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Čínské králování aneb proč za krize číst STARÉ ČÍNSKÉ TEXTY, a nejlépe v překladech a s komentáři Oldřicha Krále

Svět v roce Buvola je prosycen skutečnými i domnělými obavami elit i ostatní veřejnosti. Doléhají na nás ledy globálního oteplování - a nejen v tomto případě forma přestává držet tvar. Obsah se v důsledku toho bezbřeze rozlévá a mísí s kdečím, co mu právě přijde do cesty. Domácí půda se otřásá nejen politickými šarvátkami a žabomyšími spory, nýbrž i skutečným zemětřesením měřitelným na Richterově stupnici. Principy čínského divadla se vloni propojily s barvitostí pekingské opery v pomíjivosti olympijských her, téměř vzápětí zastíněných obrazem na selhání ledvin umírajících čínských dětí. Nevinní mrtví posléze ustupují vizím partnerství s uvědomělou Čínou, která vyhlašuje válku korupci a padělkům a jež se vší možnou rétorikou bere za lepší zítřky, čistotu ovzduší a - světe, drž se - navíc shovívavě přistupuje i k našim nemístným poznámkám o lidských právech, či dokonce o Tibetu.
Průvodců čínským kulturním světem se vyskytuje i v malé české kotlině dost. (Už i renomovaný časopis publikuje na pokračovaní kurz čínštiny, který sice z vnějšího pohledu působí daleko spíše jako chytrý píárový tah než cokoli jiného, ale budiž). Čína přestává být exotickou destinací, nýbrž stává se evropskou realitou. KRÁLOVY KALIGRAFIE Nejnovější, vloni nakladatelstvím Dokořán zveřejněné vydání Mistra Suna o válečném umění provázejí kaligrafie, které vytvořil sinolog Oldřich Král k jednotlivým hlavám. Zde vybíráme několik z nich. REPRO: KNIHA A nastal tedy nejvyšší čas snažit se jí porozumět. Umět jí naslouchat, a přitom zůstat sám sebou. Projevit pochopení a neublížit z nevědomosti. Oprostit se od zažitých obrazů a kulturních klišé a vrátit se na začátek, k počátečnímu srdci čili k srdci začátečníka. Právě to umožňují publikace připravované sinologem mezinárodního významu Oldřichem Králem.
V posledních letech Královy práce systematicky vydává nakladatelství maxima. Královy překlady se mohou stát při tomto návratu spolehlivým průvodcem. Ale nejen jím! - vydáme-li se, inspirováni dávnými mistry, na neprobádaná území, stanou se naším majákem v rozbouřených vodách. Značka maxima se snaží dostát svému jménu a poskytuje zvídavému a důslednému čtenáři maximum požitku. Pohledy z dějin čínské filozofie vydané před několika lety jsou nyní doplňovány překlady pramenů a četba některých z nich by bez nadsázky prospěla mnohým kapitánům průmyslu a politiky.
Návraty k sobě samému Taoistická tradice zastoupená bláznivým mistrem Čuangem je vyvažována střídmým konfucianismem - toto striktní učení s etickými imperativy a neúprosnou logikou rozumu nastavuje zrcadlo náhlosti buddhistického probuzení. Čchanové obrazy událostí a slov zavlažují suchopár řádu, který zůstává vědomě i nevědomě přítomen v dnešní čínské společnosti, stejně jako v dalších zemích jejího dávného kulturního vlivu. A vše je položeno na základech čínského existování, na úhelných kamenech čínské civilizace, představovaných Knihou proměn. Mozaiku Králových čínských hádanek oživují překladatelské perličky - malířovy eseje o tvorbě krajin (titul Shitao: Malířské rozpravy Mnicha Okurky pro změnu vydalo nakladatelství Agite/Fra), anebo, co je možná v současné globální krizi ještě aktuálnější, strategická příručka mistra Suna o vojenském umění.
