zájrnern těcb,
njm pooabou materiálu či netodologickjn
se
oybnout,
necbceme-li
pžispěli,
nelze
se
kteži d.o sborniku
je
každébo
součásti
ozd,át norrnálni' r.l měny ntiyor , která
po7náni.
Pžes iistou netiplnost, d,anou i stapetz z:ěd,eckébopr zkurnu současnéliteratury, stati. soustžeděnér.le sborniku cosi
sjed,nocuje, Jsou pokusem o problérnooj, syntetizuiici ?obled' na současnou tz:orbu, pokusern najit brani,ce rue7i oykladačstoírna bodno cenim.
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RADK o PYTLÍK

Hrabalovy konÍrontace
PÍemysl Bl ažíček

Hrabal se odvrací od pŤíběhu iakožto pevné
1a ohurnil
tD ko^po,iční osy sqfch povídek tak rozhodně, že i la
podkladě souhlasnéhocelkového směžování modeni p zy
to ie pociťováno iakožto ieho osobitf rys. A to tim vfraznéji,
že iedlot|ivé ep.nody jeho povídek bfvaií naopak značtě
dějové.Na první pohled by se proto mohio zdát, že Hraba.
lovy povídky isou w.flevem spontánního vypravěčského talentu, chrlícího iednu historku za druhou bez hlubší souvislosti a smyslu. Zjištěnim, že iednotlivé vyjevy a scpny
zde nestoji v náhodnfch sousedstvích,ale že se.k sobě vážou na záHadé vzáiemnlch konfrontací, vlastní otáŽky tepne začínaiÍ.

Hrabal spoiuje jednotlivá slova a věty pokud možno sou.
Ťadně, spojkou ,,a.. se to u něho hemži. Také v rovině fabulačníse uplatĎuje souiadnost. Neexistuií jevy vfznamné a
nevfznamné, všechno ie hodno poŽornosti: smrt slavného
motocyklovéhozávodníka stejně jako dychtivost dvou učedníkri, kteií se pňišli podívat na ieho iízdu. Není také rozdil
mezi tím, co se rozvíii jako pÍítomná skuťečnosta mezi
vzpomináním a lryprávěním iednotlirr}ch osob, kte(é neustále pierušuje iednoduchou, volnou fabuli; oboií ie podáno se
steinou konkrétnostía detailností,na stejnérovině a mrižetak
vstupovat do bohatfch vzájemrrych vztahri' Hrabal v tomto
zreáIiováni a zpĚítomíovánívšeho, čeho se dotkne, bezstarostně pÍekračuie hranice pravděpodobnosti, a tak napÍ.
piesně vidíme, co dělá a jak se tváĚí Armstrolg htajici a
zpivajici v rádiu, ienž iako by z ádia vystoupil, aby byl
uveden v pÍimy, bezprostžednívztab,k tomu, co se odehrá.
vá v pokoii Gastona Košilky. V iadě povídek obrazy na
stěně prolamují rám, kte je odděluje od světa reality; ne|snáze ve fantasticky pomalovaném domku pana Nulíčka,
v němž napÍ.: ,,tad postelí m|adá žena klečela a ptala
iždéI muzi.
.ve vodě potoka dršéky a podle vrbiček
kant. . ... Určení ,,nad postelí,, ie zde v jedné iadě s dalším,,podle vrbiček..,i když ien druhé se rfká obsahu malby,
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kdežto první jejího umístění' Zd,e měl autof usnadněnu
práci právě tim, že pan Nulíček sám už učinil
své malby
bezprostiední součástívšech pomalovan ch ploch svéhopĚí'
bytku.
Ještě víckrát se budeme moci pro obiasnění Hrabalova
umění obrátit k obdobám s tvrirčímetodou k žičkáÍe ma.
a
liÍe pana Nulíčka. Tak hned pži druhém nutném pňedpokladu Hrabalovfch konfrontací: ,,Á všechny stěny chlívk
,
kťrleni stavení,všechno bylo pomalované emailoqfmi
barÝami a jeden obtaz pÍecházel v druh aniž s ním
souvisel...
,
Také Htabal nejenže iadí své obtazy v jedné
rovině, v jediném toku, ale činíto také tak, že si obtazy navzájem
zachovávaji jistou samostatnosť'že jsou navzájem jasně
ohra.
ničené.Takže piesněji iečeno do sebe nepÍecházeji,
a|e narážeji na sebe. Každá konfrontace uvádí
do souvislosti jevy
navzájem nesouvislé,odhaluje něco společného
na evidentní
rozdílnosti. Hraba| pĚi tomto jasném ohraničování,
osamo.
statĎování jevri postupuje tak, že oslabuje qfhodu,
kterou
má literatura ve srovnání s uměním, jemuž se
věnuie pan
Nulíček: možnosti vyjádÍit časovou posloupnost.
Když chce
pan Nulíček znázotttit tragédii mladíka,
ktery seskaku;e
s jedoucího vagÓnu a kterj, postupně piiide
o obě ruce
a nakonec padá s foztiíštěnouhlavou, musí nakreslit
cyklus
patnácti obtázk ' Také Hraba| polživá
tohoto zestatičtuj!.
cího postupu, také on celistv]i vyjev nějakého
dění rozk!ádá
na jeho izo7ovanéčásti' Co získá za cenu této
ztráty? TJd'ě|á něco, co nenapadlo pana Nulíčka: jednotlivé
obtazy
cyklu od sebe odstčihnea v\oži meŽi ně obtazy jinfch
vyievri. Rozbíjí dva či více celkri na části, aby z nich stoži|
celek noqi - dě|á koLáže.Ylwané umění nemriže
vyjádiit
věci v časovéposloupnosti, ale mttžeje vyjádÍit
najednou
vedle sebe, což právě nedokáže 7iteratura.
Hraba| s nev'.fhodou v'.irvarnéhoumění získává jeho v hodu.
