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Václav Cílek: Krajiny vnitrní a vnejší 


Sbírka textu geologa a klimatologa Václava Cílka je rozhodne knihou, kterou si mužou s potešením i užitkem precíst všichni, kterí se o krajinu a prírodu zajímají z jakéhokoliv duvodu. Mužete ji císt jako výletník, turista ci obdivovatel prírodních krás a pozoruhodností. Mužete ji ale císt i jako prírodovedec, inženýr ci ochranár, který má práci s prírodou a krajinou v popisu práce.

Titul celkem dobre napovídá, o cem kniha pojednává. Jednotícím tématem všech prací je krajina, pojímaná z ruzných rovin. A to od té nejviditelnejší krajiny, kterou procházíme jako turisté, pres krajinu vnímanou jako objekt vedy až po metaforickou krajinu naší duše. Stejne tak pestrá je forma, kterou nám Cílek své myšlenky nabízí: nalezneme zde výklad, úvahu, rozhovor i deníkové úryvky. To vyplývá i z toho, že clánky a texty zde sebrané byly již vydány pri ruzných príležitostech dríve. I kniha sama krome vlastního autorova textu obsahuje radu básnických citací, cernobílé i barevné fotografie Hany Rysové, starší historické ilustrace i abstraktní kresbicky Miloše Šejna. Celek presto pusobí prekvapive jednotným dojmem. 

