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Motto 

„Z kteréhokoliv konce o Bohumila Hrabala zavadíš, je problematický, staví 

tě před otázku, rodí spornost a nedorozumění, tropí nesnáz, a to je nesnáz 

tím nesnázovitější, že ji způsobil nevědomky a nevolky, nechtěl ji způsobit, 

nechce být problematický, málokdo se v literatuře podává tak upřímně, 

nelíčeně a nesporně, takový jako je(V. Černý, 1994, 89) 
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1. ÚVOD 

„Dobrá literatura vás nutí, abyste přerušil čtení a vycházel se projít (...) 

Dobrá literatura vás znepokojuje v noci, dobrá literatura vám ukazuje 

cestu dopředu, křísí vás v umírání, nasazuje vám posunuté oko, kterým 

zahlédnete všechny podtexty i nadtexty..." (B. Hrabal, 1997,229) 

Tato práce se bude zabývat tvorbou Bohumila Hrabala 60. let. Chceme se zaměřit 

na přepisování a úpravu Hrabalových děl této doby, hledáním důvodů, které vedly autora 

k autocenzuře. Konečně si klademe za cíl srovnat tyto varianty a variace na základě 

užitých prostředků a způsobů jejich úpravy. 

K bližšímu zkoumání jsme si vybrali dvě povídkové sbírky - Pábitele, Perličku na 

dně a novelu Ostře sledované vlaky. Tato díla byla vybrána na základě skutečnosti, že 

povídky, obsažené v prvních dvou již zmíněných sbírkách, obsahují značné množství 

variant a variací, které nám pomohou rozkrýt tuto problematiku. Na druhé straně Ostře 

sledované vlaky jsou významné pro svoji genezi vývoje. 

Zásadním podkladem pro tuto práci byly Sebrané spisy Bohumila Hrabala, ve 

kterých jsou poprvé uveřejněny všechny existující dochované varianty Hrabalových děl. 

Budeme se věnovat každé povídce zvlášť. Zmíníme i povídky nezařazené do prvních 

vydání těchto sbírek. 

V druhé části této diplomové práci si klademe za cíl zaměřit se na filmovou podobu 

Hrabalových Ostře sledovaných vlaků. Máme snahu postihnout problematičnost přepisu 

tohoto prozaického díla do literárního scénáře, především analýzou Menzlova scénáře 
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Ostře sledovaných vlaků a jeho literární předlohy. Tento scénář byl vybrán pro detailnější 

analýzu díky své značné míře epičnosti, specifické formě vyprávění a prostupujícím 

dějovým liniím. 

8 



2. BOHUMIL HRABAL V PRÓZE 60. LET 

1. ČÁST 

2.1 PŘEPISOVÁNÍ A ÚPRAVA DĚL BOHUMILA HRABALA 

Hrabalovy texty vydané v 60. letech byly oproti původnímu znění umírněny. A to 

ještě před cenzurními zásahy, z autorovy ochoty vyhovět a snad i podle jeho přesvědčení, 

že umírnění drsných, „rabiátských" poloh usnadní čtenářům k jeho textům přístup. Musely 

brát určité ohledy na dobové normy (nejen na únosnost určitých politicky stále ožehavých 

témat, ale například i na laťku nastavenou vulgarismům či popisům sexuálního chování). 

Jistá Hrabalova „cesta ke čtenáři" mohla znamenat nejen kompromis, vyhovění 

politickému nátlaku nebo čtenářskému vkusu, ale byla také hledáním vlastní cesty. 

Teprve Hrabalovy Sebrané spisy z devadesátých let, registrující varianty 

jednotlivých textů a dávající tak možnost posoudit motivace jednotlivých posunů, 

umožnily jasnější vhled i do této problematiky. Jedině nejstarší znění textů průkazně 

zachycuje pro Hrabala to podstatné: styl, práci s jazykem, kompozici, to, v čem je 

jedinečný, neopakovatelný. Tento poznatek platí i o povídkách zahrnutých do svazku 

Pábení. Každé nové vydání povídek prošlo rukama jiného redaktora či editora a ti se 

právem své profese spolupodíleli na úpravách jazykových i stylistických, směřujících 

k odstranění neuspořádanosti a rabiátství, tedy toho, co je pro Hrabala jedním z hlavních 

cílevědomě kultivovaných prvků. Dále mohlo jít o úpravy z důvodů ideologických nebo 

o utlumení, umravnění Hrabalova výraziva. Zásahy jiných osob vedly s každým dalším 

vydáním k tomu, co lze obratně nazvat literární erozí. Sám Hrabal však svá jednou vydaná 

díla neupravuje, ta ho už autorsky nezajímala, a to ani tehdy, docházelo-li v minulých 
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letech k úpravám, které mu jistě nebyly lhostejné. Dal-li však souhlas k tisku, dal jej 

s vědomím, že i tak se naplňuje jeho umělecký záměr a že text je schopen oslovit čtenáře. 

Praxe to potvrdila. 

Tato otázka je ale složitější, než se může na první pohled zdát. Hrabal ve 

skutečnosti pořekvapivě často vytvářel nové verze starších textů, aniž k tomu byl nucen 

vnějšími okolnostmi, z pouhé rozkoše z vyprávění. Už Susanne Rothová ve své 

hrabalovské monografii doporučovala věcné rozlišení „variant" - tj. takových úprav, které 

měly pragmaticky umožnit zveřejnění textu - a „variací" - úprav nepodmíněných 

autocenzurou, vzniklých ze „spontánně hravého impulzu" (Rothová, 90). Rothová ovšem 

zároveň také upozornila na fakt, že v některých případech hranice mezi těmito dvěma 

případy nejsou u Hrabala nikdy zcela zřetelné. 

Hrabal zjevně přepisoval své texty s lehkým srdcem a všechny své varianty 

a variace uznával ve stejne míře za legitimní položky svého díla. To jistě nebrání kritice, 

aby vyslovila nad jednotlivými verzemi hodnotící soud. Rothová nicméně právem 

zdůraznila, že Hrabala k této velkorysosti legitimovala sama jeho poetika. Připomněla 

v této souvislosti znovu, že Hrabal vložil do základů své narace žánry orální epiky 

(hospodskou historku, anekdotu, vzpomínkový soud), tedy žánry, které jsou motivovány 

právě radostí z vyprávění jako takového, a nikoliv potřebou sdělit nový obsah. Pro orální 

žánry je opakování a variování samotnou formou jejich existence, a abreviace či 

amplifikace jsou přitom dvěma základními, vzájemně rovnocennými rétorickými postupy. 

Podle vlastního doznání Hrabal psal své texty zpravidla najeden zátah, vychrlil do psacího 

stroje naakumulované myšlenky, příběhy a obrazy (SSBH 17, 240) a pak v nich už hlavně 

škrtal a vystříhával všechno to, co by podle jeho soudu mohlo v textu způsobit pokles 

napětí. Jeho škrty byly přitom často neobyčejně velkorysé. Hrabal ve skutečnosti ani při 
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vyžádaných autocenzurních škrtech nemohl pociťovat žádné příliš velké dilema: věděl 

dobře, že případným dalším vypuštěním některého motivu (byť byl sám o sobě cenný 

a esteticky relevantní) se text rozhodně nezhroutí. Hrabal si ve skutečnosti vytvořil poetiku, 

jíž cenzorské či autocenzorské škrty nemohly zásadně ublížit. 

Hrabalovy básně z prvního období nepodléhaly cenzuře, vliv autocenzury je těžko 

prokazatelný, nesporný je ovšem vliv přátel, prvních čtenářů. Nalezené originály jsou 

zatíženy množstvím chyb (překlepy, omyly, chybná interpunkce). 

Texty z Hrabalova druhého období se dochovaly jen v torzech. Lze prokázat sílící 

vliv přátelského kroužku, první zásahy redakčních úpravců, varienty, přepisy, montáže. Ne 

vždy vedly ke zdokonalení textu, pravidelně pak setřely bezprostřední syrovost prožitku. 

„Moje texty vznikají dávno předtím, než jsou do stroje přehrčeny... (...) Ten čas, kdy mne 

obrazy zavalují a vytvářejí nechtěné organon, tu druhou přírodu, ten čas je ten nejkrásnější. 

Trvá několik měsíců, někdy i roků... (...) Pak ten jistý den, tu jistou hodinu a minutu, 

o které předem nic nevím, usednu k psacímu stroji, tak nějak si rozcvičuji prsty a zápěstí 

jako atleti, než pokleknou, aby vyběhli ten svůj závod. A pak začnu psát ten svůj příběh, 

pořád v té nulté situaci, avšak s jediným reflektorem, který ostře vrhám na ty obrazy, které 

z toho prvního na sebe chňapají, jeden druhého následují, tak jako když řezníci na jatkách 

vyhánějí z vagonu jateční dobytek, někdy ty obrazy se překrývají, přeskakují, ale já je 

stačím přehrčet do psacího stroje, když shledám, že průtočnost mých stránek je asi tak 

jedna za deset minut, někdy i minut pět, píši dál, nikdy ale nevím, co jsem napsal, nemám 

možnost kontroly... (...) Teprve když dopíšu poslední řádku, je konec s psací mašinou, 

když už poslední obraz dokončil to moje filmové představení jen a jen pro mne... (...) Když 

pak si dodám odvahu a usednu a vezmu pero, opravuji a doplňuji a najednou jsem vždycky 

vtáhnut do svého příběhu (...) jako první kontrolor jdu po příběhu události, kdyby mne 
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někdo pozoroval, tak by mne viděl, jak zase krabím čelo, dokonce že slzím, jak jsem se 

jako první čtenář dojal tou mou story." (SSBH 12, 312-316) 

Otázka, kterou ve své době tak nekompromisně položil Jan Lopatka, jestli nebyla 

Hrabalova populárnost nejednou vykoupena ústupem z původních tvůrčích pozic, platí: 

Otázka porovnávání variant Hrabalových textů není běžným textologickým problémem, 

ale součástí závažné problematiky soudobého literárního myšlení. Především proto, že řadu 

rozdílností mezi původními a publikovanými texty je zřejmě s malou chybou možné 

pochopit a rekonstruovat nějako snahu o větší, průzračnější důslednost, ale právě naopak 

jako snahu vyhovět houževnatým představám o užitečných literárních útvarech. (J. 

Lopatka, 1991,40) 

Podle Milana Jankoviče (1997, 45) je odpověď na tuto otázku složitější. Srovnání 

původních textů s jejich knižní podobou je však užitečné ještě jinak. Ukazuje, co je i teď - i 

když tak či onak v knižní verzi oslabenou, všemi kompromisy pronikající hodnotou. 

