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Rozhovor s polským spisovatelem a autorem Gottlandu Mariuszem Szczygielem o katyňské tragédii, Rusku a Česku
„Nejsem typický polský vlastenec, ale projevy soustrasti od Čechů mě přiblížily mé vlastní zemi,“ říká Mariusz Szczygiel, elitní polský novinář z listu Gazeta Wyborcza. U nás je známý jako spisovatel, autor polského i českého bestselleru Gottland. Rozhovor pro Magazín DNES poskytl po mailu.
* Jak prožíváte polskou tragédii osobně?
S prezidentem Kaczynskim a s většinou lidí, kteří v tom letadle letěli, jsem se různil v pohledu na mnoho věcí...
* Počkejte – z jakého důvodu?
Byli pro mne symbolem Polska, které se dívá hlavně do minulosti, je starosvětské, bývá zpozdilé a zároveň příliš sebejisté. Představitelé strany Právo a spravedlnost, to není moje krevní skupina. Přesto musím říct, že když jsem v sobotu ráno pustil televizi, zůstal jsem před ní jako paralyzovaný. Můj přítel mi náhle řekl: „Jenom neplač.“ Já si ani neuvědomil, že pláču.
* Reagovali nějak vaši čeští přátelé?
Mám známé v Itálii, v Německu, ve Francii, ale nikdo mi neposlal ani textovku. Nic. Zatímco Češi mě opravdu překvapili. Vyjadřovali mi soustrasti – jsem tím upřímně zaskočený.
* Proč vás to překvapilo?
Kdysi mě jeden pán přesvědčoval, že Češi jsou racionální a předvídatelní. Pro mne ne, pane, mohu mu dnes odpovědět. Jiná věc je, že ty kondolence přišly mně, tedy člověku, který se příliš neztotožňuje se svým národem a stále je nespokojený s Polskem. Nejsem typický vlastenec. Byl jsem z těch kondolencí nesvůj. Ale – paradoxně – ty textovky a maily mě přiblížily mé zemi. Daly mi pochopit, že sem patřím.
* Probouzí se dnes v polské společnosti její pověstný národní patos?
Jeden z biskupů říká o prezidentu Kaczynském, že ve Smolensku padl. Slovo padnout se týká pouze smrti na válečném poli, v bitvě. Tak proč padl? Protože za života neustále bojoval proti útokům nepřátel. To je tenhle druh myšlení. Jiný kněz řekl v televizi, že náš prezident zahynul hrdinnou smrtí. Mám otázku: Je smrt při dopravní nehodě taky hrdinná? Velice těžce se nám přiznává, že to byla chyba člověka, omyl, nehoda. My všichni jsme přece Božími vyvolenci, to On vybral pro prezidenta tuto hrdinskou smrt. Je pochopitelně normální, že hledáme způsoby, jak dát skutečnosti nějaký smysl – já to nehodnotím, jen chci ukázat, jak stádně myslíme. O pětadevadesáti ostatních obětech se neříká, že zahynuly hrdinskou smrtí.
RUSOVÉ JSOU TEĎ SKVĚLÍ
* Zachytil jsem z Polska i fatalistické hlasy. Katyň je prokletí, osud, nedá se nic dělat... Připomíná mi to české skuhrání o osudových osmičkách.
Když jsem v březnu vystoupil ve vaší Všechnopárty, ocitoval jsem polského básníka Norwida, že „Polsko, to jsou vzpomínky a hroby“. Diváci v divadle Semafor se tomu zasmáli jako vtipu. Jako bych vymyslel dobrý fór. Ale to je skutečný citát, který o Polácích hodně vypovídá.
* Tak nám ho vysvětlete.
Náš národ nepotřebuje k životu například dálnice, a tak je nemáme. Náš národ potřebuje k životu neštěstí. Teprve když se stane neštěstí – neúspěšné Varšavské povstání nebo něco podobného – staneme se někým. Křivda nás povyšuje nad jiné národy. Stačí si vzpomenout, že zatímco Češi v listopadu 1989 zvonili klíči, Poláci v červnu 1989 – u nás padl komunismus dříve – to společně vůbec neprožívali. Žádná sounáležitost při prožívání štěstí, že ta hrozná Polská lidová republika skončila. Žádná projevovaná radost. Poláci se umějí sjednotit, ale jen při neštěstí. Už kolem sebe slyším: Nikdo neumí trpět jako my. Ostatně, prezident Kaczynski byl velký propagátor myšlenky, že porážka Varšavského povstání je úspěchem Poláků. To bylo jedno z jeho oblíbených témat.
