
ny nepodepsa|o, ale i pŤesto byly reakce ze sovětského po|itbyra čím dál častěj-
ší a koncem měsíce srpna (2 l. 8.) vnikla na zemí Českos|ovenska vojska pěti
státtj v čele s vojsky Sovětského svazu. Chvála bohu nebylo mnoho obétínaŽi-
votech, ale byla obětována svoboda v širším slova smyslu. Jak se ukázalo, his-
torie se opakovala. Thk jako dŤíve stáIi v čele odporu mladí lidé, studenti, inte-
lektuálové a dě|níci. Zbytečná byla smrt mladého studenta filozofické fakulty
Jana Pa|acha a mladého lanaZajíce. Ke zlepšení nevedly ani každodenní pro-
testy a shronráždění. Postupně byly zastaveny pokrokové časopisy a noviny
a reÍbrmátoŤi šli do vězení nebo byli donuceni od,ejit ze země.

Znovu vznikala exilová |iteratura a život pokračoval někde jinde, jenom ne
doma. Mnoho česklch autor a spisovatelri našlo svŮj druhf domov v rriznfch
evropsk]lch a zaoceánskych státech (Kundera, Škvoreck]1;, K|íma, Linhartová,
Lustig, Diviš a jiní). Tvorba exu|ant a ričastníkri reÍbrem byla v rodné zemi
ihned stažena z knihkupectví i z knihoven. Naproti tomu tvorba, kterávycháze-
|a v cizině, byla pŤekládána do mnoha jazyk , protoŽe zájem o tuto literaturu
byl velk]/' Kunderovy romány, které vyšly ve Francii, byly okamžitě pňe|oŽeny
do srbochorvatštiny; Život je jinde, Nesn'esitelttti lehko.st bytí, Valčík na rozlou-
čenou aj. Kundera se stal u nás, v tehdejší Jugoslávii, nejčtenějším spisovate-
lem. Skoro v každém čísle v bělehradském t;ideníku Nin bylnějaky článek
o Kunderovi. o nic menší neby|a popularita Škvoreckého nebo SeiÍ.ertova' Prá-
vě v Ninu se tiskly r zné debaty a rozhovory s nimi a jin;/mi českos|ovensk;imi
spisovateli. Thkovou, Ťekla bych' so|idaritu Jihos|ované píedvedli i predtím, bě-
hem invaze. Jugoslávie by|ajedinym státem v chodního bloku, kter;í na invazi
bouŤ|ivě a otevŤeně reagova|. Hlasitě a otevreně protestoval proti takovému zpri.
sobu likvidování občanské demokracie a svobody.

L i t e r a t u r a

HoLÝ Jiňí
|996 Českd literatura od počdtk k dnešku 4 (Praha: Čs. spisovatel)

Na hrázi věčnosti
- rnÍtvarné reflexe díla BohumiIa Hrabala

BOHUSLAV  HOFFMANN

Na Hrázi Věčnosti je Hrabalovo ironicky obrazné pojmenování ulice v Pra-

ze 8-Libni, v níž téměŤ čtvrt sto|etí (l950_l973) bydlel a kde je dnes jedno

z největších a nejoriginálnéjších verbtilně.vytvarnyclr děl v Praze. Nese název

Pocta Bohumilu Hrabalovl. Jeho autorkou je slovenská v tvarnice žijící v Pra-

zeTatíana Svatošová. Jako libretista se tvorby tohoto dí|a zričastni| Hrabalrjv

pŤítel a libeřsk1/ soused, tllozof Josef Zumr. Podle sdě|ení starosty Prahy 8 píi

odha|ování díla 9. listopadu l999, dva a p l roku po Hraba|ově smrti (coŽ lze

považovat v Čechách za nebyva|y kulturní čin), bude prostranství s tímto ne-

obvykl]/m dílem pŤejmenováno na Náměstí Bohumila Hraba|a. A tak se neu-

věŤitelné, totiŽ Hrabalovo v Žertu vyslovené prání, stane skutkem. Bude tomu

tak již podruhé, neboť ještě za dob socialismu vydrže|a tabulka s tímto ozna.

čením na domě pana Zumta pouh! t]/den. VeŤejná bezpečrrost ji sundala s vy-

svět|ením, že náměstí mohou b]it pojmenována jedině po mrtvych. Tím už Hra-

bal nyní deÍinitivně je, i když na druhé straně věŤíme, že jeho dílo niko|iv. To-

mu by asi lépe slušelo označení ',věčně živé..,,,stále zelrené,,, Takov1í je ipa-

louček pÍed autorovym portrétem, kter;í v nadživotní ve|ikosti stojí vymalován

,jako star]i bernardln a dívá se do velké dá|ky, aŽ do svého dětství... Ale nej.

spíše také do oné věčnosti. Myslím, že vedle monumentálních pomníkri Jana

Husa, Jana Žlzry aFrantiška Pa|ackého je Iibeřská Hrabalova zeď čtvrt]/m nej.

větším pražsklm vytvarn!m dílem vytvoŤenym na počest velké osobnosti čes.

