Nikdo netrpí rád

Nepamatuji, že by po vydání knihy fejetonů a rozhlasovém čtení na pokračování byly na dvou scénách – v Praze a Ostravě – s úspěchem provedeny dramatizace některých obsažených příběhů. Stalo se to do té doby u nás literárně neznámému „čechofilovi“ (jak sám sebe nazývá) Mariuszi Szczygiełovi (1966) s jeho knihou Gottland, vyd. 2007, v říjnu 2009 za ni dostal cenu ministra zahraničních věcí ČR a v prosinci téhož roku byla v Bruselu vyhlášena Evropskou knihou roku, jak čtu na záložce autorova dalšího díla Udělej si ráj (přel. Helena Stachová, vydala nakladatelství Jaroslava Jiskrová – Máj a Dokořán, 224 stran, 269 Kč).
Prozradím hned na začátku, že tuto novinku promyšleně sestavenou z dvaceti tu kratších, tu delších reportáží, úvah, vzpomínek a rozhovorů s českými občany – jak známými osobnostmi, tak lidmi anonymními – považuji za dvě knihy v jednom svazku.
Jeho forma je jako rozevřený vějíř. Otevírá se a také zavírá rozsáhlejší psychologickou studií: první je věnovaná zesnulému básníku a svéráznému filozofu dr. Egonu Bondymu, závěrečná je o tvorbě provokativního sochaře Davida Černého, trefně nazvaná Český nasírač (kým jiným kdysi byl i Bondy, mimo jiné aktivní textař Plastic people of the Universe).
Obě předcházejí a po nich následují Úvod a kratičký dovětek Země ráj, Nikdo tu netrpí rád a krásná stať o závěti Karla Teigeho Nechci nic než ticho.
Symetrie pokračuje – po Bondym (Vzňala se postel) vzpomínkou na Bohumila Hrabala, na Seiferta, jehož samizdat Všecky krásy světa vstoupil od osudů překladatelky Heleny Stachové, pak rozhovorem s fotografem Janem Saudkem – a končí na str. 81 žijícími i legendárními a zesnulými, kterých se dotkly novodobé dějiny až do r. 1989.
Poté se zničehonic dílo mění: od str. 80–140 se autor zabývá převážně tématem Češi a víra v Boha, neboli českým ateismem. Skutečným, či předstíraným? Je u nás intimnější než sex, něco, o čem se nahlas nemluví, s čím se lidé jeden druhému svěřují? „U nás v Česku je modlitba soukromou věcí“ – čteme na str. 126.
Spisovatelem dotazované osoby zůstávají nejmenované, problematika je pojednávána jak historicky („odrakouštění“ po 1. světové válce – až po období socialismu a ještě dál – k atmosféře během návštěvy papeže Benedikta XVI. v roce 2009, ta jako by neznabožství plně potvrzovala).
Jenže pozor! Do textu zde nečekaně (na str. 100 – tedy právě tak uprostřed díla) vstupuje osoba, která zjednodušeně skeptické úvahy o Bohu a zdejším katolicismu komplikuje! Je to páter Zbigniew Czendlik (42), farář v Lanškrouně – „nedávno prohlášený periodikem Deník za jednoho z deseti nejvlivnějších Čechů (vedle milionářů a politiků) – rodem Polák, který sem přijel v r. 1992 z Chorzowa“.
Muž, jenž díky svému vrozenému charizmatu, vystupování i fyzickému zjevu má popularitu tak širokou, že – troufám si říct a myslím to vážně – se může komukoliv z tzv. vrcholných představitelů o takové leda snít! Jako by vystoupil z Rychlých šípů (snad se proto nebude na mne zlobit) s podobou Mirka Dušína; jak by asi jednal, kdyby byl ten, kdo Jaroslavu Foglarovi posloužil jako ideální model dodnes připomínaného komiksového hrdiny, předčasně tragicky nezahynul? Neboť tak bychom si všichni představovali Mirka Dušína jako zralého muže.
Jeho televizní talk show Uchem jehly uváděná v nedělním odpoledním prime-time trvale získává čím dál víc posluchačů a daleko předčí ostatní diskuze. Čím? Jak je to možné?
Zbigniewa Czendlika – i když jeho portrét uvedený pod názvem Bůh není nula má pouze dvě strany, považuji za vyvrcholení poslání tohoto díla.
Od strany 141 následují opět trefné obrazy populárních, nicméně stranou oficiálního uznání stojících osob (ostatně podobně byli vybráni ti uvádění v první části knihy) – Halina Pawlowská, vtipný novinář Denis Verecký nebo lékařka dr. Svatošová, zakladatelka hospiců, aj.
Smutný konec – tím víc, uvědomuji si, že jsem dosud nenapsala, o čem si autor přál psát. To vás překvapí: o českém smíchu.
Nedokáži to vyjádřit lépe, než polský čtenář Pawel Jankowski, jehož dopis autor cituje na str. 9: „Když jsem četl Udělej si ráj, zažil jsem dva rozdílné emocionální stavy. Začátek knihy mne uchvátil, úvahy o víře či nevíře v Boha mě zaujaly a způsobily, že jsem se začal zajímat o české dějiny. Ale čím více jsem se blížil ke konci knihy, tím větší jsem prožíval podráždění (?) nebo rozčilení (?). Začal jsem přemýšlet a hovořit s manželkou. Po delším uvažování jsem na to přišel. Za prvé mě štvalo, že jsou (Češi) tak odlišní od nás. Jak je možné, že národ v sousedství je tak jiný. Tady nejde o nějaké drobné detaily, nýbrž o věci zásadní. Za druhé jsem si uvědomil, že jim prostě závidím. Co? No to, že jsou jiní, že nejsou přecitlivělí k sobě samým, dokážou se sami sobě smát, udržují si odstup od mnoha věcí, které my bereme smrtelně vážně. Díky Vaší knize se také dozvěděl o existenci Davida Černého.“
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