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Vstup Mariusze Szczygieła do tuzemského literárního prostoru byl razantní. Hned poté, co na podzim roku 2007, vydalo nakladatelství Dokořán jeho Gottland (v překladu Heleny Stachové), objevila se soudní žaloba – jakkoli pitoreskní, přece jen vážná. Žalující stranou bylo muzeum Karla Gotta, zvané Gottland, které soudilo, že byla zneužita jeho značka. „Osobně se domnívám, že moje kniha je pro muzeum reklamou. Vím, že mnoho Poláků se tam po přečtení Gottlandu chtělo podívat. Což je v pořádku, muzeum je zajímavé,“ řekl tehdy v rozhovoru pro Mladou frontu Szczygieł.
Byl si ovšem vědom i provokativnosti názvu, který pro knihu svých historických reportáží zvolil: „Pro čtenáře, který v knihkupectví najde knihu s titulem Gottland, je to provokace. V českém knihkupectví možná nesnesitelná provokace. A hele, nějaký Polák nás nazývá Gottlandem, to nebude příjemné čtení! Takovou reakci jsem chtěl vyvolat. V Česku vám ten název rovnou říká, že se na vás někdo dívá zvenčí. Ale čím více se čtenář do knihy začte, tím více začne chápat význam tragický. A později i metaforický. Gottland je nejen zemí zpěváka, který lidem říkal (vlastně zpíval), že život je nádherný, ale je to také boží zem. Ovšem ve smyslu toho, co napsal básník Holan v Terezce Planetové: Nevím, kdo bohům prádlo pere, však špínu z něho pijem my...“ (Kolik českých novinářů by asi v rozhovoru použilo citát z Holana?)
Mohlo se zdát, že prvotní úspěch knihy byl vyvolán právě jen senzačností sporu (který autor nakonec ustál) a provokativností názvu. Opak se ukázal pravdou, dočasný úspěch se proměnil v úspěch trvalý. Jistě tomu napomohly početné recenze, které se na přelomu let 2007 a 2008 objevovaly ve všech důležitých novinách a časopisech. „Pohled přes plot k nejbližšímu sousedovi nemusí být vzrušující jen pro toho, kdo se dívá, ale i pro toho, kdo je pozorován,“ psaly tehdy například Hospodářské noviny. (To pochopitelně platí i o Szczygiełově současné knize.) Kniha se doposud dočkala jedenácti dotisků, poslední byl do knihkupectví navážen souběžně s knihou Udělej si ráj. Došlo i na elektronické vydání. V říjnu 2009 obdržel Gottland Cenu ministra zahraničních věcí ČR Gratias Agit za šíření dobrého jména České republiky v zahraničí. A nejzajímavější texty z knihy vyšly na první audioknize Dokořán, na čtyřech CD je čtou Hana Švejnohová a Vladimír Kudla. Jako většina českých bestsellerů se Gottland dostal také na divadelní prkna – prostřednictvím série scénických čtení Listování. To byl ovšem jen počátek divadelní kariéry knihy.
V lednu uvedlo ostravské Národní divadlo moravskoslezské adaptaci Gottlandu, pod níž je podepsán režisér Jan Mikulášek, který text dramatizoval společně s Markem Pivovarem. Divadelní noviny ji zařadily do rubriky Sukces měsíce. Stručný komentář mj. říkal: „Divadelně silná, hudebně i výtvarně kompaktní, obsahově kritická sonda do duše českého národa XX. století.“ Sám autor předlohy hru komentoval (v Reflexu): „V představení … je mého originálního textu hodně málo. Řekl bych, že využili tak třicet procent toho, co jsem napsal v Gottlandu. Jiný autor by se zřejmě naštval. Na mě to naopak udělalo velký dojem. … Jan Mikulášek je vizionář. Divadlo je také obraz, konečně to někdo v českém divadle pochopil. Jan Mikulášek má odvahu. A pokud ten odvážný spektákl vznikl díky mé knížce, jsem šťastný. … Možná jsem viděl v Česku málo představení (od roku 2000 – 62), ale tohle je první případ angažovaného divadla, s jakým jsem u vás měl co do činění. Mikulášek s Pivovarem chtějí říct jedno: Čechy. To není sranda.“
O dva měsíce později přišlo s vlastní adaptací Švandovo divadlo v Praze. V diskusi na internetových stránkách divadla lze číst i slova kritika J. P. Kříže: „Držím palce! Jan Mikulášek nasadil v Ostravě 20. ledna laťku hodně vysoko, ale Petr Štindl má invence neméně. A navíc jste se s premiérou trefili do 19. března, a to má svátek Josef Švejk. Doufám ale, že i v Praze nás z Gottlandu bude místy pěkně mrazit v zádech...“
Možná, že už přišel také čas na to, uvést do češtiny i jiné Szczygielovy knihy – o Polsku. Vlastně jich není tak mnoho: Neděle, která se přihodila ve středu (1996) a Libůstka. Příběhy žen (2010).
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