie  měly  v  poúnorových  letech  důležitou 

propagandistickou  funkci  uskutečňovanou  prostřednictvím  popularizace.  Osvětová  činnost  se 

projevovala na několika různých úrovních, všechny ale přinesly i  zásadní důsledky pro podobu 

sinologie na dlouhá desetiletí  dopředu. Nejdůležitějšími vzájemně  provázanými složkami tohoto 

procesu  byly  popularizace  ve  smyslu  představení  Číny  v  souladu  s  proklamativně 

antiimperialistickým diskurzem, a kulturní  výměna,  jež  tuto popularizaci  živila,  podmiňovala,  a 

dodávala jí univerzální hodnotový rozměr. Zahrnovala veškeré aktivity od získávání a výměny knih, 

artefaktů  i  lektorů,  přes mnohaleté pobyty studentů  až  ke kulturním akcím a jejich oboustranné 

mediální reflexi v obou zemích.8

Součástí popularizace, jež byla zároveň propagandistickou prací v nejvlastnějším slova smyslu, byla 

kultura  podávaná  širokému  publiku  prostředky  snadno  přístupnými  a  jím  oblibovanými.  První 

generace sinologů  plánovitě  a uvědoměle vytvářela překlady čínské literatury. Ty navazovaly na 

tradici  založenou  Jaroslavem  Průškem  již  před  druhou  světovou  válkou  a  během  ní,  a  to 

nehovoříme pouze o Mathesiovi: Průšek je například autorem jednoho vůbec z prvních překladů  9

zakladatele  moderní  čínské  prózy  Lu  Xuna,  k  němuž  napsal  předmluvu  sám Lu  Xun.  Další 10

překlady uveřejňoval Průšek za války.11

 Sběr části materiálu v československých médiích provedla ve své bakalářské práci Jana Řeháčková. ŘEHÁČKOVÁ, 8

Jana.  Česko-čínské  vztahy  1945-1968  a  jejich  prezentace  v  dobovém  tisku.  Olomouc,  2001.  Bakalářská  práce. 
Univerzita Palackého Filosofická fakulta.

 PALÁT, Augustin. On the history of Czech Sinology from the end of 19th century to the present. In: Europe studies 9

China. Papers from an International Conference on the History of European Sinology. London: The Chiang Ching-kuo 
Foundation for International Scholarly Exchange, 1995, s. 26-44. ISBN: 978-0906610169. 

 LU, Xun. Vřava. Praha: Lidová kultura. 1937.10

 KONFUCIUS. Hovory Konfuciovy. Praha: Jan Laichter. 1940. Otázky a názory (Jan Laichter). PRŮŠEK, Jaroslav, 11

Bohumil MATHESIUS. Bohyně milosti, aneb, Jak zahubila vášeň řezbáře nefritu: povídka z tržišť a bazarů staré Číny 
- rozhraní XII. a XIII. století. Praha: Nakladatelské družstvo Máje, 1942.
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Kapitolu  uvádíme  exkurzem  do  čínské  politiky  zahraničních  věcí,  jíž  byly  rámovány  veškeré 

kontakty Komunistické strany Číny se zahraničím, která měla některé rysy shodné se Sovětským 

svazem,  ale  některá  specifika ji  činila  účinnější,  protože  působila  méně  agresivně  a  často  byla 

interpretována jako tradiční zdvořilost.

Kulturní a akademická výměna 

Kulturní zájem o Čínu u vzdělaných vrstev existoval už za první československé republiky. Během 

druhé světové války a v letech bezprostředně  následujících se emocionálně  prohloubil,  aby byl 

nakonec posílen pocitem příslušnosti do společně budovaného tábora socialistických zemí.

Pozitivní kulturní, ale i diplomatické kontakty probíhaly již před vznikem Čínské lidové republiky. 

Ukázali  jsme  na  vícero  příkladech,  že  vstřícnost  československé  akademické  i  politické 

reprezentace byla založena hlouběji než jenom na politických deklaracích. Styky na nejvyšší úrovni 

byly doprovázeny přítomností sinologů, ať již v roli tlumočníků nebo diplomatických pracovníků.

Samostatnou  oblastí  československo-čínské  spolupráce  byla  výměna  akademická,  v  jejíchž 

základech stály staré osobní vazby Jaroslava Průška na čínské přední intelektuály, z nichž se po 

vzniku ČLR staly významné figury čínského politického života.

