Česká otázka, polská odpověď
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Ne, nepíšu pro Čechy. Nikdy by mě ani nenapadlo, že bych psal schválně pro Čechy. To by mě příliš omezovalo. Myslím, že vlastně Čechům nemám co říct,“ svěřuje se polský reportér Mariusz Szczygieł v nedávném rozhovoru pro časopis Host. „Když se lidí v Česku ptám, jestli vědí, jak se správně pokřižovat, a oni to netuší, pro vás je to banální informace. Pro nás je to překvapení a svým způsobem velký objev.“
Nepíše pro Čechy, ale jeho Gottland se tu stal bestsellerem, podobně jako v Polsku, a odnesl si dokonce Evropskou literární cenu. Úspěch si žádá pokračování a Mariusz Szczygieł právě přichází s knihou Udělej si ráj, opět zaměřenou na Čechy. Nabízí se všetečná otázka, proč autor knihu vůbec v Čechách vydává, když podle jeho slov není Čechům určena a nemá jim co říct. Szczygieł odpovídá pohotově hned v úvodu skrze ohlasy polských čtenářů: „Četl jsem vaši nejnovější knihu o nešťastných Češích, o tom ubohém českém národu. (...) Chvílemi se mě zmocňoval hluboký smutek,“ píše jeden. Nebo: „Národ fašistů – jinak se nedá nazvat to, co popisujete. Citový fašismus!“ Možná by vás mohlo zajímat, předjímá Szczygieł, nač vlastně Poláci takto reagují.

Předtištěná omalovánka

Zatímco literární reportáže shromážděné v Gottlandu pokrývaly prakticky celé 20. století, Udělej si ráj vypovídá zejména o současnosti. Ačkoli se jednotlivé kapitoly dost různí stylově i tematicky, z knihy přece jen vystupují dva tematické okruhy. Tím prvním je povaha české kultury: zatímco polská je podle Szczygieła nekrofilní, neboť se vyžívá v křivdách a ztrátách, česká kultura vznikla jako antidepresivum. Češi mají tendenci všemu se vysmát, vše ironizovat a znevážit, je jim cizí patos i hrdinství. Přináší to s sebou jak jistou rozbředlost, tak – a to Szczygieła zajímá víc – otevřenost. Druhým tematickým trsem je pak z polského pohledu skandální vztah Čechů k Bohu, přesněji řečeno jeho absence.
Není snad náhoda, že kniha o schopnosti něčemu se vysmát a neschopnosti vztahovat se k čemukoli mimo sebe sama začíná příběhem Egona Bondyho – přesvědčeného marxisty, tvůrce subverzivních poetik totálního realismu a fekalismu a také egomana. Je to slibný začátek – ale také začátek drobných i větších potíží, které knihu provázejí. Tím zásadním nedostatkem je, že průměrně obeznámený Čech se tu skutečně těžko dozví něco nového. To, co Poláka zaujme, protože o tom čte poprvé, českého čtenáře může spíš iritovat, protože o tom čte posté. Platí to nejen v případě portrétu Egona Bondyho, ale také o pasážích věnovaných Janu Saudkovi, Davidu Černému či Halině Pawlovské. Ti všichni zde vystupují a promlouvají jako někdo mezi legendou a karikaturou sebe sama, zkrátka tak, jak je známe z magazínů; Szczygieł je nijak neznejisťuje, netlačí jinam. Český čtenář se v těchto případech nedočká ani nových objevů, ani nové interpretace. Halina Pawlovská je „nejzábavnější dáma České republiky“ (sic), o níž „celé Česko ví, že...“. Autor této recenze toho o Halině Pawlovské ví velmi málo, ale paradoxně se o ní nic nového nedozvěděl, protože Szczygieł tu pouze vybarvuje předtištěnou omalovánku.
Předností i potíží knihy je rétorický apetit, místy bohužel „podepřený“ jednak zkratkovitostí, jednak nepřesnostmi. Szczygiełův styl je založen na lakonickém způsobu vyprávění, citu pro paradox, a tak mu lze zkratky ještě odpustit jako svého druhy bonmoty – budiž, Češi si kulturu „vytvořili jako antidepresivum“, i když to samozřejmě postihuje jen její malou a spíš tu populární část. Horší to je s nepřesnostmi. Egon Bondy například nebyl první, „komu se v Československu podařilo přístupným způsobem vysvětlit východní filozofii a porovnat ji se západní tradicí“. Bondyho Buddha vyšel v roce 1968, to už byl Buddhismus Vincence Lesného – kniha, která se na českých vysokých školách užívá dodnes – dvacet let k dispozici. Objevují se také nedoložené a těžko doložitelné údaje, např. že v ČR je nejvyšší počet Romů na vysokých školách z celé Evropy. Absolutně? V poměru k počtu obyvatel? Jak to lze zjistit, když na univerzitách po celé Evropě studují často právě ti integrovaní, kteří se ke své národnosti nehlásí?

