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Literární středa – Václav Cílek opět na cestách, kdo udává tón v Římě a rodinné peripetie
Cizáci
v Římě
MARTIN C.
PUTNA
literární historik

Ř

STARÁ VETEŠ

ímskokatolický kalendář
nabízí tento týden svátek
Posvěcení lateránské baziliky, jenž dává smysl teprve ve
vztahu k Římu. Roku 313 byl posvěcen první oficiálně povolený
křesťanský kostel ve městě
a v říši vůbec. Kostel tudíž nese titul „omnium ecclesiarum Urbis
et Orbis mater et caput“, „matka
a hlava všech kostelů Města a světa“. V kategoriích kulturní historie lze svátek chápat jako změnu
kódu: Ti, kdo byli vnímáni jako
podivní přišelci, „jináči“ a „cizáci“, v tomto případě křesťané,
jsou uznáni coby legitimní spoluobčané v centru tradiční civilizace. Za necelé století budou udávat tón oni.
Osud mě v posledních dnech
poslal přednášet na konferenci
World Student Christian Federation do blízkosti Říma, do Velletri.
Téma konference „Kdo je můj
bližní?“ mělo vést křesťanské studentstvo k úvahám o budoucnosti
Evropy tváří v tvář migraci.
V programu byl i „Řím trochu jinak“, totiž putování po sídlech
spolků, jež migrantům pomáhají
nalézat jejich místo ve společnosti. I otevřely se mé oči a všiml
jsem si „těch druhých“ obyvatelů
Říma poprvé beze zlosti, že mě tolikeří z nich obtěžují nabízením
cetek.
Možná nastává čas nové změny kódu. Po Římě antickém
a Římě křesťanském, po Římě
poutníků za ostatky světců
a Římě poutníků za ostatky antiky, po Římě moderní Itálie neorealistické i neodekadentní, po
všech Římech, jež vydaly tak bohaté plody literou i obrazem, přichází Řím, v němž budou udávat
tón tito přišelci, „jináči“ a „cizáci“. Ale, cožpak nebyli jimi jak
křesťané, tak pozdější poutníci
ze severnější Evropy? A cožpak
sami zakladatelé Města, Romulus a Remus, nebyli potomky
„asijského migranta“ Aenea, který sem přišel coby uprchlík z Troje? A cožpak nemohou i dnešní
prodavači cetek a pomocníci v
pizzeriích vydat časem i svoji
kulturní tvorbu, v níž se zjeví
nový obraz Říma? Očekávejme
jej statečně.

„Škvorecký“
pro Kateřinu
Tučkovou
PRAHA Vítězem šestého ročníku

Ceny Josefa Škvoreckého, prvního po smrti spisovatele, jehož
jméno nese, se včera stala dvaatřicetiletá spisovatelka Kateřina
Tučková. Osmnáctičlenná porota
ocenila její román Žítkovské bohyně (Host, 2012), baladický příběh
o divotvorných ženách z Bílých
Karpat.
Porota vybírala ze čtrnácti navržených děl, které se pak zúžily
na pět nominovaných. Jejich autoři obdrží deset tisíc korun. Vedle vítězné Kateřiny Tučkové, jež
bude bohatší o sto tisíc, to byla
próza Michala Ajvaze Lucemburská zahrada, román Vladimíra
Mikeše Škodlivý prostor, novela
Petra Šabacha Máslem dolů
a sbírka povídek Marka Šindelky Zůstaňte s námi. Každý porotce se rozhodoval sám, korespondenčně a dle svého uvážení tak,
že udělil třem titulům body; tři
prvnímu, dva druhému a jeden
třetímu.
Vítěznou knihu recenzoval
v Lidových novinách kritik Petr
A. Bílek, který napsal: „Pro mne
zůstala největším zážitkem z celé
knihy neodbytná otázka, jak ji
mohlo bavit to takhle psát.“ kul
Hudební pondělí

Naší krajinou od Persie k Rujaně
Před deseti lety vydal Václav
Cílek (1955) v nakladatelství
Dokořán knihu Krajiny
vnitřní a vnější. Setkala se
s nebývalým úspěchem, což
autora povzbudilo ve vydávání
volných pokračování.
PETR ZÍDEK