ké historie a kultury. Je velmi Sympatické, že touto osobností není politik, ale

spisovatel. A je rovněŽ pozitivní a Symptomatické, Že Se toto dílo nachází ni-

koliv v centru Prahy, ale na periÍ.erii tohoto StŤedoevropského velkoměsta, jež

svěÍil Hrabal v jedné své knize do ',spo|ečné péče obyvatel... Na místě' kde ten-

to velk;i autor žil, kde vytvoŤil většinu svjch textri a kam situova| děje a hovo-

ry svlch postav. (Napsal zde Perličku na dně, Pcíbitele, Morytdt\, a legendy,

ostŤe sledované vtaky, Taneční hoditty pro starší a pokročilé, umísti| Sem po-

stavy a déje Něžnéllo barbara s hlavním hrdinou V|adimírem Boudníkem'
s nímž zde nějak;f čas společně bydlel, i Svateb v domě' pr6zy vzpomínek na

léta soužití s manželkou Eliškou.)
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Pocta Bohumilu Hra'balovi je artef.akt zvláštní, jedinečn]/, obdobně jako jsou
svérázné a osobité texty Hrabalovy. Tak jako Hrabalovo díio balancuje,,na hrá-
z;t.,, na hraně vysostné umělecké stylizace a literární žurnalistiky, nairaně mo-
derní literárnosti a umělecké modernosti vrlbec (pŤedevším jde o inspiraci da-
daismem, surrealismem, moderní groteskou, poetikou Skupiny 42, totá|ním
i magick;ím realismem, pop-artem a akční malbou) a záznaměm hovorrj lidí,
hospodskych tlach , riŤedníchjednání apod.,je také c|ílo T. Svatošové podobné.
ho druhu. Je také vícedimenzionální a vícekoclové.

Je-li téměň pro celou Hrabalovu tvorbu charakteristicky princip kolrjže či
montdže lreterogenních prvk , kotáží, montáží 1e i Pocta Bohuntilu HrabaLovi.
V prvé ňadě jde o dí|o verbá|ně.v tvarné. Na ploše čtyň betonovych stěn' .;ežtvoŤí bok stanice metra Palmovka, parkoviště aut a autobusového nádraŽ i o roz-
měru 380 čtverečních metrŮ, je vy('voŤena kotáŽ z maleb' infbrmačních a re-
klamních tabu|ek, torz bytového zaÍizení (clveŤí, okenních rámri apod.) a více
neŽ čtyň tisíc písmennych znakri (citát Z Hraba|ovych děl a hrabalovského
,,s|ovníkového hesla.., jehož obsah .ie váz,án na toto konkrétní místo pobytu
a tvoŤivé aktivity spisovatele).

Malované pasáže této v tvarně.verbální mozaiky (pomalované pane|y) obsa-
hují vedle autorova ,,rcalistického portfetu.. portÉty jeho kočinek (sou pÍítom-
ny na všech čtyi.ech panelech). Dvě prostňec|ní plochy ohraničené hiidanym par-
kovištěm aut (tJ' soukromym pozemkem), a tedy obyčejnlm smrtelníkrim do-
stupné1en očima z dá|ky, zpoza p|otu, jsou věnovány tomu podstatnému ve vzta-
hu k Hrabalově tvorbě. Na jedné z nich je namalována s|avná šrajbmašina Per-
keo i s několika volně se vznášejícími klapkami; na druhé u,toupí'" do Hraba-
lovy knihovny s vyobrazen] rni hŤbety knih se jmény autor , kteií nejvíce inspi-
rovali tvorbu tohoto českého prozaika. Nápis zde umístěny ,,Bohumii Hrabal Na
Hrázi \ěčnosti.. vŤazuje tv rce mezi ,,nesmrtelné..; Platona, Lao-c'c' Kanta, He-
gela, Schopenhauera, Nietzscheho, Freuda, Rabelaise, Nova|ise, Dostojevského,
KaÍku, Bretona, Joyce, E|iota, Jasperse' Célina' Babela, Hemingwaye' s"hul'",
Dalího, Pollocka, Rauschenberga, Warho|a; z našich Haška, Dem|a, Teiga, Klí-
mu' Weinera' Boudníka, Bondyho, KoláŤe, setkáme se i se jménem Josef.a Zum-
ra. Spolu s kočinkami' znichž šest je uvedeno ijménem, jsou mezi knihanri
umístěny i namalované prillitry napěněného piva. Čtvrt;i' krajní panel, volně pŤí-
stupn]i' je zed' pollockovská, snad daná v p|en náhorln]lm sprejerrim, kteÍí pry by-
|i vyzváni k spolu časti pŤi tvorbě arteÍ.aktu - leč marně. Zatí,m je i nyní, i čtvr-
tě roku po odhalení, dílo nepoškozeno. Snad si obyvatelé Prahy vzali k srdci slo-
va filmové maminky B. Hraba|a, jak se pii vernisáŽi pŤedstavila Magcla Vášáry-
ová, že každému' kdo zeď poškodí, vlastnoručně vhodí za vystňih Živou myš.
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Zdásetedy,že Hrabalovy zdiT. Svatošové obsahují to hlavní, co charakte-

