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Moje teksty powstają na długo przed tym 
·zanim wystukam je na maszynie. Pewien mo
tyw powraca, najchętniej nawiedza mnie daleko 
od maszyny do pisania, gdzieś w hałaśliwej 

samotności gospody, na spacerze. Nocą odwie
dzają mnie obrazy wiążące się z tym motywem. 
Obrazy te nigdy nie są kolorowe, raczej przypo
minają stary film. Główny motyw wiąże się 
potem z tymi obrazami, które są jak gdyby 
w przyczynowej zależności od niego. Obrazy te 
ustawiają się rzędem, tak jakoś chwytają się 

jeden drugiego i przyciągają nawzajem. Podob
nie jak włażąc na drzewo wspina się na wierz
chołek, a jedna ręka wciąż sięga do wyższej 
gałęzi i tak na przemian aż do korony skąd nie 
da się leźć wyżej, a tylko można rozglądać się 

przez ost~tnie gał~zk~ Ten ~zas'. k~:d~ ob~azy 
zwalają się na mme,Ą;"twarzaJąc Jak1s ciąg, Jak
by drugą naturę, jest dla mnie najpiękniejszy. 

BOHUMIL HRABAL 

ł 
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M ówi Vaclav Nyvlt -autor filmowej i teatralnej 
adaptacji „Pociągów pod specjalnym nadzorem": 

Z „Pociągami pod specjalnym nadzorem" po raz 
pierwszy spotkałem się dwadzieścia jeden lat temu 
i wspomnienie tego spotkania„. do dziś wywołuje 

we mnie rumieniec wstydu. Autor czytał wtedy 
wąskiemu gronu swoich przyjaciół pierwszy rozdział 
tej rodzącej się dopiero powieści. Tego wieczora 
miałem ze sobą ciężki dzień: z niemałym trudem 
perswadowałem kilku autorom ich banalne pomysły. 
Miłe ciepło promieniujące z kominka i łagodny smak 
czerwonego wina, tak na mnie wtedy podziałały, że 
nie tylko nie wsłuchiwałem się zbyt wnikliwie 
w długie, tchnące spokojem zdania „Pociągów .. .'', 
ale nawet cichutko zdrzemnąłem się na chwilę przy 
tej lekturze. Uczucie wstydu nie opuściło mnie już 
nigdy i towariyszyło nawet wtedy, gdy z zakończo
nym, gotowym rękopisem (bo książka nie była 

jeszcze wtedy wydrukowana) obchodziłem wielu 
reżyserów filmowych, by ich przekonać, że w tym 
materiale zaklęty jest doskonały film. Ale nazwisko 
autora nikomu nic nie mówiło, nie należało do grupy 
„pewniaków", po których sięga się bez wahania. Trzy 
razy z rzędu nie miałem szczęścia. Znanych nazwisk 
wszystkich twórców, do których wtedy się zwraca
łem, dziś wymieniać nie będę. Jestem im wdzięczny, 
że swym brakiem zainteresowania przyczynili się do 
tego, iż „Pociągi„." dostały się do rąk Mentzla, który 
stworzył z nich jeden z najwspanialszych czeskich 
filmów wszystkich czasów. 

„Pociągi pod specjalnym nadzorem" w swej książ
kowej i f ilmowej wersji tryumfalnie przejechały 

cały świat, aż wreszcie wróciły do miejsca swych 
narodzin, do praskiej Libni, skąd kiedyś „wyjechały" 
w tę wielką podróż. 

Długo zastanawiałem się nad propozycją opraco
wania „Pociągów.„" dla teatru. Bałem się powtórzeń, 
ale te-atr jest na szczęście czymś innym niż film czy 
książka. Spektakl teatralny rodzi się co wieczór, co 
wieczór od nowa. Z całego serca życzę Państwu, by 
dzisiejszy wieczór udał s ię Wam lepiej, niż mnie to 
pierwsze spotkanie z „Pociągami" dwadzieścia cztery 
lata temu „. 

przełożyła Helena Stiksova-Padkowska 



Lian,,d1 cntuzja~l1'1\\' l\\orczości Bohumila Hra
bala z cah! pewnością interesuje teatralny epizod 
barwnego ż.niorysu tego twi>rQ·. Dla nas jest on 
tym bardziej ciekawy, iż wiąże sil( z historią pras
kiego Teatru im. S K. Neumanna, z kt1)rym od wielu 
lat wsp\1łpracujc i serdecznie przyjaźni si~ Teatr 
Powszechny. Oto co o swej „teatralnej przygodzie" 
ml1wi autor „Pociągów pod specjalnym nadzorem" 