Dozrává v nich nový pohled na člověka, pojmenovaný už tituly autorových prvních dvou 

knih, Perlička na dně a Pábiteié. Co je to „nové"? Mezi odvahou žít a outsiderstvím, ať už 

poměry přikázaným nebo svobodně zvoleným, mezi „frajerem" a „armičkou" není u 

Hrabalových hrdinů žádná propast. Proto mohou - každý svým způsobem, a na tom také 

záleží - vyslovovat zkušenost člověka „na smetišti dějin" a zároveň ho pozvedat svou 

osvobodivou řečí a hrou. 
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Frekvenční tabulka 1 

F R E K V E N Č N Í T A B U L K A 

prvních povídkových sbírek 

/ _ povídka je ve sbírce o b o l e m 
* _ povidlu pře l La d o j iné povídky 

(naznačeno l ipkami 
na levém okraji) 
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Setkání / / • • • / 
— Večerní Praha / • • • • • — 

Perlička na dni ./ • • • • • 

-9> 

Perlička na dni ./ • • • • • 

-9> Večera! kun / / / / / / 
Romance / / / / / / / / 
Emánek / / / / / / 
Surf zlaté časy / / / / 
Smrt pana Baltisbctfra / / / / / / / 
Podvodnici / / / / 
St lýfkív pohřeb / 
Jarmilka / / / / / / / 
Baron Přilil / / / / / / / 
Miláček / / 
Fádní odpoledne / / / / 
AndiUký voíi / / / 
Křtiny 1947 / / 
Praiikč jesličky / / / / / 
U zeleného stromu / / / / U zeleného stromu / / / / 
Pan notář / / / / / / / 
Pohřeb / / / / / 

» Bambini di Praga 1947 / / / / / / 
Pábiteié / / / / / 
Automat Svil / / / / / 
Chcete vidét zlatou Prahu? / / / / / / 
Iontoforéza / / / 
Dáma s kamélicmi / / / / 
Diamantové očko / / / / / / / 
Štidrovcčemí / 
Kopretina / 

Jako skvělý přehled všech zařazených a nezařazených povídek uvádíme tuto 

frekvenční tabulka prvních povídkových sbírek, ve které jsou uvedeny přehledně ty sbírky, 

ve kterých byly dané povídky obsaženy. 
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2. 2 PERLIČKA NA DNĚ (1963) 

„Perlička na dně , to nejsou příběhy perličky domácí, která spadla na dno vyschlé 

studny, ani to nejsou události člověka, kterému přezdívají Perlička a který je na dně svých 

sil. Perlička na dně nejsou ani texty, které ve svém nadtextu nebo podtextu tají alegorii 

a symbol. Natož aby na konci každé povídky byla načasovaná pointa. To spíše jsem 

v Perličce na dně posunul perličku mimo dno knížky. Spíš jsem si přál, aby se čtenář 

zamyslil nad reflektorem povídek, do kterých lidé najednou vešli a najednou zase odešli, 

tak jako bychom s nimi jeli kousek tramvají, a přesto se o nich z útržku hovoru a několika 

gest dovědli téměř všechno. Tak jsem dal na samého čtenáře, aby, když se mu zachce, sám 

si položil svoje perličky na svoje dno. Tak silným zážitkem okřívají hodnoty univerzitních 

knihoven a jakákoliv maximální lidská událost je sama o sobě alegorií, symbolem a tají 

pointu i perličku na dně i mimo své dno." (B. Hrabal, 2000, 304) 

Jako první oficiální publikace s názvem Perlička na dně (podtitul Hovory) vyšel 

v roce 1963 v nakladatelství Československý spisovatel soubor jedenácti povídek 

s obálkou Zdenka Seydla. Pomineme-li přílohu Zprávy Spolku českých bibliofilii, kde 

v roce 1956 v nákladu 250 číslovaných výtisků vyšly dva texty pod společným názvem 

Hovory lidí (vyzdobeno dvěma kresbami Kamila Lhotáka), šlo o první vydání Hrabalovy 

prozaické tvorby. Pomíjíme i zmařený pokus nakladatelství Čs. spisovatel, které už v roce 

1959 připravilo povídky Skřivánek na niti (podtitul Dialogy). K vydání nedošlo, práce byly 

přerušeny ve stadiu stránkových korektur. 

Do sbírky Skřivánek na niti bylo zařezeno rovněž jedenáct sbírek, z nichž šest 

přešlo do prvního vydání Perličky na dně, tři do prvního vydání Pábitelů, povídka Setkání 

byla později autorem přepracována, dostala nový název Uzeleného stromu a objevila se ve 
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druhém vydání Perličky na dně a v druhém a třetím vydání Pábitelů. Nezařazena zůstala 

pouze povídka Perlička na dně, která pak byla zapracovaná v Pábitelích do šesté kapitoly 

Bambini di Praga 1947, ale místo obrazu perličky na dně se zde objevuje obraz zlatého 

prstýnku na dně černé propasti. Je zajímavé, že osud odstrčené povídky postihl právě text, 

který dal název prvnímu knižnímu vydání Hrabalových próz a jehož symbol je pro ono 

období autorovy tvorby klíčový. Proto knihu Perlička na dně z roku 1963 opatřil Bohumil 

Hrabal krátkým vstupem, kde se vyznává z náklonosti k lidem zneuznaným, zdánlivě 

vyšinutým, vyvrženým na okraj lidské společnosti, v jejichž nitru však doutná plamínek 

lidskosti, a tím vysvětluje smysl knihy. 

Zásahy redaktorské a autocenzurní, které můžeme objevit v této povídkové knize, 

jsou především snahou učesat neučesatelné, eliminovat politické narážky a zbujelou 

pruderitu - tehdy i dnes v tristní kontinuitě. 

Perlička na dně vychází v období požehnaném, kdy se samizdaty necenzurovaly. 

Vznikalo však mnoho chyb písaře, na redaktora si hrál každý opisovač, množí se tak různé 

varianty. Konečnou úpravu textu již pravidelně přenechává autor některému osvědčenému 

přiteli, redaktorovi. Hovořit zde o poslední ruce autora ztrácí od této chvíle smysl, 

autorizace textuje totiž vždy velmi formální. 

Autor je do té míry oslněn možností opětovného kontaktu se čtenářem, že ochotně 

přepisuje, vynechává, slepuje. Hovoříme-li většinou o poslední ruce autorově, mluvíme 

v Hrabalově případě o ruce první. Jedině prvopisy jsou nezatíženy okolními tlaky. 

Hrabal ve svých prvních prozaických pokusech vycházel z přesně odposlouchaných 

hovorů lidí. O tom svědčí i podtitul povídkového cyklu Perlička na dně - Hovory, stejně 

jako názvy a podtituly jiných děl - Hovory lidí, Setkání a návštěvy (próza v Poupatech), 

Dialogy (podtitul Skřivánka na niti). Na jedné straně tedy přesnost odposlouchaného, 

přesnost reálných informací, vzdělanost v mnoha oborech a neuvěřitená autorova paměť na 
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prožitá, slyšená nebo prostudovaná fakta a na straně druhé stejně neuvěřitelná schopnost 

kombinatoriky, hravost, geniální fantazie. 

Seznam uvedených povídek v této sbírce: 

PERLIČKA NA DNĚ 

1. VEČERNÍ KURZ 

2. MILÁČEK 

3. STARÉ ZLATÉ ČASY 

4. FÁDNÍ ODPOLEDNE 

5. SMRT PANA BALTISBERGRA 

6. EMÁNEK 

7. ANDĚLSKÉ VOČI 

8. PODVODNÍCI 

9. BARON PRÁŠIL 

10. KRTINY 

2.2.1 SROVNÁNÍ DVOU VERZÍ - VEČERNÍ PRAHA (1956) a 

VEČERNÍ KURZ (1964) 

První vydání povídky vyšlo v roce 1956 ve strojopisném sborníku Život je všude 

a v témž roce v Hovorech lidí pod názvem Večerní Praha. Přetisk Hovorů lidí uveřejnil 

Spolek českých bibliofilů v edici Památníku národního písemnictví v roce 1989 

u příležitosti Hrabalových 75. narozenin, bez ilustrací Kamila Lhotáka, s doslovem 

Pravoslava Kneidla. Pro knižní vydání v Perličce na dně autor povídku přepracoval 
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a nazval Večerní kurs. Kromě drobných změn bylo v knižním vydání vypuštěno jméno 

druhého žáka kursu (Holan), jeho zaměstnání změněno na knihař místo původního montér 

a v závěru povídky byla vypuštěna pasáž o cikánských dětech z Libně. Jsou-li toto 

autorovy úpravy, je víc než pravděpodobné, že na dalších změnách se podílel vydavatel: 

text dostal větší plynulost a přehlednost vynecháním četných tří teček, které v původním 

znění naznačují přerývaný rozhovor instruktora a žáka. V kniží podobě je přímá řeč 

vyznačena uvozovkami, tu a tam se vyskytují rozdíly v členění textu do odstavců. Bylo též 

vynecháno jméno autora (Nick Carter) a edice (Rodokaps) v četbě žáka Holana (zůstal jen 

titul románu). Kromě toho byly některé nespisovné tvary nahrazeny spisovnými. 

Nalezneme zde i vývojový proces úprav původně syrové mluvy a eliptické syntaxe. 

Silné autobiografické prvky (např. příhody Hrabalovy rodiny s automobilismem), 

které tato povídka obsahuje, jsou rozvedené do grotesky v Městečku, kde se zastavil čas. 

Při srovnání těchto dvou verzí je patrné, že v pozdější variantě je upravena 

interpunkce. Jsou zde vypuštěny Hrabalovy tři tečky a nahrazeny jinými interpunkčními 

znaménky: 

„Už chvíli jsem stál na opuštěném rohu Valentinský a Veleslavínovy... pak z Mariánskýho 

náměstí zahnul motocykl, řidič ukázal rukou a stočil to ke mně. A hele!" (SSBH, 1993, 

257) 

„Už chvíli jsem stál na opuštěném rohu Valentinské a Veleslavínovy. Pak z Mariánského 

náměstí zahnul motocykl a stočil to ke mně. Byla to ta dvěstěpadesátka jawa se dvěma 

řídítky." (SSBH, 1992, 11) V tomto úryvku je i viditelná snaha o spisovnost, která se 

projevuje v celé povídce. Některá slova jsou nahrazena spisovnou variantou: 

„abysme" (SSBH, 1993, 260) X „abychom" (SSBH, 1992, 14). 
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Dále je v celém textu graficky vyznačena přímá řeč, která ve verzi původní není 

nijak ohraničena. Také je pozměněno i řazení vět v některých odstavcích. Některé věty 

jsou přeformulovány, některé jsou i zcela vypuštěny. Jedná se však o ojedinělý jev, avšak 

na konci je v nové variantě zcela vypuštěn celý odstavec: 

„Teprve dneska jsem si všimnul, že jste z Libně... ohoL. Na tu mám pěkný vzpomínky... 

to takhle mi bylo jednou smutno... byl večer a lilo... tak jsem sešel od Dojčů kvodě, tam 

jak je hospoda U Horkých... a tam koukám a pod lucernou šest cikánských fakanů v tom 

dešti tančilo nějakou tu jejich kolovou písničku... tak pod plynovou lucernou tančili... a já 

v tom mdlým světě jsem viděl, jak hodně prší a že ti haranti tancují, jako by nepršelo... jdu 

až k nim a čím víc jsem na ně koukal, tím mi to připadalo zrůdnější... šaty se jim lepily na 

jejich tělíčka a z vlasů curůčky... ale oni pořád tou jejich graglagloglo nastydlými hlásky 

zpívali a navlíkali se a zase vyvlíkali z kola dál... A tak jsem se na ně díval čtvrt hodiny 

v tom dešti a okřál jsem... zastyděl jsem se..." (SSBH, 1993, 265). 

V určitých částech textu nalezneme i pozměněná slova, která jsou zde nahrazena 

výrazy jinými. Ne vždy se jedná o náhradu za účelem zmírnění daného výraziva, 

„vztáhnout" (SSBH, 1993, 263) X „dosáhnout" (SSBH, 1992, 17) 

„grand" (SSBH, 1993, 265) X„bard" (SSBH, 1992, 19) 

„našprtám" (SSBH, 1992, 12) X „naučím zpaměti" (SSBH, 1993, 259) 

„holka" (SSBH, 1993, 258) X „sajtna" (SSBH, 1992, 10) 

2.2.2 MILÁČEK 

V této povídce najdeme motiv mladíka, který si v továrně lehne pod seřízený buchar 

tak, aby se mu zastavil dva milimetry od nosu. Tento motiv je v dramatičtější podobě 

zpracován v Něžném barbarovi. 
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Dále zmínka o malé mužské noze jako znaku módní elegance je rozvedena v Něžném 

barbarovi a také v Městečku, kde se zastavil čas. 

V povídce Miláček se objevuje slovní obrat „otočil se na kapesníku", který je použitý 

vícekrát v pozdějších Hrabalových textech v různých souvislostech. 

Předposlední věta povídky začínající slovy „A Kudla vzal svoji čepici..." (SSBH, 

1993, 20) byla převzata z druhého vydání, kde autor opravil drobné logické nedopatření 

původního znění. 

2.2.3 STARÉ ZLATÉ ČASY 

Tato povídka byla zařazena do nevydaného souboru Skřivánek na niti. Motiv 

přišitého ucha, které se ujmulo, lze nalézt i v jiných Hrabalových prózách. 

2.2.4 FÁDNÍ ODPOLEDNE 

Poprvé byla tato povídka otištěna v časopise Plamen č. 7/1962, zde s názvem 

V neděli se pohřbívá. Text knižního vydání je ve srovnání s časopiseckým velmi pozměněn. 

Není vyloučeno, že některé úpravy provedl autor, spíš však lze soudit, že jde o úpravy 

redakční. Základní smysl a umělecké vyznění povídky zůstaly nedotčeny. 

