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Celý vesmír vztahů, jejich ozvěny i skryté analogie nabízí poslední kniha Václava Cílka Makom s podtitulem Kniha míst. Jako již několik jeho předchozích knih, je i tato vlastně souborem většinou již dříve porůznu publikovaných esejů, rozdělených do tří částí. Jsou věnované krajinám, které jsou vždy v určitém smyslu součástí nás samých, nejisté a proměnlivé současnosti, jejíž zdánlivé bohatství je de facto její chudobou, a oblasti nejvnitřnější: "bohům, buddhům a trpaslíkům", místu makom.
Jak už je u Cílka zvykem, i toto dílo především provokuje, kdyby ničím jiným, tak tím, že zcela přirozeně nutí čtenáře k vlastnímu myšlení: klade otázky, tam, kde obdobně zaměřené knihy nabízejí vesměs jen prefabrikované odpovědi, otázky navíc natolik svůdné, že si na ně musí každý odpovědět sám. 

Konec stereotypům 

Autor sice nenápadně, ale o to důrazněji problematizuje zažité a jakoby všeobecně platné myšlenkové stereotypy, bytostně přesvědčené o tom, že "torzo může inspirovat víc než celá socha". Obdobně jako Montaigne ve svých esejích i Cílek vlastně vyzývá k tomu, aby si člověk vytvořil názor na základě osobní zkušenosti, žil s ním co nejrozmanitěji a řídil se sám sebou. Vložil do hry se světem nejen svou tělesnost, ale i imaginaci. Ostatně ne náhodou tvrdí: "Raději piji z pramenů než z potoků."
Přistoupíme-li na to, že svět je otevřeným systémem, pak se i každá cesta, ať už napříč krajinou, či do vnitřního světa, mění v neopakovatelné duchovní dobrodružství. Dokonce bez ohledu na to, že "čas zbídačený pokrokem se již nekroutí jako břečťan kolem osy života, ani nevystupuje někam vzhůru jako spirálový sloup barokního oltáře", že ztratil strukturu a podobá se víc "hranatým krabicím se superzbožím zaváženým do velkoskladu nějakého hyperobchodu".
Ke klíčovým pojmům, kolem nichž autor rozvíjí své svobodné, inspirující i inspirované myšlení, onu už téměř zapomenutou "filozofickou zvídavost po povaze světa", patří krajina a její proměny, město a jeho architektura, plná symbolů, profánních i posvátných os a konečně, coby třetí bod magického trojúhelníku, lidé. 
Všechny tyto pojmy obsahují nejen to, co nazývá kreativní pamětí, ale i třeba záhadu času, neurózu současné společnosti, v níž i "intelektuálové, kteří dříve považovali myšlenky za zbraně, je dnes chápou jako majetek", celý systém znaků, jejichž význam se mění tak rychle, že mnohé již téměř nerozeznáváme, neboť tím, jak jsou vyprázdněné, jsou i zaměnitelné. Mezi velké přednosti autora i celé knihy bezpochyby vedle bohatého, ale i přesného jazyka, který až do posledních detailů prokresluje jeho pojmové i obrazné myšlení, patří i to, že nemoralizuje, nevydává své myšlenky za jedinou pravdu, neodsuzuje. Bere za svá slova Konfucia: "Pátrám po významu slov a hledám tón svého srdce." 

Počítač je příroda 

V žádném případě však Makom není nestrannou knihou, ale knihou plnou vášnivé polemiky se současným světem a některými jeho projevy, včetně jaksi samozřejmých, ale o to víc překvapujících závěrů, odvozených z analogie: "Původ "síťového myšlení", jehož podstatou je to, že nežijeme sami pro sebe v nějakém vakuu, ale v prostředí, které nás tisíci zpětnými vazbami formuje, lze vystopovat již v 50. letech v biologických vědách, zvláště v ekologii. Zajímavým rysem těch nejrozvinutějších technologií, tedy toho, co by mělo být nejvíc nepřirozené a umělé, je právě organičnost. Počítač je víc přírodní než lokomotiva." Autorovy diagnózy dnešní společnosti argumenty jsou nezvyklé, jeho cit pro ztracenou míru věcí i konkrétnost toho, z čeho se svět vlastně skládá, drze přirozený. A je téměř jedno, zda se až s jakousi barokní plností, která překlenuje a spojuje rozmanité polohy v jednotlivých esejích, sklání nad někdejším Šporkovým panstvím, charakteristikami vznikající chytré společnosti, upozorňuje na neblahé rysy globalizace, či rozvíjí úvahu, proč a jak dřívější politický tlak byl vystřídán útlakem ekonomickým, či proč má každý národ takové trpaslíky, jaké si zaslouží. 
"Na trhu platí zajímavý zákon - dobré dílo se špatně prodává. Obyčejný zákazník se stejnou jistotou, s jakou odmítne kvalitní film na ČT 2 a pustí si seriál na Nově, zavrhne kvalitní kresbu. Kvalita odpuzuje, a proto část těch nejlepších věcí bývá neprodejná, což člověku vrací důvěru v moudrost světa," píše Cílek.
Makom je slovo pocházející z hebrejštiny. Znamená místo, pro autora spíše místo v srdci. Místo stejně reálné jako imaginární. Zrcadlo, v němž můžeme spatřit sami sebe i vnitřní mapu světa, několik orientačních bodů: "Vždyť nejméně polovina faktorů, na kterých záleží prožívání kvality a plnosti života, se nedá kupovat, ale musí se celý život kultivovat - vztahy s přáteli, péče o starou jabloň na svahu za domem, neustálé vyhledávání smyslu práce."
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