Do Teatru im. S. K. Neumanna na Libni (dzielnica 
Pragi - przyp. tłum.) przyjął mnie brygadier scen:-· 
Saly Hecht w roku 1958 w gospodzie „U Va~ist~": 
Stało się to przed pt)!udniem, a po południu JUZ 

jechaliśmy' z „Widokim z mostu" na występy do 
Loun. Gd.\· z podziwem prz.\·gądałcm się jak w głę
bokiej czerni kotar i teatralnego hor:--:zontu ustawia 
się dekoracje, Salv dał m1 pierwsze zadanie. Powie
dział: „Zapisuję ci tu jedno zdanie, kied.\· usłyszysz 
je ze sceny\ zrobisz ni mniej ni więcej tylko tak: 
w głębokich ciemnościach zwolnisz wyciąg, popatrz. 
Tak, po cichu oclci<.\gniesz klin, który mocuje dwa 
sznury utrzymujące wyciąg w stanie równowagi. 
A teraz, uważaj, ten sznur pociągniesz w dół, tak, 
żebyś mógł na nim zawiązać węzeł. Potem - żebyś 
mi "nawet nie drgnął. Na scenie rozjaśni się budka 
telefoniczna, która ukaże się zza tej zastawki. Wpad
nie do niej Eddie, zakapuje t.\•ch Włochów, a kiedy 
wybiegnie, znów zrobi się ciemno„. Ty· w tej ciem
ności musisz znowu opuścić ten wyciąg, który przy
kryje budkę. To znaczy, że drugą ręką o_dszukas~ na 
linie tasiemkę i ściągniesz tę linę w dol tak, zeby 
węzeł tego pierwszego sznura sam wjechał ci do 
ręki. Potem znowu ściśniesz te dwa sznury i po cichu 
ubezpieczysz je klinem. M.\' jedziemy do dornu, de
koracja zostanie w Lou nic do jutra, bo tuta] wszystko 
gra się zawsze trzy raz.\'. „" ,\ja od tej chwili stałem 
przy wyciągu i ćwiczyłem W.\'jmowanie klina raz po 
raz, ciągle szukałem tego węzła 1 tasiemek, patrzy
łem, jak wyciąg zjt'żdża i znów podnosi się do sznu
rowni, aż zaczął się „Wirlok z mostu". Czekając, aż 
padnie to zdanie, nvrwowo wsłuchiwałem się w kon
cert ludzkich głosów i czas dłuŻ.\' I się strasznie, ale 
gdy wreszcie usłyszałem tę jedne.\ kwestię, zaczął 
biec tak szy·bko, że spociwSZ.\' się ze śmiertelnego 
niemal strachu wdwnvwalcm te wszystkie czynności 
zgodnie z instr

1

ukcjq, .faką ciał mi Saiy .. ; I. na~ra_wdę 
stało się to wszystko, o czym m1 mow1ł : swiatło 
z zewnątrz zalało budkę telefoniczną, Eddie wy
krzyczał tam swój donos i wybiegł, a potem znów 

zapadła ciemność i ja w tej ciemności znowu sciska
łem sznury, szukałem węzła i mocowałem klin, tak 
ja.k nakazał mi brygadier sceny. 

