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CZESI I KOMUNIZM 

Polacy i Czesi to narody inne pod względem charakteru, lecz o bardzo podobnej historii. Po II 

wojnie światowej zarówno PRL, jak i Czechosłowacja znalazły się w bloku państw socjalistycznych        

i strefie wpływów Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich. "Gottland" Mariusza Szczygła 

pokazuje prawdziwe oblicze komunizmu u naszych południowych sąsiadów. Książka jest zbiorem 

średniej długości tekstów, które trudno zakwalifikować do jednego gatunku (mają jednak wiele cech 

reportażu). Łączy je wspólny temat - doświadczenia Czechów z okresu komunizmu.   

Teksty Szczygła są fascynujące. Choć mówią o naszych sąsiadach, szczególnej wartości nabierają      

dla nas, Polaków. Polski czytelnik będzie je zapewne czytał przez pryzmat historii własnego kraju,     

co na odbiór książki wpływa pozytywnie. Klimat książki jest smutny, pełen absurdu, czasem nawet 

tragizmu losów tej części Europy, ale jednak podszyty ironią. Ożywiony znakomitym piórem reportera 

nastrój komunistycznego państwa pochłania bez reszty czytelnika. Myślę, że idealnym 

wprowadzeniem w ten świat będzie streszczenie treści reportażu "Dowód miłości".  

Akcja tekstu umieszczona jest w Pradze na początku lat 50. XX wieku. Czechosłowacja rozpoczęła 

proces sowietyzacji. Charakterystyczną cechą stalinizmu był kult wodza. Akurat w grudniu 1949 

przypadały 70. urodziny "przywódcy narodów socjalistycznych". Z tej okazji władza ogłosiła konkurs 

na pomnik Stalina. Wygrał projekt rzeźbiarza Otokara Sveca, który, nawiasem mówiąc, wcale nie 

chciał zwyciężyć, więc splagiatował pomysł niechętnego władzy artysty przedwojennego. Pomnik 

według projektu Sveca przedstawiał Stalina na czele tłumu ludzi. Po lewej, radzieckiej stronie             

za wodzem podążał robotnik, agrobiolog jako przedstawiciel inteligencji, partyzantka i sowiecki 

żołnierz. Po stronie prawej, czechosłowackiej znajdowali się robotnik, kobieta ze wsi, naukowiec          

i żołnierz armii czechosłowackiej. Svec wkrótce stał się niewolnikiem własnego dzieła. Był narażony 

na nieustanne krytyki ze strony zarówno mieszkańców Pragi, jak i partyjnych dygnitarzy, którzy 

urządzali sobie konferencje w jego atelier. Po kilku ostrzeżeniach partii pojawiły się kolejne 

wątpliwości, najczęściej bardzo absurdalne (dlaczego Stalin, który przyszedł ze wschodu, stoi             

na zachodnim brzegu Wełtawy?). 1 maja 1955 roku, ponad dwa lata po śmierci wodza, odsłonięto 

pomnik. Svec, nie mogąc znieść niekończącego się napięcia i niezadowolenia władzy, popełnił 

samobójstwo. Jakie były dalsze losy rzeźby? Stała aż do 1962, o 6 lat przeżywając odwilż, XX Zjazd       

i potępienie Stalina przez Chruszczowa. Wkrótce musiała jednak został zlikwidowana. Człowiek, który 

miał tego dokonać, usłyszał polecenie: "Macie zburzyć pomnik, ale z godnością".  

     "Gottland" Mariusza Szczygła to książka bardzo dobra. Wprowadza czytelnika w rzeczywistość 

komunistycznej Czechosłowacji. Dostarcza wielu materiałów do głębokiej refleksji na temat historii 

Europy Środkowo-Wschodniej po drugiej wojnie światowej. To pozycja szczególnie ważna                 

dla Polaków. Po wojnie nas i Czechów spotkał podobny los. Czytanie "Gottlandu" z perspektywy 

polskiej historii sprawia, że książka jest znacznie ciekawsza. Oprócz tego autorowi udała się jeszcze 

jedna istotna rzecz. Znany polski reporter uchwycił w swych tekstach charakterystyczne dla naszych 

południowych sąsiadów spojrzenie na świat. Czeski humor nie ma w sobie nic beztroskiego - jest 

zabarwiony tragiczną historią tego narodu. Polecam tę książkę każdemu zainteresowanemu 

powojenną historią Europy. 
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