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Cesty k branám 


Řekneme-li o nějakém myšlenkové systému, že je „exotický“, vyjadřujeme tím zároveň svůj vztah k němu – doslova to znamená, že je pro nás „vnější“, vnitřně cizí. V případě staré Číny je to do značné míry přístup pochopitelný, ale není třeba dodávat, že také značně ochuzující. Při bližším pohledu se často ukáže, že jsou tyto myšlenkové systémy schopné k nám přes kulturní a časovou odlehlost promlouvat s nečekanou intenzitou. K tomu je ale třeba mít především dobrý překlad – pakliže nezvolíme náročnou celoživotní cestu sinologa... 
O zpřístupnění staročínského poetického a myšlenkového světa českému prostředí se už řadu snaží Oldřich Král. Z jeho překladů z posledních let jmenujme alespoň Tribunovou sútru šestého patriarchy, Sebrané spisy Mistra Zhuanga či knihu Čínská filosofie. Pohled z dějin. Zastavme se u dvou knih, jež vyšly v poslední době. První z nich je komentovaná sbírka zenových kóanů Wumenguan  (Brána bez dveří), druhá pak svazek konfrontující text Jiřího Koláře Mistr Sun o básnickém umění s jeho inspiračním zdrojem – staročínským traktátem mistra Suna O válečném umění. 

*  *  *
Pro začátek shrňme: zen je vžité pojmenování, japonská forma čínského chan (čchan). To je znak, který Číňané zvolili pro překlad sánskrtského dhjána, tedy „meditace, stav soustředěné mysli, pozorující svá hnutí, stav mimo subjekt a predikát“. („Lépe nepřekládat,“ píše Oldřich Král.) Zároveň označuje nejznámější větev buddhistického učení. Jeho významným projevem jsou kóany (čínsky gong’an), tedy mikropříběhy, exempla, anekdoty... V létě roku 1228 pobýval v klášteře Longxiang mnich Wumen (Wumen Huikai, 1183–1260) a – jak píše – „na naléhaní svých žáků se rozpomínal na staré kóany a podával jim je, aby jimi jako nějakými střepy bušili na bránu, aby jim dal nějakou šanci“. Kóany si přitom zapisoval a jakoby mimoděk tak vznikla sbírka Brána bez dveří. (Čínština nabízí dvě čtení – Wumen může být jméno mnicha, ale znaky wu a men znamenají též záporku a dveře: odtud Brána bez dveří.)  Kóany ilustrovaly reálnou praxi duchovního učení, tak jak se provozovala v klášterech – jejich aktéry bývají tedy většinou mistr a jeden nebo více žáků, kteří spolu vedou krátký dialog.
„Ptal se jeden mnich mistra Yunmena, co je Buddha. A mistr Yunmen opáčil: ‚Stěrka na vytírání zadku.‘“ Paradox, překročení logiky, náhlé osvícení – taková slova se opakují snad ve všech výkladech, úvodech a doslovech pojednávajících o zenových kóanech. Jejich autoři jsou jistě vedeni upřímnou snahou tento krajně nezvyklý literárně-filozofický útvar přiblížit. To je však už ze své podstaty velmi obtížné. Jak lze verbálně tlumočit rozpravu, ve které je při každé příležitosti zpochybňován racionální intelekt a deduktivní myšlení? V zenu není žádný univerzální návod, žádné „krok za krokem“, poznání se tu odehrává skokem. Jedno řešení, jak se podobným problémům vyhnout, se nabízí samo: výklady prostě přeskočit a kóany rovnou číst. (Tento postup – tedy holý překlad bez výkladů – zvolila například Lucie Olivová v překladu Tung-Šanových zenových kóanů Paradoxy čchanového mistra, Praha 2004.) Na první dojem mohou kóany působit zvláštním smyslem pro absurdní humor. Vždyť aktéři na sebe reagují zdánlivě nesouvisejícími replikami, někdy si mnich namísto odpovědi položí na hlavu střevíce nebo mistr Nanquan rozetne ve čtrnáctém případu kočku vedví. Zenoví mistři smysl pro humor jistě měli, ale čtenář kóanů zároveň cítí, že zůstat pouze u tohoto dojmu je příliš povrchní, a touží proniknout dál, k jejich smyslu. To je chvíle, kde už se bez komentářů neobejde. Už sám mnich Wumen ve třináctém století kóany nejen sebral, ale každý opatřil vlastním komentářem. K němu pak připojil ještě čtyřverší – takzvanou gáthá. 