Tím, že roz|oži dva nebo více v1ijev na části, které navzájem
pÍoplete,
jsou tyto vÍ,jevy vyjádÍeny postupně
a piece najednou, tj.
postupně jsou uváděny jejich části,
kdežto ony v celku jsou
čtenáiem vnímány současně.
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pan notái a vstal, pročežsi pohovoiíme
,,Prosím pravil
a pak hovoiil a pÍitom hleděl
o Ítormáchtestamentu' iekl
slunce donutilo barvy,
ot.n"- na druhou stfanu Ťeky, kde
pÍiiela
čewená lodička se
tam
Teď
aby se skoro vypaŤily.
vozík,
zmtzltnáÍskf
pomalovaná
iak
ttuty^i št,ráÍy, lodička
piídi
penzi,
na
lodiika pana Bžichřáče, stroivedoucího na
vesta lodička byla popsaná ozdobnym písmem,na každém
celá adresa
lu byla rovnéžtim ozdobnlm písmem napsaná
na
trenfrkách,
dlouhfch
v
vesloval
pana BtichŤtáče,ktery
celá
písmem
taky
kterych u pasu byla vyšita hrilkovfm
adresa pana BŤichĎ áče,kterf měl na nohou cvičky, rcvněž
pečlivě popsané adresou, pafl flotáÍ'se díval a dál se kochal
iekou a dál hovoÍil o poslední v'ťtlri,zatimco ta červená 1odička háze|a červenéreflexy po vodě a stromech, pan tLotár
si pĚipomenul, iak pÍed lety celéměsto vítalo pana světícího
biskupa z.J-itoměiic, nádtaží bylo plné družiček, ba|dachjnri, korouhví, městské rady, muziky, avšak salÓnní vlak pana
světícího biskupa byl opožděn av.ípravči hnal po prthěžné
koleii nákladni vlak, kterj' ňídil stroivedoucí pan Biichfiáč,
kterf když projel vjezdové návěstidlo, vyklonil se z lokomottvy a požehnal perÓnu velikj'm kÍížem,kter nakreslil rukou. . . a dtužičky zača|y sypat kvítí a hudba začaLaht,át
Tisícktát pozdravujem Tebe. .. ale stanicí proiiždé|v|ak
s uhlím. Teď červená lodička zmize|a za smuteční vrbou
a pienesla všechny obtazy a všechny nápisy iinam. . .
' ... pfoto i maietek m:iužeblt měčítkem lásky rodičri
k .dětem' které ná zdéděné usedlosti budou hospoda it
dáI . . ., dopověděl pan notáí.,,
Vidíme zde všechny tysy a pĚedpoklady konfrontace,
o kterfch jsme hovoÍili. Za pwé isou konfrontovány tŤi vfiany zce|a samostatné a jasně ohraničené:to, co se děje
v kanceláÍi pana notáÍq to' co pan notáÍ'vidí na iece, to,
na co si vzpominá. Za druhe': s piedchozím dějem a ieho
ristŤednípostaYou je bezprostÍedněspjat ien vfiev v kanceÍáÍi, zatímco lodička s panem Biichřáčem ie z hlediska děje
zcela vedleiší.A pÍece |e ií věnována drikladná pozoÍnost.
Dokonce i vfiev z minula, kterf vyvstal v notáiově mysli
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pouhou asociaci pii pohledu na pafia Biichřáče, je
zde rozvinut se stejnou detailní názorností jako pčítom
ná rcalita.
Místo aby byly hierarchizovány, ňadí se k sobě
všechnv v.rijevy na stejnérirovni. Á konečně
za tÍeti jsou tyto v!,jevy
navzájem propleteny, rozvijeji se pied čtenáiem jakoby
najednou a jsou tak pro něho nutně uvedeny
do vzájemného vztahu' Tento vztah ovšem postrádá jasnost
logickych
souvislostí mezi takov,lmi vyjevy, které
vy|adňují jednotlivé
etapy děje či duševníhow.fr'ojepostavy.
Co vyjadiuje tento
vztah, jakj je smysl toho, že tÍ'i izolované
vfseky života
byly pied našimi zraky spojeny v jeden
celek, není piíliš
zÍejmé.A to také je piičina, proč čtenáÍ
zvykly nu ,,udični
typ prÓzy vidí v Hrabalow.ich povíclkách
izolované wi,je,y,
spojenéjen vnějškově a náhodně.

Z naši ukázky je zjevnéalespoí něco, co
by bylo možno
pčehlédnoutu celé povídky: určitá jednotná
atmosféra'
iakási - v daném piipadě térněi lyrická _ sugestivnost.
Y rczporu s v slednfm dojmem však vidíme,
že po pčímém
lyrickém vyjádÍení citu zde není ani
stopy)
že celou pasáž
-.ko.o
cbarakterizuje naopak pčísná věcnost
u
by se dalo
Ěíci popisnost. Pan Biichřáč s lodičkou,
to je piece popis,
a také historka na nádraži je podána
s pečlivou neosobní
popisností. Popisnost v negativním
slova smyslu znamená
takoqf postup, ktery veden falešnou
snahou po vněiší riplnosti a věrojatnosti, dává vzn1knout
samoričelnfm pasážim,
nevyjadiujícím nic kronrě sebe samfch'
Co vyjadiu ji vyjevy
Hrabalov ch povídek kromě sebe samych, jaké
náznaky
nich skryty, jak symbolickf vyznam, jakj,
podtext?
iYu "
Nic, nic z těchto vydobytkú *od..nji'o
rrmění: scénaza
s1nou se vlečou, popisované se stejnoměrnou
drikladností.
i.,propracovaná ptáce na skle, coP.. čekla by paní
Nu1ť:
llcKova.