Prawie cztery lata pracowałem jako maszynista 
w Teatrze im. S.K. Neumanna. Potem bvłem w mm 
tapicerem i stolarzem. Statvstowałem też w niektó
rych sztukach, raz jako żoi'nierz, to znow jako wię
zień, kiedy indziej jako drwal. Ta praca dawała 
mi szczególną przyjemność, bo w teatrze była wspa
niała atmosfera i wszyscy byliśmy przyjaciółmi. Tak, 
to było wspaniałe-„ Bvłem w teatrze zakochany do 
tego stopnia, że nie chorowałem nawet wtedy,· gdy 
byłem chory. I naprawdę nie wiedziałem kogo bar
dziej podziwiać: znakomitvch reżyserów czy akto
rów? A może scenografów, którz:-.· projektowali 
dekoracje i kostiumy lub Saly IIechta, br:-.·gadiera 
sceny, który nawet w gospodzie tłumaczył maszy
nistom, co to jest estetyka teatru? Pięćdziesiąt razy 
grałem jednego z żołnierzy ciągle obecnych na scenie 
w „Czterech. muszkieterach". Kiedyś zwichnąłem 
sobie rękę w łokciu, ale grałem dalej, bo było to 
tak wspaniałe przedstawienie, tak wiele przyjem
ności dawała mi obecność na scenie tak wielką 
czułem wtedy radość:.. . Ale moja żo~a. która już 
ponad pół roku była kierowniczką teatralnego bufetu, 
ta moja małżonka, pani Eliska, Pipsi, jak ją wszyscy 
w teatrze nazywali, ona właśnie powiedziała mi: 
„Skończ wreszcie z kokietowaniem literatury i pokaż 
co naprawdę potrafisz, Ja cię sama wyżywię, a ty 
złóż wypowiedzenie". Było to w końcu 1961 r. Po
wtórzyłem to dyrektorowi Milofowi Willigowi, on 
się uśmiechnął, podpisał moj e podanil' o zwolnienie 
i życzył mi dużo szczęścia. 1 tak znowu zacząłem 
pisać, przepisywac i poprawiac to co miałem w szu
fladzie, aż ukazała się moja czwarta książka -
„Pociągi pod specjalnym nadzorem''. Jii'i Mentzel 
sfilmował ją i widzom bardzo się to spodobało. Przed 
kilkoma laty Vaclav N.\1 vlt dokonał teatralnej adap
tacji tej powieści . Grano te „Pociągi„." w Brnie, 
Pilznie i innych miastach, aż wreszcie koło się zam
knęło i znalazły się one w Teatrze im. S. K . Neu
manna, gdzie jako maszynista sceny, przed laty 
pokcchałem teatr. 

przełożyła Helena Stiksova-Padkowska 



„Literatura na Swiecie" zaprosiła Bohumila Hra
bala do przecięcia wstęgi w Międzynarodowej Ankie
cie na temat REWELACJI LITERACKICH XX w. 
(jako że stulecie ma się ku końcowi i czas na pod
sumowania). Ze względu na szczególną zawartość 

tej wypowiedzi najpoczytniejszego prozaika czesk iego 
przytaczamy ją w całości. Tekst wypowiedzi Hrabala 
spolszczył Józef Waczków. 

„Kiedy tak się patrzę wstecz w to dwudzieste 
stulecie, stwierdzam, że zdumiewały mnie i do dziś 
zdumiewają dwa nazwiska: Guillaume Apollinaire 
i Bruno Schulz. Nazwiska dwóch artystów, którzy 
wiążą zachodnią Europę z Europą wschodnią, na
zwiska dwóch poetów, których losy związane są 

z Polską. Kiedy zacząłem pisać, a jak każdy zaczy
nałem od pisania wierszy, Apollinaire to był mój 
niedościgły wzór, jego imię wymawiałem z sakralną 
czcią, tak jak wyznawcy poetyzmu w Pradze. 

Przyjaźń Apollinaire'a z Celnikiem Rousseau 
i Picassem, przyjaźń z całą awangardą paryską, 

w której poeta grał rolę jasnowidzącego, jego arty
kuły o kubizmie stanowią dla mnie Strefę, która 
nie ma granic, tak samo jak jego „Alkohole", wzru
sza mnie także jego polska mamusia, która podcho
dząc do trumny syna-poety po połówce dywanu, 
gniewnie wykrzyknęła: On go rozciął! (dywan był 
jej podarunkiem). Wszystko cokolwiek o Apollinairze 
przeczytałem i zasłyszałem, wszystko to i dzisiaj 
mnie wzrusza, gdyż wszystko to składa się na od
czucie epoki nowoc!esnej, której reprezentantem był 
właśnie on, twórca „Graj ka z Saint-Merry". 

Z górą dziesięć lat temu tłumacz Bartos podaro
wał mi książkę, którą przetłumaczył z polskiego na 
czeski, „Sklepy cynamonowe" Brunona Schulza. 
Pamiętam, jakby to było dziś, że co przeczytałem 
pół stronicy, odkładałem książkę i wychodziłem się 
przejść, robiło mi się ciemno w oczach, zresztą i dziś 
jest tak samo, robi mi się od niej słabo, tak niezwy
kła jest to książka, tak drogocenny i dojmujący jest 
ten tekst, tekst wchodzący w sferę genialności, 

