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Třetí do češtiny přeložená kniha polského publicisty MARIUSZE SZCZYGIEAA je pro nás prvním titulem, který nevypráví o české historii a přítomnosti. Stojí neméně za přečtení než svazky Gottland a Udělej si ráj.

Hned na úvod hrstka závisti. Šest SzczygieBových textů, které obsahuje kniha Libůstka, bylo původně otištěno (mezi červencem 2001 a srpnem 2004) v příloze deníku Gazeta Wyborcza nazvané Wysokie Obcasy. Rozsahem a obsahem jde o příspěvky, jejichž obdobu v tuzemském tisku nenajdeme, což platí i pro texty z předešlých autorových svazků Gottland a Udělej si ráj. Pro formát rozsáhlé osobní reportáže nebo důkladnějšího portrétu pracujícího s dokumenty nenalezl žádný polistopadový český deník (ani zpravodajský časopis) vůli, prostor a peníze. Přitom - vzhledem k dosavadnímu tuzemskému ohlasu SzczygieBových knih - nelze říct, že by nebyl pro publikum atraktivní. Jenže čtenář, který chce zevrubněji nahlédnout pod povrch, bývá v tuzemských mainstreamových médiích jen málokdy na prvním místě… Být v Polsku Židovkou...
Vyjma závěrečného portrétu herečky Idy Kamiňské, která excelovala v oscarovém československém filmu režisérů Kádara a Klose Obchod na korze (1965), si SzczygieB vybral ženy neznámé, vesměs něčím posedlé, vytrvalé, sociálním postavením takzvaně obyčejné. Jedinou výjimkou je epizodní „role“ i do češtiny překládané spisovatelky Hany Krallové v příběhu Libůstky. Krallová se totiž vyskytla na seznamu žen, který SzczygieB náhodně našel v jedné kavárně a začal pátrat, kdo a proč ten lístek asi mohl sestavit. Oslovené ženy ze seznamu mají buď bujné představy, co mohlo být motivem ke vzniku lístečku, anebo nechtějí o minulosti raději nic vědět. Hrdinka reportáže Lístek je tedy kolektivní a kromě motivu hry, hledání a dobrodružství vyvstává téma traumatizujících momentů moderních polských dějin. Ty se pak dostávají ke slovu zejména v portrétu zmíněné herečky Idy Kamiňské, která kvůli svému židovství utíkala z vlasti nejen vinou nacistů, nýbrž i komunistů, neboť polští bolševici rozpoutali v roce 1967 drsnou protižidovskou kampaň.
O této ohavné polské kapitole se u nás možná povšechně ví, ale SzczygieBův popis, jakým šikanám a pronásledování byli Židé v Polsku „zlatých šedesátých“ let vystaveni, bere svými konkrétnostmi dech. Je třeba říct, že do temných antisemitských strun čeští komunisté této ani pozdější doby už nehrábli - antisemitskou epizodu iniciovali během stalinistických čistek počátkem let padesátých.
Umění ustoupit stranou Zatímco SzczygieBovy „české“ knihy Gottland a Udělej si ráj jsou obráceny ven nejen tím, že polský publicista představuje publiku cizí, tedy naši, zemi, ale i tím, že příběhy v oněch publikacích vesměs čerpají z veřejné sféry. V Libůstce jsou SzczygieBovy texty daleko více obráceny „dovnitř“, k individualitě a jejímu osudu. Janina Turková si 57 let naprosto věcně a systematicky zapisovala, co jedla, koho a co viděla, kdo ji navštívil, kam jela. Zbyly po ní kopy sešitů a zápisníků, z nichž SzczygieB bohatě cituje. Ještě více coby pisatel ustupuje do pozadí v příspěvku Seriál pro dvě propisky: ten je - až na úvodních a závěrečných několik autorských řádek - sestřihem ukázek z dopisů, které si dvě ženy, Teresa a Henryka, vyměňovaly déle než půl století. SzczygieB coby editor prostě „jen“ zkomponoval obraz dvou životů v dopisech, obraz jímavý a výmluvný.
Jednotlivé texty jsou doprovázeny fotografiemi protagonistek. V titulním čísle Libůstka se snímky dostávají až na významovou roveň textu. Autor tady přibližuje zálibu jisté pohledné a cudné lékařky nechat se z času na čas u jednoho fotografa portrétovat v barvitě křiklavých aranžích na hranici kýče. Dodejme, že technická kvalita reprodukcí je v publikaci velmi slušná.
Soubor Libůstka doplňuje naši představu o Mariuszu SzczygieBovi o jeho domácí, polský autorský rozměr. A to doplnění vyznívá pro tvůrce lichotivě: není to kniha ani pro nás o nic méně poutavá než nejlepší partie z jeho „českých“ svazků.

