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Orfeus – kniha podzemních řek

Vždycky když čtu knihy Václava Cílka, nikdy to pro mě nejsou strohá data geologa a klimatologa, ale ve své podstatě mytopoetické eseje básníka a filozofa.
Zatím jeho poslední knihou je Orfeus – kniha podzemních řek (Dokořán). Název můžeme brát jako metaforu – podzemí jako podsvětí toho, co je kdesi v hlubinách zjevné, i toho, co je neuchopitelné.
Řeky i jeskyně. Spiritualita. Sny, vize, mystéria.
Co mají společného egyptský Gilf Kebír, americký severovýchod okolo Amherstu v Massachusetts, izraelský Jeruzalém, Slovenský kras, Prokopské údolí? Cesty či expedice, jejichž refl exe najdete v této knize. První část je totiž sbírkou exkurzů do různých oblastí světa, na různá místa, do různých duší krajin. Dá se říci, že je to pátrání po tom, jak k nám vnitřní krajina prostřednictvím vnější přistupuje a my k ní. Druhá část knihy je komentovaným výběrem orfických textů – zlatých tabulek, které pravděpodobně představovaly průvodce podsvětím pro zemřelé aneb čím vším musí duše projít po smrti. Cílkova cesta mezi příběhy je klikatá, ale jsou mezi nimi souvislosti. Jako třeba mezi Kelty a indiány. Cílek srovnává, co mají společného a zjišťuje, že „obě skupiny pocházejí z podobného lesního prostředí mírného pásma. Obě společnosti kladly důraz na sny, vize a přírodní síly.“ Nejde zde jen o časově uzavřenou komparaci – naopak, její přesah je nám podle Cílka blíž, než si myslíme. Zmiňuje také infiltraci prvků indiánské spirituality do západní kultury – znovunalézaná indiánská spiritualita –, což pokládá za reakci společnosti na základě ztrát „kontaktu s přítomností, prožitek kontaktu s přírodou a kontakt s hlubšími vrstvami vlastní duše, do kterých se propracováváme pomocí snů a vizí“. V tomto směru zmiňuje Cílek i rozdílný přístup k drogám a upozorňuje že „americko-evropská civilizace je vůči drogám stejně zranitelná, jako bývala indiánská civilizace vůči alkoholu“. Sny, vize, spiritualita, prostor a my. Co nás ovlivňuje, co máme společného? Co si z něj odnášíme? Cílkovy odpovědi v sobě jako vždy mají zárodky dalších otázek. Cílek se však mnohdy zarazí – „vše si možná nepřeje být odhalováno“ – a nevěří tomu, že „když budeme hodně vědět, tak tomu budeme rozumět“. Snad nám zbývá jediné: „Skutečná mystéria existují a nejdou pochopit. Systém naplňuje tajemství, které nejde vyslovit, ale je možné se ho dotknout.“ Nikdy se nám tak nedostane úplného rozhřešení. Stejně jako Cílkovy eseje nejsou uzavřeným dialogem.

