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MILOŠ KOZUMPLÍK


Zamilovali se do Mládkova Jožina z Bažin, a jak se zdá, postupně i do celého českého národa. Poláci jsou natolik okouzleni Českem, jeho kulturou a historií, že o něm vydávají jednu knížku za druhou. Gottland, Pepíci, Udělej si ráj. Co titul, to potenciální bestseler.

Nepochybně za to může zvukomalebná čeština – ač to tuzemci vnímají přesně opačně, Polákům se zdá, že Češi žvatlají roztomile jako malé děti. A to se jim líbí. Nejen na zpěvnost a melodičnost české řeči vsadil polský novinář Mariusz Szczygiel – když před čtyřmi lety vydal knihu Gottland, stal se z ní literární šlágr oceněný European Book Prize (2009).
„Náhodou jsem jel do Prahy udělat pro jeden časopis rozhovor s Helenou Vondráčkovou. Líbila se mi melodie vašeho jazyka. Vyprávěla mi o své kolegyni Martě Kubišové. Napadlo mě – to je námět pro polské noviny! Rozhodl jsem se, že se naučím česky. Po roce od tohoto předsevzetí jsem zpracoval text. Ukázalo se, že v Polsku se o Češích píše dost málo,“ popsal počátek úspěchu spokojený autor.
Že se o Češích málo píše, se ukázalo i jinde – práva na Gottland okamžitě zakoupili Němci, Francouzi, Rusové, Maďaři i Italové.

Polská závist

Ač tuzemské dějiny a životopisy zdejších významných osobností výborně zpracovává například Pavel Kosatík, polský Gottland, popisující osudy Tomáše Bati, Lídy Baarové, Heleny Vondráčkové a dalších historických celebrit, pojetí českých autorů předčil. Překlad Szczygielovy knihy se v nakladatelství Dokořán dočkal zatím jedenácti dotisků; vznikly podle ní i dvě divadelní inscenace. Gottland adaptovalo ostravské divadlo Jiřího Myrona i pražské Švandovo divadlo. Poláci vzali úspěšnou českou návnadu za svou a evropská nakladatelství berou útokem.
Na vlnu Szczygielova úspěchu zkusmo naskočil i jeho jmenovec, polský historik Mariusz Surosz. Podle úspěšného vzoru se jeho eseje věnují osobám spojeným s historií Československa, potažmo České republiky: Jana Masaryka, Emila Háchu, Klementa Gottwalda, Jaroslava Seiferta, jakož i dalších třináct význačných jmen sevřel autor ne právě lichotivým názvem Pepíci. Pro český trh připravilo jeho knihu nakladatelství Plus. „Pojem Pepíci má v Polsku poněkud ambivalentní význam. Na jednu stranu se nám vysmívají, že za nic nebojujeme a raději sedíme u piva, na stranu druhou nám klasický český klídek upřímně závidí,“ popisuje polské vnímání Česka polonistka Bára Gregorová. Co by to bylo za kapitalismus, kdyby se na čtenářský úspěch Gottlandu nepokusil navázat i jeho strůjce Mariusz Szczygiel. Novinka z jeho pera vzejde opět ze spolupráce nakladatelství Dokořán a Máj. V Udělej si ráj polský autor rozehrává partii ve středoevropském prostoru navýsost citlivou. Cílí na napjaté vztahy mezi ateisty a věřícími.

Ateistická zrada

„Znám tady (v Polsku) lidi, kteří chodí ke svatému přijímání nebo křtí své děti proto, aby měli pokoj od ostatních,“ tvrdí Mariusz Szczygiel. Většina Poláků se podle něj bojí nechodit do kostela, protoZamilovali že by je lidé v jejich nejbližším okolí jednou provždy zatratili. Je to prý stejné, jako když Češi ze strachu docházeli na povinné prvomájové průvody. Právě polská „stádnost“ řízená katolickou církví byla Szczygielovi důvodem k opuštění křesťanských tradic.
„Když jsem pocítil, že ze mě víra vytekla jako z rozbité nádoby, trochu jsem se bál, kde najdu oporu, kdo mě bude podporovat – a tehdy jsem se začal ptát Čechů, jak se jim žije bez boha,“ popisuje spisovatel vnitřní zmatek, který mu byl inspiračním zdrojem pro další „českou“ publikaci. Jedna z jeho takto motivovaných reportáží vyšla už dříve v listu Gazeta Wyborzca a z reakcí čtenářů bylo jasno – na cestě je další bestseler. Na tuzemských knihkupeckých pultech se objeví během dubna.
Szczygiel v něm obdivně vzhlíží k české schopnosti žít bez boha a bez patosu vůči vlastní historii. S „čechofilským“ zanícením objevuje, že náboženský rozměr života Čechům nahrazuje kultura. Není bez zajímavosti, že obrat k ateismu pětačtyřicetiletý novinář v Polsku zatím veřejně nepřiznal. Ohlíží se na svou matku, pro niž by taková zrada byla životní tragédií.

Národní tragédie

Zvukomalebnost češtiny, častá obchodní setkávání na proslavených polských trzích a možná i fakt, že Česká republika je snad jedinou sousední zemí, s níž Polsko nemělo válečný konflikt – to je jen dílčí výčet vlivů, jež se podepsaly na nebývalém vstupu českého prostředí do polské literatury. Polsko je okouzleno, Česko v aktuálním literárním zpracování tamních autorů frčí.
„Zatímco já jsem divná, když se zabývám polštinou, v Polsku je bohemistika hodně populární obor, dalo by se říci prestižní,“ srovnává se překladatelka Bára Gregorová s polskými protějšky. Mariusz Szczygiel má pro to ještě další vysvětlení: historie naučila Poláky trpět a národní tragédie hluboce prožívat. Češi se naopak snaží nepříjemnosti odsouvat za sebe, nebo je zakrývat uvolněným humorem.
Je-li tento druh fascinace lichotivý, či nikoli, nechť posoudí čtenář sám.
Mariusz Surosz: Pepíci; Plus, 2011 Mariusz Szczygiel: Udělej si ráj Dokořán, Máj, 2011

Foto popis| Na vlnu Szczygielova úspěchu naskočil i historik Mariusz Surosz. O Češích napsal knihu Pepíci.
Foto autor| foto: archiv

Foto popis| Bestselery i divadelní adaptace – Polsko je okouzleno, Česko v aktuálním literárním zpracování tamních autorů frčí
Foto popis| Gottland je bestseler. Zdá se, že za obdobným čtenářským úspěchem má našlápnuto i další Szczygielova kniha Udělej si ráj.

