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z Pociq.gami pod specjalnym nadzorem, czytałem kolejne książki Hrabala,
oglądałem kolejne filmy Menzla. Moje pokolenie wychowało się na czeskim kinie, na
czeskiej literaturze. Przeżywaliśmy Praską Wiosnę.
W książce Obsługi.wałem angi.elskiego kr6la zakochałem się
od pierwszej strony. Zawsze chciałem to adaptować na
scenę, ale komplikacje jakie nam zostawił pan Hrabal
z prawami autorskimi przez długie lata uniemożliwiały
zrealizowanie tego marzenia. W końcu się udało w warszawskim „Dramatycznym" w 2003 roku. Teraz z najwyż
szą przyjemnością przygotowuję poznański wariant
hrabalowskiej opowieści.
Wszyscy jesteśmy uwikłani w historię. Nosimy w sobie
albo winy własne albo naszych ojców, ale nikt nie przebywa na tym świecie bezkarnie. Hrabal to pięknie pokazuje na przykładzie takiego Everymana, Jana Dziecię. Bez
patosu, bez tej naszej polskiej powagi i „dętologii" .
Ale lepiej, jak sam Autor przemówi:
„Zrozumiałem, że tragizm i komizm życia to bliźnięta,
drogi biorące początek z tego samego miejsca, a surowy
dramat na koniec wydobywa na jaw to samo, co trywialna groteska.
Moim bohaterem jest zwykły człowiek - i on potrafi
zdobyć się na czyn, ale robi to bez teatralnych gestów,
bez emfazy.
Zawsze uważałem, że zwyczajni ludzie mają o wiele
ciekawsze życie.
Polacy lubią płakać, mają zresztą po temu powody,
a jednocześnie są niebywale dumni.( ... ) Chociaż zawsze
przegrywają, to jednak uważają się za zwycięzców ... "*
Piotr
" Drybling Hidegkutiego czyli rozmowy z Hrabalem Laszlo Szigeti w
Aleksandra Kaczorowskiego.
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Cieślak

przekładzie

tej książce zgromadziłem ludzkie rozmowy. To coś, co zawsze rrmie fascynowało i fascynuje do dnia dzisiejszego.
Można powiedzieć, że mój sposób
mówienia i pisania jest ściśle związany z gospodami.
Kelnerzy byli moimi przyjaciółmi od zawsze i są nimi do
dziś. Moją żonę, nazywali ją wtedy Pipsi, poznałem, kiedy pracowała jako kasjerka w hotelu PafiZ. Przychodziłem do niej, a ona siedziała w tej kuchni i wszystko, co
stamtąd wychodziło, przepływało przez jej ręce. Pobraliśmy się, żyliśmy razem dwadzieścia pięć lat, ona zmieniła pracę - sprzedawała kurczaki na rogu ulicy Jindiisskej
i Panskej, w restauracji przy hotelu Pałace. A ja dzięki
temu zawsze miałem kontakt z tym klimatem, ze świa
domością, która jest rozpięta między zwyczajną gospodą
a restauracją . Myślę, że prawdopodobnie tam, niezależ
nie od mojej woli, „umazałem" się wszystkim, co się tam

mojej żony, poznałem restauracje, a potem również praskie gospody - Tygra,
Kocura, Pinkasów i wiele innych.
W ciągu tych wszystkich lat poznałem
tyle historii, tyle wydarzeń, tyle szczególików.
Pewnego razu poszedłem na piwo do
Sadsky, to jest takie miasteczko, do
hoteliku Błękitna Gwiazda. Kierownik
restauracji miał zwyczaj gawędzić ze
swymi klientami i zaczął opowiadać
o tym, jak zaczynał swoją restauracyjną
karierę jako młody pikolak, sprzedający
parówki na dworcu w Caslavi. Przyjechałem w nocy do domu, a na drugi
dzień ta rozmowa - drobne wydarzenie
- nagle do mnie wróciła. To było jak stuknięcie w chińską wazę, pęknięcie obiega
całą wazę i ta w końcu się rozpada. Zatem to „stuknię
cie" w Błękitnej Gwieździe sprawiło, że na drugi dzień
usiadłem do maszyny, włożyłem papier, zacząłem pisać
i pisałem, dopóki nie skończyłem.
Te pierwsze dziesięć stron przywoływało wciąż nowe
skojarzenia. Musiała mnie pchać do pisania jakaś zuchwałość i upodobanie do mistyfikacji. Pisałem długo, nikt
mnie wtedy nie odwiedzał, więc pisałem przez osiemnaście dni. I już, książka była już skończona . Wystarczyło
tylko wziąć nożyczki, porozcinać i połączyć .
Wiedziałem, jak łatwo i lekko pisze się scenariusz
filmowy i właśnie w ten sposób napisałem Angielskiego
króla. To bardzo prosta recepta - trzeba po prostu mieć
olbrzymią ilość historyjek, a potem połączyć je i sprowadzić do wspólnego mianownika dzięki fikcji. Okazuje się,
że niedorzeczności, które ludzie wygadują w knajpach
mają sens i mogą stworzyć coś, co nazywamy literaturą.

opowiadało.