Paní Nulíčkovou by vftka nemodernosti
nezalekla, ona
je na malíiskou drikladnost svélro
syna hrdá. Není tajemství
Hrabalovy sugestivnosti právě v tom,
co se zdá b;ft jeho
slabinou? Úmorné popisy pracovních
rikonri z tzv. bud,ovatelskfch románri neodradily Hrabala
v povídce Bambini di
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mlácení obili. Je zde jen popsáno,
Ptaga od obrazu nočního
ní, a pĚece se čtenáie zmoc." '" ae;. na mlátičcea kolem
pocit radosti z pr'áce i tilevy z iejího dokoni7i" w*,"v
nám zde napověter,i. Ptostélrysvětleni celého taiemství ie
proudu
světelného
do
zeno, když čteme, že plelry chrlené
' Zádetailr,,
reflektorrj ,,dáva|y té nočnísměně fantastickf
povídek |e ku.
k|adní piíčinou sugestivnosti Hrabaloqfch
..)'
určení
,,fantastick
stfanou
(nechme
zatím
pení detailri
se všechno
ona mimoňádná konkrétnost, pii níž iako by
Několik
očí.
odehrávalo v bezprostiední blízkosti našich
iádek za citovanym riryvkem z Pana notáie čteme: .,Já
jednou měsíčně
bych chtěla, abyste dal do smlouvy, aby
odvezI mě na
a
kočáru
do
Ludvík, mri| syn, zapÍáht koně
jak
béže|apo
s|za
ií
hŤbitov do KŤince . . .., žekla rolnice, a
tváÍi,z laciného pudru ií udělala u vrásčitfch rist kašičku...
Z piedchozílro textu vime, že rolnice je stará, takže pÍidavné jméno vrásčitf ie zde nadbytečné,a upozornění na Iacinf pudr ie z hlediska toho, co se zde odehtává, už riplně
zbytečné.Tyto dva detaily však vyiadiuji zcela určitou
životni situaci, a o to Hrabalovi právě. ide. PŤi pÍíchodu
rolnice a jejího malže|a se dozvíme, že pal notái je znal
už čtvrt století,když k němu pr'išliiako novomalželé (a zase hezky v detailech: ''ona v selském a s modlitebrti kníž-

kou, on ve štruksovfch rajtkách, holínkách a mysliveckém
kloboučku, oba tenkrát dristojní iak králové..)' ,,Dnes pĚišli
zestaruni a oblečenípo městsku... Co tato poslední věta
obecně pojmenováv á, to ony dva detaily oyjadžuji s určitou
citovou atmosférou jakési vytazenosti. Cílem pŤitom není
psychologickf portrét' Detailní,,popisy.. sÍovžibezpr'ostĚedně vlastnímu záméruHrabalov1ich povídek: vzá|emné kon.
frontaci rtnrtlch životních situací a postoiri s ieiich kon.
krétní atmosférou. Tak napi' v 'první kapitole probírané
povídky je konfrontovála notáÍova odvrácenost od života
s hemživfm, viískav m a trochu dryáčnickym životem pod
okn.v ieho kanceláie a zárovei s dychtivosti jeho mladé
písaiky po životě' V citovaném obsáhlejšímríryvku z druhé
kapitolv na sebe natáži atmosférakanceláÍe, v níž se pro-
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jednává závét, s barevností slunečnéhodne u čeky,komičností maietflické mánie pana BŤichóáčea nakonec s biesknou humorností neŽdaŤenéhovitáni pana biskupa, A také
oba tyto poslední vi,jevy vstupuií navzájem do -kontrastního
vztah!, nebot, až do zrridnosti komická figurka pana BÍich.
íáče z vfjevu u čeky se v notárově vzpomínce obieví v pl.
némlesku nikoliv objektu, ale str jce komedie.
Snaha po detailnosti ie zákÍadni pÍíčinouHrabaÍova charakteristického rozk|ádání vfjevu na jednotlivé části'' Proto
Hrabal osamostatÍiuie detaily nejen v jejich časovéposloupnosti, iak jsme si toho všimli, a|e i v prostorovémcelku. Je
možno dosáhnout uměle ričinku ostrého světelného kužele,
ktetf vyÍíz| jen určit1f sek ze scény nočníhom|áceni, a vytrhávat z celku detail po detailu. Je také možno nechat ve
tmě souvislosti, bez nichž je určit! detail nepochopiteln ,
uvádět scény buď vribec nemotivované' nebo motivované
teprve dodatečně a alespoó na chvíli tak v čtenáii lryvolat
žas, jakf se zmocnil pohŤebního prrivodu, obracejícího se
v závěru povídky PohŤeb na opozdi|ého hosta, ienž ce|f
zaž|ucen!jásavě nad hrobem volá: ,,Jachtink!,.
označeni, kterfmi jsme se pokusili určit několik konfrontací v Panu notáči, isou velmi obecná (jak m|havy je už
sám termín ,,atmosÍér'a,,),a pÍece jsou ještě pÍi|iš zká
a schematická. V povídce, za|oženéna Íabu|i, má konkrét.
nost iednotlivfch vfjevri své meze, protože tyto v1ijevy se
musí ukázněně soustňedit k rozvoji fabule. V Hrabalow.fch
povídkách, za|oženfch na konfrontaci, zá|eži naopak na
tom, aby jednotlivé vyievy, z nich vyrristající piedstavy
a s těmi opět spoiené pocity byly co nejkonkrétněiší,aby ze
sebe vydaly co nejvíce ze své specifičnosti. To, co Htabalovy povídky vyjadiují, ie velmi vzdáIeno myšlence, něiakému poznatku. Tím jsou jeho povídky také vzdá|eny
schematizacl kterou nutně sebou myšlenky do uměleckého
obruzu piinášejí iako dař své piesnosti. Jednotlivé piedstavy Hrabalovfch povídek neslouží kresbě postaY' rozvoji
fabule, nejsou podÍízenymyšlence,a proto se mohou co neisvobodněji rozvinout ve své konkrétní jedinečnosti.Sdělo.

t6

jazyk, je však
vaci prostÍedek tohoto uměleckého zámětu,
zátovei produktem a nástroiem myšlenkové abstrakce
a schematizace. Lyrik ho mriže vychflit směrem ke konkrétnosti a jedinečnosti obtaznym pojmenováním, epik musí
h|edat možnosti v jazyce, odposlouchalém z jinfch rist.
