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1  Úvod

Novele Příliš hlučná samota, jednomu ze stěžejních děl Bohumila Hrabala,

se dostalo v roce 2002 - tedy dva roky před Hrabalovými nedožitými devadesátinami

adaptace do komiksové podoby. K převodu z prozaického textu do textově-vizuálního

žánru komiksu se rozhodli francouzští tvůrci Lionel Tran, Ambre a Valérie Bergeová.

V Čechách předcházela českému vydání komiksové Příliš hlučné samoty multimediální

výstava v Památníku národního písemnictví, uspořádaná v roce 2004, kde francouzští

tvůrci komiksu prezentovali svoje dílo, vystavovali objekt Haňťův pokoj a promítali krátký

film snímající Haňtovy alkoholické vidiny. Rok poté, v roce 2005, vyšla komiksová

adaptace Příliš hlučné samoty v českém překladu Renaty Šagátové. V českém prostředí se

tímto dílem asi nejpodrobněji zabývala Svatava Urbanová ve svém pojednání Francouzský

komiks, který je součástí souboru studií Figury a figurace (Urbanová, 2010), věnující se

ilustracím a výtvarnému aspektu literárních děl vůbec. Ve výše zmiňované studii autorka

sleduje, „jak se francouzští tvůrci pokusili vyrovnat se syžetem a kompozicí a zejména

s narátorem, který se podílí na kompozici syžetu a zároveň je významný jako postava“

(URBANOVÁ  2010: 132). Urbanová chce prostřednictvím podrobného rozboru výstavby

komiksové verze upozornit na možnosti, kterými komiks jako žánr ve své kooperaci

obrazu s textem disponuje. Odhalením pestrého spektra výrazových prostředků komiksu

vlastních se snaží alespoň zčásti rozptýlit nedůvěru, kterou čeští čtenáři chovají ke

komiksové verzi Příliš hlučné samoty, neboť jsou přesvědčeni, že hrabalovskou poetiku,

založenou na osobitosti vypravěče, nelze komiksovými prostředky postihnout

(URBANOVÁ 2010: 134). Urbanová dále upozorňuje na poněkud odlišný přístup české a

zahraniční veřejnosti ke komiksu jako k žánru: „V českých akademických kruzích panuje

zbytečná nedůvěra a skepse k obrazovým knihám, k albům a komiksům, preferuje se

literární realizace, v zahraničí se vizuální složka narativu bere na vědomí s větší

samozřejmostí a připouští se, že se obrazem a slovem mohou vyjádřit mnohdy značně

složité vztahy ve světě“ (URBANOVÁ 2010:  134). Současná postmoderna si složitost

vztahů ve světě, a tím i nesnadnost či dokonce nemožnost objevit jedinou pravdu

uvědomuje.  Jak si ukážeme v této práci, komiks, sám založený také na určité pluralitě

(tentokrát zobrazeného versus řečeného, tj. obrazové versus textové složky) může

poskytnout vícehlediskový pohled na svět a je třeba s ním počítat jako se svébytným,
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plnohodnotným médiem, které má v současném světě, potažmo v současném umění , své

opodstatněné místo.

V této práci se budeme snažit ověřit, zda dokáže tato komiksová adaptace svými

prostředky postihnout tak náročný umělecký obraz, jak ho vytvořil Bohumil Hrabal.

Samozřejmě je třeba přihlížet ke způsobu zpracování, ke kterému se autoři Tran – Ambre

– Bergeová rozhodli. Jejich adaptace si neklade za cíl vyzdvihnout pábitelskou výřečnost

Hrabalových postav ani určitou komiku, kterou s sebou řečené příhody nesou, ale spíše

se soustřeďuje na celkovou atmosféru, dojmy, citovost. Respektujíce tuto skutečnost,

budeme sledovat především působení specifických prvků komiksu na sémantickou,

stylistickou a celkově uměleckou stránku Hrabalovy Příliš hlučné samoty. Pozornost bude

tedy věnována především prvkům komiksu, jako jsou panely a jejich velikost, tvar

a rozložení, dále bubliny a především celková kooperace textové a obrazové složky.

Kromě zkoumání způsobu převodu Hrabalova uměleckého výrazu bude potřeba zaměřit

se i na určité časové a kulturní posuny, které jsou pro adaptace přirozené, pro čtenáře

však mnohdy zajímavé; v případě Příliš hlučné samoty obzvlášť, neboť se jedná

o francouzskou adaptaci českého originálu, kdy je navíc vznik obou verzí od sebe oddělen

nezanedbatelnými téměř třiceti lety.

2  Staré a nové Samoty

2.1  Hrabalova Příliš hlučná samota

2.1.1  Prostředí vzniku Příliš hlučné samoty

Francouzští autoři Tran a spol. se rozhodli adaptovat dílo, které vznikalo v českém

prostředí 70. let, tedy v období, které znají západoevropské společnosti jen skrze

exilovou, příp. samizdatovou literaturu a prostřednictvím skrovných zpráv, které se

dostaly přes cenzuru za hranice země. V nesvobodném prostředí normalizace cítilo

mnoho spisovatelů potřebu vyjádřit svoji nespokojenost, často tito také chtěli bojovat

proti režimu prostřednictvím apelů, více či méně skrytých do své tvorby. To je posouvalo

za hranice oficiální literatury, do samizdatových edic, do ilegality. Někteří spisovatelé, již

se nechtěli podřídit nárokům oficiální literatury, se rozhodli svoji zemi podporovat sice na
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dálku, ale ve svobodě. Odejít do zahraničí se z těchto důvodů rozhodla řada významných

spisovatelů, jako např. Josef Škvorecký, Arnošt Lustig či Milan Kundera. Bohumil Hrabal

však Československo opustit nehodlal, neboť se „ve své zemi cítil vždy svobodný“

(GRAFNETTEROVÁ 2002: 37), a to i přesto, že „po roce 1970 nesměl několik let oficiálně

publikovat; vydávání jeho děl mu zprostředkovávali v necenzurované podobě v samizdatu

nebo v zahraničí přátelé“ (JECHOVÁ 2005: 505). Režimu vadila na Hrabalově tvorbě

především jeho specifická poetika, neslučující se s tehdejšími požadovanými tendencemi

socialistického realismu, zejména pak netypický způsob, jakým se vyjadřoval k tématům

pro socialismus tak emblematickým a hodným důstojnosti, jako byly práce v hutích a válka

(JANOUŠEK 2007-2008: 486). „8. 1. 1975 vyšel v týdeníku Tvorba rozhovor s Bohumilem

Hrabalem, díky kterému bylo (částečně a omezeně) umožněno Hrabalovi publikovat. Na

Hrabalův rozhovor reagovali někteří spisovatelé jako na projev zrady: Ivan Jirous,

„Magor“, brzy po Hrabalově rozhovoru v Tvorbě zorganizoval na Kampě pálení

Hrabalových knih (MAZAL 2004: 209). Zdaleka ne všichni však chápali tento Hrabalův

skutek jako úskok a prohru. Ludvík Vaculík se k situaci vyjádřil takto: „Tvorba přinesla

Hrabalovi mnohá nepřátelství, někteří ho striktně odsuzovali, na Kampě pálili jeho knihy.

Ale my, co jsme dělali edici Petlice -  vůbec ne! My jsme v tom viděli náš úspěch, protože

Hrabal byl nepotlačitelný a ten režim ho musel uznat. Za rok potom mi Hrabal říkal: ,Stala

se podivná věc, oni mi chtějí vydat knihu, to je zrada!´ A já mu povídám: ,Jsme u cíle,

protože se jim nepodařilo vás potlačit! Ten stát najednou musel najít způsob, jak se

k těmto spisovatelům zachovat!´ (MAZAL 2004: 210, [Rozhovor s Ludvíkem Vaculíkem z r.

1999]). Hrabalovi se tedy podařilo uchránit si díky jistým ústupkům svoji svobodu psaní,

což bylo pro něj to nejdůležitější: Rozsah jeho sdělení totiž svou hloubkou zdaleka

přesahoval politickou problematiku; Hrabal cítil potřebu sdělit víc, vyjadřovat se i

k univerzálnějším, všelidštějším, důležitějším tématům – filosofii, lidským a kulturním

hodnotám, věčnosti. Sám svůj tvůrčí a zároveň životní postoj vyjádřil takto: „Nejsem

emigrant ani vnitřní, ani vnější. Jsem emigrant do lidského nekonečna a věčnosti a to není

politický statut“ (GRAFNETTEROVÁ 2002: 36).
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2.1.2  Příliš hlučná samota

Téma „lidského nekonečna“ velmi silně vykrystalizovalo v Příliš hlučné samotě,

ve které je hlavní postava, pracovník ve sběrných surovinách, Haňťa, právě oním

„emigrantem“, který skrze moudrost načerpanou z knih určených k likvidaci vstupuje

do prostoru, kde se střetává s filosofy, s umělci, s dávnějším i se současnějším životem;

u lisu na starý papír, omámen silou myšlenek, vzhlíží ze sklepa vzhůru, až do onoho

„lidského nekonečna“. Haňťovy vzpomínky na jeho uplynulý život a meditace prokládané

parafrázemi myšlenek velkých filosofů jsou hlavní náplní Příliš hlučné samoty, jež je

rámována příběhem hlavního hrdiny, který tak obyčejnou a „podřadnou“ věc, jako je

lisování starého a špinavého papíru, povyšuje na umění. Svou práci u lisu vykovává

s láskou k moudrosti knih, s úctou k lidskému tvoření a s až otrockou pečlivostí

a neutuchajícím zaujetím. Taková práce je však pomalá, neefektivní a do světa, ve kterém

musí Haňťa žít, už se nehodí. Tři dny potom, co Haňťa uvidí moderní, vysokovýkonnostní

lis, je nucen opustit svoji milovanou práci a postoupit ji členům socialistické brigády, kteří

slisují papír mnohem rychleji a efektivněji, ale bez jakékoli úcty k literatuře nebo

k hodnotám vůbec. Haňťa, otřesen novým, neosobním pracovním přístupem, běduje:

„[...] brigáda socialistické práce tady v Bubnech je každý den ažůr, teď všichni pracují, jsou

opálení a slunce zvyšuje při práci snědost jejich řeckých těl, nejsou ani trošku roztřeseni

z toho, že o dovolené pojedou do Helady, aniž by co věděli o Aristotelovi, Platónovi

a Goethovi, prodloužené ruce antického Řecka, klidně pracují a dál vyškubávají jádra knih

z desek a házejí zděšené a hrůzou naježené stránky na běžící pás, tak lhostejně a klidně,

aniž by prožívali všechno to, co taková kniha znamená, přece někdo musel tu knížku

napsat, někdo ji musel opravovat, někdo ji musel přečíst, někdo ji musel ilustrovat, někdo

ji musel vysázet, někdo ji musel korigovat a někdo ji musel znovu přesázet a někdo ji

musel zase korigovat a někdo ji musel definitivně vysázet a někdo ji musel dát do stroje

a někdo ji musel znovu přečíst ve vývěskách už naposledy a někdo ji musel znovu dát do

stroje a vývěsku za vývěskou dát do dalšího stroje, který knihu svázal, a někdo musel brát

ty knihy a sestavit z nich balík a někdo musel napsat za knihu a za všechnu práci na knize

účet a někdo musel o knize rozhodnout, že není ke čtení, a někdo musel knihu zatratit a

dát příkaz, aby šla do stoupy, a někdo musel knihy uložit do skladu a někdo musel knihy

naložit znovu na náklaďák a někdo musel přivést balíky knih až sem, kde dělníci a dělnice
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v červených a modrých a žlutých a oranžových rukavicích vytrhávají vnitřnosti knih

a házejí je na běžící pás, který hluše, ale přesně trhavými pohyby odnáší zježené stránky

pod gigantický lis, který je presuje do balíků, a balíky jdou do papíren, kde z nich se udělá

nevinný, bílý, literami neposkvrněný papír, aby na něj byly natištěny další a nové

knihy[...]“ (HRABAL 1989:76-77).

