Přemýšlet s Cílkem
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nad knihami

Na stole přede mnou leží Mrtvá kočka. Je to výbor zenových textů od říkadel po povídky, které Václav Cílek koncem osmdesátých let přeložil a v Pražské imaginaci vydal v roce 1992. Od té doby ten soubor vyšel dvakrát v reedici. Jeden z nejkratších textů má jen o málo slabik více než správné haiku: Co nedovedu sám jasně říci / není jasné ani mně samému.
Cílek se vyjadřuje jasně, i když občas jako kořením svá vyprávění oživuje odbočkami, které se pohybují v oparu surrealistického snění nebo v tušení sil, o kterých toho moc nevíme – ostatně kromě jiných autorů miluje zvláště Meyrinka a jeho náhled, že Praha je prahem do jiné zkušenosti, do jiného světa.
Monografie Podzemní Praha představuje skrytou část města, o nic méně rozsáhlou a proměnlivou, jen tajemnější, než se jeví ta viditelná. Je to přitahující svět přirozených dutin (těch je zatím evidováno čtyřiapadesát) a nesrovnatelně většího labyrintu staveb od sklepů, vodovodů a kanalizací po katakomby, kasematy a hrobky. Kolektory, metro a další tunely považuje Cílek za hodny další knihy, ale prochází jimi a povídá o nich na přiloženém celovečerním DVD. Aby to neviditelné město představil nejen popisem, jsou mu nápomocni podzemní fotografové Martin Majer a Milan Korba řečený Surikata (doporučuji http://montanistika.mine.nu). Vlastně ti dva způsobili, že Cílek dlouho slibovanou knihu konečně napsal, protože tak krásné fotky podzemí prý neviděl a nepomoci jim svým textem mezi lidi považoval by za nesplněný úkol.
Cílek popisuje věcně, ale přidává historky, pověsti, legendy, aby mohl své vyprávění uzavřít: V podzemí jsou jak poklady, tak Minotaurus. To není jen znalcův bonmot, ale také vlídné varování makléřům, plánovačům, developerům, úředníkům a stavbařům, kteří netuší, s jakými silami si zahrávají – a to už byla kniha dopsaná, když se začala tunelářům propadat na hlavy Stromovka. Jiné podzemnické pragensie Cílek připomíná, zejména Jáskovy o historii pražských vodovodů a kanalizací, už zas aktuálním šťouchancem, že bez politických stran se dá žít celé týdny, ale bez vodovodu ne.
Druhá kniha Dýchat s ptáky je výborem z většinou už vydaných textů, leckdy různě pospojovaných. Navazuje na Krajiny vnitřní a vnější a na Makom. Knihu míst, jenže autor mezitím vystoupal do dalšího levelu. Proměňuje se ve vypravěče podle svých vzorů. Zís -kal na jistotě a nadhledu.
Příkladem je jedna z klimatologických úvah, jmenuje se Děsivé sucho: zachrání nás přehrady nebo péče o půdu? Jednak stručně shrnuje, co se ví, co se neví, nad čím se váhá. Neděsí, ale upozorňuje na čísly doložený komplexní problém, který nelze smést ze stolu lacinou uštěpačností. Nestojí mu za to polemizovat s kterýmkoli prezidentem jmenovitě, natož o barvě planety, protože opozice ze strany ekonomů je dána nejen obavami ze ztráty výlučné pozice, ale také proto, že udržet růst v komplikovaném světě je čím dál složitější i bez klimatologů a „zelených“ všeho druhu. A uzavírá: To, co dnes vidíme krystalizovat, je ve skutečnosti diskuse o novém uspořádání světa.
To nové uspořádání ale nebude spočívat v nějakém inovovaném modelu proletářské či jiné revoluce, před kterým straší velká část české publicistiky podobně, jako se generálové vždycky připravují na minulou válku. Co se děje podle pozorného čtenáře a sběratele informací Václava Cílka, původně „jen“ geologa:
Sto dvacet miliónů Číňanů se dalo na pochod z vnitrozemí na pobřeží. Jedná se o největší známou migraci v dějinách lidstva, ale v novinách jsem se dočetl jenom o tom, že Karel Gott se oženil. Zatímco v dřívější čínské tradici byla úzká vazba na půdu a na čínskou kulturu, může se stát, že dojde k velké kulturní změně a vykořenění Číňani si navyknou expandovat nejprve do států ležících v čínském okolí – na Sibiř a do Mongolska – a později do dalších zemí světa. A nejen to: Energetická bezpečnost se stává absolutní prioritou dalšího evropského rozvoje, a to tím spíš, že Čína promyšleně a zvolna obsazuje surovinovou základnu jménem Afrika a snaží se dosáhnout na sibiřská ložiska. (Citováno z textu Evropa za dvacet let – život už nikdy nebude tak snadný.)
K Cílkovým knihám (nejen těmto dvěma) se nabízí ještě jedna inspirativní citace z Mrtvé kočky: Poznání je jak odlesk měsíce na hladině vody. / Je k němu třeba jak měsíce, tak vody. / A když se po něm sáhne netrpělivou rukou / roztřese se a zmizí.
Takovéhle je přemýšlení s Cílkem.

