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Panie Hrabal, przywrócił mi 
Pan dzisiaj tą swoją książeczką 
nastrój, w którego istnienie już 
dawno przestałem wierzyć, 
Pan zbudził mnie z mojej tępej 
rezygnacji, wlał we mnie kroplę 
jakiejś oczyszczającej tynktury, 
jakiegoś eliksiru. 

Bohumil Hrabal, 
Knvawa ballada, którą napisali czytelnicy, 

prze kl. Emilia Witwicka. 

(Za.miast wstępu w: Bohumil Hrabal, 
Aferzy.fri i inne opo·iviadania, 

tłumacze rt'iżni, Wyd. „Ślq> k'', Katowi ce l983 r.) 
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Kim jestem 
/fragmenty/ 

Ten łańcuch gospód z mojego 

dzieciństwa i lat młodzieńczych, 

a potem moje knajpy w Nymburku, 

dokąd chodziłem w każdą sobotę 

i niedzielę przed południem i po 

południu grać w bilard, ta moja 

knajpa „Pod Mostem" u Pos piszy

lów, gdzie grywałem na fo1-tepianie, 

gdzie grałem w karty z chłopakami 

z Załabia, z moimi przyjaciółmi na 

śmierć i życie, ze zwykłymi chło

pakami z baraków na Załabiu, te 

moje gospody i knajpki, i hoteliki, 

kiedy wędrowałem po Czechach 

jako agent ubezpieczeniowy, te 

moje dzienne gospody, kiedy jeź

dziłem po kraju z towarem galante

ryjnym i sprzedawałem go w imie

niu firmy Harry Karel Klofanda, 

codziennie w gospodzie na obiedzie 

i kolacji, rano na śniadaniu , a naj

chętniej sypiałem w takich najzwy

klejszych hotelikach, ta moja Pra

ga, gdzie codziennie musiałem 

odwiedzać knajpki Libni, Ziżkowa, 

Wysoczan, Malej Strany i Starego. 

Miasta, właściwie przez ćwierć 

wieku stołowałem się w tych moich 

knajpkach, rzadko kiedy, i to raczej 

przez pomyłkę, trafiałem do 

porządnej restauracji, do hotelu, 

zawsze się tam źle czułem, zawsze 

bylem onieśmielony i mijało to 

dopiero, kiedy stamtąd wychodzi-

Iem i szedłem do pierwszej knajpy, 

tam mi było dobrze, tam byli moi 

ludzie, tam byli moi kelnerzy 

i pikolacy, z którymi zawierał em 

przyjaźnie, tam znajdowałem się 

w rodzinie .. . . . . 
... uważam się za świadka, a nie 

za wyrzut sumienia epoki, do tego 

nigdy nie czułem się powołany, 

ponieważ od dzieciństwa przepel

niał mnie podziw wobec rzeczywi

stości, której nie stworzyłem, która 

istniała wcześniej niż ja - ten, 

który nie pragnął niczego więcej 

niż pokazać jej odbicie , bo tyle 

piękna miały dla mnie nawe l naj

straszniejsze wydarzenia. Zawsze 

pozostawałem tym waletem dzwon

kowym, który spacernje w słońcu 

z dzwoneczkiem w ręce; ta pozornie 

błazeńska maska towarzyszy mi do 

dzisiaj. Zawsze czułem się zaszczy

cony tym, Że jako opowiadacz byłem 

świadkiem drngiej wojny światowej, 

nie wierzyłem wprost własnym 

oczom, tak wstrząsające były wyda-

1-zenia. Tak samo, kiedy wojna już 

się skończyła , widziałem wokół sie

bie i w sobie tyle pięknej grozy 

i uczestniczyłem w tylu cieq:>ieniach 

z miłości, że do dziś źle sypiam, po

nieważ to moje pozornie zwykle ży

cie jest samo w sobie dramatyczne. 

O tym, co mi się przytrafiło, 

zawsze myślałem , Że przytrafia się 

tylko mni e, dlatego to zażenowa nie, 

dlatego wstyd, dlatego to .. co zaczy

nałem pisać i napisałem, pokazy

wałem udając zaw ze, Że napisał to 

ktoś inny, bo tak mnie wprawialy 

w zakłopotanie moje pierw~zc tek

sty, tak bardzo się za nie ws tydzi

ł e m. Dopiero później. kiedy ruszy

lem w świat , kiedy nauczylem si ę 

przedstawiać siebie samego innym, 

ki edy w knajpie zaczynałem się 

cieszyć. Że to, co zdarzyło się tylko 

mnie, zdarza się również innym, 

zaczynałem nabierać odwagi, że 

jednak nie jestem osamotniony. 