Koloběh věčného vzniku a zániku knih udávaný tempem lisu, to je ono Haňťovo

„progresus ad futurum, regresus ad originem“. Jeho smutek však vyplývá z neúcty k tomu,

jak nová společnost, nová doba nakládá s velkými i s malými dějinami (vždyť každá kniha

si už svým vznikem vytváří historii), a z faktu, že pokora a hluboký prožitek musí ustoupit

odlidštěnosti, zjednodušení, zploštění všeho hlubokého. V Hrabalově Příliš hlučné samotě

lze tedy nalézt dvě polohy: v jedné se poukazuje na tehdejší politickou situaci, kdy „čtvrtý

stav se vylidnil, [...], dělníci zespoda šli do nadstavby a zase univerzitně vzdělaní pracují

jako dělníci“ (HRABAL 1989: 29) a kde radost, píli a úsilí reprezentuje socialistická brigáda,

v poloze druhé,  pro Hrabala asi podstatnější (protože trvalejší), se odkazuje na obecné

společenské změny, na vzniky a zániky, na přerody. Hrabal o svém díle říká: „Hlučná

samota je [...] vrchol mé zralosti. Nesnažil jsem se tam psát způsobem mně vlastním nic

jiného, než že jistá epocha končí a nová nastává. Že v tom Haňťovi, který byl zvyklý dělat

postaru, všecko rukama, s přicházejícími stroji že se zlomila celá jedna epocha u nás. Je to

myšleno realisticky a přitom je to i symbolické. [...] Takže v té Hlučné samotě je vyjádřeno

to jisté místo, kdy jedna epocha se zlomila a druhá nastává, což se ve vývoji lidské

společnosti [...] neopakuje tak často [...]“ (MAZAL 2004: 329, cit. HRABAL 1990: 87).

V roce 1984 (tehdy byla Příliš hlučná samota publikována dosud jen v okleštěné

verzi spolu s povídkou Něžný barbar ve svazku Kluby poezie) apeluje Helena Kosková

v exilovém časopise Svědectví na československá nakladatelství, aby byla Příliš hlučná

samota vydána v původní podobě. Ve svém článku ale také zdůrazňuje bipolaritu

Hrabalova textu: „Hrabal vyjadřuje, podobně jako v Městečku, ve kterém se zastavil čas,

obecně pociťovaný strach, že jsme svědky zániku celé jedné epochy středoevropské

kultury, jejíž přirozenou součástí je i jeho vlastní dílo. Je zajímavé, že se tyto Hrabalovy

obavy dokonale shodují s názorem Milana Kundery, který se obdobným problémem

zabývá ve své Knize smíchu a zapomnění, v románu Nesnesitelná lehkost bytí i ve své

publicistice. U Hrabala stejně jako u Kundery může být tato otázka vnímána i obecněji,



7

jako krize celé naší civilizace, ve které historie a kultura hrají neustále menší roli“

(KOSKOVÁ 1984: 781). Právě tuto obecnější polohu z Hrabalova díla excerpovali

francouzští adaptátoři Příliš hlučné samoty. Scénárista Lionel Tran ve své předmluvě

k českému vydání komiksu píše o svých východiscích: „Pro nás je Příliš hlučná samota spíš

svědectvím o přechodu z jedné éry do druhé než výpovědí o komunistickým režimem

potlačovaném svobodném myšlení (takovýto výklad by dnes z románu dělal spíš historický

dokument). Je to svědectví o přechodu násilném, který drtí všechno a všechny, kteří byli

součástí starého světa. Bohumila Hrabala, jenž byl prostřednictvím vyprávění strýce

Pepina svědkem přerodu rakousko-uherské monarchie v novou Evropu, téma zániku

jednoho světa vždycky uchvacovalo. Příliš hlučná samota, jejíž hrdina, ačkoli v rukou drží

klíč ke starému světu, není s to pochopit proměňující se svět okolo sebe, a je tedy

odsouzen k záhubě, se tak stala vrcholným literárním dílem. A čím jsou společenské

proměny, postihující dnes velkou část naší planety, násilnější, tím je hloubka a přesnost

tohoto díla zřetelnější“ (TRAN – AMBRE – BERGE 2005: 7).

Francouzští adaptátoři se tedy rozhodli převést Příliš hlučnou samotu

do komiksové formy a díky nadčasové platnosti tématu hledání smyslu bytí v stále více

odlidštěném světě ji aplikovat na současnou dobu.

2.2  Jak vznikala komiksová Příliš hlučná samota

Převést román Příliš hlučná samota do komiksové podoby se rozhodli tři

francouzští umělci: Autor a scénárista komiksů Lionel Tran, komiksový kreslíř Ambre

a fotografka Valérie Berge. Komiksová adaptace nebyla však jedinou jejich reakcí

na Hrabalovo dílo: Před vydáním komiksové Příliš hlučné samoty uspořádali tito umělci

také multimediální výstavu, která se konala nejprve v jejich domovském městě Lyonu,

u příležitosti oslav nedožitých devadesáti let Bohumila Hrabala v květnu 2004 pak

i v Libeňské synagoze v Praze. Součástí výstavy byl „krátký film reprodukující Haňťovy

alkoholické vidiny“ (ŠOTOLOVÁ 2005) a instalace objektu Haňťův pokoj. O instalaci

a o tom, jak má na její účastníky působit, řekl Lionel Tran, že „(instalace) multimediálně

znovu vytváří svět románu v místě, kde Hrabal pracoval. Poté, co návštěvník projde

branou z knih, získá pocit, že vstupuje do Haňťova monologu. Před ním se objeví Haňťův
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pokoj, v němž jsou nad postelí navršeny tisíce knih zachráněných před zničením, kdežto

Libeňská synagoga je přetvořena v jeden gigantický lis“ (TRAN 2004: 12). Multimediální

projekt,  započatý výstavou,  byl pak u nás dovršen vydáním komiksu Příliš hlučná samota

v roce 2005 v nakladatelství Maťa (ve Francii komiks vyšel v roce 2002 v nakladatelství

6 Pieds Sous Terre ).

Hledání podkladů pro adaptaci, a to jak materiálních zdrojů, tak i myšlenkových

inspirací, trvalo několik let. Renata Šagátová, překladatelka komiksové Příliš hlučné

samoty do češtiny, vysvětluje volbu výběru prostředí, v němž se měl příběh odehrávat:

„Atmosféra románu odehrávajícího se v Praze byla nově interpretována díky fotografiím

dělnických čtvrtí Lyonu, města, jehož podoba s Prahou je často zmiňována“ (ŠAGÁTOVÁ

2004: 13). Šagátová dále poznamenává, že „exteriéry lyonských městských čtvrtí Svatý Jiří

a Svatý Jan navozovaly pražskou atmosféru už v Kaufmanově filmové adaptaci románu

Milana Kundery Nesnesitelná lehkost byt1í“ (tamtéž). Výtvarník Ambre kreslil obrázky

do komiksové adaptace podle fotografií Valérie Berge, která vhodná místa pro své snímky

hledala v zapomenutých lyonských zákoutích. Ambre pak pomocí fotokopírky měnil

velikost fotografií, v překreslených snímcích zvýrazňoval oproti originálním fotografiím

některé detaily a do obrázků zaváděl i nové prvky, které umožňovaly použít předlohu

vícekrát, aniž by se více obrázků stávalo identickými. Ambre zvolil kresbu v odstínech šedi;

svojí technikou (realizovanou perem a inkoustem) se snažil napodobovat grafiku - rytinu

na kovové desce. Využití šrafování navozuje dojem až impresionistické rozpitosti; nejasné

jsou nejen kontury, zastírající pak tváře a předměty, ale místy i celé obrazy, které nabývají

abstraktního rázu.  Šedě odstíněná, rozpitá, avšak propracovaná a neschematická kresba

pak ve výsledku navozuje tíživou a niternou atmosféru: Příliš hlučnou samotou jsem chtěl

vyjádřit něco realistického, ale i něco, co by mělo zahrnovat mentální dimenzi. Ocitáme se

v Haňťově hlavě, v jeho vnímání“ (ŠAGÁTOVÁ 2004: 14).

Zatímco Bergeová a Ambre čerpali pro výtvarnou stránku adaptace inspiraci

v exteriérech lyonských městských čtvrtí, pro scénáristu Trana bylo důležité najít si vzor

pro typizaci hlavního hrdiny Haňti: Vyhledávaje atmosféru zastaralosti, která je pro Příliš

hlučnou samotu jedním z hlavních motivů, rozhodl se Tran pracovat jako dělník dva roky

v státní tiskárně v Lyonu, aby tak „získal osobní zkušenost s prostředím a všedním

                                                          
1
 Nesnesitelná lehkost bytí, režie Philip Kaufman, USA, 1988
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životem, jak ho Hrabal popisoval“ (ŠAGÁTOVÁ 2004: 14). Tranovi se opravdu podařilo

v pracovním kolektivu tiskárny najít odlesk Haňťovy věrnosti k práci, která už v dnešním

světě ztrácí svoji váhu: „Jmenoval se Gérad Bariquant. Když jsem se tam byl podívat

naposledy, bydlel v přívěsu na dvoře tiskárny. Z dvanácti lidí tam zůstali tři, ostatní už jsou

v penzi, a tiskárna se zavírá, protože to, co se tam tisklo, se teď tiskne v zahraničí, protože

je to levnější“ (TRAN –  PAVELKA 2003: 3). Snažíce se naznačit směr, kterým se rozhodl

zpracovat ladění Příliš hlučné samoty, scénárista Tran vysvětluje: Hlavní problém této

adaptace podle mě spočívá v zachování lehce surrealistického a humorného tónu

vyprávění. Myslím si, že není možné ukázat groteskní stránku většiny příhod, aniž bychom

se vyhnuli směšnosti, a tak bych raději dal přednost jejich podstatnému potlačení,

abychom se mohli soustředit na citové prožívání postav“ (TRAN 2004: 20).

Z komiksové adaptace se tedy velkou měrou vytratila jakási hrabalovská

„komičnost“, často založená na bizarní, avšak hluboce básnické představivosti, která

tryská z proudu vyprávění Haňťových vzpomínek a přemítání. Zůstala tu však existenciální

tíseň; obava ze ztráty nutnosti duchovního aspektu, bez něhož ztrácí lidská bytost i svět

svůj smysl a podstatu. Toto téma se zdá samo o sobě dost závažné a nosné na to, aby

fungovalo v komiksové adaptaci bez doprovodu komických prvků: jinak by se snad mohlo

stát, že obrazový prostor nedokáže vedle sebe pojmout dva tak odlišné póly;

melancholická tragika s „pábitelským“ nadhledem a úsměvností by se možná mohly těžko

snášet. (Jako by snad naprosto přirozená symbióza těchto dvou prvků byla možná jen

prostřednictvím „hořce šťastného“2 vyprávění Bohumila Hrabala.

I když se snad z komiksové adaptace vytratil onen lehce humorný tón, Hrabalovu

originálu ostatně vlastní, s jinými typicky „hrabalovskými figurami si, zdá se, komiksová

Samota v mnohých případech poradila.

