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Magazín    Víkend

Polský spisovatel Krzysztof Varga je napůl Polák, napůl 
Maďar a cítí se být Středoevropanem. O Maďarsku 
napsal vtipnou knihu Guláš z turula, která vyšla i česky. 
Víkendu řekl, co vůbec středoevropanství znamená, 
co před ním rodiče zatajili a jaký meteorologický 
problém má Budapešť. 
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Rozhovor  Krzysztof Varga

Varga je otevřený, kontaktní člo-
věk. Rád přemýšlí nahlas a dělí se 
s lidmi o názor. Už se mu stalo, že 
přišel na autorské čtení, a natolik 

propadl dialogu se čtenáři, že na čtení na-
konec ani nedošlo. Dvojí evropské kořeny 
mu propůjčují neotřelý pohled na svět, a tak 
je setkání s ním vždycky zajímavé. Kromě 
toho, že léta pracoval jako novinář, píše 
romány. A pak jednou napsal knihu esejů 
o Maďarech, a byl z toho bestseller přelože-
ný do mnoha jazyků. Mimochodem, turul je 
mocný pták z maďarské mytologie přináše-
jící sílu a božskou vůli.

Krzysztof Varga se do Česka vrací rád. Le-
tos byl v Praze hostem veletrhu Svět knihy 
a v těchto dnech potkával své české a morav-
ské čtenáře na festivalu Měsíc autorského 
čtení. Sešli jsme se v atriu pražské Týnské 
literární kavárny a pro úsporu času jsme 
zvolili scénář: Krzysztof Varga mluvil polsky 
a překladatel Vargovy knihy Pavel Peč přisko-
čil se slovem či větou, když bylo potřeba. Šlo 
nám to krásně. Je to důkaz o tom, jak blízká 
je nám polština. A taky o tom, že kilometry 
nedabovaných skvělých polských fi lmů ne-
mohou v české hlavě nezanechat stopu. 

Vaše matka je Polka a otec byl Maďar, ale 
doma ve Varšavě jste mluvili polsky. Podle 
nových vědeckých studií lidem prospívá, když 
vyrůstají v dvojjazyčném prostředí. Jejich mo-
zek se naučí reagovat rychleji. Nemrzí vás, že 
vás rodiče o tuhle možnost připravili?
Tak to já tedy reaguju pomalu, a může za 
to moje matka, protože se nikdy nenaučila 
maďarsky. A bylo to její přání, aby naše ro-
dina zůstala v Polsku. Byla lékařkou a můj 
otec se s ní seznámil jako zástupce maďar-
ské fi rmy Medicor, která vyráběla zařízení 
pro nemocnice. V roce 1966, kdy přišel do 
Polska, nebyla u nás situace o nic horší než 
v Maďarsku. Bylo to deset let po maďarském 
povstání, a ať už to v otcově vlasti vypada-
lo jakkoli, on se prostě rozhodl, že zůstane 
v Polsku a bude mluvit po našem. Nic jiného 
mu ostatně ani nezbylo, když matka stáv-
kovala. Nikdy v maďarštině nepokročila 
dál než k několika zdvořilostním obratům. 
Bylo trochu směšné, když táta, který prožil 
v Polsku víc než čtyřicet let, pořád vymýšlel 
v polštině slovní vazby, na jaké dokáže při-
jít jen Maďar. Maďarština totiž nezná rody, 
a on si je nikdy nepřestal plést. Klidně řekl 
třeba „ já jsem šla“, nebo „ona přišel“.

Nemohl maminku ke studiu maďarštiny 
nějak přimět?

Ne, to bylo v praxi nemožné. Táta na ni to-
tiž nikdy v ničem netlačil, oni měli takový 
hodně demokratický vztah. Já jsem s ním 
často jezdil do Maďarska, napřed jako dítě 
k prarodičům, a potom, když jsem si udělal 
řidičský průkaz, tak jsem ho tam vozil, pro-
tože byl moc nemocný na nohy a ne mohl 
řídit. 