Vytloukání stereotypu stereotypem

Daleko podstatnější je celkový obraz o Češích. Jenže ani o tolikrát omílaném ateismu Čechů se nic nového nedozvíme. Szczygieł se ústy polských věřících ptá: „Jak se vám žije bez Boha?“ Češi odpovídají: „Normálně.“ „Bezva.“ „Příjemně.“ Na základě sčítání lidu z roku 2001, v němž se za věřící označila pouze třetina obyvatel, se mechanicky uvádí, že dvě třetiny Čechů jsou ateisté. Podrobnější výzkumy, jako byl například Evropský výzkum hodnot z roku 2008, poskytují jiná čísla. Za přesvědčeného ateistu se zde označilo „jen“ 15 % respondentů – v porovnání s Polskem či Slovenskem stále několikanásobně víc, zároveň však několikanásobně méně, než běžně proskakuje médii. Výzkumy ukazují, že Češi mají z historických důvodů negativní vztah k tradičním církvím a náboženství je prostě nezajímá. Většina Čechů si o Bohu nemyslí, že neexistuje (nejsou tedy ateisté), protože si o něm nemyslí vůbec nic. Sociolog Dušan Lužný to hezky ukazuje na diskusi okolo českého vydání knihy předního světového ateisty Richarda Dawkinse Boží blud. „Že o této diskusi nevíte?“ ptá se Lužný. Není se co divit, na rozdíl od jiných zemí tu prakticky žádná neproběhla.
V dobách Marka Pola bylo privilegiem cizince a cestovatele spatřit věci nové – a podat o nich fantastické svědectví. Dnes jde spíš o to, spatřit věci nově, protože nové věci v pravém slova smyslu mizí. Mariuszi Szczygiełovi se to v knize Udělej si ráj daří jen místy. Po většinu času se spokojuje s narušováním polských stereotypů těmi českými.
Přesto zvlášť v závěru čeká několik překvapení a silných míst. „Pohřeb, lhostejno, zda žehem, nebo do hrobu, budiž co nejprostší. Bez jakýchkoli obřadů, bez věnců, bez řečí – a přál bych si – i bez slz. (...) Nechci než ticho, mlčení.“ Závěť Karla Teigeho je patrně zveřejněna vůbec poprvé a doplňuje předcházející pasáže o tom, jak se Češi (ne)loučí se svými zesnulými. Podle Szczygieła zůstává až třetina uren v českých krematoriích nevyzvednuta. Jako by nejen přední teoretik českého surrealismu, ale i zcela realističtí příbuzní nechtěli už nic než ticho a zapomnění. Spíše to však souvisí s vytěsňováním smrti, která do kultury smíchu jaksi nezapadá. „Říkám tomu republika popírání,“ píše jeden anonym. „Stresovaný občan nemá vidět nic, co souvisí s pomíjivostí, stářím a smrtí.“ Q
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