Mnoho Hrabalow}ch postav, majicích vytazné zájmy a zá.
liby, piináší do jeho povídek vfrazy a slovní obraty, kterfmi
postoiem ozvlášt.
ie|ich prostiedí svfm vyhraněnfm životnínr
řuie iazyk. Řekne-li fotbaloqi nadšenec: ,, . . . vestrkal
ten ba|6n pod vingl.., pčenesedo kontextu povídky určitou
atmosféfu pouh m slovním vyjádÍením. Tuto konkrétní
atmosféÍuv sobě mriže pienášet a vyzai,oYat ze sebe neien
slangová tvoÍivost, ale také charakteristické odborné vÝrazy. A tak se u Htabala nejen slangové, ale i odborné
vyrazy motofist ' nimrodri, slévačri, kulisáiri a dokonce
i abstraktní poimy ptávni či filosofické stávají nástroiem
konkretizace' Zv|áštni vyrazy a obraty isou ovšem jen nejvy taznějšim pro j evem celkové Hrabalovy tendence ozv|ášt.
il'ovat jazyk sr{'ch postav piíklonem k mluvené ieči.
Už několik desetiletí teplati tvtzeni, že moderni pr6zu
vyznačuje pĚítomnosi druhého, symbolického vfznamu.
Naopak, od v chozího okamžiku, kdy se druhy vyztamovy
plán prosadil s plnou silou, charakterizuie vlvoi pr6zy
(včetně její symbolizuiící linie) risilí o co neivětší věcnost
a konkrétnost obtazu, o ieho zreálněni. Tím se zátoveíl
konkretizuje a prohlubuje to, co obr'az znamená. Ruce napi.
už nejsou prostě symbolem lidského bratrství3 zá|eži na
tom, iaké, čí jsou a v jakém kontextu se objevují: isou
nabity nejrozmanitěišími a neiprotikladně|šími qfznamy.
A tyto vjzlamy isou s nimi spiaty tak pevně a bezprostŤedně,že jako by zmize|y, ruce jsou fuce a nic víc. Vtip
ie jen v tom,že jednou to jsou ži|natéruce staieny, podruhé
ruce iezníka Hyrmana s ,,prstíčky |ak vuitíčky., atd. Hr,abalovy povídky vyruzné dokládají, že zreá|něni obtazu ptohlubuje a zintenzivtuje ieho vfznamovou stránku. Docházi
tak k napětí, které isme u něho označili iako rczpot mezi
věcností obtazu a sugestivnostícelkovéhodoimu. Všimněme
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si tohoto napěti 2 iiného rihiu, z hlediska ričasti autorova
subjektu.
Schopenhauer uvádí rczdiI nezi zájmem turisty, vníma.
jiciho z galerie velkolep ruch na amsterodamské burze,
a mezi bankéiem,ienž si nic z toho neuvědomuje,cele soustieděn na p|ikazy, které dává svému zástupci' Schoperrhauer tilrrto piikladem naznačuje rozdi| mezí prriměrnym
člověkem,pohlcenym praktick;imi zájmy, a postoiem géniovynr. Tcnto vidoucí postoj nacl praktici<;fmiričelyvšak charuktenzu1e zvláště určity drulr geniality, či prostě talentu,
ie to postoi urnělcc. At už \' lyrice takto umělec Í\azirá
svá r,nitĚníhnutí piímo, nebo svťrjživotnípostoj odhaluje
alě názornějšímobtaze světa mimr'l
v méněbezprosti.edním,
nazírá sebc sarna objektivně,
také
iyrik
tedy
sebe. I když
je
svobodně' stále zde ieho subjekt bezprostiednčprítomen,
kdežto v epice |ako by zmizel a zůstalo|ednání iinych lidí,
zaznamenanénczrjčastněnympozorovatelem'
Nespoutané postavy Hrabalovy-ch povídek isou pokor.
nfmi služebníkyjeho konfrontací:v jednotlivé scéně|eclnotlivé postavy ztělesĎujívždy určit postoi, či spíšeurčity.
rys lidského ridělu. Právě proto však nrají daleko k |ednoZa pwé: v rriznych scénáclrmŮžetáž
strannym schématťrm.
postava vyjadiovat zce|a jíny rys' ieií iednota je rczbita,
neboé Firabalovi záIeži na konfrontaci a ne na postavě
a iejí celistvosti.za druhé: dva rysy či postoje byvaii kon.
{rontovány neie,ntak, že isou ztělesněny dvěma postavami'
ale častoby.vaiíodhaleny v ieclinépostavě; a opét - iak
jsme viděli v povídce Pan notái na protiklaclu mladé a
zestádé rolnicc' či na, dvoji podobě strojvcdoucího Biichčáče - nikoliv pro roŽpornost psychologickéhoportrétu,
nikoliv kvrili postavě samé.
V povídce Smrt pana Baltisbergra rnají hlavní slor'o dvě
postavy: bcznoli1' byvaly motocykiov]f závodnlk, jemuž svět
konči za hranicemi závodni dráhy, a stry'c Pepin' pro kteréhovšechnojc ierr záminkou ke vzpomínkám na bohat1frské miáclí. Vedoucí závodník Baltisbergr se zabil, ,,muž
r. kolečkovéžiclli měl hiavu sklonětrua slzy mu kapaly na
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deku. a vedle něho ničeho nedbaiíci stryc Pepin právě
vzpominá na své rispěchy u žen. Tak postavy' které se
kiižlii v Hrabalov1ich povídkách, pÍicházeji z navzájem
oclleh1ych svět-.j se ztaky Íascinovanymi svymi navzáiem
odlišn1fmizájnty: a všem věnuje Hrabal pozornost steinč
pcčlivou a nezaujatol. V ostrych záběrech siecluje umíra.
jícího Baltisbetgra, a7e zátove neopomene podrobně za.