Maďarsko pro mě bylo hodně přitažlivé. 
V sedmdesátých letech, když jsem byl malý 
kluk, byla totiž v Polsku nouze. Naše obcho-
dy zely prázdnotou, zato tam byly krámy 
plné zboží. Takže jsme jezdili na nákupy. Byl 
jsem nadšený, že si tam můžu koupit věci, 
které v Polsku nebyly: bezvadné žvýkačky, 
všelijaké hry a ledacos dalšího. 

Pak jste měl období, kdy vás zájem o Maďar-
sko opustil. Co se stalo?
Když jsem se začal osamostatňovat, stalo 
se pro mě Maďarsko místem, kam se jezdí 
s rodiči. Takové to: Když jsou prázdniny, 
tak musíme jet do Maďarska, na Balaton, 
do Budapešti. Jenže já jsem chtěl jet s ka-
marády na Mazurská jezera nebo někam 
jinam za hranice. 

Znova mě Maďarsko upoutalo, až když jsem 
tam v dospělosti začal častěji jezdit jako novi-
nář. Zajímal jsem se především o jejich kultu-
ru a literaturu. A potřeboval jsem toho vidět 
co nejvíc, abych měl do těch článků co dát.

Paradoxně jste začal intenzivně zkoumat 
zemi svých kořenů až poté, co vám otec 
v roce 2005 umřel. Co byl ten hlavní popud?
Největší inspirací pro mě byla tátova smrt. 
Když umřel, pochopil jsem, že tam musím 
jet a udělat nějakou životní bilanci nejen 
s ním, ale i s jeho rodinou. 

Měl jsem totiž s rodiči velký konfl ikt. Když 
mi bylo devatenáct, přišel jsem na tajemství, 
které přede mnou celý život skrývali: úplně 
náhodou jsem objevil, že mám staršího po-
krevního bratra z tátova prvního manželství, 
o kterém mi neřekli. 

Jednou někam odjeli a já jsem se doma 
hrabal ve starých fotografi ích. Při tom jsem 
objevil jakousi tajnou složku. Byly tam staré 
obrázky z padesátých let a na nich můj otec 
s nějakým malým chlapcem. Záběry byly 
pořízené na různých místech – v Ostřiho-
mi, v Egeru… Bylo vidět, že jsou z nějakých 
výletů. Na druhé straně bylo napsáno třeba 
András, Estregom, 1960. S pomocí dedukce 
jsem nakonec došel k poznání, že jde o ma-
ďarského chlapce, kterého jsem znal od dět-
ství, akorát že teď je o patnáct let starší než 
na obrázcích. A že to je můj bratr. 
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Vy jste ho znal od dětství? A kdo jste si 
myslel, že to je?
Často jsme k nim chodili na obědy. Ale pro-
tože se tam scházel hodně široký okruh pří-
buzných, teta, kmotra, sestřenice a spous-
ta dalších, nic jsem netušil. Myslel jsem si, 
že to je nějaký bratranec z kdovíkolikátého 
kolena. A protože příjmení Varga je v Ma-
ďarsku stejně běžné jako Novák v Čechách, 
neviděl jsem v tom žádný problém. Co chví-
li jsme narazili na nějakého Vargu. 

Proč vám to doma tajili?
Když jsem zjistil, že András je můj bratr, 
byl to pro mě šok. Nevadilo mi, že otec měl 
předtím jinou ženu, ale zdrtilo mě, že mě 
skoro dvacet let podváděli. 

Pramenilo to z maloměšťácké morál-
ky mojí matky. Otec mi chtěl říct pravdu, 
ale matka se ji rozhodla utajit nejen přede 
mnou, ale přede všemi. Ona je sice nevěřící, 
do kostela nechodí, ale má v sobě ten základ 
katolické morálky. Podle ní je rozvod ostu-
da, která se musí skrýt. 

Tenkrát jsem se strašně rozzlobil a rodi-
čům jsem úplně přestal důvěřovat. Maďaři 
se mi od té doby spojovali s něčím špatným 
a ztratil jsem o ně zájem. 

Měl jsem s rodiči velký 
konfl ikt. Když mi bylo 
devatenáct, náhodou 
jsem objevil, že mám 
staršího bratra 
z tátova prvního 
manželství, o kterém 
mi neřekli. 
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Přišel jsem na svět 
v první den Berana 
a všechny ženy 
říkají, že Beran tedy 
doopravdy jsem. 
Nemám tušení, jestli 
je to kompliment.