rizuje prozaikovo dílo, pňedevším jeho ideové a umě|ecké prameny. Je zde pňi-

Domenut surrealismus, technika koláže' asambláŽe, akční malba, hlavní literár-

ní a filozofické myšlenkové zdroje, a to tak, jak je pÍináší Zumrova stať Ideové

inspirace Bohumila Hrabala ve sborníku k spisovate|ov1ím 75. narozeninám

(Zumr |990)' A pŤece zdi chybí to podstatné' co dělá Hrabala ve|k;i m umělcem:

síla imaginace, |yricko-expresivní napětí heterogenních prvkťr, napětí legend

a morytátti, hospodskych historek s jejich básnivostí, hyperboličností' vulgari-

tou i transcendenta|itou. Chybí tu ironie i kŤečovitá krása. Chodci spěchající do

podchodu metra nebo do blízkého supermarketu většinou ignorují jednoho

z největších evropsk ch spisovatelri 20. století, uvězněného mezi zaparkovany-

mi auty, v prostoru za Že|ezn,!m plotem vymezujícím soukrom majetek, ob-

k|openého ze všech stran tabu|kami s cenovlmi daji' A pŤece moŽná právě

Z tohoto mimouměIeckélto kontextu, z tohoto pobytu nahrázi věčnosti a pomíji-
vosti, každodennosti, by měl Hraba| radost největší. Lidé a Život ko|em jdou dá|
svÝm tempem a čekají na nového Hrabala. V blízkém antikvariátu, vedle zde-
vastovaného automatu Svět. žádného Hraba|a nemě|i. Nevím, zda to je dobŤe
nebo špatně. Nevím, zda se Hrabal čte či nečte' prodává či kupuje. Zdá se, Že
Hrabal žije v obecném povědomí spíše díky Íilmrjm, jež natočil JiŤí Menzel po-
dle Hrabalovlch knih.

Hrabalovská zeď T. Svatošové a J' Zumra pŤíliš umělecky nevyzaÍuje' Nevy-
sí|á provokativní impulsy. Mriže však poučit, dát infornlaci i evokovat určité
pŤedstavy o autorovi a jeho díle. otázkou je, co vlastně pomník mrjže či má'
Pocta Bohumilu Hrabalovi ňíká pÍece jen víc neŽ bronzové desky umisťované na
domyah|ásající, žezdeŽi|, umÍel, tvoňi|...Ietozed,_encyklopedické heslo,vy-
vedené barevně a ve více vlrazov1ich kÓdech.

Druh1ym vltvarn m dílem interpretujícím Hrabalovy texty, které tu chceme
ještě pŤipomenout, jsou KoltiŤov1, ilustrace ke knize označenéjako Vlbor poví-
dek a nazvané Automat Svát. Vyšla v nakladatelství Mladá ti.onta v knižnici Máj
v r. l966. obsahuje většinu povídek zknih Perlička nct dně a Pcjbitelé aprÓzuTh.
neční hodiny pto starší a' pokročilé. Mnohem pozoruhodnější je ovšem to, Že v ní
najdeme dnes jiŽ klasickou, pro vyklad Hrabalova díla zcela zák|adní stať Erna-
nuela Fryn|y Náčrt základŮ Hraba|ovy pr(:zy, a|e také šest poměrně rozsáhlych
koláží JiŤího KoláŤe' z nichŽ každá tvoÍí jakousi čtyistránkovou skládanku.

Podal-li Frynta ve svém dos|ovu k tomuto vlboru z Hraba|ova prozaického
díla jeho velmi inspirativní v1/klad, jak se svého riko|u - vyrovnat se s Hrabalo-
v]imi prÓzami _ zhostil JiŤí Ko|áŤ? Lze i jeho v;ítvarn:/ doprovod Hraba|ov;ich
prÓz považovaÍzavyznamn! ku|turní čin? PŤipomeřme, že s Hrabalov m dílem
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Pocta Bohumilu Hra'balovije arteÍ'akt zvláštní, jedinečn]/, obdobně jako jsou
svérázné a osobité texty Hrabalovy. Thk jako Hraba|ovo dílo balancuje ,,na hrá-
z1,,, na hraně v sostné umě|ecké stylizace a literární Žurnalistiky, na hraně mo-
derní |iterárnosti a umě|ecké modernosti vribec (pŤedevším jde. o inspiraci da-
daismem, surrealismem' moderní groteskou, poetikou Skupiny 42, totá|nim
t magick m rea|ismem, pop.artem a akční malbou) a záznamem hovorri lidí,
hospodsk]/ch tlach , riŤedních jednání apod., je také dí|o T. Svatošové podobné-
ho druhu. Je také vícedimenzionální a vícekoclové.