I gdy tak przez wiele lal wysłuehi-

1~nłem innych, zrozumiał em, że te 

moje najskrytsze tajemnice, te moje 

największe grnbiaństwa, moje naj

większf' osamotnienia i najdelikat

niejsze intymności nie s1:1 wy lącznie 

prywatną tajną chorobą, ale że to 

wszystko przytrafia się także innym, 

nawet częściej niż mnie, z większą 

intensywnością, z większym laclun

kiem oscylując w całych grupaC'h 

ludzi , i za„ząlem trnklmrnć to, co 

s i ę zdarzyło innym, jakby zdarzyło 

s i ę mni e sam e mu, a nawet bardziej 

s i ę ci e;;zyłem, kiedy to, co zdarzyło 

s i~· innym, zdarzyło się także mni e, 

11· ięc chętniej uzna wa.Iem za swoje 

to, co spotkało innych. 

Bohumil Hrahal. /\~im jf· ~t, ·m , 

[>17.ek ł. ,\11cli'zej Shwnrnir Jagndzil1,k i. 
\\vd ... \larahu1". Cda1\sk 1 1)').~" 



Mój raj nigdy nie był wewnętrzny, 

tylko znajdował się na zewnątrz , 

były nim ta moja ulica, to moje 

miasteczko, ten browar, powrót do 

domu oznaczał kres tajemnicy, kres 

udzielania się, kres nawiązywania 

kontaktów, kres wzruszeń. Szkoła 

i dom zawsze były podobne do 

pociągu, który z oślepiająco 
jasnego krajobrazu wjechał 

w panującą za oknem ciemność. 

• • • 

Zawsze odnoszę wrażenie, że do 

każdego, kto właśnie się do mnie 
zbliża, jestem zdolny przerzu cić 
mój most i ludzką twarzą, chodem, 

gestykulacją przejść w tego kogoś. 

Lubię jeździ ć tramwajem 

i obse1wować przechodniów na 

ulicy, pasażerów, wcielać się w ludzi 

w autobusach, budzę się dopiero 

wtedy, gdy wysiadam, po czym 
znów wnikam w serce otoczenia, 

w wydarzenia, w życie ludzi . 
To jest moja realistyczna zabawa, 
za której pomocą przenikam do 

transcendencji bytu, niekiedy 

aż do metafizyki. 

Pami.ętam jedynie dni sloneczne. 

Bohumil Hrabal wfot.ografii. 

Przekł. Piotr Godlewoki 

Wyd. Świa t Literacki 1998 '" 

Vademecum 
bawidulskiego ucznia 
(fragmenty) 

Jestem czcicielem słońca w ogródkaeh 

przy restauracjach, pijakiem księżyca 

odbijającego się w wilgotnym bruku ( ... ] 

... bezus tannie śpieszę się, abym mógł 

dwie-trzy godziny dziennie bezczynnie 

czynnie śnić, ponieważ dobrze wiem, 
że życie ludzkie płynie jak tasowanie 

kart [ ... ] 

... jestem rosochatym drzewem pełnym 
uważnych i uśmiechniętych oczu, które 

są stale w stanie łaski( ... ] 

.. . każdego ranka dziwię się, że dotąd 
nie umarłem, stale mam wrażenie 

prolongaty, Że sczeznę, zanim poszalej ę 

podług własnego gustu, 
nie uważam siebie za różaniec, 

ale za ogniwo przenvanego łańcucha 

śmiechu,[ ... ] 

.. .ludycznością i zabawą zmieniam 

łzawą dolinę w śmiech( ... ] 

... jestem młodością brzemiennym 

starzejącym się panem,[ ... ] 

... ręka oparta na przyjacielskim 

ramieniu jest mi klamką, którą otwiera 

się drzwi do szczęśliwości,[ .. . ] 

... krowie smutne oczy, wzdymające się 

ciekawsko nad barierkami ciężarówek, 

to są moje oczy, nieletnia jałówka, na 

którą czekają rzeźnicy z połyskującymi 

nożami , to jestem ja, sikorka podczas 

mroźnego wieczoru, wypatroszona 
z wywróconymi skrzydłami w wiadrze 

z zimną wod<i, to jestem ja,( ... ] 

.. .jeslem [ ... ] czlonkie111 korespondentem 

Akademii Bawidulstwa, słuchaczem 

katedry euforii, moim bogiem jest 

Dionizos, pijany wdzięczny miodzik, 

Wesołość, która stała się człowiekiem, 
ojcem kościoła ironiczny Sokrates, który 

cierpliwie rozmawia z każdym, aby go 

językiem i za język przyprowadzić aż na 

sam próg ni ewiedzy, piernrorodnym 
synem jest Jarosław Has:wk, wynalazca 
karczmia rskiej historyjki, genialny 

ożywiacz i skryba, [ ... ] nie mrugając 

rzęsami wpatruję się w ni ebieskie 

źrenice tej Trójcy Świętej, nie osiągając 
szczytu pustoty, opojenia bez alkoholu, 
wykształcenia bez wiedzy, jestem 

śmiechem - wykrn•awionym bykiem, 

któremu ktoś wyjada łyżeczką mózg 

jak lody. 