Na přelomu let 1950 a 1951 Průšek vedl na základě  vládního rozhodnutí  kulturní delegaci do 12

ČLR.  Během pobytu měla delegace za úkol navázat styky s příslušnými čínskými organizacemi, 

především se snažit získat knihy pro zamýšlenou  čínskou knihovnu Orientálního ústavu. Delegace 13

především spolu s čínskými partnery zařídila výběr a nákup téměř třiceti tisíc svazků knih, hlavně 

pro studium čínské literatury, literární kritiky a historie, většinou titulů z třicetiletí následujícího po 

Májovém hnutí 1919. Tento materiál byl základem pro vybudování Lu Xunovy knihovny, která do 

60. let, kdy se v souvislosti se čínsko-sovětskou roztržkou kontakty zkomplikovaly až znemožnily, 

dosáhla počtu 55 tisíc svazků a 300 periodik. Do ČLR jel poté, jako delegát již za Československou 

akademii  věd,  ještě  dvakrát:  roku  1956  jako  člen  vědecké  delegace  domlouvající  spolupráci 

Československé a Čínské akademie věd, a roku 1960 vedl vědeckou delegaci do Koreje a Číny.  

Průškova delegace také připravila půdu pro nejdůležitější kulturní delegaci do ČLR v padesátých 

letech, která zajistila podpis bilaterální smlouvy o kulturní spolupráci obou zemí: vládní delegaci 

 AUK, fond FF UK, Personalie pedagogického sboru, Jaroslav Průšek, karton 51, inv. č. 611. Dopis na děkanát FF 12

UK.

 Myšlenka takové knihovny vznikla již během výše zmíněné čínské delegace vedené Guo Moruoem.13
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vedenou  Václavem Kopeckým v  roce  1952.  Na  základě  smlouvy  vznikaly  každoroční  plány 14

kulturní výměny, o jejichž  plnění zodpovědné strany referovaly v pravidelných přehledech.  Ty 15

svědčí o tom, že srovnatelné aktivity probíhaly na straně čínské i československé.

Poukázali jsme ale také na některé rysy, jež považujeme za důležité pro dokreslení kvantitativně 

bohaté kulturní výměny hlavně ve smyslu jejího politického významu jak na straně československé 

(věda ve službách ideologie), tak na straně čínské (kulturní výměna jako prostředek politiky waishi, 

zahraničních  věcí.  Praktické  důsledky čínské  politiky  zahraničních  věcí  jsme ilustrovali  dvěma 

způsoby: 1) zacházením s delegacemi, kterým byla předkládána ta podoba ČLR, jakou měly poté 

delegace v zahraničí prezentovat, a 2) případem menšího diplomatického skandálu, který způsobili 

českoslovenští  stipendisté,  kteří  demonstrativně  projevili  svou  nespokojenost  s  přístupem 

československých úřadů k jejich studiu. 

Podrobně se věnujeme dvěma domácím popularizačním platformám časopisu Nový Orient a Škole 

orientálních jazyků. Na případu materiálů z Nového Orientu dokládáme koexistenci staré i nové 

Číny  v  popularizačním  diskurzu  poválečných  i  poúnorových  let,  kde  se  texty  výrazně 

propagandistického  charakteru  vyskytovaly  ve  zvýšené  míře  především  kolem  významných 

politických událostí.

Průšek, tvůrce české Číny

Pro analýzu Průškovy tvorby čínského obrazu v československém prostředí a jeho proměňování 

sledujeme především jeho texty od předválečného období do února 1948, protože vykazují znaky 

důležité  pro  pochopení  kontinuity  pojetí  Číny  jako  objektu  specifického  vztahu,  které  trvá  i  v 

dalším, stalinistickém období. Texty z let těsně poúnorových a první poloviny padesátých let jsou 

pro nás zajímavé především tím, čím a jak navazují na texty předchozí, protože jinak pochopitelně 

vykazují mnohé rysy shodné s ideologicky poznamenanými texty všech ostatních věd. Je ale třeba 

říci,  že  Průškův  pohled  na  Čínu  a  její  kulturu  je  užitečné  pojímat  spíše  jako  kontinuální,  ale 

vrstevnatý. Časové milníky pocházející s politické historie potom mají spíše tu funkci, že vynesou z 

nejrůznějších  důvodů  na  povrch  tu  či  onu  vrstvu.  Vrstva  solidních  badatelských  výsledků 

 SLOBODNÍK, Martin. Hĺadač minulosti Ríše stredu v epoche apologétov „novej Číny“. In: JISL, Lumír, BĚLKA, 14

Luboš  a  Pavel  ŠINDELÁŘ,  edd.  Čínský  deník.  Brno:  Masarykova  univerzita,  2016,  s.  240-261.  ISBN 
978-80-210-8142-0.