Je-li téměň pro celou Hrabalovu tvorbu charakteristicky princip kolciže či
montdže heterogenních prvkri, ko|áŽí, montáží je i Pocta Bohumilu Hrabctklvi.
V prvé Ěadě jde o dí|o verbálně-v]ltvarné. Na p|oše čtyÍ betonovyoh stěn, jeŽ
tvoŤí bok stanice metra Palmovka, parkoviště aut a autobusového nádraŽ í o roz-
měru 380 čtverečních metrri, je vytvoŤena ko|áŽ z maleb, inÍbrmačních a re-
klamních tabulek, torz bytového zaíizení (clveŤí, okenních rám apod.) a více
neŽ čtyĚ tisíc písmcnn ch znak (citátrl Z Hrabalov]ich děl a hrabalovského
,,s|ovníkového hesla,., jehož obsah je vázán na toto konkrétní místo pobytu
a tvoŤivé aktivity spisovatele).

Malované pasáŽe této vytvarně-verbální mozaiky (pomalované panely) obsa-
hují vedle autorova ,,realistického portrétu.. portréty jeho kočinek (sou pŤítom-
ny na všech čtyŤech panelech). Dvě prostŤední p|ochy clhraničené h|ídanym par-
kovištěm aut (tj. soukromym pozemkem)' a tedy obyčejnlm srnrtelníkrjm do-
stupné jen očima z dá|ky, zpoza p|otu, jsou věnovány tomu podstatnému ve vzta-
hu k Hraba|ově tvorbě. Na jedné z nich je namalována s|avná šrajbmašina Per-
keo i s několika volně se vznášejícími klapkami; na druhé vstoupíme do Hraba-
|ovy knihovny s vyobrazen]/mi hŤbety knih se jmény autor , kteŤí nejvíce inspi-
rova|i tvorbu tohoto českého prozaika. Nápis zde umístěny ,,Bohumil Hrabal Na
Hrázi Věčnosti., vĚazuje tv rce mezi ,,nesrnrtelné..: P|atona, Lao-c'e, Kanta, He-
gela, Schopenhauera, Nietzscheho' Freuda' RabeIaise. Novalise, Dostojevského,
Kafku, Bretona, Joyce, Eliota, Jasperse' CéIina, Babela, Hemingwaye, Schu|ze,
Dalího, Po|looka, Rauschenberya, Warho|a; z našich Haška, Dem|a, Teiga, Klí-
mu' Weinera, Boudníka, Bondyho, KoláŤe, setkáme se i se jménem JoseÍ.a Zum-
ra. Spolu s kočinkami, z nichŽ šest je uvedeno i jménern, jsou mezi knihanri
umístěny i namalované pŮllitry napěněného piva. Čtvrt , krajní panel, volně pĚí-
stupn]/, je zeď pollockovská, snad daná v plen náhodn1i m sprejerťrm, kteií pr;/ by-
li vyzváni k spoluričasti pŤi tvorbě arteÍ'aktu _ leč marně. Zatim je i nyní, i čtvr-
tě roku po odhalení' dílo nepoškozeno' Snad si obyvate|é Prahy vzali k srdci slo-
va filmové maminky B. Hrabala, jak se pÍi vernisáŽi pícdstavila Magda Vášáry-
ová, že každému, kdo zed' poškodí, vlastnoručně vhodí za v]/stŤih živou myš.
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Zdá se tedy, Že Hrabalovy zdi T. Svatošové obsahují to h|avní, co charakte-

rizuje prozaikovo dílo, pÍedevším jeho ideové a umě|ecké prameny. Je zde pÍi-

pomenut surrea|ismus, technika koláže, asambláŽe, akční ma|ba, hlavní literár-

ní a filozofické myšlenkové zdroje, a to tak, jak je pÍináší Zumrova stať Ideové

inspirace Bohumi|a Hrabala ve sborníku k spisovatelov1/m 75. narozeninám

Zumr |99o). A pňece zdi chybí to podstatné' co dělá Hrabala velk;i m umě|cem:

síla imaginace, lyricko-expresivní napětí heterogenních prvkri, napětí legend

a morytátri, hospodskych historek s jejich básnivostí, hyperboličností, vulgari-

tou i transcendenta|itou. Chybí tu ironie i kŤečovitá krása. Chodci spěchající do

podchodu metra nebo do b|ízkého supermarketu většinou ignorují jednolro

z největších evropskjch spisovate| 20. století, uvězněného mezi zaparkovan -

mi auty, v prostoru za Že|eznym plotem vymezujícím soukromy majetek, ob-

klopeného ze všech stran tabulkami s cenovymi ridaji' A pŤece možná právě

Z tohoto mitnouměleckého kontextu, Z tohoto pobytu na hrázi věčnosti a pomí|i.

vosti, každodennosti, by měl Hrabal radost největši.Lidé a život kolem jdou dál

svÝm tempem a čekají na nového Hrabala. V b|ízkém antikvariátu, ved|e zde.

