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Sinolog amatér 
O českých překladech z čínštiny „z druhé ruky“ 
Jan Beran

Prvotním impulsem k tomuto článku se pro mě stal nový český překlad staročínského taoistického textu Tao-te-ťing, který podle tradice sepsal Lao-c’ neboli Starý mistr. Jeho autorem je Václav Cílek a kniha vyšla v nakladatelství Dokořán v březnu letošního roku. Václav Cílek — to jméno mi bylo zároveň známé i neznámé. No, sinolog to není, to bych ho musel znát lépe. Až po chvíli jsem si uvědomil, že Václava Cílka skutečně znám, a to nikoli z jeho populární krajinářsko-ekologické knihy Krajiny vnitřní a vnější, která je svým obsahem blízká jeho oboru (geolog, vědecký pracovník Geologického ústavu AV ČR), ale jako autora knihy Mrtvá kočka, která kdysi vyšla v Pražské imaginaci. Mrtvá kočka je sbírkou japonských zenových kóanů. Autor ji přeložil z různých anglických překladů… 

„Exaktní“ metoda 

Udělejme si malou exkurzi do světa ctitelů Číny a čínské kultury z řad tzv. neodborníků, tedy těch, kdo neměli příležitost studovat čínštinu a obor podivně nazvaný sinologie, ale přes tento svůj handicap se snažili a snaží číst čínské texty alespoň v překladech do cizích jazyků (když jich v češtině máme přes nemalý počet skutečných sinologů stále nedostatek) a pak je dále zprostředkovávat jiným českým zájemcům o východní kultury, jejichž možnosti jsou třeba ještě skrovnější. Tak vznikají překlady z překladů, překlady „z druhé ruky“. Odborní sinologové je povětšinou přecházejí mlčením a nezájmem, případně je přímo odsuzují jako falešné nebo přinejmenším zkreslující. A řekněme rovnou, že často mají pravdu. 

Kdy a proč tento fenomén vlastně vznikl? Co se čínské duchovní literatury týče, snahy o její zprostředkování českému čtenáři začaly už v devatenáctém století. Na jejich počátku stojí český politik, vychovatel a historik filozofie (můžeme-li to tak říci) František Čupr. Svým studiem „východních náboženství a filozofií“ sledoval moderní dobový trend pozitivistického chápání náboženství jako čistě člověkem vytvořeného, tedy kulturního fenoménu, nikoli jako čehosi „shora seslaného“, „zvnějšku daného“. Ve svém rozsáhlém spisu Učení staroindické (1878) překládá z francouzských a německých překladů některé čínské buddhistické, konfuciánské i taoistické texty. Kromě překladů textů čínských tu nacházíme i texty indické a blízkovýchodní. Za povšimnutí stojí zejména metoda, kterou autor zvolil při překladu taoistického textu Tao-te-ťing. Nepřekládal totiž pouze z jedné předlohy, ale za základ svého českého překladu použil Plaencknerův překlad německý (1870), který v místech, která považoval za nesprávně vyložená, „opravoval“ francouzským překladem Julienovým (1842). Čili použil jednoduchou srovnávací metodu, v níž mu pramenem nebyl originální čínský text, ale až jeho překlady. Měl-li volit mezi dvěma rozdílnými výklady určitého místa v textu, řídil se pouze vlastním citem a povšechnou znalostí taoistického učení. Samozřejmě nikdy neměl možnost zjistit, jaký je vztah jeho výsledného překladu k původnímu textu. Založil tím v českém prostředí metodu, jež na první pohled vyhlížela docela exaktně a kterou měli napříště mnozí napodobit. 

Samizdat 

Koncem devatenáctého a v první polovině dvacátého století v českých zemích vzniklo a bylo vydáno mnoho překladů a různých úprav čínských románů a povídek, které se k nám dostaly přes jiné evropské jazyky. Třeba Václav Petrů přeložil podle Journal Asiatic soubor povídek Přátelé až do smrti. Čuang-seng a jeho choť Tien-ši, později velmi oblíbené čínské básně byly k nám v roce 1902 uvedeny Jaroslavem Pšeničkou (Ze staré čínské poesie), který je přeložil z francouzštiny. Velký čínský román Všichni lidé jsou bratři podle anglického překladu Pearl Buckové přeložili v roce 1937 Marie Nováková, M. Matoušková a Zdeněk Vančura. To jsou jen tři příklady za mnohé. Mezitím se už také objevili první čeští orientalisté, kteří ovládli čínštinu natolik, aby z ní byli schopni překládat přímo. Vůbec prvním byl geniální lingvista a svého času rektor Karlovy univerzity profesor Rudolf Dvořák. Jeho překlady Tao-te-ťingu a klasických konfuciánských knih překvapivě neztratily svou platnost a inspirační sílu dodnes. Mezeru vzniklou po jeho smrti v roce 1920 zaplnil až asi o dvacet let později zakladatel české sinologické školy Jaroslav Průšek, který pak překládal čínské texty různých žánrů a z různých dob od sociálně-filozofické literatury (konfuciánské Hovory), přes romány (Putování Starého Chromce), povídky (např. Pchu Sung-lingovy Zkazky o šesteru cest osudu), až po spolupráci s Bohumilem Mathesiem na přebásnění staročínské poezie (Zpěvy staré Číny). 
Významným faktorem vzniku překladů „z druhé ruky“ byla později nepřirozená situace naší společnosti, knižního trhu a veřejných knihoven v průběhu čtyřicetileté socialistické éry. Možnost nákupu i vypůjčení cizojazyčných knih byla velmi omezená, kvalitní znalost cizího jazyka (včetně ruštiny) byla mezi lidmi celkem vzácná, navíc zejména v období normalizace díla některých překladatelů nemohla vycházet. Když se tedy v těch dobách někdo s příslušným zájmem o věc dostal ke vzácnému titulu, jako byl řekněme Wilhelmův překlad Knihy proměn, přeložil jej do (mnohdy kostrbaté) češtiny a vlastnoručně jej pak v několika průklepových kopiích rozmnožil na psacím stroji, případně okopíroval na kopírce. A překladatelský samizdat byl na světě! Autora přitom nijak netrápil třeba fakt, že překládá z anglického textu, ačkoli Richard Wilhelm byl Němec a překládal z čínštiny do němčiny. Čili náš český překlad není z druhé, ale ze třetí ruky. To však bylo našemu překladateli celkem lhostejné, neboť jeho cílem bylo předat okruhu přátel text, který považoval za významný. Charakteristická je pro samizdatové překlady z předlistopadové éry (v kterémžto trendu pokračují některá vydavatelství dodnes) pokulhávající čeština, zhusta ve své větné stavbě ovlivněná cizojazyčnou předlohou. Dále je to naprostá nejednotnost až chaotičnost přepisů čínských, sanskrtských, pálijských, japonských, korejských a vietnamských pojmů, názvů a osobních jmen. Přepisy se různí i v rámci jediného textu, nemluvě vůbec třeba o celé antologii. Někde se pojmy ohýbají, mnohdy značně bizarně, jinde zůstávají v základním tvaru. Anebo se obě metody mísí. 