 A MZV ČR, TO-O Čína 1945-1959, karton 18. 15
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postavených  na  důkladném  materiálovém  výzkumu  je  přítomna  vždy  (byť  ji  ve  vyhrocených 

případech přece jenom degraduje převaha ideologických jazykových prostředků).

Klíčem k výběru relevantních jazykových prostředků  nám byl  fakt,  že se vzhledem k velkému 

množství popularizačních textů Jaroslav Průšek pochopitelně mnohdy opakoval, často za použití 

doslova shodných výrazů. Jsme přesvědčeni, že závěry plynoucí z našeho pečlivého čtení a selekce 

opakujících  se  pojmových  vzorců  budou  případnou  budoucí  kvantitativní  analýzou  Průškem 

používaných  jazykových  prostředků  potvrzeny,  byť  dozajista  i  zajímavě  rozšířeny  a 

diverzifikovány.

Průšek populárně-naučných textů je autorským subjektem angažovaným, zaujatým, expresivním a 

emocionálním.  I  v  popisných  pasážích  těchto  textů,  opřených  o  seriózní  výzkum,  sahá  k 

explicitnímu, a velmi často expresivnímu, hodnocení popisovaných skutečností. Nápadná je jejich 

emocionální náplň,  která dokládá hluboký osobní zájem autora na sledovaném předmětu a jeho 16

autentickou  osobní  angažovanost  na  pojednávané  problematice.  Emocionální  aspekt  je  v 17

Průškových  textech  populárně-naučných  žánrů  přítomen  hlavně  prostřednictvím  lexika:  slovní 

zásoba charakterizovatelná jako citově zabarvená může mít důsledky pro celkové vyznění textu na 

emocionální škále, přičemž cílem analytického vědeckého textu je popis skutečnosti postavený na 

zjištěných faktech nejrůznějšího řádu.

Implicitní působení obsažené ve výběru výrazů (na všech jazykových úrovních) jsme se následně 

pokusili  uchopit  prostřednictvím  analýzy  nejprominentnějších  a  nejčastějších  metaforických 

vyjádření (na základě teorie metafory George Lakoffa).

Jaroslav Průšek od samého začátku svého vztahu k Číně  tuto zemi vnímal a  předpokládanému 

recipientovi svých textů předkládal v perspektivě srovnávací, jeho texty konstruují obraz Číny a 

čínské civilizace a  kultury na podkladu uvažování  o  civilizaci  západní,  především evropské.  V 

souladu s dobovým orientalismem i okcidentalismem, tedy tíhnutím k Východu a až nenávistí k 

Západu, na kteréžto dva rozšířené pohledy na Čínu upozorňuje ve svém článku Rudolf Fürst,  byla 18

 Často je to právě tento Průškův expresivní styl, co rámuje jeho jinak odborně fundované články populárně. U čistě 16

vědeckých  textů,  určených  například  pro  zahraniční  expertní  publikum,  se  samozřejmě  předpokládá,  že  jejich 
analytický charakter schová hlas “autorského subjektu” alespoň na nižších, nejrozpoznatelnějších rovinách jazykového 
vyjadřování.

 Při hodnocení jejich působivosti se neopíráme jen o zážitek z vlastního čtení, ale i o hodnocení ostatních čtenářů, 17

například narátorů v orálně-historické části naší práce.

 FÜRST,  Rudolf.  Politické  vnímání  Číny  v  Čechách:  mezi  věcností  a  nevěcností,  mezi  orientalismem  a 18

okcidentalismem. Mezinárodní vztahy. 2005, 40(3), 24-43.
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Čína Průškovi protikladem a alternativou k tomu, co představuje naše evropská/západní civilizace. 