* Jak se v této situaci daří v Polsku pragmatikům?
Pragmatiků je mezi námi hodně a mnoho mých známých říká, že celá ta nehoda je něco, co v Polsku nazýváme německým výrazem „polnische Wirtschaft“. Mělo se dříve zkontrolovat letiště. Místo aby koupili moderní letadlo, lítali tím z šedesátých let. Jenže kdyby koupili něco nového za stovky tisíc eur, tak by přece nevyhráli volby. Protože národ by říkal: „Lítají si luxusními letadly za naše peníze, a nám chybějí peníze na léky.“ Takže zvítězil populismus.
* Může to znít jako žvást, ale napadá vás také, k čemu může být tragédie dobrá? Příležitost k usmíření s Rusy?
Rusové ve Varšavě a Rusové v Praze – to jsou dva různé obrázky. Rus v Praze neskrývá, že je Rus. Občas v Polsku říkám: „Představte si, že v kavárně na Václavském náměstí si povídají Rusové nahlas!“ Prosím tě, diví se Poláci, Rusové tam spolu na veřejnosti normálně mluví?
* Skutečně je polská nenávist k Rusům tak strašná?
Ve Varšavě Rusa neuslyšíte celé roky, ačkoliv tu jsou. Mluví potichu, nahlas mezi sebou promluví až v hotelu. Neexistuje, aby se Rus choval v kavárně nenuceně. Prosmýká se ulicemi, snaží se na sebe neupozornit. Cítí prostě naši nechuť. Nechuť člověka, který musel být nevolníkem. Vždyť to byli po staletí naši okupanti. A protože jsou si naše národy velice podobné, neboť Rusové i Poláci jsou nesmírně citoví, vypadá to mezi nimi takhle. Myslím, že to, co k nám cítí Rusové, se dá nazvat zraněnými city. Až na to, že ta jejich láska byla láskou slona k holubici, který ji chtěl držet v jakékoliv kleci.
* Jak se podle vás Rusové chovají nyní?
Já i moji kolegové z okruhu Gazety Wyborcza si myslíme, že Rusové se při téhle tragédii chovají skvěle. Mnoho Poláků to oceňuje. Putin – a to u nás všichni podtrhují – už řekl na hlavním kanále, že Katyň byla pomstou Stalina. Za porážku v roce 1920. Myslím, že Rusko by chtělo mít s Polskem lepší vztahy.
* Slyšel jsem, že skoro každá polská rodina má nějaké tragické zkušenosti s Rusy nebo s Ukrajinci. Vy taky?
Máma mi celé dětství vyprávěla pohádku. Jednou spadl dědeček ze žebříku a zlámal si nohu. Ležel už v posteli, když přišli Ukrajinci a hnali ho do lesa. V lese si musel vykopat jámu, svázali mu ruce ostnatým drátem, zabili a hodili do té jámy. Několik dní se k tomu místu nesměl nikdo přiblížit, ale babička tam šla a našla kousek rukávu z dědečkovy košile. Žadonil jsem, aby mi maminka tu pohádku stále opakovala.
* Tohle se opravdu stalo?
Ano, v karpatských Beskydech, na dnešní hranici s Ukrajinou. Dnes už vím i to, co dítěti nebylo možné říct. Vím, že mu stáhli z rukou kůži. Říkalo se, že ji stahují, aby byly rukavičky. Vím, že zabili taky jeho bratra a ženu, která popadla nemluvně a řekla, že muže neopustí. To dítě – jak vypráví máma – jí vtloukli zpátky do lůna. Zabili je sousedi z jejich vsi.
* Cítí Polák zadostiučinění, když první státní kanál v Rusku vysílá v nejexponovanějším čase Wajdovu Katyň?
Já necítím, protože moje životní filozofi e je nemít žádná očekávání, takže jsem neočekával ani zadostiučinění. Nic od nikoho nečekám, a proto nejsem nikdy zklamaný. Nic jsem nečekal ani od Rusů, ale myslím, že Poláci ano. Dnes šel ve Varšavě starší pán s malinkým radiopřijímačem, právě vysílali, jak převážejí rakev s ostatky Marie Kaczynské. Ukázalo se, že je synem důstojníka, který zahynul v Katyni. A ten pán řekl, že letošní katastrofa má svůj význam. Pak jsem si pustil televizi a první polský nekomunistický premiér Mazowiecki říkal totéž. Že je to pomsta Kaczynského z hrobu, protože Rusové musí mluvit o Katyni – a přitom se tomu celá desetiletí tolik bránili.