Na člověka, z kterého se vyklubal váš bratr, 
jste snad neměl špatné vzpomínky.
Pamatuju se, jak jsme tam s otcem přijeli 
v době, kdy jsem ještě neznal pravdu, snědli 
jsme oběd a můj bratr vytáhl kazetu a pustil 
pornografi cký fi lm. A předváděl se před mým 
otcem, jaké fajnové fi lmy má. Na jednu stranu 
mě to vzrušovalo, ale z druhé strany tam pře-
ce byl můj otec, a to mi bylo hrozně trapné. 

Po tátově smrti jsem tam přijel, zazvonil 
a do domácího telefonu Andrásovi říkám: 
„To jsem já, Krzysztof, tvůj bratr.“ Tenkrát 
jsem to vyslovil poprvé. Posadili jsme se, 
a on povídá: „Kolik mu bylo? Čtyřiaosmde-
sát? Byl starý, tak umřel.“ Jakoby nic. Ten-
krát jsem si říkal, že už se nikdy neuvidíme 
a že už tam nepojedu. 

Ale dopadlo to jinak.
Posledních šest let jezdím do Maďarska 
intenzivně a píšu o něm, a taky o tamější 
politice. A najednou mám pocit, že je mi 
bez toho Maďarska těžko žít. Že tam čas od 
času prostě musím jet. Musím jet do té Bu-
dapešti, ať už z novinářských, spisovatel-

ských důvodů, nebo jen tak. A musím tam 
vykonat nějaké pevně dané obřady.

Jaké obřady?
Například zajít do místní masny a dát si hur-
ku, maďarský prejt. A musím jít do jisté knaj-
py a tam vypít pivo nebo něco jiného. Potře-
buju se zkrátka ponořit do toho maďarského 
prostředí a nějaký čas v něm zůstat.

Cítíte, jak se ve vás sváří polská krev 
s maďarskou? Není to jako soužití Berana 
s Býkem v jednom těle? 
Svůj ascendent neznám, ale vím, co máte 
na mysli. Přišel jsem na svět v první den 
Berana a všechny ženy říkají, že Beran 
tedy doopravdy jsem. Nemám tušení, jestli 
je to kompliment. Ale ano, ten vnitřní svár 
cítím. Na jedné straně jsem Polák, který 
je úporný, nervuje se, ale na druhé straně 
v sobě mám různé maďarské věci, napří-
klad melancholii, kterou Poláci neznají. 

Dalším elementem, který Polákům chybí, 
je smysl pro ironii. Polský smysl pro humor 
je kasárenský, málo subtilní. Zato Maďaři 

Rozhovor  Krzysztof Varga
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jsou jemní ironici. Je to vidět nejen v jejich 
předválečné literatuře, ale i v té současné, 
třeba v knihách Petera Esterházyho. Ironie 
spojená s melancholií, to jsou maďarské 
fragmenty mé povahy. 

Jak přijali Maďaři váš zatím nejúspěšnější 
titul Guláš z turula, ten váš návrat do 
krajiny dětství, ve kterém je nehladíte 
vždycky po srsti?
Když se maďarské nakladatelství Europa 
rozhodlo, že tu knížku o Maďarsku, Maďa-
rech a jejich mentalitě vydá, uvědomoval 
jsem si, že všechno, co v ní je, by pro taměj-
šího čtenáře mělo být samozřejmé. Počítal 
jsem tedy s tím, že možná budou Maďaři 
úplně lhostejní.  

Myslel jsem ale i na druhou eventualitu, 
že totiž se jim ta knížka bude hodně nelíbit. 

A jaká byla realita?
Reakce byly opravdu dvě: „analogová“ 
a „elektronická“. Analogová byla hodně 
pozitivní. Na setkání, autorská čtení a au-
togramiády přicházelo hodně lidí. A v novi-
nách vyšly pochvalné recenze.

Reakce elektronická se objevila na inter-
netu: „Co si to ten žid, ten komunista dovo-
luje? Je vidět, že nás nenávidí.“ Nestačil jsem 
se divit. 