Pokud je to tak, že prostřednictvím vztahu k odlišnému druhému (alterity) „osaháváme“, budujeme 

i  popisujeme svou  vlastní  identitu,  resp.  „vytváření  vlastní  identity  je  aktem vztahování  se  ke 

komplementárně konstruovanému ,druhému’“,  pak je Jaroslav Průšek dobrým příkladem toho, jak 19

prostřednictvím zrcadla bedlivě konstruované čínské jinakosti vytvořit i obraz evropské identity.20

Dichotomie Východu a Západu byla základem, na němž stavěl své pojetí Číny a čínské kultury už 

před  válkou,  a  ve  vyhrocené  podobě  za  války.  Ilustrujme  tento  diskurzivní  proces  nejprve  na 

krátkých textech, jimiž Průšek doprovodil parafráze staré čínské poezie, na nichž spolupracoval s 

Bohumilem Mathesiem - Zpěvy staré Číny.  Průškovy texty korespondují s doprovodnými texty 21

přebásnitele:  pojetí  polarity  Východu a  Západu se  u  obou přes  všechny rozdíly  dané  odlišnou 

generační i profesní příslušností překrývá.

Zpěvům staré Číny, a tím i Bohumilu Mathesiovi, věnujeme poměrně značný prostor z několika 

podle  nás  legitimních  důvodů:  jsou  plodem  vnitřní  spřízněnosti  Jaroslava  Průška  a  Bohumila 

Mathesia jako příslušníků dvou různých generací - a to, v čem jsou tito dva muži spřízněni, je v 

něčem  typické  pro  obě  generace,  jež  oba  zastupují.  Dále  je  spolupráce  sinologa  a  básníka 

precedentem,  na  jehož  základě  byla  čínská  poezie  představována  veřejnosti  i  nadále  (viz 

překladatelské dvojice Palát -  Hrubín, Štroblová - Kolmaš,  Vladislav - Černá a další),  což  dále 

utvrzuje Mathesiem rozvržené a Průškem potvrzené pojetí poezie jako obsahu za jazykem: obsahu 

přístupného univerzálně lidem všech kultur, skrytého za slovy, jenž je zprostředkován odborným 

sinologem básníku, který jej uhladí do poetické řeči.22

 ŘEZNÍKOVÁ, Lenka. Identita/alterita. In STORCHOVÁ, Lucie. Koncepty a dějiny: proměny pojmů  v současné 19

historické vědě. Praha: Scriptorium, 2014, s. 233. ISBN 978-80-87271-87-2.

 LOMOVÁ, Olga a Anna ZÁDRAPOVÁ. “The Songs of Ancient China”: The Myth of “The Other” Appropriated by 20

an Emerging Sinology. In: Sinology in Post-Communist States. Views from the Czech Republic, Mongolia, Poland, and 
Russia. Hong Kong: Chinese University Press, 2016, s. 189-213.

 Tato kapitola zčásti vychází z naší diplomové práce o překládání tradiční čínské poezie v českém kontextu. 21

 Mnozí tlumočitelé čínské poezie si nakonec vystačili s oněmi předpokládanými obsahy a básnili už dokonce bez 22

pomoci  odborníků.  Viz ZÁDRAPOVÁ, Anna.  Čínská poezie česky.  Praha,  2009.  Nepublikovaná diplomová práce. 
Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Ústav Dálného východu.
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A konečně  legitimní  je  zabývat  se  Zpěvy  i  z  toho  důvodu,  že  tvořily  jeden  z  nejdůležitějších 

textových artefaktů dostupných široké veřejnosti, na nichž se budoval obraz čínské poezie a čínské 

kultury vůbec, a tím stvrzoval sinoromantický  obraz Číny jako celku.23 24

U obou, Průška i Mathesia, je artikulována potřeba světa lepšího, než je ten, v němž jim je dáno žít: 

jen  Mathesiovu  potřebu  hledání  dokonalejšího  světa  formovalo  trauma  první  světové  války, 

Průškovo hledání  (a nalézání)  řešení  pro vnímanou krizi  jeho světa  katalyzovala druhá světová 

válka. Touto potřebou jakési snové reality se z Číny stala projekční plocha pro všechno, co chybělo 

v turbulentní skutečnosti okupovaného Československa. V této zkušenosti se Mathesius, narozený 

roku  1888,  sešel  s  o  generaci  mladším  Jaroslavem Průškem,  kterého  můžeme považovat  za  v 

mnohém  typického   představitele  splynutí  několika  generačních  uskupení:  generace  „světové 25

hospodářské krize“, generace „totálního nasazení“ nebo generace „mládí komunismu“.

Jsme přesvědčeni, že čínskou poezii mohli Průšek s Mathesiem pověřit  úkolem zaplnit prázdno 

v duši příslušníka otřesené západní civilizace  jednak proto, že ji stále ještě velmi málo znali, ale  - 

částečně v souvislosti s tím - i proto, že byla dostatečně časově i prostorově vzdálená, jiná a cizí. 