Variace výroku hostinského „Nevím, nevím, ale tahle generace nás pěkně 

vypeče" (SSBH, 1993, 36) se objevuje i v jiných prózách, viz např. povídka Bambini di 

Praga 1947: „Nevím, nevím, ale tahle generace asi nepůjde cestou Kristovou." (SSBH, 

1993,198) 

V roce 1964 byla tato povídka zfilmovaná Ivanem Passerem. 
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2.2.5 SMRT PANA BALTISBERGRA 

Tato povídka byla zařazena do nevydané sbírky Skřivánek na niti. Povídka byla 

v roce 1965 zfilmovaná Jiřím Menzlem jako součást celovečerního filmu Perličky na dně, 

zde s názvem Smrt pana Baltazara. 

Motivy z této povídky - krásné slečny z baru a bernandýn čekající přede dveřmi baru 

- nacházíme rozvedeny např. v Městečku, kde se zastavil čas. 

2.2.6 EMÁNEK 

Povídka s tímto názvem byla poprvé otištěna ve strojopisném sborníku Život je všude 

(1956) a přetištěna ve třetím sv. SSBH. Jde zřejmě o nejstarší dochovanou verzi povídky, 

kterou autor výrazně přepracoval pro připravované vydání Skřivánka na niti. S dalšími 

úpravami, snad autorovými (zhuštění), přešla pak do prvního vydání Perličky na dně. 

V povídce Emánek se objevuje obraz „...někde uvnitř máte uvázanýho skřivánka na 

niti", který dal název nerealizovanému souboru povídek z roku 1959. Tento obraz se 

nevyskytuje ve velmi odlišné stejnojmenné povídce uveřejněné ve třetím sv. SSBH. 

Výrazivo starší povídky je drsnější, např. „Že jste se mi zase bejčila s tím 

kominíkem!" (třetím sv. SSBH) - „Že jste se mi zase někde dívčila s kominíkem!" (SSBH, 

1993, 7). 
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2.2.7 ANDĚLSKÝ VOČI 

V této povídce se objevuje autobiografický motiv pojišťovacího agenta, který se 

vyskytuje i v jiných Hrabalových prózách, např. v povídce Bambini di Praga 1947. 

2.2.8 PODVODNÍCI 

V rukopisné podobě se povídka jmenovala Umělé osudy. Tento název měla ještě ve 

sborníku Život je všude z roku 1956 (uspořádali Jiří Kolář a Josef Hiršal). Tato verze je 

otištěna ve třetím sv. SSBH. Vladimír Karfík v samizdatovém sborníku Hrabaliana 1989 

(pozdější knižní vydání vnakl. Prostor, 1990), sestavenému přáteli k 75. narozeninám B. 

Hrabala, napsal: „Hrabal změnou názvu naznačil hodnocení, povídku objektivoval 

a odstrčil ji od sebe" (VI. Karfík, 1989, 106). 

Vladimír Stejskal (SSBH, 1993,409) se však domnívá, že změnou názvu udělal autor 

za povídkou uměleckou tečku; zavržením názvu popisného a volbou shovívavě ironického 

dosáhl teprve skutečné syntézy v rozpornosti stejně jako např. Volbou podtitulů u knih 

Něžný barbar: Pedagogické texty, Harlekýnovy milióny: Pohádka, Svatby v domě: Dívčí 

románek. 

Podle zjištění Vladimíra Karfíka v citovaném článku Nůžkami proti lyrismu byla 

i tato povídka pro knižní vydání „stylisticky upravena, zbavena syrových neobratností, 

doplněna detaily se zdůrazněním souvislostí..." (VI. Karfík, 1989, 106) 

Tato povídka byla jako součást celovečerního filmu zfilmována Jiřím Němcem. 
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2.2.9 BARON PRÁŠIL 

Tato povídka byla zařazena do nevydaného souboru Skřivánek na niti. Text ze 

Skřivánka má vzhledem k textu otištěnému v Perličce na dně některé odlišnosti: 

nespisovné tvary (např. „zlatej") jsou občas opraveny na spisovné. Na str. 88 SSBH je 

místo „šarfýra" „německej strážmistr", místo „na německým národním socialistovi" je pak 

„na německým strážmistrovi". Na tomto místě byla vypuštěna pasáž o cikánovi, který 

spadl do martinské pece. Motiv přešel do povídky Bambini di Praga 1947. Překvapivý 

rozdíl obou znění přináší závěr povídky. Knižní vydání v Perličce na dně končí větou: 

,Ale přijděte si k nám do dvora pro noviny!' zvolal bodře a štrádoval si to na Karlák." Ve 

Skřivánku na niti chybí závěrečná uvozovací věta: „...zvolal bodře...", zato text pokračuje 

novým odstavcem: 

„Jedno odpoledne přišel do dvora sběrny mladý muž, oblečený podle poslední módy, 

mokasíny, hnědé kalhoty, kostkované sako, vlasy a la kanadský trávník. Představil se 

a řekl, že by chtěl napsat o téhle sběrně reportáž. 

Tak jsem mu vypravoval o lidech, o kterých se ani nepíše, spíš o takových numerách, 

o lidech, o jejichž existenci je skoro možno se zranit. Zkrátka spíš jsem vypravoval 

o takových brňavkách velkoměsta... 

Vykouřil dost cigaret, než jsem mu dovyprávěl tuhle povídku. A on řekl, že můj pohled na 

lidi je pořád idealistický, ale že on napíše správnou, realistickou reportáž. 

Tak jednoho pátku vyšla..." 

K Baronu Přášilovi se v archívu strojopisů Bohumila Hrabala našly dva fragmenty. 

První se vztahuje ke str. 112 SSBH: 

„(...),na vysokou má jen kulovnici... No a druhý kus větvičky se zastrčí do lízáku...' 

Šéf se naklonil a zastrkoval oba kousky do kresby, tak jak říkal. 
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,Do lízáku, kterýmu se myslivecky říká jazyk...,' řekl Haňťa. 

,Lízák! Jen lízák! Lišce se zase říká pes! Rysovi kocour!' 

Do dvora vjela paní Kyzourová se svým choromyslným synem. 

Haňťa křičel: 

,Haló, haló... přepojujeme na brněnský okruh... Ostrovačice... a už Tazio Nuvolari vjíždí 

do cílové rovinky u váhy... a pozor! Praskla mu pneumatika... vyrovnává vůz... tu svoji 

nádhernou bugatku... a zůstává stát za cílem...' " (SSBH, 1993, 412) 

Druhý dochovaný fragment vyšel ve sborníku Jablečné pyré (Pí 046, duben 1988) 

pod redakčním názvem Taylorův systém. Zde je po běžné redakční úpravě s tím, že pro 

větší přehlednost je dán do jednoho bloku přímé řeči přerušené uvozovací větou (v 

originále je každá přímá řeč na novém řádku bez ohledu na to, že jde o pokračování 

výpovědi téže postavy): 

„Když přišel na dvůr takový člověk, vlasy táákhle jak spisovatel, taky tak maličko přihrblý, 

představil se:,Já jsem Martínek...' 

,Ježíši, tak vy jste ten Martínek? To máme radost! A já jsem tě, kamaráde, nepoznal. Tak 

ty tady budeš balit... to je ale překvapení!' řekl šéf a mnul si ruce a ukazoval na hromadu 

až ke stropu. „Tady je pár kilo papíru a ty to sbalíš na to tata... že?' 

Ukazoval na těch, maličkost, dvacet metráků. 

,To... to je pro mě hračka... to tak jsem balíval po práci... tohle!' řekl Martínek a ukázal na 

tu hromadu opovržlivě utahovákem.,Já jsem zvyklej balit tak třicet, třicet šest balíků... Pod 

tuhle normu nejdu. Už kvůli sobě. Já jsem charakter... vládní rada, ale úderník na práci. Ne 

kvůli práci, ale pro hračku... Já si totiž s prací hraju. To je moje zábava...' 

,Kolik? Kolik že jich uděláš, Martínku?' 

,Třicet... a to si ještě strčím ruku takhle do kapsy, to už je takový zvyk... Já jsem prosím 

stará škola!' " (SSBH, 1993,413) 
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S názvem Sběrné surovosti zfilmoval tuto povídku Juraj Herz roku 1965. 

2.2.10 KŘTINY 1947 

Námětově shodný text byl poprvé zařazen do nerealizovaného vydání Poupat (Mladá 

fronta 1969, 1970; uskutečněný reprint 1992), sedmé části prózy Setkání a návštěvy, 

knižně poprvé uveřejněn ve třetím sv. SSBH, kde byl editorem nazván Křtiny. 

Srovnání obou textů ukazuje citlivou autorovu práci na cizelování stylu a na 

zvýraznění pointy: to, že jde o kněze, čeká na čtenáře jako překvapení až na konci povídky, 

kdežto v textu Poupat je tento fakt prozrazen hned na začátku. 

2.2.11 PRAŽSKÉ JESLIČKY 

Povídka je inspirovaná dobou, kdy Bohumil Hrabal pracoval jako kulisák tehdejšího 

Divadla S. K. Neumanna (dnes Divadlo pod Palmovkou). V libeňské synagóze mělo 

Divadlo S. K: Neumanna sklad kulis. 

2.3 PÁBITELÉ 

„Tak pábitel je člověk, proti kterému se neustále vzdouvá oceán dotěrných myšlenek. 

Jeho monolog teče pořád, tu jak ponorná říčka v dutině mysli, tu zase se řine ústy ven. Je 

to pábení, které jak hořící pochodeň je podávána štafetou lidského jazyka od úst k ústům. 

Pábitel je nástrojem jazyka, který obohacuje sebe sama a všecky něžnosti a finty, o něž má 

zájem jazykověda. Pábitel zpravidla skoro nic nečetl, ale zato se hodně díval a hodně slyšel. 
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A skoro na nic nezapomněl. Je zaujat svým vnitřním monologem, se kterým chodí po světě, 

jako páv se svým krásným peřím. (B. Hrabal, 2000, 305) 

Obě knihy Pábiteié i Perlička na dně vznikly vlastně současně, mají prvopočátek 

v textech z počátku padesátých let. Texty z obou knížek byly obsaženy v nakonec 

nevydané sbírce Skřivánek na niti (Československý spisovatel 1959, publikace č. 1435, 

náklad 7000 výtisků, podtitul Dialogy), konečný výběr a uspořádání nepovažujeme ani tak 

za autorské jako redakční. Celkem mají 25 povídek, bereme-li v úvahu druhé a další 

rozšířená vydání. 

Původní znění se prakticky nedochovala, a není to náhoda. Bohumil Hrabal, víc vědomě 

než podvědomě, uchovával velice pečlivě ta znění, která musela být pro knižní vydání 

zkrácena nebo upravena. Veškeré úpravy autora ke zdokonalení textu srovnáním se zdroji 

nepovažoval za nutné. Tato úprava do méně syrových a čtenářsky definitivnějších tvarů 

byla pro první setkání s jistě novým pohledem na život užitečná. 

S názvem Pábiteié (podtitul Povídky) vyšel soubor jedenácti povídek s obálkou 

Vladimíra Fuky v roce 1964 v nakladatelství Mladá fronta. Ve čtvrtém sv. SSBH jsou 

přetištěny texty z tohoto prvního knižního vydání. Nebere se v úvahu vydání pozdější, 

která se ve znění i členění textu tu méně, tu více liší. Tři z těchto jedenácti povídek měly 

vyjít už v roce 1959 ve skartovaném výboru Skřivánek na niti: Jarmilka, Pohřeb 

a Romance. 

S názvem Skřivánci na niti (v množném čísle), jejichž symbolika je blízká symbolice 

perličky na dně, byl v roce 1969 natočen Jiřím Menzlem celovečerní film. Nebyl však 

schválen do distribuce a uveden do kin až v roce 1990. 
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Seznam publikovaných povídek v této sbírce: 

1. JARMILKA 

2. PAN NOTÁŘ 

3. POHŘEB 

4. BAMBINI DI PRAGA 

5. PÁBITELÉ 

6. AUTOMAT SVĚT 

7. CHCETE VIDĚT ZLATOU PRAHU? 

8. IONTOFORÉZA 

9. DÁMA S KAMÉLIEMI 

10. DIAMANTOVÉ OČKO 

11. ROMANCE 

2.3.1 JARMILKA 

V nerealizovaném vydání Poupat (1969, 1970) vyšel text s názvem Majitelka hutí, 

donedávna považovaný za původní verzi Jarmilky. Ve třetím sv. SSBH však editor Václav 

Kadlec otiskl dosud nepublikované znění, datované: jaro 1952, s názvem Jarmilka 

(podtitul Dokument). Je to asi nejstarší verze povídky, a tedy i název Jarmilka je názvem 

původním. 

