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Když se mapa mění
v beletristický žánr...
Mapa představuje zevšeobecněné rovinné zobrazení vybraných objektů a atlas
tematickou sadu takových obrazů. Potud definiční suchopár. My ale víme, že
nejpodstatnější je souvislost, kterou si z ní čtenář vyvodí, protože mu poskytuje
osobitý náhled na duši zachyceného místa, jež jinak nelze plně poznat.

B

ez mapy totiž tápeme v temnotě jeskyně, jak cítil už Platón a jak popsala
viktoriánská groteska Plochozemě:
k nahlédnutí vyššího smyslu nám
vždycky schází jedna geometrická dimenze. Báječným paradoxem dvourozměrných
map je však zjištění, že díky oné informaci
„shora“ vyprávějí i o našem třetím a čtvrtém rozměru, o půdorysu zjevných trendů
či o tom, co se pod písky a zuby času v paměti lidstva drží silou vůle jako nenaplněná
touha. A to je teprve podnět k neobyčejné
inventuře roztříštěných faktů, jakou před
lety uskutečnil Atlas literatury Malcolma
Bradburyho, anebo přímo téma na román
ve stylu Mapy mých světů Reifa Larsena.
Není divu, že i další knihy protkávající slovo s jazykem kartografie jsou u nás stále
vyhledávanější. Naznačují, jakých interakcí
se ještě v literatuře tohoto století dočkáme.

VYKÓTOVAT EMOCI
Je stále pouze hrstka těch, kdo z oné souhry
vydestilují maximum možného. A přesto německá prozaička Judith Schalanská vykřesala v Atlasu odlehlých ostrovů (česky 2011)
plachou nádheru i z míst, kde není skoro
nic, nanejvýš trosečník. Přehlídku „50 ostrovů, které jsem nikdy nenavštívila a nikdy nenavštívím“ pojala autorka planoucí
výtvarnou vášní v duchu učení o gesamtkunstwerku. Nejkrásnější německá kniha
roku 2009 – a v českém překladu vlajková
loď všech příštích zeměpisných výbojů nakladatelství 65. pole – předložila črtu o tom,
kam až se dá dotoulat přemýšlením na dálku v teple pokoje, jak doporučoval rokokový

PETR MATOUŠEK
dobrodruh Xavier de Maistre s důrazem na
to, co cestou objevíme. Byť nesmíme zůstat
ostrovy sami pro sebe, jak ještě před ním
varoval John Donne, je malinký námořní topos i útočištěm shakespearovské bílé
magie, která spřádá sny o chvále pomalosti a ochotě živořit si po svém. Ano, leckdo
jsme dnes vyprahlým plivanečkem souše uprostřed proudu, jenže v podrobném
měřítku turistických speciálek, jímž se na
majestát izolace zadívala tato konceptuální
balada, je na soubor ostrovních samotářů
přece jen skvostný pohled.
Mapy kótují i jiné křivky emocí. Dějiny
morbidnosti Oliviera a Sibylly Le Carrerových, podané formou Atlasu prokletých míst
(65. pole 2017), zvou naopak k průzkumu
lokalit všelijak děsivých, vykřičených a co
do hustoty ponurosti i natolik beznadějných,
že příchozímu nezbývá než spáchat sebevraždu. Nejsou to ale letopisy pokleslosti.
Sledují, kolik neštěstí může někam seslat
přebujelá fantazie, monstrózní strach z neznáma, mystika paranormálna či očividná
neobyvatelnost jako v situacích, které nadchly Schalanskou. Ve prospěch východního
exotična sice Le Carrerovi uleželé upírské
tradice Evropy dost odbyli a ve zbytku se
chovají etnocentristicky jako kdekterý jiný
Francouz, leč vychutnejme si políčky sarkasmů, s jejichž pomocí komentují jednotlivá sletiště apoštolů Zla, ďáblova doupata
i bestiální obdoby dopravní značky Průjezd
zakázán. Popřípadě mýty zveličené „tichou
poštou“ a mající vcelku prozaické vysvětlení, odrážející univerzální podebranost naší

civilizace, jelikož už klínopisy raně biblické éry do světa hlásaly: Bylo líp.
Vytříbená tradice britských nedělníků
umožnila kartografu Nicku Middletonovi prezentovat obor i sloupkem, což je na
Atlasu zemí, které neexistují (65. pole 2016)
znát každým coulem, a navrch v průhledech
skrz efektní pasparty. Vizuálně přitažlivá
práce ozvláštnila jednobarevnost politických map jak fejetonistickou zkratkou, tak
hravými průseky z dětského leporela. I na
údaj o měřítku došlo, jakkoli autor traumata
postižených neškáluje podle pravítka. Padesáti státním útvarům, jež nemají de iure
uznaný status, přezdívá „země-nezemě“,
jako by v nich prodléval Peter Pan, přestože odpovídají spíš novodobým krajinám
stínů. Middleton zaznamenává přetrvávající stereotypy kolonialismu, který zemi dál
štěpí, vměšování megalomanského souseda (převážnou měrou zamindrákovaného
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tyhle medailony úpadku složí dohromady
to, co bychom viděli až v časoměrném videu – jako by planeta Země byla sérií ustavičných státoprávních nezdarů a nesmiřitelných partikulárních zájmů, které takto
pojatý náhled eviduje důkladněji než selektivní děravá paměť očitého svědka.