Dotek věčnosti byl stejně válkou poznamenanými Průškem a Mathesiem hledán tam, kde vzhledem 

k  potřebám  své  kultury  viděli  a  chtěli  vidět  starobylé,  tradičně  kolektivistické,  harmonicky 

uspořádané společenství, kde každý zná své místo a jde mu jen o to, jak v něm spokojeně fungovat 

jako částečka neodlišená od ostatních.

Rozebráním některých Průškových charakteristických metaforických vyjádření na základě  teorie 

metafory  vyvinuté  Georgem  Lakoffem  ilustrujeme  konzistentnost  jeho  pohledu  na  Čínu, 

definovaného pojmy jako velikost, stabilita: Zkušenostní báze manipulace s obrovskými předměty 

umožňuje velikost Číny dát do souvislosti s odolností, houževnatostí a pevností národa (a jeho lidí) 

a celkovou stabilitou. Tyto charakteristiky jsou dalšími úhelnými kameny Průškova konstruktu Číny 

v protikladu k Evropě. V dalších vyjádřeních se zase metaforicky konkretizuje především protiklad 

technického (Evropa, evropský dobyvatel) a přírodního (Čína, čínský domorodec), přičemž druhé je 

prvním  „pohlcováno“:  čínské  prostředí  je  džungle/moře,  která  zarůstá  /zaplavuje  evropské 

 Pojem, jejž razí sinolog Lukáš Zádrapa pro označení rozšířeného jevu nereflektované romantizace líbivých čínských 23

kulturních elementů nazíraných zcela bez snahy o pochopení kontextu.

 Korespondence literárního znakového systému Zpěvů staré Číny se znakovým systémem čínského výtvarného umění 24

(-  a  ovšem jeho  “překladů”  české  provenience),  tolik  populárního  za  první  republiky,  je  mimo obzor  této  práce. 
Samozřejmostí u vydání čínské poezie ale byl i adekvátní doprovod “čínských” ilustrací.

 Havelka, M.: Česká kultura a politika před různými horizonty generační zkušenosti. In: HAVELKA, Miloš. Ideje, 25

dějiny, společnost: studie k historické sociologii vědění. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury (CDK), 2010, 
s. 336-361. Dějiny a kultura. ISBN 978-80-7325-220-5.
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koloniální objekty. Domníváme se, že kvantitativní výzkum Průškovy metaforiky by přinesl další 

zajímavé závěry. Je to právě metaforika v jazyce, která nese hlubší významové vrstvy zejména v 

případě metafor automatizovaných, a je to právě metaforika, v níž spočívá značná část kontinuity 

Průškova dynamického diskurzu o Číně.

Průsečíky vyprávění pamětníků

Tato kapitola vychází z rozhovorů s pamětníky počátků československé sinologie. Potvrdilo se nám, 

že podstatnou roli v běžném životě lidí v dané době hrály aktivně budované a aplikované strategie 

přežití v konfrontaci s představiteli moci. Zajímalo nás, jaké strategie to byly a jak konkrétně v 

osobním životě fungovaly.

Naším cílem bylo především zjistit, co z žité historie pamětníci uchovali ve své paměti, zda lze v 

předivu jejich vyprávění nalézt nějaké společné body nebo linie, nebo dobrat se prostřednictvím 

vyprávění  o  životním příběhu  narátorů  co  nejširšího  spektra  aktérských  interpretací  zkušeností 

z  daného období. V korpusu rozhovorů,  směsici soukromých reprezentací části dějin 20. století, 

jsme si přály hlavně najít odpovědi na (záměrně naivně položené) následující otázky: 

Jaká motivace vedla lidi této generace ke studiu Číny a zda se potvrdí náš výchozí předpoklad o 

tom, že nešlo zdaleka jenom o pragmatismus, natož politický pragmatismus; 

V souvislosti s tím z jakých zdrojů a jakými komunikačními kanály získávali prvotní informace o 

Číně; jak konkrétně se uskutečňovala výuka v prvních poválečných letech; 

Zda měla soudobá politická situace přímý vliv na veškeré kurikulum na katedře Dálného východu; 

jaké učební materiály se používaly. 

Kromě  toho  nás  zajímaly  specifické  okolnosti,  za  kterých  se  odehrávaly  kontakty  s   Číňany. 

