Krajiny uvnitř i vně

Geolog a filosof Václav Cílek je širší veřejnosti znám hlavně díky svým fundovaným vyjádřením v oblasti životního prostředí, která se občas objevuje ve sdělovacích prostředcích.
V současné době mu nakladatelství DOKOŘÁN vydalo knihu Makom Kniha míst (makom je hebrejské slovo, které znamená místo, spíše než nějaké konkrétní však jde o místo v srdci).
Jde o soubor originálních esejů, který navazuje na dva roky starou autorovu skvělou knihu Krajiny vnitřní a vnější. Společným tématem obou publikací je krajina, a to v co největším množství významů. Jejich uspořádání a obsah se však od sebe výrazně liší, zatímco Krajiny vnitřní a vnější obsahovaly dva oddíly, které bylo možno nazvat „přírodovědecký“ a „duchovní“ – jakkoliv jsou oba pohledy přítomny v celé knize a jde spíše o akcent než škatulku, Makom je naproti tomu rozdělen na oddíly tři: první přináší reflexi konkrétních míst – jde např. o středočeskou krajinu jejíž upozaděnost Prahu autor zmiňuje, Závist nebo Český ráj, druhý se snaží nabídnout kritéria pro porozumění současné složité a měnící se době, třetí pak opatrně pootevírá skrytou, ale současně všudypřítomnou existenci něčeho, co nás samotné přesahuje.
Odborné a přitom laikovi srozumitelné pasáže jsou střídány krátkými příběhy, historickými odskoky či nejsoučasnějšími pohledy a komentáři. Okamžitý postřeh je v těsném sousedství dlouholetého zájmu. A jestliže v první knize byla např. Střední Evropa definována jako areál jablkového štrůdlu, či zde byl zveřejněn originální soubor poutních pravidel, zmiňuje druhá např. historii paladia země české či svatý, ale současně i temný charakter Broumovska.
Menší část textů byla původně publikována časopisecky, pro knižní vydání však byla rozšířena či přepracována, většina esejů je ovšem publikována zcela poprvé. Publikace je doprovázena řadou výtečných barevných i černobílých fotografií (Hana Rysová) a kreseb (Antonín Střížek). Obě knihy obsahují velmi inspirativní seznam dalších hodnotných souvisejících publikací, a to jak odborných, tak uměleckých, jsou určeny k opakovanému a soustředěnému čtení a rozhodně patří po všech stránkách k tomu nejlepšímu, co u nás bylo v poslední době vydáno.
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