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krajinně-kulturní

V pražském knihkupectví Karolinum v Celetné ulici vybírám zase jednou knihy vztahující se ke krajině. Té krajině, ze které jsme vzešli, kterou obýváme a která se mění snad rychleji, než jsme očekávali.
Už nějaký čas platí, že řekne-li se „krajina“, zazní ozvěnou „Cílek“. VÁCLAV CÍLEK. Volným pokračováním jeho esejistických knih Krajiny vnitřní a vnější a Makom je podzimní novinka Dýchat s ptáky – Obyčejné texty o světle paměti, pravdě oblaků a útěše míst (Dokořán, Praha 2008, 250 stran, 298 Kč). Kniha dodržuje typické Cílkovo triadické členění: místa – klima – doba; tahle trojice témat se však zároveň v jednotlivých textech setkává, prolnuta takřka neoddělitelně. Jak by asi knihu charakterizoval ten, kdo Cílka dosud nečetl? Je plná konkrétních míst, příběhů, lidí: své místo tu nalézá staré i nové, domácí i exotické, kamenné kruhy i ocelářské ingoty, vrch Dymník u Doubice i egyptská oáza Bahariya. To vše nikoliv v banální postmoderní směsi, ale v přesně vyváženém poměru, dávkováno po lžičkách jako koření, v síti odkazů jak budovaných, tak odkrývaných.
Kdo naopak Cílka čte, mohl by se ptát, co je tu vlastně nového; proč si po knihách předchozích koupit i tuhle? Nebude se autor už jen rozmělňovat? Neopakuje se? Nesplácal další titul z téhož materiálu? Takové námitky, jindy oprávněné, tu však nemíří přesně. Ano, Cílek objevil vlastní styl psaní a pokračuje v něm. Začal variacemi na několik témat a pokračuje v nich. A proč ne, jsou-li to témata nevyčerpatelná? Sama krajina je taková! Proč jí neprocházet dál? Proč bychom nemohli po Komorní hůrce navštívit třeba Jiřetín pod Jedlovou? A proč se nevracet na stará dobrá místa?
Proč tedy číst Dýchat s ptáky po Makomu? Protože už Makom je dobrý! Nečtěte tu knihu, protože je jiná; čtěte ji proto, že je stejná! (Radikální kritická otázka by měla znít jinak: ne, zda je „přecílkováno“, ale zda jde vstoupit do krajiny ještě i jinak než s Cílkem.) Citlivý čtenář tu přesto najde jistý posun: posun k prostotě, ústup od rafinovaností. Knihu charakterizuje stručnost, vyrovnanost, smířlivost. A je výrazně „vzdušná“: názvem, obálkou, atmosférou i ilustracemi Olgy Karlíkové. Za poslední tři roky se ledacos stalo: s Cílkem i se světem.
Cílek nezastírá, že nás čekají velké změny. Budou-li mít přímo povahu kolapsu, je nejvyšší čas otevřít mezioborový sborník Něco překrásného se končí – Kolapsy v přírodě a společnosti (Dokořán, Praha 2008, 256 stran, 298 Kč). Jeho editoři PETR POKORNÝ a MIROSLAV BÁRTA shromáždili čtrnáct vědců, zejména biologů, ale také archeologů a fyziků (za všechny jmenujme opět Václava Cílka nebo Jiřího Sádla). Jednotlivé, při vší odbornosti čtivé, příspěvky ukazují, že objevení kyslíku v atmosféře, vymírání mamutů či neandrtálců, zánik stavitelů pyramid nebo pád komunismu jsou jevy obdobné – a téměř zákonité. Získal jsem tu několik zásadních poučení. Kolapsy ke složitějším systémům prostě patří; někdy není ani potřeba výraznější zásah, systém se zhroutí vlastně sám. Nastávají opakovaně a přece vždy nepředvídaně, rychleji než bychom čekali; přitom jsou nevratné: poslední kapkou přeteče pohár a valící se vlnu nikdo nezastaví. Žijeme v době, kdy jsou kolapsy na pořadu dne, můžete si vybrat: chcete ekonomický? energetický? klimatický? ekologický? kolaps mezilidských vztahů? (A není to všechno týž kolaps?) A konečně: kolaps neznamená absolutní tragédii, může být zajímavé ho prožívat a je šancí pro nové začátky. „Něco překrásného se počíná …“ Užijme si nastávající kolaps! Optimistická zpráva o průběhu velkého civilizačního kolapsu na okrese Prachatice nemusí být tak podvrženým apokryfem, jak se tváří! Sborníku vytýkám jediné: křiklavě oranžovou obálku.


