Rekomando

Leží Shangri-La 
hodinu cesty od Náchoda?


Krajina, její historie a paměť...
Pro spoustu lidí téma, o něž otřít se znamená stejně podezřelý znak hodnotové orientace jako snowboard, pití vody z plastové butylky a... jak bylo to třetí... Batoh? Přesto si dovolím tvrdit, že se "historie
a paměť krajiny" v posledních letech těší zvýšenému zájmu.
   Václav Cílek je povoláním klimatolog a geolog (znalci Černých baronů okamžitě dodají: "zná všechny motýly a vyzná se i v želvách"). Jeho předloni vydaná kniha esejů Krajiny vnější a vnitřní vyvolala docela slušné pozdvižení v sále. Po právu: zajímavé uchopení, přitažlivé podání. Makom (kniha míst) je částečným pokračováním. Cílkovy eseje a články rozeseté po různých tiskovinách od Respektu po surrealistickou revue Analogon jsou dílem variacemi na témata otevřená v Krajinách vnějších a vnitřních, dílem hledají možné vodítko k orientaci v době, v níž je nám dáno žít. Zde otištěné verze doznaly někdy dost radikálních úprav, vážnému zájemci tedy stojí za námahu, pídí-li se po originálech.
   Je náročné autorovi porozumět a ještě vražednější ty mnohovrstevnaté texty vyložit v několika větách: jinak je bude číst čtenář se zájmem o historii, jinak ten, kdo obcuje s tématy ekologickými. Cílkova velká přednost však spočívá v uhrančivém představení místa nebo prostoru, s nímž by nám věru nenapadlo spojovat nějaký genius loci (třeba místa v Polabí, které jsem vždycky považoval za prostor k uzoufání nudný, nebo rozpadající se továrny na Kladně). Minulost prorůstá do současnosti nečekanými cestami. Přitažlivost výkladu nejlépe oceníte poté, co provedete šetření na místě. Příklad za mnohé: ohodnocení Broumovska jako českého Shangri-La se mi nejdřív jevilo jen jako duchaplný špílec, dokud jsem je letos v létě neprošel.
  Rekomandace sloužila evropským komediantům k upoutání pozornosti obecenstva na určitou atrakci a posléze k zaplacení vstupného, píše Jiří Voskovec. Tahle atrakce pro vnímavé čtenáře si ji zaslouží.

Radek Diestler 
MLADÝ SVĚT 51/2004