Bohumil Hrabal, 1989

Właściwie od najmłodszych lat chodziłem do

tych nymburskich gospód i do knajp na Libni. Potem, za sprawą
4

5

Praski elementarz
Aleksander Kaczorowski

(fragmenty)

( ... ) Przełom nastąpił w połowie lat osiemdziesiątych, gdy
w samizdacie, a wkrótce potem w wydawnictwie Szkvoreckiego
w Kanadzie ukazała się, odrzucona przez państwowe wydawnictwa,
autobiograficzna powieść Hrabala Przerwy w zabudowie. Wezwania
na przesłuchania, nadchodzące w nocy, szpiclowanie - wszystko
to, czego tak bardzo się obawiał, stało się teraz jego codziennością.

B

ohumil Hrabal zapewniał komunistyczne wladze, że
„dobrze myśli o socjalizmie", ale swe najlepsze powieści
drukował w samizdacie.( ... ) ikt nie jest prorokiem we

Palad1a. Dwa dni

własnym

niejszych esejów - Zaczarowany flet.

kraju. Nie był nim także Hrabal Rodacy mieli
z nim ten sam kłopot, co z Haszkiem. Pisywano o nich na przykład
tak

„Jarosław

Haszek i jego prawy dziedzic Bohumil Hrabal to naj-

większe nieszczęście

czeskiej mentalności. To raczej geniaJni pismacy

niż pisarze. Żadnego z nich nie stać na powieść, lecz tylko na niekoń
czące się-prawda, że genialnie napisane -

bzdury, wygłupy i bajania".

( ... )Spotkawszy się na kilka miesięcy przed śmiercią na praskim
Hradzie z premierem Vaclavem Klausem, Hrabal powiedział: „Panie
premierze, nawet
rozmawiał

z

pańskie błędy są

władzą

przez

doskonale" . W ten sposób

całe życie,

razem jednak podśmiewając

się

niby

ją komplementując,

z mej. Na tym

polegała

za-

jego „pra-

ska ironia" . Wielu jednak widziało w tym tylko serwilizm.
Hrabal urodził się, jako p ddany cesarza Franciszka Józefa, przeżył międzywojenną

Republikę, niemiecką okupację,

I

stalinizm,

Praską Wiosnę, sowiecką interwencję i „normalizację". Przeżył nawet

sarną Czechosłowację.

Przez większość życia nie mógł

publikować.

Ale nigdy nie przeszkadzało mu to pisać. Przeciwnie, właśnie wtedy
pisał najwięcej.

Tak

było

w latach

kującą rzeczywistość
było

pięćdziesiątych ,

gdy

przeniósł

na papier szo-

stalinizmu i liryzm praskich peryferii. Tak też

w latach siedemdziesiątych, gdy po śmierci stryja Pepina, ojca

i matki wrócił pamięcią do czasów dzieciństwa w Nymburku. Kupił

wtedy dom w pobliskim Kersku. To tam powstały Postrzyżyny, Obsługiwałem

angi.elskiego kr6la, Miasteczko, gdzie zatrzymał się czas i

barbarzyńca.

Czy

mając

o ich wydaruu? Jak
(... )

Książki,

w szufladzie takie

długo

które

jeszcze miały

opublikował

książki, mógł

krążyć

Czuły

nie myśleć

w samizdacie?

oficjaJnie w latach siedemdzie-

siątych i osiemdziesiątych (m.in . Postrzyżyny, Święto przebiśniegu,

Taka piękna żałoba, Sknrby całego świata), były mimo ingerencji cenzury,
o niebo lepsze od wszystkiego, co ukazywało się wtedy w Czechach.
Nawet Klubtj poezji, hybrydę zmontowaną z fragmentów Zbyt głośnej
samotności i Czułego barbarzyńcy, można uważać dziś za ciekawy eks-

peryment. Ale wtedy
przykład

( ... ) 15 stycznia 1989 roku praska milicja

było

oczywiste,

kolaboracji pisarza z

że

cenzurą.
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ta

książka

to

porażający

zorganizowaną

w

dwudziestą rocznicę

później

Hrabal

rozbiła demonstrację

samobójczej

napisał

śmierci

jeden ze swoich

Dzięki

Jana

najsłyn

niemu został za granicą

uznany za literackiego rzecznika „aksamitnej rewolucji", jeszcze
zanim się ona

zaczęła . Wiosną

amerykańskich

1989 roku

uniwersytetach.