w której skrajnie subiektywna wypowiedź osiąga 

klasyczną obiek tywność. Pa rę lat temu wydawnictwo 
Einaudi we Włoszech wydało „Sklepy cynamonowe", 
w tamtejszych gazetach rzuciły mi się w oczy długie 
artykuły pisane w języku włoskim, którego wpraw
dzie nie znam, ale dzięki znajomości łaciny i fran
cuskiego zrozumiałem, że to są całostronicowe 

peany ... a przede wszystkim była tam fotografia 
Brunona Schulza w eleganckim popielatym garni
turze, z krawatem, z b i ałą chust czką zatkn iętą 

w butonierce na modłę dandysowską ... I ta fotografi a 
jest mi równie droga, jak fo tografia Apollinaire'a 
z zabandażowaną głową po tre panacji czaszki, po 
zranieniu szrapnelem w pierwszej wojnie światowej. 

Ci dwaj poeci to dla m nie heroje dwudziestego w ie
ku, ich teksty i fotografie bez prze rwy m i towa
rzyszą, przejn;uje mnie do głębi rów nież śmierć 

Apollinaire'a na epidemię hiszpanki tu ż po p ierwszej 
wojnie światowej, k iedy to po r az osta t ni widz iano 
go z t rzema butelkami rumu, tak jak najboleśniej 

rani m nie śmierć Brunona Schulza w drugiej woj n ie 
światowej, kiedy to niemiecki żołn ierz zastrzelił go 
w Drohobyczu, m1esc1e, które poeta rozsławił 

w „Sklepach cynamonow ych". 
Sądzę, że nie tylko dla mnie, ale dla każdego, 

kto pisze i kocha poezję i prozę, obaj ci poeci to 
święci, pat roni strzegący nienaruszalności i t ajem
nicy nowoczesnej sztuki, nowoczesnej literatury 
przede wszystkim. 

BOHUMIL HRABAL 



Aleksander Fogiel, ulubieniec łódzkiej publicz
ncści teatralnej, którego dziś oglądają Państwo w roli 
Naczelnika, spędził w Teatrze Powszechnym sporą 
część swego bujnego życia. Gdy przed kilkoma laty 
odchodził od nas na zasłużoną emeryturę, a tym 
bardziej gdy wkrótce po owym odejściu zaczęły do
chodzić słuchy, iż „nasz Olek" grywa nadal (w Go
rzowie Wielkopolskim, Kaliszu i w ... USA), nie 
mieliśmy wątpliwości, że nie wytrzyma w tych 
„obcych stronach" i wróci do pracy, do swojego 
teatru i swoich przyjaciół, a przede wszystkim do 
swojej publiczności. I rzeczywiście, Panu Aleksan
drowi emerytura musiała wydawać się za wczesna· 
Z prawdziwą zatem radością witamy wśród nas 
Wspaniałego Artystę i Drogiego Kolegę. 

Aleksandra Fogla nikomu nie trzeba przedstawiać, 
lecz choć znają i cenią Go wszyscy, warto przypom
nieć najważniejsze fakty z jednej z najbardziej fas
cynujących współczesnych biografii aktorskich, jaką 
jest artystyczny życiorys naszego Kolegi. 

Widzowie wielu tea trów i miast, przez które 
wiodła Jego droga, oglądali Aleksandra Fogla 
w różnych, zawsze barwnych rolach. Tych r ól, na
rysowanych wyrazistą kreską pozwalającą świadomie 
i precyzyjnie posługującemu się nią Panu Aleksan
drowi na kreowanie pełnych życia postaci scenicz
nych, nazbierało się aż trzysta osiemdziesiąt sześć. 
Każda z nich to ineresujący portret malowany wie
loma soczystymi barwami. Wśród nich wymienić 
trzeba Argana w „Chorym z urojenie'', Bogusław
skiego w „K rólu i aktorze", Pickwicka w „K lubie 
P ickwicka", Tobiasza Czkawkę w „Wieczorze t rzech 
króli", Radziwiłła w sztuce „Radziwiłł Panie Ko
chanku" , Pistola w „Henryku V'', Sobieskiego 
w „Ojcu królowej", Matkę Przełożoną w „Mnisz
kach" . 

Kinomani do dziś wspominają Aleksandra Fogla 
w niezapomnianej, świetnie zagranej roli Maćka 
z Bogdańca w „Krzyżakach". Mówiąc o wybitnym 
aktorstwie filmowym powołują się na J ego rolę 
Apostoła w „Bazie ludzi umarłych''. Te dwie role , 
a z racji szczupłości miejsca nie w yliczamy tu in
nych, równie udanych krea cji, które stworzył Pan 
Aleksander zdradzając czasem tea tr z „dziesiątą 
muzą", stanowią„. zaledwie jedną siedemdziesiątą 
część ogólnej liczby ról zagranych przez Fogla przed 
kamerą filmową; jedną siedemdziesiątą, bo - jak 
dotąd - było ich sto czterdzieści. 