* Kvůli tomu, že zahynulo 96 lidí, už Rusové nemohou Katyň zamlčovat...
Přesně tak. Američané a jiné národy konečně pochopí, co byla Katyň. Takový je pro někoho smysl té smrti. A Lechovi Kaczynskému šlo v životě právě o tohle.
POLÁCI MAJÍ ARMÁDU RÁDI
Překvapuje mě, jak dobrou pověst má dnes u Poláků armáda. Pamatuju se na záběry z vyhlášení výjimečného stavu v roce 1981, kdy vojáci bili občana železnými pruty. On plakal bolestí: „Stydím se za to, že jste Poláci.“
Poláci si armády velice cení – a bylo to tak vždycky. Nic na tom nezměnil ani vojenský výjimečný stav. Myslím, že jste tehdy neviděl vojáky, jak někoho bijí, ale členy oddílu ZOMO.
* Co to bylo za lidi?
Ozbrojená milice, do které šli – podle mínění národa – ti nejhorší lidé, zatímco do armády ti nejlepší. V první zimě výjimečného stavu, kdy byl strašný mráz a nebylo co jíst, obyvatelé krmili vojáky na ulicích polévkou a obloženými chlebíčky. Soucítili s nimi. Armáda se účastnila našich národních povstání a vždy byla vysoce hodnocena. Krom toho nezapomeňte, že Poláci byli celá léta selským společenstvím. Když se chlapec dostal do armády, naučil se tam pořádně mýt, uklízet, skládat si postel, poprvé v životě se tam fotil, aniž by šlo o fotku do občanky. Armáda, to byla jeho nejlepší škola, takže pak si ji jako muž mytizoval celý život. A výjimečný stav dodnes podporuje velice mnoho Poláků.
* Vážně?
Například moji rodiče si myslí, že bylo lepší, když nás v roce 1981 obsadilo naše vojsko než sovětské. Pro rodiče byl generál Jaruzelski spasitel národa. Ještě včera říkali, že zásluhy má Jaruzelski, a ne Kaczynski. Já jsem Jaruzelského celá léta upřímně nenáviděl. Teprve po letech jsem pochopil a nenávist jsem ze svého života zcela vymazal.
* Nepřipadáte mi jako ctitel armády.
Osobně ji nesnáším, znamená pro mne násilí na mladém muži. Sám jsem se před ní několik let skrýval, dlouho mě hledali. Nechtěl jsem sloužit ani v komunistické, ani v demokratické armádě. Podařilo se mi uniknout, máma lhala, že neví, kde ve Varšavě bydlím. Nakonec, už v devadesátých letech, jsem dal úplatek, abych do armády nemusel. Byl jsem připraven jít spíš do vězení než do armády. Proti většině Poláků jsem pacifista.
* Dá se říci, že po smrti vašich elit se občas poněkud rozhádaný polský národ opět semkl?
Byla to šance k národnímu usmíření a trvala dva dny. Lidé na internetu psali: „Nebyl to můj prezident, ale byl to můj rodák.“ Smýšlím stejně.
* Co se stalo třetího dne?
Naše veřejnoprávní televize, která je stále pravicově církevní a svázaná s politiky strany Právo a spravedlnost, začala vypouštět takováto prohlášení: „S prezidentem zahynulo mnoho lidí, kteří byli nepohodlní. Pro vládnoucí elity byl nepohodlný i prezident. Nevěřím, že to byla nehoda, někdo té nehodě pomohl.“ Autor tím chtěl říct: Zabil ho jeho hlavní protivník Tusk a všichni ti ostatní liberálové z listu Gazeta Wyborcza. A možná i sám Putin. „Někdo povraždil kus Polska,“ to je taky citát z televize. Pravicově církevní novináři v neděli během průjezdu rakve s tělem prezidenta Varšavou nedokázali projevit úctu ani v této situaci, celou tu dobu z obrazovky TVP 1 vykřikovali, ať se teď stydí ti, kteří byli proti Kaczynskému! Ať ho prosí za odpuštění! Ať mlčí!
* A v dalších dnech?