gród . Wszystko to

kluło

odbył

Otrzymał

wielkie toumee po

kilka

prestiżowych

w oczy wielu jego kolegów po piórze.

na-

Temperatura sporów o Hrabala
zaczęła opadać, w miarę jak jego
rodacy coraz trzeźwiej i bardziej
samokrytycznie zaczęli spoglądać
na nieodległą przeszłość. W 1993
roku uhonorowano go najważniej
szą czeską nagrodą literacką im. Jaroslava Seiferta. Trzy lata później
przyznano mu na wniosek prezydenta Havla Medal za Zasługi. Miał
więc powody do satysfakcji. Ale
wszystko to przyszło zbyt późno,
gdy nie mógł już dzielić radości z bliskimi. Od śmierci żony
Eliszki, w 1987 roku, był przecież sam.
Coraz częściej wpadał w depresję. Nie chciał już poznawać nowych ludzi, zniechęcał ich do siebie, stał się nieprzystępny. Obrażał
starych przyjaciół, po czym czynił sobie z tego powodu wyrzuty.
Nie mógł siebie znieść. Pytał samego siebie, po co jeszcze żyje, skoro
wszyscy, których kochał, umarli.
Mieszkał sam na peryferyjnym blokowisku. Każdy miesiąc wyglą
dał

tak samo. Rano szedł na przystanek. Po drodze kupował mięso
dla swoich kotów. Było ich kilkanaście. Autobus wiózł go w stronę
Nymburka, miasteczka, w którym zatrzymał się jego czas. Od przystanku w Kersku szedł boczną drogą przez las, i gdy nie padało,
siadał na ławce przed dornem. Częściej szedł na poddasze i tam,
o ile tylko nie pojawili się jacyś dziennikarze, wielbiciele, tłumacze
lub znajomi czy przyjaciele - pisał.
Kiedyś stukał na maszynie tak biegle, że mógł nadążyć za swoimi
myślami . Teraz sztywniały mu palce, drętwiały dłonie. Nie kończył
zdań. Pisał coraz krócej, dwie, trzy godziny dziennie .

J

Swoje mini eseje zawoził wieczo'"' rem do gospody Pod Złotym Tygrysem. Po dwóch dniach jego „osobisty
sekretarz" i fotograf Tomasz Mazal
przynosił je przepisane na czysto
j
o i powielone w kilkudziesięciu egzem•
~ plarzach, spiętych spinaczami biuroł wym.i. Te teksty, wydawane raz do
roku w kolejnych tomach Listów do
Kwiecień ki, nie znajdowały wielu czytelników. A przecież złożyły się na
najcelniejszy wizerunek czasów po
komunizmie.

ł
1
~

f
j
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„Przy stole początkowo się nie
odzywał" - wspomina Mazał. „Milczał czasem przez godzinę, wypijał
jedno piwo, drugie. Sprawiał wrażenie, jakby nawet nie słuchał. A potem nagle włączał się do rozmowy
i zapalał z każdą chwilą, opowiadał
o ulubionych pisarzach - o Kafce,
Apollinairze, Dostojewskim, sypał
anegdotami. Wtedy do stołu mógł
się dosiąść każdy. Hrabal zdejmował tę maskę, którą odstraszał