Co vám říkali „normální“ čtenáři?
V Budapešti přišlo na jedno setkání tolik 
lidí, že se nevešli do sálu a museli stát na 
schodech. Když jsem se zajímal, proč je 
jich tolik, jedna moje známá mi řekla: „Po-
slouchej, my jsme přesně takoví, jak nás 
v té knížce vidíš. Jenom nám to někdo musí 
říct. Oni tu knížku berou jako zrcadlo. Díky 
ní najednou vidí, že ano, takoví jsme.“ 

A jiná známá z Budapešti mi poslala e-mail: 
„S tím smutkem, s tou melancholií vlastně 
máš pravdu. Ale opomněl jsi jeden motiv, me-
teorologický.“ Když jsem chtěl vědět, jak to 
myslí, vysvětlila: „No, víš, když v Budapešti 
svítí slunce, tak je vždycky takové smutné 
a zamlžené.“ 

Co mají Poláci s Maďary společné?
Jedno rčení, které nesnáším, protože už mě 
nudí, říká, že Polák s Maďarem jsou brat-
ranci. Říká se to v Polsku i v Maďarsku. 
Takové shody vznikají z podobné historie. 
Polsko bylo třiadvacet let rozebrané mezi 
Rusy, Němce a Rakušany. A Maďarsko mu-
selo žít mezi Rakouskem a Tureckem. 

Od bitvy s Turky u Moháče v roce 1526 až 
do konce 17. století okupovali Maďarsko z jed-

né strany Turci a z druhé Rakušané. A Poláci 
o něco později válčili zároveň s Rusy a s Něm-
ci. To byla ta podobná část národního osudu. 

Ozbrojené střetnutí polsko-maďarské se 
odehrálo v polovině 17. století. Tenkrát vál-
čili všichni se všemi. Poláci se Švédy, s ko-
záky. Vy jste měli třicetiletou válku. Tehdy 
kníže sedmihradský využil chaosu a zaúto-
čil na část Polska. A ve stejné době, kdy on 
zaútočil na Polsko, polská vojska napadla 
Sedmihradsko. 

Co tedy Poláky s Maďary spojuje? 
Mučednictví. Podobný pohled na historii. 
Jsou to národy, které milují prohru. Vypa-
dá to absurdně, ale oba si ve světle svých 
porážek připadají lepší. Oba se pořád pova-
žují za oběť. Nepřipouštějí si, že sami často 
křivdili jiným. Poláci říkají: Pořád nás jen 
napadají, a my jsme se vždycky jen boha-
týrsky bránili. 

A oba naše národy špatně snášejí, když se 
jim připomene, že sice byli oběťmi, ale čas od 
času taky byli v neprávu. Proto je dnes v Pol-
sku takový zájem o knížky J. T. Grosse, který 
píše o holokaustu a o postojích Poláků. 

I pro Maďary je těžké postavit se před zr-
cadlo a říct: My jsme taky vraždili. Proto se 
Poláci cítí být bratranci Maďarů, a ne Čechů, 
protože váš pohled na historii je úplně jiný. 
A máte taky jiný náhled na náboženství. 
Poláci jsou teoreticky katolíci, i já jsem ab-
solvoval katolické lyceum. Maďaři jsou sice 
napůl katolíci a protestanti a je mezi nimi 
i hodně nevěřících, ale náboženství je pro ně 
národním symbolem. 

Nejsou při pohledu z Bruselu ty naše problé-
my tak trochu legrační a marginální?
Brusel se nezajímá o problémy s naší men-
talitou, ten se zajímá jen o to, abychom 
měli v pořádku rozpočet. Aby nikde nebyla 
rozpočtová díra, problémy s infl ací a po-
dobné věci. Je zajímá fi skální politika, a ne 
politika v historickém smyslu slova. 

Když vypukl hodně velký maďarsko-slo-
venský politický konfl ikt kvůli slovenskému 
jazykovému zákonu, který přikazoval, že 
úřední řečí na Slovensku musí být slovenšti-
na, Brusel se o to nezajímal. To byl skandální 
zákon. Ale jedinou osobou z Bruselu, která 
usilovala o zprostředkování v tom konfl iktu, 
byl jistý Jerzy Buzek, bývalý polský premiér, 
který je teď šéfem Evropského parlamentu. 
A je to tím, že pochází ze střední Evropy, 
a tudíž lépe rozumí povaze našich konfl iktů. 

