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Radko Pyt1ík

'}leuvěřÍtelnd 
se stává skutkem

Fřercrd a obroeení reto4l není u Hrabala jednorázovým

akLnwi. Je bytostnou součástí jeho osobnostl. a trvalýnr errakem

Iíte.rárního l"1'voje. }'tro}rokrát zaskočen a překvapen nepřízní

crsuciu, pcrdrok'uje se narrenek sběhu událostí, a.!e nikoIiv trpně,

bez odporu. Jeho výbtršná povďla a vz<lorný terperarent }ro vždy

dovedou k .t..ornu, že h]eclá rěístd radost,í' žÍvota a sÍiu ínspi-

řaoe ve vrstvách hlotrběJšíď' a niterrrější&. Ve chvÍríeb depre-

ge a skepse, 3až or"rrvátejÍ čas o<1 času kažc1ého trnlroe, ž1Jícího

v na].é zemi q)rostř$d fivropy' Ít €zapomťná na to , že jeho poslá-

ním je znovu a unovu 'tpřekvapovat rreřejnosť".

}.tnoht1y nejcle o okolncrstj. a poměry líterárni, a].e život,gí.

Na přelomu let sed-rndesátýc|r proehází }írabal názorovou a Pgy-z't rtz.e tl ó7 )
ďrickou krÍzí . 

@;í strýc Fepín, legendární rp&ite1' a zdroJ

jeho tvůrčÍtro osttdr..i v roce 19?or PO odďroclu do d'oLrrovolnélro

q;hnarrství v Kerskénr lgse ho ěekala smrt mat}'y. V následuJící*

leteďr ho tÍsní neno6 a trrozť mu operaoe.

Ve ci:vÍli neJ}rorší}ro osamoctnÍ naďrází rltěc}ru v jeďt.ném'

oo nu zb1íy5 ' co ho d"ňí přt. lllvotě ve psaní. Pokouší se na-

psat větř;{ c]ílo - ,o*a,fr*,astní ,,::wuacÍ, kdy začne
nejra.cěJÍ hovořJ.t sdm se sebou, "nejdřírre potíclhu, jen t'akový

bl*graf s1 hrát, vzpornÍnkou neďrat mÍJet obrazy z mínula, ale

pak začÍt sám sebe osla\řovát| radlt S € , rrypt.ávat se, sám sebě

gi dávať o.t.ázky. vysl"ýehat se a cht.íť sám na sebe doavědět se

tc rrejtajnější'  pocávat na sebe Jako prchurát 'or obžalobu, a

háJ1t se, a tak. gtřídavě se dostávat hovorem ge sebou ke sry*lu

žÍvota .  .  .  . '

Na prahu šedesáťky ge každý ČJ.ověk odhodl.ává vést se

Eebcu ho"'"or poti' zcrnýrn úhlem rt5ěnostj., vyďrutnávat nesrr1rslnost

té své ceoty. která stejně skončí předčasnýrr ot1'ďro<1em, vyc*rut-
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&ávat počáek lvétro znaru. Tcnto $'ctt q'líětl trabal v polo-

nrlrodné pnďze ' poěátkr.r sed!ildgsátýďr let, ktrnou aazval Peruť

1trrbccJ.lltyl 'PovÍdám s!., s1máěkn, už nepotřebujcš ce rrněšovat

cio udskýcb bovorr!, už nepotřebnJeš, abY t1 někdo vígel přcs

ramno a rryrříkával tl e ty Jcnu ovoJe tráp'caí, už aacňcl, poví-

dám. aby t1 někdo pofoukával bolÍsttu a ty abyr v očícJr těďl

dnrhýCit našeI a nacbázol obrcrroet evýďr ukvapeaýcih roudů. Poví-

d{Et' že nepot,řebuJoš hledat apo!.eěného Jnsnovatcle g!Ťďt bl.tř-

ních' raděJl, e1rn,áčku, předstírcj, řc Jal němý a ža už nrslyšíř,
že riž slyšet neďroeš. RaděJí obklopen přívalem řeěÍ naatoueňsJ

vnitřnímu norrologu nládÍ, reděJl. naslouebej tajonství rtrJnostl.

a sanota' do které wtupuJsš, tě ncbude děgtt, mJ.ěcaím t6 do-

staneš za oponu ttdakébo borronr a stan€š tai( tcváÍí v tvář tí(Íla..

Tlnto poctt sg rtal výcbodtekem novd tvrlrěí etapy, k.tcrá

na rozdíI od extravertníci} |lp&1telůr wtupuJc do evěta ref1erÍ

a mditacÍ, do světa snívd vrponÍnky, alc přltom go alzbavuje

odpově&ost,i za dobu a událost1. Vzn1ká pokur přeho<tnot1t dří-

věJší poctupy, sellt drast,1ěnoat a lďlonlěnost p&Ítelů plynu-

lýrn tohen řeěi r lYtr,ořlt re].od1dcou burleeku absurdníctr a dra-

eail €í{ých osudrl střoótrí EvroPy,a to Všé, navlečeno na' barvÍtou

n1t pikarreskního dobrodruřstvÍ, WPavědět jalro JedÍný l1dský

osud, podarrý zácavnou, rcztradoetňuJící fornou. |Tron''a forua
tproudu řeč1', kťerá ml.strně střídá ostré rrtdění dota1lů se z,a-

rrlženýmí z&lesky farrt^az1e a snění n ktará přcskakuje z přÍtomr

ností do núnuloEtl a t rneálna do nadncálna, bere za záh1ad etĎ-
jektívnÍ jál tÍm však zesněšňuje svůJ vlast,nÍ úhel potr1edu a tín,

touto autolltl'gtíf1kaeÍ, posunuJe lryrprávění dĎ rovlny syÉol1dtó,značnou vzdáÍenost nezi  žnaken a v.ýznam,j a\o ouráíig.tllvé rrdglré d,uše, J áko oj.řa pťlT.Hi.š"t.í 
ěriB3BB"{gIgEbu"

to crbrazu tkví v pravd1vém úeobyěeJně upřínrrén eebezrcad1eaÍ.

o tom praví qiŤravěě Jeho nové prózyr'starrul Jsem tvdří v dř
gán acbě, alc ne t*l že bycs cám ďttěl, alr,událogtml. Jren byl

bol pro
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dougn v'.dět gvtJ žlvot....

ve zvláštní dtalektlce sub jektu a uddlostí, detaÍJ.u a

ctku' ělověka a děJín apočívá půvab 1 význarn nejvýrnašněJěí

prózy z tohoto období, která bývá n1koliv náhociou .oznaěÓvána

aa vrchp]. Iírabal-orryr tvorb}t - a nese nvIáštní název Cbslulto-

val. Jsem arrglíckého krále. Prďza bl,la napsáne v ].etnÍďi mě-

sícíďl 1970r Dá Jeden zátahr V € světelnérr opojení,aut'onatic-

kou nptodou. Autor nenlěl odvah,r:' přepraccvávat te}:t, neboť

chtěl raďrovat první doJern ehr,d.]" a nemírrit setřÍt spontánnoet

obrazů. Př1znává, že ten letní rněsíc, kďy text peel ,  ž11 pod

doJetín .uně1é rrzponínky. salva'tora DalÍiie a l.reudova "ugkřl-

nutého aÍaktu' který nacházť průďr<lú v ře.ij '.." Lrž z t,ěctrto slov

Je patrné, že hlavním notl.ven Jeho psarrí byl prj.neip slastl.,

touhppo kráse a &u /. drápan4-'j dlo hodnoťa rneta{.zJ-c'ká. To

však není JedÍným ryseÍn význancvě sloiÍiiého textu; q'.právění

Je kořeněno fanonrenem rxptldrého b].áznovsťvÍ", jež naprosto

zvláštním a gvéráznýrn arrůsoben korrentuje "d.ívad.lc' sv-iita" , ary.ň-

lený a něhdy nesrnyslně konJrll.kovaný bóh cějín.

Téma l"Ídského ogudr.r se rr td.bo }!rab*].ově prdci zc.ela zá.

nĚrně obaací ljpoloze syrr}:olu, alegorJ.e a riýťu. Je.:n t'a}: nohly

Jednotl"Ívé deta1ly a irostaYy, jež c'harď;ter7'zujÍ col.'u a událos*

t1, nabýt monulÍEntálního cňarakt'ertl. Téžišt'.!:n to{-íž nenÍ robra-

zenÍ a 1lugtra@ Prostředí a udá]ostÍ. a].e i:.revriitť a <ic j1até

níry autentlciké qlJ.íěení neJpřtr:ozenějšÍho 1ítT.skdho poc1tu, tou-

hy po láse a Fo štěstÍ , Jež 8e vl1vem okcltrcstí cbrací vŽěy

protí člorněku, v pravý opak. v totn' je srr'1'g !. význan:ové hry s de-

tallyr ty, které př1ponrínaJí 'skutečné" ud.dlcst'í nebo Je&rotIÍ-

vé epízodní postaW, Jsou neskutečné, z.:tíncc "neuvčřltelné s

etalo g}utkemt. s]rÍr'ibolÍckt Je í h],avní postava přÍbělr.u, rr}pravěč

Jxrénem Dítě /němecÍ<ý přepls DJ.tle,/, kter.í ztěIesňuJe žlvé a bez-
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pmotřední' aěkdy ovšam Í naívní a Ír].uzívní cÍtění dítět{!, kterd

svět, r'lrrírná s rldlvem a překvapením. Ťoto symboll.eké laděn{' dů-

eledně upJ-atf;ované přÍ líření l. korkr{tníďr híst.or1ckýďr udá-

lostí /na1rř. v lobti okrrpae a po os'robozeníl působÍ ovšem v na.