T

o letošní by mohlo mít pořadové číslo tři nebo možná
i pět (dle toho, které práce
do cyklu zahrneme), a jak to bývá
u hollywoodských filmových sérií,
trojka nebo pětka je už jen slabým
odvarem jedničky.
Poslední polyhistor
Václav Cílek je zřejmě jedním z posledních českých polyhistorů. Šíře
jeho erudice je nevídaná a jen seznam přírodovědných oborů a humanitních disciplín, které si osvojil, by zabral dlouhý odstavec. Jeho
knihy, často sestavené z článků,
které vyšly nejprve v novinách a časopisech, jsou čtené právě proto, že
dokáže fascinujícím způsobem
kombinovat geologii s historií, botaniku s estetikou či krajinnou ekologii s filozofií.
Hlavním tématem cyklu, jehož
je kniha Prohlédni si tu zemi prozatím vyvrcholením, je česká krajina,
která ovšem autorovi začíná „na severovýchod od Persie, na sever od
prvního nilského kataraktu“ a „na
západě končí v nehostinných Hebridách a na severu na Rujaně“. Podobně široké je i časové vymezení:
„Místo je potrubím, kterým teče
historie. A tou není jen pár letopočtů v učebnicích dějepisu, ale vrásnění horstev, ústupy moře a způsob, jakým bukový les pohlcuje
doubravu.“
Daní za ohromnou šíři je však
mnohdy nedostatečná hloubka. Cílkovy texty působí roztěkaně, autor
má často nutkání přeskakovat z tématu na téma, skoro nic tu není probráno skutečně zevrubně.
Je tu ale ještě jeden závažnější
problém: Cílek se často pohybuje
za hranicí běžné racionality.
Ve svém příspěvku do knihy Intelektuál ve veřejném prostoru líčí,
jak měl ještě kolem roku 1995 problémy s publikováním popularizačních článků, za což mu tehdejší ředitel Geologického ústavu hrozil
vyhazovem z tohoto akademického pracoviště. Podstatu sporu tu nekonkretizuje, ale je zřejmé, že

Metafyzik z Akademie věd. „Věřím tomu, že zvíře Země má srdce,“ říká Václav Cílek.

exaktněji zaměřené kolegy musí
Cílkovy spirituální meditace dost
popuzovat.
Cílek je kromě jiného také metafyzik panteistického zaměření, takže může bez rozpaků publikovat
třeba větu „věřím tomu, že zvíře
Země má srdce a působí na nás,
a nevím, co víc bych k tomu měl
dodat“. Později se ale sám stal ředitelem ústavu, čímž tolerance kole-

gů k jeho mysticismu nepochybně
výrazně vzrostla.
Pražský chodec
Cílkova poslední kniha shrnuje stylově značně disparátní texty: najdeme tu eseje, krátké črty, fejetony,
cestopisy, pojednání a také třeba suché zprávy o projektech, které působí jako autentické závěrečné zprávy ke grantům. Roztříštěnost není
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jen stylová, ale i obsahová. Nejsevřeněji působí oddíl věnovaný
Praze a jejímu geniu loci, jehož jádro pochází již z poloviny 90. let.
Relativně uceleně působí i část
o české krajině (v citovaném vymezení). Zbytek je pelmel textů, které
tematicky nespojuje nic. Najdeme
mezi nimi třeba pojednání o Janu
Palachovi, o dětech, které i v dospělosti bydlí s rodiči, o historii uhlí

Všechno o mé šílené matce
Moje matka představovala
příliš široký obzor, příliš
temný, příliš beznadějný:
zkrátka hodně velké riziko.
I s tímto vědomím se Delphine
de Viganová odhodlala napsat
o nejdůležitější ženě svého
života. Noc nic nezadrží je
šílená rodinná anamnéza,
která kupodivu nezabíjí, ba
dokonce z ní lze čerpat i sílu.
JANA MACHALICKÁ