znamena!,hlášenítraéovéhorozhlasu, v němž fepoftér právě
nadšenčpopisuje pňistáváníhelikoptérv,,,lehkéa elegantrrí
jzrk r'ocini vá.žka,,.Neironizuje, konstatuje.Nemriže se piihodit tragédie tak htoznti, aby ji Hrabal nesledoval s pozornym a chtělo by sc číciradostnym zájmem onoho nezriČastnčnÓhodiváka, o něrrržhovoží Sclropenhauer. Jednou
:: pi.íčinklamného dojmu' že Hrabal své postavy idealizuje,
jc to, ž-eje pojimá takto z r'nějšku a nadhledu' Čechovovsky poirled do nitra napŤ' aIkoholu propadlého tanečního
mistra Ž iedné kapitol1. Bambini di Praga a |eho para|ytic.
kÓho klavíristy by ochalil svět k zalkr-ruti šcdiv'} a uboh .
Z odstupu, mezi ňadou dalšíclr,rovnoprávnych postav to
isou dva zajímavé,barevné kamínky v oslnivé mozaice.
Hrabal, jenž se ner'rněšujemezi své postavy a dává všem
ror,nym právem jít za jejich zájmy, je tedy epik; a právě
pro schopnost piedvést zárove a velmi vyrazně protich dné životní postoje ne malj' epik. Pňitom je však pro Hrabalovy por,íciky pÍíznačnámonotematičnost a vyhraněné
clrarakteristickéladění' IJž to naznačlje,že autoÍťlvsubiekt,
ieho životnípocit se zde prosazuje s porněrně značnoubezprostr,cdnosti. Jaky životni pocit? Či ncjdr,íve: jakym zpisoben konkrétněse prosazuje?
Neobyčejná boh:,tost životníhomateriálu by mohla sváclčt k clomněnce, Že Hrabalova metocla konfrontací je vederra záměrem odhalit mnohostfannost lidského života.
HÝiivá bohatost je tu nezbytná, aIe Htabalťrv pohled nesleduje icií rozbíhavésměry,
ie soustŤeděncio bodu, v němž
se všechno stáži. Yyhledává pžeclevšímkontrasty,
neboť
nczi nimi vznlká vj'boj nejsilnější.
Ále ani to ieště nestačí
t t,yjádčeníintenzity životniho pocitu, kter1ímje posecll]i,.19

Kočímu, ienž v nezvyklj'ch proporcích koně namalovaného
na zdi nepoznává svou Fuksu, odpovídá pan Nulíček
stručně: ,,Umocnil isem to... Nadsázka, bezohledně znásiIriuiící v Htaba|ovych povídkách vnější realitu, vyievuje jeii
vnitňní podobu, tak totiž, iak se jeví očím Hrabalov.im.
Htaba| nedě|á nic iiného, než že plně obnažuje kontrasty,
které prostupují naše vnimání skutečnosti,které však isou
v tomto mdlém vědomí jakoby ien naznačenya rozptÝIeny.
To je piíčina prvotního a základniho čtenáÍskéhodoimu
z Hraba|ovfch povídek: neobyčejné životni zhuštěnosti.
Nadsázka proniká neustále pŤímodo vfievli a scénHtabalovfch povídek, a\e ov|ádá také spoiování těchto vfiev
a scén.Nestává se zťovna často,avšak piece ie možrté,aby
člen SNB zaiistil ženicha,kterf ho v opilosti napad|, a aby
zatim neméně opilá nevěsta koketovala s iinfm mužem.
Steině se mriže stát, že se'dívka oběsí na záchodku automatu, a už vribec nic neobyčeinéhonení na tom' že něiakému mladíkovi uteče snoubenka a on se někomu se svfm
žalem svěiuie' Jaká ale změna, když to všechno Hr,abal
spojí dohromady. Když se nic netušícímladík svěiuje se
svym trápením vfčepní v automatu, zatimco kousek od
něho na odkládacím stole leží ieho mrtvá snoubenka, a
když se potom v b|áznivé a iako duha lehké scéně ocitá
v lijáku pied automatem s opojenou nevěstou, která se na
něho nakonec obrací se steinou prosbou, jaká kdysi stála
na začátku ieho lásky s právě vych|ádaiici ieho snoubenkou. Je to' jako by se pňed našimi užasl mi zraky rozvijel
něiakÝ šílenj'sen.
Tady konečněnení možnédéle se vyh bat termínu, kter;f
se vnucoval iž pÍi zmince o koláži a kterf pĚi několika
swlch vyznáních obdivně vyslovil I-Irabal sám: surrealismus. Formulujme ieště jednou, ien z nepatrně posunutého
rihlu charakteristickf rozpot HrabalovÝch povídek. Nezauiatá věcnost a pÍoprácovanost detailrl, dílčíchvj'ievri a
napfosto vo\né zacházeni s těmito detaily, kladenfmi do
vzájemnfch nezvyklj'ch souvislostí, což má za následek to,
že pÍi fotognfické téměÍvěrnosti a reálnosti částícelkovf
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doiem je naopak fantasticky, pÍizračny.To platí neien
o Hrabalovych povídkách, ale piedtím zvláště o surrealisticklch kolážích a podstatné části surrealistickych vftvarn ch
proievri vribec. Suverénnost a volnost, s jakou si Hrabal
podmafiuje piesně wpozoroyanou vněiší realitu, odkazuji
k inspiruiícím objevrim surrealismu. Byl to náhodou právě
vytvarnik, Salvatof Dali, kdo teoreticky upŤesnil a prohloubi| zdroj tohoto znásilriujícíhopostupu. A. Breton iekl o ieho
metodě kritické paranoie:,,Stojíme tu pčed novym, vyslovnymi dtkazy podepčen m wtzenim všemohoucnosti touhy,
která od počátku je iedinfm vyznáním víry surrea1ismu...
Potud surrealismus. Co je tím zdtoiem u Hrabala, čemu
vlastně Htabal tak bezohledně podŤizuie všechno, čeho se
dotkne?