šem kontr:xt'u neavykle. I\iá však přesné rrrěledtt|: zacÍ.lení. srně-

řuJe k postižerrí absurdl-ty dění a paradorrrrích. zvratů r'ývoje, 3aŽ

se dot,fl<ají iiďskéllo osudu- \r protÍkladném snqgslu Jsou roavedcny

erotic.itc*'sexud1ní motivY, kterd vyúsĚujÍ v sakralíraci orá1níc*r

rJ.$uálťi a js'ru elpoJen1r s rn1'etíckitroI pocÍť1', odhaluj{.círct" taJem-

st'vÍ řeny a krásy dÍvť:ího těla. Všechny ťyto n.r<rt1vý jsou spoJe-

ny s téruaten rrn{vratrr dcr lůna ženy-matky, jež: je typic<d pro Íp-

derní román cvacátého století.

'v.fďrod'ískern Rrairalova pocání však' není mýtus,. ale grotcska.

V tom snyelu gtavÍ do pcpřed{ e].ožl.t'cu masku vypravěče a hrdiny

přicěiru, jehož 1:ohled Je na prrmí pďrled pokř!"vený, zkreslující'

hypertrofÍcký" $prar#č je vylíčeryJako p3.kolík rnalé postavy,

jenř trpí konplerrenr msnócenncstí. tsolestně vnÍmá kaž<rou křl.vdu

a tq;,Í ťzkostnýni pocítern, ře Je neustáIe poceeřÍván a osočováa.

tent.qr f,ocl"t v něri probouzí vzdor, snahu pornstít se za kří.vQl

a opr:vržení; ďrce zí.skat peníze, neboč v jeiro očíďr a v očÍch

ce}éiio svěL.a peníze přectstavtrjí mc}c'a proto jen bohatí lídé Jsou

šř,astrri.

Teni:o zjevně falešný a pohřirrený řlvotní cíl je odhalovárr

nlkoliv avrrÍtřku, konfronťac{ s pozít,1.vnÍm1 inravnínri 1deáIyn

a.le avnéjšku ,parad'or.rrírn1 dějlnnýrd. zvraty. .Tako kdysí v pika-

reslĚnÍrn ronráně proďráeí h,rdl.na nejrů.errějšÍnl prostředím, jež ]"íčí

cio l.riz;arnjch pcdrobnost.Í ' abv odhal.1d je jicti proťÍkla,d.nou povabu.

Staivá se trpni'n gvěclker:r cěJ1nných gvrat,ů a a,brsurdnícřr událostí.

z<ianlivá netečrlost a nezáJen o veřejné dění ho vr}rá tváří v tvdř

paraciorrírnu dršní| !Íon}:a za úspěcberíl a touha po ponstii ho vrhá do
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l.zolace; sňatkenr s proninentnÍ nacistkou se stal kolaborantetrl.

Parado:qií náhodcu se však bezděčně stane ríča^gtníkenl odboJe.

Zvratem okolností doJd'e konečně k prozřerrÍ a k orJha.lení faleš-

n}'ďr životnícjr cílů. Hrdina se k'onečná <rornlžc n:ajcťJ:u a atává

5e irdl ionářem, ale ocitne se spolu s ost.atnÍmi "bývali 'mír l1dnÍ

v int'eniacnÍn tábcře. Odtud odchází ne bríqsc]rr co l{.rasl1e a

později se uzavírá dc dobrovolr:l.é gan]-ot'y' n.a cpt:štilnárc nístě na

šunravé.

t lž z nárysu to i roto sy řetu poznáme, Že snojují . :ím prvkern

toi iot 'o přÍběhu vša!.. nenÍ roaek]aný cJlarakter hrt.tSny. jalro psyďro-

1o91cké konstarrty ' ale mottr' est1', ne..rě<l'omé, t.ezcěřné poutJ.

životerr. jako s}znbolícký rnot'!r' ticlského osr:ďu, l'jeftcr s11ir51 a honeě-

ný cÍj. zůstáva v nedohlecÍill. v tclmto clíle se set.k.ár'ír.re níko[v

s hist 'ori*:í' roniánern d.obovým, al.e se .sněi ino*hrdj.nskou kreací,

hlerá je v reakci na hístor1cJcé ud#lo*tí nezrryk.l.á a překvapuJÍcÍ.

CÍIen t.clroto způscbu zobrazent tot1ž r"tlbee není nccat. obraz lrts-

tcrických událostí, kterd jsou Ještě v žívé pamět1 uu*ohýďr účast-

nÍitůl á} €  ja}.ýsi sebeobřalobn1í, zkresl 'en.1Í, al.e ve své r41hrarrěaoel

pravd.lvý obraz zrarršného a zraňovarréb..o licskétto srrbjektu, ocita-

jťcťno se a c.rceného v absurdním dějj.nn.ém soukelí. Iceílní č1stota

cítění a bezeletJrá upřínunost rry=nání je zd'e Jedínou rnetou, ktará

v j isťérn snq.slu nď:razuJe a do*nJ.f iuJe t 'radíční konstant., '  mravní

a i<ieologícjce.

To.to pojetí vyci:ází ze zvláštní formace Tiralralcva hrd1ny

a vypravěče, jeirř Je zárol'<:ň postavou ro[lánovou a současně výra-

zern aut$rolry arrt,onryrstifikaoe. llŮHene ho protc nazírať současně

z c{vojíiro riirir.r pohledrr.

'ío}:o románová poétava nál..e,i,Í k typům oc1U.dštěného a odpcy-

ďroIogíaovaného podárrí. Dalo by se říc1 , , le je jakýmsi 'mužem

b*r.r r, ' lagťností"t Rc' i:ert }tusi]./ l neboĚ í svět je bez vlastností

a lze jej nazírat z t lsÍce různýctr úh1ů. }írarrní charakter této
^
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postalry Je tak roa€kJ.arrý a anibívaIentní , Ea jej těÍko ááne

dďrromady v Jedtný korrpÍstentnÍ celek . f,f;hvn ?,a.zhú,u| cvru luotzuu

?aT,Ct',eJw*u t éfu't- yffiáu..hík.L/u<, { e s &,,.* a 4 o Li #ěÍ.n', Ladl'.aÍau,'' 
Ještě sÍožttěJší je tato forlnat:e \'e frtnkci v1,pravěče.

Hrdl.na se totíž nesnaří |aahtadit st 'opy" a'.ryJ-íčiť své vztďry k

oko].í syrryatJ.ckými baavarrj.. Naopar''. Ve q1'p;.ávění jakoby šel
.protí srst1, /s tÍrnto způsoberr jscn se setl ial i  )Iř, v l{orytářeďr

a legenťiáeb/; dává sv6 výpovc1cxi rť,z se},t:ob:;a1r:. i;y, zpovědÍ, kte-

rá jde za hrarrictš sebemr.gkačskd e:tťize. .Jeho zari;j&t}', egio €n*

trický způsob myšlení, motív ponsty r.3č.1 těm. kt'eřÍ mu rrb]"íž11Í'

nebo jerr mchlí ublíř1tr rt: Čt6,vá ž1r'otní oprávnění. irťeeabÝ'i,á sc

domýšlenírn parar io:nt ,  že <rn,  p říspívajÍcí člen Sokoia,  Bé sta l

vJ.írrrrm okolnostÍ nrlčen].tvým lokajern v nacigticJ<ya5 ui:ytovacíctr

zařÍzenídr./Pouz* nA je<lnorn rďstě, kdy JČe cl ospratrecl lnění

Jeho sexuá]nÍ neclost,atečnosti, se ze,rl.! i l !. nad parac].oxnÍm utvá-

řením své existeneiální sítuac"e; v c]obé, }.:r1i; rnnozí čeští lídé

jsou gavírání ve věznícÍclr a v }:o;lcentraijr iích ťácoreďr, stává

se otr přednětem zkcrurl..ání nesr'r1'slnd r:asovó ř;isť"oť1,'/ Zůstává í.

nadále trpnýn:, n}ť:enllv};n svč:dkein, kd1r[ jako číšnÍk rz nacl.s-

tlckérn zatí.zen!,slotržícÍrr k opJ.cclnění němec,j<:jch. ž.en rasově čís-

týTí.i jedlncí ,st 'ává 8fur*** cbiudnó 1deologie, kt 'er;i obrací

všaclrny }rcrcno!:l '  lásky a ]' ldskosti dc nel losré, absurdní podobv.