vastovaného automatu Svět, žádného Hrabala neměli. Nevím, zda to je dobŤe
nebo špatně. Nevím, zda se Hrabal čte či nečte, prodává či kupuje. Zdá se, Že
Hrabal žije v obecném povědomí spíše díky Íllmrjm, jeŽ natoči| JiŤí Menze| po-

dle Hrabalovych knih.
Hrabalovská zeď T. Svatošové a J. Zumra pŤíliš unrě|ecky nevyzaÍuje. Nevy-

sí|á provokativní impulsy. Mrjže však poučit' dát informaci i evokovat určité
pŤedstavy o autorovi a jeho dí|e. otázkou je, co vlastně pomník mrjže či má'
Pocta Bohumilu Hrabrllovi Ííká pŤece jen vic neŽ bronzové desky umisťované na
domy a hlásající, že zde Ži|, umŤe|, tvoŤi|. ..Ie to zed, - encyklopedické heslo' vy-
vedené barevně a ve více vfrazovych kÓdech'

Druh;im v]/tvarnfm dílem interpretujícím Hrabalovy texty' které tu chceme
ještě pÍipomenout, jsou KoltíŤovy,ilustrace ke knize označené jako Vlbor poví-
dek a nazvané Automat Svár. Vyšla v nak|adate|ství Mladá fionta v kniŽnici Máj
v r. l966. obsahuje většinu povídek zknih Perlička na dně a fuibitelé apr zuTh-
neční hodiryl prc Starší a pokročilé. Mnohem pozoruhodnější je ovšem to' Že v ní
najdeme dnes již klasickou, pro vlklad Hrabalova dí|azcela základní sÍat Ema-
nuela Fry,6y Náčrt základr] Hrabalovy pr(lzy, a|e také šest poměrně rozsáh|]ich
koláží Jiňího KoláÍe, z nichŽ kaŽdá tvoŤí jakousi čtyŤstránkovou skládanku.

Podal-li Frynta ve svém doslovu k tomuto vlboru z Hrabalova prozaického
díla jeho velmi inspirativní vyk|ad, jak se svého riko|u - vyrovnat se s Hrabalo-
vl/mi prÓzami _ zhosti| JiŤí Ko|áÍ? Lze ijeho vftvarn doprovod Hraba|ovfch
prÓz povaŽovaLzavyznamn1i ku|turní čin? PŤipomeĚme, že s Hraba|ov1im dílem

E-
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se v této době na vysoké umě|ecké rovni vyrovnali i čeští umělci filmoví (má-
me na mysli pňedevším povídkov]/ fi|m Perličky, na dně a Herzovy Sběrné su.
|.Ovosti,jakfsi kultovní počín nastupující české fi|mové v|ny).

Ko|áŤťrv obrazov doprovod Hraba|ovych prÓz asi není činem tak prrilomo-
v1/m jako zmíněné Íilmy nové vlny či Fryntova stať, nicméně je to dí|o v oblas-
ti v tvarné reflexe Hrabalovy tvorby patrně dosud nejv1iznamnější. Je vribec
dosti zv|áštní a vlastně i nepochopite|né, že Hraba|ovy texty pŤíliš nepŤitahují
vltvarníky, na rozdíl od f.ilmaŤri, divade|níkrj a také |iterárních badatelú a čte-
náŤťr. Je to s podivem, protoŽe sám Hrabal měl k vltvarníktim neobyčejně blíz-
ko. Psal o nich, zahajoval jim vystavy, s Vladimírem Boudníkem dokonce něja-
k;/ čas bydlel. Je také dosti kuriÓzní, že Hraba|ovy knihy b1/vají jen sporadicky
ilustrovány (Hraba|ovu vydanou prvotinu Hovoty lidí i pozdéjší PostŤižiny do-
provodil několika kresbami Kamil Lhoták , Městečko u vody chaga|lovskfmi ob-
razy Josef Jíra, Poupata V|adimír Boudník, Toto město je ve společné péči oby-
vatel dop|ni| fbtografiemi Miroslav Peterka). Autonmt SvŽr s KoláŤovlmi kolá-
žemi je z tohoto h|ediska jev vlj imečn .

Nyní již k vlastním kolážím. Jak korespondují s Hraba|ov mi texty, s Hraba-
Iovou poetikou? Tu charakterizuje - pokud jde o prozaickou tvorbu B. Hrabala
od konce čtyŤicát1Ích do po|oviny šedesátych |et _ Milan Jankovič jako,,poetiku
mnohoh|asu života,,,,,pábitelství (v Íeči i v Životním postoji).., ,,Ťeči plynoucí bez
zábran a jakoby bez cíle, pÍece však s jasnym zaměÍením: nabídnout právě tak-
to, v mnohosti pÍedem nehierarchizovan]/ch záběr Života, sjednocovan;ích však
t]/mŽ viděním a stylem, pŤistavováním strmlch kontrastŮ v toku nekončící věty''
prožitek existence nespoutané Žádny mi ričely.. (Jankovič I 996: 26, 2.I, 31).