Vysledování geneze textu od prvotní podoby zjara 1952 po první otisk v roce 1964 

by bylo námětem na samostatnou studii. 

Všechny Hrabalovy texty, povídku Jarmilka nevyjímaje, prošly četnými edičními 

úpravami, jejichž společným jmenovatelem bylo postupné jazykové a stylistické 

uhlazování. 
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Fascinace tématem byla u Hrabala tak velká, že na povídce dále pracoval i sám. 

Svědčí o tom trojí závěr tří verzí Jarmilky. V nejstarším znění, v dokumentu zjara 1952, 

končí povídka slovy: „...ale Jarmilka tady už není..." (třetí sv. SSBH, 125). Povídka 

Majitelka hutí v Poupatech je kratší o třístránkový závěr a končí slovy: 

„Ve dveřích jsem se otočil a zase s přehrnutým rtíkem hleděla ke stropu. 

Jarmilko, sbohem... 

Sbohem..." (B. Hrabal, 1992, 209) 

Onen původní třístránkový závěr začínající slovy: „Tak zase ráno co ráno vstávám..." 

a končící „...ale Jarmilka tady už není..." přešel - opět v přepracované podobě - do závěru 

povídky Krásná Poldi v Inzerátu na dům, ve kterém už nechci bydlet. Jarmilka otištěná 

podle vydání v Pábitelích končí nově dopsanou osmou kapitolou - celý text je zpřehledněn 

rozdělením na osm číslovaných kapitol. Povídka tedy dostala další, třetí závěr. 

Ačkoli ze srovnání textů vyplývá určité obroušení jazyka a stylu, i tato poslední (první 

publikovaná) verze má právo na čestné uznání. 

V rukopisné verzi Hrabalovy Jarmilky, nadepsané Jarmilka. Dokument, a označené datem 

jaro 1952, můžeme na jednom místě číst: 

„Tak se Jarmilka rozčiluje, ale to už vcházíme dovnitř, do jídelny, kde ji vítají: Ale, 

Jarmilko, ty seš dneska obzvlášť pěkně nasypaná! Polkla si cylindr nebo tvrďák? 

A Jarmilka si zakládá ruce a křičí: Jděte pacholci! Jděte! Každej ze sebe dělá že je 

svobodnej a každej a když mu dobrák ženská podrží, tak se pak na ni vyserete a ještě 

posíláte domů anonymní dopisy, že se tady kurvím se ženatejma chlapama... Jarmilka křičí, 

ale usmívá se, zná je... sahají ji na život a ona jak uhýbá, rozlívá polévku. Hrozí jim 

sběračkou: No tak, že ti dám na držku kačku!... Tak z povzdálí sleduji Jarmilku 
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a srovnávám ji se všemi ženami co jsem znal... a na Jarmilku hledím s obdivem... na tu 

naši Jarmilku hledím a vidím, jak je statečná... sám Stalin pro ni napsal větu visící mu pod 

vousky: Dobří pracovníci jsou jen ti, kteří se nelekají obtíží... A Jarmilka se opravdu obtíží 

neleká, je překonává, s nimi zápasí... Jím polívku co nejpomaleji, až jsem s Jarmilkou 

sám..." (B. Hrabal, 1952, 23) 

V publikované variantě, vydané o dvanách let později v souboru Pábiteié, čteme: 

„Zlobí se, ale to už vcházíme do jídelny, kde chlapi Jarmilku vítají: ,Ty holka, ty ale seš už 

pěkně nasypaná. To jsi spolkla tvrďák.' Ale Jarmilka se nedá: Jen jděte, pacholci, jděte! 

Každej ze sebe dělá, že je svobodnej, a když s ním ženská trošku pohovoří, tak jí uděláte 

vostudu a navíc posíláte domů anonymní dopisy, že leze za ženatejma chlapama!' 

Jarmilka křičí, ale usmívá se, dokonce je potěšena. Zná je a oni zase znají ji. Chlapi ji hladí 

po ramenou, a ona jak uhýbá rozlívá polívku. Hrozí sběračkou: ,No tak! Že ti dám na 

držku!' 

A já zpovzdálí koukám na Jarmilku, srovnávám ji se všemi ženami, které jsem kdy znal, 

a nemohu se vynadívat. Jím pomalu polívku, mám čas a jsem s ní zase sám...' " (B. Hrabal, 

2000,46). 

Všimněte si ještě alespoň jednoho úryvku: 

„Pak jsem nakládal ty nakopané špony do sázecích koryt. Když jsem se rovnal ve hřbetě, 

vidím tam jak cestičkou se zatáčí, si to sype. Jarmilka s basou a kbelíkem. Již zdaleka 

vidím, že mne hledá očima. Přelézám hromadu rozházených caglí a ptám sejí: Co je? 

A Jarmilka celá rozžalostněná mi žaluje: Právě jsem se od bab dověděla, že řekl: Kdoví 

s kým to ta kráva má! Ale já mu dneska udělám u autobusu bugr. Stoupnu si u dvířek a tak 
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před lidma mu řeknu: Má poklona pane Kalina Jaroslave, promiňte že vyrušuji, ale to jsem 

vám byla dobrá, když jsem se roztáhla po zábavě? A teď řeknete s kým to ta kráva má? No 

přece s Váma, to jsem si od Vás nezasloužila, pěkně Vám za to děkuju... A Jarmilka usedá 

na nůši a bije se pěstičkou do čela: Proč já jsem tenkrát na tu zábavu chodila! Proč? To 

kluci pro mě přišli, pojď s námi Jaruš na vínek a já kráva šla! Přijde mi takhle se otočit v tu 

stranu přes stůl a jak jsem se na něj dívala, byla jsem posraná, von taky, tančili jsme spolu 

a on mi z kola nepustil a pak jsme šli za noci domů no a tam na příkopě... A Jarmilka se na 

mne vyčítavě dívá, ale pak jí zasvitlo v očkách: Ale voni se už o to berou jeho kamarádi... 

To bude strejdo sranda, zavřou mne u jedněch do skříně, pak pozvou i ho a začnou se bavit 

o mně a naší svatbě... já otevřu almaru a vystoupím... a co tomu bude Jaroušek říkat? To je 

dobrej nápad strejdo co? Držte mi palce! A vstává, navlíká si popruhy od nůše, zdvihne 

basu a kbelík a uhání do závodní kuchyně pro obědy. Křičím na ni: Jarmilko co je dneska 

k obědu? A ona se otáčí a volá: Polívka kmínová, pak uzený vepřový pupíček a šípkový 

nektar, ale ten nápad s tou skříní to je, co? Kývám, že ano, ale už vidím, jak pan Kalina na 

smluvené znamení dává Jarmilce několik mlaskavých facek, znám jej, je prudký, prchlivý... 

Ale co?" (B. Hrabal, 1964, 23) 

Čteme v původní verzi, v publikované verzi je tato upravená varianta: 

„ ,Potom jsem nakládal ty špony do sázecích koryt. A když se rovnám ve hřbetě, kdo jiný 

si to necape cestičkou než Jarmilka s basou a kbelíkem. Přelezl jsem hromadu cáglí. 

,Tak jak je to?'povídám. 

,Óo! Zrovna jsem se dověděla od bab, že Jaroušek jim měl říct: ,kdoví, s kým to ta rajda 

má!' Ale já mu dneska udělám u autobusu bugr.' Jarmilka si sedla na basu.,Stoupnu si 
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u dvířek a tak, před lidma, mu řeknu: ,Má poklona, pane Jaroslave, promiňte, že vyrušuji, 

ale na to jsem vám byla dobrá, když jsem si s váma sedla na příkopě, co? A teďka řekněte, 

s kým to ta rajda má? No to jsem si od Vás nezasloužila, pěkně vám za to děkuju." Bila se 

pěstičkou do čela: 

,Proč jen já tekrát chodila na tu zábavu, proč? To kluci přišli a: ,Pojď s námi, Jaruš, na 

vínek! A já, nána, šla. Sál nabitej a my jsme se s Jarouškem půl roku hněvali. A to mi 

přišlo takhle se podívat přes stůl a on tam zrovna seděl. A já, jak jsem se tam podívala, 

byla jsem ztracená a von taky. Tančili jsme spolu, on mi z kola nepustil a pak jsme šli za 

noci domů... ,Dívala se hořce, ale pak jí zasvitlo: „Víte, strejdo, jeho kamarádi už se o to 

berou. Zavřou mě u jedněch do skříně, pak pozvou Jarouška a zavedou řeč na tu naši 

veselku. A máme smluvený znamení. Až jeden z mých přátel řekne: ,Ty katolíku jeden 

prolhaná!, já otevřu almaru a vystoupím. Co tomu bude Jaroušek říkat! To je dobrej nápad, 

co? Ale strejdo, držte mi palce!' 

Vstává, zdvihá basu a po sněhu uhání do závodní kuchyně. 

Volám za ni: Jarmilko, copak je dneska k obědu?' 

Křičí:,Polívka kmínová, uzený vepřový pupíček a šípkový nektar. Ale ten nápad s almarou, 

to je, co?' 

Kývám, že to je dobrý nápad, ale už to vidím, jak pan Jaroslav, známý průvan, dá Jarmilce 

u té almary facku. 

Ale co?' " (B. Hrabal, 2000, 44) 

Citací těchto ukázet lze postihnout drobné průběžné operace. Nelze však postihnout 

eliminaci podstatných částí textu, celých trsů motivů, sekvencí. Především těch, které 

představují jedinečné dobové dokumenty sociální. Nelze ani postihnout celkovou změnu 

struktury - posun od neuzavřeného řečového proudu, souhrnu sekvencí, asociací, 
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mikropříběhů k tradičnějšímu prozaickému typu, závislém na pointování, na operacích 

s banálním prožitkem, na pominutelných vnějších příznacích literární doby. 

„Člověka Hrabal projevuje nejraději hovorem, ze všech typů hovoru dává přednost 

tlachu. Neuráží se člověkem, nikdy, v ničem se ho neštítí, má ho zásadně rád, důsledně 

v něm hledá perličky na dně a neomylně je v něm i nalézá, totiž gruntovní hodnotu 

a charakterovou jadrnost, byť i pod skořápkou drsnosti nebo krobiánství nebo 

pitvornosti." (V. Černý, 1994, 99) 

Prostředí kladenských hutí se v 50. a 60. letech objevuje v mnoha Hrabalových dílech 

básnických i prozaických: Krásná Poldi (epos) v Poupatech, Miláček v Perličce na dně, 

Baron Prášil v Pá bite lích, Podivní lidé, Anděl, Ingot a ingoti, Krásná Poldi (povídka) 

v Inzerátu na dům, ve kterém už nechci bydlet, film Skřivánci na niti aj. 

2.3.2 PAN NOTÁŘ 

I v této povídce jsou doklady umělecké transformace již použitých motivů; např. 

téma dvou bratrů na dvojitém bicyklu, z nichž jeden je slepý, najdeme už v Poupatech, 

v próze Sliční střelci. 

2.3.3 POHŘEB 

Stejný text byl s rozšířeným názvem Strýčkův pohřeb byl součástí cylku Skřivánci na 

niti. Text ve Skřivánku nebyl rozdělen do dvou číslovaných kapitol a na konci první části 
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byla ještě věta: „ ,Musíme to teďka trochu natáhnout, abysme nepřišli pozdě!' poznamenal 

Pepík." Tato věta byla v prvním vydání Pábitelů vypuštěna. 

2.3.4 BAMBINI Dl PRAGA 1947 

Vedle Jarmilky jde o klíčový text sbírky Pábitelé. Je třeba ho nekontaminovat 

s eposem podobného názvu Bambini di Praga, který je obsažen v Poupatech a který je 

pouze uměleckým východiskem prozaického textu. Epos a jeho geneze jsou publikovány 

ve druhém sv. SSBH. Povídka, která je uvedena ve třetím sv. SSBH, vyšla poprvé 

v Pábitelích roku 1964. Některé její části vyšly už předtím v časopise Plamen. Jsou to 

první kapitola s titulem Řeznická v č. 12/1963; třetí kapitola - Benátská noc v č. 1/1964; 

čtvrtá kapitola - Hotel U Černého koně v č. 2/1964; osmá kapitola - Taneční hodiny v č. 

3/1964. Tento časopisecký cyklus má společný název Bambini di Praga. 

V této povídce je věta „Některé skvrny nelze vyčistit bez porušení podstaty látky.", 

kterou autor použil jako motto k Pábitelům. 

