Vážení přátelé,
Cena Toma Stopparda byla od svého vzniku cenou literární: byla udělována autorům beletrie a literárním kritikům. V posledních třech letech bylo její zaměření zúženo na oblast původní české esejistiky . Autoři ocenění v uplynulých třech letech - Jiří Opelík, Martin Hilský i Václav Jamek –jsou s literaturou a literárním životem zcela srostlí: první z nich je literární historik, kritik, editor a lexikograf, druhý historik anglické literatury a překladatel, třetí prozaik, básník, esejista, publicista a rovněž překladatel. S Václavem Cílkem vstupuje mezi laureáty Ceny Toma Stopparda poprvé autor přicházející jakoby odjinud. Vystudovaný geolog, odborník v oblasti klimatologie, znalec české krajiny . Stačí si jen přečíst soupis jeho odborných publikací, abychom viděli, jakou mimořádnou osobností ve svém oboru Václav Cílek je. Byla-li právě jemu letos udělena cena literární, poskytuje nám to dobrou příležitost k zamyšlení nad tím, čím je Cílkovo psaní jedinečné v literárním kontextu a co nového dává české literatuře.
Oceněný svazek Makom. Kniha míst, který vydalo v loňském roce pražské nakladatelství Dokořán, navazuje na Cílkovu předchozí esejistickou knihu Krajiny vnitřní a vnější a měl by být - jak se těšíme a autorovi přejeme prostředním dílem zamýšlené trilogie, kterou by měl uzavřít svazek věnovaný Praze. Autor se zde zabývá - zhruba řečeno - třemi okruhy podnětů: prvním jsou místa a krajiny v Čechách, druhým je duch naší doby v širším, světovém měřítku a snaha porozumět mu, třetím podnětem je pak vztah k tomu, co nás přesahuje. Říkám-li "zhruba řečeno", myslím tím opravdu " velmi zhruba". Cílkovo psaní totiž nikdy nesměřuje jen k dosažení nějakého jednoduchého, předem vytčeného myšlenkového cíle, ale je téměř nezměrným souborem odkazů k dalším souvislostem, šipek a ukazatelů směřujících pozornost čtenáře k dalšímu čtení či studiu. Cílkova kniha tak jako by nekončila sama v sobě, ale žila i v nesčetných knihách dalších, z nichž se napájí a k nimž ukazuje cestu. Autor přitom využívá svého mimořádného vzdělání v mnoha oblastech: v geologii, geografii, archeologii, historii, filosofii, sociologii, psychologii, náboženství, výtvarném umění a literatuře, zejména poezii. Slovo "poezie" kladu na konec výčtu, přitom však co do důležitosti by mělo stát hodně vepředu. Václav Cílek totiž zdaleka není jen citlivý překladatel čínských filosofických textů, ale též znalec české i světové poezie s rozhledem a vhledem nesmírně širokým - jak je zjevné každému, kdo si oceněnou knihu přečte.
Autorovo - a ovšem i čtenářovo - štěstí je, že Cílek není jen vzdělanec, který chce předat dál své odborné poznatky , ale ani jen básnicky citlivý pozorovatel bez hlubšího vědomí historických souvislostí: jeho jedinečnost vyrůstá právě z toho, že v sobě i ve svém psaní oba tyto póly spojuje. V české literatuře dnes můžeme najít několik esejistů s nesmírně širokým, vpravdě mezioborovým záběrem, k nimž má Cílek svým způsobem psaní blízko: Zdeňka Neubauera, Zdeňka Vašíčka, Stanislava Komárka či nedávno zemřelého Bohuslava Blažka. Cílkova jedinečnost mezi nimi spočívá nejen ve volbě témat, jimiž se zabývá, ale též v tom, že dokáže napsat esej básnický , v němž sdělení filosofické, historické či přírodovědné je možno číst též jako báseň v próze.
Cílkovo psaní je však pro českou literaturu přínosem ještě z dalšího důvodu, který je možná tím vůbec nejpodstatnějším. Jako redaktor a editor současné české literatury jsem si nemohl nevšimnout jevu, k němuž v české próze došlo v posledních letech. Tím jevem je nemožnost uchopit současné české prostředí ve vší jeho složitosti, rozpornosti a nejednoznačnosti, v nesčetných historických souvislostech. Teprve cizí prostředí, cizí země jako by našim autorům rozvazovaly spoutané ruce a umožňovaly jim vyslovit něco podstatného o skutečnosti, ve které žijí. Václav Cílek samozřejmě není prozaik a srovnávat jeho eseje s úsilím autorů někdy až o dvě generace mladších je nepatřičné, přesto si myslím, že jeho dvě esejistické knihy umožňují mimo jiné i jednu nesmírně cennou věc: vidět naši zemi jako neobyčejně zajímavou oblast s mnohatisíciletou historií, v níž jsou věci a jevy spjaty nesčetnými souvislostmi, kde je na každém kroku možno z krajiny , z přírody i z lidských výtvorů něco vyčíst, kde se odehrávají tisíce příběhů, o nichž většinou ani netušíme. Václav Cílek je autor, který je dokáže vyhmátnout, zajímavě nasvítit a popsat způsobem, který mu mnohý prozaik může jen závidět. I za toto umění mu patří náš dík.
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