Bohumil Hrahal, Vademecum bawidulskiego 11cz

nia , przekł. :lfaria Janu~z. Ttvórczo.ić nr S. 

1979 r. 



_( fij 
Z życia i twórczości 
BOHUMILA HRABALA 
1914 - 28 marca rodzi się w Brnie 

Zidrni('ach jako dzi ·r·ko pozarm1łżcń 
~ ki" lVlarii Bozeny Kilianówny. 

1916 - Frani is1 ·k Hrabal , po ś lubi e z mat

ką Bohumila, nadaje mu swoje n<1zwisko. 

1919 - Rodz ina Hrabalów przeprowa

dza się do ' nnburka. 

] 935 - Bohumil.Hrabal zdaje maturę 

i zapisujr· s i ę na Wydział Prawa L 11 i\\er

sytdu Karola w Pradze. 

1939 - W październiku uzyskuje abso

lutorium. Wybudi wojnv i zamkn i ęc ie 

uniwer~yletu powodują jego powrót do 
ymburka, w którym rozpoczyna pracę 

jako kanceli sta u notariusza. 

J 942 - Rozpo"zyna praq· jako robo t

nik kol<"jowy na stacji Kostoml aty kolo 

Nymburka. 

1944 - Kończy Spl'cja ln y kurs i zos taje 

dyżurnym ruchu na l ejż1: stacji. 

194-6 - Po kapitulacji Niemiec 
w .L 94-5 r., bierze urlop, ko11cz) studia 

i otrzvmuJe dyplom. Podejmuje pracę 
agenta ubezpieczeniowego w Rze
mieśhriczym Funduszu Rent 
Starczych i Inwalidzkich. 

194-7 - We wrzl';'.,niu zoslajt' komiwoja
żerem w firmie „Harry Karel KJo
faoda" (hurtowa sprzedaż galanterii 
i zabawek). Przygotowuje do wydania to
mik poezji zatytułowany Stracona uliczka. 

1949 - Do dn1ku tomiku nie dochodzi 

z powodu upal1slwowil'nia drukarni. 

Zatrudniony w Domach 1owarowych 

w Pradzt', dostaje nakaz pracy do buty 

w Kładn i e. 

1950 - W hucie ulr··ga ci•(7liemu wy

padkowi, a po leł'Z l'n iu w sa natorium 
wra1·a do l żejszej prac1·. Pisze pierwsZ) 

obrazek obyczajowy Jannilka . 

1954 - Od pa ździ ernika pral'11j1' jako 

pako1q1cz makulatury w zbiornicy su

rowc ów wtórnych w Pradze. 

1956 - W wieku 42 lat żeni się 

z Ehsk4 Pl e vóvną, zwan4 Pipsi. 
W nakładzie 500 egzemplarzy wycho

dzą dwa opowiadania pod wspólnym 

t1·tule111 f-lol'tlr\ lid! [Rozu1ow1 ludzil. 

1959 - Odf'hodzi z1· ~ kładnin makula

tury i rozpoczyna pracę jako mas1.vnista 

(a w razie potrzeb) - i sta lysta) w 'fratrze 

S. K . Nemnanna na I .ibn i, prz ·drnic'c iu 

Prap;i , gdzie na dłu git" l<1 le1 . przv ulic1 Na 
Grobli 24 (z 11'i.111ej przez nir·go Croblą 

Wiecwośr i) zamieszkali Hrabalowie. 

1962 - Po odcj ś('iu z pr•ll'Y w tt"atrze. 

rej e ·truj e s i1; jako pisa17 z za11miu. 

1963 - 'W ·t1Tzniu ukawje s ic; zbiór 

opowiadań Perlitka na dn e f Perdka na 

dnieJ -pierwsza normalnie 11ydana 
książka Hrabala. \'\'l' "rzL·śuiu otrzymuje 

za nią nagrodę wvdawni ctwa Ceskoslo

vensky spisovatel. 