Cóż jeszcze powiedzieć da się o Artyście, k tóry -
co miło nam odnotować - stał się protoplastą aktor
skiego rodu? (Wszak na naszej scenie godnie broni 
„barw rodziny" starszy syn Pana Aleksandra -
Andrzej, a widzowie Teatru Wybrzeże w Gdańsku 
oklaskują Jego młodszą latorośl - Tomasza). że 
wyreżyserował sześćdziesiąt osiem pełnospektaklo
wych widowisk teatralnych, że jest twórcą sceno
grafii do trzydziestu ośmiu przedstawień, że był 
dyrektorem pięciu teatrów„.? To prawda, lecz samo 
tylko wyliczenie i opis faktów i tak nie oddaje ani 
ich barwy, ani nawet pełni ich zna czenia. Teatr jest 
sztuką chwili. Wóz Tespisa nie zatrzymuje się nigdy. 
Trudno opisać słowem ulotną sztukę aktorską. 
Z jeszcze większym trudem poddają się opisowi w ra
żenia pozostające w sercach widzów i obrazy, które 
życzliwie utrwala ich wdzięczna pamięć„. Mamy na
dzieję, że Aleksander Fogiel przez długie jeszcze 
lata wzbogacać będzie sw ym kunsztem zasób na
szych przeżyć. 
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NIEZWYKŁA ZWYCZAJNOSC 

BOHUMIL HRABAL współczesny pisarz 
czesk i - zdobył u swoich rodaków popularność tak 
wielką, jaką cieszył się Jarosław Hasek, tw órca 
„Przygód dzielnego wojaka Szwejka" . Twórczość 
Hrabala dotarła zresztą szybko również poza granice 
Czechosłowacji i wszędzie, na całym świecie , spotyka 
się z entuzjazmem krytki i szerokich r zesz czytel
n ików. Wielki i nader oryginalny t alent tego pisarza 
ujawnia się przede wszystkim w rysunku postaci, 
w charakterystycznym typie narracji, którą twórca 
ów przesyca swoistym humorem celnie oddającym 
złożoną kolorystykę i jędrny dowcip języka w ielko
miejskich peryferii. 

Bohumil Hrabal, urodzony w 1914 roku w Brnie, 
ukończył studia prawnicze na Uniwersy tecie K arola 
w Pradze, uzyskując w 1946 r oku stopień doktora 
w tej właśnie dyscyplinie. Twórczością literacką za
czął parać się dość późno, a nim j ą rozpoczął imał 

się wielu różnych zawodów. Poznał się i zżył z roz
m aitymi często bardzo odmiennymi środowiskami , 

które częstokroć kierowały się swoimi własnymi 

prawami i własną moralnością . Był notariuszem , 
robotnikiem kolejowym, zawiadowcą stacji, urzędni
kiem w Ubezpieczalni Społecznej, komiwojażerem. 

Pracował też w hu tach stali i w składnicy m aku
latury. Statystował także w Teatrze im. S. K. Neu
m anna w Pradze. W swej twórczości wykorzystuje 
on doświadczenia i obserwacje zdoby te w t ej pr aw
d ziw ej szk ole życia. 

Autor „Pociągów pod specjalnym nadzorem" 
zadebiutował w 1956 r oku niew ielkim zbiorem opo
wiadań „Rozmowy ludzi". Tom ten uszedł jednak 
u wadze k rytyki. Wielkiego p isa rza dostrzeżono 

w nim naprawdę dopiero w latach sześćdziesiątych, 

w których nie tylko drukował sw e utwory w cza
sopismach i magazynach literackich, ale w których 
ukazał się na r ynku wydawniczym tom znakomitych 
opowiadań opatr zonych tytułem „Perła na dnie". 

W opowiadaniach tych, będących owocem niezwykle 
subtelnego wsłuchiwania się w spowiedzi przypadko
wo spotkanych ludzi, Hrabal docierał w głąb ich 
psychiki, do naj tajniejszych zakamarków ich duszy, 
znajdując pod nieprzeniknioną pozornie warstwą 

obojętności, cynizmu, ironii, sarkazmu i goryczy 
wiele iskier p rawdziwej szlachetności, delikatnej 
czułości, dobroci i poezj i. Te znalezione przymioty 
ludzkiego di..;cha, tę nutę poezji odkrytą przez siebie 
pod warstwami prozaicznych wad nazwał perłą na 
dnie. Opowiadania te wielokrotnie wznawiane były 
przez wydawnictwa czeskie. 