dziennikarzy, bo nie miał już cierpliwości po raz setny odpowiadać na te same pytania . Denerwowali go nawet wielbiciele
domagający się autografów.
Potem płacił rachunek za cały stół, wracał taksówką do mieszkania w bloku, oglądał telewizję, szedł spać. Tak mijał dzień za dniem" .
W styczniu 1994 roku Hrabal znów wszystkich zaskoczył. Tuż
po wizycie prezydenta Billa Clintona w Pradze opublikował w postkomunistycznym „Rudym Pravie" tekst Partnerstwo w pokoju albo
czekając na Godota, który ukazał się wcześniej w innej gazecie z licznymi wykropkowaniami.
„Czy ten Hrabal kompletnie sfiksował?" - pytali ludzie, patrząc
z niedowierzaniem na zdjęcie osiemdziesięcioletniego pisarza, ssą
cego obnażoną pierś podstarzałej prostytutki. Zniesmaczył ich opis,
jak to z okazji wizyty amerykańskiego gościa i prezydenta Havla
Pod Złotym Tygrysem Julcia odpucowała sobie cipkę i cycki, „bo
nie może dać niczego więcej Partnerstwu dla pokoju". „Czy ten
Hrabal musi się tak ośmieszać? I to w dodatku w «Rudym Pravie»?
Czy nie mógłby w końcu przestać pisać?"
Nikt nie zwrócił uwagi na zdanie:
„No tak, pewne ważne części mózgu
muszą być wymazane, ba, nawet
całkiem skasowane, żeby ludzka osobowość mogła powiedzieć to, na co
nigdy by się nie zdobyła". A to przecież credo całej twórczości Hrabala, tej
piorunującej mieszanki prowokacji
intelektualnej, błazenady i zwyczajnego, a tak rzadkiego w literaturze,
ludzkiego ciepła, piękna odkrywanego za rogiem i chaplinowskiej
nostalgii. A nade wszystko poczucia
9

humoru, które podczas wizyty prezydenta USA w Republice Czeskiej
spadło do poziomu zarezerwowanego dotychczas dla wskainików
bezrobocia i inflacji.
Zdaniem Vaclava Kadleca pod wpływem reakcji na ten tekst
Hrabal przestał pisać. „Osiągnąłem pewien punkt kulminacyjny,
a zarazem doznałem uczucia pustki. Teraz moje życie ma tendencję
spadkową" - mówił kilka miesięcy później. „W ciągu ostatnich
czterech lat napisałem wprawdzie sporo krótkich esejów, które
wystarczyłyby na książkę, ale na większą książkę już się nie zdobędę. Nie mam wystarczającego powodu, żeby pisać . Mam poczucie, że to, co miałem zrobić, zrobiłem. Czyli jestem pogodzony ze
światem! Nie mam wrażenia, że żyłem nadaremnie. A to jest
najważniejsze!".

( ... )W grudniu pisarz znalazł się w szpitalu Na Bulovce, niemal
całkowicie sparaliżowany . AJe już od kilku lat spędzał każdą zimę
w szpitalu. „Ma tam dobrą opiekę. Z nogami ciągle kiepsko, nie
może chodzić, więc na razie o podróży do Polski za wcześnie jeszcze
mówić. Na pewno zostanie w szpitalu do końca lutego" - pisał Mazał
w liście, który dostałem rankiem 3 lutego 1997 roku.
Kilka godzin później Hrabal już nie żył.
Alarm podnieśli pacjenci, którzy zobaczyli, że ktoś wypadł z okna
na piątym piętrze. Parę rrunut pótniej do Mazała zadzwonił lekarz.
11 Wychylił się zanadto, karmiąc gołębie" - powiedział . „To był nieszczęśliwy wypadek". Wkrótce tę wiadomość powtórzyły świato
we agencje.
( ... ) Mazał, tak jak większość przyjaciół Hrabala, jest przekonany,
że pisarz popełnił samobójstwo. Przed śmiercią żegnał się z nami,
tak jakbyśmy mieli już więcej się nie zobaczyć. Wiele osób tak to
odczuło . Nie chciał dłużej żyć, nie chciał spędzać reszty życia
w szpitalu. Czekał już tylko na odpowiedni moment. Wiedział, że
jeśli nie zrobi tego teraz, później będzie na to za późno. Tego dnia
poczuł, że może to zrobić. I wyskoczył".
( .. . )Urna z prochami Hrabala spoczęła 28 marca, w dniu jego 83 .
urodzin w rodzinnym grobie, na rnentarzu w Hradisztku koło
Kerska. Spoczął obok swej matki, ojca, brata i stryja Pepina.
11
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OSOBY
Jan Dziecię I
Jan Dziecię II
Szef, Cichy, Brandejs
Skowronek, Naczelnik stacji, Milioner
Generał, Nazista, Komendant obozu
Zdeniek, Giełdziarz
Walden, Milioner
Poeta Jodl, Profesor
Jaruszka, Marcela
Rajska, Truda, Francuzka, Cyganka
Panienka od Rajskiej, Kucharka, Liza
Weterynarz, Pan
Drwal, Tłumacz, Patriota, Młody nazista, Bóstwo germańskie
Głos, Cesarz, Lekarz SS
Panienka od Rajskiej , Blanche, Bóstwo germańskie

