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AŽ BUDETE HLEDAT DŮKAZ PRO TO, ŽE GEOLOG, KLIMATOLOG, SPISOVATEL A POPULARIZÁTOR VĚDY VÁCAV CÍLEK ZEŠÍLEL, SÁHNĚTE PO JEHO POSLEDNÍ KNÍŽCE – ARCHEUS, FRAGMENT RADOSTNÉ VĚDY O TRPASLÍCÍCH. BUDETE NADŠENI.

Hned na straně 10 například píše: „Pokoušel jsem se odhadnout, nakolik německý hospodářský zázrak spočíval na bedrech trpaslíků, a nakolik současný úpadek německé ekonomiky souvisí s nahrazováním živých bytostí plastikovými šmejdy, ale ani dosti důkladné německé statistiky nedávají jednoznačnou odpověď. Ze složitých propočtů provedených za pomocí trojčlenky (nemohu je zde uvádět) vyplývá, že ještě počátkem 60. let odpovídali trpaslíci až za 18 % hrubého národního obchodu Spolkové republiky. Tyto výsledky však byly trpaslíkům ukradeny arogantními ekonomy a hlasitě poživační lidé se počali domnívat, že oni sami jsou strůjci svého ekonomického vzestupu.“

VĚDEC S IMAGINACÍ

Méně než třetinu knihy zabírá esej o trpaslících. Zbytek vyplňují eseje o starověkých Athénách, české krajině, vztahu mezi Blaníkem a Highgrovem, o výzkumech v Darfúru, o islámské spiritualitě, globalizaci v pravěku, ekonomii a mnohém dalším. Na první pohled mišmaš. Nesmíme zapomenout na CD Pavla Fajta Anarcheus, které také tvoří nepominutelnou součást významového celku obsaženého v knize s tajemným názvem Archeus.
Cílek ve svém eseji o trpaslících vysvětluje, že Archeus znamená „... jakousi skrytou, uspořádávající sílu, jež způsobuje povstávání a slučování věcí a je příčinou, proč se z bezedna vynořují věci a bytosti.“ Taková síla se přirozeně velmi těžko popisuje, když člověk nechce napsat mystický román a když se domnívá, že něco takového doopravdy existuje a má to nějaký relevantní vztah k objektivně pozorovatelné skutečnosti, o kterou se zajímá např. věda. A tak se stěžněm Archeovým stává právě onen esej o trpaslících. Záleží na poměru vašeho smyslu pro racionální a iracionální uvažování, do jaké míry se vám bude zdát absurdní, pomatený, anebo osvícený, potřebný, oduševnělý a vtipný.
Cílek říká, že něco – trpaslíci – prostě žije v zemi pod námi, něco s velikou mocí a vlastními zákony, něco, co vstupuje (když to dovolíme) i do lidské existence. Má to duši a sílu, i když se to vědeckému pozorování vzpírá (ale lidskému pozorování prý nikoli). O tom Cílek píše a to bez imaginace nejde.
„To nejsou Keltové, kdo se do Čech vracejí, je to vytěsněná archaická mysl se vší svou imaginací, hloubkou, přirozeností i krutostí. Plodný a nebezpečný stav mysli.“

ZPRÁVA O SVĚTĚ BEZ TRPASLÍKŮ

Václav Cílek vlastně nedělá nic jiného, než že podle svého hlubokého přesvědčení píše (a pro silně racionálně zaměřené je to možná těžko přijatelné) o zemi, o jejím vztahu ke kultuře, a o duši země – jak se projevuje, proměňuje. Uznal, že ne všecky síly se dají změřit, že nejsme dost vidoucí, abychom viděli a chápali všechno, ale stejně dál hledá způsob, jak o zemi, její duši a proměnách lidské kultury psát. Fragmentárnost povýšil na princip vyprávění o světě. Skládá střípky podle otázek, které právě zatěžují jeho mysl, vypichuje zajímavé souvislosti a nachází i poezii a metafory. Kupodivu – protože je vědec – z nich nemá strach. A pak to všechno shrne na jednu hromadu: vážné i nevážné, ověřitelné i prožité; a je z toho knížka – zpráva o planetě Zemi na začátku 21. století, zpráva o její historii, zákonech i duši – zpráva o světě bez trpaslíků.
S velkou porcí údivu nad zázračností světa, s trochou smutku nad odcházejícím a odešlým, s humorem, lehkostí i důkladností. Doporučuji: inspirativní. (A opojné.) Václav Cílek, Archeus Fragment radostné vědy o trpaslících a příbuzné eseje Dokořán, 2010