Český čtenář nepředstupuje před kóany tak zcela nepřipraven. K dispozici má dnes řadu překladové literatury, od zcela irelevantních popularizací až po seriózní studie. Samotný text Wumneguan již vyšel v překladu z třetího jazyka pod názvem Mummonkan (Bratislava 2000). Oldřich Král ve svých překladech nabízí odlišnou cestu spojující vhled erudovaného sinologa se svébytnou osobní výpovědí. Každou kapitolu svého překladu doplnil vlastním komentářem, rámovaným biografickými a historickými údaji, který se často postupně mění v plynulou směs překladatelského komentáře a obecně kulturních charakteristik. Někdy se překladatel jakoby promění v pomyslného zenového učitele a pokračuje ve výkladech jeho slohem. Třeba dvacátý první případ, citovaný výše, komentuje takto: „Co se týče hlazené špachtle, staří Číňané ji používali asi jako naši předkové kukuřičné listy. Byly vždy po ruce. Ale proč sahat po takové věci, když je řeč o Buddhovi? Proč sahat po věci, která je tak poznamenaná, tak exkomunikovaná? Vyhoštěná za světlo, za dům. Dát výhost špachtli znamená připustit výhost čehokoli jiného. Nejsi-li doma na záchodě, nejsi doma na východě, nejsi doma nikde. Mnich Yunmen jednal jako blesk, jako zážeh křesadla. V jediném okamžiku je celá věčnost. Nezapomenutelné, neskonale čisté nic...“ (s. 103) Způsob práce s čínskou filozofií, kterou nám ukazuje ve svých textech, tříbil Král dlouhá léta a jako všechny své překlady ani tento nechtěl dát dlouho z ruky. Nejenže čtenáři poskytuje dostatek „materiálu“ k jeho vlastnímu chápání a zkoumání, ale při hledání smyslu se vydává dál, cestou vlastního filozofického komentáře.  Nelze než uzavřít citátem z Wumena: „Budeš-li poslouchat toliko uchem, sotva něčemu porozumíš, budeš-li místo toho poslouchat očima, náhle opravdu uslyšíš.“

*  *  *
Na obálce sunovské publikace je kaligraficky vyveden čínský znak fa, který je ale „kolářovsky“ rozřezán svislými liniemi (grafik Martin Radimecký). Už tento pohled vystihuje dvojakost a prolínání, s nímž se setkáme uvnitř knihy. Její jádro tvoří zrcadlová paralela Kolářovy básně a staročínského textu. Oba texty k sobě patří, ale dosud vycházely každý samostatně a koncept knihy, spojit je v zrcadlovém překladu, byl tedy nasnadě.
Jiřímu Kolářovi se dostal do ruky překlad Sunova traktátu O umění válečném pořízený z třetích jazyků dvěma vojenskými historiky. Ani nedokonalý překlad však Koláře neodradil. Původní dílo vzal a naplnil novým obsahem. Ústřední otázku, jak zvítězit ve válce, nahradila jiná: jak psát báseň. Vznikla pozoruhodná báseň-traktát. „Pravidlem básnění je / přijmout rozkaz od sebe sama / vstřebat do sebe co nejpřesněji první podobu básně / a sjednat s ní první styk – / to znamená vyrvat tichu první verš.“
Kolářův text je výjimečným dílem s nelehkým osudem, jak je ostatně v jeho případě obvyklé. Tyto peripetie popisuje v doslovu Petr Šrámek. Upozorňuje také na to, že na Suna lze nahlížet i v dalších souvislostech. Především tvoří v rámci Kolářova díla součást vnitřně provázané trilogie spolu s Novým Epiktétem a Černou lyrou, dalšími texty z konce padesátých let, s nimiž ovšem nikdy společně nevyšel (námět na další ediční počin?). Mnozí doboví kritici se nedokázali vyrovnat s problémem autorství, a tedy vlastně původnosti básnického činu v Mistru Sunovi. 