Tak jako pro období „hovorů" jsou důležitá Hrabalova Setkání a návštěvy 

v Poupatech, kde je v zárodku obsažena řada následujících próz, je pro období vrcholných 

próz důležitý text Bambini di Praga 1947. Je zde řada motivů, které Hrabal později 

rozpracovává v pozdějších dílech: motiv hlavy rozčísnuté cirkulárkou v Něžném barbarovi, 

tamtéž motiv bytu, kde je v létě zima a v zimě teplo, téma surrealistického holiče v povídce 

Lamertzovy jehly (Morytáty a legendy), autobiografické téma železniční stanice, rozvedené 

v Ostře sledovaných vlacích. 

Podle páté kapitoly této povídky byl natočen Evaldem Schormem film Dům radosti 

jako součást pěti Perliček na dně (1965). V roce 1965 byl k filmovému přepisu připraven 
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ještě (dodnes nerealizovaný) scénář Římské orgie (podtitul Malá bláznivá komedie) podle 

části třetí kapitoly. 

2.3.5 PÁBITELÉ 

Tato povídka dala název celé sbírce z roku 1964. Není to náhoda. V povídkovém 

období 2. poloviny 50. let a 1. poloviny 60. let je pro Hrabala typické nejen hledání 

perliček na dně a skřivánků na niti uvnitř člověka, ale také rozmarnost, radost 

z groteskních stránek lidské povahy, které označil pojmem pábení. 

2.3.6 AUTOMAT SVĚT 

Hrdinou této povídky je Hrabalův dlouholetý přítel, malíř a grafik Vladimír Boudník, 

jehož životní a uměleckou dráhu Hrabal později zpracoval v novele Něžný barbar. 

V rámci filmu Perličky na dně ji režijně ztvárnila Věra Chytilová (1965). 

2.3.7 CHCETE VIDĚT ZLATOU PRAHU? 

I zde nalezneme motiv surrealistického básníka (jeho předobrazem je Hrabalův přítel 

Karel Marysko), který je klíčovým motivem, na němž je též vybudována próza Něžný 

barbar. 
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2.3.8 IONTOFORÉZA 

Tato povídka zapadá do okruhu tzv. hovorů. 

2.3.9. DÁMA S KAMÉLIEMI 

Virtuózní žánrový obrázek, zasazený do libeňské lokality známé kdysi jako 

„perucák", což byl pavlačový obytný dům, v 19. století postavený v ulici Na Žertvách pro 

dělnické rodiny firmy Strojní přádelna, tkalcovna a barvírna - bratří Perutzové. 

2.3.10 DIAMANTOVÉ OČKO 

Téma náhodná setkání lidí ve vlaku a jejich hovory je zpracováno již v Poupatech, 

a to v kapitole Setkání a návštěvy. V rabiátských zážitcích se skrývá hrabalovská perlička 

na dně, leitmotiv všech povídek z 60. let. 

2.3.11 ROMANCE 

Skica povídky s názvem Láska byla poprvé uveřejněna ve strojopisném sborníku 

Život je všude (1956). Přetištěna a komentována je ve třetím sv. SSBH. Přepracovaná 

a s novým názvem Romance byla zařazena do výboru Skřivánek na niti (1959). 

Povídka byla zfilmována Jaromilem Jirešem v rámci pěti Perliček na dně (1965). 
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2.4 POVÍDKY NEZAŘAZENÉ DO PRVNÍCH VYDÁNÍ 

2.4.1 U ZELENÉHO STROMU 

Základní téma této povídky bylo zpracováno v povídce Setkání (viz Hovory lidí 

a sborník Život je všude, obojí 1956). V této podobě i s titulem Setkání byla zařazena do 

skartovaného výboru Skřivánek na niti, přetištěna ve třetím sv. SSBH. 

Verze, kterou nalezneme v tomto svazku SSBH, s názvem U Zeleného stromu 

vyšla ve druhém, rozšířeném vydání Perličky na dně (Čs. spisovatel 1964) a ve druhém 

a třetím vydání Pábitelů (Mladá fronta 1964, 1969). 

Za zmínku zde stojí další oblíbené Hrabalovo téma: místopis pražských 

i mimopražských hospod. S tímto tématem si autor pohrává v mnoha básnických 

a prozaických dílech (např. Něžný barbar, Podvodníci, Pražské jesličky, Fragment aj.). 

2.4.2 ŠTĚDROVEČERNÍ 

Knižně tato povídka vyšla poprvé ve třetím vydání Pábitelů, Mladá fronta 1969. 

Děj je přesně situován do libeňských ulic, reálný je i dětský hrdina. 

2.4.3 KOPRETINA 

Poprvé byla tato povídka uveřejněna v Knihovničce Mateřídoušky v roce 1965. 

Knižně pak vyšla poprvé ve třetím vydání Pábitelů, Mladá fronta 1969. 

35 



2.4.4 PERLIČKA NA DNĚ 

Text, který nalezneme ve čtvrtém svazku SSBH byl převzat z dochovaného 

korekturního obtahu sbírky Skřivánek na niti. Povídka nebyla dosud publikována, 

posloužila však autorovi jako východisko k šesté kapitole Bambini di Praga 1947. 

Pan Josef je etudou k mnohokrát zpracované postavě strýce Pepina, především v Utrpení 

mladého Werthera, Tanečních hodinách, Městečku, kde se zastavil čas aj. 

Význam této povídky je především v tom, že je zde jako v jediné Hrabalově próze 

doslovně zakomponován obraz perličky na dně, klíčový pro autorovu povídkovou tvorbu 

50. a 60. let. 

2.4.5 FRAGMENT 

Tento text vyšel ve sborníku Jablečnépyré (PI 046, 1988). 

2.5 KAIN (1949) A OSTŘE SLEDOVANÉ VLAKY 

Povídka Kain měla podle autorovy vzpomínky nejednoduchou a pro nás poučnou 

genezi: 

„Kain, existencionální povídka, byla inspirována Utrpením mladého Werthera, knížečkou, 

kterou jsem znovu a znovu četl, když jsem byl na handlu ve Cvikově, ten čas jsem byl 

zamilovaný první láskou k Jiřině Sokolové, bylo to roku třicet šest, bydlel jsem u švadleny 

paní Plischke, chodil jsem se o těch prázdninách koupat a potom jsem seděl v altánu a četl 

jsem to Utrpení, psal jsem obden zamilované dopisy, pamatuji se, že jsem míval oči plné 
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slz, bylo mi dvaadvacet let a měl jsem právo na to být neštastný. Naučil jsem se také tou 

láskou nespat, tak silný a krásný to byl cit k dívence, které nebylo ani šestnáct let. Celá 

léta jsem psal pod dojmem této dívenky, byla to moje múza. (...) A po válce jsem se 

nemohl nasytit textu Camuse, Cizince, který se mnou hnul tak, že jsem pod jeho patronací 

napsal Kaina, to svoje trauma lásky se sebevraždou, pokusem o suicidu, utvrzení 

přirozenosti sebevraždy... (...) Myslím, že jsem tento existencionální text napsal v roce 

1949, domnívám se, že jsem jej psal ještě v pivovaře. Psal jsem jej proudem vět, pokud se 

pamatuji, Kain byl hotov ani ne za měsíc. Pamatuji se, že když jsem jej kdykoliv četl, 

nelíbil se mi, měl jsem z něj strach. Já jsem ten čas, cokoliv jsem napsal, vždycky to bylo 

psaní v mračnu, nic jiného než touha, posedlá touha psát, pak nic jiného než psací stroj 

a takový výlev, takové zvracení, taková zpověď toho, co ve mně bylo, co mne ohromovalo, 

čeho jsem se bál, co jsem ale musel napsat, aby mi bylo lip. A pak ten text ležel, deset let 

a víc, až se mi začalo vracet to moje nádraží, já jako výpravčí, když předtím, než jsem se 

jím stal, půl roku jsem podbíjel kolejnice s partou dělníků na svršku trati, když jsem byl 

telegrafistou a pak teprve. Když jsem absolvoval kurs v Hradci Králové, tím slavným 

výpravčím, který rok zažíval pozvolný, ale jistý konec války. Tento Kain se mi objevil 

jako pomocný text při psaní Ostře sledovaných vlaků, když jsem dostal nabídku od 

nakladatelství Čs. spisovatel v roce tuším šedesát tři, na jakýkoliv text z mého pera, lépe 

řečeno psacího stroje. Tento Kain však vyšel v tomto nakladatelství později v Legendách 

a morytátech, vybral si jej sám Arno Linke, kterého okouzloval tento text čistou řečí, 

nemohl se nasytit sloves vždycky zakončovaných spisovným „i". Tedy nejdřív Kain, 

potom Ostře sledované vlaky, potom Legenda o Kainovi... Zase i tento text a jeho proměny 

a variace, vystřihovánky a přesouvání jsou dokladem toho, že jsem se nikdy nepovažoval 

za spisovatele, každou nabídku nakladatelství jsem přijímal s velkým podivením. A pak 
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nastávalo vždycky hledání toho, co leželo někde ve skříních převázané provazem, protože 

já jsem nikdy neměl pracovnu... (...)" (B. Hrabal, 2000, 296). 

Hrabalovy Ostře sledované vlaky byly vážným signálem této falešné sociability. 

Jevily se proti ostatním textům jako nepochybný ústup dobovému vkusu, jako snaha 

vytvořit „něco pořádného". Jaké rozčarování, když se zjišťuje, že i tyto drobnější texty jsou 

často rovněž účelovou adaptací původních záznamů. (J. Lopatka, 1991, 39) 

Obě povídky mají hned dvojí klíčový motiv - motiv smrti: senzuální, tragikomický, 

tj. dobrovolná smrt, ukončení trýzně; osud, mezní situace, tj. nechtěná smrt, hrdinský čin, 

odčinění Kainova znamení. 

Střet a prolnutí obou příběhů zrodilo hrdinu a jeho drama, které ve vrcholné, 

vypjaté fázi končí soucitem: 

„Obešel jsem raněného a naklonil jsem se nad očima, které vůčihledně oslintávala smrt. 

Byl střelen do břicha, protože si svíral život (...) viděl jsem tři otvory po střelných ranách 

(...) Byl na tom jako já na mašině, jak Kristus na kříži. A vlastně ne jako Kristus, protože 

ten byl na tom o mnoho lépe, smrt si přál, smrt byla korunou jeho učení. (...) Protože jsem 

měl rád život, nesnesl jsem pomalou, sadistickou zvrhlost. Stisknul jsem vojenský kvér 

a prsty se mi nechvěly. Zamířil jsem na místo, kde asi bylo srdce. Stisknul jsem kohoutek. 

(...) Namířil jsem znovu, avšak mezi oči. Stisknul jsem a oči se přivřely, jako by byl bit 

důtkami. (...) Mlýn života domlíval a svět, který nosil v hlavě, mu vytékal dírkou mezi 

očima. (...) Sklonil jsem se a připadal jsem si jako setník, který probodl Kristovo trpící 

srdce." (SSBH sv. 7, 1993, 34-35) Tolik Hrabal o Kainovi. 

„...a já jsem věděl, že mu taky už nikdo nepomůže, protože prostřelené břicho je smrtelné, 

jenže ta smrt, ke které kráčel ten Němec, byla daleko, jako by k ní nemohl takhle nikdy 

dojít, protože šel na místě (...) Tak voják ležel a já proti němu. Nasadil jsem mu pušku tam, 
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kde bývá srdce, spletl jsem si stranu pravou a levou (...) teď jsem nasadil tu pušku na 

vojákovo srdce, aby už nevolal, aby mi už nešel v hlavě, a stiskl jsem spoušť. Ozvala se 

rána a dušený ohýnek sežehl uniformu, byl cítit vůní spálené bavlny a vlny, ale ten voják 

(...) ještě zrychleněji kráčel na místě (...) A já mu nasadil hlaveň pušky k oku a stiskl 

spoušť, tak divně jsem při tom ležel. A pak jsem slyšel, jak zmlkl, viděl jsem, jak jeho 

nohy zvolna a tiše došly, zastavily se, ležel jsem na něm, a slyšel, jak do vojáka vniká klid 

a ticho, jak se všechno zastavuje, jak stroje, když padla." (B. Hrabal, 1990, 187) Jedná se 

téměř o závěr Ostře sledovaných vlaků. 

