Napište nìkdo o Gottlandu!
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Obálka èeského vydání knihy.
Na knihu Mariusze Szczygie³a jsem se tìšil a tak první výtisk, který pøišel, skonèil u mì. Pøeèetl jsem ho za jediný veèer. Od té doby nemùžu tu knížku dostat z hlavy, nemùžu spát a na souèasnou èeskou realitu jsem se zaèal dívat jinak. Jenomže stále nevím, co si s tou knihou poèít. Jde v ní na nás tento polský novináø s katovskou sekyrou nebo s medicínským skalpelem? Je ta kniha pøátelským poplácáním po zádech nebo fackou ve tváøi?

Nejprve o autorovi 
  
Mariusz Szczygie³ (1966) je polský novináø píšící pro deník Gazeta Wyborcza. Má svùj semináø na Varšavské univerzitì a šest let vedl svou talk-show Na ka¿dy temat na stanici Polsat, jejíž oblíbenost by se dala srovnat s poøadem Jana Krause na ÈT. Má své vlastní webovské stránky, na kterých uvádí, že poslouchá hudbu (mimo jiné) Vlasty Prùchové. Prý se veøejnì pøihlásil ke svému èechofilství, což je témìø tautologický výrok. Je fascinován Èechami a Prahou zvláš�. O Praze napsal: „Je to nejvìtší láska mého života. Praha dovoluje èlovìku dýchat, Varšava tiskne hrdlo. V Praze se èlovìk mùže zbláznit, ve Varšavì se pøizpùsobí obyèejnosti“. Zároveò je však schopen o Praze napsat, že je to jen imitace pro turisty. Získal nìkolik polských ocenìní za své reportáže. Za knihu Gottland získal Cenu varšavských knihkupcù a literární cenu Niké. Kniha vychází souèasnì v Nìmecku, Maïarsku a Francii. 
  
O knize Gottland 
  
Kniha je souborem glos a reportáží nebo spíš pøíbìhù nìkolika lidí, jejichž osobní osudy se (vìtšinou tragicky) prolnuly s dìjinami Èeska (Èeskoslovenska) ve dvacátém století. Celý soubor pùsobí jako dìtský krasohled, který je vyplnìn mnoha barevnými støípky a jejich zrcadlením. Pootoèením takového krasohledu se pak mìní jednotlivé obrazce a náš náhled na nì, ale barevná sklíèka zùstávají stejná. Mozaiku osudù støedoevropského národa a jeho obyvatel tvoøí ve Szczygie³ovì výbìru: Ba�ové, Lída Baarová, Otakar Švec, Jan Procházka, Marta Kubišová a Helena Vondráèková, Eduard Kirchberger, Jaroslava Moserová a Zdenìk Adamec. Výèet ovšem není úplný, protože osud každého z tìchto lidí je doplnìn o spousty jiných slavných postav, smìšných postavièek a lidských karikatur. Tøeba vám jména Švec, Kirchberger nebo Adamec nic neøíkají, i to je souèástí Szczygie³ovy výpovìdi o nás. 
  
Kniha se nese v humorném tónu, ale legrace se èasto mìní v ironický škleb. Ostrakizovaní Èeši se postupnì, jak polský novináø odhaluje další a další detaily z jejich života, mìní v politováníhodné jednotlivce, kteøí mìli tu smùlu, že kolo osudu si to namíøilo pøes jejich životy. Proklínaní hrdinové, nechtìní muèedníci, lidé nad jejichž osudy èasto zavíráte oèi, abyste si neuvìdomili vlastní podíl viny. Všichni jste se nechali namoèit do té normalizaèní špíny, a tak èasto tuhle posrpnovou ubohost omlouváte. 
  
Øíkám VY, protože já mám tøicet a mìl jsem to štìstí, že jsem to nemusel zažít v dobì, kdy èlovìk rozhoduje sám za sebe. To je jeden z rysù této knihy, který mì zaujal. Komu je kniha vlastnì urèena? Mám pocit, že se dotkne pøedevším generace, které tyto události zažily (a pøežily). Jenomže ona vzbuzuje zneklidòující otázky o hrdinství, lidskosti, lásce, nenávisti, opravdovosti, politice, vlasti a historii, které se dotýkají nás všech. Jak nás budou vnímat cizinci, kteøí si pøeètou tuto knihu? Najde se mezi našimi novináøi a spisovateli nìkdo, kdo bude schopen podobného pohledu na nás samé? 
  
Uvažuji také, proè Szczygie³ zvolil právì tyto osobnosti pro svou knihu. Otázky se rojí a odpovìdi, o které bych se s vámi chtìl podìlit nepøicházejí. Doufám, že mi na nì Mariusz Szczygie³ odpoví osobnì. Já toho stále nejsem schopen. Nejsem ani schopen o knize nìco kloudného napsat. Píše tu tolik schopných lidí a tak vás všechny prosím: „napište nìkdo o Gottlandu!“ 
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