Nadporučík Lukáš, jenž píše maďarské paničce o sblíženídušía o svém rozhoičenínad piízemností je|ího man.
žela, pňerušuje se hlasir}mi myšlenkami: ,,Ta ženská má
poprsí,ien piímo do toho.., nebo ,,zde v hotelích to neprijde,
budu ji muset zatáhnout do Vídně... Je to typick Haškriv
kontrast mezi piedstír'ánim a iluzemi společenskékonvence
a mezi skuťečnfmstavem věcí. V iediné vlastně Hrabalově
povídce o lásce, Romanci, se pohybujeme na pridě zcela
nesentimentální reality: ,, . . . Gaston cikánku obial, poiíbil
ii, pak jí |el rukou po boku, jak to děláva| Gérar'd Philipe.
A cítil, iak cikánka si rukou stňežítu bankovku v gumě..,
Prostituujícíse cikánce však její neustále pčipomínanávěcnost a praktičnost nebtáni v upĚímnémcitu, kter zakomplexovaného Gastona Košilku postaví na nohy. Tento cit
ovšem nemá nic společnéhos onou falešnou ideálností,
kterou demaskoval Hašek. Svět falešnfch ideov-ich, morálních a ideologickfch interpretací,se kter m se Hašek polemicky vyrovnává, Hrabal prostě ignoruie: ten do jeho povídek vribec nevstupuje. Hrabalor,ry kontrasty nestavějí
pravdu proti nepfavdě, nebo povrch proti podstatě, oba
pÓly jsou nejen - jak isme už zjistili - steině vlznamné,
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ale také stejně pravdtvé. Totiž kromě několika piípadii,
kdy se autorovi stalo apriorni tezí okáza|éhledání ,,perličky
na dně.. (už sama formulace ,,na dně.. ie proti duchu Hrabalor'y tvorby), iako napň. u Jarmilky, ktetá je navenek
nevzhledná, ale uvniti ve své podstatě ,,kráska krásek...
Zde se naiednou ocitáme zcela mimo pridu nesentimentáiní
reálnosti a propadáme se až _ ne k Rozárkám a ostatním
dobr m lidem B. Němcové, ale k ieiich moralistní karikature.
Jeclnímz pĚedpokladii toho, že jinak se Hrabalovy postavy tak naprosto vymyka|í běžnym etick m kritériím,je skutečnost,že se v nich vedle sebe zcela dobie snášeií tysy,
které by se z hlediska této etiky měly vylučovat, nebo by
mezi nirni mělo bj.t alespoĚ ně|aké napětí, boj. Zde k vysvětlení nepostačíkonstatovat, že Htabal své postavy odpsychoiogizova|, protože steiná neroŽpornost chatakterizuie
i kontrasty mezi rÍtnymi postavami a totéžlze iíci o ostatních kontrastech Hrabalovy-ch povídek. Lidská existence je
zde vybudována na neustál;í'chprotikladech mezi fadostí
a bolestí, něžnostía krutostí, vznešenostía nízkostí,komi.
kou a tragičnem,životem a smrtí' ale nikoiiv na boii mezi
nimi. Neustálá pňítomnostprotikladnfch pÓiťrje vyjádÍením
prostého stavu, nikoliv dranratického napětí a sváru. ZároveĚ však nelze hovcliit ani o iednotě těchto pÓlri, o nějakém iejich dialektickém vztahn. Všechen je|ich vztah se
omezuje na to, že na sebe svou protikladnosti natážeiía že
tak jeden druhf v černsipodstatnémozr'ejmují.
Každy pokus formulovat jednou větou, co vlastně konkrétně .Hrabalovy kontrasty vyjadÍuii, musí skončit nezdarem. Hrabal nevychází z určitéhopoznání, které by bylo
možno sdělit buďto pomocí kontrastri, rrebo také iinak;
kontrasty mu nejsou formou, kťerou by chtěl vy|ádŤit něiaky obsah' Sleclujeme-li všechny varianty ieho kontrastních konfrontací od slovních hr'ičekpies zprisob, v němž _
opět v tinnych variantách _ postava iíká opak toho, co si
myslí (', ,HrŮza|, radoval se kloboučnik,,) až po zákÍadní
vyznamovy kontrast celé povídky, zjistíme, že všechny tyto
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dlzné zp soby a |ejicil rinn'á zaměÍenía smysl do jediné
charakteristiky nezahrneme; že jediné,co ie všem společné,
ie právě jen forma kontrastu. Takže |ze Ííci,že tato forma
Sama' tento princip autorova vidění skutečnosti je tím
r'lastním,co je zde vyjadčováno.Je možnépokusit se určit,
iak;í kontrast pťedevšímpiitahuje Hrabalovu pozornost
a podobně, jak' určit1í
zprisob kontrastu u něho pÍevažlje,
s
vědomím
zkreslení
avšak
a iednostrannosti. kter'ích se
dopouštíme.
Neidriležitěišímz Hrabalovych zprisob:&a zaměÍeníkontťastu' kromě hiavní linie, kterou sleduieme, ie komika.