Mezi těmi dvěma národy přece nejde o jazy-
kový zákon, ale o několik set let historie kon-

Reakce elektronická se 
objevila na internetu: 
„Co si to ten žid, ten 
komunista dovoluje? 
Je vidět, že nás 
nenávidí.“ Nestačil 
jsem se divit. 
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fl iktů a vzájemných nepřátelství. Kdyby sem 
přijel komisař, který je Portugalec, tak z ma-
ďarsko-slovenského konfl iktu nepochopí nic.

Podobně jako my pramálo rozumíme třeba vlek-
lému konfliktu mezi Vlámy a Valony v Belgii. 
Právě. A v tom smyslu má význam střední 
Evropa jako intelektuální projekt, protože 
my dokážeme pochopit povahu zdejších kon-
fl iktů. Celá tahle část Evropy je jeden velký 
hřbitov a jedno velké bitevní pole. Tady se 
přece děly strašné věci. Já o tom nemluvím 
jako o idealistickém konceptu, o kterém se 
baví spisovatelé v kavárně. Střední Evropa 
má svoje temné karty. 

Léta jste působil jako novinář a dnes píšete 
fejetony pro přílohu Duży format listu Gazeta 
Wyborcza. U nás se často tvrdí, že fejeton je 
žánr, který už se přežil. Jak to vidíte v Polsku?

Já bych vůbec neřekl, že fejeton je zasta-
ralý. Myslím si naopak, že to je moc dobrý 
žánr. Nevím, jak to máte u vás s reportáží. 
Taky byste mohli tvrdit, že je archaická. Ale 
v Polsku požívá úcty a autoři knižních re-
portáží jsou tam bráni jako spisovatelé, ne 
jako novináři. Jejich knihy dostávají ceny 
a hodně se čtou. Reportáže, biografi e, au-
tobiografi e se objevují v čele seznamu best-
sellerů. Je to obrovský triumf non-fi ction. 
Fikce se dostává do stínu.

Takže nemáte obavu, že fejeton je v ohrožení?
V Polsku určitě ne. Tam se má naopak tak 
dobře, že ho chce psát každý, ale devadesát 
procent lidí na to nemá. Občas to jsou hrůzy. 
Píšou třeba o tom, že by rádi napsali fejeton, 
ale nevědí o čem. Já si fejetonu hodně cením 
za to, že autora nutí k disciplíně. Musím ho 
napsat týden co týden, měl by být ke dni, 
a přitom nevím, co se stane. Vypukne požár, 
válka? Každý pátek ráno musím odevzdat 
5500 znaků, a chtěl bych víc. 

Psaní fejetonu mi zabere jeden den, ale 
myslím na to po celý týden. Odevzdám ho, 
a už si říkám: Výborně, ale za týden musím 
dát další. Bez přestání hledám témata. Lidi 
to čtou, komentují. Je to živý žánr.

Proč jsou teď tak populární literární repor-
táže o jiných národech? Nejen váš Guláš 
z turula, ale i Szczygielův Gottland, Stasiu-
kova Evropa a řada dalších? Co v tom lidi 
hledají? Proč si chce třeba Čech číst o tom, 
co si myslí nějaký Polák o Maďarech?
Asi hlavně proto, že my, lidé, žijící ve střední 
Evropě, jsme se začali navzájem objevovat. 
Začínáme si uvědomovat, že jsme sousedé, že 

jsme na sebe odkázáni. Když v Polsku nastala 
svoboda, začali jsme hltat západní kulturu. 
Doháněli jsme všechno, co jsme v minulosti 
zanedbali, v literatuře, pop kultuře, ve fi lmu. 