Kromě raného Kaina se motiv sebevraždy objevuje též v Ostře sledovaných vlacích 

a v Legendě o Kainovi zařazené do souboru Morytáty a legendy. Motiv sebevraždy zde 

prochází různými obměnami, také však udržuje svou kontinuitu. V Morytátech a 

legendách Hrabal podává ještě svůj vlastní výklad použitého biblického příběhu. 
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3. HRABAL VE FILMU 60. LET 

2. část 

3.1 OSTŘE SLEDOVANÉ VLAKY (1966) 

Rok schválenení pro ČSSR: 1966 

Výrobce: Filmové studio Barrandov 

Rok výroby: 1966 

Majitel monopolu: Ústřední půjčovna filmů, Praha 

Promítání povoleno: 22. 7. 1966 

Premiéra: 18. 9. 1966 

Úvodní titulky: české 

Mluveno: česky 

Černobílá verze 

Délka filmu: 2509 m, Ih 29 min 

Mládeži nepřístupný 

Autoři: 

Námět: Bohumil Hrabal (stejnojmenná novela) 

Scénář: Bohumil Hrabal a Jiří Menzel 

Režie: Jiří Menzel 

Pomocná režie: Bohumil Kouba 

Kamera: Jaromír Šofr 

DramaturgVáclav Nývlt 
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Asistent kamery: Jaromír Hník 

Hudba: Jiří Šust 

Architekt: Oldřich Bosák 

Střih: Jiřina Lukešová 

Zvuk: Jiří Pavlík 

Vedoucí výroby: dr. Zdeněk Oves 

Zástupce vedoucího výroby: Jaroslav Vágner 

Odborná spolupráce: J. Šimák, plk. Golyšev 

Tvůrčí skupina: Šmída-Fikar 

Herci: 

Václav Neckář (Miloš Hrma), Jitka Bendová (Máša), Vladimír Valenta (přednosta stanice), 

Libuše Havelková (paní přednostová), Josef Somr (výpravčí Hubička), Alois Vachek 

(staniční pomocník), Jitka Zelenohorská (Zdenička Svatá), Vlastimil Brodský (rada 

Zedniček), Ferdinand Krůta (strýček Noneman), Květa Fialová (paní hraběnka), Naďa 

Urbánková (Viktoria Freie), Jiří Menzel (dr. Brabec). 

Tento film vznikl v éře, které se u nás říká „nová vlna", zatímco ve světě se užívají 

honosnější označení: „československý filmový zázrak". Film Ostře sledované vlaky je 

celovečerním debutem osmadvacetiletého Jiřího Menzla, příslušejícího tehdy k nejmladší 

tvůrčí generaci, která především podnítila umělecký vzmach naší kinematografie. 

3.1.1 ŽÁNR TRAGIKOMEDIE 

Chceme-li toto dílo žánrově zařadit, jedná se o tragikomedii. 
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Obtížnost tragikomedie spočívá hlavně v tom, že většinu času musí fungovat jako 

příběh nabitý vnější či vnitřní komičností, ale přitom každá z komických scén nese v sobě 

od počátku potencionální náboj tragiky tak, aby konečné vyznění filmu působilo organicky 

a divák si postupně uvědomoval logickou (mnohdy přímo osudovou) nevyhnutelnost 

hrdinovy prohry, či dokonce smrti, aniž by ztratil víru v konečné vítězství spravedlivé věci. 

Ostře sledované vlaky však nevyprávěly jen o hrdinských činech odbojářů, ale ani jen 

o banální tváři zadního dvorku historie. Mluvily o mládí a smrti, o smutku z lásky 

a samozřejmosti sebeobětování. 

3.1.2 KOMIKA A TRAGIKA OSTŘE SLEDOVANÝCH VLAKŮ 

Sledujeme-li kritické ohlasy na tento film, zjišťujeme, že kritici pátrali po jeho 

kvalitách komických i tragických, že hledali, kde se tyto dvě kategorie střetávají a kde 

jedna přechází v druhou. 

Při hodnocení Ostře sledovaných vlaků kritici jednotní nebyli. Dohadovali se nad 

vlastním žánrovým označením tohoto díla, zda jej označit jako tragikomedii nebo černou 

komedii. Nejednotnost se objevila i v názoru na vzájemnou závislost i vztah komického 

a tragického. Někteří kritici hovoří o pravidelném střídání obscénních, humorných 

a tragických situací. Kritik dánského časopisu Aftenposten naopak zdůrazňuje, že prvky 

veselé a tragické jsou vzájemně konfrontovány, čímž se daří zvýraznit absurdnost 

konvenčních situací. A v časopise Image et Son je konstatováno, že „v Ostře sledovaných 

vlacích je snad nejpozoruhodnější směs dvou extrémů: komiky a tragiky". To znamená, že 

o nějakém záměrném vztahu mezi komičnem a tragikou není vůbec uvažováno. 
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3.1.3 PROBLEMATIKA PŘEPISU LITERÁRNÍHO DÍLA 

„Bylo by pošetilé chtít splnit představu čtenáře Ostře sledovaných vlaků. Film je 

ještě příliš nedokonalý na to, aby dokázal zachytit všechno, co se odehrává v naší fantazii 

při čtení Hrabalových textů. Poetiku těchto textů je třeba nahradit. Proto kompozice 

literárního scénáře, zbaveného mimo jiné proti předloze všech retrospektiv, vychází 

zejména z působivosti kontrastu jednotlivých scén. Tedy nikoli absurdní situace samy 

0 sobě, ale ve své vzájemné konfrontaci - to je podle našeho názoru poetika tohoto filmu. 

Konfrontace obscénnosti a tragiky. Pro větší rozptyl konfrontace hodláme použít 

1 dobových válečných snímků i fotografií, které by pointovaly to, o čem je ve filmu řeč. 

Aby tato poetika měla svojí působivost, nesmíme se snažit o nadsázku, grotesku či jinou 

stylizaci. Půvab je ve věcnosti, v realitě, v jaké se scény odehrávají, a v jejich vzájemném 

střídání. Nadsázka je v jejich kulminaci, nikoli v jejich interpretaci. Je samozřejmé, že se 

nehodláme vzdát úsměvnosti předlohy. Naopak. Každý z nás ví, že život je krutý a smutný. 

Je zbytečné to ukazovat ještě ve filmu. Prokažme svou statečnost tím, že se mu dokážeme 

smát. V tom smíchu pak nehledejme cyničnost, ale usmíření. (J. Menzel, 1998, 110). 

Na počátku každého literárního scénáře stojí nápad. Nápad je oním základním 

impulsem, který vede scénáristu k stále neodbytnější otázce: Co s ním? Z tohoto 

jednoduchého nápadu může vzniknout dvacet nejrůznějších žánrů, což je dáno autorskou 

rozmanitostí. Každý z nás nazírá na svět jinak, třebaže se někdy názory velmi sbližují: 

každý z nás svět vnímá jinak. Každý z nás zaujímá jiné postoje, životní zkušenosti a každý 

jsme jinak determinován. 
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Téma, které vyvstává z onoho nápadu, je zhuštěním věcného obsahu. Každé téma 

by se mělo dát vyjádřit jedním sloganem. V případě Hrabalových Ostře sledovaných vlaků 

jde o lásku a hrdinství. 

Téma je tedy ideovým základem literárního díla, jímž je filmový scénář. Je to 

ústřední myšlenka, která spojuje všechny významové složky - složku formální 

i obsahovou. 

Pro určení tématu ale nestačí stanovit pouze jádro děje, tedy syžet, jenž je způsob, 

jakým jsou uspořádány jednotlivé tematické složky nejen filmového příběhu. Jde 

o kauzální vztah, který je doprovázený vztahem časové následnosti. Nejde tedy pouze 

o složky tematické, ale i dějové. Můžeme tedy fabuli, to jest příhodu, o níž vypravujeme, 

vyprávět od konce, prostřednictvím retrospektiv či splétat několik dějových linií, které se 

na konci setkají. Toto je právě způsob, kterého Menzel užil ve svém filmové zpracování. 

Dvě dějové linie promíchal, aby se následně setkaly na samém konci ve vyústění děje. 

Od tématu je jenom skok k námětu. Námětem je literární předloha. Ve své podstatě 

je námět věcným obsahem, odděleným od ideového hodnocení. Z tohoto důvodu může být 

stejný námět, jako rozvinutý nápad, zpracován mnoha způsoby a z různých ideologických 

pozic. 

Každý filmový příběh má svou ohraničenost. Tím je myšlen čas, který na 

odvyprávění autor má. Pokud tedy samotný děj příběhu obsahuje období několika let, je 

nutné dbát na výběr faktů, která jsou důležitá. 

Ohraničenost filmového příběhu nesouvisí výhradně s časem. Týká se i způsobu 

vyprávění. 

Každé literární dílo má svou kompozici, která je dána rozvojem syžetu, změnami 

situací, sledem jednotlivých událostí a samozřejmě tématem. Důležité je to, co má být 

středem divákovy pozornosti, co středem být nemá a být nemusí. Autor pak přidává téma 
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vedlejší, tj. druhý plán. To, co se odehrává v pozadí a co jistým způsobem koresponduje 

s tématem hlavním. 

Důležitým prvkem filmového příběhu je situace. Jde vlastně o vzájemný vztah 

v určitém okamžiku. O vztah hlavní postavy k postavě jiné, o vztah hlavní postavy 

k události, v níž se nachází. 

Z takové situace se vyvine zápletka, motiv, který porušuje rovnováhu. 

Na konci dojdeme k rozuzlení příběhu, jenž je koncem syžetu. 

3.1.4 MOTIV KOLÁŽE A STŘIHU 

Problémem každého filmu podle Mukařovského je jeho zkratkovitost. Jedná se 

0 motiv střihu a montáže, který vždy ve filmu převládá. Je očividný problém zobrazit 

epickou složku díla v několika obrazech. Zatímco při čtení knihy se můžeme k předchozím 

pasážím vracet, dostává se nám i více času o jednotlivých motivech přemýšlet či snad 

1 přestat se čtením a knihu odložit. V případě filmuje to nereálné. 

Čas ve filmu je předem striktně daný, omezený. To vše se pak děje na úkor epické 

složky díla. 

U Hrabala však motiv koláže a střihu najdeme už v samotných jeho prózách. Svá 

díla předělával střihem tak, že zdánlivě nesouvisející dva texty rozstříhal a doslova slepil 

dohromady. Nejlepším důkazem jsou Taneční hodiny pro starší a pokročilé, ve kterých 

nalezneme protokoly Hrabalova strýce Pepina, lidového vypravěče, které Hrabal rozstříhal 

a vytvořil tak dílo, které samo o sobě se zdá být filmovým střihem. 

Sám Hrabal se vždy i podílel na psaní scénářů k filmovým zpracováním svých děl. 

Hrabal se také ani netajil svým zájmem o scénáristiku. Zašel tak daleko, že se později 

i účastnil speciálního odborného kurzu pro filmové scénáristy. 
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Tato již zmíněná filmová montáž je u Hrabala skryta ve své návaznosti, která stojí 

na straně druhé než epika literárního díla. 

Hrabal sám obdivoval řemeslníky. Svoje povolání spisovatele chápal také jako 

řemeslo. Nesnažil se o dokonalost. „Nepatlal se" příliš s textem. Podobně bral i psaní 

filmových scénářů. Bylo to pro něj řemeslo jako každé jiné. 

Dalším problémem ve filmu je prostor. V literárním díle je prostor neohraničený, 

kdežto ve filmu se stále musí něco dít. Režisér má omezené možnosti, dá se říct, že i tímto 

svázané ruce. 

Režisérovi se tak naskýtá nesmírná škála problémů, kterým musí čelit, zvláště pak 

u Hrabala, jehož prozaická díla jsou plná epizod, volných asociací, velkého množství 

lyrických obrazů a situací plných burleskní komiky. 

Převést Hrabalův osobitý styl, včetně jeho pohledu na svět a řádění situací 

do filmové řeči, je beze zbytku asi neuskutečnitelné. 

Ve filmu Ostře sledované vlaky Jiří Menzel znovu ukázal svou citlivost pro přepisy 

Bohumila Hrabala (jeho Smrt pana Baltazara je považována za jednu ze dvou nejlepších 

mezi zfilmovanými Perličkami), dovede se stejně jako Hrabal oprostit od hodnotitelského 

nadhledu. 