                                                          
2
 Výraz jsem pro jeho výstižnost převzala z názvu knihy Susanny Roth Hlučná samota a hořké štěstí Bohumila

Hrabala (Praha : Pražská imaginace, 1993).
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3  Postavy jako symboly a prostředky k možným kulturním interpretacím

3.1  Interpretace postav jako ukázka stavu kulturního povědomí

Tato kapitola nám představí postavy komiksové adaptace Příliš hlučné samoty,

resp. způsob, jakým jsou zobrazeny. Úvodem je třeba předeslat několik faktů:

Při interpretaci způsobu zobrazení první skupiny postav (tj. Haňti, jeho strýce a dále jeho

kolegy – spisovatele) jsem svůj výklad zakládala v počáteční fázi na reakcích české

publicistické veřejnosti, která poukazovala na podobnosti postav se známými osobnostmi

české i francouzské společnosti; mnoha lidem (nejen z okruhu publicistů, ale i četné

skupině čtenářů včetně mé osoby) připomíná postava Haňti někdejšího českého

prezidenta Václava Havla (srov. např. ŠOTOLOVÁ 2005). V jiném článku, v rozhovoru

Zdenko Pavelky s Lionelem Tranem, se Pavelka táže tentokrát na podobnost Haňti

a francouzského herce Phillipa Noireta, představitele Haňti ve francouzsko-česko-

německém koprodukčním filmu Příliš hlučná samota režisérky Věry Caisové z roku 1994

(TRAN - PAVELKA 2003: 3). Tran se v článku k podobnosti Haňti a Noireta nijak

nevyjadřuje, jen podotýká, že o filmu věděl, ačkoli ho neshlédnul (tamtéž).

Otázka záměrných či nezáměrných podobností tak zůstávala nadále

nezodpovězená; velice reálný způsob zobrazení postav v komiksové adaptaci vybízel

hledat podobnosti i u jiných figur, než je Haňťa. Při pátrání po genezi postav jsme

se zaměřili na okruh Hrabalových přátel a pro něj inspirativních umělců. Níže zmiňované

teze interpretující genezi ztvárnění postav vyplývaly z „hrabalovského diskurzu“ vcelku

přirozeně. Přesto však bylo třeba tyto předpoklady ověřit, a to u co nejdůvěryhodnějšího

zdroje: Podařilo se mi kontaktovat přímo kreslíře Ambreho, který postavy v komiksu

ztvárnil. Ambre upozornil, že žádná z postav kromě Haňťova strýce (která je inspirovaná

strýcem Hrabala) nemá svůj základ v jakékoli známé osobnosti: Haňťův obličej byl kreslen

podle tváře přítele Lionela Trana, postava spisovatele - profesora je shodná s podobou

otce Valérie Berge, spoluautorky komiksové Příliš hlučné samoty, tvář Frantíka Šturma je

inspirovaná neostrým fotografickým portrétem jednoho Ambrova slovinského přítele

(AMBRE – LANDOVÁ 2012).

Kapitolu vykládající genezi ztvárnění postav podle českého kulturního vzorce, která

by se bez tohoto úvodu mohla jevit jako spekulativní, jsem zařadila do této práce
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z několika důvodů: zdá se mi podstatné uvést situaci ohledně výkladu geneze ztvárnění

postav na pravou míru právě proto, aby se zohlednilo Ambrovo výtvarné východisko a aby

se lépe ukázalo, jak snadno spekulativní výklady podobného druhu vznikají3.

V souvislosti s možností interpretace francouzské adaptace Hrabalova textu

českým čtenářstvem je zajímavé upozornit na pojem transkulturace, tedy přechod (v

našem případě adaptovaného díla) z jedné kultury do jiné. Transkulturaci (a vůbec obecně

adaptaci)  se věnuje Linda Hutcheon v knize A Theory of Adaptation. Hutcheon tvrdí, že

„skoro vždy doprovází adaptaci posun v politické vázanosti z adaptovaného textu do

„transkulturní“ adaptace. Kontext podmiňuje význam [...]“4 (HUTCHEON 2006: 145).

V českém prostředí vyvolává Hrabalovo dílo různé politické konotace, které – jak je vidět

na interpretačním omylu českých čtenářů – jsou v domácím prostředí pevně zakotvené,

což ale neznamená, že se jeví podstatné tvůrcům žijícím v jiné kultuře. Zajímavých

významů tím nabývá definice adaptace, kterou navrhuje Hutcheon: „Adaptace je to,

jakým způsobem se příběhy vyvíjejí a přeměňují, aby se přizpůsobily novým časům a

odlišným místům“5 (HUTCHEON 2006: 176). Kreslíř Ambre použil jako inspiraci pro

postavy Příliš hlučné samoty své známé a přátele – do díla tedy implantoval aktuální stav

své privátní „mikrokultury“ a zpočátku ho možná ani nenapadlo, že pro české čtenáře se

tu nabízí interpretace založená na vlastním kulturním povědomí, které ukazuje nejedno

zajímavé (ač sporné) zjištění.

3.1.1  Postava – reálný obraz versus ikona

Než se vydáme odhalovat významné osobnosti českého kulturního života,

udělejme si napřed malou exkurzi do McCloudovy knihy Jak rozumět komiksu, která nám

nabídne vysvětlení, jak určitý typ zobrazení postav v komiksu působí na čtenářovo

vnímání.

                                                          
3
 I když Ambre použil jako předlohu k postavám portréty svých známých, nelze vyloučit, že přinejmenším

osobnost Václava Havla, v zahraničí ostatně velmi známá, neovlivnila alespoň podprahově Ambreho
umělecká východiska.
4
 „Almost always, there is an accompanying shift in the political valence from the adapted text to the

„transcultural adaptation. Context conditions meaning [...]“ (HUTCHEON 2006: 145).
5
 „Adaptation is how stories evolve and mutate to fit new times and different places“ (HUTCHEON 2006:

176).
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Co se týče ztvárnění komiksových postav, velice důležitá je míra jejich ikoničnosti.

Je však třeba poznamenat, že vnímání pojmu ikon se u McClouda poněkud liší od chápání

ikonu v sémiotice a v lingvistické teorii: Např. podle Františka Čermáka je ikon „znak, který

je založený na vztahu podobnosti [...]“ (ČERMÁK 2007: 29). McCloud však používá pojem

ikon ve významu „jakékoli zobrazení, které má znázorňovat osobu, místo, věc nebo

myšlenku“ (MCCLOUD 2008: 27). Vztah podobnosti tedy McCloud v tomto případě

nevyzdvihuje, spíše podle něj míra ikoničnosti odpovídá míře schematičnosti. To, do jaké

míry jsou postavy zobrazeny abstraktně, nebo naopak reálně, značně ovlivňuje, jak

příjemce vnímá svět uvnitř komiksu, jaké má o něm představy a jak moc se s postavami

ztotožňuje. Rozhodneme-li se vyobrazit komiksovou postavu, máme přitom na výběr,

na jakém místě v pomyslné přímce reality a abstrakce bude zakotvena. Krajní bod

na straně abstrakce přitom představuje karikatura, fungující na principu "zesílení pomocí

zjednodušení" (MCCLOUD 2008: 30). Jednoduchost pozbývající detaily (MCCLOUD 2008:

30-31) nám umožní zprostit se indicií, které by nás zavedly do úvah o možných významech

různých kontextů, určovaných třeba právě specifickými rysy. Karikatura nám tedy

poskytuje naopak obraz zbavený vedlejších významů a koncentruje se na univerzálnost

(MCCLOUD 2008: 31). Dívajíce se na karikaturu pozbývající specifických rysů tváře, máme

o postavě pouze nejasné vědomí, podobně jako si dokážeme představit pouze nejasně

svůj vlastní obličej. Dochází k tzv. "maskovacímu efektu" (MCCLOUD  2008: 44-45). Tím

se s postavou ztotožníme, sžijeme, prožíváme příběh s ní. Pokud je naopak postava

realistická, prokreslená, determinovaná určitými typickými rysy, naše pozornost

se soustředí na její vzhled, a ten do jisté míry určuje pohled, kterým na příběh nahlížíme.

McCloud varuje, že soustředíme-li se příliš na posla, poselství nám zčásti uniká (MCCLOUD

2008: 37). K takové situaci může pochopitelně dojít, pokud bude postava zobrazena sice

realisticky, nebude-li nám však připomínat postavu již známou. V takovém případě se pak

stane, že na postavu, na děj, nebo dokonce na dílo jako na celek nahlížíme již s jistým

úsudkem, který naši percepci do jisté míry modifikuje.

Postavy v komiksové Příliš hlučné samotě se dělí podle míry abstrakce resp.

reálnosti do několika skupin. Toto dělení je ovlivněno především jejich důležitostí a také

úlohou, kterou v příběhu sehrávají. Pokusme se nyní charakterizovat, jakým způsobem

Tran postavy výtvarně pojal, přičemž nejprve rozdělíme hrdiny do několika skupin,
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determinovaných jejich podobnou úlohou (podobností vnitřní) paralelně s vzhledovou

příbuzností (podobností vnější). Postavy lze rozdělit do skupin následovně: První skupinu

tvoří hlavní hrdina Haňťa a jeho nejbližší přátelé a známí: strýc, jeho kolega - "profesor -

spisovatel" a přítel Frantík Šturm. Druhou skupinu představují Haňťovy lásky, Mančinka

a cikánka. Další skupina je tvořena postavami více i méně důležitými, pro které je však

společné vytváření prostředí příběhu, kterému svou přítomností dodávají jakýsi kolorit:

Postavy cikánek navštěvujících Haňťu ve sklepě, jejich "pasák" a metař (v příběhu jako

postava nejedná ani se nijak neprojevuje, není důležitá, jde spíše o "dekoraci"). Jako

postavy spíše bez stylizace by se daly chápat siluety pracujících lidí, člověka procházejícího

se po mostě nebo na přímce abstrakce - realita asi uprostřed zakotvená postava

výčepního. Co se týče zařazení, poněkud nejednoznačně vyznívá postava Haňťova šéfa,

jejíž tvář halí jakási maska evokující snad až expresionistickou úzkost (kterou v Haňťovi

probouzí právě šéfův neustálý křik).

3.1.2  Postavy jako osobnosti české kultury – transkulturní dezinterpretace

Výrazně expresivně vyhlíží i tvář Frantíka Šturma, kostelníka od svaté Trojice.

Vnější i vnitřní deformovanost jeho tváře by mohla odkazovat svou vnějškovou,

povrchovou nesouměrností a „ošklivostí“ k Hugovu zvoníku od Matky Boží, nebo může

tato pokřivená tvář korespondovat s Frantíkovým pohledem na osudy Ikara a Ježíše,

oproti běžnému povědomí poněkud  modifikovaným: Frantík Šturm věří, že předchůdcem

Ježíše byl Ikaros a že „Ježíš raketou atlas, tahem sto osmdesáti tun, byl vynesen

na oběžnou dráhu kolem Země, kde kraluje podnes“ (TRAN – AMBRE – BERGE 2005: 13).