I,eč prsy$ je}ro zdánl lvě netečný, ProfasÍonál ,a,Wid n*,"."n
dává evokaci lr istoricl..ých obrazť'. pcccJru ciěsivé ťantasmagorie.

Zdá se, že :rejsi lnéji ey.ponovarrýr cel]ieln ve vyprávění je oblast

sexuální, zcufalá snaira srrb je. ' itu pi"e}ionať l iVoit slabbst a v}'rov-

nat se ostatnÍm, úspěšnýn jedincůrr. V této oi;IasťÍ piřeelrází rryl.

právěnÍ z polohy @xírr,;enciátní, převái ině racionií1nÍ, clo polohy

pudové iracionaiíťy, pi iÍznačné pro obd'rr i,r s\rrreal ist ickýďr po-

č át.}ti1'

ldát'rať do clvzduší clětskýclr sn* a n]adistvých erotickýďr přcd-

st,av c:vš;,ein nenÍ motivovírn ťérr:latt*tt. ale styJ.e:,, zpt1sobem vldění.

-J.-
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Soxuálně srotí{*é sdny , Jež qají podobu rttuá].u, adoruJí

lysy básntdcé oxaltae, podobaé surrea].lstíchému'rozšílenÍ8.

l.|otivaoe stylová v mohém překrývá a zastj.ňuje nrot!.vaci fabu-

laění. řirdina je osuderir připoutrín k, n+".aerÍ<é cívr-e, pocobnšyf

rry'kořenéné. která v něm probuc1la nuže a zbav1la ho nekla osa-

rnocení. Karcl inálni motiv slastÍ a r 'oakoí;e je však hlavní Pří-

činou parado><rrícÍr al"ratů u jebc tragícké osudo}rá poirtí, v níŽ

se plnou rnérou Jlrojevuje přízna.čně nryst3.c' lté, a1e sou'Č:asně í

grotesknÍ ..oq].j.c]štórrÍ" ./ lypr:avěče už neVzr:rtšuje, že L{za Pwá-

nek, která byla prouúirentní nacÍsť{ ckou ťturkcí.onářkorr, zďryne

v roz:]corbardovaném Ct:.ebu. Výplcuer. jejÍch svazktr, ploď.ern lásky

dvou neščastnýďr out.sicerů, je adol 'entní syn Í31eqfríec; ten ae

baví ťÍnt, že renanii svt! zbytnělé 6:aže zal:í-, ií h]"adívem hřebíky

do pocJ.ahy.,/ Jižztědlrto obluonýcÍ: }r11rer]:c] lrysvíl:á, Ee zácladpm

}lrabalova poc;íní není netoca liustrat1'u'r:rí, rlarětvu;ifď fabull'

ale netoiia lwu,r"lt?lwiii. a absurcně Trot'eskníÍ příznačná prc

i . lásnickou asocíacj".

,; to};oto úhlu po}rledu ].Be.,t,ochopÍt.: nrystí ftkujíeÍ ďrarak.

t.er \n'príivěrrí, je}'ož t'šřištěri je ;:ro1írt{.rí. sfóry tnti lrntíi lÉ

a veřejnd, j.ncl ivi i luáLriítro e r;aťlgsc.L. 'nílro i:<l}. ' l .e.ď'u. Ťento zvláštní

druh lry1.:rávěrrÍ zvýrauňuje ]eq' tr;cliocí fant,azie a zároveň pod-

trhuje autentičnost. srlŠdectví. Zí{s].r i.hou -r groteskní mystlf l '-

kace a aut,orirystifÍkace se v1.pr:ar,é.č r7;6pÍi1ir:i obsJ.t''hoval Jsem alg -

l1ci<ého hr.ále for.r l iu. ie ja}io lr l .dina, PIo rrrrhož bychoni asl. těžko

i:. leoali předchůiLu&. V evr'cps;ké ]l.terattře "

V želin.é.tn přípai.ě neJie o ps1'che1ogíckotr studÍi hochštaple-

xát xter5 přec s1;cl lečr.c.s.Eí zaha1.':je své skut-ečné, skryté útnysly

a p<;d' lé zánĚri.. Nesetkiír.ánn 5e t"otíř Íš rafÍnovánot' hrou vyrrrá-

vč.cÍ<rr rovtn, jč}i je tonu napříklac r" románu Thcmase M.anna.
ehyb-'

řÍvot }rcrcťri]ťarplera i..el i::e Er:ul]a. Hrabal '.qrz h::cína je plnóbdl.vu

k ; , řekv: .ptr jícÍ tváť::ost i  světa.  naplňuje nás raccstí ze svého
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gpoetá.Eítro qprávění, ín*plruJícÍho se rsršivou skutečností" a

naclšenín plÍl krásné věcÍ. V tétcl eVďr vlas,tností wchíeí ze ško-

11' Íirabalovýclr pábt.tetů.

Nejde pocbop1t'elně ani o psychotogj-cj<ou stuť]j-j- ukřivděné-

ho ělovEka r,osed}ého rnarnlvým vetÍii.{gstlrÍnir h|erou vyltres1íl

t/j-adímÍr Neff v románu }ia}ý velikán" Ťírn n.,,jirč lze í$i'abalův rnonárr

grovrrávať se sogiálně krit ' ick1'r* obraaenr čí$n.icl:é i.:rcrťese, který

zaehyti]" 6dza 'v'č*ll.cka v románu l iavárne rra hlawrí tÍjoě. Hraba-

1'ův epůscrb q,rprávóní je naprÚsto uvc;lnéný, gr,cbodr:t irřeiiračuJící

hrenice norem mrevníďr l. l i terarrlÍch.

!{aznač1}l jsma jiá podobrrosť s rcrnánegi 6,i}"ar*skním, Jehož

postalry' jsou rorrněá jakými'si něnryrn:L svěiky, pcruťrlíhv, procháze-

jÍď nejrrlaněJšírn prost.ředfu. l la rogdíl oci nici.: sl. véjak Hraba1

kj-ade ua cíl zo}:raziř. v ťolnto šaš}lovskénn, Í.ikar.esk;r.í.nr typu oeud

člověka' úděl sulrjektu, zraňcvané!.la a t,rpÍcÍlio irejr:n v1astrií

nedostatečnc'stí, ale 1.. para<1o:a:rírn bě}rem ctéjín. u i-čclito ď&voc1r}

pronl.k.{ jeho osvěžujícím vícii:n:im i bj.aarníni. gro.LesknÍml. scéna-

ríti, oznanrujícíani, ž* se "neuvĚiřite].lij sťalo skuťlter,:.' . trag{cký

1."oci.t*9mutkn nac tím, áe jsne svĚlilltr" oi:ror''ského př*tiunu a zán1krr

hocnot' vldc3r neutuďrajÍcílro rráísi.li, pcjcřívovelný a zn;ísi].riovánÍ

člověka, gnutek, ktsrý je rry'jádřen lapiclárnÍm vý:okem, Í,e l id'stvo

je opotomst'rro zLé , b].bé a :,:ločínné'. Ale *ai ter}to srnute}c a poěÍ-

rraJící lpaígnace nds nesmí svádět k tonir:, a.bycťr.on: t. lirabalově pře-

rodu nalezli Porrze návrat h roaldnu existenc1álnír.ru" popřípaď.ě

fe no rrlEno 1o gI. ck é mu.

CIbgluliova]. jsem angil.ď'éno krále je naplr,ěr: neskonalou

r'írou v přetnrárrí lÍdských hodnot, i kdyĚ, je lato víra kompIl'-

kována parado:rrrírni dójÍnnýnri zvraty a mnohdy absurclníIill. okol"noet-

i l1. HrdÍnův úděl ^",ti,ffi.%rn, ba ]Erachem živoL'nÍch cílů, Jeř
by1y od p'oěáticu l. lrrzívrií a falešné, nyl l:rž Í zďrcjein radosťného
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vldění l pctl'c*'ébo ilgázrahu věadnÍho drrer , akrytého a roz'ptý-

leného re skuteČrrosti. .Teho s1-nbclÍc}.ý z:pů.scb ztfá=rěri'í není

naplněn suďIou reflexÍn J* L'caru r"' nnrdert:,.í prďze 3asto bý-vá,

ale farrtazJ.jní 
?rixtsaá 7 @,gq7ágřrpl- 'rrpr.cra! osrtdováho

určenÍ je protc pieirlušovd;:a. a ra:ottcly i. zap1a..,ovdna r,]naml svě-

žího bdsnt drého viděrrÍ, prrcžiťlien i<r.{s1, č1' rol ':nial i i test,j- světa a

věcÍ, )eŽ je pojata ir ikol i .t Ja;<o c:rvj.].}lcr,é Orrc' i*,, ' , a]* Jako
bodnota ret,afirzJ-ck d.

