Andrzej Lam 
V ÈESKÉM ZRCADLE
      V souboru reportáží nazvaném Gottland se Mariusz Szczygiel rozhodl pohlížet na dìjiny Èech 20. stol. z èeské perspektivy. Je zde zachycena vnitøní motivace protagonistù, zvláštì pak v období, které pøedstavuje centrum této knihy, èili bìhem ètyø ne zcela stejných desetiletí systému, nazývaného komunistický. Již samo uspoøádání materiálu a styl vyprávìní ale svìdèí o nadøazeném úhlu pohledu, který, aè není pøímo zjevný, diskrétnì vyrùstá nad vrstvou anekdotickou. 
      Název je odvozen od jména známého zpìváka Karla Gotta, a hlavní dìjovou linií knihy je hra mezi potøebou umìlecké seberealizace (rovnìž ve velkém veøejném rozmìru) a všeobecnou státní kontrolou. Èili mezi kolaborací, mimikrami a nesouhlasem. Tato hra nabývá tak rùzných forem a tak nezvykle se láme na lidských osudech, že se Szczygiel radìji vìnuje rozmanitosti tohoto fenoménu, než aby pøijal zjevnou roli žalobce nebo soudce. Jednotlivé pøípady - tvùrce Stalinova pomníku v Praze, Otakara Ševce, spisovatele a fejetonisty Jana Procházky, zpìvaèek s rùznými osudy, Heleny Vondráèkové a Marty Kubišové - nepopisuje proto, aby setøel hranice mezi dobrem a zlem, ale aby ukázal mnohorozmìrnost lidské pøirozenosti. Spisovatel ji, v souladu s charakterem 20. stol., nazývá "kubistickou". Jednou je to komedie, jindy drama, ale nejèastìji zde probleskuje tragický základ. 
      Popsané pøípady spojuje matný pocit identity. Na èlovìka, který se mnohokrát, nìkdy bìhem jednoho dne, stává nìkým jiným - udává ženu, která mu vìøí, aby ji hned poté varoval pøed tìmi, kterým ji udal - je možné hledìt jako na patologický úkaz, ale je v nìm také možno vidìt pozoruhodný pøíklad morálního zoufalství. Když se stává obtížné rozpoznat, kdo je kým, reaguje spoleènost žijící v pocitu oficiální lži a proniknutá privátním strachem nepsanou dohodou o mlèení o tom, o èem by se chtìlo køièet - a chová se tak ve jménu života. Èeši to vyjádøili slovem odvozeným od jména spisovatele, kterého mìli strach èíst a ostatnì i slovo samo se objevovalo pouze v dùvìrných kruzích: "kafkárna" Až se koneènì nìkdo pøestává bát a strhává sebou druhé.
      Pøi èetbì se neustále nabízí otázka: je øeè pouze o Èesku? V Polsku bylo možno èíst Kafku beze strachu; o tom, že nìco je "jak z Kafki" (noèní mùra) nebo "jak z Mro¿ka" (absurdita), se mluvilo otevøenì, pøesto tento jev ve své podstatì až tak úplnì od toho, co zobrazil Szczygiel v "Gottlandu" neodbíhá. Když se ale Helena Vondráèková, které byla vyèítána spolupráce s režimem, ptá na Marylu Rodowicz, nedostává se jí odpovìdi. 
      Svou tvorbou Szczygiel navazuje na nejlepší rysy polské reportážní školy. Ta se vyznaèuje literární výrazností detailu, který je možné snadno symbolizovat, absolutní vìrohodností a úctou k inteligenci ètenáøe. Vznikla dùležitá kniha, ukazující spoleèné body odlišné zkušenosti, v našich dìjinách možná poprvé tak výraznì. 
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