Čtvrtého dne se zrodil skutečný konflikt: záležitost s pohřbením prezidentského páru na Wawelu, kde leží králové, ale dosud žádný prezident. A to už národ rozdělilo. Na Facebooku se během čtyřiadvaceti hodin sešikovalo čtyřicet tisíc osob, které proti pohřbu na Wawelu protestují.
* Jak Poláci reagují na ruské spekulace, že to byl asi prezident, kdo pilotovi poručil pustit se do riskantního manévru?
Mluví se o tom obecně, přinejmenším to říká půlka národa, která Kaczynského neměla v lásce. Podívejte: v polských dějinách byl důležitý obřad Dziady (Tryzna). Popsal ho náš básník Adam Mickiewicz. Lidé se scházeli a v temnotě vyvolávali duchy zemřelých. Šlo o to, zeptat se jich, co potřebují, a poslat je zpátky na onen svět. Tahle romantická tradice v nás stále tkví. Právě desátého dubna měla vKatyni proběhnout tryzna. Kdyby prezident a všichni ostatní letěli na nějaké zasedání Evropské unie, určitě by se mohli opozdit, přistát na jiném letišti a dojet auty.
* Ale na něco tak mystického, historického a důležitého se opozdit nemohli...
Kdyby přistáli v Moskvě, rodiny zahynulých by na ně čekaly ve Smolensku ještě čtyři hodiny. I kdyby prezident dokonce nedal příkaz „přistát“, dovedu si představit, pod jakým tlakem musel ten pilot být. On prostě věděl, že přistát musí.
ČESKÝ SMÍCH JE MASKA
* V květnu budete na pražském veletrhu podepisovat Gottland, Evropskou knihu roku 2009. Proč tak uspěla?
Nesouhlasím se slavnou větou Josefa Kroutvora, že střední Evropa nemá dějiny, pouze anekdotu. To Češi často zaměňují ex post velkou historii za anekdotu, protože jim to přináší ulehčení. Váš smích a pohoda, to jsou masky tragické bezradnosti. Bezradnosti právě vůči dějinám. Myslím, že němečtí, francouzští nebo ruští čtenáři Gottlandu si uvědomují: „Sakra! Oni ti Češi mají dějiny! A nejen legraci.“ Myslím, že popularita knížky tkví ve dvou věcech: ve fascinujících Češích, Moravanech a Slovácích, které jsem vybral, v jejich osobních příbězích a také v mém způsobu psaní. Historie potřebuje formu!
* Dokončil jste novou knížku. Smíme vědět, oč se v ní zhruba jedná?
Právě jsem vydal malou knížku reportáží o ženách Kaprysik. Je to nezvyklé polské slovo, kterému překladatelka Gottlandu Helena Stachová už našla hezký ekvivalent: Libůstka. Jestli kniha vyjde u vás, to nezáleží na mně. Pokud byl nenapsaným mottem ke Gottlandu úryvek z básně Holana: „Nevím, kdo bohům prádlo pere, však špínu z něho pijem my,“ pak mottem ke Kaprysiku je věta, která dobře ukazuje naši lidskou žádostivost, naši neukojitelnou povahu. Zní: „Nejlepší místo pro stan je vždycky o kousek dál.“
* Dnes už mluvíte česky výborně. Jaké byly vaše začátky s naším jazykem?
Krušné. Příslovečné určení času „dneska“ jsem považoval za přívlastek označující mimořádnou kvalitu. Jedna prodavačka z večerky v Praze mě informovala, že ta šunka je dobrá, dneská čerstvá. Měl jsem za to, že jde o výběrovou, ne dnešní šunku. Nejspíš za to mohla výslovnost prodavačky, byla to Srbka. Ještě dlouho jsem žil v domnění, že dneská šunka je výrobek mimořádných kvalit.
***
PŘIŠLI UKRAJINCI A HNALI DĚDU DO LESA. MUSEL VYKOPAT JÁMU, SVÁZALI HO, ZABILI A HODILI HO TAM. V PĚTI ČÍSLECH
44 Tolik je mu let, narodil se 5. září 1966 v Polské Zlotoryji.
1 Jako první ve své vlasti použil v diskusním pořadu polský ekvivalent výrazu pro ženský orgasmus.
40 000 Počet prodaných knih Gottland u nás v osmi dotiscích.
2009 Ocenění Gottlandu z Bruselu Evropská kniha roku 2009.
7 Gottland vyšel v sedmi jazycích, byl přeložen do češtiny, ruštiny, maďarštiny, němčiny, italštiny a francouzštiny, chystá se překlad do španělštiny a švédštiny.
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