V knize Kapitoly z poetiky Bohumila Hrabala Jankovič dále uvádí, žeHra.
ba| vyuŽivá i ,'surrea|ismem poučené techniky montáže, ko|áŽe, konÍiontáže,
stŤihu porušujícího plynulost textu, d razu na detail, složité kompozice.. (ibid.:
39). Tyto postupy spojuje zejména s objektivizačními tendencemi jeho prozy,
patrnlmi zv|áště v knize Inzercit na dťun, ve kterém už neclrci bydlet, Ve spoji-
tosti s povídkou Ingot a ingoti konstatuje, že pro charakteristiku vlstavby této
povídky ,,se hodí pojem vyprijčen,! z v,jÍvarného umění' ptoldž, totiž ta varian-
ta koltÍže, v níž hraje nepÍehlédnute|nou roli rytmické prokládání samostatně ve.
denych temdticklch part ' ZŤetelné švy organizují toto prokládání a pÍispívají
k dojmu odosobněného, jakoby n'etečného vidění, v němž se pŤedstavují situace
a věci samy [...]Vypravěč zristávávětšinou jen u viděného, pÍesto všaksinalé-
zá dost pŤí|ežitosti, aby vyjádŤil své stanovisko nepŤímo: íečí zasahujících de-
tail , vÝběrem pojmenovcittí, kontpozičním využitítn klíčov ch motiv |...),,
(ibid.: 44-45).
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Tato Jankovičova charakteristika se velmi dobŤe hodí také na koláže JiÍího

ror.ar". Už Emanue| Frynta pojmenoval Hrabalovy texty, pokud jde o charakte.

,i',ir.u .;"1i"r' jazyka, jako ,,verbální jarmark.., ,jazykové kejk|íŤství.. (Frynta
.igá6,;2b 

a1!1icn Ematickou rovinu jako ,,komedia|izaci pŤíhod.. (ibid.: 329)'

i*o napuanJ divadelně či Íjlmově utváŤenÝ prostor. Thkto bychom mohli po-

i*"nouu, i KoláŤovy ko|áŽe a moh|i bychom je analogicky označit jakojarmark
'oa,oz,,y, 

.uko groteskně ltumorné panoptikum, jako voln! proud autonomních,

oaratakticŘy pÍiŤazovanlch a prolínanlch heterogenních obrazti, misty zvyraz-

iouunÝ"t' baieuno'tí či nápadnou hyperbolizací. Tyto zvyrazněné emblémy

iptrri.. piva, psí hlava, nápadně krásné Ženy s mohutn!m poprsím, kloboukem,
j'"s.nit". apod. _ v tom jistě rozpoznáváme typické surrea|istické rekvizity -'

motocykl, automobil, Sportovní šampioni apod.) upoutají naši pozornost a ryt.

,ni"u;írotarovu koláž, již bychom mohli nejspíše označit, používajíce termín

z KoiáŤova Slovníku metod (Ko|áÍ 1999), jako ko|áŽ či proldž' kontaktní, siÍuo-

vanou, resp. konfiontační. Neboť pŤes veškerou autonomnost jednotlivlch ob-

razovych motivú i jejich protikladnost vytváŤejí jisté - značně však uvolněné,

ba pŤímo chaotické, otevŤené - situační pole určité soudržnosti.

Tuto soudriltost a ry,tmičttosÍ vytváŤejí pŤedevším motivy, které se (v jistlch

variacích) opakují ve více kolážov]/ch skládankách (napÍ. tiket Sportky). Nej-

vlznamnějši z opakujících se motiv jsou portréty strlce Pepina a autora textú'

které s verbální pŤedlohou korespondují nejvíce.

Jsou-li Hrabalovy texty mozaikou minipŤíběhri, v některych povídkách ,,uza-

vŤenou.. vlraznou pointou, vložil i KoláŤ do svlch pěti kolážovych mozaik mi-

nipŤíběh na pokračování - pÍíběh milostné hry m|adého ševce (pÍipomeřme' Že

i str o Pepin _ Hrabalova m za - byl švec) se s|ičnou zákaznici,jež skončí ja-

ko ve filmové grotesce vlplatou drzého ševce dámskfm deštníkem. Tyto obráz-

ky umístil KoláŤ do pravého rohu svlch koláží.
KoláŤ podtrh| i další pŤíznačné rysy Hraba|ov]/ch prÓz - jejich insitnost, mo-

tivickou triviálnost, baná|nost aŽ k!čovitost; azvyraznl| to, co později objevila

a pojmenovala literární věda _ napÍ. Vladimír Kafík (|990: l08_l09) v návaz-

nosti na,,hospodskou historku..E. Frynty _,kdyŽuvedla Hrabalovo dílo do sou-

vislosti s velkoměstskym folklorem a triviální literaturou.
Jak Hraba|ova, tak KoláŤova tvrirčí imaginace, verbální a vltvarná (grotesk-

ní) hra povyšují tato díla vysoko nad jakouko|i banalitu či naturalistickou pŤí-

zemnost.
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Se v této době na vysoké umě|ecké rovni vyrovnali i čeští umě|ci filmoví (má-
me na mysli pÍedevším povídkovy h,|m Perličky n'a dně a Herzovy Sběrné su-
tovosti,jakfsi kultovní počin nastupující české Íi|mové vlny).