Ruska) a taky úřední přehmaty či iniciativy
hojně vedené i bohulibými záměry. V globální vesnici, kde není nic jistého včetně
linie státních hranic, narážejí tyto nepohodlné snahy o sebeurčení na lhostejnost
OSN i na pýchu premiantských demokracií.
A tak zatímco teritoria původních indiánských osadníků u prezidenta Trumpa opět
spolehlivě neuspějí, snad se sen o nezávislosti brzy splní aspoň Grónsku.

KATALOGY ÚPADKU A ZTRÁTY
Když dva dělají totéž, nemusí z toho vyjít
výsledek jako přes kopírák. Zásluhou filatelistické inspirace – a taky námořnické
minulosti – sestavil norský architekt Bjørn
Berge katalog Zemí, které zmizely (Kniha
Zlín 2019) a přežívají leda v zaprášených
sběratelských albech. Mapy sice v rozboru
upozadil málem na velikost přiložených
známkových rarit, jež kdysi tyto státy pyšně vyslaly do oběhu, nicméně o to víc jsou
jeho postřehy pronikavější a datově podloženější. Bergeho ikonografie efemérnosti se
s Middletonovou analýzou zneuznání nijak
výrazněji nepotkává: zařazená položka tohoto díla coby stát existovala a byla tolerována. V jaké pitvorné tropické zemičce že
to působil jánošík Sandokan, díky jakému
vévodství se sjednotilo Německo a co proboha záhy nato pohledávalo v srdci Číny?
Za vším, jak jinak, stojí hamižnost, velmocenské ambice a pomýlené machistické vize. Snáz než u předešlého soupisu tak

Na mementu mori je založen i Atlas ztracených měst (65. pole 2020) Aude de Tocquevillové: defilé 44 „sídel duchů“ ponenáhlu
se vracejících do lůna přírody, pokud už
rovnou neudeřila pěstí jako v Pompejích.
Zůstala jen pachuť vzpomínek na dobyvačnost, developerskou pošetilost, vyumělkovanost, ne-li odfláknutou víru ve světlonošskou budoucnost jako v Pripjati u Černobylu.
Na svazku je nejcennější právě naprosto neerasmovská kazuistika bláznovství, když
si ji ovšem svépomocí smontujeme, protože
kniha rezignovala na zevrubnější shrnutí.
Z map trčí francouzské popisky, což je řešení v mezinárodním soutisku levnější, zato
daleko laciněji vyznívá sám přístup: stylistické cvičení průměrného průvodce, kde
se nedostatek kreativity ředí opakováním,
popkulturní argumentací a perexy vyzdvihují sdělení à la „Bohatý materiál představuje pro archeology hotový poklad“, tedy
pravdy nosné spíš pro magazíny na křídě.
Vědomí pomíjivosti tu asi pohltilo i chuť nořit se hloub – a to je oproti Schalanské roz-
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díl propastný jako hloubka sloje poetična,
kterou mohla de Tocquevillová probádat.
Tudy doufejme cesta kříženců krásného
slova s atlasem nepovede, pakliže mladý
žánr neustrne v poloze, kdy nás zase jen
ubaví k smrti načechranou nudou. O mapách
víme přece též to, že bývají poněkud ošemetnými průměty lidských přání a matou
chybami zobrazení – například Antarktidou zakreslovanou v rovině většinou mimo
reálné proporce. I to ale patří k projevům
čilé zahraniční nabídky, jež je překladově
k dispozici, než se odhodláme psát „mapovou beletrii“ vlastní. Můžeme putovat
třeba po stopách iluzí o době předdějinné
s doyenem francouzské esejistiky Gillesem
Lapougem v Atlase ztracených rájů, můžeme se opájet kouzlem siločar vytvořených
srovnávacími analýzami plánů světových
podzemních drah. Kdyby byli ještě milovníci strukturovaných seznamů Eco a Borges
naživu, určitě by se tetelili: atlas je hlavně
myšlenková mapa, výpověď o stavu duše,
která tak jako mnohý jiný obraz vydá za
tisíc slov. A Ibsen by dodal, že ani tisíc slov
převtělených v obraz nezanechá tak blahý
dojem jako jeden skutek. Nejvyšší čas, aby
česká literatura mapovala taky!
Autor je editor, publicista
a překladatel.
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