Kniha proměn, vydaná v Králově přetlumočení již pošesté, avšak nyní v nové grafické úpravě Martina Radimeckého a poprvé obohacená o Křídla komentářů, je připravena vést dialog s tím, kdo se umí ptát a naslouchat, s tím, kdo se nenechá odradit proměnlivostí úhlů možných pohledů a významů, s tím, kdo se umí vyrovnat s křehkostí přítomnosti s úctou a pokorou. Kniha proměn je do určité míry náladový text - vrtošivý a odmítavý vůči netrpělivým a uspěchaným. Není to žádný polotovar nabízející instantní chuť jako ze zahrádky, její předivo tká každý sám svou vlastní celistvostí.
Celistvost neboli integrita patří ke klíčovým pojmům i v jiném textu - v Doktríně středu, kterou Král zpřístupnil nejen překladem, nýbrž též fundovaným poznámkovým aparátem. Vůbec Královo čínské králování jsou texty v textu, obrazy v obrazech. Paralelní čtení dávných autorů a moderních komentářů umožňuje takřka filmovou projekci příběhů, postav a situačních kontextů - příkladem budiž syrové čchanové obrazy Brány bez dveří. Čchan stojí oběma nohama pevně na zemi (je snad proto přízemní?) - také jaképak složité výklady k příběhu „dojedls? - tak si umyj misku“. Podobně nad kočkou přeseknutou vedví netřeba spekulovat jen proto, že právě teď cosi chybí nebo přebývá. Ostatně za filmové obrazy v čchanových antologiích by se nemuseli stydět ani autoři Pulp Fiction nebo Karcoolky - oba ty filmy jsou výborným doplňkem zimních večerů strávených nad čínskými klasiky při hledání návratů k sobě samým.
Buď připraven!
Z jiného soudku je pak svazek Mistr Sun O válečném umění, útlý spis o strategii, jenž v Králově překladu vyšel poprvé roku 1995, o čtyři roky později vydáním podstatně přepracovaného překladu nakladatelství Maxima zahájilo svoji činnost a vloni Mistr Sun vyšel znovu, v nakladatelství Dokořán, spolu s básnickou knihou Jiřího Koláře Mistr Sun o básnickém umění.
Třináct hlav, či chcete-li částí, Mistra Suna aspiruje na nejkompaktnější příručku přežití v náročných situacích. Anglicky mluvící svět nabízí interpretace mistrových výroků aplikovaných na byznys a krizový management již hezkou řádku let, stačí letmý pohled do vyhledávače na internetovém knihkupectví Amazon. com. Podobně jako s výše zmíněnými čínskými texty, i zde můžeme s knihou zapříst důvěrný hovor. Sunova pravidla jsou dikcí blízká Knize proměn, konfuciánským klasikům i čchanovým rebelům. Neznamená to jejich vzájemnou totožnost či bezvýhradný souhlas - jde jen o vzájemný respekt vycházející z poučené znalosti, která je podmínkou porozumění a přiměřené vstřícnosti. Možná právě Sunova strategie je potenciálním lékem strádající moderní doby - nadějí, že neprohrajeme svá možná vítězství ani své případné prohry. Číňané mají mnohé už ve své krvi, je to součást nevědomého sdíleného kolektivního svědomí a dědictví. A teď, v tuto chvíli, je míček na naší straně hřiště - nasloucháním jiných hlasů můžeme obohatit svůj vlastní jazyk, poučenou znalostí můžeme doslova zachránit svět.
Jak říká Královými ústy sám Sun: „Kdo zná protivníka a zná sebe, vybojuje sto bitev beze ztrát. Kdo nezná protivníka, ale zná sebe, jednou zvítězí, jednou prohraje. Kdo nezná protivníka ani sebe, ztratí každou bitvu.“ A v globálním světě s globální krizí je třeba si víc než kdy jindy uvědomit, že „vojsko na vítězství vítězí už před bojem a vojsko na porážku hledá vítězství až v boji“.

