Krzysztof Varga & Guláš z turula
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I letošní - v pořadí již sedmý - ročník olomouckého festivalu Křižovatky nabízel od 23. 11. do 27. 11. 2010 svým návštěvníkům a příznivcům ochutnávky ze současné středoevropské kultury - od filmových projekcí, přes divadelní představení až po koncerty. A došlo i na literaturu. V úterý 23. 11. se totiž od 17:30 v 1. patře kavárny Muzea umění Café 87 podával (a prodával) Guláš z turula. Tak zní název úspěšné knihy z pera polského spisovatele a novináře Krzysztofa Vargy, kterou na podzim vydalo nakladatelství Dokořán ve spolupráci s nakladatelstvím Jaroslava Jiskrová - Máj. Guláš z turula je první Vargovou knihou, která vychází v českém překladu, a při té příležitosti se její autor také poprvé osobně představil českým čtenářům - a to právě v Olomouci v rámci festivalu Křižovatky.
Samotné prostředí kavárny předurčilo, že půjde o komorní večer, a počet návštěvníků tento fakt jen potvrdil. Na setkání se spisovatelem dorazili povětšinou skalní příznivci a přátelé polské literatury - oč méně jich bylo, o to více naslouchali a posléze i diskutovali. Krzysztofu Vargovi během večera sekundoval Pavel Peč, překladatel Guláše z turula. Po úvodních slovech pořadatelů a dohodě s posluchači, že tlumočení nebude zapotřebí, Varga všechny přítomné pozdravil a se zapálenou cigaretou v ruce vyjádřil svou radost nad tím, že v České republice není ve veřejných prostorách zakázáno kouřit.
Podle Vargy je Guláš z turula jeho jediná „non-fiction“ a svého druhu první kniha, která kdy v Polsku o Maďarsku vyšla. Jde o jakýsi netradiční esej, který by prý rovněž mohl sloužit jako alternativní průvodce po Budapešti. Varga, po matce Polák a po otci Maďar, při psaní čerpal ze svých vzpomínek na dětství, mládí a dospělost, kdy měl během svých návštěv a pobytů v Budapešti a dalších koutech Maďarska možnost poznávat tuto zvláštní zemi a její obyvatele. Právě Vargova pozice nezaujatého pozorovatele se schopností udržet si odstup od tématu je spojnicí vedoucí ke knize Mariusze Szczygiela Gottland, s níž bývá často srovnávána.
Při vyprávění o vzniku knihy a ohlasech, které po jejím vydání ze strany čtenářů a kritiky přišly, nemohl Krzysztof Varga opominout vysvětlení jejího poněkud záhadného názvu. Turul je bájný pták z maďarské mytologie a státní symbol, „kuriózní kříženec orla s husou“, jehož pomníky s mohutnými bronzovými sochami jsou roztroušeny po celém Maďarsku. Guláš pak má odkazovat nejen k maďarské národní kuchyni, ale také na úzké propojení maďarské historie se současností, kdy povědomí o událostech minulých výrazně ovlivňuje vnímání současného dění.
S tím souvisí i Vargovo vyprávění o tom, jak Poláci vnímají Maďary a naopak, o mentalitě Maďarů, jejich pověstném smutku a primátu ve statistice sebevražd, jakož i o nejslavnější maďarské písni, přezdívané „hymna sebevrahů“ (Szomorú vasárnap, v anglické verzi Gloomy Sunday). Došla tedy řeč i na hudbu, tanec, národní kulturu a kuchyni; posluchači se dozvěděli, že Maďaři mají raději spíše sladká než ostrá jídla, co dělají po práci a jak vnímají sami sebe a svoji historii, přičemž padla i zmínka o konfliktu mezi Maďary a Slováky.
Své vyprávění prokládal Varga úryvky z knih Guláš z turula či Tequila, které posléze zazněly v podání Pavla Peče v češtině. Nakonec se zmínil i o své nejnovější knize Aleja Niepodleglosci.
Večer pak po oficiálním zakončení setkání pokračoval volnou diskuzí a neformálními rozhovory spisovatele s jeho (budoucími) čtenáři.
Krzysztof Varga (1968) je polský prozaik, literární kritik a publicista spojený s deníkem Gazeta Wyborcza. Vydal řadu románů a knih, např. Pijany aniol na skrzyzowaniu ulic (Opilý anděl na křižovatce ulic, 1993), Chlopaki nie placza (Kluci nepláčou, 1996), Bildungsroman (1997), 45 pomyslów na powiesc. Strony B singli 1992-1996 (45 nápadů na román. B strany singlů 1992-1996, 1998), Tequila (2001; nominace na polskou literární cenu Nike 2002), Guláš z turula (Gulasz z turula, 2008; Cena čtenářů Nike 2009), Aleja Niepodleglosci (Třída Nezávislosti, 2010). V jeho dílech se často objevují odkazy k popkultuře, filmu a hlavně k rockové hudbě. Vargovy knihy byly přeloženy do řady jazyků.

