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Po famózním úspěchu knihy Gottland byla do češtiny přeložena další práce polského publicisty MARIUSZE SZCZYGIELA o Češích - svazek Udělej si ráj.

V úvodním slově publikace Udělej si ráj, formulovaném speciálně pro české publikum, Mariusz Szczygiel (1966) upozorňuje, že jde o knihu „psanou vyloženě pro Poláky“. „Na rozdíl od Gottlandu, který vyprávěl o době mezi lety 1882 až 2003, je kniha Udělej si ráj především o Češích současných. Napsal jsem ji, protože jsem chtěl vyprávět o národu, který si vytvořil kulturu jako antidepresivum,“ sděluje Szczygiel v tom úvodu. „Udělej si ráj je mimo jiné vyprávěním o tom, co mě fascinovalo v české kultuře. O smíchu jako masce. Někdy masce tragické bezradnosti.“
Mariusz Szczygiel i tentokrát představuje Polákům Čechy v personálních nebo tematických sondách, jejichž společnou vlastností je relativně zasvěcené zjednodušování. Během vstřebávání české kultury a historie si autor vytvořil určité představy o Češích a ty v reportážích a portrétech, z nichž kniha Udělej si ráj sestává, ilustruje. Ale tenhle proces samozřejmě není jednosměrný - během četných návštěv v Česku se Szczygiel setkal s mnoha lidmi různých kulturních a sociálních vrstev a i touto komunikací nabyl řadu poznatků. Každopádně pracuje s jistou modelovostí, která nás může iritovat, ale lze v publicistice tohoto typu postupovat jinak? Vždyť například Karel Čapek svými cestopisnými texty rovněž vytvářel modelové představy o Anglii nebo Holandsku. Takže se nějak smiřme s tím, že si Szczygiel o české kultuře myslí, že je nám antidepresivem, ačkoliv například za nejlepší film české kinematografie je považována Vláčilova Marketa Lazarová.
Bez tíže, bez Boha Leitmotivem svazku Udělej si ráj je kromě dokumentování antidepresivnosti zdejší kultury také česká bezbožnost, pro Poláky prý nepochopitelná. Szczygiel vychází jednak z výzkumů, s nimiž ovšem nakládá dost volně, jednak z výroků nabraných v terénu. Výsledkem z našeho pohledu je cosi jako dojmologická věcnost či věcná dojmologie, silná v konkrétních reportážních detailech, efektní ve stylu, zručná v komponování reportáže jako celku, avšak faktograficky a významově přibližná.
Autorovu psavost si můžeme užívat v textech o spisovateli Egonu Bondym, multiženě Halině Pawlowské, fotografovi Janu Saudkovi či o předčasně zemřelém redaktorovi MF DNES Ladislavu Vereckém, ale dozvíme se o nich prakticky jen to, co už víme (však také nejsme Poláci!), vyjma vynikajících interpretujících detailů. K větě Bohumila Hrabala „Všechno, co mi jde vstříc, všechno je silnější než já, potřebuji se vždycky vzpamatovat, vzkřísit se z lehké mdloby...“ Szczygiel dodává: „Rozdíl mezi námi a panem Hrabalem spočívá v tom, že všechno, s čím se setkáváme my, je většinou slabší než my.“ Nebo o prezidentovi Václavu Klausovi poznamená: „Ten je výjimečný tím, že se směje s koutky úst staženými dolů.“ U fotografa Saudka bystře dedukuje, že jeho manýra stavět modelky před oprýskanou zeď možná souvisí s jeho dětskými válečnými zážitky, kdy se jako Žid nacházel v nebezpečí smrti.
Nejpěknější texty knihy, které rámují soubor Udělej si ráj, se týkají teoretika avantgardy Karla Teiga a jeho dosud žijící příbuzné, překladatelky Heleny Teigové-Stachové, v jejímž domě při návštěvách Prahy Szczygiel často pobývá. Zde reportážní efektnost ustupuje niternosti a dějinným dimenzím, v nichž se autor pohybuje střízlivěji než v současnosti.
Ale no tak!
Na konci knihy Mariusz Szczygiel jmenovitě děkuje za pomoc šestnácti Čechům. Škoda, že nikdo z nich mu nepomohl eliminovat nepřesnosti, jichž je v knize docela dost. Jan Saudek mu tvrdí, že začátkem sedmdesátých let se „ve fotografii objevila česká nová vlna“. Žádná taková vlna není známa. Szczygiel se Saudka ptá, co říká tomu, že „jedna známá kritička, ředitelka seriózního muzea v Praze,“ napsala, že jí vadí Saudkův sklon ke kýči. Jenže žádná „jedna známá kritička“ nešéfovala žádnému pražskému muzeu; Polák asi míní kunsthistoričku Annu Fárovou. K. H. Borovský byl dle autora „hlavní český buditel českého národního uvědomění“, což je charakteristika více než přibližná. Na str. 123 se odvolává na českou verzi týdeníku The Economist - žádná taková neexistuje! O šest stránek dál tvrdí, že Evropská třída, vedoucí z pražského letiště v Ruzyni do centra města, byla naposledy plná vítajících lidí, „když tudy projížděl Kim Ir-sen“, avšak papež ji v bezbožných Čechách nezaplnil. Hloupost: dokonale ji zaplnil Jan Pavel II. v roce 1990, když poprvé přicestoval do Československa. Brno je podle Szczygiela hlavním městem Moravy, „nejreligióznějšího regionu“ ČR. Když nás má tak rád, tak by mohl rozlišovat aspoň jižní a severní Moravu, protože mezi nimi je pořádný rozdíl. Národní galerie je, píše Szczygiel, patronem Ceny Jindřicha Chalupeckého. Nebyla a není.
Tou nejhorší službou, kterou bychom mohli Mariuszu Szczygielovi prokázat, by byla nekritická natěšenost, že o nás někdo „zvenku“ vůbec píše. Tím spíš když autor vstupuje svou knihou na „místo doličné“, měl by dbát - spolu s nakladateli - na pečlivější redakci knihy. Jinak z ní zbude přibližná zajímavost.

