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Abstrakt
Předkládaná bakalářská práce se zabývá osobou a dílem Bohumila Hrabala v kontextu populární
kultury tak, jak ji vyložil John Fiske. Půdu pro toto zkoumání vyložil Radko Pytlík svým termínem
pražská ironie. Nastíněna je společnost československého národa a techniky, které ji umožňují
rezistentní a opoziční postavení vůči oficiální moci. To ilustruje na specifické poetice „pábení“ a
ukazuje, proč se dá Hrabalovo dílo považovat za dílo populární kultury.

Abstract
The goal of this thesis is to show Bohumil Hrabal’s persona and works in terms of John Fiske’s
theory of popular culture. The base for this exploration is made by Radko Pytlík’s term Prague’s
irony. The aim is to show techniques which czechoslovakian nation use to stay in opposition towards
official culture. That is ilustrated on specific poetics called „palavering“. It also shows conditions in
which Hrabal’s work can be considered as a part of popular culture.
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Úvod
Tématem své práce jsem zvolil tématiku populární kultury, které by se dalo
vyložit i jako střet „nízkého“ a „vysokého“ ve vybraných dílech Bohumila Hrabala.
Pro teorii vysokého a nízkého vycházím z díla M. M. Bachtina - François Rabelais a
lidová kultura středověku a renesance (2007, druhé vydání, originál 1965) a Johna
Fiskea – Jak rozumět populární kultuře (2017, originál 1989). Tyto dvě knihy spolu
na několika místech myšlenkově korespondují, zejména však v otázce oficiální moci,
jejich hodnotících měřítkách a způsobech, jak se vyrovnat vůči jejím tlakům. Dále
používám literaturu věnovanou osobě a tvorbě Bohumila Hrabala, která se tohoto
tématu dotýká, jde zejména o Pelána - Bohumil Hrabal – Pokus o portrét (2002) či
Radko Pytlíka a jeho portrét spisovatele – Bohumil Hrabal (1990). Tématika
„vysokého“ a „nízkého“ se může zdát okrajová, avšak při bližším pohledu zjistíme, že
je pro jeho dílo významná. Jistá ambivalence jeho díla spočívá v tom, že není zjevné,
zda jde o nízkou literaturu lidového čtení, nebo naopak vysokou (sotisfikovanou a
intelektuální), která ony lidové motivy přebírá jako vnější vzhled a stylizační figuru.
Jistého ambivalentního rázu si je zajisté vědom i sám Hrabal, což je patrné v jisté
dvojznačnosti profánních a sakrálních motivů a dalších rysů karnevalové povahy.
Důraz bude kladen jak na osobnost Bohumila Hrabala jakožto spisovatele (a
zapisovatele), tak na jeho vypravěčský styl a dílo. Zajímat nás budou jeho tvůrčí
východiska, a to především ty, které ho spojují s Jaroslavem Haškem a která mají
společný základ v takzvané hospodské historce a pražské ironii tak, jak ji formuloval
Radko Pytlík. Jedná se především o kontakt s ulicí periferie města Prahy.
Východiska, která nás budou zajímat, vztáhneme k teorii populární kultury
tak, jak ji vyložil John Fiske, který pracuje s tématikou odporu a rezistence vůči
dominantní moci a v které spatřuji možnost aplikace na poměry českého národa
v souvislosti s pražskou ironií tak, jak ji vyložil Radko Pytlík v knize Bohumil Hrabal
(1990). Teorie pracuje s formami střetu, ke kterým dochází mezi oficiální mocí a těmi,
kdo stojí vůči této moci v opozici. Tento střet probíhá i v oblasti kultury. Na základě
toho, co vyložil Pytlík o pražské ironii, pracuji s předpokladem, že Hrabal jakožto
intelektuál a spisovatel pochází z prostředí srovnatelného s tím, které je popsáno
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ve zmíněné pražské ironii, které samo o sobě evokuje opoziční postavení vůči
dominující moci na makro-politické rovině. To je pro nás předpokladem, že toto
postavení bude platit i na mikro-politické rovině, ve které se spisovatel vyjevuje jako
subjekt, který ze světa, ve kterém se pohybuje, čerpá významy, které vytváří
subjektivní a specifický světonázor. Na základě takových předpokladů zkoumáme
dílčí okolnosti, které osobu Bohumila Hrabala určují a utváří jeho specifickou poetiku,
která se vyjevuje v jeho díle.
Práce se pokusí o vhled do východisek, která jsou právem nazývána jako
„lidová“, jelikož pochází z prostředí pracující třídy, jejíž příslušníci, jak dále dokládá
Radko Pytlík, kladou velký důraz na svůj vlastní individuální, „malý“ život a jeho
rituály. Prostředím, ve kterém se tato společnost vyskytuje, je ulice, ale především
hospoda. Právě na hospodě se pokusím osvětlit, co je pro Hrabalovu poetiku příznačné
a určující, mimo to nahlédneme i na vztah samotného Hrabala k hospodskému
zařízení. Zkoumán bude jazyk a také poetické vyjádření zvané „pábení“.
Cílem práce je osvětlit spisovatelskou osobnost Bohumila Hrabala skrze jeho
životní praxi (tou myslíme především jeho téměř až sakrální vztah k hospodě) a dílo,
k čemuž využiji komentářů jeho teoretiků a také biografických textů a rozhovorů
vedených s jeho osobou. Na poetice „pábení“ se pokusím ilustrovat, proč se
domnívám, že je jeho dílo, přestože se jedná o dílo kritiky oceňované a mající vysokou
estetickou hodnotu, možno zakotvit do teorie populární kultury, která je většinovou
společností považována za „nízkou“. Zodpovězení vytčených cílů by mělo následně
ozřejmit, za jakých okolností se Hrabalovo dílo dá považovat a číst jako dílo populární
kultury. V případě, kdy dílo nazveme produktem populární kultury, nechceme říct, že
se jedná o dílo „nízké“ či „lehké“.
V první kapitole práce rozvinu téma pražské ironie, pro kterou je příznačná dvojice
Hrabal – Hašek a nastíním styčné body, skrze které je možné je ukotvit v teorii
populární kultury. Ve druhé kapitole formuluji na základě knihy Jak rozumět populární
kultuře spojitosti, které má pražská ironie s teorií populární kultury. Dále podám
základní charakteristiky teorie požitků a vztáhnu je k předchozím i dalším částem
práce. Ve třetí kapitole se zaměřím na prostředí hospody, které, jak bude vidno,
představuje specifické místo pro pracující vrstvu, ale i pro inteligenci, jejíž součástí
Bohumil Hrabal byl. Ve čtvrté kapitole se zaměřím na poetiku „pábení“, čímž naváži
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na hospodskou historku a ozřejmím vztah této poetiky ke každodennímu životu.
Zmíněny budou též karnevalové motivy, které ilustruji na povídce Bambini di Praga
1947, která vyšla poprvé ve sbírce Pábitelé (1964), dále se dotknu tématu anekdoty:
jak se vztahuje k „pábení“, hospodské historce a každodennosti. V páté kapitole se
vrátím k teorii populární kultury a na základě kapitol předchozích formuluji dílo a
spisovatelskou osobu Bohumila Hrabala ve vztahu k této teorii.
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1. Pražská Ironie jako spisovatelova úrodná půda
Radko Pytlík ve své knize Bohumil Hrabal (1990) popisuje tzv. pražskou
ironii. V souvislosti s ní zmiňuje spisovatele Jaroslava Haška, a co je pro nás důležité,
také Bohumila Hrabala. Klade si otázku, co stojí za tím, že tito dva mužové dobili svět
nejen svým dílem, ale i svou osobností, svým životem.
Odpovídá si tím, že oba vychází z širšího fenoménu nazvaného právě
„pražská ironie“. Pojem zahrnuje množství významů a dotýká se historie i mentality
národa, který žil po staletí ve stísněném prostoru střední Evropy, prostoru obklíčeném
nejen horami, ale i mocenskými zájmy a tlaky národů větších a musel se chovat vždy
tak, aby přežil, neztratil přitom chuť k životu, aby zachoval svou lidskou důstojnost,
aby vydržel. (Pytlík 1990: 8)
Pražská ironie se dotýká každodennosti příslušníků národa, která byla vydána
cizí nadvládě a vůli, bez možnosti vlastní reprezentace a v neustálém ohrožení. „Z
nedostatku možností projevit svůj vlastní názor – alespoň v oficiálních formách sdělení
– vytváří si pražská societa jakési anonymní veřejné mínění, rozlišujíc velmi podstatně
ono „my“ dole a „oni“ nahoře“ (Tamtéž: 8). Právě vnímání tohoto „my“ a „oni“ vedlo
k vytvoření svébytné výrazové sféry, která, řečeno shodně s Pytlíkem nahrazuje
absenci hodnot oficiální kultury a provádí devalvaci sakralizovaných mocenských
autorit. Tato sféra se vyznačuje značnou uvolněností, vykoupenou pouze
fragmentárními a detailními postřehy a záběry. Vnímá historii v zábavných historkách
a anekdotách a rozmělňuje události do směšnohrdinkých příběhů a povídaček.
(Tamtéž: 8 – 9) Jinými slovy jde o vytvoření kultury, která stojí mimo kulturu oficiální,
mimo kulturu od „nich“, o kulturu „svou“. Tato kultura nemá vyhraněný politický
charakter a přesouvá se do sféry anekdotického přepisu událostí a volné hospodské
zábavy, aniž by přicházela o svůj tvůrčí a umělecký význam. Pytlík řadí Prahu
k městům, kde tento tvůrčí akcent vyznívá zřetelně, považuje ji za křižovatku kultur a
jazykového povědomí, což je pro něj předpokladem, aby mohla vzniknout velká
literatura.
K tématu geografického postavení a náladě obyvatelstva má co říci i Josef
Kroutvor. Tvrdí, že smysl pro civilní absurditu stísněnosti středoevropského prostoru
mají všichni zde žijící, ti, kdo mají kontakt s každodenností, která je v jeho pohledu
určující. Na tuto stísněnost reagují rozličně: někteří se smějí, jiní moralizují, důvod je
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však společný. „Melancholická groteska je ideální forma středoevropské literatury.
Všichni autoři zastávají humanismus malého člověka, směšnou pravdu, humanismus
Střední Evropy“ (Kroutvor 1990: 55). Tvrdí, že každodennost Střední Evropy se od
každodennosti Západu liší. Každodennost příslušníka českého národa není občanská,
on se jím necítí být, je všedním banální a pokleslá, postrádá občanské vědomí, ale
naproti tomu má smysl pro groteskní detaily života, lidovou mazanost a humor
(Tamtéž: 65). K tématu kulturní křižovatky u něj čteme též o rozdělením nejen
jazykovém, kdy vedle erární němčiny slyšíme ještě češtinu, maďarštinu, polštinu a
jidiš, ale i třídním, dodává totiž, že každá společenská třída či skupina obyvatel měla
svůj vlastní jazyk (Tamtéž: 57). Jiří Kroutvor si ve svých esejích nebere servítky a
dějiny (pro něj spíše bezdějinnost) středoevropských národů popisuje jako dějiny,
které jsou důvodem k pláči, případně, šťastněji, k anekdotě. K obraně života se
používá moralismus, humor, ironie a satira. „Přes Střední Evropu se valí dějiny, ale
člověkovi z Prahy nebo Budapešti je to srdečně jedno. Sedí doma a myslí si své.“
Případně o tom vtipkuje v hospodském prostředí (Tamtéž: 62 – 63). Střední Evropa je
pro Kroutvora typicky maloměstská, kramářská. Lokální strukturu každodennosti
vytváří historky, fetiše a figurky. „Ve Střední Evropě se nedaří epice, ale malým
bulvárním formám: grotesce, frašce, parodii…“ (Tamtéž: 78). Prvky těchto nízkých
stylů řadí Kroutvor mj. i k Hrabalovi, protože jeho figurky, historky i fetiše mají co
dočinění s banalitou a biedermeierem.
V další části této práce se zaměříme na teorii Johna Fiskea, která se zabývá
populární kulturou a mj. i jejím vznikáním. Jsem toho názoru, že když Hrabalova
východiska pochází právě z výše zmíněného prostředí, je Fiskeova teorie relevantní a
Hrabalovu „produkci“ (termín bude rozvinut dále) je možné zakotvit v teorii populární
kultury.
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2. John Fiske a každodennost českého národa
Specifický náhled na společnost, která se ocitá v takovémto postavení, přináší
John Fiske a jeho teorie populární kultury. Ve své knize Jak rozumět populární kultuře
(1989, česky 2017) se snaží přijít na to, co je populární a jak se to populárním stává.
Jsem si vědom toho, že svou teorii umisťuje do kapitalistických společností na území
Velké Británie, Austrálie a především Spojených Států Amerických, avšak jisté rysy,
které pro tvorbu toho, co je populární považuje za nezbytné, lze najít i ve výše
zmiňované pražské ironii, nebo alespoň v náhledu, který používá Radko Pytlík či Josef
Kroutvor. Jde především o problematické, opoziční postavení vůči oficiální moci. Ve
Fiskeově pojetí jde o bohatou buržoazii, které svou produkcí komodit a oficiální
kultury zaplavuje všechny, kdo jsou „dole“ z pozice těch, kdo jsou „nahoře“. V této
práci budu pracovat s Fiskeho termínem „podřízený“ jako s termínem „v opozici“,
myšleno k oficiální moci, aby nedošlo k nežádoucím záměnám, které by se vzhledem
k dobovému kontextu českého národa mohly objevit a stát se matoucími. V případě,
že se v citaci objeví termín „podřízený“, je třeba ho nahlížet ve smyslu, který popisuji
v předchozí větě. Do Fiskeho teorie spadají tzv. požitky, které vznikají během
interakce subjektu, který je v opozici vůči oficiální moci a jí produkovanými
komoditami (texty). Ten druh požitků, který je důležitý pro tuto práci, jsou požitky
populární. „Populární požitky se rodí z vazeb společenství, která uzavírají podřízení;
vznikají směrem zezdola nahoru, a proto musejí fungovat v určitém opozičním vztahu
k moci (ať už jde o moc společenskou, morální, textovou, estetickou atd.), která usiluje
o jejich disciplinaci a kontrolu. […] Populární požitek se realizuje dvěma základními
způsoby: únikem (či nepřístojným postojem) a produktivností. Každý z nich využívá
jiný typ rezistence“ (Fiske 2017: 125 – 126).
Únikový element se koncentruje na tělo, které hraje stěžejní roli, jelikož boj o
kontrolu významů těla je klíčový, protože vítěz tohoto boje může ovládat i významy
kultury a vztahy mezi tělem a kulturou (Tamtéž: 127). „Řada populárních požitků
směřuje k hyperbolizovanému vědomí těla; platí to především pro mládež, pro niž je
příznačná snaha vyhnout se kázni vnucované společností. Stačí uvést rokenrol zesílený
natolik, že jej nelze vnímat auditivně, ale pouze tělem, některé typy tance, např. „head
banging“, blikající světla diskoték, užívání léků či drog – to vše slouží k tvorbě
fyzických, únikových a zároveň útočných požitků.“ (Tamtéž: 127 – 128) Zajímat nás
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bude především prostředí hospody, ke které měl Bohumil Hrabal blízko a její úloha
v jeho životě, případně dalších skutečností s hospodou spjatých.
Produktivní element je založen na produkci významů, které subjekt tvoří
v konfrontaci s dominantní (hegemonickou) silou. Odehrává se na poli populární
kultury, které je polem každodenního života. Jde v podstatě o vyjednávání o podílu na
moci v jednotkách jako je rodina, pracovní místo a například i v kruhu přátel (Fiske
2017: 133).
Požitky mikro-politiky spočívají ve vytváření významů, jež jsou jak relevantní,
tak i funkční. Významy jsou relevantní, pokud obsahují jak prvek dominantní síly, tak
prvek síly odporující, jež je obsažena vy významech vytvářených v rámci struktury
společenské zkušenosti, kterou získává individuum v opozičním postavení.
„Kritérium funkčnosti vyžaduje, aby tyto významy bylo možné využít při hledání
smyslu každodenního života a aby měly vliv na vnitřní či vnější chování individua
v jeho každodennosti“ (Tamtéž: 133).
Vraťme se nyní k pražské ironii a ukažme si, proč je teorie Johna Fiskea
relevantní pro subjekty, které se v pražském kulturním světě pohybovali. Pytlík píše o
horizontálních vrstvách jazyka a slovesnosti, které oddělují oblast „vysokého umění“
od komediální oblasti periferní (někdy těmto vrstvám odpovídá rozvětvené členění
národní, sociální a náboženské). „Vedle Prahy magické, ztělesněné především v tvorbě
německých básníků před první světovou válkou (Rilke, Kafka, Meyrink) a po válce u
básníků českých (Nezval, Seifert), realizuje se Praha plebejská a lumpenproletářská
(Gellner, Hašek, Kisch aj.). Přední umělci té doby totiž pochopili, že evokace tzv.
kultury ulice a prohlubující se diferenciace jazykových vrstev přináší možnost obrodit
moderní umění o ryzí a jadrné projevy hovoru, argotu a slangu“ (Pytlík 1990: 9 – 10).
Právě kultura ulice je pro nás spojujícím prvkem s Fiskeovou teorií. Pytlík píše mj. o
lidových vrstvách a jejich ztrátě důvěry k psanému slovu, desakralizaci historického
vědomí a demystifikaci oficiálních kultů a rituálů. Dochází k oslavě obyčejného
člověka z lidu, „který si v obecné mravní rozkolísanosti jediný zachoval schopnost
identity: říká pouze to, co si myslí, nebojí se projevit svůj názor. Projevuje jej nikoliv
demonstrativně, manifestačně, v tom by neměl naději na úspěch, ale skrytě, formou
ironických narážek a významů, nebo ve spršce výstředních kousků, budících dojem
podivínství, bláznovství, imbecility, okázalého znevážení vlastní existence“ (Pytlík
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1990: 10). Právě tato předchozí věta je důkladným příkladem člověka, který se ve
vztahu k oficiální moci staví s jistou rezistenční silou a produkuje své vlastní významy,
avšak Pytlík dále zdůrazňuje, že v pražské ironii nejde o individualistický kritický
protest. Tento skrytý protest je v pražské ironii projevuje paradoxně aktivně, žvavostí
a tlacháním (jež obsahuje nesčetné množství „nezasvěcených“ stanovisek). Tento
paradox umožňuje obrat od mlčenlivosti k radostnému, uvolněnému uličnictví. „[…]
odkrývá chatrnou slupku domýšlivé oficiální frazeologie a pseudovědecky se tvářící
iluze „pokroku“, obrací se k podstatě a nazývá věci pravými jmény“ (Tamtéž: 11). Pro
strategie úniku popsané Fiskem hovoří příznačně věta: „Pražský ironik budí navenek
dojem ďábla posedlého nepochopitelnou zálibou v míhání a kličkování, jež nelze
uchopit ani pojmenovat“ (Tamtéž: 12).
Radko Pytlík popisuje, jakým způsobem dochází k ironické záměně hodnot a vztahů.
Popisuje „malého“ člověka a jeho chápaní „velké“ oficiální slavnosti jako frašky,
svůj malý životní výsek naopak chápe sakrálně, jako slavnost. Zdůrazňuje své
každodenní rituály (zabijačky, hraní karet a biliár, rozhovory nad pivem a vínem).
Vzývá únikový svět zábav, her, sportovních a hudebních událostí. Důraz na zvyklosti
je pro pražského ironika spojen se snahou o uchování vlastního světa.
„Plnohodnotným výrazem této svobodně rozvíjené fantazie se stává drsný, groteskní
škleb, pohybující se na hranicích černého, šibeničního humoru“ (Pytlík 1990: 13).
Anekdota je pro pražského ironika způsobem, jímž se vyrovnává s melancholií. Ten,
jehož bytí charakterizuje labyrint světa, banalita a každodennost rozdrobená do detailů,
se brání uvolněným projevem mentality a psychologie (Tamtéž: 18). Po této
charakterizaci pražské ironie se Pytlík dostává k místu, které je jejím živným
prostředím – k hospodě.
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3. Hospoda a její významy