Tryumfalne wejście Hrabala do współczesnej 

literatury czeskiej odbyło się w roku 1964. Ukazał 
siG wtedy kolejny zbiór jego opowiadań pod trud
nym do przełożenia tytułem „Pabitele". Czasownik 
„pabiti" znac~y tyle co gapić się, obserwować, z upo
dobaniem przyglądać się temu, co dzieje się wokół. 
Takich właśnie ludzi sportretował Hrabal w swej 
książce, ludzi dla których czynność określona w ty
tule stała się programem życiowym, swoistą filo
zofią i postawą etyczną. Pisał o nich z humorem 
nasycając groteskowe obrazy obyczajowości współ
czesnych ludzi głębią i wnikliwością spostrzeżel'1. 

Niewiele później ukazała się kolejna opowieść, która 
zachwyciła czytelników mistrzowską narracją oraz 
szerokim wachlarzem nowych, oryginalnych i błys
kotliwych chwytów warsztatowych - „Lekcje tańca 
dla starszych i zaawansowanych". Powieść tę znają 
czytelnicy polscy. W tym samym niemal czasie 
ukazały się „Pociągi pod specjalnym nadzorem", 
krótka powieść o tematyce wojennej obrazująca bo
haterstwo - początkowo nieuświadamiane sobie 
przez główną postać, a później będące owocem świa
dom ych, dojrzałych decyzji - młodego praktykanta 
kolejowego na zapadłej stacyjce w Protektoracie. 
Powieść ta. została wkrótce sfilmowana, a film cie
szył się ogromnym zainteresowaniem przynosząc 

swym twórcom najwyższe trofeum - Oscara. Polski 
czytelnik otrzymał jeszcze mniej więcej w tym sa
mym czasie, znakomitą książkę „Bar Świat'', a potem 
- dopiero po dziesięciu latach - kolejne dzieła 

wielkiego talentu Bohumila Hrabala: „Postrzyżyny", 
„Zbyt głośna samotność", „Sprzedam dom, w którym 



JUZ nie chcę mieszkać", „Święto przebiśniegu", 
„Taka piękna żałoba" . W najbliższym czasie ukażą 
się „Skarby świata całego". Nasi wydawcy zapowia
dają też edycję tomu opowiadań zatytułowanego 

„Aferzyści" i powieść „Zadania domowe". Opraco
wał też Hrabal i opatrzył ironicznym komentarzem 
album poświęconej złotej Pradze, widzianej jednak 
od strony śmietników, brudnych podwórek, nieefek
townych zakamarków. Wydał też tom prozy o nie
zwykłym zacięciu satyrycznym „Krwawe ballady 
i legendy", które są jakby odautorskim komentarzem 
do całej jego twórczości. W „Krwawych balladach" 
posłużył się Hrabal mistyfikacją, polegającą na tym, 
że autor broni się w nich przed rzekomymi atakami 
czytelników domagających się ukarania go gardłem, 
stąd właśnie owe „Krwawe ballady", które znalazły 
się w tytule. 

Pisarstwo i osobę Hrabala, którym towarzyszy 
rozgłos i swoista fama legendotwórcza, dość szybko 
usytuowano, nazwano i„. „zaszufladkowano", ogła
szając, że jest on spadkobiercą Haska. Rodowód 
wielce to zaszczytny i więzi istotnie bardzo wyraźne. 
Wyraźne - w sferze najszerzej rozumianego ducha: 
owej głęboko humanistycznej nuty, która z taką 
mocą brzmi w dziełach obydwu twórców - lecz 
przecież w sposobie operowania środkami artystycz
nymi nie na tyle silne, by nazwać Hrabala jedynie 
spadkobiercą, by dostrzec w nim jedynie uległego 
wpływom, by nie widzieć w autorze „Pociągów„." 
twórcy oryginalnego, mającego własny, właśnie 