V

e své domovině cenami
ověnčená francouzská spisovatelka Delphine de Viganová debutovala poměrně pozdě –
až v šestatřiceti, kdy pod pseudonymem vydala autobiograficky laděný
příběh devatenáctileté dívky bojující s anorexií. Prvním velkým úspěchem byla novela No a já o setkání
dospívající Lou s mladou bezdomovkyní a od té doby Viganová neopustila pozici autorky, jejíž knihy
jsou očekávané, překládají se a točí
se podle nich filmy.
V češtině vyšly tři její knihy, tak
trochu na přeskáčku ji vydává
Divadelní úterý

Odeon ve své Světové knihovně.
Před časem se k českým čtenářům
dostal její poslední román Noc nic
nezadrží, který se od předchozích
děl výrazně liší. A to nejenom rozsahem. Jde totiž o výrazně autobiografické dílo, v němž se autorka vypořádává s vlastní frustrující minulostí.
Rekapituluje život své matky od padesátých let minulého století až po
její sebevraždu v nedávné minulosti
a otevírá tak téma stejně intimní
jako křehké. Kniha se odehrává ve
dvou liniích, tou první je líčení rodinného příběhu, což je všechno,
jen ne povzbuzující čtení – autorka
se noří do letitých traumat, vztahových propletenců, křivd, nemocí,
trápení, utajovaných tajemství, snad
i incestu. Je to svým způsobem šílená rodinná historie a čtenář se musí
ptát, jak to vše lze přežít v normálním stavu.
Viganová vyvolává ze své paměti vzpomínky, které spojuje s nalezeným ústním svědectvím i písemnostmi, s tím vším pak znovu konfrontuje svou rodinu. A to nejenom své
nejbližší – manžela a děti, ale celou
rozvětvenou přízeň. Ti všichni vstupují do příběhu se svými představami a emocemi. A to je další rovina
knihy, která vše posouvá od prosté
rodinné ságy k existenciální úvaze
o smyslu života, o věčném vyrovná-

vání se dětí s rodiči, o konfliktech
a smířeních. K tomu pak ještě přistupuje autorčin boj s tím, kam až smí
zajít, co všechno může dát v plen,
jak autentická může být. Je to její
způsob hledání pravdy umocněný
ještě schopností citlivě pospojovat
fikci i skutečnost.
Viganová se výtečně čte, umí napsat dialog, perfektně vystihnout
prostředí. Už ve svých předchozích
knihách prokázala mimořádnou
schopnost vcítit se do svých hrdinek
a předvést čtenářům jejich vnitřní
světy barvitě a přesvědčivě. Vzpomínám, že jsem „stylově“ přečetla
její první české vydání za dvě hodi-
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ny ve vlaku z Avignonu do Lyonu
a po delší době jsem měla pocit důvěrnosti a emočního napojení. Její
jazyk zní originálně, má i určitou
básnickou hodnotu a čeští čtenáři
mají štěstí, že jim Viganové vybroušený styl zprostředkuje Alexandra
Pflimpflová.
Kniha začíná traumatickým zážitkem: autorka najde matku mrtvou.
To je bod, od něhož se historie začne zpětně odvíjet: neuspořádaný
matčin život, její bloudění, fobie,
křehkost, které zákonitě směřují
k propuknutí duševní choroby – to
vše jsou břemena, která dcera vláčí
za sebou a jichž se lze zbavit jedině
tím, že se pojmenují.
Autorka přiznává, že knihu musela napsat, a zároveň popírá, že by
její psaní mělo terapeutický účinek.
Tomu se ale dá těžko uvěřit, protože
její kniha podobným způsobem působí na čtenáře – nabízí možnost,
jak se srovnat s vlastními vzpomínkami, které nutně nemusí být jen
krásné. Jak znovu najít cestu k těm,
které jsme už ztratili. A v tom je Viganové rodinný příběh plný temných a bolestných zkušeností nakonec nesmírně osvobozující.