Kontfast |e nutn1fpiedpoklad komična vribec. Smích, ktery
v nás vyvolá škobrtnutía pád člověka, ie zprisoben protikladem mezi jeho vážnostía nedristojnostíjeho momentáiní pozice. Pád pii hie nebo dokonce pád iimyslnf v nás
většinou smícir nevyvoIá, zatímco komičnost ie stupřována
tím více' čím se napi. postiženy právě choval slavnostněji
a patetičtěji. Spisovateli, kterému ide o komickj' doiem,
nestačí,aby prostě takoqi pád popsal; musí pĚed čtenáiem
zpÍitomnit cel5i kontrast, oba |eho pÓly' Pády ieznika Hyrmana v povídce Barnbini di Praga isou založeny na rozporu mezi risilím pana Hyrmana udtžet si svou lidskou
d sto|nost a mezí ,,silami, které si pÍáIy, aby on' maiitel
kvetoucího ieznictví a uzenáistvi, se svalil na náměstí na
záda,,, Zvláštnost ve srovnání s osťatními Hrabalov1fmí
kontrasťy spočívájednak v tom, že oba pÓly neb vaií rovnoměrně vyiádieny, že ieden je jen naznačen;a lrlavně: jde

zde o skutečny rczpot, oba pÓly se navzáiem více méně
vylučuií. Yrazít si srp do hlavy není komické, komičnost
vzniká teprve reakcí postiženéhopana Bvgána a ieho rodiny, která je v naprostém rozporu s vážností zranění a
s reakcí normálního člověka, ztělesněnélrozde postavou vy.
pravěče.Ovšem, vrazit si srp do hlavy tak, aby v ní z stal
a pĚi bělru ,,ttčeIz lebky jak kosárek.., to už ie trochu moc.
Nadsázka (která vymaÁu|e dění zhranic reálnosti, takževše
nebereme docela doopravdy) piispívá k dalšímu nezbytnému piedpokladu komična. Je iírn onen Hrabalriv charak-
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tefistick odstup nezričastněného
diváka. Jestliže jsme citově zainťeresováni, iestliže je v nás rryr'olána napÍ,. hďna
či soucit, náš smích umlká. Avšak ,,pÍih|ížejte
životu jako
lhostein divák: mnoho dtamat se Žmění v komedii...
Citát z Bergsona.zároveĚ piipominá, že komično, zalo.
ženéna konťrastech, je samo o sobě jedním z pol:úkontras.
tu. Mnoho Hrabalovfch komickfch scén vyr stá z ve|mi
drastickj'ch situací.Kromě itrap a hrriz, které jsou součástí
komického, je však v Hrabaloqfch povídkách' tragično, iež
by do komického nezvrátil ani nezdolnj' elán rodiny Bwgánor{'ch a jež stoji nepohnutě vedle vší bláznivé veselosti
jako ieji protipÓl. I ty ritrapy a httuy v komickj'ch scénách,
které jsou piímou součástíkomična, se tak zárove stávaii
součástí, svědectvím tohoto skrytě|šího, ien zÍídka plně
obnažovaného,ale neméně pčítomnéhotru1ična. V povídce
Bambini di Praga se vypráví, jak se mecenáš Hlávka probral v hrobce a znovu h|ady zahynul, pan Viktor mámí
z opuštěnéhotruhláie Koťátka poslední jeho penize, opi|y
pan učitel se svalil do žIábku záchodu a |in1f opilec na něho
močí, pan Nulíčck piedvádí své děsivé obrazové cykly
o smfti, dozotce pan Bloudek vyptávi tragické pÍiběhy blázn atd., ale to všechno je obklopeno Žtieštěnou komičností
života rozvijejiciho se kolem teprezeÍLtantripojišéovnyopon v stá|i a piedevším jejího dirigenta, velkorysého milence
života, Plichází však závěr, ti. nejen neobratnf autorriv
pokus o reálnou motivaci piekvapivého dějového zvratu,
ale to, co po něm následuje' Hlídač vo|á za zatčenym panem dirigentem slova, která pžed chvílí ieště nic netušící
pan dirigent sám v okouzlení vyslovil: ,,Neodcházejte ještě!
Jen se podír'ejte na tu krásnou noc ! Na ten šišateiměsíc
a na tu kapustu plnou rosy! Vraťte se! Jen se podívejte,jak
krásná je noc!.. Po této kruté ironii p\ichází poslední věta
povídky, uzavirajíci na zahtadé blázir'ce ce|y bohaty obtaz
radosti ze života: ,,V stdci budovy kdosi strašlivě zanaňíkal...Závět p|edchozi obraz neruší,nic nemění na pr'ávu
všech dirigentri, Viktorri, Nadií, Juiíčk , Nulíčkri Íadovat
se ze života, jenom plně odhaluje, že onen z{ověstny tÓn,
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- a byl v celé po.
oŤehlušovanj'stále halasn1imveselím, je
_
zde a nevyhladitďrnf. Pan notái, odvráceny od žividce
ota a zároveí se jím kochajici, ie donucen v závěfÚ povídky lrystoupit ze svého divácwí. Když se snažil okénkem
dostat do trafiky epileptick m záchvatem postiženéhoválečného invalidy, na iehož ohóometem zžehnutou tváč se vždy
bál podívat, pad| a,,obličejem |eže|na wáii ttaÍikanta, tváči válkou tak zÍizené,iako by ii na chvilku někdo strčil do
vroucího oleie... Tyto dvě na sobě |ežicítváie, oběti i obdi\,ovatele života, které iako by byly jen |edním z obrazÍl
zrcadleni ve vodní hladině, prostupuiícíchcelou povídku,
sou iedinou wáÍí člověka. Scéna z jifho závěru: kžik
zlatnika Dubovského z Tanečních hodin pro starší a pokročilé,jemuž se zapich|o do krku péto z pohovky, na niž
se milovala jeho dcera se sqfm snoubencem,kteií však nebohého zvědavce neslyšeli, protože kčičelitaké; dvoi|edinf
kiik rozkošea bolesti.
Smích Hrabalov.ich povídek se zvtací ve škleb, komičnost v grotesknost. Drivěrně nám ztámy každodenní spoiádan;f svět praktickfch cílri a lopotnéhosnaženíse pii pohledu zachycujicim zb|ízka každy detail avšak zátovei z obzíravéhonezríčastněného
odstupu, ieví iako ztŤeštěnfmumraj, jehož neustálé změly nesleduií žádrt! sm&, v němž
není cíle ani žádnéhouklidřujícího smyslu. To podle !7.
Kaysera je p vě znakem grotesknosti, že se náhle odhalilo
.1akocizí a piíšernéněco, co
isme znali drivěrně a domácky.