3.1.

Hrabal a hospoda
Když Pytlík v souvislosti s Hrabalem zmiňuje hospody, nemá na mysli nic

jiného než hospody, nemyslí kavárny, restaurace či vinárny, nýbrž špeluňky, šenky a
krčmy, tedy místo, kde se čepuje pivo, hostince všech druhů a tříd. Místo, kde se
projevuje život, hry se slovy, místo, kde v alkoholickém (ať už reálném či
předstíraném) opojení dochází k družení a navazování kontaktů, k dionýskému
opojení a rozpoutání tvůrčí činnosti (Pytlík 1990: 13).
Jak praví Tomáš Mazal ve své hrabalovské monografii Spisovatel Bohumil
Hrabal (2004), je jméno B. Hrabala spojeno s hospodou v povědomí mnohých
s útulnou hospůdkou, kde se čepuje pivo, vedou neuvěřitelné hovory, přehnané
historky a talíře plní voňavé guláše, ze kterých se ještě kouří. Mazal však dodává, že
tato představa je vlastní především „nečtenářům“, kteří jsou živeni spíše úvodníky
bulvárních časopisů. (Mazal 2004: 361) Tyto představy v hlavách mnohých hrají prim
a jejich hodnota tkví v tom, co nazývají zdánlivě „hrabalovským“, tedy literaturu
specifickou pro české prostředí, jak jsme ostatně četli již výše v podání Josefa
Kroutvora a ještě budeme číst v souvislosti s Emanuelem Fryntou. Věc však není tak
jednoduchá, důležité pro nás bude prozkoumat, jaký vztah k hospodě Bohumil Hrabal
měl a jaký význam jí přikládal, protože právě významy, které Hrabal produkoval
v souvislosti s hospodou, jsou pro nás v této i dalších částech práce stěžejní. V jeho
slovech, ať už jsou to odpovědi v interview, komentáře k tvorbě nebo spisovatelská
činnost nalezneme nespočet narážek více či méně vztažených k hospodskému
prostředí, ke kterému patří jistý specifický styl zábavy, pivu a hodování. V rozhovoru
z roku 1993 Hrabal prohlásil: „Můj vztah k pivu je sakrální, abych tak řekl apriorní…“
(Hrabal in Mazal 2004: 361) Případně můžeme zmínit ještě vyloženou adoraci piva a
hospodského zřízení: „Pane vrchní, co jste to přinesl v pulitru za krásu! To pivo
s parádní pěnou! To není pěna, to je šlehaná smetana, to není smetana, to je chladivý
puding, to není puding, to je sám parádní gól! Pane vrchní, ta vaše formanka, to není
putyka, ta vaše hospoda, to je Betlémská kaple, ve které každý host hovorem stává se
tím, kým býval, nebo chtěl jím být, pane vrchní, ta vaše formanka, to není putyka, ta
vaše hospoda, to je hlučící samota, ve které nejlíp se sní. Pane vrchní, panenkomarjá,
co jste to přinesl v půlitru za krásu“ (Hrabal 1968: 39)! V jednom ze svých pozdějších
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děl se dostáváme i ke kolektivní adoraci piva, a sice v Něžném barbarovi (1990).
„Vladimír a Bondy a já jsme měli tak rádi pivo, že jak přinesli první sklenici na stůl,
zděsili jsme všichni celou hospodu, nabírali jsme pěnu rukama, pomazávali si obličeje
a vtírali pěnu do vlasů jako židé mazající si pejzy cukrovou vodou, při druhém pivě
jsme si dali repete pomazání pěnou, takže jsme se leskli a voněli pivem na sto honů.
Hlavně ale – byla to recese – byla to exprese nadšení pro pivo a nadšení mládím, které
z nás hýřilo. Byli jsme pivní frajeři…“ (Hrabal 1990: 30) V citovaném díle jsou i další
pasáže, kde pivo hraje prim, a sice že si ho nosili domů v konvích a bandaskách, aby
si ho poté rozlévali do sklenic při disputacích o filosofii a umění.
V jiné své knize Hrabalova Sorbonna (2013) popisuje Pytlík své zkušenosti
s Bohumilem Hrabalem přímo z hospody, kam docházel na disputace s ním a dalšími
do tzv. „hospodské Sorbonny“, jejichž organizací se Hrabal bránil tlaku doby, který
literaturu sice podporoval, ale pouze tu upravenou na „školní“ četbu. V souvislosti
s karnevalem je záhodno si všimnout, že tyto zmíněné schůzky v hospodě mají jistou
podobnost s karnevalovým přístolním filosofováním. Úloha piva byla spíše
usměrňující, Pytlík sám podotýká, že nikdy neviděl spisovatele zpitého nebo
mátožného, přestože často přicházel na schůzky jako první. Seděl však nejdříve
zamlklý, vypadajíc, jako kdyby jeho jedinou starostí bylo pití piva, aby se po prvním
či druhém pivu probudil opojen jakoby zázračným elixírem a zachytil rozvíjející se
nápady a myšlenky (Pytlík 2013: 36). K východiskům, které má za cíl zkoumat tato
práce se hodí ještě odcitovat následující větu: „Miloval jsem to nejobyčejnější
prostředí a zvláště lidový jazyk stupňovaný až k vulgárnosti…“ (zde je důležité
podotknout, že Hrabal má na mysli vulgárnost ve smyslu lidovosti, obyčejnosti,
nikoliv v pejorativním a hrubém smyslu slova) a „Co je to hospoda, v mém smyslu
hospoda? Je to místnost, která má sice jistá pravidla, jistý rituál, jistá strnulá dogmata,
ale je to současné místo, kde kromě game se lidé ne těší, ale pod dojmem chvil se
svěřují play, hrám dospělých dětí… Hostinec je místo jako obrana proti stereotypu,
dokonce je to místo, kde ti nejobyčejnější lidé dovedou improvizovat, dovedou se svěřit
rytmu inspirace, imaginace… hostinec je svobodné divadlo.“1 (Hrabal in Pytlík 2013:
38 a 43) Druhá zmíněná věta je důležitá z několika úhlů, najdeme zde potvrzení
hospodského prostředí jako úniku od oficiální reality (ve smyslu, který popisuji výše
u Johna Fiskea), stereotypu a tedy jisté podobě strnulosti, jako utopické prostředí hry
1