Dlouhá cesta k čínskému textu 

Jakkoli z per nesinologů povstaly nepovedené či nedotažené překlady, byly a jsou zde i překlady celkem povedené a pravdivě tlumočící originál. Tak vydal Jiří Navrátil počátkem devadesátých let překlad Tao-te-ťingu a výbor z Mistra Čuanga (Ve světě taoismu). Tak básník Vladimír Holan po svém tlumočil staročínskou poezii podle francouzských překladů (Melancholie). Směsí umění a mýlky a vůbec samostatnou kapitolou v úvahách o překladatelském diletantismu je dílo zemědělského odborníka a talentovaného spisovatele Ferdinanda Stočese. Ten své čínské básně a jejich výklad nepřebírá jen z cizojazyčných překladů, ale prostřednictvím vlastní svébytné (svévolné?) analýzy (znak po znaku), slovníku a čínských přátel překládá přímo z klasické čínštiny. Zde je třeba říci, že čtení básně v klasické čínštině je náročným úkolem pro rodilého Číňana s dobrým vzděláním a tvrdým oříškem i pro pokročilého studenta čínštiny. Oba k tomu potřebují pomoc učitele a podrobných komentářů, aby jim smysl skrytý v propracované symbolice textu a jeho gramatické struktuře neunikl. 
Na tomto místě si dovolím malou osobní odbočku, která snad pomůže blíže objasnit relativní hodnotu výše nastíněných překladatelských možností a pozic. Problematiku „překladů z druhé ruky“ jsem si svého času prožil na vlastní kůži. Nejprve to bylo v postavení víceméně nepoučeného překladatele původem čínského textu v angličtině nebo v ruštině, který překládá pro vlastní potřebu, aby daný text pochopil. Později jsem jako začínající student čínštiny překládal znak po znaku se slovníkem v ruce a víceméně podle citu a srovnáváním s jinými překlady vybíral vhodné významy. Až po létech jsem postupně dosáhl hlubšího vhledu do jednotlivých vrstev textu a viděl jsem jednotlivá slova v jejich gramatických vztazích. Srovnám-li dnes takto vnímaný čínský text se svými ranými poznámkami a překlady, nacházím v nich množství až komických chyb a nesprávných interpretací. Zároveň však vím, že jsem svého času neměl možnost tyto nedostatky odhalit. Na základě čeho jsem se měl objektivně rozhodovat mezi odlišnými interpretacemi různých překladatelů a vykladatelů? 

K Václavu Cílkovi 

Ale vraťme se teď smyčkou k Václavu Cílkovi a jeho novému překladu Tao-te-ťingu. Jaký vlastně je? Výběrem zdrojových textů rozhodně moderní. Lynnův anglický překlad The Classic of the Way and Virtue … as Interpreted by Wang Bi pochází z roku 1999 a je pokládán za velmi dobrý, Henricksův překlad kosmogonické třetí knihy Tao-te-ťingu jménem The Great One Gave Birth to Water (Velké Jedno zrodilo vodu), nalezené teprve v roce 1993, vyšel jako žhavá novinka v roce 2000. Na můj vkus Cílek už podtitulem své knihy O tajemství hlubším než hlubina sama poněkud příliš akcentuje rozměr tajemnosti, tajuplnosti Cesty Tao, která nám tak připadá „více metafyzickou“ a odlehlejší, než by bylo nutné, ale tato interpretace je zcela v souladu s Wang Piho výkladem, který text na mnoha místech doprovází. Cílkův jazyk je svěží a celkem věrný jak anglické předloze, tak české větné stavbě. Knihu doplňuje Wang Piho úvod k Tao-te-ťingu a životopis Starého mistra podle historika S’-ma Čchiena. Nechybí ani doslov a soupis literatury, ze které autor vycházel. Text doprovázejí naivní ilustrace a abstraktní obrazy, jejichž hodnocení závisí na osobním vkusu. Každopádně však zase jednou máme českou knihu, která docela věrně vystihuje výsek čínské kultury a myšlení, jež pro nás mohou být velkým zdrojem inspirace. 
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