Českému čtenáři však může Šturmova protáhlá tvář s brýlemi připomínat především

básníka a překladatele Egona Bondyho6, jehož ztvárnění v komiksu (budeme-li vycházet

z výše zmíněné „české kulturní interpretace“) by bylo nasnadě: Egon Bondy nejen že byl

zmíněn v Hrabalových knihách Něžný Barbar a Morytáty a legendy, ale také jako první

v Čechách přeložil knihu myslitele Lao-c´, Tao te ťing, tedy tzv. Knihu ctnosti, na kterou se

často v Příliš hlučné samotě odkazuje. Koresponduje-li postava Frantíka Šturma

s francouzskou postavou Hrbáče či s Egonem Bondym, nemůžeme jednoznačně určit;

                                                          
6
 Srov. fotografie v Příloze 1/ 2, s. 7.
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skutečnost, že je určitá skupina postav v komiksu inspirovaná jinými postavami, a to ne

literárními, ale dokonce naprosto reálnými, se zdá (podotýkám – po výše uvedeném

„metodickém“ úvodu - pouze a jen zdá) takřka neoddiskutovatelná. Jedná se o ztvárnění

hlavní postavy Haňti, jeho strýce a jeho kolegy – spisovatele.

Zadíváme-li se na postavu Haňti, na první pohled nás upoutá nápadná podobnost

s Václavem Havlem, první českým prezidentem a jedním z prvních mluvčích Charty 77,

který je chápán nejen v Čechách, ale také po celém světě jako symbol odboje proti

nesvobodě komunistického režimu. Potřeba svobodného myšlení (spíše však nevztahující

se na politický diskurs), je v Příliš hlučné samotě jedním z hlavních motivů; osobnost

Václava Havla je navíc asi první, která se vybaví občanům v zahraničí, ve Francii zvlášť:

Lenka Grafnetterová, zabývající se ohlasem Hrabalových děl ve Francii, spoluautorka

knihy Jak čtou Češi, Francouzi a Němci Hrabalova Anglického krále (2009), ve své

diplomové práci, věnované také této problematice, řadí Havla, Hrabala a Kunderu mezi

české osobnosti, jejichž hlas má pro Francouze největší autoritu (GRAFNETTEROVÁ 2002:

38).

Dalšího z původních mluvčích Charty 77, významného filosofa Jana Patočku, zase

nápadně připomíná Haňťův „kolega – spisovatel“7. Jak je vidět, český čtenář by nalezl

v mnoha postavách francouzské adaptace svoji vlastní interpretaci, pro niž je klíčem

pojem svobody, chápané navíc v československém kontextu. Ambrovo vyjádření, které

zařazuje postavy do sféry pro české čtenáře anonymních lidí, není však důvodem

ke zklamání: pro českého čtenáře mohou být postavy nadále zástupnými znaky sdělení,

které si z Příliš hlučné samoty chtějí odnést.

                                                          
7
 Srov. fotografie v Příloze 1/ 2, s. 8.
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3.2 Postavy jako symboly

3.2.1  Mančinka

Na zcela jiném principu jsou ztvárněny postavy Haňťových lásek, Mančinky a malé

cikánky. Když Haňťa v komiksové verzi vzpomíná na Mančinčin osud, jeho vyprávění

provází v panelech modlitební obrázek snímání Krista u hrobu8, což koresponduje

s osudem Mančinky, poznamenaným trapnými událostmi (scéna na vesnické tancovačce

a o pár let později choulostivá příhoda při návratu z lyžování). V originální, Hrabalově

verzi, Haňťa přemítá: „… a já jsem najednou věděl, že je to druhá kapitola ze života mé

Mančinky, které je souzeno, aby podržela svoji hanu, aniž by znala svoji slávu“ (HRABAL

1989: 37). K tomuto ztvárnění Mančinky Trana možná inspiroval závěr vyprávění

o Mančince v Hrabalově originálu: „Rozevřel jsem Kanonickou knihu ctnosti, našel jsem

stránku a jako kněz jsem otevřenou knížečku položil na obětní oltář, do samotného srdce

koryta, mezi vystlaný hnusný papír z pečiváren a od cementových pytlů. Stisknul jsem

zelený knoflík, který hrnul před sebou tu makulaturu smíšenou se štampfem, a díval jsem

se tak, jako když se v zoufalé modlitbě tisknou a zavírají do sebe prstama ruce, jak čela lisu

stiskla Kanonickou knihu ctnosti, ze které se mi vyloupl vzdálenou asociací portrét jisté

výseče ze života krasavice mé mladosti, Mančinky“ (HRABAL 1989: 38). Haňťa tedy lisuje

vznešenost, ctnost a krásu reprezentovanou stránkou z knihy myslitele Lao - c´ zároveň

s odpadem, a výsledná směs krásy a hnusu, duchovna a fyzičnosti, ideálů a pragmatické

reality vyvolá Mančinčin obraz. Zatímco v originále lze tak chápat lis jako prostředek pro

syntézu prvků určujících osud Mančinky, v komiksu je to veličina, ke které se obrázek

umučeného Krista nenávratně blíží, aby se tak dovršil osud mučedníka. Obrázek, vystaven

do konfrontace s lisem, působí křehce a zranitelně, ukazuje, jak je lidský život a jeho osud

lehce zmařitelný, odsouzený ke zkáze nebo alespoň k degradaci. Na dalších panelech pak

ještě zahlédneme, jak padá obrázek do stoupy, paralelně s Mančinčinou hrdostí

a důstojností. V komiksu je tedy obrázek představován jako symbol lidského života

a osudu; v kombinaci s lehkostí a s neodvratnou jistotou, se kterou směřuje do stoupy,

pak velice věrně vystihuje Mančinku i předurčenost jejího života.
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3.2.2  Cikánka

Podobně symbolicky je zobrazena i druhá, pozdější Haňťova láska, cikánka; mohli

bychom však spekulovat, zda se v případě zmínění cikánky jedná o skutečném zobrazení.

Cikánka potkala Haňťu jednoho dne na ulici a jednoduše se rozhodla doprovodit

ho domů a od té doby s ním žít. Haňťa si na cikánčinu přítomnost, na lásku a bramborový

guláš zvykl, náhle však cikánka zmizí a on až mnohem později s hrůzou zjišťuje, že se její

život skončil v koncentračním táboře. V momentě, kdy Haňta na svou lásku vzpomíná, je

už cikánka mrtvá – ani v panelech po ní nenajdeme po celou dobu vyprávění žádné stopy,

a to i když sledujeme ulici, kde Haňťa cikánku potkal, byt, ve kterém žili, pravděpodobně

vidíme dokonce i nádobí, ze kterého jedli guláš. Cikánka však stále chybí. Objevuje se až

v pointě Haňťova vyprávění, kdy se dozvídáme o jejím konci v koncentračním táboře.

Na místo její postavy je však na snímku zobrazen jen střevíček, který po ní zbyl. Drobná,

elegantní dámská botka sice může připomínat pohádkové zmizení Popelky, v souvislosti

s textem uvedeným v předchozím panelu si ale lze spojit tuto jedinou cikánčinu botku

spíše s tisíci a miliony jiných bot, které vytřídili nacisté v koncentračních táborech, když

posílali (již zuté) oběti na smrt: „Spálili ji někde v Majdanku nebo Osvětimi v kremačních

pecích“ (TRAN – AMBRE – BERGE 2005: 53).

Na další straně komiksu (54) bezvládně leží, položená na zemi v lese, jakási figura -

snad cikánka, snad jen panenka. Její postavu už zarůstá křoví – postava jako by mizela,

byla pohlcována časem, který už dávno pro Haňťu minul a je oživován jen v jeho

vzpomínkách. Velice důmyslnou se stává perspektiva, ze které je snímek ležící figury

zabrán: Postavu sledujeme z jakési neurčité výše, a to ne pohledem lidským, ale spíše

odosobnělým, až strojovým, připomínajícím mašinérii koncentračních táborů. Skutečnost,

že je postava snímána shora, může vyvolat ve čtenáři určitou scénu, určitý motiv.

V komiksové adaptaci sice není o tom, jak cikánka s Haňťou pouštívala draka, ani zmínka,

v Hrabalovu originále je však představa, že Haňťova láska jednou vyletí do nebe,

rozvedena takto: „A pak jsme seděli a já jsem povoloval režné nitě a dal jsem cikánce

podržet draka na nebi a cikánka křičela, že drak ji vytáhne na nebesa, že cítí, že letí vzhůru

do nebe tak jako Panenka Maria[...]“ (HRABAL 1989: 66).

                                                                                                                                                                               
8
 Jedná se o mědirytinu Albrechta Dürera Kladení do hrobu, 1497 – 1500.
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3.2.3  Prostředí: zastaralost a globalizace

Z hlediska výtvarné podoby poslední ucelenou skupinu postav tvoří cikánky a jejich

pasák. Způsob, jakým jsou výtvarně ztvárněny, koresponduje s prostředím, jak ho vidí

Ambre – Bergeová – Tran: „Pro Trana a jeho přátele je dominantní postava Haňti v obrazu

imaginární Prahy“ (TRAN – AMBRE  – BERGE, cit. MAZAL  2005: 5). Jak už bylo řečeno

v kapitole věnované genezi komiksové adaptace Příliš hlučné samoty, autoři se snažili

projektovat prostředí Prahy skrze záběry z francouzského Lyonu, přičemž soustředili

pozornost na dělnické čtvrti – zašlá a poněkud zdevastovaná místa, která snad měla

poněkud korespondovat s Prahou (především s libeňskou čtvrtí, která byla

pravděpodobně inspirativní pro výběr prostředí Hrabalova příběhu 9). Francouzští autoři

z obrazu někdejší Prahy a dělnických čtvrtí Lyonu excerpovali především atmosféru

zašlosti a špíny, kterou Hrabalova Praha vyvolávala: časté jsou celostránkové panely,

na nichž je oprýskaná nebo rozbořená zeď nebo blok zchátralých činžovních domů. Autoři

se zaměřili na genia loci v obecném měřítku, typické pražské reálie ponechali stranou.

Co se týče zasazení příběhu do určitého časového rámce, s reáliemi – jakýmisi

„rekvizitami“ v prostředí, které zároveň v komiksu fungují jako důležité symboly,

se Ambremu – Bergeové – Tranovi podařilo vyvolat ono pnutí Příliš hlučné samoty, jež je

postaveno na kontrastech nového a zastarávajícího, mladého a starého, vitálního

a dosluhujícího.  Velice častým předmětem v panelech jsou sklenice – nacházíme je

v hospodě, kde si Haňťa pomáhá vstřebávat svoje myšlenky pitím piva, ale i u něj doma,

kde dotvářejí prostředí, ale především něco vypovídají o samotném hrdinovi. V hospodě

je Haňťa často zasazen do prostředí opanovaného lahvemi coca coly a popelníky

s anglickými nápisy („light up the night“), aby pak u něj doma, v pokoji se starými

patentními lahvemi, vynikla jeho nezpůsobilost pohybovat se v moderním, neustále

se globalizujícím prostředí.

                                                          
9
 Sedmá kapitola, věnovaná Haňťově návštěvě u lisu, je situovaná do pražské čtvrti Bubnů, která je svou

„industriální“ podobou a polohou na periferii s tehdejší Libní takřka identická.
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4  Prostředky komiksu a Hrabalovy figury

4.1  O formátu panelů

Podle Milana Jankoviče (JANKOVIČ 2005: 241) výsledná, třetí verze Příliš hlučné

samoty „se ustaluje v poloze oscilující mezi živou proměnlivostí vyprávění a monotónností

lyrického zpěvu“. Této oscilace je docíleno především „paralelizací za sebou jdoucích

promluvových úseků, paralelizací postupující v několika vrstvách, paralelizací

a návratností segmentů strhávající pozornost k sobě a komplikující pro vyprávění

charakteristický dynamický postup vpřed“ (JANKOVIČ 2005: 239). Haňťa má neustále co

říci, je strháván do víru svých myšlenek, chce svoje myšlenky sdělit, ale zároveň mu právě

jeho vytržení nedovolí sdělení vyřknout bez poetického zaujetí, bez neustálých návratů

k jednotlivým okamžikům, z nichž každý je pro Haňťu hoden zastavení a okouzlení.