1964 - W marcu ukazuje się, 
uznany przez krytykę za progra
mowy, tom opowiadań Pabitele 
[w polskim tłumaczeniu: Bawi
dułki ], w sierpniu zaś książka 

Tanećn[ lwdiny pro starś[ a po
kroi'!ile [Lekcje tańca dla star
szych i zaawansowanych]. 

1965 - Bohumil Hrabal zostaje 
członkiem Związku Pisarzy Cze
chosłowackich. W marcu ukazuje 
się książka Ostre sledavane vlaky 
[Pociągi pod specjalnym nadzo
rem]. Wydawnictwo Mlada fronta 
nagradza go za tom Pabitele. 
W sierpniu - premiera filmu Pe
rełki na dnie, nakręconego na 
podstawie kilku opowiadań Hra
bala. We wrześniu otrzymuje 
Hrabal nagrodę wydawnictwa 
Ćeskoslovensky spisovatel za Lek
cje tańca ... i Pociągi pod specjal
nym nadzorem. W grudniu wy
chodzi książka ln::erat na dum, ve 
kterem u.i nechci bydlet [Sprze
dam dom, w którym już nie chcę 
mieszkać]. 

1966 - Ukazuje się tom opo..yia
dań Automat Svet [Bar Świat]. 
W październiku - premiera filmu 
Pociągi pod specjalnym nadzorem, 
który na Międzynarodowym Festi
walu Filmowym w Mannheim 
otrzymują Wielką Nagrodę. 

1967 - W Polsce ukazuje się 
polski przekład dwóch opowia
dań Hrabala pod tytułem 
Lekcje tańca dla starszych 
i zaawansowanych; drugim 
opowiadaniem w tym zbiorze jest 
Bambini di Praga (PIW, 
przekl. Andrzej Piotrowski). 

1968 - Film Pociągi pod specjal
nym nadzorem zostaje uznany 
przez Amerykańską Akademię 
Filmową za najlepszy zagraniczny 
film 1967 roku i nagrodzony 
Oscarem. Bohumil Hrabal i reży
ser filmu Jifj' Menzel otrzymują 
Nagrodę Państwową im. Klementa 
Gottwalda. W Polsce ukazuje się 
tom opowiadań Bar Świat 
(„Iskry", przekł. Cecylia Dmo
chowska). 

1969 - PIW wydaje polski prze
kład Pociągów pod specjalnym 
nadzorem. 

1970 -197 4 - Hrabal pisze 
PostfiZiny [Postrzyżyny] ,Obsluho
val jsem anglickeho krale [Obsłu
giwałem angielskiego króla]; po
wstaje też pierwsza wersja książki 
PffliJ hluena samota [Zbyt głośna 
samotność], ale ze względów poli
tycznych żaden z tekstów nie uka
zuje się w druku. 

197 4 - Hrabal kończy 60 lat 
i przechodzi na emeryturę. 

1976 -1980 - W druku ukazuje 
się tom opowiadań Slavnosti 
sneienek [Święto przebiśniegu], 
Krasosmutnen[ [Taka piękna żało
ba], a w Polsce przekład Postrzy
zyn. 
W Pradze, w Teatrze Na Za
bradli 6.11.1978 r. odbywa się 
premiera Bambini di Praga 
w adaptacji Vaclava Nyvłta 
i reżyserii Evałda Schorma. 

1981 - Premiera filmu Postrzyżyny. 

1984 - Premiera filmu Święto 
przebifaiegu. Hrabal pisze opo
wieść: autobiograficzną Svatby 
v dome [Wesela w domu]. 

1987 - 1989 - Lata politycz
nych zawirowań przynoszą również 
wiele zmian w życiu Hrabala: w 
r. 1987 umiera jego jedyny brat, 
potem żona pisarza, Eliska Hraba
lova, i najbliższy przyjaciel, poeta, 
Karel Marysko. Włosi i Węgrzy 
przyznają mu swoje nagrody lite
rackie, a w kraju otrzymuje tytuł 
Zasłużonego Artysty. Parę miesięcy 
1989 roku spędza w CSA (Stanach 
Zadowolonych Ameryki, jak o nich 
pisze). 

1990 - Rok premier filmowych -
Skowronki na uwięzi i Czuły barba
rzyńca, i nagród - w Berlinie, na fe
stiwalu filmowym Złoty Niedźwiedź 
dla Skowronków, nagrody literackie 
we Włoszech i Francji, w kraju 
Nagroda Państwowa Republiki 
Czeskiej. 

199 I - Specjalnie powołana rada 
redakcyjna przygotowuje do wyda
nia pełną edycję dzieł pisarza. 

1992 - Nagroda za angielskie 
wydanie Zbyt głośnej samotności 
i kolejna nagroda przyznana przez 
Włochów. 