Všechny tyto dílčí otázky směřovaly k  jedné otázce obecné: jak se dobová geopolitická výhoda 

spojila  s   konkrétními  příležitostmi  a  konkrétními  osobnostními  charakteristikami  jednotlivých 

akademických pracovníků, aby výsledkem byla kvalitní vědecká práce?

Důležitým  pramenem  byly  dále  i  rozhovory  uskutečněné  Ivanou  Bakešovou  a  ostatními 

sinoložkami, a také ze vzpomínkových textů z různých období, dostupných v časopisech a jinde.

I při nízkém počtu narátorů a výchozím respektování jejich individuality lze samozřejmě vysledovat 

dílčí  shody ve formujících „průsečících vlivů“,  stejně  jako ve shodných rysech postavených na 
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kolektivní příslušnosti a potažmo kolektivní paměti. Kolektivní paměť se v našem případě odrazila 

v  přítomnosti  několika zásadních motivů,  jež  se  vyskytují  v   rozhovorech opakovaně  a  u  nichž 

existuje korelace s ostatními prameny. 

Na počátku rozhovorů jsem předpokládala, že těmito body v různé míře u různých mluvčích budou: 

především vysoké hodnocení role osobnosti  Jaroslava Průška - Průšek jako „spiritus movens et 

agens“ ;  fascinace  Čínou,  nadšení  ke  studiu;  kulturní  motivace  ke  studiu  oboru;  odmítání 26

politického  řízení  nebo  vlivu  a  vnější  cenzury  sinologie  v  předmětné  době  –  až  na  jednoho 

respondenta nikdo nevyslovil  názor,  že Průšek se řídil  ve svých činech dle politické situace;  a 

ocenění přímých kontaktů  s  Číňany a jejich prostřednictvím živých styků  se soudobou Čínou.  27

Tento náš předpoklad se víceméně potvrdil u skupiny „akademických“ sinologů, kteří byli vedeni 

primárně  zájmem o  Čínu,  ale  hlavně  její  kulturu.  V ostatních  skupinách,  například  u  studentů 

zahraničního obchodu či politiky, ustupuje ve vyprávěních Jaroslav Průšek do pozadí, ale fascinace 

a nadšení Čínou zůstávají přítomny.

 Titul  propůjčený  Průškovi  jeho  žákem a  celoživotní  pravou  rukou  A.  Palátem v  oslavném výročním článku  k 26

Průškovým šedesátinám. PALÁT, Augustin. Jaroslav Průšek sexagenarian. Archiv Orientální. 1966, 34, 481- 493.

 Kontakty s Číňany, jejich procedurální podoba a rozrůzněnost v době vzniku a formování sinologie (i před ním) 27

budou předmětem samostatné kapitoly.
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Závěr

Tato  práce  chtěla  být  příspěvkem  k  debatě  o  československých  padesátých  letech  20.  století, 

zejména o situaci ve sféře vědy a kultury ovlivněné dobovou ideologií a politickou situací. Cílem 

bylo  pojmenovat  stěžejní  faktory  podílející  se  na  vzniku  a  počátečním  vývoji  československé 

sinologie ve specifické situaci padesátých let, kdy došlo souhrou dějinných okolností i zásluhou 

individuální práce aktérů k založení vědního oboru sinologie.

Naší hlavní otázkou bylo, které faktory ve vzájemném působení se na celém procesu podílely, a 

jakou roli v něm hráli aktéři: zda se pohybovali mezi těmito okolnostmi, zda jimi byli strháváni, 

nebo zda a případně jak je pomáhali vytvářet či proměňovat. Tato mezní problematika se ukázala 

být stejnou měrou zajímavá jako náročná.

Pohybuje se na pomezí dějin myšlení, dějin mentalit (a dokonce psychologie) a politických dějin, a 

právě pro mezní charakter problému neexistuje v sociální historii - a snad ani nemůže existovat - k 

jeho zpracování univerzální metodologické instrumentárium.  28

Za první přínos své práce považujeme zařazení a hlavně docenění „hodnot“ jako hlavních motivací 

jednání  historických  aktérů,  motivací,  v  nichž  se  v  ne  vždy  přehledném spletenci  potkávají  a 

střetávají  hodnoty  založené  na  nejtriviálnějších  potřebách  s  hodnotami,  které  dělají  člověka 

člověkem a vytvářejí jeho etický rozměr. Hodnoty a zacházení s nimi jsou jednak důležitou součástí 

individuálního psychologického profilu člověka, ale také obsahem dobové mentality a nástrojem 

vyjednávání skupin společenských aktérů. Konkrétně: Aktéry budování československé sinologie 

jsme  zasadili  do  hodnotového  kontextu  doby,  samozřejmě  včetně  kontinuit  z  desetiletí 

předcházejících.  Vyplynula  tak  najevo  organická  souvislost  budovaného  „exotického“  oboru  s 

problematikou české identity, politické orientace Československa i prožitých národních traumat - 

což  ve svém úhrnu vytvořilo dojem ne-li  nutného převratu,  nebo alespoň  radikální společenské 

proměny.

