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Václav Cílek Dýchat s ptáky, Dokořán, Praha 2008

Co stojí za velkým úspěchem knih Václava Cílka, to vám nikdo přesně neřekne. Každopádně nová kniha známého a oblíbeného geologa, klimatologa, spisovatele, esejisty a popularizátora vědy přichází jako na zavolanou. Zatímco jeho dva předchozí tituly, Krajiny vnitřní a vnější a Makom: kniha míst, vyšly v čase, kdy se zdálo, že nic nebrání tomu, abychom se dotkli ekonomického nebe, předkládanou Cílkovu knihu budeme již nejspíše číst jako dílo útěchy či srozumitelné analýzy svého vlastního selhání.
Dýchat s ptáky je de facto souborem esejů, článků, recenzí a statí původně psaných pro nejrůznější periodika. Témata jsou podobná jako v předchozích Cílkových knihách: krajina, vztah člověka a krajiny, klima, ale také společenská atmosféra vůbec. Ucelená kniha, proložená fotografi emi a ilustracemi malířky Olgy Karlíkové, nyní nabízí nový významotvorný potenciál, nové návěsti. S nimi lze pak vystoupat nad každodenní, stereotypní a mnohdy povrchní vnímání věcí, jejichž místo a určení jako by bylo předem pevně stanoveno. Václav Cílek tedy nejenom ve své knize píše, vysvětluje, analyzuje a popisuje, ale také lehce, nenuceně a téměř až uvolněně básnicky oživuje v kulturní paměti dávno zapadlé a zapomenuté významy, hledá paralely tam, kde by nás nikdy nenapadlo je hledat, a doluje krásu z věcí a míst, jež na první pohled postrádají jakoukoliv estetickou hodnotu. Místy tak připomíná lahodné a laskavé básnické vyznání první sbírky Jiřího Wolkera, jindy se spíše podobá takzvaným hledačům kategorie ošklivosti, která, přestože je to vlastně paradoxní, rovněž dokáže oslovovat a vábit.
Ačkoliv napoprvé je tomu jen těžké uvěřit, Václav Cílek ve své knize není primárně hlasatelem či prorokem špatných zpráv. Jeho originalita spočívá právě v tom, že od sebe kategoricky neodděluje svět vědy, čísel a vzdálených či budoucích událostí se světem našeho každodenního zacházení s věcmi, se světem domova a tisíckrát prošlapaných cestiček. Cílkovo sžívání se s okolím a s krajinou, zprvu dýchající bez nás a pro sebe, znamená také pochopení celků vyššího řádu. Je to objevování „velkého“ v „malém“, rozkrývání zdánlivě samozřejmých horizontů, které nás mohou postupně a nenásilně vést k celistvému obrazu světa, k jeho nelhostejnému uchopení a následnému sblížení a činu. Toto pojetí symbolizují také minimalistické ilustrace Olgy Karlíkové, zobrazující většinou zpěv ptáků, jež nejenom působí svým nostalgickým a monumentálním patosem něčeho, co je zde téměř od prvopočátků Země, ale rovněž poukazuje na ptačí svobodu a možnost jejich nekonečného rozhledu, jejich celkového přehlédnutí věcí, které většinou vnímáme jako osamocené jednotliviny bez vnějších či vnitřních souvislostí. Václav Cílek se tak možná vědomě, možná nevědomky dotýká jedné z klíčových myšlenek českého filozofa Jana Patočky — myšlenky přirozeného světa, a vlastně tedy znovu dokazuje, že vědecké nazírání světa, které podle Jana Patočky většinou z člověka činí takzvaného agenta objektivních sil, není jediným možným či správným. Kniha ovšem nechce jít pouze po stopách krajiny, která nás obklopuje, autor se snaží oživit i krajinu vnitřní. Václav Cílek dnešnímu člověku nastavuje nenápadné zrcadlo, zároveň však poskytuje i lék. A lékem tu je právě krajina, která, jak sám autor píše, sice nenabízí žádnou instantní terapii v podobě nakupování nezbytných, jindy zcela zbytečných věcí, ale zato může mít skrze své narativní bohatství, rezonující s více vrstvami naší bytosti, dlouhodobý či celoživotní dopad.
Dýchat s ptáky není asi žádné přelomové dílo ani přesná a obsáhlá analýza současného stavu civilizace, která si činí nároky na vševědoucnost a všeobsáhlost. Tuto skromnou publikaci vnímám spíš jako nenápadné, byť důležité upozornění, že příčiny klimatické, ekologické nebo finanční „krize“ není nutné hledat pouze v ekonomických, politických či společenských souvislostech, protože se pravděpodobně nacházejí již na tak základní úrovni, jakou je například náš přístup ke krajině. Jak může vlastně fungovat život na vyšší úrovni, když krajina našich domovů k nám již zdánlivě nepromlouvá, když ulice středověkých měst zarytě mlčí a člověk svému sousedovi nastavuje jen lhostejnou tvář?