Komiksová Příliš hlučná samota nepodcenila ani jednu rovinu Haňťova monologu; ani

epickou živost vyprávění, ani lyrickou monotónnost, ale v určitém typickém grafickém

zpracování tyto dvě složky zřetelněji oddělila: Haňťovy myšlenky proudí v jakémsi

pravidelném toku, v jeho mysli vyvstávají s lehkostí, klidem a především soustředěním

na to, aby si každou myšlenku vychutnal, prožil ji: „[...] protože já když čtu, tak vlastně

nečtu, já si naberu do zobáčku krásnou větu a cucám ji jako bonbón, jako bych popíjel

skleničku likéru tak dlouho, až ta myšlenka se ve mně rozplývá tak jako alkohol, tak

dlouho se do mě vstřebává, až je nejen v mým mozku a srdci, ale hrká mými žilami

až do kořínků cév“(HRABAL  1989: 9).

Pomalu plynoucí a rozplývající se Haňťovy myšlenky se zakotvují do obdélníkových

podlouhlých panelů, jež jsou většinou na každé straně tři (stejné velikosti) a rozkládají se

zleva doprava po celé stránce knihy. Sledujeme-li tedy komiks běžným způsobem (tj. čtení

zleva doprava), přes šířku stránky náš pohled nerozrušuje žádná škarpa (tj. „mezera mezi

panely, v níž se odehrává něco, co rozluštíme skrz ucelení – dva oddělené obrázky

se promění v jedinou myšlenku“ (MCCLOUD 2008: 66). „Škarpa slouží k simulaci času

a pohybu“ (MCCLOUD 2008: 69). Jinak řečeno, úlohou škarpy je postoupit čtenáři

(prázdný) prostor, v němž si pomocí své představivosti posune děj v čase a prostoru.

V Příliš hlučné samotě škarpy často chybí, a upozorňují tak na to, že tu nejde o dějovost,

ale o navození atmosféry dané myšlenky. Haňťovy myšlenky sdělené v podlouhlých
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panelech plynou, nechávají za sebou (a v nás) klidnou stopu. Podlouhlé obrazy

bez „rušivých“ škarp umožňují vychutnat si myšlenku, plně se do ní ponořit; zdá se, že tyto

meditace Haňťu nijak zvlášť nevzrušují a nevyrušují, což však zdaleka neznamená, že by

jimi nebyl omámen. Když však Haňťa zabloudí ve vzpomínkách k nějaké pro něj závažné

situaci, která ho rozrušuje, nebo když ho některá myšlenka zvláště uchvátí, panely tuto

změnu Haňťova rozpoložení opět signalizují: podlouhlé, „klidné“ panely jsou vystřídány

menšími, čtvercovými snímky – narůstá počet škarp, je vyžadováno čtenářovo zbystření,

čtenář je jakoby Haňťovým vyprávěním a exaltací „hnán dopředu“ – tím závratněji, čím je

frekvence snímků rychlejší. Rychlost toku děje je umocněna počtem škarp (jejichž prostor

může být ve čtenářově mysli vyplněn libovolným počtem dalších snímků), zejména pak ale

narůstajícím počtem reálných distinktivně oddělených panelů, jejichž výskyt přibližuje

komiksovou Příliš hlučnou samotu běžnému komiksovému jazyku.

4.2  Kooperace textu a obrazu

4.2.1  Perspektiva „vypravěče“

Celý Hrabalův román je koncipován jako monolog hlavního hrdiny Haňti. Hlavní

hrdina (prožívající) i vypravěč (primárně sdělující, v některých typech též prožívající) jsou

zde tedy jedním subjektem, na kterém závisí celé vypravování. Komiks tuto jednotu mezi

„prožívajícím“ a „sdělujícím“ tak důsledně nedodržel. Snímky zachycují různá prostředí,

ve kterých se Haňťa pohybuje (ať už reálně, nebo jen ve vzpomínkách a úvahách):

Z reálných prostředí vidí čtenáři Haňťův sklep, ulice města (imaginární Prahu) i hospodu,

kam chodí Haňťa na pivo. V Hrabalově románu Haňťa vypraví buď v minulém čase

(pro vzpomínky ostatně v čase typickém), nebo v prézentu, který má vyjádřovat jakousi

habituálnost děje, ne děj aktuální; tento prézens s habituálním příznakem vypovídá

mnohem více o tom, jaký Haňťa je, než o tom, co právě dělá. Haňťa nám každým úsekem

své promluvy odkrývá svoje názory, svoji povahu, cit. Nepohybuje se v bezčasí – když

mluví o smrti svého strýce, vyprávění začíná slovy „včera jsme pochovali strýce“  (HRABAL

1989: 56), často se vymezuje v časovém horizontu výpovědí („třicet pět let presuji starý

papír“), přesto však o jeho aktuálním konání ve většině případů naprosto nic nevíme.
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4.2.2  Text a obraz – dva světy a dva časy

Na rozdíl od rozložení časových vrstev v Hrabalově verzi umožňuje komiks

simultánní zrcadlení vnějšího světa (na který se váže rámcový děj) a světa vnitřního

(tj. světa Haňťových prožitků). Zatímco Haňťa mluví v Hrabalově Příliš hlučné samotě

prostřednictvím jakéhosi habituálního prézentu, který vypovídá spíše o Haňtovi

samotném než o právě probíhajícím ději, v komiksové Příliš hlučné samotě můžeme díky

spolupráci obrazové a textové složky sledovat Haňťovy myšlenky souběžně s aktuálním

dějem.   

Jako dobrá ukázka poslouží pasáž10, ve které Haňťa hovoří o konfrontaci se svým

šéfem (případ originální verze), nebo se přímo se svým nadřízeným  ocitá v konfrontaci

(případ komiksu). V obou verzích je Haňťa vyrušen z hlubokého přemýšlení svým šéfem,

který ho ponouká k větší pracovní aktivitě. Haňťa v originální verzi takovou situaci

zobecňuje: „[...] Proto jsem pořád v prodlení s prací, proto starý papír se tyčí na dvoře

až ke stropu zrovna tak, jako hora papíru v mým sklepě zasypaným otvorem ve stropě

pokračuje až ke stropu do dvora. Proto můj vedoucí se někdy hákem probořuje starým

papírem a otvorem volá na mne dolů s obličejem brunátným zlostí: „Haňťo, kde jsi?

Proboha nečum do knížek a dělej! Dvůr je zasypanej a ty si tam dole sníš a blbneš

na kvadrát! [...] otevírám ustrašené oči do jiného světa [...], protože já když se začtu, tak

jsem docela jinde, jsem v textu [...]“ (HRABAL 1989: 14). V této Hrabalově verzi se vine

Haňťovým monologem, plně prostupujícím a vyplňujícím celou knihu, tenká epická linka,

ve které Haňťův šéf nenachází pochopení pro filosofující duši svého podřízeného a dává

mu to verbálně („[...] nečum do knížek a dělej!“) i neverbálně („hákem se probořuje

starým papírem“) najevo. Čtenář ale díky přítomnému času s habituálním příznakem

nevnímá tento mikropříběh primárně jako děj, který se stal, ale jako děj, který vypovídá,

přičemž není nutné zabývat se tím, kdy se udál. Milan Jankovič ve své knize Cesty

za smyslem literárního díla (2005: 235) označuje čas, který Hrabal propůjčuje v Příliš

hlučné samotě Haňťovi, takto: „Tato hra (se smyslem o smysl) se odehrává ve střetnutí

s „neexistující přítomností“, která tak přestává být prázdným, pouze průtočným místem

proměny budoucnosti v minulost a stává se místem, kde“ vládne jen a jen rozhled“, kde

bytí ve své otevřenosti, v propojení všech svých časových extází se na chvíli vydává tomu
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nejvíce pomíjivému – prožitku [...]“. Komiksová verze ale nabízí pasáž s rozčilujícím se

nadřízeným hned ve dvou souběžných liniích: V linii textové (tzn. v Haňťových výpovědích)

-   v „myšlenkových bublinách“ – tj. v bublinách většinou bez spojovacích grafických prvků,

zachycujících promluvu totožnou s dominantním protagonistou a zároveň vypravěčem

příběhu se odráží to, co právě vidí, prožívá, nebo se zde reflektují jeho myšlenky, které ho

právě napadají. Do jeho rozjímání však surově vniká Haňťův nadřízený, který přerušuje

kontinuitu toku jeho myšlenek, promítaných též v panelech (např. Haňťa vidí dělníky –

tzn. že jsou vyobrazeni na panelu, ten je pak doprovázen myšlenkovými) bublinami11

„Mám je rád, tyhle lidi. / Vydržel bych se na ně dívat celé hodiny“ (TRAN  –  AMBRE  –

BERGE 2005: 10), při sumarizaci Haňťovy práce se na panelu objevuje lis: „Krvavý papír

z masny, ostré odřezky z fotografických ateliérů, obsahy košů z kanceláří, někdy dokonce

i pohřební věnec. / A já to všechno lisuju už třicet pět let ...“. (TRAN  – AMBRE  – BERGE

2005: 11).

Takovéto panely nás závádí do Haňťova myšlenkového světa a v aktuálním ději

se nemůžeme orientovat. V komiksové Příliš hlučné samotě se však objevuje i rámcový

děj, v tomto případě reprezentovaný přítomností postavy nadřízeného, resp. jeho hlasu,

který se snaží narušit kontinuitu Haňťova vyprávění: „A potom vidím, jak to odvážejí

třikrát týdně do papírny. / Tam dělníci, které jsem nikdy nepotkal, házejí mé dílo do louhů

a kyselin. / Třicet pět let pohřbívám knihy, dávaje jim poslední svátost, a tím dodávám

vznešenost této hanebné práci.“ (hlas šéfa): „Proboha Haňťo, přestaň aspoň na chvíli

čumět do těch knížek a dělej! Dvůr je zasypanej a ty tu blbneš na kvadrát!“, opět Haňťa:

„Za celých třicet pět let jsem si nevzal ani týden dovolené “ (TRAN  – AMBRE  –  BERGE

2005: 12). Na této sekvenci bublin vidíme, jak plyne Haňťovo myšlení a skrze hlas jeho

nadřízeného pokus o vyrušení myšlenkového toku, o vytržení z Haňťovy nepřítomnosti;

panel, který následuje hned za šéfovým výkřikem, však jasně signalizuje, že taková snaha

je marná, že Haňťa se nenechává vyrušit ani iritací svého šéfa a jeho myšlenky plynou

volně dál, aniž by se zalekly cizího hlasu nebo ho alespoň vzaly na vědomí. To, čeho

dociluje Hrabal prostřednictvím habituálního prézentu, tedy charakterizace Haňti jako

člověka setrvávající jen ve své, mimo realitu umístěné přítomnosti, „příliš hlučné samotě“,

                                                                                                                                                                               
10

 Viz Příloha 1/1, s. 1-2.
11

 Při citacích z komiksu volíme grafickou úpravu, kdy znak „/“ signalizuje předěl v rámci bublin, znak „//“
předěl v rámci panelů a znak „///“ začátek na další straně komiksu.
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je utvářeno v komiksu zavedením paralelního právě probíhajícího děje, který odráží

skutečnou realitu a dostává tak reálný a Haňťův svět do konfliktu. Postava Hrabalova

nadřízeného je v komiksu vůbec velice silný element, který dodává adaptaci vzhledem

k románu ještě další rozměry. V románové verzi Haňťa vypráví o svém šéfovi často také

v minulém čase; postava šéfa se asimiluje do oblasti dalších vzpomínek, je jakoby jednou

z nich, což je ještě umocněno stejným jazykovým stylem v popisu nadřízeného

i v ponořování se do filosofických úvah. Haňťa mísí vznešené, nadpozemské a naproti

tomu přízemní, až příliš světské, s naprostou samozřejmostí: Když sleduje gigantický lis

v Bubnech a cítí, že jeho práce už nemá v nastávající době smysl, hovoří takto: „[...] a já

jsem stál pokořený a zasažený, stál jsem ve stresové situaci a najednou jsem tělem i duší

poznal, že už nikdy nebudu schopen se adaptovat, že jsem v té samé situaci, jako byli

mniši několika klášterů, kteří když se dozvěděli, že Koperník objevil jinačí kosmické

zákony, než platily dosud, že Země není centrem světa, ale naopak, tak ti mniši páchali

hromadně sebevraždy, protože si nedovedli představit jinačí svět, než ve kterém a kterým

doposavad žili. A šéf mi pak řekl, abych zametal na dvoře nebo pomáhal, nebo třeba

vůbec nic nedělal [...]“ (HRABAL 1989: 86-87).

