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Polský novinář Mariusz Szczygiel se u nás proslavil knihou reportáží Gottland. Na Čechy a Česko se zaměřil i ve své nejnovější knize Udělej si ráj.

Gottland se stal v Česku senzací, vznikly dvě divadelní adaptace, s autorem vyšla řada rozhovorů a kniha sama se dočkala několika vydání. Rádi si čteme, jak se na nás dívají v cizině, a zvláště když tak činí laskavě. Szczygielův pohled na českou národní povahu je totiž v zásadě obdivný. Gottland je nicméně kniha psaná především pro Poláky (kde dokonce vyvolala vlnu „čechofilie“). Příběhy z moderních českých dějin, s Antichartou a Golden Kids, totiž u nás známe dobře zepředu, zezadu i ze strany.
Kniha Udělej si ráj sice naznačuje, že by mohla přinést něco nového i pro českého čtenáře, ale klame tělem. Novinář (který vystupuje v řadě případů ve třetí osobě jako „Polák“) se snaží zjistit, jak se nám „žije bez Boha“. „Bezvadně“, „normálně, „jako bez tyrana,“ odpovídají mu Češi a Polák žasne: u něho doma je přece „nevěřit v Boha smrtelný hřích“. Nic dalšího se ale k slavnému českému ateismu nedozvíme. Ve většině reportáží v knize se autor zaobírá různými výraznými postavami a postavičkami české scény: Davidem Černým, Bohumilem Hrabalem, Egonem Bondym či Janem Saudkem. Nevnímá však jistou senzacechtivost svého přístupu; je něco neznámého zajímavého na Saudkovi? Říká něco nového o Hrabalovi? Pokaždé opakuje stejný model: cituje bonmoty a historky ze života dané osoby, pokud se s ní osobně setkal, vylíčí, jak si porozuměli a rozloučili se v objetí. Pohybuje se na nebezpečné hranici sentimentu: ten se stane nesnesitelným v kapitole Z obou stran okna, kde se vyznává z lásky ke své české překladatelce Heleně Stachové (která překládala i Udělej si ráj).
Kniha se velmi dobře čte, ne nadarmo je její autor novinář. Szczygiel však nepřináší nové postřehy, zůstává na povrchu, opakuje notoricky známé skutečnosti, a někdy se v okouzlení bonmotem nechá strhnout úplně mimo realitu. Když napíše „Nejúspěšnější divadelní hrou 21. století jsou v Česku Příběhy obyčejného šílenství Petra Zelenky, v nichž muž souloží s umyvadlem“, vyvozuje z toho obsáhlé loží závěry o nepřítomnosti Boha. Je otázka, nakolik je skutečnost, že v nich „muž souloží s umyvadlem“, pro Příběhy obyčejného šílenství charakteristická.
Szczygiel dále píše, že Češi se smějí i tam, kde nic k smíchu není - například při hrách Thomase Bernharda. Že humor je podstatnou součástí jeho tvorby, pomíjí. Jenomže i sám Bernhard mluvil o svém „filozofickém smíchovém programu“. Teorie, že „v české hymně se leží“, zatímco v hymnách světa se pochoduje, bojuje a zdvihá prapor, vypadá na první pohled lákavě důvtipně, ale potřebuje k doložení značnou dezinterpretaci faktů: ve většině hymen se totiž národy na sebe samé a na své země dívají se stejným zalíbením jako Češi.
Překvapí autorův nedostatek kritického odstupu: Udělej si ráj se tváří jako rozbor národní povahy, ale je spíše cukrkandlovým vyznáním lásky. Szczygiela fascinuje, když David Černý popisuje Čechy jako „zknedlíkovatělou, nevopálenou hmotu“ nebo jako „vychcanýho zemědělce“, ale zároveň naznačuje, že sám by taky chtěl být takovým knedlíkem.