Poeta, Wuj, Jegomość, Stary cygan
Prezes sądu, Prezydent, Handlarz bydłem
Kolejarz, Konopasek, Pielęgniarz, Gestapowiec
Młody cygan, Pomocnik krawca, Kapitan, Gestapowiec
Panienka od Rajskiej, Lilly
oraz
Dziewczyna od Rajskiej, Lena, Dziewczyna giełdziarzy
Czeski patriota, Kolejarz, Szofer prezydenta
Orkiestra

Adaptacja i reżyseria
Scenografia i kostiumy
Muzyka
Konsultacja muzyczna
Reżyseria świateł

Choreografia
Asystentka choreografa
Inspicjent, asystent reżysera
12

Michał Grudziński

I

Grzegorz Gołaszewski
Paweł Binkowski
J\leksanderMachalica
Tadeusz Drzewiecki
Radosław Elis
Zbigniew Grochal
Janusz Grenda
Oksana Pryjmak
Gabriela Frycz
Edyta Łukaszewska
Bolesław Idziak
Nikodem Kasprowicz
Maciej Zabielski (gościnnie)
Anna Mierzwa
Andrzej Lajborek
Paweł Hadyński

Michał

Kocurek
Łukasz Mazurek
Marta Szumieł

Ksenia Szawszyszwili (Akademia Muzyczna w Poznaniu)
.Andrzej Hamerski
Muzycy prowadzonej przez Adama Banaszaka
Orkiestry Kameralnej l' Autunno
Piotr Cieślak
Szymon Gaszczyński
Abel Korzeniowski
Maciej Makowski
Prot Jamuszkiewicz
Jarosław Staniek
Marta Szumieł
Hanna Kujawiak
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Obsługiwałem,
usługiwałem ... ,

ale to nie oznacza,
•
zem gorszy
Zofia

Tarajło-Lipowska

owieść Bohumila

Hrabala Obsługiwnłem angielskiego króln
jest parabolą zarówno czeskiej filozofii życiowej, jak i losu
ludzkiego w sensie ogólnym. Czesi wprawdzie też mają
swych nieugiętych i nieustraszonych bohaterów narodowych, których wielbią i podziwiają, ale siła ich postawy tkwi
w pozornym antybohaterstwie, które generuje silę trwania, siłę
zyskaną dzięki ugięciu się przed przeciwnościami, zamiast naraża
nia się na zniszczenie przez przyboje szalejącego żywiołu. Taki był
Szwejk Jaroslava Haska, taki jest Jan Dite (Dziecię) z powieści
Obshlgiwnłem ...

CT. Mazaj

W czeskim filmie Jara Cimnnnmz lezfcf, spfcf (Jara Cimrmann leżqetj, śpiący) Ladislava Smoljaka i Zdei'tka Sveraka, nakręconym
w roku 1983, tyrułowy bohater, zmistyfikowany i sparodiowany
czeski geniusz, bynajmniej nie postać historyczna, tak poucza podopiecznych (cytuję z pamięci i we własnym przekładzie) : „Inni
powiadają, żeby za wszelką cenę się nie płaszczyć. Ale ja mówię:
możesz się płaszczyć, podpełzać, ale potem znów się wyprostuj!",
jednocześnie pomagając na lekcji gimnastyki pokonywać przeszkody. Ta dewiza życiowa w warunkach czeskich wydaje ię zbawcza
wobec zwrotów i „przekrętów" historii.
U nas typem „antybohatera", przystosowującego się do zwrotów historii był obywatel Piszczyk z filmów Jerzego Stawińskiego,
którego czeskim odpowiednikiem mógłby być Humbl z powieści
Vladimira Neffa Kłopoty parza Humbln, człowiek bez kręgosłupa
moralnego, który dostosowuje się do każdego reżimu i jednocześnie
od każdego obrywa, w najlepszym razie tylko po uszach. Do tych
„niewinnie czarnych" charakterów dołącza też Hrabalowski kelner
Jan Dziecię.
Pan Dziecię nie tyle „płaszczy się i podpełza" (nie dąży zresztą
do kariery politycznej, tylko do finansowej), ale nie czuje zobowiązań