Hanťa pres, 1995
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a tvořivosti, místo téměř karnevalové svobody a radosti, ke které se v následujícím
výkladu ještě dostanu. Hrabal je fascinován životy „obyčejných“ lidí, jejich slangy,
argoty (což jsou projevy nedisciplinovaného jazyka), jejich schopnost se vzepřít
podřízenosti a nadřízenosti, jejich chutí žít přes konvence a omezení, jejich touhou po
svobodě. Ve zmíněném výčtu nachází Hrabal svěží a originální pojmenování pro svůj
styl. V tomto podle Pytlíka spočívá tvořivý rys pražské ironie, který přesahuje literární
konvence. „Sahá totiž k samým pramenům lidské tvořivosti, těží z vrozeného smyslu
pro hru, který roste z bezprostředního kontaktu s věcmi a s hmotnou skutečností,
z kontaktu se světem „praktické“ zkušenosti. Tím vlastně navozuje jakési tiché
dorozumění se čtenáři, komentuje rozeklanost bytí moderního člověka s humorným
nadhledem, s nímž promlouvá jakoby za ně a „od srdce“ (Pytlík 1990: 16). Tato věta
nás odkazuje opět ke každodennosti, ve které si člověk hledá své místo skrze produkci
významů, které jednotlivým zkušenostem se světem kolem sebe přisuzuje a které mají
vliv na jeho život.
Vrátím-li se zpět k Mazalovi a tomu, jak popisuje historii Hrabalovy osoby
v hospodách, musím zmínit i domněnku, která tvrdí, že oproti Hrabalově příteli Egonu
Bondym se Hrabal, který byl o šestnáct let starší od svého přítele, se Hrabal v hospodě
objevoval, aby zapomenul na zlovůli a nesvobodu stalinské éry, nejasnou budoucnost,
která je podobná cestě do temného tunelu. (Mazal 2004: 365) Tehdejší doba nemohla
intelektuálovi přinášet mnoho nadějných vyhlídek, i proto vznikl důležitý fenomén
tehdejšího režimu, a sice underground, ke kterému Egon Bondy patřil větší měrou než
Hrabal, ten však není tématem této práce, ale pro teorii opozice je to naopak téma
velmi otevřené.
Příznačná slova k prostředí hospody nabízí předmluva ke sbírce Pražské
pavlačové anekdoty, kde Hrabal proklamuje důležitost hospodského jazyka:
„Nohýlovic rodina je nerozlučně spjatá s Prahou, jejím periferním prostředím,
jazykem a dobou. Tato typická famílie pavlačové kultury vykvetla mezi dvěma
světovými válkami z pražského činžáku, od sklepního bytu až na půdu. […] Lidé
v tomto domě se milují, nenávidí, radují a rodí a umírají v simultánním propojení. […]
Z tohoto prostředí manželé a otcové ne že chodějí, ale musejí chodit do hospody, aby
si uchovali mozek před zhroucením. V hospodách ale narážejí na sousedy z podobných
činžáků, takže hospodský lokál je jakýmsi klubem […] Tak jak doma, tak v hospodách,
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jakoby ochrana proti skutečnosti, se neustále hovoří, žvaní, vykládá, povykuje, jen aby
se nemuselo myslet na to, jak to ve skutečnosti je. V těchto místech je potom jazyk
rozpoután ve své podstatě. Je to hovorový jazyk plný argotů a slangů, jazyk lidový,
který je schopen bránit se proti spisovnému jazyku proto, že spisovný jazyk zastupuje
sociální skupinu lidí, kteří kromě kuchyně mají ještě dva jiné pokoje, balkon a
zahrádku. Tak kazové prostředí činžáku přenáší kazové kvality i do jazyka. […]
hovorový a slangový jazyk vyjadřuje přesně onu pavlačovou kulturu, je s tou kulturou
spjatý, s kterou trvá…“ (Hrabal 1995: 237 - 238) Jazyk se však v Pavlačových
anekdotách nehraje roli pouze v hospodském prostředí, ale i v instituci školy, kdy se
jazyk Nohýla mladšího střetává s oficiálním jazykem školské instituce, která má ze
své podstaty úkol jazyk disciplinovat a kultivovat stejně jako kultivuje znalosti a
chování svých žáků. Sám Hrabal o tom píše v úvodní pasáži textu: „Spisovný jazyk
v těchto anekdotách je zastupován školou. Učitelé, pan ředitel školy, inšpektor, zvyšují
sémantický zmatek tím, že archaizují spisovný jazyk natolik, že jej umrtvují víc než
hantýrka kanálpucrů. Autorům anekdot se povedlo, že největší vulgarizace a devastace
jazyka je právě ten sakrální jazyk školy, který zvyšuje absurdnost a humor. Učitelé
Josefa Nohýla v mnoha anekdotách končí v blázinci, na hřbitově, protože autoři Josefa
Nohýla nechávají odpovídat tak, jak se děje jen ve snách nebo v takzvaných
myšlenkách na schodech, kdy to, co člověk neřekl nikdy tam, kde to měl říct, říká si
v duchu, když se vrací na schodech.“ (Tamtéž: 239)
Tento text je bohatý na příklady konfliktu plebejské kultury s kulturou
oficiální. „…aby se nemuselo myslet na to, jak to ve skutečnosti je.“ – Jde o únik
z reality, která není utopická, příjemná, do reality hospody, kde se člověk uvolní
hovorem a případně alkoholem, jde o vyjádření nesouhlasu s dominantní mocí skrze
tělesný požitek hospody a „vymluvení se“ z problémů. Tematizovaná je i sociální
nerovnost („…že spisovný jazyk zastupuje sociální skupinu lidí, kteří kromě kuchyně
mají ještě dva jiné pokoje, balkon a zahrádku.“) Explicitně je řečeno, čí kulturu
zastupuje hospodský jazyk – kulturu podřízených, kulturu plebejskou, sociálně níže
postavenou. A právě u lidí této kultury Hrabal též nachází východiska, s kterými
pracuje ve své tvorbě.
Prostředí hospody nás odnáší do říše hovoru, družnosti, společenského veselí
a alkoholu. Jsem toho názoru, že kvalitní konverzace spojená se smíchem a
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intelektuální činností podtržená pitím alkoholické látky může vyústit v intenzivní
fyzický požitek. To lze chápat jako osvobozování těla od konvence, o vymknutí se
disciplinovanému tělu, které zažívá fyzickou radost. Pro hospodské prostředí se dají
využít i poznatky Michaila Bachtina (2. vydání 2007, originál 1965), který tělesné
požitky chápe jako základ karnevalové proměny rolí a úniku z konvenčních pořádků,
které prosazuje panující moc. Tato těla a jejich požitky jsou často hyperbolizovaná,
jsou vyzdvihovány tělesné projevy, jako je říhání či vykonávání potřeby. Důraz klade
především na společenský kontext v souvislosti s jídlem a pitím (jinými slovy
materiální hojností) coby osvobozujícími tělesnými gesty. Toto osvobození vnímá se
zvýšeným důrazem na tělo společenské než na tělo individuální, jde mu více o tělesné
požitky veřejného charakteru, o součást života komunity. V jeho popisu karnevalu jde
o jakýsi konflikt mezi jazykem oficiálním a jazykem ulice, v tomto napětí poté vzniká
karnevalovost, která si nárokuje své místo v oficiální kultuře. Jazykem karnevalu je
především smích. Karneval vytváří na druhé straně vší oficiality „jiný svět a jiný život
[…] jde o jakousi současnou existenci dvou světů…“ (Bachtin 2007: 12 – 13).
V souvislosti s game a play, citované výše můžeme zmínit ještě to, že karneval nezná
dělení na účastníky a diváky – neexistuje zde žádná rampa, která by je oddělovala,
karneval se prožívá společně, je všelidový. Má svá pravidla – pravidla karnevalové
svobody. Je možné to říci i takto: „Za karnevalu hraje tedy sám život a hra se na čas
stává životem. V tom je specifická podstata, osobitý způsob jeho existence“ (Tamtéž:
15). Během karnevalové svátečnosti vstupoval lid dočasně do utopické říše
všeobecnosti, rovnosti a hojnosti. Nejlepší charakteristiku utopičnosti karnevalového
prožívání ilustrují tyto věty: „Karneval se slavil v protikladu k oficiálnímu svátku jako
dočasné osvobození od panující pravdy a stávajícího řádu, dočasné zrušení všech
hierarchických vztahů, privilegií, norem a zákazů. Byl to pravý svátek času, svátek
stálého vznikání, proměny a obnovování. Byl zaměřen proti všemu zvěčnění, dovršení
a ukončenosti. Hleděl do nekonečné budoucnosti“ (Tamtéž: 16).
Jsem toho názoru, že téma hierarchie je pro hospodu důležité. Všichni, kdo sedí
u jednoho stolu, jsou si rázem rovni. Nechci říci, že hosté, kteří se sejdou u
„odstavného stolu“2 se ihned spřátelí, ale pokud někoho pozveme ke svému stolu, aby
s námi pohovořil a popil piva, předpokládáme, že se nad nás nebude u stolu nijak
povyšovat, i kdyby byl například politický delegát. Nemusí tomu tak být ve světě „tam
2