„hrabalowski" a nie „haszkowski" sposób widzenia, 
analizy, a zatem i oceny świata i ludzi. Ten indy
widualny, nie pozostający bez związku z duchem 
Haska, ale przecież oryginalny, hrabalowski sposób 
widzenia zjawisk najsilniej przyciągających jego 
uwagę, sprawia, iż zarówno obraz świata kreowany 
przez Hrabala na kartach jego prozatorskich utwo
rów, jak i literacka forma stosowana przez niego 
dla wyrażenia treści jego obserwacji i refleksji róż
nią się, mimo wielu z pisarstwem Haska podo
bieństw, tak istotnie, że autor „Pociągów„." sam dla 
siebie stanowi miarę artystycznej wartości. Miejsce, 
które wywalczył sobie w literaturze czeskiej oraz 
w dorobku literatury europejskiej jest miejscem 



Baskowi równym, mieJscem obok, miejscem „ex 
equo'' . Z perspektywy trzydziestu lat (bo tyle 
trwa działalność pisarska tego twórcy) stwierdzić 

można, iż właśnie „Pociągi pod specjalnym 
nadzorem'' stały się wyrazem swoistego buntu tego 
artysty przeciw ustalonemu wcześniej, i zdawało się, 
że na zawsze, ojcostwu, przeciw powszechnemu 
przekonaniu i „niepodważalnej" opinii, iż jest on 
kontynuatorem twórczości typu Haska. Hrabal ope
ruje większym skrótem, z większą swobodą posłu
guje się symbolem i metaforą. Znacznie bardziej 
zsyntetyzowany obraz świata i ludzi jest przy tym 
u Hrabala bardziej precyzyjny. Większą też ilością 
barw nasyca go twórca, bo, jak się zdaje, więcej ich 
postrzega, więcej też znajdziemy w tym obrazie 
emocj i, głębszą przesycony jest ów obraz refleksją . 

Syntetyzuj ąc postrzeganą rzeczywistość, Hrabal pod
daje ją artystycznemu przetworzeniu, ale kreowany 
przez niego obraz nie traci realistycznego rysunku 
i mimo owego artystycznego przetworzenia nie 
przestaje poddawać się obiektywnej ocenie. Hrabal 
nie unika ocen, nie ucieka od nich . Czuje się do 
oceny tego świata zobowiązany. Jest też do niej 
uprawniony. Jego ocena jest mądra i umiejętnie 
łączy wymóg su rowości z pobłażliwością. Nic przy 
tym nie umyka z pola widzenia mądrego pisarza. 
Żaden typ ludzki'ego zachowania nie ujdzie jego 
wnikliwej uwadze. Ma zresztą Hrabal do swej dys
pozycj i w procesie wystawiania tych ocen bogaty 
arsenał wypracowanych przez siebie środków styli
stycznych. Być może ich zasób jest tak obfity dzięki 
temu, iż szczególną zdolnością tego twórcy jest 
umiejętność widzenia świata w ruchu , w tym ruchu , 
który jest życiem, a który z zupełnie zwykłych 
spraw - jeśl i widziane są w sposób bezpośredni 

pozwala ułożyć barwną mozaikę rzeczy niezwykłych, 
który sprawia , iż najbardziej niepospolita staje się 

pospolitość . Hrabal potrafi celnie ośmieszać wy
świechtane słowa 1 symbole, ale równie trafnie 
i sugestywnie potrafi mówić wprost do serca, ma 
wiele współczucia dla nieodwzajemnionych uczuć, 

podziela chłopięcą nieśmiałość , rozumie rozpacz, 
która przydaje wielkości malutkim zaiste kłopotom, 
a nawet nie ukrywa łzy. 

.J ego bohaterowie, ci zwłaszcza, którymi oż~· wił 

małą stacyjkę w „Pociągach pod specjalnym nad
zorem", tylko na pozór są kukiełkami, ich świat 

tylko mniej uważnemu obserwatorowi może wydać 
się Arkadią . Przecież gdzieś na „drugim planie", 
tuż obok, po torach ciężko przejeżdżają pociągi z żoł
nierzami, sprzętem i amunicją, poc i ągi toczące się na 
front, pociągi „pod specjalnym nadzorem". Kursują 
one w obydwie strony. Ze wschodniego frontu wra
cają wypełnione ludzkim złomem, a pracownicy 
stacyjki przyglądają im się z pozoru ty lko bezna
miętnie, w istocie zaś z najwyższą uwagą, w wiele 
mówiącym skupieniu, w dramatycznym napięciu. 

I kiedyś nie tylko o kawalerskich wybrykach będą 
opowiadać, wspominać będą nie tylko owe śmieszne 
kanapowe miłostki, którymi teraz - czy na pewno 
tylko się zaba,wiają, czy też uciekają w nie przed 
grozą, która otacza ich ciasnym kręgiem ... 

