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Gottland? - Jak nás vidí sousedé 
     Skupinky přeshraničních sousedů na ulicích Náchoda či Broumova, zvlášť ve dnech u nás neslavených svátků, poznáme na pohled. Míru na Čechy zas mají nepochybně v oku nejen prodavači z kladské tržnice. 
      Jací jsou Češi pod svrchní slupkou, na to se (nejen) svým krajanům pokusil odpovědět  žurnalista Mariusz Szczygiel. Jeho kniha s dvojznačným názvem Gottland se v Polsku stala bestsellerem. Českou mentalitu se snaží přiblížit prostřednictvím osudů několika osobností, o nichž se domnívá, že jsou pro nás příznačné. Čtenář pozná ságu rodu Baťů, herečku Lídu Baarovou, ale i příběh Američanky, která se v 80. letech v Praze pídí po Kafkově odkazu a nechápe zdánlivé nelogičnosti v komunikaci, jež jsou způsobeny obecným smířením se stavem, v němž jsou jistá fakta zřejmá, počítá se s nimi, ale prostě se o nich nemluví. 
     Silnými místy jsou i kapitoly o autorovi Stalinova pomníku na Letné sochaři Otakaru Švecovi a spisovateli Janu Procházkovi. Zaujme setkání s neteří Franze Kafky, která žije v kafkovsky zkomercionalizovaném staroměstském Josefově záměrně stranou zájmu. Takřka neuvěřitelný je příběh spisovatele Karla Fabiána, muže ne dvou, ale tisíce tváří.
    Méně přesvědčivý je autor tam, kde sám vynáší soudy a hodnocení. Tím je stižena „normalizační“  kapitola, tvořená kontrapunktem osudů a kariér Marty Kubišové, Heleny Vondráčkové a Karla Gotta. Zcestný je autorův názor, že návštěvníci Gottova muzea získávají sami pro sebe potvrzení, „že jejich minulost je v pořádku“. Zájemci o jevanský Gottland se podobnými otázkami určitě netrápí. (Navíc nelze psát o Gottově vztahu k normalizaci a nezmínit dopis, který mu poslal do krátké emigrace Gustáv Husák a který v Knize smíchu a zapomnění cituje Milan Kundera – Karle, vraťte se, splníme Vám vše, co si budete přát, my pomůžeme Vám, Vy pomůžete nám...)
     Je otázka, zda by uvedené příběhy nemohli prožít i jiní než Češi; na druhé straně je skutečně formovala česká historická realita. Kniha je přínosná a zajímavá nejen pro Poláky, ale i pro nás. Co se tedy čtenář o Češích z knihy, kterou spolu vydaly nakladatelství Dokořán a Jaroslava Jiskrová-Máj, dozví? Přinejmenším to, že nejsou jednoduší. České vydání kongeniálně doprovázejí úžasné reportážní fotografie Pavla Štechy.  
     Krátce po vydání překladu se objevil protest společnosti Gottland – muzeum, a.s. (Gottova muzea) a žádost o stažení knihy z prodeje. Pro úspěch dotisku rozebraného prvního nákladu to nebyl špatný počin. 
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