Takový stůl existuje třeba v pivnici u Zlatého Tygra nebo U Hrocha
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venku“, ale v hospodě tomu tak je. Dá se to připodobnit ke vztahu oficiálního vs.
karnevalového svátku: oficiální svátek zdůrazňuje hierarchické postavení jedince,
karnevalový svátek tuto hierarchii ničí, ba dokonce převrací. Vztah spolustolovníků je
spíše familiárního charakteru, i když je nutno připustit, že výjimky existují.
Vzpomeňme si ještě na Pytlíkovo tvrzení, že „malý“ člověk chápe svůj život jako
slavnost, tudíž i tak chápe i situaci u stolu v hospodském zařízení, možná že díky
prostředí s ještě větší intenzitou.
Roli tělesných požitků je nutné připustit především v rámci úhybných
manévrů, jež kultura poskytuje. Slouží k utváření či dodržování takové identity, která
se staví do opozice vůči společenskému pořádku a vytváří místo mocenského střetu.
„Tělesné požitky se jeví jako nebezpečné při pohledu seshora a jako osvobozující při
pohledu zespod, neboť jsou natolik intenzivní, že poskytují pocit celostnosti úniku.“ Je
nezbytné si uvědomovat sílu energie v tělesných požitcích obsažené (Fiske 2017: 130).
Že se Hrabal účastnil debat, při kterých se smál, horlivě diskutoval, popíjel
pivo je z autorů jako je Pytlík nebo Mazal zřejmé. Pojďme se nyní podívat, jak
„zkušenosti“ z prostředí hospody využívá ve svém díle a co o tom dokládá další
literatura. Domnívám se, že hospoda, kterou navštěvoval velmi často, hraje v jeho
každodenním životě důležitou roli, a proto koresponduje jak s únikovým, tak
produktivním principem populární kultury. Produktivní element hrabalovské tvorby
by se měl ozřejmit tím, že se blíže podíváme na pojem „hospodská historka“, kterému
Hrabalův literární vzor Jaroslav Hašek dal rodnou půdu.
3.2. Hospodská Historka
S pojmem „hospodské historky“ a stejně tak pojmem „leica-styl“ přišel
Emanuel Frynta, když komentoval ranou Hrabalovu tvorbu. Nejde však o zavedený
literární termín. Sám pojem historka nás ujišťuje, že jde o útvar epický, nedějovost
není historce vlastní. Nutným předpokladem, aby se jednalo o hospodskou historku,
jsou dvě pravidla. Prvním je poukaz na pravdivost popisované události, toho se docílí
třeba odkazem na osobu vypravěči blízkou, která může případně doložit onu
pravdivost, nebo nějakým odkazem na empirickou zkušenost typu: „Tehdy když jsem
sloužil u strýce mého kamaráda Jirky…“ (zvolil jsem tento ilustrační příklad, protože
odkazuje hned k několika záchytným bodům v realitě, na kterou historka odkazuje).
Druhým nezbytným aspektem hospodské historky je groteskní, až absurdní
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hyperboličnost. Všimněme si, že hyperboličnost je vlastní i karnevalu a dle mého
názoru je tím hlavním, co historce dodává na „šťavnatosti“, tím, co poutá naši
pozornost. Projevuje se tím, že poukáže na něco, co je zdánlivě všední, obyčejné a toto
všední vyústí v něco absurdního, nečekaného, vzniklého ve fantazii vypravěče.
Druhou podmínku Frynta považuje za důležitější než první, jelikož komediální
nadsázka je vlastní podmínkou „pravdy“, pravosti žánru (Frynta 1966: 322).
Hospodská historka […] plní tu nadmíru cennou funkci, že „…transponuje životní
látku ze sféry existenciální do roviny komediální“ (Tamtéž: 323; podtržení E. F.).
Jde o zastižení řeči v jedné z jejích nejskvělejších mohutností. Trýzeň je
otupována a nadlehčována pomocí groteskní stylizace, na druhé straně věci
příjemného charakteru jsou vyzdviženy v bujaré legendy (Tamtéž). To se právě
podobá pojmu „leica-styl“, kdy autor vystihne rozhodující moment života ve vší
autenticitě, s přímo dokumentární přesností, u čehož Frynta poznamenává, že jde akt
směřující proti době, která se svědeckému dokumentu vyhýbá a nahrazuje ho
interpretacemi (Tamtéž: 320 – 321). Na tento způsob zachytávání momentů později
Hrabal reaguje tím, že by býval rád toto označení vymyslel sám a dává Fryntovi za
pravdu, když píše: „Já opravdu lajdám a chodím světem napřaženým uchem pro
takovou hovorovou momentku, jen proto se dávám do hovoru s každým nebo trpělivě
naslouchám. (Hrabal 2014: 10). O Hrabalově fascinaci momentem sám říká: „Pořád
mě vzrušuje ta Bretonova věta z Nadji: „Záleželo mi ve skutečnosti na tom, abych
podal fotografický snímek několika osob a předmětů v zvláštním záběru tak, jak jsem
je tehdy viděl“ (Tamtéž: 47).
Hospodská historka spadá výhradně do městského folklóru a je zpravidla
součástí nějakého širšího útvaru (debaty, zábavy). Nepřesahuje meze délky jedincova
života a vyznačuje se improvizací, přestože kdejaký člen skupiny může mít svůj vlastní
stálý repertoár. (Pelán 2002: 34) Pelán mj. dokládá, že pojem hospodské historky nelze
brát doslova, jelikož místem vyprávění není jen hospoda a čas svátečnosti, nýbrž
pracovní prostředí či jakákoli jiná situace, kde se lidé přirozeně sdružují. K tomu
upozorňuje, že „pábení“ (což se dá považovat za akt vyprávění hospodské historky),
není jen mužská záležitost (Tamtéž: 34 – 35). Její charakter je odlišný od anekdoty –
tu je možné vyprávět i v jiném kontextu, avšak hospodská historka je silně svázaná
s kontextem, ve kterém je užita a pro svůj zážitkový, zkušenostní podklad je málokdy
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možno ji přenést z kontextu, ve kterém vznikla a do kterého zapadá. Není důležité ji
umět jen dobře vyprávět, ale především dobře umístit do situace, jako to umí Josef
Švejk v Haškově románu Osudy dobrého vojáky Švejka za světové války (Frynta 1966:
322). Hrabalův styl vyprávění historek se od toho Haškova liší, protože Hrabal na
způsob historky rozehrává svůj text, upozorňuje dále Frynta. Hrabalův styl se
z historky promítá přímo do textu, kdy je bájivé užívání jazyka užito prvotněji ve
způsobu mluvy, tedy užitím slangů, posunu lexika a specifickou metaforikou (Tamtéž:
324).
Příklady takového užití najdeme v povídkách Baron Prášil nebo Bambini di
Praga 1947, které jsou vlastně nejdelšími texty sbírek Perlička na dně a Pábitelé. Ať
už jde o nekonečnou rabelaisovskou řadu, která se snad nejzřetelněji projevuje ve
vyprávění strýce Pepina v Tanečních hodinách pro starší a pokročilé (Pelán 2002: 35
– 36), nebo o gradaci, kterou můžeme číst v Bambini di Praga 1947, když mohutný
řezník pan Hyrman vylétává ze svého řeznictví na rynek, dělajíc při tom kotouly a to
hned několikrát, takže to vyvolává opravdu groteskní dojem. „Princip, který Hrabal
používá nejčastěji, je princip seriálnosti, enumerace, rabelaisovské nekonečné řady:
neudivuje nás ani tak, že se stalo to nebo ono, ale že se toho děje tolik“ (Tamtéž: 35).
Právě to je silným konstrukčním prvkem Hrabalovy tvorby, jeho minipříběhy na sebe
téměř samovolně navazují.
Vraťme se ještě k E. Fryntovi, který velebí Hrabalovo dílo, které dle něj
představuje slovesné dílo nevytvořené z myšlenek, nýbrž ze slov. „Jaké je to jazykové
kejklířství, jaký verbální jarmark, jak přesná a odvážná akrobacie.“ (Frynta 1966:
325) Poukazuje na slovní rozmanitost, kterou tvoří slangy a odborné termíny. Hrabal
dle něj neusiluje o „objektivní“ aspekt věci jako tomu bylo u umělecké prózy
devatenáctého století, kde autoři užívali odborných slovníků, aby jejich prozaický
projev byl co nejvíce věrohodný a esteticky „bohatý“. Dle jeho názoru je pro něj toto
výrazivo důležité proto, aby podtrhl individualismus a existenci postav, nikoli pro
odbornou správnost. Hrabalovo lexikum usiluje o to, aby vystihl ty, kdo s danými
věcmi přicházejí do intenzivního styku, jsou jimi „postiženi“, či „uváděni v zuřivost
nebo v nadšení“ – jinak řečeno lexikum prožitkové. Tento intenzivní kontakt s věcmi
zachycuje člověka v jeho proměnlivosti, rozmarnosti a snad i štěstí. Ilustruje to na
úryvku z Tanečních hodin: „…ovšem vám udělám ještě botičky, vezmu si na oči ty
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zvětšovací skla, střevíčky forma KB, falš genét, bílý futra a bílý branzole, čtverka šnyt
a rysy Derby-Pariser, jedny botičky s bílejma tálkama a absace lakovaný, kramflíčky
dva centimetry, niklovaný dírky a háčky celuloid, mosazný štiftlíčky a mosazný šrouby,
aby podrážky vydržely…“ (Tamtéž: 326). Podobně se k tématu užití lexika vyjadřuje
i Pytlík, který tvrdí, že Hrabalova tvorba nemá s naturalismem nic společného a fakt,
že se mu takové označení předhazuje, označuje naprostým nedorozuměním. Podstatu
jeho literárního přístupu spatřuje v odvážnosti bořit konvence klasické estetiky
a užitím odvážného syžetu, který má blíže k romantikovi, který zdůrazňuje touhy a cit
(Pytlík 1990: 19). Na obhajobu pojmu hospodská historka je možné ještě zmínit názor
Susanne Rothové z díla Hlučná samota a hořké štěstí Bohumila Hrabala (1993), která
nesouhlasí s pojmem „hospodský kec“, který použil Václav Černý a zdůrazňuje, že
takové označení je pro veškerou poetiku Bohumila Hrabala omezující a naznačuje
ignoraci významnějších hloubek díla a má pejorativní pachuť. Zdůrazňuje, že ani jeden
z kritiků (Černý a Frynta) nepoukazuje na rozdíl mezi folklorní formou hospodské
historky a její transformací v literárním díle a mluví o ní především jako o spojujícím
prvku dvojice Hrabal – Hašek. Na jiném místě též akcentuje jistou ideovou podobnost
se „smíchovou kulturou“ děl Hrabala a Haška, kterou tématizuje Bachtin v knize
Francois Rabelais a lidová kultura středověku a renesance, kdy hospoda převzala
funkci ulice a karneval se nyní odehrává tam (Rothová 1993: 51 – 53). Pokud jde
o její názor na inspirace v lidovém umění, nejde podle ní o tradiční národní umění,
které je většinou vnímáno ve spojitosti s venkovem. Má naopak na mysli město a jeho
periferii, kam Hrabal umístil Pavlačové anekdoty, o kterých již byla zmínka (Tamtéž:
55).
Z výše napsaného textu tedy může vyplývat, že Hrabalova východiska pochází
z lidu, od obyčejných lidí. V jednom z interview v Domácích Úkolech odpovídá na
otázku, co je důležité pro práci prozaika tak mladého, jako je on následovně:
„…Urážet konvenční božstva a přitom sdílet osud národa. […] Deset let a víc nepsat,
měnit zaměstnání, umět dělat tak jako ostatní a přitom donutit lidi, aby se vydávali
beze zbytku tak, jako se vydáváš ty. Hledat jaké jsou souvislosti mezi geniálním
člověkem a docela obyčejným. Učit se řeči, slangům, hovorům. Umět napodobit,
parodovat…“ (Hrabal, 2014, původně 1970: 51). Případně na otázku, proč tak ničí
staré a dobré hrdiny?: „Někdy, když mne posedají pedagogické motivy, když se mne
začne zmocňovat nuda a zahálka, vstávám tak, jako bych měl jít s ostatními
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spoluobčany do práce. V pět vyjíždím, před šestou stojím u brány, ve které cvakají
píchačky. A hned vím, kde jsou moji hrdinové. Když potom vycházejí z práce, jdu s nimi
a sdílím s nimi první sklenici piva, vyříkám si s nimi vzájemné starosti. Tihle lidé
rozhodně netrpí samotičkami ani příslušnou sublimací žláz. Čas je pro ně drahocenný
a dovedou jej naplnit a využít. Proto jsou tihle lidé pro mne krásní, krásnější, než co
bylo o lidech doposud napsáno. Jsou to lidé takoví, jací jsou. Staří a dobří hrdinové
odešli, strženi rytmem dějin, čerstvým střídáním epochy. Vždyť se zřítila nejen nebesa
s bohem, ale vytratil se ni mýtus a alegorie a symbol. Člověk a společnost jsou
odkázáni sami na sebe. Tohle je budoucnost jedné iluze. Povolá vám do prózy
neopotřebované typy, jimiž zůstanou tak dlouho, než budou vystřídány jinačím
pohledem“ (Tamtéž: 46). Opět je zde vidět silné propojení s lidmi a jejich
každodenností, nejen ve veselém smyslu, ale i s povinnostmi, jako je časná, případně
k tomu i namáhavá práce, jejich osobní starosti, jejich v Hrabalově očích krásný život.
Jestliže jsou mu vlastní tato východiska, můžeme snad tvrdit, že též jeho dílo, kde se
tyto zkušenosti s lidmi odráží, je výsledkem významů, které přisuzuje světu kolem
sebe. Je jejich producentem, a jak se můžeme v jeho rozsáhlém díle dočíst, ne vždy se
jedná o veselou tématiku, přestože tou se převážně zabývá tato práce. Zastupuje
obyčejný život, který nevnímá povrchně, naopak ho před povrchností a všedností
brání, dává mu jistou sílu, kterou se každodennost pro jednotlivce vyznačuje.
4. Pábení, pábitelé a každodennost
4.1. Několik slov o pábení
Souvislost pábení jako takového je s hospodskou historkou nepřehlédnutelná.
Historie pojmu se v literatuře lehce různí, ale nejvíce zastoupenou je ta historie, která
se váže k básníku Jaroslavu Vrchlickému. Ten údajně při svém zasněném kouření
odpovídal na dotaz, co právě dělá tím, že pábí, jenže chtěl říci, že pálí, avšak postižen
deformací mluvy vlivem nemoci vyslovoval slovo právě takto. Historie pokračuje
a jak uvádí Tomáš Mazal, slovo bylo objeveno dvojicí tvořenou Kamilem Lhotákem
a Františkem Hrubínem, kteří slovo vyčetli z jakéhosi časopisu. Začali ho užívat mezi
sebou a tak nějak samovolně se rozšířilo i mezi ostatní v jejich kruzích a návštěvníky
kavárny Slavia. Popularita slova rostla a ze slova „pábení“ se zrodilo i slovo „pábitel“.
Slovo nemělo jasnou definici, ale těm, kdo ho používali, byl význam jasný. Později se
Hrabal dotázal svého přítele Jiřího Koláře, co dělá, načež se mu dostalo odpovědi,
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že pábí. Hrabalovi se slovo zalíbilo a zároveň se situace odehrála v době, kdy Hrabal
hledal výraz pro ustrojení svých „hrdinů“ (Mazal 2004: 95).
Obrysy tvůrčího stylu, který lze nazvat pábitelským spatřuje Pelán v postavě
strýce Pepina, který Hrabala fascinoval svou přehršlí verbální aktivity. Pepin byl
Hrabalův strýc, bratr jeho otce Francina. Do Jeho próz vstoupil opakovaně, především
ale v těch retrospektivních, které se odehrávají v městě Nymburk. Tento muž mluvil
na přeskáčku a nesouvisle, v jeho projevu se objevovaly nejrůznější citáty, historky,
scénky či reklamní hesla, které ústily v jednolitý řečový proud. Tento proud byl
zaznamenán v díle Utrpení starého Werthera, které Hrabal nazýval „protokolem“.
Pelán je toho názoru, že právě tato zkušenost se strýcem dala základ jeho pozdější
tvorbě. Tato spolupráce s bláznivým vypravěčem každodennosti dala vzniknout tomu,
co se v pozdějších letech nazve „pábením“. Jde vlastně o proměnu života ve slovo, což
se v pozdějších povídkách projevuje tak, že Hrabal nechá své postavy (figurky) mluvit
a sebe staví do situace pouhého zapisovatele (Pelán 2002: 18 – 19). Stejně tak Pytlík
souhlasí s tím, že Pepin stojí na konci řady pábitelů, jako jejich král, přestože
prosťáček boží, který vyprávěním překonává handicap svého postavení i existence
(Pytlík 1990: 127).
Dodává, že Hrabal popisuje prostředí zevnitř, skrze rozhovory těch, kdo jsou
v něm celoživotně zabydlení a hovoří tudíž slovy, která „jsou adekvátní právě jen pro
tato prostředí“ (Pelán 2002: 29). Na stejném místě se shoduje s tvrzením Pytlíka,
a sice že Hrabalův záměr není naturalisticky popsat konkrétní prostředí, nýbrž je
představit skrze prožívání těch, kdo vytvářejí jejich svéráz. V otázce političnosti je
Pelán toho názoru, že Hrabalova „apolitičnost“ je naopak velmi „politická“ ve vztahu
k „angažované“ literatuře té doby (Tamtéž: 29 - 30).
Pokud jde o práci v hutích, kde následně vzniká povídka Majitelka hutí, je
Radko Pytlík toho názoru, že právě ona práce mu dopomohla k tomu, aby na svět začal
nahlížet tvrdě a nesentimentálně (oproti dřívější básnické tvorbě). Dospívá k nové
podobě své poetiky – poetiky montáže, „které, mylně považovány za „naturalismus“,
jako by stály v opozici k uznávaným hlediskům a požadavkům socialistického
realismu.“ Tato prozaická tvorba má poetickou formu, nicméně drsnost a syrovost
prostředí, ze kterého vychází, si ponechává (Pytlík 1990: 109). Pytlík však nevidí ve
spisovatelově hledání stylu jen odpor k oficiální literatuře, přestože vlivem vnějších
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okolností stále stojí vně, v periferním „podzemí“. Hledá svůj výraz, takový, který by
odpovídal skutečnému životu a to i za cenu, že tato tvorba je formálně nedotvořená
a „nedokonalá“ (Tamtéž). Pro Hrabala byl typický spíše „totální realismus“, kterým
ho ovlivnil Egon Bondy, když jej aplikoval ve svých verších. Přestože byl Hrabal
intelektuálem, který se mezi intelektuály pohyboval (jak dokládají některé povídky,
případně novela Něžný barbar z roku 1973), do textů vstupují z pozice „outsiderů“
mezi dalšími figurkami plebejské, periferní Libně. Celá tato trojice kladla důraz na
lidovost, každodennost a všednost života (Pelán 2002: 30 – 31).
Momentem, ve kterém vzniká inspirace je obdiv k viditelnému světu, ke
všemu, co je kolem, tak po platónsku, jak Hrabal říká ve svém rozhovoru s hercem
Milošem Kopeckým v roce 1969. (Povídání s Bohumilem Hrabalem, 1969)
V Domácích úkolech potvrzuje Pelánovo tvrzení, že Pepin byl velkým inspiračním
zdrojem: „Já osobně bývám natolik březí venkem, že si někdy myslívám, že jsem spíš
zapisovatelem a střihačem. Vždyť pro mne právě ti lidé ze smetiště epochy jsou vším;
můj strýc Pepin, obuvník a sladovník, ten mě skoro všechno naučil, a ti ostatní mi dali
tolik příběhů, že správně bych je měl jmenovat plným jménem, a kdyby to šlo, sám sebe
zacouvat do anonymity, jako malíři gotických obrazů svůj podpis“ (Hrabal 2014: 7).
„Tento úžas (opět nepřehlédnutelné lyrické povahy) ozařuje v Hrabalových textech
vše, čeho se zmocní vypravěčovo slovo.“ Dodává ještě, že permanentně zhodnocuje
všechny věci, na kterých ulpí (Pelán 2002: 31). Zdá se tak, že pábení vytváří jistou
utopickou realitu, kdy všechno zmíněné dostává jakoby esenci veledůležitosti.
Na specifický jev poukazuje Pytlík, který tvrdí, že: „…pábení spojuje
paradoxně