Sr' slenr pro krásu adlcilr.err ].: toln.-l ''lteuvr],řitglri,Ín..u. 
Jež ÍBG

gté'vá skutkenrt se iirabali1v v;';:r.lvěř cbroztij* a cospír,í k přehod-

noceinÍ konkrétrríc}r ilivct,nicll cť].ů. r.c.uaf, ftr].e ř;nc,í .lluzívně st,aro-

vené ď}e korizunrrrí, riiajetrriďirí, jsou qrsLal,'en1, trarac'.loxnÍm zvra-

tům dějin a trvaléjmu úbythu hocjnoL. }]iico r'.].:' €sLo v ]"j.ristrn.r a v

č1ověku zústalc

l  Zůstala věčrrá a rreuhasíLelrr ií *:or;]ia r:o }:r.{se, vn1{:řní přgt

svěcčení o je jÍ-m poz1tl.vnÍn l'ry"zn{ní, která ntlc;hdrr osprarred'lňujg

i z1o v ělověku a ndkl<rnncst' h nravnÍr* 1lrohť"eřkrlrrl. Fřei<vapu jtet

dar vl.cění, zpilsob ]'íclskdtro kotrta'kÍ:u, jenž navzcorl, airsurdnÍn

c*cilnosten: působÍ p<rvzbu<livě, je s {ltr' C: ;cbtj hclti.notort, nebot

rrluví k emocÍoné]:rí ]rlarii;i.il iíť:skd b}rl:.osťÍ a }i elen,*trťá xní , pudovÚ

h ] adině ),: í r'o ta .

V toni je výr.aa a sn'yuJ. Ilr.erjralor.1' a.ritornysťiťíltac}*' Jež gQ

podÍlí na forrriacÍ qgpravéíje. s úžaseÍf sie.lujtrle je}:o pozorrÍro&ý,

bystrý postřďt, tr. išínn Ée ?. lehkclst.J., s níř .rbjovuje neznámé a

nikýra jÍnym nespatř 'ené pocrnbnost' i . i ic lci:áne se h.rásou Jazyka a

s.pontárrností porláií. NevaclÍ a;ri jr.rhc sario1.{.$osť. & r1lc..hlubačrrost,

protože je upřínurá, nal.rrní a clč:t'si.'á.

V torn t,kvÍ půvab někte;.1;tdr bíza..rníc]: motirn]: , )ež Jsou
zdánl1vě bezúčelně roz,eset'y v texťu a přesto vTznívaj-{ symbolíc-

ky' i když najÍ navenek jeri Ěárlrově idylielgotr plať::ost. Sem patří



např. órázek strstňt.cř.ého hctýlku. v němž trá.*''í elÉ rrolné

chvíle opi1ý c-renerál-bá.qnÍk Í par: prel1r1errt, prožÍvajÍcÍ ade

v rnhokcrvrjm í..vzdr:ší zeůiraurríhio cic'lečkrr chlasi' g!'4 ijwré lásky;

senr ná]-eťí zr-,"chn{' p;nctra světáckdhc rj-ac:l]re' jeri i: krlíř:í po praž-

*;xé lt].a*'{:{ tí'j:cě-Příkcpeď., $ novou kralraťČi'... kt..er:cu nj.kc{cr jíný

ner;á" p::oťo:ie j1 anj. nr.J.t nen.ůře, b1"]a "t1"p'Í:;čena.* z věcí , 3eŽ

r. hot'elu'Pcříi l  zaticďra]. I..níže řIei:en].ojre. i jc. řad1' syrn.bollckýďt

ano|;irťir t.' nÍbbi; znaher* se stdvd ob'r.g1'1n1u' kc'rricrstní, věcrrý před-

n.č.L,  n i1I* i ;í  i  ť i tu] 'n .{  prro i r j .ášoní 'c i rs] ." r i :o:re1 jsen.er . :c;} ického

}lríl.e" / '; irr:}icr. pŤípacč haj;cšskg;ho císař:e7l , coŤ, je pro lrypra-

věče výrazer. sr.ys].u i:ro }rc'cnoty', a svěiecťvín: q'nikající pro-

fesíc,ná]-nÍ úr.crnč' Sebevěconí a pocí.t tvt1"::ří j isťoty jsou zá-

}':1ac.rrírn !"li.cipoklacenr. r:rc ícenti{:: č}ověka r" ctaoťicrém absu'rd-

t :Ín srĚtč..

r"r Ptrtjá<iř br: ':. ';r:rně rczehranÍch scér:, z níchž některé přl-

porl.{nají pře.k1'ptljí.eÍ bo}ral:ství a l.ino}iogt r' zátiš:dholarrdského

rria.1ířel .Tot<laírrěe, jÍné rozehrá.vaJí ol"rřai l  cjastrcncrůckýďr rttuá1ů

/senr p;rťř''{ nerpř.. přípraVá Ílac!ívauť;řro pečené}:'o r'nlbJotrd-a. prostí-

r:anéhci ne. ?'lat.ých př..íborpeť" v hote:lu I'aříř př.Í návštěvě habeš-

sk.t ihc c{sate.-/ , . ' 'rďro1 í tryprávční ja]<o uvoJ.něnf 1P$'r6 
řeě1..

Auťcr r 'r opá;í n,*jen přlronennu ex[rr:eslvítou a t ' lal:vl.tostí Jazyha,

aie í frt:rt.astic}.;cu ínspÍ'rací ' ' 'ýtvernou, která dÍky jeho e1det1c-

}:'ó paiu.ěti dcvoluje roaehr:át r ltuály jíc1a a 'd1vaci lo světar

nejen oo dc pod.rotrr.cgtí, al.e i do ey;ťabíc}rého proŽl.tku.

Pcrctalrrrš ř istě t^rznír'ají některé erotl.cké scén.}-. pohybuJíe'í

-qe na okre ' j l  šcku- jťcí no:horáznosťio např .  voyajérská extáze u-

naverrýďr starýcÍ: ,burz1ánů při ' '\r iz1tac1r riďrých slečen v salďnku

lroťell l  Faříž. snry-s}eni těďrto har.vj ťých " rckokově stylízorranýc*t

erct.i.c*.ýcrr scndn" !.'teré pof.ze z nepochopení lze zalěnít za šoktr

jteí re.,:antno:it. p'gryy1ggraťie, je zciůraznit, Že v 1>rirreipu s].ast1

Be skrývá pranen svobotly a wolnění, a to i ve sféráďl přísně
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střeženýclr a tabuízovanýďr. odha"lením 11dsk1ícb citů. jež bývaJí

rryhraženv pollze rnýtu ne}ro taJerrrst.rrí, zrrásobuje řirabaI intenzitu

svého vtdění a ro2ř1.řu.ig obIast ',poei::i-;'..:ce '' .;:'aijocjellnosti 
a ba-

na l iťy.

V1prívění samo je rc:zdělenc 5]6 p.i!!! j.. i:;. ' iLc' l l  j*ž přípo-

nínají sj.tuacÍ rozlrovcru svýr t 'pr*l.;r.rjíeíln sc j. i ir: ' i1 i ' . .er;:"uávejte

pozorr <:o vám teě ře-knu." Nejee te.ry o u:cr:tíž. cr sor':bor frag-

nx*ntárníclr z,í}lěn1 , a!.e o soti. ';1e;l1t pi|íběl i. !]ak j ťiltc okolnost

svi icčí o důle*ttém posl$ru. 0sorr rnrt:::ívř:ní sc stáv.Í }iorrtrast'

rrezi inťlmrí sfórou v1..oovědt, vzror.ínl icl: a lr lol. ir]j, "r lezÍ

dálostni i, jeř trr.e.sobí ja]<o zásah cJ::í, ' l i:,:t.t:.r.Jr 'í ríi1'. tcniuto

kont'rerstu ndpovídá nepět{. ygzl '  scol it ';h:rť::. :.! ltr:r i":L:., jež za-

chycuj.:.: básnicjté vácění subJektrr, a rr iezj ].:jčen:Ír.l t:ci: i iost 'í, jež

je sťylizováno buá ďo vzpomťnk:|, ane..!:cr l;r*t'rcl l jc si.uLcčnost,

zkratkcvJ.tě, způsoberrr tépěř r.,eporťtížnír.../!:rt 'tc' r 'ei:.í r ' iročliré tyto

pasdže přeeriovaÉ$. net.voť.Í }:terrní lÍni.t q'p3ávěaí./ I.orn6rozl.ční

monrent ,  r rycházejÍcÍ z nr inc1;ru a9cc: l . ,3ťlť' ' : :hrazuje c ,^:. ;yk lou

románovou konstrukc1 uvolněnýrr snonťánn{rr p..:. ií;ríl., zccÍnlivě bez-

břeh1íg1 a strir$ícírn prouden řel1í. Po j t la.herr: :; 'uť}ir-. '  b js;ric<ého

vlděrrÍ c}rr]..í '4,prarčč 3e<1en o}.r::az ze. clrt..]iÍl', o,,ěj-,/:oiJadá poutré

l"yr iza.cí.  }:ovorov"á s lťtra.ce,  F říznařní r . rC.; :á}; i ie] ' l ' r ,  . ;e nahra-

zena kouz]'er. vz5ron.rínky a evokacl*. lYr'y'á.vění l..!ct... I:Oil|;.'pqjg v

dtrchu tvořÍrre ai.:tív1ty 1:iíbíteJ'3., e.le .tnsnlrt: it 5t) t.:ž snivou

nelanchcl.1Í vzpon'ďnkv a sebezreaci].en:í .