V románu je tedy Haňťův nadřízený stabilní součástí vyprávění, „plyne“ společně

s dalším dějem. V komiksové verzi Haňťa také vypráví o svém šéfovi stejným způsobem

jako o všem ostatním, avšak navíc se ještě do jeho vyprávění neustále vkrádá sám šéf,

směrem ke konci děje s narůstající intenzitou. Podívejme se, jak je výše citovaná pasáž

z románu převedena do komiksové adaptace: „Třicet pět let jsem presoval starý papír

na hydraulickém lisu. / Třicet pět let jsem si myslil, že ten pres půjde se mnou do penze. /

Avšak už třetí den opak všeho mého snění se stal skutečností. / Dnes ráno jsem najednou

poznal, že už nikdy nebudu schopen se adaptovat. ///  Můj šéf přivedl do sklepení dva

mladíky a vítězně jim ukázal můj lis. / Byli oblečení, jako když jdou hrát baseball, oranžové

rukavice a oranžové čepice s kšiltem. / Haňťo! Zameť na dvoře nebo třeba vůbec nic

nedělej! // Příští týden pojedeš balit čistý papír do sklepení pod tiskárnu Melantrich. / Ti

mladíci za nic nemohli. / Protože jim řekli, aby šli do Spálené ulice. // Protože jim řekli, aby

šli lisovat starý papír. / A tak šli. // Bravo, molodci, bravissimo! / Protože to byl jejich

úkol, jejich chleba. /// Najednou se svět zatměl. / Já že bych teď měl vázat balíky nelidské

bělosti! / Tak jsem tam stál a díval se na ty dva mladíky. // Nebesa nejsou humánní, a to
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bylo víc, než jsem mohl unést. / Kdybych s nimi alespoň mohl mluvit o filosofii. // Haňťo,

ty starej jezevče, co tomu všemu říkáš? / Teď vstupujeme do nové epochy, do nového

světa. A oni se těšili z toho, jak jsem byl otřesený“ (TRAN –  AMBRE  – BERGE  2005: 67-

69). Postava Haňťova šéfa se v panelech vůbec neobjevuje, jediný způsob, jak ji odlišíme

od subjektu Haňti, je rozdílný tvar bublin – bubliny s šéfovými promluvami mají spojovník

s postavou (tzv. „řečové bubliny“) a do panelů podbarvujících Haňťovy promluvy se

vkrádají vždy odněkud z rohu, jakoby z dálky. Haňťa vzpomíná, jak ho přišli vystřídat

v práci mladíci ze socialistické brigády, v tom se však objeví hlas nadřízeného, který Haňťu

opět nabádá k práci (jeho příkazy již tentokrát vyznívají komicky; poručit svému

podřízenému, který už nemá pracovat, se dá snad opravdu jen „třeba vůbec nic

nedělej!“). Na tomto textovém předělu, kde se střídá Haňťova promluva s promluvou jeho

šéfa, je patrné, jak málo je Haňťa přítomen v reálném světě: na šéfova slova nereaguje

nijak jinak, než že bez jakéhokoli přerušení nebo zaváhání pokračuje v rozvíjení své

předchozí myšlenky: ospravedlňuje chování a způsoby mladíků, kteří „za nic nemohli“

(HRABAL 1989: 68). Haňťův nezájem o probíhající realitu a také rezignaci nejlépe

dosvědčuje závěr jeho marného (protože nenaplněného) dialogu se šéfem: Haňťa lituje,

že by nově nasazení pracovníci nesdíleli jeho lásku k filosofii, myšlenku přerušuje (pouze

vizuálně a pro čtenáře) šéfovo přímé oslovení podřízeného, „Haňťo, ty starej jezevče, co

tomu všemu říkáš?“ (HRABAL 1989: 69), na což Haňťa „reaguje“ naprosto netečně: „Teď

vstupujeme do nové epochy, do nového světa. A oni (mladíci – pozn. J. L.) se těšili z toho,

jak jsem byl otřesený“ (HRABAL 1989: 69). Šéfovy promluvy, výkřiky a iritace tedy fungují

v komiksovém příběhu jako ostrý nůž, který se snaží odřezávat, segmentovat, vyrušit

Haňťovy myšlenky, ty se ale okamžitě zatavují zpátky a drží si svoji kontinuitu. Skutečnost,

že tak pronikavému tlaku šéfova naléhání odolaly, pak plně vypovídá o charakteru

Haňťových myšlenek a celé jeho osobnosti. Stejně jako románový Haňťa nechává

soustředěně plynout a nabalovat na sebe všechny své myšlenky a ani ho nenapadne

věnovat pozornost něčemu jinému než monologu, v komiksu se také stále urputně drží

svých meditací a rušivé elementy, vůči síle jeho myšlenek bezbranné, svojí slabostí sílu

Haňťova myšlení ještě gradují.
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4.3  Celek a detail

4.3.1  Rozložení prostoru v panelu

V šesté kapitole se Haňťa vydává vykonat "zdvořilostní návštěvu" do sběrných

surovin v Praze v Bubnech. Tam se má nacházet nový, vysoce výkonný lis na starý papír.

Haňťa v Hrabalově originále na návštěvu vzpomíná takto: "[... ]když jsem stál v Bubnech

a viděl jsem tu ohromnou zasklenou halu, velikou jako malé Wilsonovo nádraží, a slyšel

jsem dunět ten ohromný lis, tak jsem se roztřásl a nemohl jsem se podívat na ten stroj,

chvíli jsem stál a díval se jinam, pak jsem si zavazoval tkaničku botek a nemohl jsem

se podívat té mašině do očí" (HRABAL  1989: 70). Pro Haňťu muselo být prostředí

v Bubnech traumatizující: Všechno je příliš velké a příliš neosobní. Z intimity svého

malého, zabydleného a pro něj jistě útulného sklepa, kde lisoval papír na skromném,

starém a již dosluhujícím, ale přes to všechno milovaném lisu, se dostává do "ohromné

zasklené haly" - tedy rozlehlého, oslňujícího prostoru, kde pracuje obrovský lis - stroj,

který vyvolává v Haňťovi nejen rozpaky a stud, ale dokonce hrůzu. Této situaci je

v komiksové verzi věnována velká důležitost a je ztvárněna velice sugestivně, i když toto

ztvárnění doznalo jisté úpravy oproti původní verzi (pracoviště v Bubnech není zobrazeno

jako "ohromná zasklená hala", ale jako rozlehlý dvůr se spíše již zastarávajícími přilehlými

budovami). První snímek z Haňťovy návštěvy v Bubnech12 nás zavádí právě na dvůr

sběrných surovin. Celý velký panel zabírá dvůr po stranách přeplněný šrotem a odpadky.

Směrem doprostřed panelu se však dvůr stává naprosto prázdný, žádné odpadky, žádné

čáry ani šmouhy. Prostředek snímku je bílý, bez nepořádku, téměř sterilně čistý. Dojem

sterility vyvolává i text v bublinách: "Celé náklady knih šly rovnou do stoupy, aniž by

jediná stránka umazala lidské oči a srdce a lidský mozek. / Připomínalo mi to průmyslovou

drůbežárnu. Tisíce klecí polomrtvých kuřat, které postupují na rampách. Mladá děvčata

za krček je zavěšují..." (TRAN – AMBRE – BERGE 2005: 58).

V úplném středu panelu, osamocen uprostřed "vymeteného" prostoru dvora, ale

přesto ohrožen odpadky, které na něj naléhají a jakoby pohlcují bílý prostor, kráčí člověk

(snad Haňťa); zobrazen je však v kontrastu k ohromnému dvoru jen jako malá silueta,

ztracená v cizím prostředí, očekávající nebezpečí, doléhající na něj doslova "ze všech

                                                          
12

 Viz Příloha 1/1, s. 3.
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stran". Scéna pokračuje dalším neméně rozměrným panelem13. Panoramatický pohled

uváděný "vypravěčem v třetí osobě" je vystřídán pohledem osoby první a je zaměřen

na detail: V bezprostřední (a nebezpečné) blízkosti hlediska, ze kterého se osoba dívá,

zlověstně vyhlíží část bagru, který je nahlížen díky své obrovitosti (zabírá celou levou

polovinu panelu) jako nepřátelské monstrum, ze kterého musí jít strach. V pravém dolním

rohu panelu se pak tísní text, jakoby ustupující před tímto bagrem, jenž mu hrozí svými

kleštěmi.  Náhlý přechod z panoramatického vidění k rozměrnému detailu tak hrozivé

věci, jakou se jeví kleště bagru, které (i uměle nezvětšené do bizarních rozměrů)

představují pro Haňťu existenciální i duchovní ohrožení, navíc evokují pocit úleku,

naprostého ochromení: Jakmile Haňťův zrak zpozoruje lis, jeho otřesení je tak veliké, že

se v něm všechno zastaví, jeho pohled je upřen na objekt nebezpečí a jeho smysly si ho

zveličí. Atmosféru cizosti a popření přirozených věcí umocňuje strom, který v panelu

vyrůstá přímo z hromady šrotu. Přímo pod ním je pak v bublině věta: "Taková to byla

nelidská práce tady v Bubnech" (TRAN – AMBRE – BERGE 2005: 59).

4.3.2  Segmentace v rámci panelu

Pokračujme však v linii Haňťova vyprávění (nebo spíše opětného prožívání):

Po dvou kontrastních, ale přesto srovnatelných, velice rozměrných panelech, v jednom

panoramatickém a v druhém detailním, který doprovázel Haňťovo ochromení, hrdina

se spíše uklidňuje (rozuměj nastupuje pocit rezignace). Panely se opět zmenšují a nabývají

pro tento komiks standardního tvaru: Podlouhlý obdélník zabírající třetinu stránky.