narodowych, nie uświadamia ich sobie nawet, ma na celu wyłącznie
korzyści własne według własnych wyobrażeń o życiowych celach,
które polegają na zdobyciu pieniędzy. Jak przekonuje się Dziecię,
jeszcze jako nastoletni pikolo, pieniądze rządzą tym świa tem i można
za nie kupić nawet... poezję. [Musimy mu przytaknąć, gdyż odarta
z pieniędzy poezja staje się wkrótce bardzo niepoetyczna.]
Co jednak, gdy wspomniane „wyprostowanie się" po upokarzających podpełźnięciach nie następuje, bo przyszła epoka nie stworzy
ku temu warunków? Bo życia lub sił witalnych nie staje, aby dobrze
i godnie je zakończyć, aby przepoczwarzyć się w osobę, która swój
własny szacunek odzyska? Takie są koleje losu Jana Dziecięcia: po
wszystkich sukcesach - majątkowych i miłosnych - które ukazały
się tak złudne i ulotne - staje się skromnym robotnikiem kolejowym, samotnikiem z konieczności i z wyboru.
Mówi. się, że Jan Dziecię to czeski Oskar Matzerath z Blaszanego
bębenka Grassa, gdyż podobnie jak tamten musi zmierzyć się nie
tylko z epoką, ale i z własnymi ułomnościami . Matzerath jest karłem, a Dziecię wydaje się również niedojrzały i jeszcze nazwisko
ma znaczące. Podobnie jak nazwisko bohatera (w języku polskim
nietypowe, natomiast w czeskim „Dite" jako nazwisko jest częstsze),
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książki.

istotny jest zawód bohatera, wyeksponowany w tytule

Bohaterem jest kelner, czyli obsługujący (usługujący) w restauracji
o nazwie Zlata Praha", który swój mały luksus urządza sobie
z napiwków, otrzymywanych „z grzeczności", z łaski" lub nawet
11

11

sprytnie wymuszanych na klientach. „Bycie sługą" jest mocno
w czeskiej tradycji zakorzenione, dość przypomnieć, że w twórczości
niemieckich pisarzy z Czech (tzw. Praski Krąg, czyli prascy pisarze
niemieckojęzyczni
zresztą

początków

z

z rozrzewnieniem,

że sługa

powinien pana

XX wieku)

postacią

typową, wspominaną

jest czeska

przechytrzyć

służąca.

(jak bywa

[Inna rzecz,

często

w czeskich

bajkach), a tu przechytrza go historia.]

Niebieska Gwiazda
Bohumila Hrabala.
Tropem
„angielskiego króla"
Tomas Mazał*

Uprzytomnijmy też sobie poziom czeskich usług gastronomicznych (stosunkowo wysoki!), zakorzenienie funkcji czy zawodu
życiu

restauratora czy kelnera w czeskim
prestiż
niż

towarzyskim

tego zawodu w hierarchii towarzyskiej (na pewno

u nas), a

dostrzeżemy ważność

wyjątkowej,

sytuację modelową, podstawową,

ale

też

wyższy

gielskiego króla,

pewną

której nadaje cechy skrajne czy

że powieść Obsh~giwałem ...

rzec,

jest

Pacześniak)

(duże!),

groteskowe, zgodnie z artystycznym przywilejem twórcy.
Trzeba

Jakub

powiadania, jak nazwał Bohumil Hrabal w podtytule
swój najobszerniejszy epicki tekst Obsmgiwałem an-

autorskiej kreacji. Hrabal nie

opisuje bowiem sytuacji marginalnej czy

(Przekład

ostateczną literacką postać
gorącego
napisał:

lata 1971 roku w Kersku. W

„Tekst

wało maszynę

parabolą

ludz-

otrzymały swą pierwszą

zacinała się

i

powstawał

w

Nie

w o trym letnim
będąc

osiemnastu dni

posłowiu powieści

w stanie

słońcu,

że

do pisania do tego stopnia,

stękała.

ciągu

i zarazem

które rozgrze-

kilka razy na

patrzeć

Hrabal

na

minutę

olśniewająco

kiego losu w sensie ogólnym, jej humanistyczny wymiar sytuuje ją

białe

również

poza czeską sytuację narodową i czyni z niej uniwersalizację,

A ponieważ są pewne wydarzenia, które się na mnie zwaliły w ostat-

a nawet

apoteozę

nim czasie( ... ), to te wydarzenia zmuszają mnie, bym zostawił tekst

przecież

„antybohatera", który

każdym

tkwi w

z nas, niezależnie od narodowości. „Kto jest bez winy, niech pierwszy

kartki papieru, ( ... )

pisałem

upojony

w takiej formie, jak ten pierwotny zapis".

rzuci kamień" - to biblijne zdanie powstrzymuje przed pochopnością
sądów. Bez winy żadna ludzka istota się nie obywa, wina jest przy-

mu matka . W tym samym czasie zaczyna

pisana ludzkiemu losowi, o czym zresztą

pod

świadczy choćby

obyczaj

metodą automatyczną.