Je. I i samou potistatou zrcadJcrí 4t. 'oJstre.:irrnst' obrezu.je.vÍ

se jj.na}. na nloše zobrazení a jíi:ak l,e sl(t.teř*:es{:.. l  , ];tez.á se

za nírn skrývá, Pe* pochopí.me raf1nor'an.st. sjoř ': iť.1 ".. lc:r i. 'á iní nrasky,

která v llrab'alo"..ě pcldánÍ přeclsta.vl:ie znáreu jan':l:';l;i'our tr'át

trurnoru. Splývavá lntonace vgprár'ění a kontrastnlsŤ. oirrazností

naznačujť cvojstrannou oulzaeí žlvoťa ;t. řas.;., r '  něn'ž t 'ž'jY jde

, i i .
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rňco goučasně dopředu a současně se navracÍ zpět. Licský život' 1

epoiečnost' se v tomto clvoJím zrcac1tenÍ ievJ jako přesýpa.cí ho.

ci in' l i  oo je dole' jc i nahoře. ccr - ie ' '-aj:crř.e, ťo -ie i do}e. Dvou-

.*trarrná proJekce je ciů}raaer.i sínrultánnosťi je'" 'ť, n.ccciťl5].Ítelnost1

i.. ia<lu i zápgl11', sepg.ltí krás}. ' která se obrťi:i.! v hri ize, a tragíky

dénÍ. sent,o postup' je zatím 'rrďi+lelr iiralJ;:f.Ú.,'a cialekt1cjcého
t-

vícění" {scuv3.sJ.ý prcuc řeči sa:rtozře.irr lě i:í.Ínonríná lyrlcJté předky -

slec netofar.tckých představ a ob,raaů, roečleněn;Ích ac 
fdwa 

aPol-

l l"naírovskéIrc typu. Autor sám . }r;1!1.L:5í rodcrkn*n rizprír'én{ neza-

stÍré a zcůrazňujc je j .  t " 'prď; .e t1ěsťeškc,  r :de sg zast .ví l  čas".

/vznl.kala v těsné b].jz}costi t)bslu}'oval jsnni ;ť}9uckél:c krále/ qp-

světJ.ujc svů j 1:ostup osamoasnÍm a evcke.cj vzporrnínk]::.A v lese

v Iiersku jsom si t €prve všec}in': i LgLr]e '. lvěiscg5i"1, v kerském lese

ni ťeprve coš].o, kcle t 'ak asi jser:,, otiJ<utl jserir rř. l .šet, kam se asl

ch1lg;6' ' . v.Kersku jsern sl tei.,rve ulěc.ri 'rú1, ](ce b:ř]y ty rnoje dva

Réje a Edeny. teprte ? Kcska se rá;j ! 'r:}.gín co Libně. abyďr tanr

nenašel nic j1nďho než ;:rriaáné u11.t:1r. zror'na ťak jar"o v Nymbur.

ee. "...rtšechncr je p::o ntrre mrtrro, všuci*: vj.c]:1nn, je,r-* potcl<y a řeky,

rle }:ter1Ícir jseri se ťď{ rácl }<ouna"''-, jsou 1.:!né J:'rahna a špíny' J*

eelý ten nrfij Ecien a I{áJ se-zarra'],o\...ívá a eairá.ií povlď<em hn1zy

a špíny a ttrevastaee I srracl jen prot'o,' *!'c}. anj. J á, ani ten, konu

jsen.' o mýci: ráJÍch rry'právě:l, aby.n La.rn er;! J6 arr.t kd.c jrný už

.nenašel ani e&leskr aJri tuéení i:ýr'a,J.íhcl r:řp;"';u a krdsy, rrc kt,eré

Jsem ži l  a  ži}1 1 t . i  *ruzÍ. ."A ie )á  uŽ teě *.rírn,  ž 'e skutečnost ,

ge mstrrlt'', před.e r.nou zastírá a eobavr.rje k n*pc.'znínÍ, st'ačí !ní za.

rrříť c<-:Í, a rlIastnš arií není třrrba slec1or, 'at krásu :rín.ul.ost1 pod

zav:řenýnú vÍškr', t& nebývalá shu'te řnclst přichťzrl t"eň ke r'ně sama,

obr.azy rnĚstečka. ve kteréra se. ::a'eťarlí] i;as, obrazy }Iráze věčnog.

ti, ťy ; ' řt.cí:ázejí sany, neavány, jako lry ty obrazy c.].cuho bloudl-

}y světerr, až našly zrcaci lo, ve kterém Jsou i1r moJe zlaté čagy
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sď|oPny sB zhIédrrout' a tak mýral ústi" a texty vyříkai všecirno to,

o býval"o '  a le  co r rň nonÍ. . .o

Poetika pl1nr'ut'Í a ubíhárí ča.su je 'becjY př*str;pirí staníď El1

poetíkou pábitetů a novým ťy1:enr l}"r:icto.tŤrrnlaťiď;ého nie lodramatu,

jínz ma být' vt: st.rlclě ptct'ik1edný65 obrazr-ol zťvárněr:'o nové térra

osuciu člor'eka'

ÍÍrdína a vypravět":, jenŽ je travecc.r}. svéÍr'l" 3.1'ríckému rodo.

kn.enu formací rcn..anovou a epÍckc'u l n €rr'ůže všďl v,:Iaé proudit v

neeiprastoru r'ezí. vapor&lniiou a uriálc,sťnr1pr"musí být' konkréťně

motlvován a uaostrerr, je svázán s j: istcrickýnť. ucá].ostrú. Iírabrl

nikterajt. riesj<rývá 3e"tic anjc'iva]-ent1.jc'st, snaž! se jej niot'j.vovat'

pouBe 1roníÍ a se.bej.ronií, pod jejíF.ů *ořnlnr úřl. l 'eni sán' sebe a

své sř}1PrávěnÍ bodnctí. Je}ro nravn{ i €p3iaTlo,t' j* clrarakterízovárra
'4 Lna-"a:ý:@

jako lžirlost o n'.y'.*Ěit}ost; Lacy 3ato-řatttíi6tet1 *.Ý,, proLt-

d}ůCné chdpánr ucá}ostí Je rn'atívováno naprc,sL'oii "průhl'ednostír

a upřínrností 1'ýpověc'i. Froti}'iac osobtró|lo hr:cnocenÍ a lroinoerrí

historiclkéirc, zať;.v'txcňuje vyi:ravěě c{tr-irrori rorJ1třencstí a naléb,a-

vostí svélro vic:ění. v' prďae SešÍtejr rrerosi iňenýcJr poc1rctsností,

která rcnxÍn dcrprovází, a.utor podot'ý}r'1:nCIed.ol;on irrýďl šedÍn je z1o.

dě3na a b lágnovství. .  "  i :ésně jsen.  l l<+si :a i r i  a  l řu ,  kuc\" l thodím,

pravtiu nevid{iii an1 skrz brl.i.nky, airl. s]<rz laťovi. plot nepravd a

potropravd, kt.erirrní jsen se otrl loťíl . A.le lotr a por^iec, který řÍká

svoj1 lo|ro.. 'skou a poci lorl skrr.tečrrost, btíží se r,{c pravdě než

pok ryte ck ý r..lclrallsta " 
*

Zcte je vysvět].enÍ e"cldnlivé nntc::al 1rrsarrl.tyx u ilrdíny rmánu

obsluhoval jrre:'n angJ-1ckdiro krú'le. f 'orušuje-l i  vztďry a souvl.sloetÍ

et'ícité' P& je t,o 6:a6gg', abY uvo].aíl svou aktívitu esťat'j.ctou.
iPlY

Beze lsťná r'přírrrcst a poeb1čnast|íÝvovědi hled:lskům irodrrověrností

nepotl léhi{. P1;rtí sda prohiášorrí l].ostojevskéiro, íe v unérrí se laa

"proJ.hat, í j.. J lravcě*' j{rďla].ova touha pc,;ir.1se je přitorn čestná

- . . 4 r - . _
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a liieální ' je součástÍ t,ragíhonnícÍré dorrqul'Jotsité t,ouhy po pc.l..

zndní. Je}ro pr.1arašnému lrri iínor.í, kt'erá sá3' sebe whlešuja z&

épdi;a a uba$ě}ce, nezůst,ává nlc utajeno a zastťenr:: v}echno

proirijine s.ýýlli :ci;ílriív* rr;::rnl:.m pcrlriederlru 6grlyi:'ybií se ani ob-

ltil i;3rgti 5:|ťsrrě sticié;rýnr a 'LapuÍaova.rr};nt' **-)].: je rrosrreuLI svýra

