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TIP IKARIE NEVŠEDNÍ ČTENÍ, NEVŠEDNÍ ZÁŽITEK

Pět samostatných knih již vydal, nyní nám Pavel Houser, jinak též vítěz CKČ z roku 1997 v kategorii novela, přináší svůj šestý počin skrývající se pod názvem Sběratel měst. A nutno říci předem, že ačkoli se nejedná o rozsahově nijak velkou knihu, tak přináší mnoho a rozhodně se nejedná o zástupce běžné literatury.
Čtenář se zde dostává do unikátní role nikoli pozorovatele děje nebo hlavního hrdiny, nýbrž do postavení cestovatele a objevitele. Sběratel měst totiž neobsahují žádný ucelený příběh nebo snad sbírku příběhů.
Místo toho nabízí exkurze do mnoha smyšlených měst a jejich představení se skrze krátký popis nebo spíše pozorovatelskou návštěvu.
Navíc nejde rozhodně o města běžná.
V prvním městě se z nutnosti stává rozmařilost a celá populace žije na bující konstrukci vzájemně propojených a navazujících mostů, přičemž s nimi sváže jak svůj život, tak i způsob umírání. Vítejte v Ngranku! Druhé město je zase složeno ze samých výtahů a pár spojovacích chodeb. Navštivte Eryx! Další je tvořeno oživlými šaty a jiné zase žije na bázi prvočísel. Od prvního po poslední je jich třicet devět a každé je zcela jiné. Každé viděné zvenku cestovatelem a přidáno do sbírky mezi ostatní.
To vše vyvedené umnou hrou se slovy, ale zrovna tak představami a souvislostmi. Běžné zvyklosti a systémy reálného světa jsou zde převraceny, případně hnány do extrémů ad absurdum. Avšak přesto se drží před prahem šílenosti a zůstávají tam, kde jsou ještě vtipnou fantazií. Stylem se Sběratel měst nejvíce blíží snad Douglasu Adamsovi a jeho Stopařově průvodci, o jehož stylovou strunu občas jemně zavadí, ale stále je dost daleko na to, aby byl jedinečný, osobitý, ale kvůli absenci ekvivalentu stejnou měrou matoucí.
Čtenář je totiž sice neustále hnán dopředu svou zvědavostí, jaké bude další město a zdali je možné, aby bylo ještě něco dalšího tak bláznivého a přitom tak chytrého jako to město předchozí. Pokračuje rád, ale nepřestává bokem přemýšlet, jaké to má vlastně celé význam. Začíná hledat drobnosti, kterých by se chytil, a dosahuje tak nebývalého soustředění takřka v každé větě knihy. Na mysl pžicházejí vysvětlení, jestli nejde o různé lidské a společenské rysy a jevy charakterizované každým městem, či zda nejde o jakési metafory. Avšak cesta se vine neustále dál a města se nám střídají a mění před očima.
Člověk se začíná sám sebe ptát, co je vlastně to normální, co dělá z těchto měst tak zvláštní případy. Každé z nich by za jistého nadsazeného předpokladu mohlo existovat, stačilo by, aby se jediný rys v lidské společnosti stal dominantní, aby se zrovna na něm začalo stavět. Ukazuje se, že stejně jako je každé společenství unikátní a existuje prakticky neomezené množství možností jeho uspořádání i vlastností, tak také měst může být neomezené množství a jediné, co dává hranice našemu dohledu, je naše fantazie.
Sběratel měst je sbírkou vtipných popisů zvláštních míst, jejichž čtení potěší. Stejně tak ale nabízí námět k nepřeberným úvahám a otázkám. Ať již o knize samé, nebo o městech a lidech obecně. Každé město skýtá potenciál pro plnohodnotný zábavný příběh, přesto zůstává pouhou ukázkou toho, kam všude se čtenář může dostat.
Připočítají-li se částečně dětsky naivní, ale obsahově neuvěřitelně shrnující ilustrace, vyvedené tuší a přesně sedící ke stylu knihy, tedy rozhodně bláznivé, ale přesto velice trefné, pak je nutno prohlásit, že čtenář absolvoval skrze zvláštní čtení zvláštní cestu, ze které mu zbývá zvláštní zážitek, ten ale stojí za to.
A pokud není člověk uzavřen jiným než běžným postupům a stylům, pak to bude i zážitek pozitivní.
Sběratelé, vyražte za obohacením svojí sbírky!
(Pavel Houser: Sběratel měst.
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