Cílkov Makom je odbočka z D1

Vstúpiť a stratiť sa? Ale nie, aj tak sme už dostatočne stratení.

Václav Cílek: Makom. Kniha míst. Druhé, doplnené vydanie. Dokořán, Praha. 

Pavol Demitra je hokejista a reklamný herec, Lucie Bílá speváčka a obdivovateľka Václava Klausa, Ivan Gašparovič zakladajúci člen HZDS, HZD a súčasný slovenský prezident.
Lenže kto je Václav Cílek?

Smer Makom
Pedagóg, baník, geológ, esejista? Dávny študent tanzánskej školy a nedávny zamestnanec Ivana Havla? Znalec škriatkov, hornín a vrchov, obdivovateľ rozumu a tajomna, Petera Druckera a Juliany z Norwicha? Človek, ktorý vie nazrieť 20 metrov pod zem, nech je to v českom Kladne alebo coloradskom Leadville? Ktorý vám vysvetlí, že mýty sú podozrivé, a potom vás zavedie k ich prameňom? Dezorientovaný depresívny starnúci pustovník na čiastočný úväzok, obávajúci sa neistého penzijného systému, vydávajúci sa preto vždy a znova na cesty s nákladom grantových formulárov, korytnačiek a vypchatých orlov, ktorý sa nikdy nestratí, lebo málokedy smeruje inam než do Makomu?
Poznámka pre editora: Šani, tie otázniky daj pokojne preč. Cílek je toto všetko a ešte niečo naviac. Časom zistíme, čo alebo kto presne je Cílek, prípadne koľko ich je, a doplníme, ak dožijeme (veď on je od nás mladší). Pokiaľ ide o mystické pochody v Cílkovom vnútre, zatiaľ sa uspokojme s jeho poznámkou na margo pátrania po indoeurópskych koreňoch trpaslíkov: „Pro sebe znám odpověď, kterou se neřídím: Je lépe pracovat na svém vyprázdnění než na svém naplnění." Alebo s jeho úvahou nad kúskom rozbitého vyblednutého čínskeho fluoritu z kladnianského Semerinku, z vnútra ktorého vyrastá jemná, nazelenalá kresba čínskej krajiny: "Vstoupit a ztratit se? Ale ne, i tak jsme již dostatečně ztraceni."
Čím to, že ten človek vie vstúpiť do krajiny, ktorú druhí nevidia a nevnímajú? Ako to robí, že vie odbočiť z diaľnice D1 tam, kde by to nikoho ani len nenapadlo? Záhada. Isté je iba, že turistické sprievodce po vyznačených trasách môžete vyhodiť. S Cílkom vám budú na nič.

Miesto v srdci
Makom je miesto v srdci. Azda preto v ňom autor zhromaždil publikované aj nepublikované eseje a poznámky z rokov 1984 - 2007, ktoré by si niekedy ešte raz prečítal. Možno verí na posledný súd, keď mocnári nebeskí či skôr pekelní budú predčítať z jeho tvorby, tak nech to radšej majú všetko pekne pokope, aby sa nenaštvali hneď na začiatku.
Makom je voľné pokračovanie predchádzajúcej knihy Krajiny vnitřní a vnější, „která se snažila ukázat, že jsme také to, kde žijeme; že existuje souvislost mezi naším vnitřním světem a okolní krajinou a že jedno může zlepšovat či zhoršovat to druhé." Makom je iný: autor ho vníma ako nitky vedúce k príbehom, tajomstvám a banalitám, ako odkazy konkrétnych miest, mimochodom silno návykových, k „svatému grálu, sabatu čarodějnic, Anně proletářce, či k hledání Wittgensteinova ztraceného slova", ktorým je najskôr jadrné nemecké scheise. Dozvieme sa to v eseji Kladno - nalezená instalace z cimrmanovsky ladeného svedectva majstra Růžičku. Ten počul rozprávať, ako mladý pán Ludwig Wittgenstein prišiel do huty, ktorá patrila jeho rodičom, a omylom priložil knihu B. Russella The Principles of Mathematics ku zdanlivo studenému kovovému ingotu.
Cílek plánuje ešte tretiu časť, v ktorej sa vráti do Prahy, ktorá veľa ukazuje a veľa skrýva. Problém je však v tom, že slovo plán má spoločný základ so slovom „planý", a keď sa spojí s mapou, nie je vylúčené, že nám hovorí, kam sa chodiť nemá.