dva

zdánlivě

protikladné

póly:

fantazijně

inspirované

vjemy

a fotografickou přesnost vidění a nazírání“ (Pytlík 1990: 123). V základu totiž stojí
autenticita a detaily, jež jsou zachycované (fotografované) s fenomenologickou
důsledností. Autor dle Pytlíka poukazuje na všelijaké lidské činnosti; užívá slangů,
hantýrky a výrazů, jež vyjadřují lidské zájmy a záliby. „Tím způsobem se přibližuje
životní praxi, ale proniká pod povrch jevů a přitom zachovává zdání umocněného
básnického obdivu ke kráse všedního, každodenního okamžiku. Zdůrazňuje,
že moderní básník musí čerpat inspiraci v zdánlivě „nepoetických“, všedních
oblastech skutečnosti, ale nebere vítr z plachet fantazijní imaginaci, přirozené bájivé
touze, která dospívá často až na hranici groteskní hyperboly“ (Tamtéž: 124). Dodává
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také, že atmosféra pábení předpokládá existenci dalších mnoha anonymních pábitelů,
kteří nevystupují jako postavy, ale spíš jako mluvčí a vypravěči. Jsou stylizováni do
podoby „básníků“ a umělců života jelikož ve vyprávění nadsazují, ale zároveň
respektují obecnou zkušenost i jádro vidění (Tamtéž).
4.2. Profil pábitele
Pábitel je ten, kdo je vlivem života smýkán nahoru a dolů a přesto se drží svých
představ a ideálů. Opakem mu je člověk opatrný, ovládaný stereotypem a postrádající
fantazii, který kráčí životem k pouhé prostřednosti (Mazal 2004: 95). Důležitou úlohu
hraje pro pábitele každodenní banalita, kterou dokáže ozvláštnit právě skrze svou
nekonečnou fantazii. Na přebalu třetího vydání Pábitelů z roku 1969 píše Hrabal snad
nejlépe za všechny, kdo to je pábitel: „…zpravidla lidé, o kterých se mohlo říct, že se
zbláznili, že jsou cvoci, šogři, ač každý, kdo je znal, jistě by to o nich netvrdil doslova.
Byli to lidé, a jsou i podnes, kteří jsou schopni nadsázky, to, co dělají, dělají příliš
zamilovaně, takže kráčejí na hranici směšnosti. Jsou bezradní, poněvadž si sdostatek
nekryjí bok a při pohledu zvenčí jsou opravdu blázni a cvoci a šogři. Pábitelé jsou
neuchopitelní, jejich tvar je v přítomnosti nejistý, sporný, někdy i zdánlivě nežádoucí,
nevhodný. A přesto mají za půl roku pravdu. Každá dílna, každý úřad, každé místo,
kde se střetávají lidé, buďto aby pracovali, nebo se bavili, každé takové prostředí má
svého pábitele, o jehož potřebnosti se přesvědčíte, když takový pábitel onemocní, nebo
je na dovolené, že se vám po něm stýská“ (Hrabal 1969: obálka, nestr.). Jde obvykle
o ty, kdo byli přehlíženi, avšak neprávem, o lidi, kteří mají neukojitelnou tendenci
vyprávět a kteří si skrze svou chuť vyprávět získávají své lidské a společenské
sebevědomí. „Nabývají tak vnitřní převahu nad okolím a světem.“ Chodí světem jako
moudří blázni (Pytlík 1990: 124 – 125).
Důležitost pábitelů spatřuje Pytlík i na jiné úrovni, a sice mimo literaturu,
jelikož dle něj „narušují literární konvenci, popírají návyk vnímat svět pomocí
symbolů a šifer, brání se znešvařené frazeologii a automatismu komunikativních
forem“ (Tamtéž: 126). A „Smysl Hrabalova objevu je proto širší než jen literární; je
odvážným pokusem přesáhnout fenomén „obyčejnosti“, jenž činí z člověka nepatrnou
částečku moderního kolosu a odsuzuje jej k průměru. Jenom směšností a bláznovstvím
se vysvobozuje z tohoto postavení; neboť v něm spatřuje svou poslední šanci“
(Tamtéž: 133). V jistém ohledu tedy můžeme tvrdit, že Hrabal vytvořil styl, který do
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té doby nebyl využit, a pokud ano, tak nikoli v takové míře a dynamice, že jde o jakýsi
plánovaný výpad proti estetickým nárokům oficiální kultury. Pábitelé jsou
temperamentní, vitální a mají svěží pohled na svět. Už byla řeč o tom, že pábitelé se
nesdružují pouze v hospodách, ale všude, kde k tomu nastává možnost. Je ale nutné si
všimnout, že figurky pábitelů nejsou psychologizovány ani sociálně konkrétně
zařazeny, pouze do tzv. „čtvrtého stavu“, ale též toho, že ti hlavní pábitelé nosívají
autobiografické rysy, jak na to poukazuje Pytlík u případu mladého Emánka (ten stojí
na začátku pábitelské řady) nebo Hanti v Příliš hlučné samotě, který je autobiograficky
laděn jak v kontextu subjektivním, tak dobovém, Hrabal v něm vlastně provádí
automytologizaci. K mýtu dodává, že samo pábení je povyšování života na mýtus se
vší jeho cudností, krásou a nehledanou vznešeností (Tamtéž: 129).
4.3. Ilustrace pábení a pábitele na příkladu povídky Baron Prášil
Pro ilustraci pábitelských vlastností zde zmíním Hanťu z Barona Prášila. Tak
jak uvádí hospodská historka nutnost vložení do situace, dostává nás hned úvod
povídky do doby rána, kdy Hanťa vyráží tramvají do práce. V tramvaji si čte noviny
a u toho vykřikuje jakoby pohoršen nad titulky zpráv, přičemž ostatními cestujícími je
přehlížen – je to typ blázna, který nadšený okamžikem a s nadsázkou povykuje
v tramvaji plné cizích lidí. „Rozkuckal se, ale když hledal pochopení v lidských očích
kolem, viděl, že ty oči jím proplouvají, že se ty pohledy spojují až někde za ním, že lidi
dělají, jako by tady ani nebyl, že se dívají skrz něj“ (Hrabal 1979: 60). Hanťa je však
na tento přístup lidí náležitě hrdý, protože si namlouvá, že na něj žárlí, protože něco
umí, což je vlastně výrazem naivní pábitelské povahy. „Všední“ pábitelův život potom
dokresluje další pravidelnosti, a sice návštěvou mlékárny, kam, jak se píše, chodí
každý den kočkám pro mléko, a kde nejspíše pravidelně rozehrává své pábení
v interakci s další figurkou (Hanťa je zde opravdu postavou, avšak tyto náhodné typy
jako prodavačka v mlékárně či opilý Ďoďo v šenku se dají nazvat spíše figurkami).
Pravidelnost je možno podtrhnout, protože je důležitým aspektem každodennosti
a banality života. Jejich rozhovor se poté točí kolem koček a Hanťa začne
hyperbolizovat, nadsazovat skutečnost tím, že jejich počet vylíčí příkladem, kdy po
otevření magacínu ho povalí „mračno kocourů“. Do rozhovoru okamžitě vpraví ještě
informaci z úplně jiného konverzačního okruhu – požár v holešovickém přístavě, který
může sice být veliký, ale Hanťovo podání ho vykresluje záměrně přehnaně. Na
opakovaný dotaz kolik těch koček opravdu má opět reaguje jinak – o tom jak se mu
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šest kocourů mrouská, a že tedy jich má jen dvanáct, načež mruk dalších šesti pln
nadšení popisuje jako katastrofu div ne tak velkou, jako holešovický požár.
Cestou do práce jde Hanťa kolem pojišťovny a potkává tamního pokladníka,
který se dá s Hanťou do hovoru skrze složenky, které do sběrny dal předchozí den,
avšak došlo k chybě a složenky, které dal do sběru, jsou ještě důležité. Hanťa reaguje
pohotově slovy: „To nevadí… papír jako papír“ (Tamtéž: 62)! Touto větou se
rozehrává celý proces snižování důležitosti situace, který pokračuje přes holínky
důstojníka SS, kterého potom našli v papíru celého (zlehčení smrti a cynismus)
a stupňuje promluvu až k tomu, že pronáší: „Možná, že tenkrát si pár set lidí přečetlo
Český slovo na německým národním socialistovi. To jsou případy, co“ (Tamtéž: 62)?
Snižování pokračuje ještě přes výrobu kapesníků a trenýrek z rouch a praporů, které
Němci přivezli po vyklízení synagog, což si můžeme vyložit jako tupení a snižování
židovské genocidy z druhé světové války. Korunu tomu nasazují věty: „Pane, do těch
se to smrká. Víte, co to je za pochoutku, když vás ty zlaté nitě šimrají v nose“ (Tamtéž:
63)? Na to ještě přidává „lidovou“ radu, jak se zbavit rýmy za pomoci rumu a žitné
kořalky, které odkazuje k autoritám lékařství jako je Priessnitz nebo Kneipp. Je dobré
si všimnout, že tyto promluvy jsou vlastně takovými hospodskými historkami.
Děj se poté přesouvá do sběrny starého papíru, kde účinkují jako postavy
prostředí Hanťa, jeho kolegyně v práci Mařenka a jejich šéf, který nedostane v povídce
žádné jméno, avšak v ději promlouvá relativně často, takže je vhodné sledovat
a porovnávat, jaké náhodné figurky, které poté do sběrny přicházejí jméno
i „společenskou funkci“ od autora dostávají, přestože jejich zastoupení v ději
je srovnatelně nižší, podobné tomu prodavačce z mlékárny.
Hanťa pomůže zpocenému člověku, který táhne těžkou káru s nákladem, avšak
tento náklad sám o sobě váží pouhých pět kilo (na který ještě poté sháněl pajsr), kdežto
kára se, jak Hrabal píše: „…vypadala a jistě vážila jako dělo…“ (Tamtéž: 65). Zde je
prostor pro poukázání na absurditu této scénky, její grotesknost a také na Hanťovu
dobrosrdečnost, když ochotně pomáhá vytlačit těžkou káru ven ze dvora. Důležitá je
i věta, kterou Hanťa adresuje šéfovi: „Ten s tou károu… to je příšerný! To je
symbolickej vobraz mýho minulýho života“ (Tamtéž)! Dá se mluvit o tom, že i zdánlivě
všední člověk Hanťova typu má jistou hloubku myšlení a není jen vyšinutou

28

postavičkou, která nezasluhuje pozornost. Jde vlastně o to hledání perličky na dně,
které Hrabal opakovaně akcentuje při definování své poetiky.
Do této doby nevíme, kolik je hodin, ale Hrabal následně povídku rozděluje
odděleným odstavcem a situuje děj do času, kdy odbíjí devátá hodina a do sběru
přichází další figurka, bezejmenná, prostě stařík. Tento stařík se dojatě ale zároveň
trochu hořce porozhlíží po dvoře, jelikož jde o bývalého kočího, který sloužil právě na
tom samém místě v dobách, kdy tam místo sběrny fungovaly stáje. Hanťu tato
skutečnost dojímá a srdečně jde ke staříkovi se slovy: „I prokristapána! Ty dobrej
člověče! Hned mi podej ruku“ (Tamtéž)! Setkávají se zde dva pábitelé, jeden dojatý
minulostí, druhý, který v něm spatřuje člověka svého druhu. Stařík dojatě,
s nostalgickým tónem popisuje, jak to na místě bývalo dříve a Hanťa je jeho
vzpomínkami dojat stejnou měrou, načež se k němu chová družně. Stařík si pak však
začne stýskat nad svou nepotřebností, kterou ve stáří pociťuje a Hanťa vytahuje další
groteskní nápad z rukávu – radí mu, aby prodal svou kostru, víceméně staříka posílá
na smrt, k čemuž dodává, že teď, za života by mohl dostat několik tisíc a „poměje se
jako na zabíjačce“ (Tamtéž: 67). Zabíjačka je jednou z nejlidovějších tradic českého
národa. Nápady Hanťa nešetří a graduje vtipně možnosti, které bude stařík jako kostra
mít, třeba že si s ním studenti gymnázia na chodbě zatancují. Scénka končí tím, že
Stařík nově nadšen pro život odchází se nechat zapsat na smrt: „Ó dost! Dost! Tys mi
dal ale typ! Motorek, kterej ve mně nastaroval… Já mám šanci“ (Tamtéž: 67)!
Paradoxní, ale vskutku groteskní ad absurdum.
V tento moment na scénu vstupuje Mařenka, která ačkoliv jiným tónem, taky
pábí. Je plnohodnotně živa, ale má strasti, především s panem Ratigem, který ji chodí
utěšovat, jelikož je vdova a tak mu káže křesťanská povinnost, aby následně začal
naříkat sám nad sebou a dovolávat se Boha, aby si ho vzal. Přestože mu Mařenka radí,
aby věřil doktorům, že jeho syna zachrání, pan Ratig si stojí za svým, má svou životní
pravdu, čímž se též řadí po bok ostatním pábitelským figurkám. V interakci mezi
Mařenkou a panem Ratigem dochází též ke groteskním situacím, jako například když
ho uplatí třemi turky, aby se zastřelil až mimo její byt. Její dovolávání se smrti na konci
odstavce je myšleno, alespoň jak se domnívám vtipem: „Chlapi, ještě že mám na
Olšanech hrobku. To je moje krásná neděle. Jdu na hřbitov, stojím u svý hrobky
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a představuju si, jak spokojeně ležím dole… žádný chlapi, žádnej papír, žádný
křesťani. Už abych tam byla!“ Zatoužila Mařenka“ (Tamtéž: 68 – 69).
Hanťa poté odchází s dívčími románky vyhrabanými z beden strčenými pod
kabátem vylhaně ze sběrny, aby šel pábit za kelnerkou do nedalekého šenku.
Rozehrává další scénku, kdy napíná hostinskou úryvky z románků a nechává si nalévat
štamprlí a vyslouží si dokonce i oběd. I v tom se skrývá jistá síla pábení, umění
očarovat druhé, téměř zhypnotizovat. V lokále se odehrává i malinká scénka s jakýmsi
panem radou, kterého pozdraví větami: „I pozdrav vás Pámbů, pane rado! Tak co,
ještě pořád“ (Tamtéž: 69)? Poté začne vyprávět historku, která připomíná, jak
společně „uondali i ten antabus“3, a víceméně ho vyštve ven poukázkou na jeho
přetrvávající alkoholismus. Povšimnutí je hoden malý detail: je dopoledne a pan rada,
jehož postavení evokuje jistou prestiž, vyšší postavení platí za dvě desítky a „dvě
decičky“ rumu. Hostinská ho tímto součtem „dorazí“ jak Hrabal píše. Nejen že ho
Hanťa provaří před celým lokálem coby alkoholika, ale Hrabal touto scénkou poukáže
ještě na jinou možnou interpretaci, než tu pábitelsky nevinnou. Nemusí tomu tak být,
ale já v této malé zmínce vidím poukaz na jistou pokřivenost české byrokracie, která
sice není Hrabalem nijak hodnocena, ale takovýto víceméně „ranní“ alkoholismus
nesedí k prestižnějšímu postavení pana rady čistě z ohledu na ideologii té doby. Pro
tuto interpretaci se rozhoduji i proto, že další postava, pan Ďoďo, je sice opilý ve stejný
čas, ale dozvídáme se o jeho důvodu, kterým je fakt, že ho podvedla žena, dochází
tedy k nějaké úlevě skrze alkohol, která je jakž takž ospravedlněna. Pan rada kromě
svého „Platím!“ nepronese žádné slovo, kdežto Ďoďo je družným, opilým pábitelem,
který se za svůj momentální stav nijak nestydí. Porovnání těchto dvou poukazuje i na
strnulost pana rady, která není pábitelům vlastní a tudíž z toho vyplývá, že pan rada
pábitelem není, je to figurka, na které Hrabal dokresluje prostředí hospody, případně,
jak jsem se pokusil nastínit i mikroobrazu doby, který se dá vyložit i satiricky. Pytlík
k takovému typu autorské promluvy píše: „Ve vztahu k době je Hrabal až bezelstně
prostý a upřímný: nemohl-li v období všeobecného podezřívání a drastických