ÍI1:;.. i ujeá1;rrrii ' básni *Í'n poeit;ur,.irr.

j' 'nrlivajilni;n.'rsi; irrcd;;y Olis}r"tioval jseu enqJj' c]ii}rc kr'ále

je i.:roto sn1.slup.lná. }'i.i.poraíná svou v1'pínarrosťJ. a sei}eob,ža].ob

bou irýz;rí rrroin1r L,osťojevsj(a}io, ii le.f { 9e subjekr:i\rndi zabar-

velxou z1:ovčc*r ú-LťLíi ,.profurat- :i pré.tiiti,,' .Je ./ýsněcheri xonvenč-

rií t.:o::álcc, irie :- ya.r.?cij' i.ia r";a$Iílra jeri:iozzna'*nostÍ lj.cskd exig*

t'enťu. irl1-sJ.en, jet,ď,ffira}1tf vi*ax $enl' úťoČit p.r.c.tí rnor;Ílnínt

ob1'če jůr:r a konr,"encÍn;. ale g.i:arlr:lu{: nÉnr:' Ť'tlťtl o*r.lest, .ř$ sféře

svŮiJc}tj! 'a siarsLi. ;\1g v ui i:ěr:Í a vt'r 'cr l, ř jď-c'v řÍ.vc,ťě nenrůža

b1t tiic allso,.utnír iuii spc[.j"t'állnr tvořigclslt.. TěĚisk.cn; Lát'g íor-

iriá,Ct: v,;.1.'::l..vi:rrÍ *; prďar; 0iislulrova} jsei;. anglichó}ro krá].e je proto

ní.''ia.t uc' 1;ůLství , ď,J sr'ět..a po}ricikc;vír:h s1.nbc,'}.ů a rr1.t'ů./l{tkol.iv

n'a'l-rocot. l,rnj-ka ťaťo prdlrel r. tásnjÍ: ÍiouJieristr'.í Fj podobenstvím

dr*i"sťvj, '',iiůtrJ-l.c <Jčit.l(-r nai*y' t$e:, nift'u zrození, t' nrďae Po*

sť ř  i i i ny .7 .

ťo je sl lysiel i  .L. i jcirto }Iraba"lcr'!:ch nár..rr.tf: i . i]]ac$rd nc;stal-

'.gie .Jl;!}oliJtik!ř' i."ierá ja cirrilrori př.{tr-.lrr:csťí, jai: poc.o{ý"i ltrova11s?

Ť:ri.xrt ivá :Lni:elei..tudj"rrj :. lsepse' jqjÍž dontinou je rěcicrní nícoťy

a lně,,r l ioéit.j '? i i i}.:ol ir;. l irai iaíp í n}.ní'rére:r řoetice l:onfrontací,

svd :ldk].eiůiÍ i]l*viae: (,i'"js'.v.<lrrát". krísr"i v}"erinícti Ýělcí a neuvěřl-te1.

n5 t:áz uu{].c,stí. jes.L}Íř* s! 'Ll i io 1'..p1a'.,ěř;*. ironiatrje a zc*"rasňuJe

jel lo i lt;jr:Í"ive:rost a izolori*rlŮsť, jestlÍře pouk.aauJe na tragedi. i
úryr,>-

unĚii;ova tiatc1.s. isn'u. pc'}.. se tÍ"n'í,:Lvrlruje o.' oJ:rát 'nénost: subJek.

l ivni: r i iLenid}ro přístu1:u'k uúáiost,qrlrL" [i lůra:ňuio-.ó&I**prál 'o bás-

r-al--

n..-itul '  i laÍ...íta: rra t iějrny jď*,c' na fentás*raticitý olrraz, sice zvrá*
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ué
oený, blázrrJ"rrý, ',%*i al.e přestcr přtt'ažlívil.

ilrabalorra vfuov'bč s1€ nedává odpověě, á]€ uato naléhavě

5t3Ví otílzky: cc, si rrrr3že jeoinec v t 'étc překctnrí c1o}rě rročít'.

rret*rce-lj" nehro nenůže-].'i ztrať1t sJr.ltsj. pro liei:ot'1r? l-lj se nad-

ci'.noltt r,rcr;.l].rrÍ č:í spolet':eltgkou ic].er.'u, se":!r, real1za(E se odha-

rÍ jako vratJ<á a nedo6t'ateč]ni!.? Jďl se l'y-ror,nat re z.{plavclu š1-

fer. a syrnb<r}ů, i]-m1Ž j* skutečnogL , i i ,{3 c' i;! irý'. 'ťín*, a!'e zďralová-
-1;,.

nn.: ť,e-nífr 'cznání ničÍnr j inym, riež ro::' ia:cvitn.írl i , ,-1+zi-]trcívním

prozření:r, je spo-ienc' se ztrdtotl t lÍ:. '^, v Í.ivc'; a s nlrawrÍm nl.-

hi.}.1srleu'] F"rre se berou przui*Ěny }.ri ir"1' a tre] j.r]skosťi, Fřťtnnurost

zi..: v člc,trél:u j' rre siloe},čnc;stil.

..{éc|rnrlu nroŽnou ooíovtiai ;e k,eze].sťnli a rqrř.í.nni.i zpověě

Íistciic, plrllirJ"ecinéiro s rcicp .

Pomtírr 0j:J51t]hovi}i Jsem allgiÍrj<rjho kreíle je ctť:kazern, že

Lt'e ťoinrtto světu nart,avit' ii::caclr:,. ocijralJ't i.araťlox-v :oby, IÍl|t-

t i:ťÍ}:ttj icÍ 1ež7oPravciovou 'n t:;r i jpiorr zpcr'š<ií" Přtťor'r je třeoa

3kcJtuÍať nerii..l-osrtjnÉ svrÍ rl;lt.ro, t').*lli-ílrať. se- sa-ma sc:re, s t.cuhou

cjobret se poastaťy světa a vé,cÍ. iťc:r1ghýLra,ť se Žáclnénu zážít*u1

alri c]:arrjikůni exta.ticl<diro. wyl{:icjr'tlho r;zru.šen:i. '\ekroč. srr.rysJ.em

.rl'1tst!e.rého eítén:i !iťťuJalr)'Ja nerlí i:i.,a';:'jjr:et:dr:noa v o]rllasti vírry .-

a..!.e o}:roda skutečnosti sair.di , ^ ů(oóia]/ nrostého lícsk'éřro citu,

bez néhož nenť ].Ítlské exis{:ence. Toťo m.1'st3"eké no.ieť.í realíty,

jeř ná v o!:lastt. básnici..; 'é pocioiru z.Ářivé, sršívé i 'maql.nar:e,

přr: ltračuje hra.'"..íce těla a .duše, jec1ínečnosť1 a obedncstí, tta.

hooilostj. a zeíkonitostí.

}}:.Ríín obs].u]roval jr lea. arrgl ick.{ho kri1]"e pror;Ěé nelze \mí-

;na{: jako rornált, krrnst.ituovarrý c].'rjr:vé irebo psilcnoloťÍ c]..y' Jde

o fiht'irrn.rl ;.ii:o3exci .l.Ídského oslicu. kťeré ná rrlastností ,,,Ýb
t
ý&ie}.'é, traclče.sové. Proto se v::*r' I}erogaznává nahoře a dole' proůo
t(

se ineirocrrotíÍ pclstavy a událostí poole tohotc kterého dobovábo'

nlríst'or1rx"élro' úzu. Protcr v něri hraje takclvou roli prlnclp B&odr'
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který je př1rcŽ€nou irryrrrovnár&ou" k zákqrltogtem děJlnného potr1rbu.

N*rodou procfrázÍ b.rd1n a l}eJnlzněJ ším pr:ostředÍ.m, náhodou prrxr^1ká

1 r]o c1zÍhcr Pr.Ústředj nacÍsticjcé s.Tetánk.1', náhncloÚ 5e sežn#ní F" €

l iceř i}'el. ' , ien.t lž nir lJrc'dor'r zachrání ř:1vot a \,t}zlt,e aa rlňj 1'eqa'oí

činncsit.., nálto. ' lt}t l f] €  gt.ane rqÍlÍon;iřern a n::c'cháaÍ apokal1.psou órs-

n]ích ].t::.*: p.l ies{l:1',5 a1.oc. F\rzv].ncná c1éjor'á osno\Ía posunuje romá-

ncr., 'ý : i+ij da polt-.h.r. 'rr.íttt Í aa poloh"y kažicder. 'n-ostí, v rrít ae dčjl.n-

:ré rio.ílc. 'gt '. i" crbjern;.. ií i;er 6}'rrr1'k1é 91orío1'r, '\r lá1řívén, ].esknoucÍm

se ogrrět] e::Í il.i J a.r]ké" o't}eretní zeíiravy , i,i'Ie v € svc ].1clskó ;:odstatě.