Literární díla, která jsou ve své podstatě slovní záležitostí, v nichž slovní půvab 

evokuje v čtenářově fantazii trsy nejrůznějších představ (ne všechna literární díla jsou totiž 

tohoto druhu), obvykle na filmový přepis doplácejí. Toto úskalí si naštěstí včas uvědomil 

Jiří Menzel, když napsal: „Příběh napsal Bohumil Hrabal, a je ctižádostí autorů filmu 

zachovat při přepisu onu deformaci reality, která je Bohumilu Hrabalovi vlastní. Bylo by 

ovšem příliš pošetilé, chtít splnit představu čtenáře Ostře sledovaných vlaků. Film je ještě 

příliš nedokonalý na to, aby dokázal zachytit všechno to, co se odehrává v naší fantazii při 

čtení Hrabalových textů... Poetiku těchto představ je nutno nahradit. Nikoli absurdní 
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situace samy o sobě, ale ve své vzájemné konfrontaci - to je podle našeho názoru poetika 

tohoto filmu. Konfrontace obscénnosti a tragiky..." (J.Menzel, 1998, 105) 

Sama novela Ostře sledované vlaky však dává navíc svou dějovostí největší 

předpoklady pro úspěšné filmování zpracování. Menzel tak ve svém filmu akcentuje více 

příběh, drama filmu klene ze střídajících se situací. Tu obscénních a humorných, tu 

tragických. Nechá vyrůstat jakousi zvláštní směsici patosu a tragikomiky, podobné jako má 

Hrabal, ale vydobyté zcela odlišným uměleckým postupem. A je daleko lyričtější. 

Shrnutě řečeno, scénáristicky nedošlo k závažnějším posunům od předlohy, naopak 

záměr dějového zjednodušení byl v tomto případě nezbytný vzhledem k zákonitostem 

filmové narace. Vydatným pomocníkem mu v tom byl sám Bohumil Hrabal, který s ním na 

scénáři spolupracoval. 

3.1.5 LITERÁRNÍ SCÉNÁŘ K OSTŘE SLEDOVANÝM VLAKŮM 

Podle D. J. Novotného (1995, 16) je literární scénář hotové dramatické literární dílo. 

Podává celý děj, rozdělený na jednotlivé obrazy s popisem prostředí, osob i zvuků, se 

všemi vedlejšími postavami. Rozsah literárního scénáře je zpravidla 60 - 90 stran, může 

být však i větší. Nicméně je nutno vždy počítat s tím, aby se filmový příběh vtěsnal do 

devadesáti minut promítacího času. 

Ostře sledované vlaky, ačkoli jsou novelou rozvinutou na půdorysu povídky, 

předkládají k filmovému zpracování obsažnější a myšlenkově závažnější úkol. Vycházíme-

li přímo z literárního scénáře, zjistíme, že Jiří Menzel zvolil střídmou zásadu podstatně 

zjednodušit mnohovrstevnost Hrabalovy novely, jež se rozvíjí v časově složitých rovinách, 

které prokládají přítomné dění vnitřní reflexí vyprávějícího hrdiny, jehož vzpomínání 

prolíná do přítomnosti a významově upřesňuje a dokládá současné události. Menzel zde 
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sjednotil roztříštěné a do sebe provlékané epizody, na nichž je příběh Ostře sledovaných 

vlaků založen, do jednotného, lineárně probíhajícího děje. Z Hrabalova díla ponechal 

spojovací nit v komentáři hlavní postavy formou vnitřního monologu. Jde očividně 

o snahu přiblížit se výrazovým možnostem filmu. Menzlovi se podařilo při podstatném 

zjednodušení vyprávěcí formy (vypuštění retrospektiv), promícháním dvou základních 

dějových linií (sexuálního problému eléva Hrmy a jeho pokusu o sebevraždu s aférou 

výpravčího Hubičky, rozvinuté kolem orazítkovaného zadečku telegrafistky Zdeničky). 

Obě dějové epizody se pak prokříží v pravou chvíli, a to v samotném závěru filmu. 

V rámci těsného svázání zmíněných dějových linií zcela kontrastního obsahu pak režisér 

nalezl i originální pointu filmového příběhu: výrok dopravního šéfa „Víte, co jsou Češi? 

Smějící se bestie." totiž „komentoval" (to jest střihově usouvstažnil) smrt Hrmy, který při 

nasazení života zakusil mocnou touhu žít a milovat. 

Z detailního srovnání předlohy a filmového scénáře lze rovněž vypozorovat, 

s jakým porozuměním, vervou, či přímo gustem Menzel Hrabala dotvářel nebo jím 

inspirován vymýšlel nové scény a gagy. Tak například jeden ze záchvatů mravního 

rozhořčení, od kterého si pan přednosta ulevuje řevem do světlíku, obohatil tím, že 

cholerickému holubáři nechal svázat ruce přadenem vlny ovládaným manželkou, a to právě 

v čase, kdy výpravčí Hubička, sexuální přeborník, triumfuje na přednostenském kanapi se 

sestřenkou do té míry, že se jim podaří natrhnout kožený potah. 

Jiří Menzel vůbec hodně těžil z konfrontace bezmocného vzteku přednosty stanice 

a provokativně klidné až apatické sebejistoty výpravčího Hubičky, která se pro Hrmu stane 

ztělesněním mužného vystupování. 
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3.1.6 HRABALOVA DEPATETIZACE VERSUS ELIMINACE SCÉN 

„Svět Hrabalových próz: svět s obrovským komediálním a fantazijním nábojem 

obrazu a slova, často kontrapunktního spojení obrazu a slova, svět periferie - smetiště 

dějin, svět výrazně lokalizovaný a v kontrastu k ambicióznosti tzv. velkého světa vzájemný 

a soudržný, svět kuriózní až k fantaskní všednosti, svět zabydlený podivíny, pábiteli 
/ 

a vůbec podivnými (byť současně zcela všedními) lidskými exponáty." (M. Moravcová, 

1993,81) 

Při konfrontaci Hrabalova textu s filmovým scénářem se stane okamžitě zřejmé, jak 

zde Menzel se smyslem pro komediálnost těžil z neodolatelně humorných figurací a výjevů, 

vyvstávajících čtenáři přímo před očima a takto se dožadujících obrazové konkretizace. 

Některé tu připomeňme: pan přednosta připodobněný soše kašny vrstvou ptačího trusu 

a poskytnutím svého těla holubům k posedávání. Takto vyzdoben přijímá služební hlášení, 

či sám se hlásí nadřízenému. Dále pak svatá prostota paní přednostové, která úderem 

omračuje a následně podřezává králíka nebo která je žádána elévem Hrmou o sexuální 

výpomoc právě ve chvíli, kdy se věnuje důkladné masáži husího volete. Či snad výjev 

výpravčího Hubičky, který předvádí strojvůdci a naivnímu malíři, jak dostat při 

vystihování vlnícího se moře do ruky ten správný švunk. 

Na druhé straně řadu expresívně-naturalistických obrazů, které prostupují celým 

Hrabalovým dílem, bychom ve filmovém scénáři těžko hledali. Při přepisu Ostře 

sledovaných vlaků došlo k značné eliminaci těchto obrazů. Zvláště pokud jde o obrazy 

mrtvých a umučených zvířat, obrazy syrově bizarní, v nichž se objevuje Hrabalův 

surrealistický smysl pro krutou poezii, nebo poezii krutosti, a které záměrně zesilují 

protiválečné vyznění novely: „A vyskočil jsem na platon vagónu a podíval jsem se dolů. 
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A všechen ten dobytek byl ozhřivý, několik jich tam leželo mrtvých, jedné krávě viselo od 

zadku mrtvé, zahnívající tele... všude jen hrozné páry očí tiše vyčítajících, umučených očí, 

nad kterými jsem zalomil rukama. Celý vlak dobytčích vyčítavých očí." (B. Hrabal, 1989, 

70). 

K potlačení, či přímo eliminaci bizarně naturalistického pólu hrabalovského vidění 

a zobrazení (srov. též v Ostře sledovaných vlacích motiv dědečka hypnotizéra vpleteného 

do pásu německého tanku nebo Milošův odpočinek na těle mrtvého koně, ležícího nohama 

vzhůru) byl Menzel veden smyslem pro odlišnou expresivitu slova, tj. jiným impulsem 

k představě, a obrazy, neboli předmětnou konkretizací dané představy. Menzel spíše 

inklinuje k poloze hravé a poetické, místy sklouzávající k poetizačnímu infantilismu. 

Motivy bizarní a kruté má tendenci idealizovat, nevyhrocovat konkretizací, nýbrž poeticky 

stylizovat. 

Zvláště názorně se tato snaha projevila v novém pojetí závěru Ostře sledovaných 

vlaků, tj. scény, v níž se vyprávění uzavírá smrtí. Zatímco v próze je čtenář svědkem 

drastického umírání Miloše Hrmy ve společenství postřeleného německého vojáka, kterého 

je nucen dorazit nejprve střelou do srdce, pak do oka, aby tak zastavil jeho „kroky" - tj. 

zmítání nohou v bolestné křeči - , ve filmovém zpracování padá mladíkovo tělo na střechu 

vagónu a ten ho unáší ve směru místa exploze. 

3.1.7 POETICKÁ STYLIZACE 

Eliminaci expresívně-naturalistických scén Menzel vyváží dvojím způsobem: 

poprvé smyslem pro obřadnost, podruhé smyslem pro kontrast. To vše dodává filmovému 

zpracování poetickou kvalitu ve smyslu estetického ozvláštnění a umocnění skutečnosti, 
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kvalitu, která přispívá v duchu Hrabalovy poetiky k jisté mytizaci i té nejvšednější 

skutečnosti. 

Absurdní situace tak Menzel klade vedle sebe v jejich vzájemné konfrontaci. 

Podařilo se mu tak vyjádřit obrazem to, co považovali jiní za nezfilmovatelné: 

hrabalovskou konfrontaci obscénnosti a tragiky. 

Avšak film Ostře sledované vlaky, to není Hrabal, je to Menzel, jeho interpretace 

předlohy je zcela svébytná. Je tedy důležité hledět na tento film jako na dílo zcela 

samostatné, pouze vycházející z Bohumila Hrabala. 

3.1.8 CHARAKTERISTIKA POSTAV A JEJICH ROZDÍLNÉ POJETÍ 

VÝPRAVČÍ MILOŠ HRMA 

Hlubší dosah Hrabalových směšnohrdinských postav z filmu Menzlovi uniká. 

Typem hlavního interpreta Menzel vcelku přesně učinil zadost Hrabalově vnější 

charakterizaci postavy. Taje však v próze přednostně vedena zevnitř figury, která sebe 

i okolní dění reflektuje výhradně subjektivní mluvou. Z kontrastu vnějších situací 

a hrdinova niterného komentáře vychází hlavní téma knihy. Tím však, jak je Menzel 

zjednodušil a zároveň tematicky zúžil vnitřní potenciál postavy, se jeví celý průběh filmu 

jakoby poskládán jen z anekdotický rozváděných situací prostinkého děje: kterak se 

dospívající hoch pídí po příležitosti, aby se stal pravým mužem a zbavil se panictví. 

Jakkoli tento motiv, převážně humorizován, doznává i tragických důsledků (u Hrabala je to 

sice malé, ale do lidské velikosti povýšené téma), ve filmu se tím Hrma umenšuje do 

jediného životního problému a jediného charakteristického rysu. Víc se o něm vlastně ani 

nedovíme. 
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Nečekaně náhle, po dosažení vytouženého mužného zasvěcení, zazní v závěru 

filmu silný akord nepatetické, smolně náhodné Hrmovy smrti. Není to ale patos, který 

v lyrickém a jemně komediálním podbarvení prozařuje celou Hrabalovou knihou, aby se až 

na jejím konci ztišil do nostalgického smutku, jenž provází drsný, krutě detailní popis 

umírajícího člověka. Tento výjev, od něhož Menzel ve filmu upustil, je procítěn už jen 

vnitřním zrakem hrdiny, který, ač sám umírá, vlastní tragiku svého osudu nevnímá, zcela 

otřesen pohledem na německého vojáka trpícího vedle něj nesnesitelnými bolestmi. 