Vzhledem k široce sdílenému přesvědčení o nutnosti probíhajícího osvobozovacího boje (nejen) v 

československé společnosti  hrála právě  orientalistika -  coby věda o probouzejících se národech 

postižených kolonialismem - prominentní roli. Sinologie potom v našem prostředí o to více, že - jak 

ukazujeme především v kapitole o Průškovi coby tvůrci české Číny - měla v československé kultuře 

 RÁKOSNÍK, Jakub, Matěj SPURNÝ a Jiří ŠTAIF. Milníky moderních českých dějin: krize konsenzu a legitimity v 28

letech 1848-1989. Praha: Argo, 2018, s. 299. ISBN 978-80-257-2518-4.
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již vybudováno příznivě naladěné publikum zvyklé z první republiky recipovat čínské umění a z 

druhé světové války číst překlady čínské tradiční poezie. Toto publikum se poté v době poválečné 

stalo publikem pro popularizaci výstupů nové, antiimperialistické orientalistiky a sinologie, která po 

únoru 1948 dostala velkou roli v legitimizaci a propagandě nového politického režimu.

Za nejdůležitější  přínos své práce tedy považujeme, že jsme rodící se sinologii  představili  jako 

nedílnou  součást  těchto  společenských  transformačních  procesů,  které  znamenaly  právě  také 

přehodnocování funkce vědy a role vědců. Právě tak jsme Jaroslava Průška jako konstitutivní prvek 

oborové paměti propojili (prostřednictvím závěrů získaných mj. z textové a diskurzivní analýzy) s 

dobovým  děním,  aniž  bychom  se  dopustili  laciných  skandalizací  a  odsudků.  Na  konkrétních 

aktérech - ale na Jaroslavu Průškovi především - v jedné konkrétní profesi jsme plasticky ukázali, 

jak široké pracovní pole mohli opanovat ti, kdo se kombinací hlubokého osobního přesvědčení o 

komunistické  cestě  vpřed,  dobového  -  ve  vlastním  slova  smyslu  budovatelského  -  nadšení  a 

konečně komunikační šikovnosti dostali mezi akademické elity.

Považujeme svou prací za prokázané, že poúnorový režim potřeboval Průška, a Průšek potřeboval 

poúnorový  režim.  Sinologie  dostala  za  Průškovu  loajalitu,  a  také  za  celooborovou 

propagandistickou práci,  skutečně  mnoho:  kulturní  výměnu,  která  znamenala  štědré  zásobování 

sinologických knihoven, stejně jako vládní stipendia na studium v ČLR - nejen pro budoucí kádry 

ve  státní  správě,  ale  i  pro  sinology  -  a  někdy  i  pracovní  příležitosti  pro  absolventy,  nebo 

přinejmenším možnost o těchto příležitostech vyjednávat. Podle náznaků v literatuře i pramenech 

však byl vztah představitelů vládnoucího režimu k akademickému prostředí, a to i k Průškovi, přece 

jenom  značně  rezervovaný,  nepanovala  zde  v  žádném  případě  stoprocentní  důvěra.  Tato 

rezervovanost  mohla  být  v  případě  sinologie  spoluzpůsobena  nejistotou  československých 

stranických špiček ohledně dynamiky sovětsko-čínských vztahů.  Na tomto poli vidíme potenciál 

pro  další  výzkum,  který  přesněji  objasní  konkrétní  podobu  vztahů  mezi  loajálními  akademiky, 

dokonce členy strany, a stranickou byrokracií - v naší práci jsme viděli příklady některých podob 

vyjednávání, ale domníváme se, že pro určení konkrétních prostředků a zobecnění vyjednávacích 

strategií zůstává do budoucna zajímavý prostor.  