KoláŤtiv obrazov,! doprovod Hrabalovlch prÓz asi není činem tak prrilomo-
vym jako zmíněné filmy nové vlny či Fryntova stať, nicméně je to dílo v oblas-
ti vltvarné reÍlexe Hrabalovy tvorby patrně dosud nejv5íznamnější. Je vribec
dosti zv|áštní a v|astně i nepochopite|né, Že Hrabalovy texty pĚíliš nepíitahují
v1itvarníky, na rozdí| od ÍlImaÍr], divadelníkrj a také |iterárních badatelrj a čte-
náŤrj. Je to s podivem, protoŽe sám Hrabal měl k v tvarníkrim neobyčejně blíz-
ko. Psal o nich, zahajoval jim v1i stavy, s Vladimírem Boudníkem dokonce něja-
k! čas bydlel' Je také dosti kuriÓzní, že Hrabalovy knihy b1ivajíjen sporadicky
ilustrovány (Hrabalovu vydanou prvotinu Hovoty lidí i pozdějši Postžižiny do-
provodi| několika kresbami Kamil Lhoták, Městečko u vody chagallovsk1imi ob-
razy Josef Jíra, Poupata Vladimír Boudník, Toto město je ve společné péči oby-
vatel dop|nil Íbtografiemi Miros|av Peterka). Autonnt SuŽt s KoláÍov1 mi kolá-
žemi je z tohoto h|ediska jev v;/jimečn1/.

Nyní již k v|astním kolcížím. Jak korespondují s Hrabalov mitexty, s Hraba.
lovou poetikou? Tu charakterizuje - pokud jde o prozaickou tvorbu B. Hrabala
od konce čtyŤicát:Ích do poloviny šedesátlch |et - Milan Jankovič jako,,poetiku
mnohoh|asu života,,,,,pábitelství (v Ťeči i v životním postoji).., ',Ťeči plynoucí bez
zábran a jakoby bez cí|e, pňece však s jasnym zaměŤením: nabídnout právě tak.
to, v mnohosti pÍedem nehierarchizovan ch záběrŮ života' sjednocovanlch však
t]imž viděním a stylem, pÍistavováním strmlch kontrast v toku nekončící věty,
proŽitek existence nespoutané Žádn! mi riče|y.. (Jankovič l 996: 26, 27, 3|),

V knize Kapitoly z poetiky Bohumila, Hrabala Jankovič dále uvádí, ŽeHra-
ba| využívá i ,,surrealismem poučené techniky montáže, ko|áže, konÍiontáŽe,
stŤihu porušujícího plynu|ost textu, dŮrazu na detai|, složité kompozice.. (ibid.:
39). Tyto postupy spojuje zejména s objektivizačními tendencemijeho prÓzy,
patrnymi zv|áště v knize Inzercit na d m, ve kterém už nechci bydlet. Ve spoji-
tosti s povídkou Ingot a ingoti konstatuje, Že pro charakteristiku vlstavby této
povídky ,,se hodí pojem vyprijč en'! z v,ltvarného umění, prokiž, totiž Ía varian-
ta koltiže, v díž hraje nepŤehlédnutelnou ro|i rytmické prokládání samostatně ve-
denych tematick]ich partri. ZŤete|né švy organizují toto prok|ádání a pŤispívají
k dojmu odosobněného, jakoby netečn,ého vidění, v němž se pŤedstavují situace
a věci samy [...] Vypravěč zŮstává většinou jen u viděného, pŤesto však si nalé-
zá dost pÍíleŽitosti, aby vyjádŤil své stanovisko nepŤímo: íečí zasahujících de-
taiLú, vÝ,běrem pojntenovciní, kompozičn'ím využitím klíčovj,ch motiv [,,,],,
(ibid.: 44-45).

Tato Jankovičova charakteristika se ve|mi dobŤe hodí také na koláže JiŤího

Kol.íÍe. Už Emanuel Frynta pojmenova| Hrabalovy texty, pokud jde o charakte-

,i,.itu j"ji"t' jazyka, jako ,,verbální jarmark.., ,jazykové kejklíŤství.. (Frynta

tsse: iz3) a jejich tematickou rovinu jako ,,komedia|izaci pŤíhod.. (ibid.: 329)'

iako nápadně divadelně či Íilmově utváňeny prostor. Takto bychom mohli po-

i'"nouu. i KoláŤovy ko|áŽe a mohli bychom je analogicky označitjakojannark
,t,brazovy, 

jako g,roteskně humon 1lanoptikum,jako votn! proud autonomních,

paratakticky pŤiŤazovan ch a prolínanlch heterogenních obraz , misty zvyraz-

iovanlch barevností či nápadnou hyperbolizací. Tyto zvlrazněné emblémy

(pŮllitr piva, psí hlava, nápadně krásné ženy s mohutnlm poprsím, kloboukem'
j"s,nit."rn apod. - v tom jistě rozpoznáváme typické surrea|istické rekvizity -'

motocykl, automobil, sportovní šampioni apod.) upoutají naši pozornost a ryt-

mizujit<olarovu koláž, již bychom mohli nejspíše označit, používajíce termín

z Koiáňova Slovníku metod (Ko|áÍ l999), jako koláž či prokiž kontaktní, situo-

vanou, resp. konÍiontačni' Neboť pŤes veškerou autonomnost jednotliv1fch ob-

razovj,ch motivri i jejich protik|adnost vytváŤejí jisté _ značně však uvolněné,

ba píímo chaotické, otevĚené _ situační pole určité soudržnosti.