3 Jde o obchodní název léku používaného k léčbě závislosti na alkoholu; Antabus
(Disulfiram) [online], [cit. 2019-06-24]. Dostupné z: https://cs.wikipedia.org/wiki/Disulfiram
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politických procesů nazvat věci přímo, zahaluje se šaškovskou ironií“ (Pytlík 1990:
112).
Scénka pokračuje přes interakci s Ďoďem a hostinská nalévá další rum
do skleničky před Hanťou, který se ale dráždil tím, že se nenapil. I Hanťa je, jak z textu
vyplývá, alkoholu příznivě nakloněn, jenže u něj to má jistý obřadní, povznášející
charakter, není strnulou postavou, nýbrž dynamickou a tvůrčí – pábitelskou. Na konci
rozhovoru stihne ještě Hanťa vyloženě vyžvanit nesmysly o šéfovi ze sběrny a o tom,
že sběrna se za dva týdny ruší, přičemž toto líčení je provedeno opět s groteskní
nadsázkou.
Ve žvanění si libuje, protože ihned po návratu do sběru se s ním dává do řeči
rozporuplná postava šéfa a Hanťa se dotazuje, zda do dvora nevjelo nějaké velké auto,
z příčiny, kterou nevysvětlí, a pravděpodobně se odehrála předtím, než začalo
vyprávění, šéf na to reaguje kletbami, a nadávkami na situaci, která ho ve skutečnosti
ale už nepřekvapuje. Hanťa ovšem rozehrává další rozmluvy, které přivádí v údiv jak
šéfa, který je ten, kdo je špičkován i Mařenku, která už není doopravdy ničím moc
překvapena. Náplň dalších promluv je groteskního rázu, vlastně rázu hospodské
historky, například tak o žáku Gangalovi, který chodil s Hanťou do školy a přivedl
učitele do blázince. Případně opět vyšpičkuje šéfa skrze bericht, který údajně poslal na
ministerstvo ohledně situace ve sběru; následně skrze mysliveckou mluvu, ve které
si šéf libuje a Hanťa to pobaveně znevažuje nebo přes knihu, kterou hodí otvorem
do sklepa a šéfovi zalže, že šlo o vybraný kousek literatury o myslivectví. Když Pytlík
píše, že Hrabalova scéničnost je a pitoresknost hovorových situací je sama o sobě
pobídkou k zfilmování díla (Tamtéž: 126), jsou to myslím právě tyto případy; a také
k tomu došlo, jelikož povídka byla zfilmována pod názvem Sběrné surovosti (1965)4
režiséra Juraje Herze.
Do sběru vjíždí další figurky různého druhu, dochází k pábení a groteskám na
různé způsoby. Text je celkově jazykově bohatý, plný nespisovné češtiny, lidových
výrazů, odborných termínů a nadávek. Některé scénky a dialogy vyloženě člověka
donutí se, alespoň vnitřně, smát. Negativním rysem Hanti je však jeho lhaní, které
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Sběrné surovosti (film), Československá filmová databáze [online]. [cit. 2019-06-24]. Dostupné z:
https://www.csfd.cz/film/4241-sberne-surovosti/prehled/
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se ani nedá považovat za pábení, ve kterém se dá najít jistá něha a utopičnost, dobrota
srdce, avšak lhaní do pábitelského kréda nepatří, nicméně když autor tvrdí, že tvar jeho
pábitelů je v přítomnosti „…nejistý, sporný i zdánlivě nežádoucí, nevhodný“ (Hrabal
1969: obálka, nestr.), dává Hanťově chování alibi.
Jak povídka spěje do finále, dostáváme se ke kostela, kde Hanťa pomáhá
kostelníkovi štípat dříví. Opět se vedou rozhovory, kostelník nadává na své ovečky,
Hanťa je fascinován dřevěnými sochami, které jsou určeny k likvidaci. Projevuje
se zde zlehčování v několika podobách, například květiny na oltářích jsou vsazeny do
konzerv od guláše nebo sklenic od zavářek, takže jde o kombinaci profánního
s posvátným, jistý střet, který je vlastní jak pábení, tak hospodské historce. Dalším
příkladem je zacházení s anděly, coby symboly posvátna – na kozu a rozporcovat;
případně se zde objevuje anděl, který vypadá, jako kdyby tancoval swing nebo
podobnost s číšníkem, který s Hanťou hrál ragby – jde o stejný případ zlehčování, jako
u oltářních květin.
Pevně doufám, že jsem zde svou poněkud rozsáhlou metodou popsal projevy
Hanťova pábení. Hrabal sám mluví spíše o radosti, o veselí, ale nikoli o humoru. Jsem
toho názoru, že především promluvy postav jsou humorné a scénky, během kterých
se tyto promluvy odehrávají taktéž. Otázce humoru se budu věnovat dále.
4.4. Karnevalové motivy
Hrabalova literatura je na karnevalové motivy bohatá. Analýzu těchto motivů
provedl M. M. Bachtin ve své knize François Rabelais a lidová kultura středověku a
renesance (1975, 2. vydání 2007) a to na případě středověkého románu Gargantua a
Pantagruel. Právě od jeho poznatků se budu v této kapitole odrážet.
Z literatury zabývající se Bohumilem Hrabalem5 či od něj samotného6 víme, že
s dílem, které Bachtin ve zmíněné knize analyzuje, tedy s románem Gargantua a
Pantagruel od François Rabelaise, dobře seznámen, a dokonce Rabelaise řadí mezi

5

Jiří Pelán – Bohumil Hrabal: pokus o portrét (2002); Tomáš Mazal – Spisovatel Bohumil Hrabal
(2004)
6
Jde o kapitolu Proč píšu? z knihy Život bez smokingu (1986) či o Domácí úkoly (původně 1970, 2.
vydání 2014)
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své literární oblíbence. Není proto od věci se domnívat, že jistou inspiraci
v karnevalové obraznosti té podoby, jakou vyjevil Rabelais, našel.
Je nutné upozornit, že Rabelaisovo dílo spadá do středověku a karnevalová
slavnost lidu tak, jak byla prožívána, neexistuje dnes v takové podobě, zbyla jen jakási
„nálada“, která tento svátek, pouze připomíná, avšak jak Bachtin zmiňuje: „Svátek
téměř přestal být druhým životem lidu, jeho dočasným obrozením a obnovením.
Podtrhli jsme slovo „téměř“, protože lidově sváteční karnevalový princip je v podstatě
nezničitelný. I když je tento princip zúžen a oslaben, oplodňuje stále různé oblasti
života a kultury“ (Bachtin 2007: 41). V případě literatury se však lze karnevalových
motivů nadále užívat a Hrabal si toho byl pravděpodobně vědom.
Jeho jazykem je smích, který však nemá negativní charakter, nýbrž charakter
všelidový, smích, který umrtvuje, ale zároveň říká „zroď se znovu“. „…smích má
hluboký význam pro poznání světa jako jedna z nejpodstatnějších forem pravdy o světě
v jeho celistvosti, o historii, o člověku; je to zvláštní univerzální úhel pohledu na svět,
z něhož se vidí svět jinak, ale ne méně do hloubky (ne-li hlouběji) než ze zorného úhlu
vážnosti; proto je smích pro vysokou literaturu (a přitom pro literaturu, která se
zabývá obyčejnými problémy) stejně přijatelný jako vážnost; některé velmi podstatné
stránky světa jsou dostupné jen smíchu“ (Bachtin 2007: 78). Tento smích se nikdy
nemůže stát nástrojem disciplinační moci, smích je vždy v rukou lidu a ti se jim mohou
vůči této moci bránit (Tamtéž: 99).
Karneval zachycuje život v jeho nestálosti, v procesu neustálého obnovování,
utopičnosti, svobody, rovnosti, hojnosti a hlubokém optimismu. Karneval bojuje proti
vší strnulosti (což je nápadný rys anekdoty, kterou popisuji v další kapitole),
dokončenosti a dovršenosti. Ničí, ba dokonce převrací hierarchické vztahy, které je
možné představit si sluhu, který bije pána.
Pro karnevalové symboly je charakteristická logika „obrácenosti“, „naruby“,
logika převratů mezi „nahoře“ a dole“ (Bachtin 2007: 17) Logika snižování a
profanace posvátného (jak bylo vidět výše na příkladu štípání dřeva s kostelníkem),
převracení vysokého do sféry nízkého, zejména do materiálně tělesné roviny a
hyperbolizace. V případě tělesnosti je pro karneval příznačný důraz na výčnělky,
otvory a vnitřek těla samotný. To se projevuje v karnevalovém (též groteskním) těle,
u kterého je akcentován jak jeho vzhled – netypické údy, břicho, falus, tak jeho tělesné
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procesy – požírání, vyměšování a plodivá síla. V obrazech těla se karneval věnuje také
důsledné anatomizaci.
Nejdůležitější pro nás však v této práci je, že se jedná o svátek, který se slavil
v opozici vůči svátkům „oficiálním“, odmítal strnulost panující moci a dožadoval se
„uvolnění“, ať už ve smyslu tvůrčím, morálním či hierarchickém. Jde o rys, který
koresponduje s myšlenkou opozice vůči dominantní moci v podání Johna Fiskea.
Nabourávání hranic tedy probíhá v různých rovinách – narušuje dominantní pojetí
estetiky dovršenosti, pošlapává zavedený řád a tím se staví do opozice.
Hrabal v různých formách užívá karnevalové logiky v různých kombinacích.
Kombinuje vysoké a nízké, používá hyperbolizovaných kontrastů. Zřetelně to lze vidět
v povídce (novele) Bambini di Praga 1947. Tato próza je jak příkladem „pábitelství“,
tak příkladem užití karnevalových motivů.
Hned v první kapitole se setkáme s obrazem hojnosti, veselí a tělesného
požitkářství, zejména požírání. Postavy konzumují hojně tučné uzenářské výrobky,
čímž zdůrazňují sílu svých útrob, žravost a hojnost, která je ilustrována vyprávěním
historky o tom, jak když vařili ovar, užívali chléb pouze na osoušení prstů. Mezi tím
flirtují s řeznicí, která má za manžela statného řezníka, můžeme snad dokonce říci
obra, který má ohromnou sílu, díky které dokáže uzvednout býčka vážícího pět set
kilogramů. Toto flirtování se nese ve veselém duchu a naznačuje pád hierarchických
vztahů, jelikož reprezentanti pojišťovny neberou v potaz přítomnost manžela a jeho
žárlivost, která sice existuje, ale navenek se neprojevuje. Tato akumulovaná žárlivost
však způsobuje nekontrolované fyzické výbuchy v těle obra pana Hyrmana (čímž je
poukázáno na vnitřek těla a jeho živelné procesy), což ústí v groteskní situaci, kdy pan
Hyrman „létá“ po náměstí dělajíc kotouly. Tato scénka je vygradována několikerým
opakováním na různý způsob a završena metaforou od ženy kloboučníka pana Kurky:
„Nepovídejte! Z krámu se díváme se ženou a ta mi povídá: ,Vildo! Ten Hyrman je
bledej v ksichtě jak tlustý vod šunky“ (Hrabal 1969: 70). Případně přirovnání
řezníkových prstů k „buřtíčkům“ jeho ženou. V příkladech je nápadná metafora
převedení lidského vzhledu do roviny jídla a hodování, která je pro karnevalovou
obraznost vlastní, stejně jako rámování událostí hostinou, která právě v řeznictví
probíhá.
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Specifická je v povídce i mluva, ta je nespisovná, uvolněná, skoro magická.
Názorná je scénka s říhnutím jednoho z reprezentantů větami: „Kdopak to asi na mě
vzpomíná?“ Zasnil se. „Někde spláchli hajzl,“ mračil se Tonda a ometal si svrchníček
(Tamtéž: 68)“ Je zde vyjeven tělesný projev, který je mj. spojen s útrobami, spadá do
sféry „dole“. Odpověď ohledně spláchnuté toalety je též příznačná pro snížení skrze
odkaz na „hajzl“, který je místem vyměšování, jehož produkty (moč a exkrementy)
jsou v karnevalu považovány za veselou matérii a symbol obnovy, kontaktu se zemí.
Tento motiv se objevuje ještě dále na příkladu knížete, přidává se k němu ještě důraz
na jeho plodivou sílu: „Říkali vo knížeti pánovi, že po jedný děvečce zatoužil na hnoji
tak, že ji povalil a jednu ruku měl v močůvce a vlasy si namočil do tý močůvky taky,
ale nepovolil! Tak měl rád prostý lidi… a pak přišel do zámku z toho hnoje zahnojenej,
to zase vypravoval komorník, díval se na sebe do zrcadla a rozmazal si po celým
obličeji tu močůvku a křičel: „Dotkl jsem se země!“ (Tamtéž: 136).
Anatomizace (a zde k ní připojená morbiditou) se v povídce objevuje u případu
podvedeného holiče, který na dotaz, co by s podvodníkem udělal, líčí, jak by si ho
„pomučinkoval“: „…vzal bych ho za ucho a voptal bych se: , Tak co uděláme
s ouškem?‘ A řezal bych mu ho pomalu a volal: ,Pidliki, pidliki, pidliki!‘ Vykřikoval
holič…“ (Tamtéž: 96).
Den povídky je den Svatobenátské noci, což ji dodává specifický karnevalový
ráz a její konec se odehrává na zahadě blázince, na které je karneval (ten rabelaisovský)
bohatý. V díle je mj. zmíněna Chvála bláznovstí, dílo Erasma Rotterdamského, které
s karnevalem úzce souvisí. Téma oficiality a neoficiality se objevuje napříč celou touto
prací a přijde mi tedy příhodné zmínit karneval jakožto arénu, kde se „vysoké“ a
„nízké“ vyjevuje v zřetelných podobách.
4.5. Humor a anekdota
Jak už jsem zmiňoval, Hrabalova tvorba, především ta povídková, je bohatá na
komiku a grotesku. Může jít o podobu Chaplinovskou, jejíž prudkost a spontánnost,
kontrastnost a překvapivost gagů Hrabala lákala, jak dokládá Pytlík (Pytlík 1990: 100),
případně o grotesku karnevalové povahy. Dále o humor, který vzniká v konverzaci u
hospodského stolu nebo na ulici. Případně to, co zmiňuje Rothová: „Hrabala tedy
fascinují zejména skurilní, marginální postavy a způsob, jak se jejich existence
vyjadřuje v miniaturních příbězích. Anekdoty jsou pro něj určitou miniaturní formou,
35