Čín nguvěřj.t-r.., l .n,. l jší je Iehkost žtt:í, t.ťrn ťr::řej i chutnd tíha tragÉc-

j,;..jh,: os uc.or/'íh rr ir:dt:* xt.rr.

Osu.<J č].e"lvií:ka je v románu obsluhrrvaj. jserr; angtíc}..t'{ho kráIo

st".':l"j.uů./á.t j*a}::e poháoJ<e, 'b a!.eqorj.ck.ýnl zLr'drnř.nínl živoťa Jako

CeÍi'L3r, nnuťÍo která. aěRol1v se' adánlÍvě jgr'í jal io pcuhé nesmyslnó

uplýrlán.i. Je ct:st. iu od yroč:átku co konce. V totri r i lu nrohl být příkla-

dem rondn Jarnege JoYce i")clvssetls' ins1:j.ri'rjÍcí s € antid<ýn mýtem o

;ri{vratu le genrJánríi:o hrdiny ()dys6ea clr..l rocLre 1.ťhar,hy.,/\re skutečnos-

ti jc1e o Jerirrodenní 
'T,ouřo Žiorrvs]<l5!:'o agetita l*rr*rilolda Blooma po

i(l!:..1.l..rrr, <otr.'iíeí nočnínr návr:atern li ri^síria.jÍc:í ruaněelcc, riarrí !'íolly,

j:tcrá gvr'.r}ol. i .zuje Eetlt.,/

I{rah;11<-rrro rnrtrrárrění vychází z absurCInÍ qrcte:íil'y, jeJíž význqln
I

j-1' p:11 sr,+í z.*armostJ. a poutavost'i bdsrricř"étro vÍcléní ironl.etý.

.Inkob.'.r rnánítolsl-é" p'od;{rrí je tentcxrát zahaIenc tragÍckýmr, ÍE-

}anc*io1.í.c*tým1. tón1,' ,eŽ se překrývaj{. ge z{,rri1lenl podat' důkaz , úe

$ť: 'ner:lr'ř:řít.el.né st.{vá s}cutkemo. ./.Íe.nto výxa"z ná cvcjí vífuarre

i.crcj l.ír:Jt: l i . c.rotep'kně abgurdnÍ.l věťšlna scťln a t lějovýďr parttí

je prc,s.,.r.- €nř l  par:oci iCJ.ýIř, i  význany a pocitexty. Farodj.cký je obraz

.||J:;ll-.iel .. };ťe:.ť sí }trdirra vl'sníl .r, ere.t'i.ckých zábavéch r'e vykříěe-

nť!:; tJonrit t] s.lečen R'ajsk.ých' }rnekciotic}ty a parodl.cky pÉ,sobí otcovo

pc,r;řgn{, f ie lvř,c-r.oní cíle nnižuje únarnro, neboř je erryltkovánl
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vE ctiví].í, kd},' L\ít'ě ut.rácÍsvé peníze v nevěst1ncl.. Inon.i.zovár

Je urči.tý rrarc1sisu.us urr#lni 'ogaftocencst biísnJ.c$<élro subJekt'u, i

jeiro grraha o pri ' .ts. 't. vů,': i" 51rcr}g;n.st.. i . která se projevuje jen

9ej';eÍ., tÍ;.:, ;e ' ' irtrdi la 
1:' ř iví r"i. i  c;jí , co]i i 'ravenek r.. 'ůsoi:i icr r ja-

ko ly s l  r lÍva1 j ia  ;v i t .  s  ;ohrťánÍu. 'n.  ientc r i . ] 'anchoj . ický tón,

ktr:r-í uj.pr"i lq.t l l i . j;Li 'c l. aitj- Ve i:!rvi l i  r.Jcj.:cÉe a oncrjení, nerrrůŽe

or,i.cn aďtxi:g ; ' . l 'ral, i ir.;bcrler,a .b'Js:rj.c}.:c. iro :-rodáaj ' jeř tkr'1 v neo-

třcicstj., s ', ' i" ic. l ' l ' : i  a extat.!črr<lsti viČiční.

V 1iLerárlr1ti korit.e:tř.u l..:L seclpt..-sáti jc,h, v l)t; i:jz 1.l i lel '1á<]a1

jci;rc ziiaČ:;.ě i,*áiyt iiIsťt-'r.ic'i,{].i.:, rof,iáJiu s rů.;nýr'$" a];,Lua!iz ačnír*i

a.l..ceitťy, i.".J 'st.,"-r iJ. i , . i . ].r: ib;i lr l .r, s: 'čii ioř.rd'j: ls1.. iÍ pťístup k <Je j innýn

ui:.dlc'st i.: l . l  i  r:e]i l .í." ' ' lc tí:r 't. 'J.: ir ir zn;iřr it l  r.uÍivě. Tatr.: jetrc' snaha

prclnoi i i  na.dcr$cfurr{ sfóru subje}it. ivnÍr.l pc'c5.t1l tntgela být po-

chop'cnil ;i;'j;c nř.lacÉ zllc.l./1: c.::itovov.en1íc'}t rnyítů. čteníi.' jenř sÍ

ur,i.k1 l.re.ioliť.^é ].it.ere.'tuře, l:1'1 l''1t uv*cen ve :ztl."atek. Prcťo

zť:i lt 'alc; tctrf, ií1ů' r 'e ť.rjnosti 1:<i dvě clr:$et.j. letí neznámo.

.raJ..ý je r"la.gL;.ír nuťcr.l-t." pří;iLur. ii :zobre::ení i:.-tstoriC*ých

ucílos.tÍ ]

r.: il1:gg::.j15:g k v!sta.i,é Viaoiníra -r3oucrríka je e1iován výrok

francouagjié.ic sr:1i1l io1Crc:.:",. i .tolanťia tsarthěse, že ď.ě3i:rv jsc;u mí.sten,

k<]e je, v ;.e j.;l.šš. ;.i'*.e rliořnrj f enťasrta+*icitrj. PÍecjr."ět'eir: zá$mu fí.

lo1cf ie '  : : r . r ' sak 1 iíg}. . r .  t .ě1o1 dšj in7 jscu z  to!:c  i : ler j . jska pokusem,

:luk' r 'a]:Íí:;iL i iťL.i}:.ťí ťř:ia, l l ter{ paLÍ.í xrl-nu1osti. ALťcr dodává

scbel.:r i i1ci;Jl r 'e t 'r i i  i  vi<]a, si5i i .o1o6íe, nn}Íe sročíve.t ke fan-

t..isÍita.t-š:c:i. Rj:r:clÍ bycii t.c nel,éJ,' tr":rc.i-t í iá.,'|cce*vií liohrrrni1 Hrabal.

tíij,.l;c:i{ ir:.r,u].s, )..'i:er1. rreri]. k tr:rnu+.c. neobwklťjmu a v našÍc*t

poc;t:j i l}r.{gn ;. iačnť. pr.ct.Í.chŤd.aéi.:u pcjetí déj.tnnóhc fďitorri, bYl

tvůičÍ. Zi.:<]..*r:c:; i irablcrry poeti l;y je i i].ověk., nikol i 'rr iako psy-

d:. l:}:í Jic:: 'stania, ale '; pro*' i!ně stav& a ?,Jciťů, ve chvíl i rozho-

vcr"; i  l ic i j tg '] gickr1 vxpotiťirky, z a-hlecěn.{ . IÍraba.lův,14'1ú,ct,'\ť4)
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pohl.d t. nG.llBL,oJuJc e dnalígtt'€eýx čtaněnÍn ar třlo r rluĚÍ',

č].ovéka a svět, s nír.I aápasíIa středověkd fllonofíe. Tírrr se
:

rtšÍ ocl souča.snéiro rcnránu ťetiorenelcg1ckého. l.!usí dc'spět k ce- i';'.
1.1' r r

}Lstvénu pobIeďu.  k prc lnt i t r  těIesr: i j l ro  e duševrrÍho,  srrbjekt t r r -  . \ ,

nícjr pocÍtů a na.clt ' . ,st ' , 'u;-íct; ucidlclstj , ž1tí j cgrrr-.. lu. F.rávě tento ; \ 
]\

pÍist r ry je  v}gtrrí  je i rc" ,  11 'zír i .u básnícÉdm,.r  naťr l reJu.  V tonr Je .  
. ' , . , '

nesi;oi:rý i i ialraiův ;;iír.os. J.e vítšzství, ra<iost,nd sportánnost1 ih,tfu\\

n au úrrx..l l:r j r.: i;Be l-ew L1' í:e r. : t :: agí i;'rn J. c:t ó :|.r ašk 1l tqi *

xijkteré paisíž*, jeř $e v rcn'árru oi:slulrova). jsem arrglíck €-

ho Lrále <;i ' , jevují. ircva:uj.í pciclropite.]nť: :ra ritarší "}.aÍ].líte].sÉé"

por,dú,Ú.y. iict'iv ir<.ls;.cdski! iv;i"1'l-.y pŤr:c.Jrází ;ra;";ť. z pr6zy Automať

svěť. a rrac'pe}', t*.; l.: i .v rt,;ev]-' l ,t1lh žensk.fcř i v]'asů j-r1zt n.3zd$Jl

pšej.rL jaůrcl irla".rlí ;notív dc 'ost:}ižín. Irhohrj crb:raey přÍpornínají

"aviatiď;'y st '1'J. C'rega13.r- 'r5 natbyo .,/rotív vlajícíci: ul 'rusů nebo

prádia' )eu iíLarl<l 2 ir.lrĚ].r kr.lup..::l.en neda].eko babiččl.na Jrytu rr

Kariovýc.i Lú'e;Á/. K sí:.á.l..í:ilu ilásni.e]*ňnrr arzenál.u ljrabalow reta-

f3arlil.y p.rt'ří i riř.]l'ilii::Jn ":.l;:;řqrt}nrěťn'i!n.jt syrr.fuoJ.y a obrazy; Jsou

E:řecn.ěteu. iŽívěj.:.Jc'ii Jyrtc1.'ýclr výboj* a .isou c1.ror]<azer't pozorrrtrod-

né}io 5out3t,jllcěiri a J.og1ily euť(lro\'a cÍla.