Delphine de Viganová:
Noc nic nezadrží

Praha, Odeon 2012. 297 stran
Filmový čtvrtek

v Británii, črtu o Josefu Václavu
Fričovi, stručný životopis Džidda
Krišnamurtiho, rozjímání o Santinim a kabale nebo komentovanou
antologii poezie, zejména čínské.
Možná že klíčem Cílkova úspěchu je fakt, že si v něm něco najde
každý. Mě osobně nejvíce zaujala
část věnovaná Praze, z níž je znát
autorova intimní znalost místa
a neotřelost pohledu (najdeme tu
ovšem i trapnou chybu, zřejmě redakční, když nám popiska oznamuje, že „novoromantický rybář chytá ryby za večerních červánků pod
výpadovkou na dálnici“, a na fotografii je holešovický železniční viadukt). „Nevím, proč bych měl ještě sedět za počítačem a psát o Praze. Jsem pražský chodec,“ píše autor. Vyzývá nás vlastně k tomu, co
sám po léta dělá: prožít město či
krajinu, tedy je projít, protože to je
jediný způsob, jak je můžeme poznat.
Druhý vrchol knihy představuje
střízlivý, a přesto alarmující článek Energie a kultura. „Nejpozději během třiceti let, ale pravděpodobně do deseti let, enormně
vzroste tlak na energetické zdroje,
zejména ropu a uhlí. Současná ekonomická krize je jen předvoj mnohem větší transformace, kde se už
bude jednat o věci hmotné povahy, jako je půda, voda, energie
a potrava.“
S odkazem na Moorovo pravidlo, formulované v polovině 60. let
zakladatelem firmy Intel, podle
nějž se každých 18 měsíců zdvojnásobí kapacita počítače při klesající
ceně, formuluje Cílek „Anti-Moorovo pravidlo“: „zbytečné věci
jsou čím dál lacinější a nezbytné
věci čím dál dražší.“ Spoléhat se na
to, že energetickou krizi, která je za
dveřmi, vyřeší rychlý technologický pokrok, je podle Cílka naivní:
historie ukazuje, že budování energetické infrastruktury je extrémně
náročné, drahé a pomalé a výsledky v hledání alternativních zdrojů
v nedohlednu.
O Cílkově knize by se dalo s použitím poněkud omšelé „geologické“ metafory říci, že hrst diamantů,
které obsahuje, je nutné vytěžit prosetím vagonů hlušiny. Ale zcela jistě to není marná práce.

Václav Cílek:
Prohlédni si tu zemi

I když vidíme jen obyčejné věci,
stejně toho vidíme hodně
Ilustrace Vladimír Kokolia
Vydalo nakladatelství Dokořán,
Praha 2012. 261 stran

Přišlo na stůl
Jiří Kratochvil:
Dobrou noc, sladké sny
„Kuba si přivstal, aby byl v nádražní
hale mezi prvními, protože takhle
k ránu...“ Nový román mistra
současné české prózy. Odehrává se
v Brně na samém konci války.
Nastal takzvaný nultý čas... Vydalo
Druhé město, 292 stran
Eva Tolkovsky: Jazyky Ráje
„Kráska spala. / Bylo toho na ni
moc.“ Kniha s rozmachem epického
díla, inspirovaná biblí i moderní
prózou. Autorka se narodila roku
1952 v Praze, roku 1969 odešla do
Anglie, nyní žije mezi Jeruzalémem
a Prahou. Vydal Malver, 164 stran
Jakuba Katalpa: Němci
„Otázka je, zda na pohřeb pozveme
také příbuzné z Německa.“ Román
z prostředí německé rodiny
zasažené útrapami první i druhé
války. Vydal Host, 421 stran
Alja Rachmanovová: Studenti,
láska, Čeka a smrt
„Dnes mám narozeniny. Je mi právě
sedmnáct let.“ Podtitul: Deník
ruské studentky 1916–1920.
Rachmanovové (1898–1991) se
podařilo utéct z Ruska a stala se
spisovatelkou. Žila v Rakousku,
psala úspěšné prózy. Ve své vlasti
upadla v zapomenutí. Z němčiny
přeložil Michal Ač. Vydala
Premedia, 332 stran
Výtvarný pátek

