Bájná země Gottland je za humny
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DIVADLO

Navzdory tomu, že jeden Gotland už existuje -jde o největší ostrov v Baltském moři - nazval tak polský publicista Mariusz Szczygiet svou knihu reportáží a zamyšlení o Česku. Ta se mezitím už stala v Polsku i u nás bestsellerem, dočkala se mnoha dotisků a nyní se překládá do dalších jazyků. Na vlně knižního bestselleru se veze i divadelní inscenace režiséra Petra Štindla (s Dodo Gombárem i autor scénáře) ve Švandově divadle v Praze. Lehkou absurditu tématu podtrhují utopické souřadnice místa a času děje a minimalisticky pojatá scéna, jen mírně proměněná v druhé, o něco slabší polovině hry. Herci tvoří své postavy jako typy, jako nositele proklamací, tedy bez hlubší psychologie.
Leporelová inscenace je sestavená z promluv a polemik osob, v obecném povědomí snad chápaných jako symboly českého dvacátého století. V Gottlandu, tedy zemi Karla Gotta, autor textu i režisér povedeného představení vyhledává to, co je podle něj pojítkem soudržnosti českého národa - jsou to samozřejmě kromě jazyka společné dějiny. Ty však Szczygiel vidí jako problematické, neheroické, plné „zbabělých ústupků", patrně v kontrastu k pro nás poněkud přebujelému vlasteneckému cítění rodného Polska, které své dějiny tradičně velmi nacionálně prožívá. Autor spřádá svou historizující síť - do níž chce polapit českého Pepíka - z fragmentů osudů a historek významných, či spíše mediálně známých a hojně provětrávaných osobností. Tyto české osobnosti pak podle něj tvoří páteř zastřešující všechny ostatní individuální osudy obyčejných Čechů s méně významným místem ve společnosti...
Slabinou této teze je ovšem právě výběr oněch osobností, zpravidla kontroverzních - autorem však právě proto záměrně použitých. Lze ovšem s úspěchem pochybovat o tom, že dějiny národa jsou shodné s osobními dějinami takové Adiny Mandlové či Geobbelsovy milenky Lidy Baarové, tvůrce Stalinovy sochy Švece, který po prozření spáchal sebevraždu, spisovatelů Jana Procházky a T Svatopluka, či jihoamerického podnikatele J. A. Bati, který plánoval přestěhovat český národ do Patagonie a vedl letitý soudní spor se svým příbuzným o pohádkový majetek.
Szczygiel je ovšem velmi vtipný, schopný bystrého úsudku a zkratky, pracuje s paradoxy a nasvěcuje vždy ostře to, co potřebuje zařadit do svého „národního příběhu". Těžko říct, k čemu by došel, kdyby místo figur a figurek Gottlandu postavil do středu dění ikonostas osob nesoucích docela jiný étos - třeba takového Karla Čapka či Vladislava Vančuru, kteří nikdy neselhali, místo Baarové by zaostřil na Voskovce s Werichem, anebo na kněze Gorazda popraveného za heydrychiády za ukrývání parašutistů... Pravda, to už by potom nebyl onen poněkud bulvární Gottland, ale jakýsi Masarykland, a ten už by nepodtrhoval deklarovanou tezi o zbabělosti a švejkovství Čechů...
Szczygiel ovšem dělá dobře, že nejen lechtá naši bránici, ale zavrtává se i do duše. Přiměje nás k zamyšlení i nad svými vlastními postoji, a to vůbec není málo.