Tuto soudrÚtost a rytmičnosr vytváÍejí pÍedevším motivy, které se (v jistlch

variacích) opakují ve více kolážovlch sk|ádankách (napŤ. tiket Sportky). Nej-

v./znamnějši z opakujících se motivrj jsou portréty strlce Pepina a autora textú,

které s verbální pÍedlohou korespondují nejvíce.
Jsou-li Hrabalovy texty mozaikou minipŤíběhri' v někter.fch povídkách ,,uza-

vŤenou.. v]/raznou pointou, vložil i KoláŤ do svlch pěti kolážov;/ch mozaik mi-

nipŤíběh na pokračování - pÍíběh milostné hry m|adého ševce (pŤipomeřme, že

i str1ic Pepin - Hrabalova m za_ byl švec) se sličnou zákaznici,jež skončí ja-

ko ve filmové grotesce vlplatou drzého ševce dámsk1/m deštníkem. Tyto obráz.

ky umístil Kolai do pravého rohu sv ch ko|áŽí'
KoláŤ podtrhl i da|ší pÍíznačné rysy Hrabalovjch prÓz - jejich insitnost' mo-

tivickou tr.iviálnost, banálnost až k;/čovitost ; a zvyraznt| to, co později objevila

a pojmenovala literární věda - napÍ. Vlaclimír Kafík (|990: l08-109) v návaz.

nosti na,,hospodskou historku..E. Frynty -, když uvedla Hrabalovo dílo do sou-

vislosti s v e lko mě s t s ky nt fo L klo re m a triviál ní | iteraturou.
Jak Hrabalova, tat< rotáňova tvrjrčí imaginace, verbální a vltvarná (grotesk.

ní) hra povyšují tato díla vysoko nad jakoukoli banalitu či naturalistickou pŤí-

zemnost.
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Text jako tvoÍivá paměť
u Věry Linhartové

ZUZANA  STOLZ .HLADKA

Texty \čry Linhartové se vyznačují bohatě vypracovanou poetikou paměti, kte-
rou autorka dle potŤeby r zně rozvíjí a uplatĎuje - od ran1ich text z padesátlch
aŽ po texty z osmdesát;/ch let.

V Promluvě roz|išení, jednom ze sv ch ranych textrj z roku l958, popisuje
autorka akt psaníjako znovuvytváŤení textu pomocí paměti. PŤeje si utváňet sv j
text z materiálu, kter! už prošel ripravou jejích pŤedchridcri, a kter1i je jen zčás-
ti materiálem ,,privodním... Linhartová zde chápe své psaní jako akt vzpomíná.
ní na starodávn!, ztracen,! rukopis:

Chtěla bych, aby moje slova by|a taková: jako by už kdysi ve|mi dávno
bylo napsáno to, co chci psát; ale rukopis se nedochoval; jenom vzpo-
mínka na to, že byl a Že je ho tÍeba, mě pňimě|a k tomu, abych shledáva-
la jeho pravděpodobnou podobu: protoŽe nezmize| doce|a. Jeho vlastní
s|ova jsou sice ztracena nenávratně, a|e zristaly o něm zmínky' a zlomky
z něho, pŤecházejíce zjazyka dojazyka, _takŽe povědomí pramene se po-
stupně vytrácelo, -jsou roztroušeny souvisle s|edovatelnou stopou, kam
aŽ stačím dohlédnout. A právě místa, v nichŽje souvis|ost porušena a kde
je vyloučeno pŤímé pňedáváni mezíjsoucími rukopisy, jsou místy objeve-
ní ztraceného pramene, kter;/ je chován v povědomí. (Ať jsem jednimz je-
ho šťastnych pŤev|ekri, kter]limi se rozpomíná na Svou nejsoucí podobu:
a potom uŽ nic nemriže ublížit s|ovúm; ani kdyby se dochovala jen částí,
nebo ve vzdáleném cizim jazyce, nebo roztroušena v nějakém pŤíštím
zpěvu; jsou bezpečna i tim, Že budou zapomenuta riplně.)

(Linhartová |992: 128)

Psaní je zde pojato jako antioriginální čin, akt reprodukční v tom smyslu, že se
pŤepisuje a vytváňí něco, co už existova|o. Pro autorku je každé psaní znovuvy-
tváŤením téhož' co už kdysi by|o napsáno - psaní jako pokus o restauraci textu
v jeho prvotním znění, ale také pokus o renovaci a obnovu dop|něním. Text je
zde chápán v nejširším slova smyslu nejen jako jednotliv;Í konktrétní text, ale
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