,,Je to náš svět, kterf se změnil.* A neisou to ien pod.
mínky lidského života, jeho smrtelnost, jeho bezmoc, není
to jen náš svět, jsme to my uvniti sebe samj'ch, co vŽbuzuie riděs. ,,Pánové' s jakou chuti lá zarycnu takor{. koze
do krku nriž!..volá pan Nulíček a se stejnou rozkoší maluje své ,,vatiace na neštěstí, vatiace dotaženf do smrti..
a vychutnává ríděs tuhnoucích teprezeÍ ant pojišéovny.
Jenomže pan Nulíček se sv m sadismem |e fplodem Hra.
balovy ÍaÍ|tazie,s rozkoší pÍedvádějíci čtenáÍrim tuto postavu; Hrabalovy povídky samy isou krvelačn1imi variacemi. Hostinská Ťežetizky ze své dcery pověšenéna háku,
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páchaji se sebevraždy' obnažuie se odpudivá iidská tělesnosť'a my fascinovárri - iako ti rcprezentanti poiišéovnynem žeme odtrhnout svťr|zděšenf a clrtiv1'}pohled.
Ani zde však nelze iíct, že komické ie na povrchu a pÍí.
šernépod ním jakožto jeho podstata, oboji se fovnoprávně
doplrlu|e; proto nejsou Hrabalovy por'ídky v prar'ém slova
smyslu groteskami,groteskno je jcn iednou z ieiich poloh.
Á dokonce ani hrriznost sama o sobě zde neprisobídepresívně,neboése neien dobfe snášís chutí do žlvota: ie jeií
součástí.Vrile žít' zběsi|á, nezadržitelná touha, bezičelná,
sama v sobě nacházejici jedíny smysl, rvavá i lyricky teskná,
ie tím, co nám sugerujíHrabalovy povídky. Posedlost,ie|íž
nezaměnitelná hrabalovská podoba spočívá v tom, že se
živi i na krutosti, zr dnosti, bolesti, státnutí a umírání,
neboéto r.šechnoie proievern života neméněnež něžnost,
slast a láska' Není v ničemz toho jednotlivě, v ničem pevném, aie ve vztahu mezi nimi: čímvzdá|eněišíproievy |sou
najednou zpiítomněny,tím oslnivě|šíjiskžení.I smrt, která
v nesčíslnch variantách prochází Hrabaloqfmi povídkami,
se tak stává ostnem žívota, neboé dává neisilněii pocítit
a uvědomit si to' čeho |e protipÓlem' a svou neodvrátnou
hrozbou nás nejprudčejivrhá do toho, čeho nás zbavuie.

Hospoda je clrarakteristickj'm clě|ištěmHrabalovych povídek a ti, kterí zde sedávaií u piva, byvalí živnostníci,
slévači, stěhováci, pošéáci, kulisáci' jeiích charakteristic.
.fmi postavami. Neni proto divu, že částkritiky Hrabalovi
Yytykala figurky ,,malého českéhočlověka.. a pÍitakávaiicí,
piíiiš shovívav1i poměr k nim. Avšak posedlost, plně se
vk|ádaiicí do života bez ohledu na to' co se má a co piináší prakticky užitek, která charakterizuje skutečnéhrdiny
Hrabalov ch povídek a kterou autor uznai za vhodté označit novotvarem a dát ho do titulu jedné knihy, ta právě ie
v nejpiíkĚejšímnepiátelství s malichern m, opatrnickj'm
maloměšéáctvím.I tam, kde Íada Htaba\ovfch postav sleduie malicherné a sobecké záimy, nevytváÍí Hrabal onen
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r, českéliteratuie tradiční srněvně shovívavy obra,z ieiich
rnatréhosvěta. Nejsou to žántovéobrázky, ale zásadní vypověď cl člověku. Znovu sc setkáváme s napětím mezi
obrazem a ieho celkoqfm smyslem, na něž isme z několika
sffan narazi\i a které se nám zde ieví iako protiklad mezi
malostí námětu a velkostí ťématu.
j,razněji a vyznamnéii se však Htaba| vymyká z |iné
tradice, která ie ien zdánlivě protichridná onomu kondelíkovskému životnímu postoji. Kondelíkové neradi chodili
pro vlast na bankády' ale neměli nic proti tomu, aby všecl'ren,hlavně duchovní život byl podÍízenvlasteneckj'm ide|ím. Jestliže Hrabalovy prÓzy prisobi, zvláště v kontextu
poválečnénašíliteratury, něčímnezvykle, pak |e to totáIní
negace' naprostá llrosteinost k ideologickému 1.lojetíčlověka. Hrabal vkročil do prostiedí lidov.iich vrstev, právě
do tolro pfostredí,jehož iednu složku naše poválečná lite.
rat:iiÍa souladu s celym společenskym životem zbožniLa
a k nepoznání zkreslila, nikoiiv s protiiluzívním záměrenr
Haškov m, ani ne proto, aby ho idealizol'a|, aIe aby -

v zanesenych stopáclr B. Němcové - odhalil pozitivní iádro
životni filosofie těchto vrstev. Jeví se mu samozŤejmětrochu |inak než jí, blíž polenrickémuobrazu Haškovu: život
ie tím jedinf m, co má pro člověka cerru.Je pravda, že steině
jako iiné nadosobní požadavky také potĚeby národa a společenskéhopokroku nemusí člověka nutně snižovat na pouh;f ieiich nástroi, že se mohou naopak v určitésituaci stát
mocnym životnímpodnětem. Avšak to není oblast záimu
reálnější.
B. Hrabala; svět ieho postav je lrmatatelnější,
Pan dirigent, ktety by asi neměI pŤílišchuti ze svénapěcho.
vané peněženky dát něco pro iluzorni potĚeby vlasti, iíká
ze svého hlediska za všecl-rny:
,,Tohle bych chtěl |eštěiedn o u v e s v 1 í mž i v o t ě z a ž í t , . . , l á s k u j a k o t r á m . V š e c h n y
prachy bych za to dal !"
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