Václav Cílek, Hana Rysová: Tichý břeh světa

Společná kniha filosofa a geologa Václava Cílka a fotografky Hany Rysové Tichý břeh světa je záslužným nakladatelským počinem, spojujícím dvě výrazné individuality. Výsledkem je velmi intimní a současně objevná publikace. 
První kapitola, nazvaná Vesnice s mrakodrapem na návsi, je prostě vyprávěná biografie Hany Rysové, zachycující mimoděk i proměnu Dobříše z vesnického maloměsta v neurčitý útvar s velkým panelákem na náměstí a spoustou proluk po zbouraných historicky cenných statcích. Autorčin ročník 1945 se zde projeví fragmentárními vzpomínkami na rodinnou cukrárnu, znárodněnou pro roce 1948. Hana Rysová opustila Dobříš na konci 60. let a pokračování jejího příběhu v následném období je jakoby bodovější a lehčí, svou strohostí možná tajemnější, snad záměrně nedořečené. 
Další kapitoly jsou typicky cílkovské, tj. přinášející poutavé vyprávění o přírodě a krajině, lidech, architektuře, spiritualitě apod., plné odkazů, zámlk, souvislostí i jednotlivých zajímavostí. Fotografie Hany Rysové jsou přitom zcela rovnocennou a korespondující složkou a lze na nich najít záběry krajiny – včetně průmyslové –, ale i stromy, kameny a známé či neznámé lidi. „Černobílá“ rovina fotografií jakoby zvýrazňovala jejich hloubku a odstraňovala pozlátko barev tohoto světa. Svět v této slovně-obrazové podobě je rozhodně vícedimenzionální, prostorovější a v jistém smyslu i vícečasovější, s průnikem různých časových smyček a někdy laskavě a jindy přísně hledící minulosti. 
Velmi důležitou součástí celkového obrazu jsou hojné citace, fragmenty, básně apod. řady autorů vybraných V. Cílkem. Kniha je tak vlastně umně poskládanou mozaikou, jejíž součástí jsou vedle textů a fotografií ještě další odlišné pohledy, citované tu formou „popisku“ k fotografii, tu zapuštěně v textu či jím volně procházející. Jde téměř vesměs o autory méně známé, jako jsou například ruští básníci Fjodor Ivanovič Ťutčev a Boris Julianovič Poplavskij, či „exkluzivní“ Novalis nebo Paul Valéry; obdobně jsou vybráni i autoři čeští (Božena Správcová, Vít Obrtel ad.). Tyto citované texty jsou někdy součástí hlavního myšlenkového tahu, zatímco jindy vytvářejí relativně samostatné umné zátočiny. 
V jisté rovině kniha může připomenout Šlépěje Jakuba Demla (a to nejenom díky formě, ale i pro jeho bytostnou lásku ke krajině a vědomí lidského sepětí s ní), či jiné více či méně deníkově fragmentární prózy. Vezmeme-li v potaz obraz, můžeme vzpomenout Váchalových knih s prolínáním literární a obrazové složky. Vlastní – autorská – charakteristika knihy je pak ukryta v popisku k fotografii U šamotky z kladenského cyklu huť Koněv, a to téměř přesně v polovině publikace: „V této nehomogenní a nesystematické knize (příroda také není systematická, je to bordelář) střídáme několik poloh. Některé části jsou ke čtení, aby uspokojily duchy textu. V nejrozsáhlejší části knihy se má jednat o vzájemné zrcadlení obrázku a textu: člověk se podívá na obrázek, pak si přečte popisek a opět, důkladněji a s novým porozuměním, se vrátí k obrázku. Na jiných místech – jako právě zde anebo později u kamenů a stromů – necháváme mluvit fotografie, abychom neublížili duchům obrazů.“ Meditativní úvahy se pohybují na pomezí básně v próze, minieseje a filosofické reflexe, současně zde však lze najít řadu minipříběhů lidí slavných i zcela neznámých. 
Závěr patří stručnému životopisu Hany Rysové, seznamu jejích výstav a knih, které doprovodila svými snímky. Rovněž zde lze najít přehled knih, z nichž bylo citováno. A několik snímků bez popisků na rozloučenou… 
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