}--oz'ct,.ui.Ůúná' a cscbíttí je jeho ]iorirnoa.i.Ční ťechrrika. Ve \ry-

práv*iÍ c.oarir iujÍ opakr.l jÍeí 5+ noti lry, jež svou výraznostÍ tvoří

rráIadu i i:o;Íi.]io -:*J.'nrÍ ví'gní cějo''ré *W*%,, <tíla. Tak např.

..YÍro', ž.e "ncrrvi:r1L.=irlé ge stávš s'kr:tkerrr ' r{íslovuje nejprve de-

rryrtrr:J pc<lcrirr:i;, ítÍ;:"rj:|cí cěrví na rl.voře }rot.eIu t3.cirota;, pozděJl

JeJ opi$r'ÚValrě i:Í*j:.r: i, '  s;{irr l*,prav|íč. S!<e6ltÍcký n.ízor, .Íe l l .dstvo

je' 'pototis.tvc;.z1é, i.;]}:Í e. : l] 'oř!nnén 1:rrdcrt '1Íká lrneci na zaěát'J<u ar|.v-
. \..'::*

ní ruaiíi. *|$, Jdd13;.korunr.lÍx utotíl'em se stáva] ÍLa ,lávěr u sťarého

pi"oÍesorái rOiláÍlíBt'j"i.:1',' š,íriri.l ]e pi-t.běii jakci}.ry zarániován. X vrďrox.-

né loágrtc.irÚ evctacl r,:nitřnÍiri:: pocÍ.trr s] astÍ ptit'ří i octváih{ podárí

eroLíď:1clr sctJn, jež Ly z cin\at1 3.it.erat.tiry nro}ri rry'loučJ't Jcn Po.

liryi;e r:ii! Lio.ralinj:er.
i
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Hratralova rlýpověd je obrazem slt'uacÍ ueeních, exÍstene{á1-

nÍch. Je Jakýast farrtasmat5,cLýnr ka]e1doskopen žÍvota člověka

dv.ecát,ého století, ienž zachyer.'.je i absurclit i l coby. Seény, kdY
\

se lrrďna ciÓsť-ávť' j;ěhcnr vál}ly. no sťi.ť.lj.sLn nrc pl.er'enný chov

"čisťó ,asY,y' 1ratÍ.í i. rrejostře;]š'. in karikat*rnírr c,brazůn.. obludnostl '

nac i ' s t1ckéirn r : : :žinru.  ] -akí n i t l : . ]*,c 'c lc ,nrc i r l : '3 iat ' , .  1 .cutÍc{cn 5e dvcj{c,

. i(terťi v eaťiší Fret'ektorÍ.L.níLio Ě.enl:: l.c. i lu soŠ'íčk l; nař.]Í pc,sJední

rítočÍšt'ě l l-ns}<éřro citt. l , patŤ{ k nejhiuh}-ťtl 'u cr'].ŤcuzerrÍ protÍ11d-

skéi}ro cJia.r:akter u rrájj<'r,.

V i iecňny i i j s tor iď:d uc ld lostÍ j .*otr  i l lÍ ' l 'ťrón1" z  h!*dÍska roz-

cit] i 'rěléno iÍds,'-.éhc su}.l iehtri, t. i:pícíl io r l*př.:telskotl t}:iamooanogtí.

V eon: srnvslu oří;i<iníné Íira.ra] i ťz}lostnii }iyper|rcly Franze Kafky,

rryi acřtt.i Í cí pclcíty cihr"oŽerrdilcr ].Íďstrlí .

sť.v1i?ací i':ěi:rrťo '.lcén jat.l}'y cht;:1 i:..'tq:r za<*r;g.L'1t r.ozpětí

incriviot.r.í]:ijfi|) osl.lou a ri'rlcb,t..'rozri.,ěrtic sff r:r žj.r'.;ta, k-t."erá se nurohc!'

r1rnýcd mr..arrnín a Ííl 'ol:crj.ck.ýn sucrlcj j-r] 'n. i ,trtclnrystÍ f ikac'e, která

prol;.né cr' gx'1'zat:ů' rry:rarv'ěi ic.. r:.ei ;al ird.,Ít jetinosLrar:ně ďrmur-

néru ryzněrr1,. je napilela í. enai:nr'.u c-i jr/*ar;. i ..vejkovské "neváž-

nosti.. a n € iproitíkrruLelné tnasi<Y.

Vl.nr:ar''ěrrí, Í:crnl*vantí j;iho bc:iille.tif ó uvolnén1Í ',proud. řeěír

je tecY pfuio rnn,Íťřního Ba!:,.,Ytí r] i.třct.{kia.c.l.t-1. V pcir:;r': k uzrrávarrýn

sehenratůnr Ja]<ob.Y autor chtě]. ríriť+ixrš p<;rrŤÍít r.etorjy .'-p::otí srstír,

iairo u.1 e}rtěI wprcvako\'at obelr:nd sr,i;li;Jtln-í', I( t.c:t.l,'.i r:ž nestaěí

nerrvní prcstořekc;sl: p.íi. lítelů, . i l i  rust:i.k'{.].tr:, l lo stj: i 'ce Pepína9 je

nutnc; sa.jtncrut k fori,.acj" rnipravéře, l ';Ler.j ie. 'rrrcrťí sV.j vr-l l i  vzdě-

iánu, n'.Le neatratj.1 iešt'" si l iYs1 pr:o 'ra.dcr::tn..1 l.ác1řln.í srrěi:a a pro

lnten': itu bezp::<,l;t, iecjnj.}ic 1'16;itku. i\íeri:;. takej bez vízna:nu. že pe

třebu oono.r;"it zt.:ractn.ý kon.Lakt :; 3icl::ti tiÍ lrrií.ria uvédotnuje právě

uprost.i.ecÍ sve satiroty, t.*:s,trve ljo í}Or.l:pJ].irtlrr' lij'.rJrl rr3:ech íd"iať{:Í a iluzí.

V těcbto aárrerreť'r:ýctr Fasá2ícJr se c'Ljernijtr tdr.a pozdě; l: lÍ Hlrrboké

SAntot\'. \
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t{a počátku sedmdesdtých let se tedy 8rďral zncvlr zjev$"l

j ako experirrentátor a novátor v pnďze , jenž gé noĚmířuJe nikfir

sé st.upnř:nr, kterií .l-.yl Jednou ďosaáen. Rrrnán Cibsluhcval jsenr

an$lieksho krále je nr:i. své syrJeol1čnostj- rorrraí*:tlrtt ii<jskéiio o.

surlul pař&do xnÍiro a clj j-enat'íckého postav*nj č.lověic.a*<lbyvatelo

ÍjťŤecinÍ řvrcJp:r, který proclrází sniršt'í zvratů a spo}er-lerrských

pilen*n. Ťrpj absuraitou .3. nepřet'r"iíe,.,;. l:*sťr'ukc.í irodnot,. při-

torn si vša.k ucfi<rvává ra<icrstr.re oLcjirgaý vr|ah ke svělti, podiv-

no1l' dětskou úctu. k irr't'ztl í slár"é tit"ota. .-ie prr6igyce'. ťouhou

po krd-se o úctou k životu. p prďríre, po svetů, v něrirŽ se 'neuvě-

říťelné st-árrÉ cktrthgm., .

s*.ylízace vyprav{ide jako gniut,n-ého klauna ďe záměrně

příjír'r i  roj.nj"čku šaškovu, Jako na obrázhu kuIové}ro ťilka ze:

saci;y lrracÍcjr karet.

!a věr.nost své pcretic.e 1 svdiro zvláštirríl:rr farr'ťasinat'id(é-

ho pohleclu rrirrsei ilral:el 3eŠtě rliou}ro }lojor'ilt.