Komiks nabývá své původní struktury zároveň s tím, jak Haňťa získává zpět svoji původní

přemýšlivou rozvážnost. Trpkost v něm ale nadále zůstává: "Já abych v prstech lépe

ochutnával papír, nikdy nenosím rukavice. / Ale tady nikdo netoužil hmatově zažívat ten

neopakovatelný půvab starého papíru" (TRAN – AMBRE – BERGE 2005: 59). V tu chvíli

Haňťa sleduje kleště bagru, které uchopují papír místo jeho rukou. Myšlenka okoušení

starého papíru rukama bez rukavic je tedy vystupňována až do krajnosti, kdy krajní mez

neosobního zacházení představuje bagr se svými těžkými, obrovské drápy připomínajícími

kleštěmi. V dalším, podlouhlém panelu Haňťova rezignace pokračuje, avšak lítost

                                                          
13

 Viz Příloha 1/1, s. 3.
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nad změnami také nepřestává: „Zdvihnul jsem si před oči ty moje ruce: špinavé lidské

ruce, s prstama prací odřenýma... / ... jako kmínky révy vinné, díval jsem se na ně [...]“

(TRAN – AMBRE – BERGE 2005: 60). Představíme-li si metaforicky ruce jako „kmínky révy

vinné“, a vidíme- li zároveň na snímku lopatky bagru, musíme prožívat bolest společně

s Haňťou a zároveň k němu cítit soucit. Takřka celou kapitolou o návštěvě gigantického

lisu v Bubnech se nese Haňťovo ochromení a úděs. Tyto jsou nejzřetelnější v komiksu

na straně 62 (TRAN – AMBRE – 2005)14 která je utvářena třemi stejně velkými panely,

které však představují pouze jeden rozsegmentovaný obraz – bagr.  Při pozornějším

pohledu zjistíme, že na každém panelu je jeho část v jiné velikosti: jeho vrchol je

nejmenší, směrem dolů dalšími panely stroj „narůstá“; jeho pásy a ničivé kleště nabývají

rozměrů největších. Soubor těchto tří panelů je doprovázen bublinami, v nichž Haňťa dále

přemítá nad nelidskostí práce obřího lisu a pokračuje v líčení své návštěvy:  „Chytil jsem

se za hlavu a odcházel jsem chodbou lemovanou tisíci balíky knih. Až na konci té dlouhé

chodby jsem se zastavil. // A pak jsem kráčel dalšími chodbami lemovanými dalšími balíky

knih, které jdou předčasně na smrt. / Znovu jsem si vzpomněl na kuřata. Jedna ruka je

uchopila, zaživa navlíkla na háček a prořízla kuřecí hrdlo“. Jak vidíme, Haňťa uspořádává

svoje vzpomínky do časového sledu (a pak jsem kráčel [...]) a navíc vzpomíná návratný

motiv „průmyslové drůbežárny“. Jeho vyprávění, zdá se, je v těchto třech panelech tak

různorodé, že bychom předpokládali na každém snímku odlišnou ilustraci, nějakým

způsobem se vázající k jednotlivým myšlenkovým úsekům lidmi vytvořených, které

„končily svůj život v podobě nevinného, bílého, literami neposkvrněného papíru [...]“

(TRAN – AMBRE – BERGE 2005: 62), v posledním panelu už na něj doléhá nepředstavitelná

krutost dané situace v plné intenzitě: „Znovu jsem si vzpomněl na kuřata. Jedna ruka je

uchopila, zaživa navlíkla na háček a prořízla kuřecí hrdlo“ (tamtéž). Haňťovo myšlení

se postupně „propadá“ z povznášejícího světa knih, který mu v mysli rezonuje ještě

v horním panelu (všimněme si, že v prvním a druhém panelu jsou v pozadí oblaka)

až dolů, ke kruté realitě, která ničí, drtí - na nejnižším panelu jsou detailně (a oproti

ostatním částím stroje zvětšeně[!]) vyobrazeny kleště bagru, které se spolupodílí na oné

barbarské zkáze. Haňťovy myšlenky dopadly z nadpozemských výšin bolestně až na zem,

do krutosti a přízemnosti nového světa. Čím hrůznější podoby Haňťovy představy

nabývaly, tím se mu obraz bagru zdál větší (a tím i děsivější).
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 Viz Příloha 1/1, s. 4.
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Můžeme si tedy klást otázku, proč všechny tři panely spojuje jeden obraz - bagr.

Jeho kresba na tomto místě komiksu se nedá vysvětlit tím, že ilustrátor chtěl doslovně

doprovázet Haňťovy myšlenky, neboť Haňťa mluví o tom, jak prochází chodbami s balíky

knih; bagr nechává v příběhu již za sebou na dvoře sběrny surovin. Co tedy má zobrazení

tohoto stroje znamenat? Můžeme předpokládat, že jde o symbol odlidštění, nárůstu

efektivity za předpokladu poklesu hodnot. Takový symbol pak podbarvuje text všech tří

panelů a dává jim společného jmenovatele (ten je vyjádřen také vzájemnou propojeností

všech tří panelů; přes obě škarpy mezi panely se přemosťují bubliny). Navíc je možno

se domnívat, že Haňťu v průběhu celé jeho očistné výpovědi doprovází pohled na tento

neosobní, nelidský nástroj určený k lidské práci a jeho otřes mu neumožní vytěsnit si ho

z paměti.  Proč je však obraz bagru rozsegmentovaný do tří částí a proč je v každém

panelu každá jeho část jinak velká? Pokud by na stránce zůstávaly tři panely zobrazující

stejný obraz, ale ten by byl na každém snímku stejně velký, dal by se autorův záměr

interpretovat jako snaha o dodržení standardního tvaru panelů, ovšem s úmyslem odlišit

časově nebo typově Haňťovo vyprávění, pro něž je podkladovým tónem symbol bagru.

Odlišení velikosti zobrazovaných částí však dává tušit ještě další význam, a to vyjádření

myšlenkové euforie nebo naopak zdrcenosti, jakýsi kinetický stav mysli, jímž se budeme

podrobněji zabývat v následující kapitole.

4.4  Obraz – symbol: prvek kinetičnosti

Nyní se zastavme u možností vyjádřit Haňťovu exaltaci, extázi okamžiku, kterou

Haňťa skrze své myšlenky zažívá. Milan Jankovič (2005: 234) hovoří o plnosti okamžiku“

a o pohybu, který není „horizontální, odněkud někam“, ale o pohybu vertikálním, tedy

o „stále opakovaném vzmachu z nulté situace do rozzářené intenzity okamžiku“.  Tento

vertikální pohyb ukázal Jankovič (2005: 242) na úryvku, kdy Haňťa tančí na vesnické

zábavě se svou láskou, Mančinkou:  „Je večer, jsem u taneční zábavy, ta, na kterou jsem

čekal, přichází, je to Mančinka a za ní vlají fábory a pentle vpletené do vlasů, hudba hraje

a já tančím jen a jen s Mančinkou a tančíme a svět se otáčí kolem mne jak kolotoč a já

posunutým okem hledám místo mezi tanečníky, abych tam s Mančinkou vletěl v rytmu

polky, vidím, jak kolem mne a Mančinky se táhnou napjaté fábory a pentle, jak vír tance je

vznáší a unáší, že jsou skoro ve vodorovné poloze, když musím tanec zpomalit, tak pentle
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klesají zvolna, ale já tančím opět plnými kružnicemi a vidím, jak fábory a pentle opět

stoupají [...]“ . Jankovič tento Hrabalův text hodnotí jako „živý spád konkrétních představ,

nových detailů posouvajících vyprávění vpřed, je ve třetí variaci komplikován daleko

viditelnějším opakováním, nesen rytmickými vlnami promluvových úseků, jejich

podobnosti významové, syntaktické i zvukové nás připoutávají neméně než spád

vyprávění“ (JANKOVIČ 2005: 242). Mluví- li se o „živém spádu konkrétních představ“

a o „nových detailech posouvajících vyprávění vpřed“, měli bychom si pravděpodobně

v této ukázce s Mančinkou všimnout fáborů, které, zdá se, hrají v Jankovičově interpretaci

důležitou roli: Mančinčin vstup do sálu je doprovázen fábory, které za ní vlají. Haňťa

s Mančinkou začíná tančit polku, „svět se okolo něj otáčí jak kolotoč“ a vidí, jak se kolem

něj a Mančinky „táhnou napjaté fábory, [...], jsou skoro ve vodorovné poloze“. Jak se

tanec zpomaluje, pentle klesají, se vzrůstajícím tempem polky pak opět stoupají.

Představa vlajících fáborů je spojena s energií využitou k tanci, ale i s energií mládí a lásky.

Čím větší prožívá Haňťa s Mančinkou taneční exaltaci, tím se fábory ocitají ve větší výšce,

tím výš (fakticky i pomyslně) směřují. Dalo by se říci, že fábory jsou v této části textu

signalizátory onoho „vzmachu z nulté situace do rozzářené intenzity okamžiku“, jak o tom

Jankovič mluví (2005: 242). Mančinčina pýcha a sláva, kterou zažívala při tanci, pak končí

v hloubce latríny, kam se fábory namočí. Během jediného večera byla Mančinka vynesena

díky fáborům do výše, tyto, zároveň s celým světem, se okolo ní točily a pak stejně rychle

způsobily její ponížení a pád. Tato část textu je jedním z vrcholů Hrabalova rytmizovaného

monologu a je pochopitelné, že komiks v takové podobě, pro jakou se rozhodli Tran –

Ambre – Bergeová, tedy především koncentrující se na zachycení atmosféry, těžko

Hrabalův originální básnický výraz zcela uchopí. Přesto je na komiksové Příliš hlučné

samotě patrné, že možnosti, jak vyjádřit Mančinčin „vzestup a pád“, dokáže realizovat.

V kapitole věnované postavám jsme již hovořili o tom, že postava Mančinky je

v komiksové Příliš hlučné samotě ztvárněna symbolicky – jako obraz kladení do hrobu.

Skutečnost, že dívka Mančinka se v komiksovém příběhu mění v neživý předmět (navíc

v pouhý list papíru, který je kvůli své neživosti a subtilnosti závislý na okolních vlivech víc

než cokoli jiného), také signalizuje významový posun z postavy jako jednajícího subjektu

do postavy jako pasivního, trpného objektu. (Zajímavé je též, že na konci šesté kapitoly,

kdy se Haňťa dovídá, že „vytčeným cílem si Mančinka postavila vilku“ (TRAN 2005: 64)
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se již obraz kladení do hrobu neobjevuje – Mančinka skrze svoji aktivitu ztrácí statut

pasivního objektu. Krásná tančící dívka se tedy v Haňťových představách mění

v bezbranný kus papíru, kterým může být povíváno, jak se osudu, všemu a všem, zamane.