Názor, že Kolářovo převzetí formální stránky básně odjinud mělo snižovat originalitu jeho počinu, se z dnešního pohledu zdá poněkud absurdní. Pokud je tomu tak, pak bychom, jak upozorňuje Šrámek, měli v rámci Kolářova díla nově zhodnotit i jeho „opravdové“ překlady – převody (staroněmecký Enšpígl, Whitmanova Stébla trávy), které byly po mnoho let jeho jedinými publikovanými texty. Oldřich Král nazývá Kolářovo a Sunovo setkání „šťastnou konjunkcí čínské ideje filosofické s českou ideou mravní, čínské ideje rétorické a české ideje poetické“.
Kolářův postup při práci s textem Suna má svou paralelu i v jiném médiu. V šedesátých letech svou poezii začal vyjadřovat za pomoci výtvarných prostředků. Několik let po napsání Suna vytvářel takzvané kolážované objekty; ty mají tvar běžných předmětů: jablka, valchy nebo třeba lidské lebky, ale jejich povrch byl pokryt souvislou kolážovou vrstvou,  takže tu dochází ke zdánlivému střetu dvou odlišných sémantických rovin. Ve skutečnosti ale povrch dodává celku nový význam a předměty jsou velmi celistvými. To je princip, který je v textové rovině známý už ze Suna: forma zůstala zachována, ale význam je změněn.
Zaměříme-li se na český překlad Umění válečného, zjistíme, že vztah vzor – kopie, který  zřejmě čtenář zpočátku u obou textů předpokládá, není zdaleka jednosměrný. Král se rozhodl pořídit překlad právě až pod vlivem Kolářova Suna. Zmiňuje, že Kolář, v příkrém kontrastu ke květomluvnému, archaizujícímu slohu vydání, s nímž pracoval, dospěl prostému, hutnému, až úsečnému jazyku. Pročišťování a „narovnání“ jazyka bylo právě to, k čemu Král postupně dospíval. Došel tak až k základnímu prvku textu: verši – holé větě jako k tektonickému principu významového členění textu.  

*  *  *
Královy překlady-výklady jsou velmi sugestivní, a skutečnost, že jde o převody z tak vzdálené kultury, znesnadňuje českým čtenářům kritický odstup. V jeho bohaté, až monopolní aktivitě se skrývá i možné nebezpečí: hrozí, že čínská filozofie bude v Čechách vnímána výhradně skrze „královské“ prizma. Od čínských filozofických textů nelze odloučit jejich poetický aspekt, a každý překlad je tak víc znovustvořením než převodem. (Ten, kdo se bude chtít seznámit s jiným výkladem dějin, může nicméně sáhnout po nedávno vydaných Dějinách čínského myšlení od Anne Cheng.) Je třeba dodat, že Král sám nepředstírá, že by jeho výklad byl jediným možným. Osobní zaujetí i zaujatost („Tenhle kóan mám obzvláště rád“) vystupuje viditelněji u komentářů k Wumenovi, u druhé z knih je pak Král rovnou uveden jako autor (Oldřich Král: Mistr Sun o válečném umění), bezpochyby i díky touze po symetrii, která prostupuje celé nové vydání Suna. Kromě překladu je Král navíc i autorem kaligrafií, jež uvádějí jednotlivé kapitoly. Dává se tím jasně najevo: berte to vážně, ale jako jednu z možností, jako specifický výsledek vědomě zvolené cesty. Cesty, na jejímž konci možná projdeme bránou bez dveří.
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