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Ezt a „másik bolygó„-hangulatot a kötet mottója meglehetõsen pro-

vokatívan érzékelteti, amikor kijelenti, hogy a cseheknek egész má-

sok a hibái, mint a lengyeleknek, és hogy a lengyelek épp az övéik-

tõl eltérõ hibáik miatt szeretik szomszédjukat annyira. 

Hogy azután – a mottó provokatív jellegét enyhítve – a híres

cseh emberekkel, illetve civil személyekkel folytatott interjúk kapcsán

korántsem feltétlenül hibákról essen szó. Sokkal inkább a cseh men-

talitásban gyökerezõ olyasfajta jegyekrõl, amelyeket hibáknak téte-

lezni csak addig lehet, amíg nem ismerjük társadalomban betöltött

funkciójukat.

Szczygiel is a társadalom egészére fókuszál, amikor lengyelként

felfigyel a cseh életfelfogás egyik legfontosabb összetevõjére: a

nemzeti büszkeség hiányára, melyet a kötetben bemutatott költõ és

filozófus, Egon Bondy mûvészi pályáján, illetve egy 1954-es versén

keresztül („Csehország nekem éjjeliedény / Bár büszke cseh hazafi-

as vélemény / Hogy jobb porcelánból van ez a bili / Mert Masaryk

gyakran televizeli”) érzékeltet, hisz Bondy költeményén a csehek

nemhogy felháborodnak, de a mai napig istenítik. Ám ezzel szem-

ben a lengyelek – derül ki a beszélgetésbõl – nem írhatnának ilyen

„bilis” verset. Ott ezt nem engedné a nemzeti büszkeség. 

Ráadásul a cseheknél a nemzeti büszkeség hiánya a pátosz- és

hõsnélküliséget is maga után vonja. „Mintha a cseh kultúra megint

szembemenne az egészséges társadalmi szükséglettel. […]

Depatetizálja a patetikust, hõsteleníti a hõsiest”, s ennek az eljárás-

nak a legjelesebb képviselõje az a Bohumil Hrabal, aki mûveiben

mindehhez az irónia minden lehetséges eszközét is felhasználja. Ez-

zel pedig Szczygiel véleménye szerint a lehetõ legnemesebb mó-

don menekül az õszinteségtõl, amely tökéletesen beleillik az író má-

sik fontos mûvészeti törekvésébe: az átverésbe. „Hrabal úr, kérem

szépen, mindannyiunkat átvert. […] Hiszen megmutatta nekünk,

hogy amivel csak találkozunk, minden csodás lehet […] Az ostoba

nála szépnek bizonyul. Az idomtalan szép. Az aljas szép (mert a

maga szép ostobaságából és szép tökéletlenségébõl lett aljas.) És

persze a szép is szép. És az életére vonatkozó átverés, […] az is

szép. Sõt, kell az átverés” – s amikor Szczygiel azzal folytatja, hogy

erre fõleg a lengyelek vágynak, akik veleszületett fogyatékosságuk-

kal nézik a világot, mert „egyik szemünkben ül az ethosz, a másik-

ban a pátosz”, saját népét ostorozva mintha irigyelné a cseheket „la-

zább” életfelfogásukért.

Fõleg, ha tudjuk, hogy a csehek pátosznélkülisége nemcsak mû-

vészetükben, de vallásosságuk terén is megmutatkozik. Pontosab-

ban a vallástalanságuk terén. Hiszen amikor úgy beszélünk róluk,

mint a legateistább néprõl, épp pátosznélküliségük csap át a min-

den rajtuk túlnövõ entitás, tehát Isten elutasításába is. A csehek an-

nál pragmatistábbak, minthogy valami földön túliban higgyenek.

Hogy mennyire messze áll tõlük a (katolikus) vallás, jól mutatja, hogy

egy asszony, amikor Brnóban megnézte az oda érkezõ pápát, õ is

úgy érezte, mintha egy másik bolygóra kirándult volna. Annyira nem

tudott azonosulni mindazzal, amit a pápa hirdetett.

S a csehek számára nem kérdés, hogy ezek a sajátosságok

mindaddig, amíg nem akadályozzák társadalmuk mûködését, amíg

nem zavarják az emberek együttélését, nemhogy hibáknak, még

problémáknak sem tekinthetõk. Mert itt senki sem bántja a másikat

amiatt, ha önmagában hisz Isten helyett, és senki sem nézi rossz

szemmel, ha valaki nem temeti el az anyját. A cseh emberek lelki

békéjét mindez nem zavarja. Legfõbb céljuk elérését, hogy minden

legyen v pohode, azaz mindent a jó hangulat, a konfliktusmentes

kapcsolatok határozzanak meg, ezek a sajátosságok inkább segítik,

mint gátolják. 

A címben szereplõ édenkert is ennek a v pohode-életérzésnek

az igenlése, s lengyel részrõl történõ igénylése egyben. Mert

Édenországban érzi magát a lengyel író, amikor Csehországban jár,

annak ellenére, hogy õ Európa egyik legkatolikusabb országából jön

a legateistább nép közé. 

Ezért úgy érzem, hogy Szczygiel esszéibõl egyfelõl a „hibák”

büszke vállalása, másfelõl ezek minél teljesebb tolerálása sajátítan-

dó el leginkább. (Mariusz Szczygiel: Teremts magadnak édenkertet!
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Kirándulás egy
másik bolygóra
Bár a tényirodalom legkiválóbb lengyel
képviselõje, Mariusz Szczygiel nem egy
másik bolygóra, csak egy másik, hazá-
jával szomszédos országba látogat a
Teremts magadnak édenkertet! címû
kötete csehekrõl szóló esszéin keresz-
tül, olvasva mégis úgy érezhetjük, mint-
ha Csehország Lengyelországból nézve
valóban egy másik planétán helyezked-
ne el.