Zároveň však „tělesný obal“ omezující se na pouhý lehounký lístek propůjčuje Mančince

větší možnost vyjádření onoho „vertikálního pohybu“, který ji v Hrabalově originální verzi

unáší v tanci nejprve na vrcholy blaha a slávy, a pak ji „skrze“ latrínu nechává propadat do

hlubokého ponížení. Podívejme se nyní, jak je tato pasáž představena v komiksu15

V expozici příběhu [„Je večer, taneční zábava, Mančinka vstupuje do sálu, fábory a

pentle vpletené do jejích copů za ní vlají“ (TRAN – AMBRE – BERGE 2005: 31)] je Mančinka

– obraz Krista – trpitele – v detailním záběru, jedná se o jakousi expozici postavy vedenou

paralelně k expozici příběhu. Haňťa dále vzpomíná triumfů svého večera: „Všichni kluci

z vesnice se strkají, aby mi ji přebrali, ale Mančinka tančí jen se mnou. Svět se kolem nás

otáčí jako kolotoč“ (tamtéž). V tuto chvíli se obraz Krista nadzvedává, začíná vplouvat do

toku osudovosti; cíl jeho doslova „ve stoupě“ ukončené pouti předznamenává silueta lisu,

umístěná v pozadí v pravém horním rohu panelu. V dalším snímku Haňťova a Mančinčina

„velká chvíle“ pokračuje, jejich vzájemná náklonnost je přibližuje k úplnému naplnění

životního okamžiku: ,Poprvně jsem jí řekl, že ji mám rád. „Já také,“ pošeptala mi. Nikdy

jsme si nebyli tak blízcí ´ (TRAN – AMBRE – BERGE 2005: 31). Zároveň co Haňťa vzpomíná

této chvíle, jeho slova doprovází stále ještě v radostném okamžiku se vznášející list papíru,

který se však neodvratně přibližuje k lisu, mašinérii, která se chystá všechnu dosavadní

extázi pohltit. Obrazy v panelech na další straně (s. 32), zdá se, povlávající papír až do

nitra lisu nedovedou – papír se propadá kamsi mezi odpadky, aby se pak na posledním

panelu ukázal vedle nohou jakýchsi chodců, na pozadí opět s jako výhružkou setrvávajícím

lisem. Haňťa končí jeho a Mančinčin příběh: „Myslím teď v duchu na Mančinku. /

Uprostřed sklepení pokládám dokořán otevřenou kanonickou knihu ctnosti. / Čelisti mého

lisu ji hltají, trhají na kusy a polykají. Stejně tak, jako pohltily mé mládí“ (TRAN – AMBRE –

BERGE 2005: 32). Mančinka tedy svým příběhem vykroužila parabolickou dráhu; z vrcholu

se však nedostala na úplné dno; lis pohltil Haňťovo mládí a naděje, Mančinčinu osobnost

však nikoli: V příběhu se později dozvídáme o konečném triumfálním Mančinčině

úspěchu.

                                                          
15

 Viz Příloha 1/1, s. 5.



30

I na jiných místech komiksu je zobrazen vertikální pohyb mysli, vzestup nebo

propadání se do hloubky myšlenek. Takový moment v komiksu je velice patrný v úplném

závěru, na poslední straně (TRAN – AMBRE – BERGE 2005: 84). Haňťa, který se již

dozvěděl o nutnosti zanechat své milované práce, zklamán nelidskými požadavky nové

doby, nevidí již ve svém životě jinou možnost než sebevraždu [v třetí verzi originálu

se Haňťa probudí ze snu na lavičce v parku; ve francouzském vydání16 se však sebevražda

opravdu uskuteční). Haňťa se rozhodnul ukončit život ve svém lisu, obklopen svými

knihami, aby tak, slisován spolu s nimi, dosáhnul naplnění: “... v té chvíli pravdy jsem

vstoupil do úplně neznámého světa. / Na nic si nepamatuji. / Nic neslyším. / Nic nevidím. /

/Protože jsem už v srdci rajské zahrady” (TRAN – AMBRE – BERGE 2005: 84). Na této

poslední straně17 je jediný panel, zobrazující detailní součástky jakéhosi stroje [všimněme

si, jak do sebe součástky zapadají, stejně jako se Haňťa v okamžiku smrti v lisu “zavíral

do sebe jako dětský zavírací nůž” (HRABAL  1989: 105)]. Bubliny přísně oddělující Haňťovy

vytrácející se smysly („nepamatuji si”, „neslyším”, „nevidím”) jsou stručné, jasné, v malém

orámování, avšak díku kontrastu s velkým panelem také velmi výrazné. Nejdůležitější je

ale jejich umístění v panelu: Bublina s textem „Nic neslyším.“ je umístěna zhruba

uprostřed panelu, spíše v jeho pravé polovině. Bubliny s texty „Nic nevidím.“ a „Protože

už jsem v srdci Rajské zahrady“ pak pokračují s bublinou předcházející diagonálně, dolů

do levého rohu panelu. Tento efekt pak velice sugestivně vyvolává dojem propadání se

(např. do hlubokého spánku, jenž je vlastně smrti podobný). Haňťa se propadá, ponořuje

do svého největšího snu, do snu, ze kterého už se nemá probudit. Ještě nás může

poněkud znepokojovat horizontální směr, kterým se bubliny ubírají; běžně čteme zleva

doprava, a ne zprava doleva, jak je tomu v tomto panelu. Obrácený směr čtení jakoby nás

nutí úplně na konci, kde je poslední bublina v levém dolním rohu, otočit stránku zpátky,

navrátit se v četbě komiksu zpět. Uposlechneme-li signálu „Otoč!“, úplně konečný

obrázek (ač na předposlední straně) nás dovede skutečně do oné žádané „rajské zahrady“

(TRAN – AMBRE – BERGE 2005: 83). Komiksu se tedy podařilo na předposlední a poslední

straně nejen utvořit dojem „vertikálního pohybu“, ale nápaditým a „hravým způsobem

se v něm objevila i intertextualita, jakási „autoreference“, ve které odkazuje komiks

na jinou část sebe sama.

                                                          
16

 Hrabal, B.: Une trop bruyante solitude, překlad Max Keller, Paříž : R. Laffont, 1989
17

 Viz Příloha 1/1, s. 6.
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5  Závěr

Tato práce si kladla za cíl porovnat komiksovou adaptaci Příliš hlučné samoty

(TRAN– AMBRE – BERGE 2005) s původním zdrojovým textem  (HRABAL 1989). Mohlo by

se zdát, že tak originálně a specificky pojaté Hrabalovo dílo, jakým je Příliš hlučná samota,

nelze převést do jiné formy, do jiného žánru, bez toho, aby se nevytratila ona typická

Hrabalova poetika. Stává-li se formou adaptace Příliš hlučné samoty komiks, mnohým

se může zdát, že takovému dílu prostě forma podstatně těžící z obrazové složky a často

zjednodušující textovou část nemůže svou adaptací stačit. Naším úkolem bylo ukázat, že

forma komiksu v sobě nese mnohé možnosti, které dokážou zcela jinými prostředky často

věrně postihnout Hrabalovu původní poetiku, případně aktualizovat významy, odstínit

atmosféru. Zabývali jsme se jednotlivými komiksovými prostředky a postupy, díky kterým

se komiksová adaptace takto ukázala jako umělecké dílo, které není pouze zjednodušující

nebo schematizující, okleštěnou verzí Příliš hlučné samoty, ale její nápaditou variací

a aktualizací.

„Časová“ aktualizace se v komiksové verzi projevila především v obrazové složce,

která do zastarávajícího světa hlavního hrdiny Haňti zaváděla nové a moderní, často

„globalizační“ reálie (např. lahev od Coca-Coly), jež svou existencí v příběhu posílily

a zvýraznily prostředí plné zašlosti a starých věcí, které se v obou verzích proplétá jako

návratný motiv a funguje zároveň jako složka tématu příběhu. Čeští čtenáři komiksové

verze objevovali v adaptaci také aktualizaci kulturní, tedy přenášející postavy do okruhů

českého společenského života. Takový výklad se ukázal jako mylný, avšak možnosti

zajímavých konotací, které si český čtenář při čtení komiksu utvoří, zůstávají a nesou

s sebou doklad o pevné zakotvenosti lidí do určité kultury, která do značné míry utváří

jejich vnímání.

Velká část naší práce se soustředila na specifické prostředky komiksu, jakými jsou

například panely, jejich rozvržení a velikost, počet škarp a bubliny. Tyto prostředky

se ukázaly ve svém vhodně voleném použití jako dobré prvky přenosu Hrabalových figur

nebo zprostředkování pocitů hlavního hrdiny. Odlišné velikosti panelů indikují rychlost

toku myšlenek, které vyplňují Haňťovo vyprávění; takřka rytmickým střídáním různých

formátů panelů se pak dociluje podobné kvality, jakou vyzdvihl u Hrabala Milan Jankovič:

„[...]polohy ustalující se mezi živou proměnlivostí vyprávění a monotónností lyrického
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zpěvu“ (JANKOVIČ 2005: 241). Formátová ustálenost, vázaná vždy na určitý kontext, je

také jedním z prostředků, které dokážou vyjádřit jakousi návratnost, která prostupuje

Hrabalovo dílo v rovině motivické, syntaktické i hláskové (další prostředky přenosu této

návaznosti do komiksové adaptace jsou opakující se variované obrazy a zachování

určitých promluvových úseků).

Do roviny temporálního zpracování vyprávění zavedl komiks díky své dvousložkové

struktuře (text a obraz) dva časy: jeden čas (většinou představený skrze obraz)

představuje rámcový děj, který právě probíhá a do nějž zaznívají Haňťovy myšlenky – ty

jsou vyjádřeny časem druhým – námi označovaným jako „habituálním prézentem“.

Habituální prézens je hlavní čas, který ovládá Hrabalovu verzi Příliš hlučné samoty;

zavedení rámcového děje do příběhu však v mnohých případech přispělo k zdůraznění

Haňťova myšlenkového osamocení uprostřed reálného světa, jež si Haňťa nehodlá

připouštět.

K odstínění aktuálních pocitů hlavního hrdiny komiks často využíval určitý způsob

umístění objektů do panelů, při čemž pracoval především se střídáním fokalizace

na detaily a celky. Komiksu se také podařilo prostřednictvím různě kineticky zobrazeného

jednoduchého předmětu fungujícího jako symbol (list papíru představující Haňťovu lásku

Mančinku) vystihnout „pohyb vertikální, tedy „stále opakovaný vzmach z nulté situace do

rozzářené intenzity okamžiku“, jak se vyjádřil Milan Jankovič (2005: 242) o scéně s Haňťou

a Mančinkou na vesnické tancovačce.

Komiks, jak ho vytvořili Tran – Ambre – Bergeová, se tedy díky mnohým vhodně

využitým prvkům specifickým pro svůj žánr ukázal jako dílo, které Hrabalovu Příliš hlučnou

samotu nejen respektuje a snaží se zachovat, ale také ji v určitých směrech může

obohacovat, a to i jistým kulturním posunem a časovou aktualizací, jež byla promítnuta

do dvaceti tří let dělících vydání Hrabalovy Příliš hlučné samoty v Čechách a její

francouzské komiksové verze.
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Resumé

Tato práce se věnuje rozboru komiksové Příliš hlučné samoty francouzských autorů

Lionela Trana, Ambreho a Valérie Bergeové. Zaměřuje se především na působení

specifických prvků komiksu na Hrabalův básnický výraz, kterého je docíleno zejména

různou velikostí panelů a jejich rozložením, rozvržením na celky a detaily, stylem kresby

a celkovou kooperací textové a obrazové složky. Ukazuje, že vhodným využitím těchto

prostředků se dají odstínit i jemné nuance Hrabalova poetického výrazu a že některé

významy jsou jimi ještě více posíleny. Pozornost je věnována i časovým a kulturním

posunům, které s sebou adaptace nese.

Abstract

Presented bachelor´s degree thesis contains an analysis of the comic book

adaptation of Too Loud a Solitude by French authors Lionel Tran, Ambre and Valérie

Berge. It focuses primarily on influence of  specific components of comic books form

on Hrabal- s poetic expression, that is accomplished primarily with various size of panels

and its unfold, distribution of units and details, but also with the style of drawing and

with complete text- and picture element cooperation. It demonstrates, that with

an apposite aplication of these elements delicate nuances of Hrabal- s poetic expression

can be also varied and that some meanings (originaly textuelly inzerent)are further

strenghtened with these elements. Further attention is then dedicated to the time-

and culture shifts, that this adaptation also devolops end employs.
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