O jakich wydarzeniach mówi Hrabal? W lutym 1970 roku umiera
władzą

Husaka, i w jego ramach

się

zostają

proces normalizacji
rozrzucone

składy

spowiedzi. Ateista, a przynajmniej sceptyk Hrabal, okazuje się tutaj

dwóch

głęboko chrześcijański, wstrzymujący się

upat. Hrabal staje się pisarzem w stanie likwidacji, uświadamia sobie,

od potępienia, uproszczo-

nego zinterpretowania, jednoznacznego
człowieka sądzi

jego

żliwiające refleksję,

i nad

własny

Jan

Dziecię

w

w literackie

był

jeden z

przyjaźnie zacieśniał

niekończących się zwierzeń

twarzał

ulotnością wrażeń

wątki

erotycznych

świecie generującym pieniądze.

·- którego wzorem

a jak wiemy, pisarz

Niech bowiem

los, niech mu zgotuje warunki umo-

zadumanie nad

względnością władzy

osądu.

przyjaciół

przy piwie,

Hrabala,

wysłuchując

kompanów, których przypadki prze-

- z jednej strony tkwi chronologicznie

w wieku dwudziestym, a z drugiej strony - przynajmniej dla naszej
części Europy - oznacza już wiek XXI, razem z jego gorączkową
konsumpcyjnością

i

żądzą użycia .
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że

świeżo

wydanych

książek

Hrabala -

dla oficjalnego obiegu jest nie do

Zadań

przyjęcia, że

domowych i Pojego

książki

nie

mają

szans się ukazywać, że został wciągnięty na listę tych, którzy
dla społeczeństwa ciężarem. „Być na dnie i spoglądać w górę",

zabierał

przypomina sobie wówczas Hrabal swoje credo z ducha taoizmu
i równocześnie zaczyna odczuwać coraz intensywniej potrzebę

go w objazdy po gospodach . W czasie, gdy ojciec omawiał sprawy finansowe i sprawdzał sposób nalewania piwa, mały
Bohouszek pil niezmierzone ilości lemoniad. Jak młodzieniec
w miejsce lemoniad z łatwością „łyknąłby" dziesięć piw. Także

wyzwolić się, wyspowiadać,

znajomi rodziców prowadzili gospody, przychodzili z wizytą do

uwolnić,

ale też pobawić. I tak owego gorącego lata rzeczywiście
zasiada w Kersku na werandzie swego domku przy maszynie do

Hrabalów, potem następowały rewizyty. Tak więc gospodę Bohumil Hrabal „nosił w sobie" już od dzieciństwa. Potem, kiedy

pisania, aby w te błogosławione dni alla prima napisać powieść, jed-

pracował

nak ze świadomością, że nikt jej nie wyda, że nawet nie ma sensu jej

dnia

poprawiać na

chach. Jeszcze

są

pisania. Pisania, które pozwoli mu

potrzeby oficjalnego obiegu i jego cenzorów. Chociaż

jako agent ubezpieczeniowy i

stołował się

i

sypiał

później,

w hotelach rozsianych po

gdy

Hrabal skończył pisać już w roku 1971, na krajowe oficjalne wydanie

chętnie zachodził

(nieoficjalnie teks t krążył

zatrudniona. Tarn Hrabal

między

czytelnikami w formie maszyno-

pisu) musiał czekać pełnych osiemnaście lat.
dopiero pod koniec roku 1989.

Powieść ukazała się

Pragi, w Libni, gdzie
pisarz regularnie

UHausmanów
O inspiracji do napisania

kr6la

mówił

Hrabal wiele la t

z czytelnikami . W

później

dzieciństwie

browaru Nymbu rk, gdzie

Paryż,

poznał słynnego

też

angielskiego

podczas kilku

ojciec (wówczas

rodzina Hrabalów

spotkań

zarządca

mieszkała),

jaźnił się

na polu

Oczywiście

mieszkał

odwiedzał

od

piwno-gawędziarskim,

początku
Tuż

Miał więc

była

lat

pięćdziesiątych,

za rogiem, na ulicy
długie

lata przy-

bogate doświadczenie

to jednak nie stanowiło głównego

książki. Było

łańcuszek opowieści wydarzeń

w którym

w peryferyjnej dzielnicy

gospody.

z szynkarzem Vanisztą .

impulsu do napisania

Cze-

starszego kelnera

Na Grobli, w gospodzie U Hausmanów przez
powieści Obsługiwałem

całych

poznał swoją przyszłą żonę Eliszkę,

do niej do hotelu

Skowronka (Skfivanka).

komiwojażer, każdego

to jedynie nanizywanie na

i historii „z

zewnątrz".