Tato Menzlova převážně vnější interpretace postavy, tematické i myšlenkové 

zestručnění je pro jeho pojetí vcelku postačující: jeho doširoka rozevřené dětské oči 

pozorující s nekonečným údivem vše kolem, s věčně pootevřenými rty ustavičně 

vyjeveného. Toto pojetí představuje Hrmu v poměrně jednoduché, i když nutno přiznat, že 

i hřejivě zlidštěné podobě. V podstatě se ale jedná o jednostranně vykreslený typ citlivého 

prosťáčka, jehož charakterizuje především dobráctví a dojemná chlapecká plachost, do níž 

se halí, ale s níž i bezelstně zjevuje svůj tíživý sexuální komplex. 

Oproti Hrabalovu Hrmovi, do detailu zniterněnému ve své poctivosti, je 

emocionální založení filmového Hrmy vyjadřováno zvnějšku. Hrma ve filmu navozuje 

dojem mladistvé bezprostřednosti a naivity, ale u toho se také zůstalo. Kdežto vnitřní 

životnost a introvertnost se z postavy takřka úplně vytratily. Hrma se stal díky Menzlovu 

groteskně anekdotickému pointování většiny situací až příliš lapidární a jednosměrnou 

osobou, jakoby nesvéprávnou figurkou, bez oné tragikomické, neokázalé aureoly. 

Hrma filmový se odcizuje knižnímu tím, že mu byla odebrána intimita, niterné 

duševní soukromí. (Ve filmu Hrma najednou nepochopitelně ztrácí rozpaky i stud 

a s udivující přímočarostí se vyptává v okolí každého, zda nemá ponětí o nějaké zaručené 

odbornici, která by ho zaučila v lásce...) 
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Také tím, že filmový scénář podstatně oprostil mluvní projev Hrmy a nahradil 

verbální komiku zástupnými filmovými prostředky, i když po menzlovsku se situačním 

vtipem rozehranými, se některé důležité scény významově posouvají. Například 

choulostivá scénka Hrmovy pohlavní iniciace s Viktorií proběhne matně, nevzrušivě, jako 

povrchně dráždivý groteskní skeč. Celá tato pikantní historka na kancelářském kanapi se 

odehraje ostatně až učebnicově, aniž by v ní alespoň krátce zavanulo hrabalovské 

okouzlení milostným fluidem. 

Tato scénka je typickým příkladem Menzlova modelu komického gagu, jímž se 

posunuje Hrabalovo vyznění, omámení jedinečností erotického zážitku do nesrovnatelně 

jednoduššího pojetí novodobé, lechtivé grotesky, která je jistě sama o sobě vtipná 

a nápaditá ve svém žánru, ale jako útvar bez vyšších ambicí, aniž by hlouběji dokázala 

zasáhnout. 

Účinněji použitá Menzlova invence se jeví v úvodní sekvenci filmu vytvořené ze 

sledu obrazových gagů, jimiž se nám zároveň představuje hlavní hrdina, který odvypráví 

pohnutou anabázi svého rodu. Hrma je přitom matkou pečlivě upravován před prvním 

nástupem na pracoviště. Záběry na jeho prkenně strnulé tělo navlékané do posvátné 

uniformy jsou prokládány prostřihy rodinných fotografií. Hrmův hlas ve svěřovací ich-

formě však vyznívá až příliš učednicky. Zde opět narážíme na kardinální problém 

hrabalovského adaptátora, jak podat slovo, aby ozvučeno a vloženo do živé figury 

nezmrtvělo pouhým odvyprávěním. Hlas odtržený od postavy tentokrát nebyl tak nápaditě 

včleněn do filmové struktury jako v jiném Menzlovském snímku - ve Smrti pana 

Baltazara. 
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VÝPRAVČÍ HUBIČKA 

Povšimneme-li si i dalších postav Ostře sledovaných vlaků, nemůžeme nezmínit 

postavu výpravčího Hubičky, snad nejlépe vymodelované figury filmové podobytohoto 

filmu. V této postavě se skloubilo fanfarónství, jeho svůdcovské spády a donchuánská 

recese se skrytou, hluboce lidskou hodnotou uvnitř postavy. Žije si ve svérázném, 

obdivuhodném nadhledu, při němž si s potutelným pohvizdováním dobírá všechny kolem 

sebe, kteří se omezeni svou přízemní malostí utápějí v nicotném, upachtěném snažení, jako 

třeba přednosta stanice. S pábitelskou lehkostí se sice Hubička těm nicotným lidičkám až 

sarkasticky vysmívá, ale ve správný moment se šikovně vyvléká z hrozících sporů. 

Výpravčí Hubička nemá v sobě rozdávačné dobráctví a laskavost, naopak humánní obsah 

této postavy je zvenčí ironizován, avšak v kritické chvíli tento ironizující pohled zmizí. 

Hubička pak zaujme statečný postoj a je odhodlán i riskovat život. Je to on, kdo se 

Hrmovým velkým problémem nepokrytě baví, ale nakonec je to on, kdo mu kamarádsky 

radí a sjedná „ověřovací zkoušku" mužnosti. 

PŘEDNOSTA STANICE 

Při největší režijní snaze postava přednosty stanice vychází jako figurkovitě 

povrchní. V podstatě byly nedostatečně zvýrazněny její dvě základní polohy: vnější 

přednostova nadutost, s níž se kochá svou nadřazenou funkcí a povyšuje se nad obyčejný 

svět, do kterého ovšem zapadá jako zcela nepatrná součástka, a jeho dojemná touha 

vzbuzovat u podřízených autoritu. Čím víc o ni ale usiluje, tím víc se před nimi ostudně 

znemožňuje. Postava je nositelem anekdotického schématu o cholerickém moralistovi. 
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Mám na mysli zvláště proslulé přednostovy ventilovací výkřiky do světlíku o ztrátě naděje 

na „inspektorskou zahrádku", které ale v žádném případě nepopírají hrabalovský humor. 

DROBNĚJŠÍ ROLE 

Za zvláště vydařené považuji drobnější role načrtnuté ve výstižné zkratce, jako 

například devótní odrodilec rada Zedniček, chlípný strýc Noneman nebo jen letmo se 

mihnoucí postavička starého nádražního pomocníka, jenž v sobě nese rys jakoby nehrané 

„pravosti" pábitelských postav. 

V méně výrazném podání vystupují v tomto Menzlově filmu ženské figury: paní 

přednostová jako prototyp onoho domáckého protepleného mateřství, v němž se sice občas 

zablýskne usměvavá, lehce jízlivá škodolibost, vcelku však postava ničím zvláštním 

pozornost nepoutá. 

Dívčí hrdinky - rozpustilá Zdenička Svatá a Máša zastupují zde pouze vyladěné 

verze typů „naivek". 
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4. ZÁVĚR 

Cílem první části této práce bylo nejprve prozkoumat hlavní důvody přepisu 

Hrabalových próz, a to s důrazem na díla ze 60. let, především na Ostře sledované vlaky, 

Skřivánky na niti a Perličku na dně. Hledali jsme zjevné vnější i vnitřní příčiny tohoto 

konání. Oporou se nám staly variety a varianty výše zmíněných třech děl, které byly 

v úplném znění vydány poprvé v Sebraných spisech Bohumila Hrabala, z nichž jsme 

čerpali podněty k těmto analýzám. 

Ukázalo se, že Hrabalovy texty v 60. letech byly ještě před cenzurními zásahy 

umírněny oproti původnímu znění. Vše pramenilo z autorovy ochoty vyhovět požadavkům 

nakladatelů, ale také ze snahy umírnit své „rabiátské" texty a zpřístupnit je tak čtenářům. 

Hrabal musel brát ohledy i na dobové normy, které se týkaly nejenom politicky ožehavých 

témat, ale také vulgarismů či popisů sexuálního chování. 

Hrabalovy prózy byly v tomto duchu upravovány především samotným autorem, 

avšak každé nové vydání již zmíněných povídek prošlo rukama jiného redaktora či editora, 

kteří se spolupodíleli na úpravách jazykových i stylistických. Zásahy jiných osob vedly 

s každým dalším vydáním k tomu, co lze nazvat literární erozí. 

Naopak ta díla, která Hrabal zjevně přepisoval s lehkým srdcem, tyto varianty 

a variace autor uznával ve stejné míře za legitimní položky svého díla. 

Ve druhé části jsme se zaměřili také na přepis Hrabalovy prózy Ostře sledované 

vlaky, avšak věnovali jsme se přepisu tohoto díla do filmové podoby. Porovnávali jsme 

původní předlohu Bohumila Hrabala s literárním scénářem, který vytvořil režisér Jiří 

Menzel s pomocí autora. Hledali jsme užité prostředky a způsoby tohoto přepracování. 

Kladli jsme si také otázky, do jaké míry je možné převést Hrabalovu poetiku Ostře 

sledovaných vlaků a do jaké míry se toto konání Jiřímu Menzlovi podařilo. Na straně 
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druhé jsme se zaměřili na ty prvky prózy, které se ve filmovém zpracování zobrazit 

nepodařilo. 

Bohumil Hrabal je charakteristický svou narací, do které vložil žánry orální epiky 

(hospodskou historku, anekdotu, vzpomínkový soud), tedy žánry, které jsou motivovány 

radostí z vyprávění jako takového, nikoliv tak potřebou sdělit nový obsah. Pro orální žánry 

je opakování a variování samotnou formou jejich existence. Abreviace a amplifikace jsou 

přitom dvěma základními rovnocennými rétorickými postupy. Hrabal dobře věděl, že i při 

vyžádaných autocenzurních škrtech nebo i případným vypuštěním některého motivu se text 

rozhodně nezhroutí. Ve skutečnosti si vytvořil poetiku, které cenzorské či autocenzorské 

škrty nemohly zásadně ublížit. 
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6. Obrazová část2 

Hubička: 
„Miloši, pořád 
všecko slyším... 
Dívej se, 
ale přitom 
i všemu 
naslouchej, 
na telegraf jsi 
zapomněl..." 

obrazová 
příloha 

l i l 

Dívá se oknem na peron, 
kde stojí rozkročený výpravčí 

/Josef Somr/ 
a kouká do nebe. 

Přednosta /Vladimír Valenta/: 
„Koťátka moje okřídlený! 
Děťátka moje májový, 
panenky moje!" 
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.Jak pojedeme večír. 
< Budeme spát u strejčka. 
wi ••...• ' JS. 

mm 

í w r 5 

S I É É 1 

A podle trati přijíždí 
černý hřebec a na něm 
hned na první pohled 

paní hraběnka 
/Květa Fialová/, 
statná feudálka 

s aristokratickým 
chováním už na koni. 

Přijíždí osobní 
vlak 

a na stupátku 
se objevuje 

Máša 
/Jitka Bendová/. 
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...pak pokládá 
/Václav Neckář/ 
na odkládací 
stoleček 
vedle vany 
břitvu 
strýčka 
Nonemana. 

Matka jde 
ke stolu, 
otevírá šuplík, 
vytahuje brejle, 
nasazuje si je 
a pak si čte 
razítka 
na stehně 
své dcery. 

1 S ® # 
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Miloš pak seděl na židli, obé ruce měl na klíně, 
takže světlo lampy z telegrafního stolu mu svítilo na jizvy. 

É5S% 

Rada 
Zedniček 
/Vlastimil 
Brodský/: 

„Pěkný 
Schweinerei... 

ale můj milý 
Hrmo, 
jen se 

podívejte!" 

( © $ f ř ® 
sledované 

wiafer 
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7. Anotace 

Základní údaje: Adéla Holaňová 

Bohumil Hrabal ve filmu a próze 60. let, Praha, 60 stran 

Tato diplomová práce se zabývá tvorbou Bohumila Hrabala 60. let. Bližšímu 

zkoumání podrobuje povídkové sbírky Pábitele, Perličku na dně a novelu Ostře sledované 

vlaky. Klade si za cíl hledat důvody pro vznik daných variant a variací, které byly 

vytvořeny samotným autorem nebo způsobené editorskými úpravami. Tento výzkum 

vychází ze Sebraných spisů Bohumila Hrabala, ve kterých byly poprvé tyto varianty 

uveřejněny. 

Druhá část této práce se věnuje přepisu Ostře sledovaných vlaků do literárního 

scénáře. Je zde snaha zhodnotit úspěšnost tohoto přepisu a zamyslet se nad obecnou 

problematikou přepisu Hrabalovy poetiky. Do jaké míry je vůbec možné zaznamenat onu 

specifičnost Hrabalovy prózy, její ozvláštněný způsob vyprávění, a do jaké míry je toto 

zcela nepostižitelné a nezobrazitelné možno vyjádřit filmovou narací. 

Klíčová slova: varianty, variety, srovnání, literární scénář, film a próza. 
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