1993 - Za trylogię autobiograficzną 
(Wesela w domu, Vita nuova, Prze
rwy w zabudowie) otrzymuje Hrabal 
Nagrodę im. Jaroslava Seiferta. 

1994 - Premiera filmu Aniel
skie oczy ( jego scenariusz 
oparty jest na kanwie opowia
dania Bambini di Praga). 

1995 - Premiera filmu Zbyt 
głofaa samotność. 

1996 - Vaclav Havel odznacza 
Bohumila Hrabala medalem 
Za Zasługi. 

1997 - Umiera .3 lutego w Pradze, 
w klinice ortopedycznej szpitala 
na Bulovce. 



,~~~tfllli!I I my szukaliśmy 
w Pradze 

„słonecznej 

1. " strony u icy ... 



Teraz, kiedy mogę patrzeć na 
siebie niecodziennym spojrzeniem 
z góry, kiedy tak naprawdę moim 
życiem są moje książki, gdy patrzę 
na to wszystko, co dotychczas 
napisałem, dochodzę do wniosku, 
że moje pisanie przypomina sinu

soidę, spiralę którą tworzą książki 

składające się wyłącznie 

z poetyckich obrazów i metafor, jak 
i książki złożone jedynie z gołych 
zdań ... są tam książki, których do 
dziś się boję, i są książki, przy 
których się uśmiecham ... książki, 
które są literaturą piękną, i książki, 
które są reportażami, gazetami ... są 
tam książki, w których jest mój los, 
i są książki, które można czytać dla 
rozrywki ... Dziś wiem, że ta moja 
sinusoida w rzeczywistości jest 
także sinusoidą mojego narodu, 
że jestem medium społeczeństwa 
i środowiska, w którym żyję .. . 
A ponieważ od dzieciństwa żyję 
w Europie Środkowej, ponieważ 
mieszkam w samym sercu Europy, 
dopiero teraz jest dla mnie jasne, 
Że zarówno na mnie, jak i na tym 
moim pisaniu odcisnęły piętno 
wydarzenia polityczne, a chociaż 
czasem ich nie akceptuję, muszę 
się w końcu z nimi pogodzić, 
ponieważ są ... 

Bohumil Hrabal, Odnaleziona. ósemka, 

przekład Aleksander Kaczorowski. 

Literatura na świecie, nr 1-2, 1997 r 

TEATR WSPÓŁCZESNY W WARSZAWIE 
ul. Mokotowska 1.3 

Dyrektor Teatru 

MACIEJ ENGLERT 

Zastępca Dyrektora 
MACIEJ BARGIEŁOWSKI 

Kierownik techniczny 
WŁODZIMIERZ SZCZEŚNIAK 

Pracownie 

malarska ADOLF LASKOWSKI 
perukarska ANTONINA TRUCHAN 
tapicerska LESZEK PRUŚNIEWSKI 
ślusarska ANDRZEJ SADŁO 

rekwizytor STANISŁAW KRZYKOWSKI 
brygadier BENEDYKT DANIEL 

główny elektryk WŁODZIMIERZ SOKOŁOWSKI 

akustyk PAWEŁ ŻOŁEK 

Redakcja programu JADWIGA ADA~'IO\VICZ 

Opracowanie graficzne MACIEJ KAŁKUS 

Projekt okładki SEMAFOR 

Rysunki w programie pochodzą 

z World Encyclopedia of Naive Art, Belgrad 1984 r. 

Przedsprzedaż biletów prowadzi kasa Tea tru 

ul. Mokotowska 13, tel. 825 59 79 
w dni powszednie od 11.00 do 19.00 (z przerwą od 14.00 do 15.00), 

w poniedzialki od ll.00 do l 7.00 (z przerwą od 14.00 do 15.00) , 
w niedziele i i'więta od 13.00 do 19.00 

oraz Kasy ZASP-u Al. Jerozolimskie 25, tel. 621 94 54 

automatyczna infom1acja o repertuarze 825 09 4.3 
Fax 825 52 17 

e-mail: teatr o wspolczesny.pl 

strona: www.w:;połcz~ny.pl 

rezerwacja biletów ,,1 internecie: W\v\v.bileteria.pl 
Cena: 5,00 zl 



Teatrowi Współczesnemu 
z życzeniami dalszych sukcesów 

Fundacja 
Feliksa Łaskiego 

z Londynu 
na działalność artystyczną w sezonie 2001/2002 

50.000 zł 

Serdecznie dziękujemy 
Gminie Warszawa-Centrum 

za pomoc finansową przy realizacji sztuki. 

Patronat prasowy 

RZECZP~OUTA 