Do té doby jsme žili v komunistické oboře. 
Byli jsme odkázáni k tomu vnucenému přá-
telství mezi národy, takže bylo jen přiroze-
né, že po roce 1990 všichni prohlásili: Dost 
už toho Československa, dost toho Maďar-
ska, konec, jdeme na západ. Anglie, Francie, 
Amerika, to byl náš směr. Ale později, když 
jsme se tím nasytili, tak se ukázalo, že tady 
žijeme vedle sebe, sdílíme do značné míry 
společnou historii a máme také společnou 
středoevropskou kulturu. Můžeme se růz-
nit, ale ta spojnice z minulosti tady je. Já se 
považuju za Středoevropana. 

Nesdílí ten koncept středoevropanství 
jenom pár intelektuálů?
Do značné míry máte pravdu. Někde v pol-
ských Katovicích nebo u vás v Ostravě asi 
lidi neříkají: „ Já jsem Středoevropan.“ Spíš 
řeknou: „Jsem horník z Ostravy, fandím 
Baníku.“ 

Středoevropanství je intelektuální kon-
cept. Ale v tom prostředí, kde já žiju, mezi 
lidmi, kteří se zajímají o literaturu, o kultu-
ru, tam cítíme pevný celek střední Evropy. 
A proto tak o sobě přemýšlíme. 

Polský autor Mariusz Szczygiel píše o Če-
ších. Já, polský autor, píšu o Maďarsku. Moc 
rád bych si přečetl knížku o Polsku, kterou 
napsal Čech, Maďar nebo Rumun. Nebo 
knížku o Rumunsku, kterou napsal Ukraji-
nec. Myslím si, že některé věci jsou takhle 
vidět nejostřeji.

Mariusz Szczygiel je na nás hodný, zatímco 
vy jste občas k Maďarům dost kritický.
To je pravda, on je vůči Čechům mnohem 
smířlivější než já vůči Maďarům. Ale to 
vyplývá z jeho povahy, on je prostě takový 
bezpodmínečně laskavý člověk. 

Další polský spisovatel, který píše o souse-
dech, se jmenuje Andrzej Stasiuk. Ten bydlí 
u slovenských hranic a tvrdí, že Slovensko je 
jeho rezervní vlast. Že když má Polska dost, 
sedne do auta a jede tam. A Mariusz v tako-
vé chvíli jede do Čech. Akorát že on opouští 
katolické Polsko a jede k vám, kde se cítí líp. 
Zatímco já přijíždím z katolického Polska do 
mučednického Maďarska. Takže já s takovým 
přitakáním psát nemůžu. Přijíždím do země, 
kde povětří je těžké, ne takové lehké jako 
u vás. Vy máte nesnesitelnou lehkost bytí, 
a Maďaři s Poláky mají nesnesitelnou tíži bytí. 
Pro nás je sladké dýchat v Čechách. 

(* 1968)

Výrazný polský spisovatel a novinář, 
syn maďarského otce a polské matky, 
žije ve Varšavě a píše vtipné a chytré 
fejetony do přílohy Duży format listu 
Gazeta Wyborcza. S tímto deníkem 
byla spojena jeho kariéra kritika 
a publicisty. 

Absolvoval varšavskou univerzitu 
a v roce 1993 publikoval svoji prvoti-
nu, knihu povídek Opilý anděl na kři-
žovatce. Se svými kořeny se poprvé 
pokusil vypořádat v prozaické knize 
Bildungsroman (1997). Z ostatních 
svých děl považuje za velmi zásadní 
experimentální román Náhrobek 
z mramorové drti (2007). 

Zatím největší úspěch mu ovšem 
přinesla kniha esejů o maďarské duši, 
nazvaná Guláš z turula. O Maďarech 
v ní mluví s pochopením, i když jim 
nic nedaruje. Není mu svatý ani jejich 
posvátný symbol, pták turul, o jejich 
národní kuchyni žertuje, že může za 
sklon Maďarů k depresi. Ironie je jeho 
způsob, jak nastavit zrcadlo Maďarovi 
v sobě. Kniha, přeložená do řady ja-
zyků (včetně češtiny), získala prestižní 
polskou cenu Niké. Krzystof Varga 
byl hostem letošního veletrhu Svět 
knihy v Praze a současného Měsíce 
autorského čtení na Moravě, Sloven-
sku a v polské Wroclavi.

KRZYSZTOF 
VARGA

Rozhovor  Krzysztof Varga
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