„Pociągi pod specjalnym nadzorem'' sprawiają 

wrażenie dzieła, jakie zrodzić może ksploracja pa
mięci. O pamięci zaś wszyscy wiemy, że bywa za
wodna , że nie wszystko się w niej utrwala, że fakty, 
zjawiska i portrety ludzi rejestru je ona wybiórczo, 
że tragedia miesza się w niej z komedią, a realizm 
z surrealizmem i groteską. K u nszt artystyczny Hraba
la pozwala m u wykreować dla nas taki właśnie mo
zaikowy obraz. Pamięć utrwala rzeczy bardzo małe 
i bardzo wielkie w jednym szeregu obrazów. I tak 
właśnie dzieje się w „Pociągach ... ". Hrabal z mądrym 
i wyrozumiałym uśmiechem, z pobłażaniem nawet 
(bo jakże inaczej?) mówi o tych małych spra*-7ach, 
ale najważniejsze pytania, pytania o bohaterstwo, 
o sens ludzkiego poświęcenia zadaje z wielką i głę
boką powagą. Drwi, podśmiewa i jaskrawo kolory
zuje część utrwalanego przez siebie obrazu, ale 
równocześnie niemal niepostrzeżenie wskazuje to, 
co w człowieku największe i najważniejsze. I te 
wielkie sprawy maluje całą szeroką gamą półtonów, 
tak by ich obraz był wyrazisty i plas yczny, by 
oczywista stała się złożoność najbardziej złożonych 
problemów, przed którymi staje człowiek. Wtedy 
zwłaszcza , gdy człowiek ów jest młody, gdy do 
wszystkiego musi dojrzeć, najpierw w nieuświada

mianym sobie procesie własnego rozwoju, potem 



i - . -. - -- --------....... -- „ --- zaś w akcie świadomego wyboru, gdy wybór taki 
jest konieczny, gdy nie można go nie dokonać. 

Obraz wojny, którym jest dzieło Hrabala, to obraz 
w technice, która go zrodziła, odmienny od tych jej 
obrazów, jakie niesie polska sztuka. Hrabalowski 
obraz wojny wydaje się nam obrazem surrealistycz
nym i groteskowym, z wyraźnym rozmysłt'm na
kreślonym w ten wł aśnie, przewrotny sposób. Hrabal 
w swoisty dla siebie sposób piętnuje bohaterów 
„Pociągów ... " , ujawnia ich bezmyślność, nieodpo
wiedzial ność, jaką jest ta zgubna w gruncie rzeczy 
chęć przeczekania. Ujawnia wreszcie całe okru
cieństwo wojny, która za wszystko każe sobie płacić 
krwią. Cenę krwi zapłaci najbardziej naiwny, naj 
młodszy, najodważniejszy najwcześniejszą chłop ięcą 

odwagą chłopiec, który okaże się najszlachetniejsz;.·. 
Milosz Hrma jest początkowo zupełn ie n ieświadom\· 

n iebezpieczeństw. Ale to właśnie na jbardziej nieświa 

domi są najśmielsi . Bo nie wiedzą nawet tego, że 

powinni się bać . A gdy zaczynają bać się naprawdę, 
tym zrozumiałym, głęboko ludzkim strachem dojrza
łych ludzi - wtedy świadomie muszą być odważni, 
bo świadomi stają się także i tego, że nie ma j uż 

odwrotu. Ten n ieśw iadomie przebiegający proces 
dojrzewania do pełnej świadomości zobrazował 

Hrabal znakomicie. Nie dając mu początkowo wiary, 
równie niepostrzeżenie jak bohater „Pociągów ... " 
dochodzimy, dojrzewamy raczej do stwierdzenia, iż 

jest to obraz prawdziwy i wielki, mimo że trudno 
byłoby tu znaleźć rozległą panoramę losów, kronikę 
śmierci poległych milionów, wyrazisty symbol... 
Wojna - zdaje się mówić Hrabal - jest równie 
wielka i okrutna w śmierci jednego młodego chłopca, 
przed którym otwierało się życie, który właśnie tego 
życia pragnął najbardziej, który pragnął go, by 
kochać Maszę - konduktorkę, nie zaś, by co noc 
wsłuchiwać się w łoskot pędzących po szynach 
pociągów pod specjalnym nadzorem ... 

EWA PANKIEWICZ 
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