Ale zklamán bude urcite ten, kdo ceká nejaký lineární výklad populárne vedeckého zamerení (i takový text se zde však dá najít). Cílek naopak spíše nabízí promýšlení tématu krajiny z ruzných stran a úhlu, casto i fragmentu. Ostatne není to na škodu, ani naše myšlení neprobíhá vetšinou lineárne, v logických krocích bez odbocky, ale spíše kolem vecí krouží a snaží se je nahlédnout v opakujících se kruzích. A my se také neseznámíme s nejakou krajinou tak, že ji projdeme po jedné linii (pri ceste po dálnici také z krajiny mnoho nevidíme). Naopak nejlépe ji poznáme, pokud sejdeme z predem vytycených cest a touláme se jí doslova "krížem krážem", "cestou i necestou". A nekdy se dokonce k nejakému místu ani príliš prímým zpusobem priblížit nemužeme.
Co patrí urcite k velmi sympatickým stránkám predložených textu je Cílkuv prístup ke ctenári. Nezvestuje mu nejakou Pravdu, ale pouze nás nenásilne vede po ruzných stezkách (vnitrních i tech ciste fyzických) k zamyšlení. Není zvestovatelem a prorokem nejakého "hlubine ekologického" poznání, ale premýšlivým vypravecem. Ctenár nemá pocit, že ho Cílek nekam vlece (at již do prírody, nitra duše ci naopak od démonické civilizace), spíše ho citlive upozornuje. I když si dovedu predstavit, že spousta "pozitivistických" prírodovedcu a technokratu zavrhne tuto knihu jako nejakou nepotrebnou mystiku a dukaz o Cílkove definitivním šílenství (k cemuž autor prispívá nejen samotným obsahem, ale i poetizujícím jazykem).
Jak již bylo receno, ústredním tématem knihy je krajina. Ta se od devadesátých let stala jedním z ústredních pojmu, kde se stretávají ruzné vedy prírodní a humanitní, ale i zcela odlišné prístupy "uživatelu" (od turistu – obdivovatelu prírodních krás - pres zemedelce po težare). A Cílek se odvážne vypravuje na pomezí všech možných disciplin a prístupu. Krajina je pochopitelne významným místem – vždyt je to místo, kde žijeme. Tento význam se však nedá omezit na jen na užitek hmotný, jako zemedelství, doprava, težba surovin atd. Krajina je pro Cílka i soucástí naší kultury a co více, i naší duše. To jsou práve veci, které autor stále zduraznuje. Krajina není neco vnejšího, kam maximálne vyrazíme o víkendu a cím jen projíždíme. Naopak, krajina je to, co formuje naši duši, prestože tento vliv není zdaleka na první pohled patrný. A protože lidí, kterí v ní spolecne a po staletí žijí jsou formovány urcitým zpusobem, má krajina lví podíl i na tom, co nazýváme "národní mentalitou". Péce o krajinu je tak pro Cílka v zásade i pécí o naši duši (a platí to i naopak, jak pecujeme o naši duši se projeví v našem vlivu na krajinu). 
Kniha je autorem sice rozdelena do dvou cástí, z nichž první je spíše venována fyzické krajine, zatímco druhá spíše té vnitrní, ale jednoznacný rozdíl casto není tak patrný.
V prvním oddílu se tak setkáme jak spíše s texty spojenými s nejakou konkrétní krajinou ci problémem krajiny, jako je napr. kapitola Geologické základy Ceské krajiny ci kapitola o povodních nebo o geodiverzite. Cílek jako geolog si pochopitelne všímá nejen prírody živé, ale i neživé, která casto zustává neprávem opomíjená. Vždyt ochranu si zaslouží nejen biodiverzita, ale i pestrost sveta neživého – skal, hor, rek, pudy i jednotlivých obycejných kamenu. Aktuální je nepochybne i text o povodních ci problémy rekultivací velkolomu, poteší text o pameti krajiny. 
V druhé cásti knihy je pak promýšlen vztah mezi duší cloveka a krajinou. Jak již bylo receno, podle Cílka má krajina velký vliv na duši lidí, kterí v ní žijí. Težko postižitelné utvárení krajiny, její lesy a hory, klima i lidská cinnost v ní má podstatný vliv na formování vlastností naší psýché. Behem života srustáme podle autora s nejakou konkrétní krajinou, ba dokonce, "zeme má tajemnou schopnost privlastnit si cloveka". Toto téma je pochopitelne príliš subtilní, aby mohlo být podáno nejakou formou výkladu. Autor si je tohoto vedom a pouští se do ruzných literárních útvaru, které zprostredkovávají jeho vlastní zkušenost s ruznými fenomény odehrávajícími se na rozhraní duše a krajiny. Muže to být forma vzpomínek na umelecký seminár navazující svébytný vztah ke krajine kolem kláštera v Bechyni. Mohou to být úvahy nad významem cest na Slovensko ci do Indie. A muže to být pojednání o vztahu Goetha k bývalé ceské sopce - Komorní Hurce ci vyprávení o ostatcích sv. Vojtecha, nebo zobrazování Zeleného muže ve stredovekém umení. Velmi dobre zde Cílek ukazuje na krajinu jako kulturní fenomén, soucást kultury, která je s krajinou a prírodou ve stálém kontaktu.
Jedním z témat knihy je i nelehká otázka, co vlastne z krajiny chránit. Banální odpoved, že tu puvodní krajinu, je totiž treba velmi zpochybnit. Vždyt v naší krajine již "puvodní" les ci porosty, nezasažené vlivem cloveka dávno nenalezneme. Naše krajina je již dávno spíše "lesopark", navíc neustále se menící. Je to opravdu soucást kultury, žádná "divocina" se v Cechách nenachází. Naše krajina je v zásade mozaika složená z polí, umele obhospodarovaných lesu, mest a komunikací. Má blíže k zahrade a parku než k divoké prírode. Co chránit a jak je proto spíše vecí širší diskuse na pomezí prírodních a humanitních ved. 
Proto casto o tom, co chránit, by casto nemela rozhodovat ani tak nezbytnost uchovat daný ekosystém (objekt) z duvodu nejaké "prírodní" hodnoty jako spíše z duvodu hodnoty kulturní (Pro Cílka je takovým príkladem Polabí). Vubec casto je tu zminována otázka estetické hodnoty krajiny a problém jak zaclenit nekteré clovekem zpusobené zmeny, napr. velkolomy, do krajiny esteticky. V prípade lomu navrhuje dokonce Cílek jakési desatero, jak je zaclenovat do stávající krajiny k její kráse i užitku.
Pres veškeré zduraznování vnitrních významu krajiny a pro nekoho až patetický slovník Cílek nikdy neopouští krajinu konkrétní, kterou procházíme v podobe hor, rek a lesu. Naopak, "abychom mohli mít správné pocity v duši, potrebujeme fyzický kontakt s predmety a místy...". A to je také jeho východisko pro ochranu prírody, byt jakkoli kulturne a duchovne motivované: "...o krajinu, o prírodu, o památky je nutné se starat na zcela obycejné, fyzické úrovni. Skutecne je to tak prosté!"
Nedostatek doteku, kontaktu s konkrétními vecmi je podle Cílka také jedním z duvodu soucasné krize humanitních ved, príliš se utápejících a zplanujících do abstraktních konstrukcí. A je to bohužel i problém mnoha dnešních studentu prírodovedecké fakulty (a asi prírodovedcu vubec). Studenti, hlásící se napr. na ekologii jsou na internetu sice schopni najít vše o zvíratech i krajine, ale nemají základní zkušenosti s prírodou reálnou. Vždyt dnes najdete biologa, který nikdy nevidel na vlastní oci ani tak obycejné domácí zvíre, jako je koza. Jak ale má pak rozhodovat o konkrétním úseku, cásti krajiny? Cílek vubec nezavrhuje teoretický prístup, naopak, ale zkušenost s konkrétní krajinou, rostlinami, zvíraty a kameny a vecmi vubec je podle nej nenahraditelná. Clovek se musí vecí dotýkat, zakoušet je na vlastní kuži, aby jim porozumel.
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