Pikolak U Rozkosznych
„Wreszcie kiedyś pojechałem na piwo z Kerska do Sadskiej, do
hotelu Niebieska Gwiazda, a tam pracował taki niewysoki starszy
kelner Josef Vaniczek, który prowadził cały interes i który miał
z tego powodu
pięcioletni

przerąbane. Usiedliśmy

kelner

i ten

mały sześćdziesięcio

zaczął opowiadać tę historię,

od której zaczyna
się Angielski król. Zaczął opowiadać o tym, jak pracował jako pikolak
U Rozkosznych w

Czasławiu,

na dworcu, jak tam
było wynająć.

zbierał

zarabiał, sprzedając

jak

te parówki

na panienki w lokalu, gdzie je

można

I tak snuł opowieść przez półtorej godziny, a dla rrm.ie,

gdy wróciłem do domu, ta opowieść nabrała właściwej rotacji i fragmenty zaczęły
żony,

się łączyć

pana Vaniszty,

w

całość,

słynnych

to, co znałem z opowiadań mojej

kelnerów i kucharzy z hotelu

Paryż

i tak dalej, czym byłem wypełniony po brzegi, ale czemu brakowało

tego elementu łączącego, teraz wpadło w
sensu, te historie zaczęły ze sobą

rotację

i ta rotacja nabrała

korespondować, zazębiać się,

i to

już była

ta sytuacja, że nie pozostawało nic innego, jak tylko zasiąść
i zacząć pisać". I dzięki temu, że do domku Hrabala w Kersku nikt

nie przyszedł z wizytą, w niewiarygodną liczbę osiemnastu dni opowieść

szefa restauracji z hotelu Niebieska Gwiazda w

wiodącej

roli

na tej granicznej linii po jakimś czasie
ze nmie zos t ało, wraz z deszczem
świata„.".

W

rzeczywistości

podłoże

Dziecię), znalazły wspólny mianownik

Bohumil Hrabal sam mi

powstała najsłynniejsza powieść

i tak „za jednym zarnachem

Hrabala.

jak go
jest

Pochowany do wód mineralnych
W

powieści

Hrabala

można natrafić

na liczne, lecz

związanych

jasne, odniesienia do rzeczywistych miejsc
wiadaną historią.

z

życiowych

Za ich

sprawą

się uchylić rąbka

z opodopeł

zarysy poszczególnych motywów . A to nie jest

proste, choćby z tego względu,
dość

nie-

tajemnicy

losów niektórych bohaterów i w ten sposób

nić niewyraźne

króla jest

da

że rozpiętość

czasowa Angielskiego

wielka. „Sztuka mistyfikacji jest bowiem bardzo

ważna.

Gdybym opowiadał wydarzenia tak, jak się one rozegrały
w rzeczywistości, dla nikogo nie byłyby w żaden sposób oryginalne. Na
bez

mała

bawił

szczęście możliwe

jako

jest

opowiedzieć

literaturę komediową. Ważne

je nieco inaczej,

jest wtedy,

nie tylko autor, ale i jego czytelnik" . Tak

żeby się

napisał kiedyś

Bohumil Hrabal.
Zatrzymajmy

się

na

przykład

nad

opowieścią głównego

bohatera, robotnika budującego drogę gdzieś w odległym zakątku
Szumawy, kiedy mówi o sprawach ostatecznych człowieka,
o tym, w jaki sposób chciałby być pochowany: „na tym cmentarzu
na górce (.„), na grzbiecie tego cmentarza („.), aby moja trumna
20

się

źródła
dość

ściekło

aby to, co
na dwie strony

chodzi o cmentarz we wsi Velenka

na skraju kerskiego polesia, który położony jest faktycznie na
wzniesieniu (chociaż łagodnym) , i gdzie ze względu na ilaste

oraz inne historie (których głównym bohaterem stała się postać Jana
11

przełamała się,

grzebie

zapytałem

się zmarłych

wprost do wód podziemnych.
pokazał,

po tym,

o ów motyw Angielskiego króla. „Tutaj

właśnie

kiedyś

ten cmentarz

pochowanym do wód mineralnych, tu są te podziemne
i rzeki, na k t órych wyrosły u zd rowiska Podiebrady,

Sadska„. i to

źródełko

Josefa u nas w Kersku" -

powiedział

mi

wówczas pisarz.
"Tom2 Mazal (ur. 1956) - czeski publicysta, przyjaciel i sekretarz Hrabala, jego
„nadworny fotograf' (wedle słów samego pisarza).
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