Orientačné body
„Nemám žádný návod, ani pro sebe ne, ale zaznamenávám zde některé, převážně pochybné orientační body na vnitřní mapě světa," píše Cílek. Smutná pravda je však taká, že s jeho orientačným bodmi môžete urobiť presne to, čo by si sám neželal - pokojne sa o ne oprieť. Minimálne to platí pre orientačné body zhromaždené v prvej časti knihy s názvom Místa, krajiny, návraty. Pre nás môžu byť zaujímavé aj tým, že také body ležia nielen v českej, ale aj v slovenskej krajine. Len sa nesmieme nechať pomýliť autorovou jazykovou hravosťou. Trebárs úvaha s názvom Když jdou ovce krajinou (esej ze Slovenského krasu o vlivu audiovizuální pastevní struktury na dojivost ovcí a percepci moderního umění) je totiž o velmi vážnych veciach. Podaných tak, ako to vie iba Cílek.
"Čech stále očekává od světské vrchnosti, že se bude chovat ušlechtile jako opravdová duchovní šlechta. To se však neděje, a tak český život neustále doprovází nadávání na poměry a politiku. Slovák to už vzdal před staletími... Český skeptický venkovan sedí doma a čeká na pomoc od státu. Když se jí nedostává, začne vymýšlet a starat se. Slovenský venkovan sedí doma a čeká na pomoc od státu. Když se jí nedostává, propadá apatii a malomyslnosti. Výsledek pak je ten, že pasivní dědiny či regiony se začínají posouvat směrem do obecné, celkové chudoby."

Rusi v Prahe
Esej o ruských maliaroch, žijúcich v Prahe s názvom Zbloudili opilí andělé patrí k vrcholom Makomu. Zatiaľčo o postsovietskych fyzikov mali záujem Američania, maliari, aj tí najlepší, zostali na pospas ruskej chudobe (plátnom nezabiješ, atómom občas áno). Tých, ktorí z hladu a zúfalstva nasadli do vlaku smer Praha - v roku 1995 ich tam bolo asi štyridsať - však nečakala prechádzka ružovou záhradou. Naučili sa skrývať svoj talent, maľovať to, čo publikum žiada, pretože "kvalita odpuzuje", je prakticky nepredajná. Cílek sa s Rusmi, Arménmi, Gruzíncami... roky stretával. Videl ich prevažne komerčnú až úpadkovú tvorbu, dojímalo ho rozbíjanie hodnôt pod tlakom nevyhnutnosti a alkoholu (je ťažké v tom žiť, ale aspoň niekoľko rodín sa slušne uživí), cítil nezáujem až nepriateľstvo pražského, najmä umeleckého prostredia (berú nám zárobky), a učil sa odhadovať hodnotu kresieb zaujímavým spôsobom: "Nejsem příliš bystrý, a tak jim nechávám čas. A když se mi sama ruka zdráhá schovat je, tak vím, že v sobě něco mají." Niekoľko takých kresieb je v knihe.
Inou veľmi pútavou sprievodnou zložkou Makomu sú fotografie Hany Rysovej, väčšinou čierno-biele, čo im vzhľadom na ich hmlistú zádumčivosť pristane najlepšie. Aj obrázky Antonína Střížka sú čiernobiele, čo nádherne konstrastuje s farebnými Cílkovými esejmi. Spolu s ich tajuplnou podstatou tak čitateľ môže lúštiť aj hlavolamy typu kým sa Střížek inšpiroval, keď kreslil Julianu z Norwicha, ktorá žila v 14. a 15. storočí. Vyzerá totiž úplne ako Meryl Streepová zo Sophiinej voľby. Chýba tu už len Stingo a Nathan. Ale tí sú zrejme nedopovedaní kdesi v úzadí.
V Makome je to jednoducho tak.

Michal Ač