která v jádru obsahuje to, co dominuje v jeho vlastní tvorbě: antihrdiny, kteří jsou
nejúžeji spojeni s jím vytvořenými pábiteli, protože zacházejí s jazykem týmž způsobem
a slouží jim k témuž účelu“ (Rothová: 56).
Vhodné poznámky o anekdotě podává i Karel Čapek ve svém Marsyas.
V kapitolce zvané Několik poznámek o lidovém humoru tvrdí, že humor je záležitost
převážně mužská (což by s jistou mírou tolerance u Hrabala platilo, když velebí
mužskou hospodskou společnost), jelikož se muži ochotněji snižují ke komičnu.
Dokládá to na tom, že autory humoristické literatury jsou muži. Jeho druhým
poznatkem k humoru je fakt, že humor je lidové povahy, kdy srovnává krále Claudia
s hrobníky z Hamleta a chce vypíchnout, že chudí lidé jsou k legraci ochotnější než ti
bohatí, aniž by chtěl zlehčovat chudobu jakožto jev komický či humorný, k smíchu
dráždící. Má na mysli bezstarostnost lidí, „kteří mají dvě zdravé ruce a k večeři aspoň
kus chleba s tlačenkou. Ručím za to, že tři zedníci nadělají více špásů než čtrnáct
ministrů. Dva šoféři si řeknou na potkání něco legračnějšího, než dva bankovní
ředitelé. […] Jakmile se člověk stane pánem, rozhostí se v něm jakási zasmušilá
důstojnost. Pán se někdy nechává bavit; lid se baví sám. Pán někdy vypravuje
anekdoty; lid je vykonává činně.“ Úvahu uzavírá tvrzením: „Smích je podstatně
demokratický; humor je nejdemokratičtější z lidských zvyků“ (Čapek 1984: 55 - 56).
Nepovažuje hospodu za příčinu humoru, ale za příležitost. Ve vztazích chudých
lidí vidí více družnosti, společné vědomí si svého postavení. Neumí si představit jak
několik sedláků oře jedno jediné pole, zato si umí představit, jak dělníci vyjdou
dopoledne ven a kopou do meruny. Věc ale nemyslí jen majetkově, nýbrž vidí jistý
problém i v důstojnosti výše postaveného s ohledy na možnost uražení, devalvace
tohoto vyššího postavení. Naproti tomu staví proletáře, kteří si ze sebe tropí šoufky a
špásy ve smyslu „ty jsi stejný vrabčák jako já…“ (Tamtéž: 58). Humor chápe jako
svět rovnosti, neschopen přeskakovat sociální stupě.
Právě výše zmíněné poznatky můžeme uplatnit na situace z šenku, kdy se Hanťa
chtěl dát do řeči s panem radou. Pan rada je vážný, strnulý typ, je vyššího postavení a
proto není Hanťovi rovným vrabčákem, pokud je do toho situace nedostane, což se
jistě muselo stát, když spolu „uondali antabus“. Pro svou vážnost nazlobeně zaplatí
útratu a zmizí, aby nemusel konverzovat s někým, kdo svým postavením uráží to jeho,
kdo s ním chce, z radova pohledu, nemístně žertovat.
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Podobně se vyjadřuje u šibeničního humoru, který vlastně chce říct, že když je člověk
v „rejži“, tak si spíše zašprýmuje, zlehčí svou situaci za pomoci dalekohledu, do
kterého se kouká obráceně, než aby si zoufal. V chudých lidech spatřuje nevyžitost,
hravost. Můžeme tvrdit, že svět je starý, národ je starý, ale nikoliv, že lid je starý – ten
žije ode dne ke dni, „v neporušené přítomnosti“. Ponechán sám sobě, oddává se
okamžiku a improvizuje svůj život v dané chvíli; bezprostřednost a okamžitost, to je
vlastní inspirace humoru“ (Tamtéž: 59). Můžeme tedy považovat smích a vtipkování
za jistý způsob úniku ze situace, ve které se nacházíme, a je složité se z ní dostat,
reagujeme smíchem na události, které pro nás nejsou žádoucí, ale smích se stává naší
nejlepší obranou.
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5. Produktivní požitky
Fiske tvrdí, že pokusů o abstrakci požitků v kultuře byla již řada, ale přestože
se přístupy od sebe liší, takřka vždy užívají protiklad dvou kategorií – požitků
žádoucích a nežádoucích. Zmiňuje tyto kategorie: estetické (vysoké, vznešené požitky
proti pokleslé zábavě); politické (reakční proti revolučním požitkům); diskurzivní
(požitek vytvářet vlastní významy naproti požitku z konzumování významů již
předpřipravených); fyziologický (duševní proti tělesným) a disciplinační (požitek
z výkonu moci proti požitku ze schopnosti vyhnout se síle moci). Souhlasí s tím, že
požitky jsou různých druhů a že se v protikladech mohou vyjevovat. Jeho cíl je
věnovat se požitkům populárním, které jsou v opozičním vztahu vůči hegemonii, a
tudíž klade důraz na problematickou stranu těchto požitků (Fiske 2017: 125).
Zdůrazňuje – což jsem předtím neřekl - že populární požitek existuje pouze
v konkrétních činnostech, kontextech a okamžicích, kdy se rodí, tudíž se ztrácí
v momentě, kdy se pokusíme o jejich strukturaci za účelem zobecnění (Tamtéž: 126).
Pro tuto práci není důležitá analýza jednotlivých požitků, takže není třeba je
uchopovat v jejich nestálosti. Zajímá nás jejich soubor, kombinace výše zmíněných
druhů, které se sdružují v jednotlivci, který je v opozičním postavení vůči dominantní
síle. Tímto činitelem v opozici byl i Bohumil Hrabal spolu s jeho přáteli a dalšími
lidmi, které poté proměnil ve své postavy či figurky. Spisovatel poté sám sebe vtiskává
do díla, ještě více spisovatel typu Hrabala, který je spíše zapisovatelem, než
spisovatelem, jak sám tvrdí. Autoritou nám budiž Pytlík: „…zvláštností je propojení
mezi literárním ztvárněním a životními zážitky. Hrabal o sobě prohlašuje, že nikdy
nepsal o tom, co by sám nezažil nebo neslyšel od přímých účastníků. Autentická
přesnost a věrohodnost jeho „událostí“, zpestřených a znásobených prožitkem, je
skutečně udivující. […] Nebudeme daleko od pravdy, jestliže prohlásíme, že vlastně
píše příběh jednoho života a jediného, totiž vlastního lidského osudu a existence“
(Pytlík 1990: 43). Je jasné, že toto vidění světa je poeticky stylizované, ale to by
nemělo nic ubírat na faktu, že vychází ze skutečných zážitků a tato poetizace je poté
jen produkcí významů ve smyslu, na který se v této práci snažím poukázat.
Výsledný text, v tomto případě knihy, lze pro autorovo postavení považovat za
produkt populární kultury. Tvoří ji subjektivní zkušenosti, názory, pohnutky a vidění
světa, který je daný všem stejně. Zda se jedná o text populární, určí až samotný čtenář.
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K vymezení tohoto termínu použil Fiske pojmů, jejichž autorem je Roland
Barthes. Barthes používá rozdělení na texty a) k čtení a b) k psaní. Text k čtení je
zpravidla uzavřený a očekává ukázněného čtenáře, který ochotně přijímá významy
v textu obsažené. Text k psaní předpokládá čtenáře, který bude text přepisovat a
vytvářet smysl, který by mohl dávat; předpokládá aktivní účast čtenáře na
konstruování významů. Na základě tohoto rozlišení Barthes považuje text ke čtení jako
populárnější a přístupnější, zatímco texty k psaní jsou složitější a oslovují
menšinového čtenáře. (Fiske 2017: 183 – 184) Fiske však pro svou teorii vytvořil další
„druh“ textu, a tedy text k produkování, jímž hodlá popsat populární text k psaní.
Takový text má přístupnost textu ke čtení, není tedy obtížný a nenutí čtenáře
produkovat smysl textu, nemate svou náročností a odlišností od každodenní
zkušenosti; není třeba ho dešifrovat. Tento text musí ale zároveň být otevřený tak, jako
je text k psaní. Nenutí však čtenáře k aktivitě, kterou text k psaní vyžaduje. Jde o
takový text, který se vymkl své vlastní kontrole, jelikož v něm fungují prvky, které se
kontrole vymkly; o text, který se nabízí jako zdroj a podnět k populární produkci
významů. „Společenská zkušenost, jež určuje relevanci propojování textového a
společenského a jež slouží jako pohon pro populární produktivitu, se nachází mimo
textovou kontrolu; jde o jiný způsob než u textů ke psaní, u nichž hraje klíčovou roli
specificky textová kompetence a zkušenost čtenáře těchto avantgardních textů“
(Tamtéž: 185).
Některý čtenář bude takový text ignorovat, jiný mu dá své vlastní významy a
na jejich základě ho text buď pohorší, nebo naopak. Poté je důležité, do jaké míry se
text odráží v každodenním spektru prožívání čtenáře, čím více se odráží, tím větší
populární hodnotu pro něj má. Velmi jasně to formuluje Fiske touto větou: „Je-li něco
hojně konzumováno a zároveň se to setkává s kritickým odmítnutím, můžeme se téměř
spolehnout, že se ocitáme u komodity nebo činnosti ze sféry populární kultury“
(Tamtéž: 186).
Fiske poukazuje též na komplexnost, která se v obecném povědomí o populární
kultuře vytrácí, je zjednodušována, banalizována. Je toho názoru, že ti, kdo toto hlásají,
nejsou schopni vnímat její specifickou, jinak utvářenou komplexnost. Přiznává, že
populární kultura nefunguje jako složitá báseň a nesnaží se psychologizovat jako
románová díla. U hodnocení literatury poznamenává, že na ní obecně oceňujeme její
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komplexnost, která končí v podobě uměleckého artefaktu nejjemnějších nuancí, čímž
se dílo završuje a tím eliminuje prostor pro politické a společenské aspekty našeho
bytí. Dodává však, že vychází pouze z toho, jak se literatura učí a jak cirkuluje v naší
společnosti. Uvádí příklad Shakespeara, který, jak uvádí kritici, býval dříve součástí
populární kultury, ale dnes jí už není. Závěr je to problematický: neznamená to totiž,
že by vkus publika v 17. století byl pokleslejší, ale fakt, že odborníci (tedy kritici)
přenesli Shakespeara do sféry vysokého umění, čímž mu dali „správné“ významy a
etablovaly ho jakožto předmět akademického zkoumání (Tamtéž: 202 – 203). Pro naši
práci jsou tyto poznatky velmi důležité – stejný nebo podobný postup potkal zajisté i
další literární díla, která tímto posunem ztratily své původní významy, které jsou
odlišné od těch, které jsou jim přisuzovány nyní.
Dílo Bohumila Hrabala se , jak se domnívám, přesunulo ze svého postavení
samorostu do postavení akademického bádání a dodnes v něm zůstává; ostatně se o to
pokouším i já, avšak bez snahy mu tyto významy přisuzovat, ba naopak, obhájit je a
poukázat na jejich důležitost. Jeho dílo v úplnosti vyšlo jako edice Sebraných spisů
Bohumila Hrabala v Pražské Imaginaci mezi lety 1991 – 1997 a vychází souborně
opět od roku 2017 v nakladatelství Mladá fronta a získalo cenu Magnesia Litera za
nakladatelský čin8.

