Život v Absurdistánu

Když jsem před několika měsíci sledovala rozhlasový cyklus ukázek z knihy polského žurnalisty Mariusze Szczygla Gottland, okamžitě jsem zatoužila přečíst si ji celou. To se mi podařilo až nyní, zásluhou nakladatelství Dokořán a Jaroslava Jiskrová – Máj (v překladu Heleny Stachové, str. 224, cena 225 Kč). Nyní bych ji ráda doporučila nejen svým přátelům, ale všem čtenářům.
Připomněla mi slavný Kaput Curzia Malaperteho – způsobem kombinace faktů s živými dialogy (jichž někdy mohl, jindy nemohl být svědkem), jejichž prostřednictvím „skvěle zobrazuje zrůdnost fašismu“, tj. Malaparte – cituji encyklopedický slovník). Tento italský spisovatel německého původu znal dobře své rodáky, polský novinář Szczygiel (nar. 1966) měl zase za svého dlouhodobého pobytu v Čechách možnost cíleně poznávat řadu osobností, o jejichž tragických osudech slyšel, a vytvořit si vlastní soud o době, kterou – dík svému věku – neprožil.
Její obraz v jeho podání je mladistvě ostrý, rozhodně k nám nelichotivý. Jak praví klasik – nemračte se na zrcadlo, když máte křivou hubu. Ostatně sám Szczygiel se obratně zaštiťuje hned na počátku kapitoly věnované Lídě Baarové volně formulovanou větou z románu Jatka č. 5 Kurta Vonneguta – To všechno se stalo víceméně doopravdy.
Kniha Gottland byla vyznamenána v roce původního polského vydání (2004) cenou Melchior za největší přínos literatury faktu a o tři roky později Cenou varšavských knihkupců a čtenářskou Niké. Jsou připravovány překlady do němčiny, maďarštiny, ruštiny a francouzštiny.
Důvodem je čtivá forma, a hlavně autorův pohled na dobové ikony i oběti, na riziko hrdinství a vůli, potřebu, touhu přežít. Tyto protiklady prostupují všemi různě rozsáhlými šestnácti literárními reportážemi, či spíše úvahami.
Autor začíná rodinným klanem potomků zakladatele – především Janem a Tomíkem Baťou jun. – tak přezdívali doposud žijícímu synovovi Tomáše Bati, otce koncernu. Szczygiel předkládá čtenáři – spravedlivě nejednostranně – pracovní a životní podmínky ve Zlíně třicátých let – světlé i temné –, nechť je sám zváží.
Druhá nejdelší kapitola je rovněž retroreportáž o filmové hvězdě, který kdysi dobyla Berlín – a poté, co upadla v nemilosti, jej musela opustit. Poválečné osudy Lídy Baarové jsou však nám dostatečně známé z řady jiných (v knize Gottland odkazovaných) prací.
Proto víc oceňuji (jako námětově původnější, i pro kompozici textu) portrét spisovatele Jana Procházky, nazvaný Miláček. A také plastický portrét Marty Kubišové – Život je chlap.
Velkým překvapením pro mne byla minulost a proměna známého autora dobrodružných románů Karla Fabiána (mimo jiné mu několikrát vyšlo Psí komando – z nacistického konc. tábora , a Juan netančí karmaňolu – z Francova Španělska, stejně jako v Gottlandu zmiňovaný Letící kůň – z Koreje), vytvořených podle tehdejších, dobově formovaných či deformovaných novinových zpráv. Tento spisovatel se narodil v roce 1912 jako Eduard Kirchberger, zemřel v roce 1983 jako Karel Fabián – jako by se byl rozdvojil. Nejprve psal tzv. „lidovou četbu“ prvorepublikového střihu, ve druhé etapě svého života „šel s dobou“, se změnou jména prý změnil i rukopis svého podpisu. Literární historik Pavel Janáček o něm řekl: „Jako by to byli dva stylisticky odlišní autoři. Fabiánovo přizpůsobení se komunismu bylo imponující. Byl rozený vypravěč. Vymýšlel si zážitky tak snadno, jako člověk dýchá. Kdyby žil v Americe, koupil by si za jeden horor drahé auto. A tak si nemohl dovolit mlčet jen proto, že se dostali k moci komunisté. Proto přestal žít jako Kirchberger.“
Nezmiňuji se o dalších hrdinech ani antihrdinech, jako byl např. sochař Švec, tvůrce Stalinova pomníku, neteř F. Kafky, paní Věra S. (příjmení si snadno domyslíme z údajů o jejím zesnulém manželovi), profesorka, velvyslankyně a překladatelka Jaroslava Moserová, jejímž příběhem se kniha uzavírá, a další.
Kniha Gottland rozhodně stojí nejen za přečtení – především za zamyšlení nad nimi všemi, nad námi všemi.
Irena Zítková