Dvousečná role československých vládních stranických aktérů je v naší práci ilustrována především 

figurami Václava Kopeckého a Zdeňka Nejedlého, jejichž osobní záliba v Číně (záliba zcela jiné 

kvality než záliba Průškova a jeho žáků), byla jedním z důležitých faktorů podpory institucionální 

sinologie, což při vědomí tragické role, kterou oba jmenovaní politici sehráli, dále komplikuje obraz 

začátků  naší  vědy.  Výzkum,  jehož  možnosti  jsme  naznačili  v  předchozím  odstavci,  bude 
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pravděpodobně vyžadovat také upřesnění typu Václava Kopeckého jako politika, ale stejně tak roli 

politiků v nižších vrstvách stranické hierarchie, kteří - jak dle náznaků v pramenech předpokládáme 

- byli důležitými praktickými vykonavateli často teatrálních vizí stranických špiček.

Důležitým  momentem  naší  práce  je,  domníváme  se,  i  zařazení  principů  práce  politických/

stranických aktérů na čínské straně, které mělo jasné důsledky pro jednání aktérů českých. Toto 

téma si  pro své naléhavé přesahy do přítomnosti  žádá řádné další  budoucí  zpracování.  Striktní 

management styků se zahraničím hrál zcela rozhodující roli v tom, s jakou Čínou se setkávalo to 

málo „připuštěných“ zahraničních návštěvníků, včetně akademiků a studentů, kteří se měli Čínou 

vědecky  zabývat.  Třebaže  víme,  že  mnozí  českoslovenští  delegáti  v  ČLR,  tedy  objekty  této 

organizované  manipulace,  si  byli  vědomi,  že  je  jim  předkládáno  jenom  to,  co  mohou  vidět, 

požadovanou hru hráli z nejrůznějších důvodů nadále. (Práce se zahraničím a cizinci sehrává stejně 

důležitou roli i dnes, byť jsou tyto politiky čínskou stranou implementovány jiným způsobem.)

Jsme  na  základě  pramenného  studia  přesvědčeni,  že  Jaroslav  Průšek  byl  nejméně  po  několik 

prvních let přesvědčeným komunistou uvědoměle a nesmírně obratně těžícím příležitost, jíž se mu v 

podobě politického spojenectví Československa a ČLR dostalo. Jako člověk s vysokým intelektem 

a pěstovanou badatelskou disciplinou dovedl rozlišit důkladnou práci od podvodu, a důkladné práce 

si vážil a oceňoval ji bez ohledu na politické názory autora. Tímto osobním vkladem zaštiťoval své 

svěřence před případnou nepřízní doby. Při vší Průškově loajalitě k režimu i schopnosti „kreativně“ 

používat  ideologické  floskule  se  tak  československá  sinologie  pod  jeho  vedením snažila  uhájit 

každou  píď  vědy  zbavené  prvoplánové  ideologické  služebnosti  a  věnovat  se  vědecké  práci 

nesvázané apriori daným politicky formulovaným východiskem. Naše analýza Průškových textů 

napříč  celým  sledovaným  obdobím,  stejně  jako  analýza  obrazu  Číny,  jehož  byl  zejména  na 

stránkách  časopisu  Nový  Orient  významným  spoluautorem,  vedou  k  závěru,  že  zakladateli 

československé  sinologie  byly  hnacím motorem stejnou  měrou  práce  spojená  s  objevováním a 

poznáváním  jako  racionálně  promyšlená  i  emocionálně  prožitá  potřeba  angažovat  se  na 

společenském dění.

Předmět svého bádání považoval za nedílnou součást svého života. Živě vnímal současnost, ale cítil 

stejně  naléhavou  potřebu  studovat  i  hlubokou  minulost,  a  blízký  badatelský  kontakt  s  čínskou 

literaturou a čínským jazykem, možná stejně jako osobní otevřenost ke studentům přicházejícím z 

různých  ideových  zázemí,  korigovala  celkové  vyznění  jeho  díla  i  v  dobách  silné  ideologizace 

vědeckého diskurzu.
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Podobný závěr nám vyplynul z naslouchání hlasům těch, kteří se námi sledovaných zápasů přímo 

účastnili. Konstruované průsečíky jejich životopisných vyprávění jsou, jak tato metafora napovídá, 

pokusem o rámcové postižení kolektivně reflektovaných „míst paměti“ rozeznatelných v množství 

individuálních osudů. Jsme přesvědčeni, že uchování něčeho ve vzpomínkách, stejně jako vypuštění 

něčeho jiného z nich, i prezentace nebo zamlčení, mají i přes tlak politik paměti velkou vypovídací 

hodnotu a je možné s jejich pomocí rekonstruovat, co vedlo aktéry k jakému jednání. 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