To, že dílo je nyní v úplnosti přístupné jak čtenářům, tak

akademické obci a to, že spisovatel je již po smrti předznamenává, že ho možná čeká
stejný osud jako tomu je u zmíněného Shakespeara.
Číst texty není jednoduché a složitost textů populárních spočívá nejen v jejich
vnitřní strukturaci, ale především ve způsobech, jakými jsou použity. Jejich textura má
spíše společenský charakter na úkor textového a není konstruována autorem, nýbrž
čtenářem, kdy se v aktu čtení setkávají jeho společenské vztahy s diskurzivní
strukturou textu. Jako příklad uvádí Fiske seriál Dallas, který je na různě vytvářené
vazby mezi textem samotným a společenskými vztahy velmi bohatý (Tamtéž: 204 –
205).
Dallas je bohatý proto, že pouze skicuje a odkazuje řady aspektů, tedy
mezilidské vztahy, komunikaci, psychologickou hloubku případně vztah mezi

8

Magnesia litera za nakladatelský čin 2019, Magnesia litera [online]. 2019 [cit. 2019-06-25].
Dostupné z: https://www.magnesia-litera.cz/kniha/spisy-bohumila-hrabala-1-7/
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individualitou a požadavky společnosti. Jinými slovy je mělký, nenabízí hlubokou
sondu do životů postav, což je právě jeho silou. Tyto „prázdná“ místa jsou tím
prázdným listem, který mohou diváci pokreslit svými vlastními významy a
konstituovat tak svou vlastní kulturu (Tamtéž: 205).
V případě románu vidí Fiske jiný způsob vyobrazení vztahů a psychologie.
Porovnává televizní seriál a román skrze pojmy showing a telling. První z nich –
předvádění – je charakteristické pro seriál, druhý – vyslovování – pro román, který
namísto skicování používá drobnokresbu a jemného nuancování. V případě
vyslovování nedostává čtenář mnoho prostoru pro vytváření významů, čímž se poté
text dá charakterizovat jako uzavřený a ukázněný, který vyžaduje dešifrování spíše než
čtení. U předvádění je tomu naopak, čímž se odpovědnost za vytváření vztahů přenáší
na vnímatele. Je toho názoru, že někteří tuto odpovědnost rádi přijímají a tvrdí, že:
„Rozhovor několika žen o nějaké soap opeře může krásně ilustrovat intimitu, s níž
zaplňují a dotvářejí emoční sféry seriálových postav a z těchto letmo načrtnutých
plochých postav vytvářejí postavy komplexní, které jako by tvarovalo pero
psychologizujícího dramatika“ (Tamtéž: 205).
Tomuto tématu se věnuje i Jakub Češka, kdy při komparaci autorských postojů
k dílu předvádí Hrabalovu schovívavost vůči čtenáři, kterého nedisciplinuje, ale
nechává mu čtenářskou volnost, jinak řečeno mnohem větší svobodu interpretace
(Češka 2014: 14). Řečeno ještě jinak: Hrabal neříká svému čtenáři, jak má dílo číst,
naopak mu dává svolení přeskakovat v textu.
V případě Hrabala je tato otázka komplikovaná. Zastávám názor, že Hrabal
svým postavám či figurkám velkou psychologickou hloubku nedává, alespoň pokud
jde o jeho ranou povídkovou tvorbu, kterou se v této práci zabýváme. Jsem
přesvědčen, že postavy jeho povídek mohou být skupinkou lidí psychologizovány
stejně činně a produktivně, jako tomu je u výše zmiňovaného seriálu. Seriály ve své
většině nemívají vypravěče, nebývá v nich nutný, protože všechno, co chce jeho autor
sdělit, odkryje viditelně pro vnímatelovi oči – zde mám na mysli pohnutky, motivace
atp. Pelán nás upozorňuje na to, že Hrabalův vypravěč bývá někdy skryt a vyjevuje se
jen pro „scénické poznámky“, což z takových próz dělá vhodný materiál pro
zfilmování, jak už ostatně výše zmiňují slova Radko Pytlíka. Hrabal se do svých textů
promítá často jako postava, aby přispěl svým řečovým partem. Pelánovi se zdá, že se
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ukrývá proto, aby nezkompromitoval svou pozici zapisovatele, aby nemusel soudit
(Pelán 2002: 32). Dodává poté, že Hrabalovým cílem není vytvoření dokonalé fikce,
„bezchybného zrcadlení reality ve flaubertovském smyslu, ale čehosi, co naopak
provokuje svými prudkými – vždy překvapivými a často neuvěřitelnými – střihy, co nás
ani na okamžik nenechává spočinout v slepé důvěře v „pravdivost“ tohoto obrazu, co
neustále zpochybňuje naše ustálené mínění o světě. Na švech těchto prudkých střihů
se pak vždy vynořuje cosi problematického, co často vybízí čtenáře i k zaujetí
osobního, a nezřídka eticky motivovaného postoje“ (Tamtéž: 32). Tím, že Hrabal své
postavy nesoudí, nechává tento úkol na samotném čtenáři, jako výzvu k produkci
vlastních významů. Není těžké si představit skupinu, která diskutuje o tom, zda
podvodníci s pojištěním v povídce Bambini di Praga 1947 jsou sympatičtí pánové,
nebo pouze ulhaní a bezpáteřní podvodníci. Stejně tak není těžké si představit reakce
mužského a ženského publika na scénky, kde tito podvodníci svádí ženy svým
mrštným jazykem. Jinými slovy: Hrabal nekategorizuje, naopak nabízí interpretační
volnost a je pouze čtenářovou volbou, za jaký konec tuto volnost chytí.
Názornou ukázkou toho, jak první Hrabalovy texty zapůsobily na veřejnost,
ukazuje Morytát, který napsali čtenáři. Předvádí, jak ambivalentně bylo jeho dílo
přijímáno, kdy jedni ho považují za „vysoké“, druhé ho shazují do sféry „nízkého“.
Hrabal v něm střídavě zveřejňuje dopisy, které mu přicházely jako reakce na jeho dříve
vydané sbírky povídek a knihy, což byly Perlička na dně, Pábitelé, Taneční hodiny
pro starší a pokročilé a Ostře sledované vlaky. Negativní komentáře se často vztahují
k nemravnosti (tedy ohrožování společenského řádu), kterou jednotliví čtenáři
připisují jeho tvorbě; namátkou: „Ten prasák vyhledává situace, kde by mohl uplatnit
svůj perverzní sexus. Od té doby, co jsem to přečetl, nemám klid, straší mi to v hlavě,
co škody nadělá se tím mezi dospívající mládeží.“ nebo „A co ten hnusný symbolický
obrázek v Pábitelích? Ty vole, co je to pábitel? copak si myslíš, že nikdo neuhádne, že
ta kytara s krčkem je vlastně mužský úd, vycházející z klína ženy? Přál bych ti dostat
se na besedu slušných mladých lidí, hlavně děvčat, roztrhaly by tě vzteky, jak píšeš o
tom nejsvětějším, co každá dívka má!“ a velmi zajímavý je tento: „Ty prase sprosté,
kterého dnes všichni vynášejí do nebe, kdy přestaneš otravovat lidské duše svými
nechutnými perverznostmi? Kolik jste prochlastali se svými ,kritiky‘ a recenzenty
v bordelech, že tě tak vychvalují?“; ,Dost už Hrabala!‘ je heslo slušných lidí. Nemysli
si, že tvá sláva poroste do nebe. Ty hajzle prase kudrnaté. Čert ať tě sebere!“ a
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poslední: „Lituji, že nemám čas, abych ti mohl večer s radostí plivnout do tvé hnusné
tlamy, ty ničiteli mládeže“ (Hrabal 1968: 15 – 17). Je vidět, že řada čtenářů nepřijímá
jeho poetiku, náhled na svět. Usilují o mravnou kulturu a tradiční rodinné hodnoty, o
blaho dospívajících; navíc se zdá, jakoby někteří mluvily nejen za sebe, ale za celé
skupiny znechucených čtenářů. Protože ale sledujeme populární kulturu, ukažme si,
jaké názory najdeme na druhé straně mince.
„Pane Hrabal, vy jste mi dneska vrátil tou Vaší knížečkou náladu, v jejíž
existenci jsem už dávno přestal věřit, vy jste mě probudil z mé ospalé, otupělé
rezignace, kápnul jste do mě nějakou očistnou tinkturu, elixír.“; „Jest-li je v nás
Češích nějaké zvlášť sympatická vlastnost, která nás činí jedinečnými, prostě
stoprocentně a nenapodobitelně českými, pane Hrabal, pak je to právě ,pábitelství‘, a
,pábitelnost‘, jako schopnost být lidsky upovídanej, zapříst sebe i ostatní do pletiva
roztodivných a hezkých slov i skutků.“; „Jak jistě víte, na den 28. března připadají
každoročně kromě ,Dne učitelů‘ také Vaše narozeniny. Byl bych úplně nemožně rád,
pane Hrabal, kdybyste mi napsal, jest-li budete mít v květnu chuť si s námi
pobesedovat, je tady moc pěkných děvčat a všechny Vás zbožňují, i mladá češtinářka
(Tamtéž: 15 – 19). U těchto reakcí vidíme, a zejména u prvního příkladu, že Hrabalova
tvorba má i nějaké mimořádné povzbuzující účinky, pokud hodláme brát všechny
reakce doslova. Doopravdy je na místě se zamyslet, jakou úlohu hrála Hrabalova
literatura v životech lidí. Dá se předpokládat, že jeho tvorbu četla rozmanitá veřejnost.
Dokládá to i Radko Pytlík: „Na Národní třídě stojí ve čtvrtek ráno dvě řady lidí. Jedna
před knihkupectvím Čs. spisovatele na tzv. knižní novinky, druhá před sousedním
obchodem se zeleninou na tehdy nedostatkové brambory. Dochází ke komickým
záměnám. Slyšíme rozhovor: „Čekáte na Hrabala?“ – „Kdepak, na brambory.“ –
„Tak to musíte jít vedle.“ Platilo to i naopak, lidé si často obě „fronty“ pletli (Pytlík
2013: 25).
V souvislosti s rozmanitým publikem vznikají rozmanité reakce. Můžeme
odhadovat, od jakých lidí pocházely dopisy, které Hrabal v morytátu zveřejnil, ale jisté
je to, že jeho tvorba byla přijímána ambivalentně. Ostatně zásahy cenzury jsou dalším
důkazem, že Hrabalův postoj k dominantní moci byl svým způsobem rezistentní. Stačí
se zamyslet nad náměty jeho „důležitých“ děl – Obsluhoval jsem anglického krále a
Příliš hlučné samoty. V prvním jmenovaném se je osud jeho protagonisty Dítěte
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určován historickými změnami, jež končí převratem v roce 1948 a hrdinu připravují o
to, za čím se celé dílo, přestože s charakterovými vadami, pachtil. V druhém případě
jde o hrdinu, který se nehodlal změnit a vzdát svých ideálů, jenomže doba je na něj
moc rychlá a on se rozhodne svůj život ukončit. Silný odkaz nabízí i Městečko kde se
zastavil čas, kde dojde ke znárodnění pivovaru, čímž se Hrabalova rodina ocitne
v úplně odlišném postavení, než byla do oné události.
Konzumace jeho tvorby je poté založena na kombinaci podřízených i
dominantních hodnot. Z hlediska dominantní kultury jde (bavíme se v předrevolučním
kontextu) o autora, který je „pochybný“, potenciálně závadný, z hlediska dobové
estetiky jde o autora nekonvenčního, který přestavuje staré koleje a vymyká se
žánrovému zařazení (třeba i pro-socialistické literatuře). Z podřízeného postavení jde
o jisté poznávání „zakázaného“, o objevování něčeho nového, co nezapadá do škatulek
„dobrého vkusu“ či, jak bylo řečeno - nezávadného.
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6. Závěr

Bohumil Hrabal se jistě zapsal do české i světové literární tradice a tato práce
se pokusila o vhled do díla, života i přijímání tohoto autora. Na základě společenské
situace, ve které se autor (i národ) ve svém tvůrčím období ocitá, jejích hodnotících
meřítkách a vnitřní rozporuplnosti se pokusila o postižení postupů, které prozaik
v těchto podmínkách uplatňuje.
V práci jsem aplikoval teorii Johna Fiskea do prostředí československé
socialistické společnosti 20. století s důrazem na odpor vůči dominantní moci
v pohledu, který formuloval Radko Pytlík pod pojmem pražská ironie. Východiska,
která jsou Hrabalovi vlastní, lze považovat za stavební kámen díla, které následně
podává obraz toho, jak autor svět nahlíží a zakouší. Jistou obrannou clonou, kterou
československý národ proti dominantním silám používá, je v očích Radko Pytlíka
smích, humor a „groteskní škleb“, který se soustřeďuje mezi lidmi a vytváří tak jistý
opoziční vztah k svrchované moci. Právě smích a humor považuji za jisté myšlenkové
pojítko této práce.
Bohumil Hrabal otevřeně přiznává svou inspiraci reálnými zkušenostmi
druhých nebo svých, což nás vede k myšlenkám, že dílo je jakýmsi obrazem doby.
Hrabalovo dílo je na smích bohatý, ať už se jedná o smích karnevalový, nebo ironický.
Hrabal se nebojí snížit to, co je „vysoké“ ani vyzdvihnout to, co je „nízké“. Pracuje
s protiklady a kontradikcemi specifickou poetickou stylizací – jazykem „pábení“.
V práci jsem mapoval různé funkce smíchu, jazyka a humoru, které mají
potenciál narušovat společenský řád určovaný shora hegemonickými silami ve vztahu
k oficiální kultuře, zejména k její kulturní a společenské složce. To, že specifická
forma jazyka – „pábení“, která humoru i smíchou využívají, jsou přijímány
ambivalentně, s jistým odporem i s nadšením je znakem toho, že dílo je součástí
populární kultury. Ten, kdo si osvojí tento úhel pohledu na text je následně schopen
zhodnotit jeho popkulturní hodnotu a text jako její součást číst.
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