CÍLEK NAŠEL BORGESE

V loňském roce vydal geolog, klimatolog a jeskyňář Václav Cílek (52) knihu Tsunami je stále s námi. Letos zase připomněl českým čtenářům, že je "stále s námi" i argentinský spisovatel Jorge Luis Borges (1899-1986). Před nedávnem totiž vyšla Václavu Cílkovi kniha Borgesův svět (nakl. Dokořán), inspirovaná nedokončeným Borgesovým textem Osobní knihovna. 
Ta je složena z necelých osmdesáti krátkých komentářů děl světové literatury, která Borges považoval za zásadní. Kniha vyšla dva roky po jeho smrti, poslední záznamy již nestačil slepý argentinský spisovatel nadiktovat. "Borgesův svět jsou knihy," konstatuje na začátku té své Václav Cílek a inspirován svým oblíbeným autorem píše vlastní "knihovnu": skvělé eseje o literatuře, jak sám říká, jiném druhu kruté krásy. 
Zatímco Borges ve zmíněné knize jen stručně komentoval jednotlivé tituly, Václav Cílek jde mnohem dál, jakoby se někdy od svých oblíbených knih jen odrážel. V jednotlivých esejích se prolínají krátké existenciální úvahy, svérázná převyprávění knih i osudů jejich autorů s kavárenskými historkami. Od Paula Valéryho si jen tak odskočí ke svým jeskyňářským expedicím, k úvahám o vesmíru, počasí a komentuje, co slyšel od svých přátel literátů a přírodovědců. 
Mezi jeho oblíbenci se objeví autoři od antiky přes barokního Hanse Jakoba von Grimmelshausena, anglické novoromantiky, Jana Potockého až po například výtvarníka Alfreda Kubina, autora jediné, velmi podivné knihy - Země snivců. Poslední opus Václava Cílka je mimořádný i velkým smyslem pro humor. S neobvyklou lehkostí se tu dotýká červené nitě světové vzdělanosti a kultury, někdy zprostředkovává čtenáři příběhy knih i osudy tvůrců, skoro jako když voják Švejk vypráví o svých známých z Vršovic. 
V tom připomínají tyto Cílkovy záznamy spíš než Osobní knihovnu Jorgeho Luise Borgese jinou skvělou knihu - Bartleby a spol. španělského spisovatele Enriqua Vily Matase, která celá sestává z fiktivních poznámek pod čarou pod texty spisovatelů, kteří se odmlčeli nebo ani psát nezačali. V předmluvě Václav Cílek uvedl, že se snažil učit své studenty vidět literaturu jako jistý druh štěstí a že ho vždycky zaráží předpojatost a sklon k akademickým frázím, se kterými mnozí k četbě přistupují. Přiznávám se, že jsem dlouho nečetl nějaké "pojednání o literatuře" s takovou radostí jako právě krásnými ilustracemi Heleny Wernischové doprovozenou Cílkovu knihu Borgesův svět. 
Václav Cílek: Borgesův svět, ilustrace Helena Wernischová, vydalo nakladatelství Dokořán, 2007, 228 stran. 
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