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 Vesmír je Knihovna Pozoruhodná kniha Václava Cílka Borgesův svět(Dokořán) s ilustracemi Heleny Wernischové se dočkala již 2. vydania letos byla nominována na cenu Magnesia Litera za publicistiku. Udivující je už jen šíře zájmů a sečtělost autora. Kniha samotná je pak jakousi procházkou tajemnými hvozdy literatury, cestopisem po „krajině knih", knihou o knihách, o vesmíru, který Borgesvjedné povídce nazval Knihovnou (nekonečnou, dodávám, jako vesmír). Není to kniha o Borgesovi, ale o jeho světě - a tím byly knihy. Jorge Luis Borges, který je středobodem a křižovatkou Cílkovy knihy, četl mnoho a s radostí (a když oslepl, tak si nechal předčítat) a rok před smrtí sestavil seznam 75 knih, které „četl kvůli sobě a činu četby a ne proto, že je číst měl nebo že se od vzdělanců očekávalo, že by je měli znát". Seznam najdeme na konci Cílkovy knihy, a je to seznam překvapivý, zajímavý. Stejně tak i knihy či autoři, o kterých píše Cílek. Píše o tolika knihách, které jsem ještě nečetl, a tak zajímavě, až to vzrušuje a podněcuje chuť si ty knihy přečíst hned, co nejdříve. Ale kde na to vzít čas? Ctenářtu bloudí, rád a s potěchou, knihami, potkává tu Borgese i Kafku, Danteho i Miltona, Shakespeara i Sebalda a žasne znovu a znovu, jak je svět literatury nekonečný; je to labyrint, „zahrada, ve které se cestičky neustále kříží a každým krokem rozdvojují". A opět: je to - navíc - krásná kniha, na kterou je potěšením se dívat díky ilustracím a grafickému provedení. Už obálka (na níž není Borges, ale Kafka, také jeden „literární vesmír") upoutá. Václav Cílek má neobvyklý dar pronikat hluboko pod povrch, vidět neviděné, číst jinak, spojovat překvapivé a objevovat netušené. A ještě o tom dobře a čtivě psát.


Sběratel světů

V Cílkově knize Borgesůvsvět najdeme na straně 88 také zmínku o Richardu Francisi Burtonovi, a to v souvislosti s jeho překladem Tisíce a jedné nociúo angličtiny: „Burton proslul tím, že v převleku za Paštuna pronikl do Mekky, a to v dobách, kdy by za tento čin musel čekat jistou smrt. Ještě předtím si otevřel v Káhiře živnost zázračného doktora a kombinoval léky s čarodějnými talismany. (...) V roce 1858 vedl expedici k pramenům Nilu a objevil při tom jezero Tanganyika. Obdivoval islám a lorda Byrona." Sir Burton (1821 -1890) byl mužem mnoha „řemesel", britským důstojníkem, špionem, překladatelem, spisovatelem, orientalistou, etnologem, lingvistou, básníkem, diplomatem, objevitelem, cestovatelem, dobrodruhem... A také kontroverzní, tajemnou, těžkou odhalitelnou osobností. Burton je hrdinou románu německého spisovatele bulharského původu Iliji Trojanowa Sběratel světů (v překladu Renáty Tomanové vydal Host), který se stal bestsellerem. Trojanow je podobným světoběžníkem jako byl Burton: narodil se v Sofii, s rodiči odešel jako pětiletý do Německa, vyrůstal v Keni, pak studoval v Německu, žil v Indii a dnes žije v Kapském Městě v Jižní Africe. Svému Burtonovi ponechal v románu, který není životopisem, také tajemství, takže Burton zůstane i pro čtenáře těžko pochopitelnou osobností. Co ho vedlo? Za čím šel? Proč? Trojanow si vybral tři klíčové epizody z Burtonova bohatého života: jeho pobyt v Indii, výše zmíněné dobrodružství v Káhiře a pouť do Mekky a výpravu k pramenům Nilu. Každá ze tří částí obsáhlého románu je ozvláštněna tím, že vypráví jednak přímo Burtonovy příhody a jednak je průběžně komentuje a dovypravuje vždy jakýmsi dialogem některých postav, kteří se pohybovali v Burtonově blízkosti (v první části jeho indický sluha a ve třetí průvodce výpravy) nebo se zabývali jeho neobvyklým počínáním (ve druhé části). Román tak podává mnohovrstevnatý obraz osobnosti, která, jak praví titul, byla vskutku „sběratelem světů"; Burtonovi totiž očividně nestačil svět jeden, ten jeho, ale chtěl jich poznat - a také poznal - daleko víc tak, jak se to podaří málokomu.

 

