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Streszczenie
Artyku  dotyczy adaptacji Þ lmowych sze ciu ksi ek Bohumila Hrabala (Pere ki na dnie, Poci gi pod specjalnym nadzo-

rem, Sprzedam dom, w którym ju  nie chc  mieszka , Postrzy yny, wi to przebi niegu, Obs ugiwa em angielskiego króla), stwo-
rzonych przez Ji íego Menzla. Zawiera krótkie opisy sylwetek pisarza i re ysera oraz prób  specyÞ kacji ich relacji na
p aszczy nie tworzenia obrazu Þ lmowego. Przeanalizowana zosta a w nim tematyka poszczególnych dzie  oraz charak-
terystyczne cechy ich ekranizacji. 

S owa kluczowe: kino czeskie, adaptacja Þ lmowe, literatura czeska XX wieku, re yser, pisarz

Bohumil Hrabal’s prose in themes of Ji � Menzel

Abstract
The article concerns six movie adaptations of Bohumil Hrabal’s books (Pearls of the deep, Closely observed trains, I’ll sell 

the house in which I can live no more, Cu  ing it short, The snowdrop festival, I served the king of England), created by Ji í Menzel. 
It includes not only short proÞ les of both the writer and the director and an a  empt at describing those two’s relationship 
while making the movies, but also an analysis of the work’s themes and distinguishing features of their movie versions.
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Jeden z bohaterów Poci gów pod specjalnym nadzorem1, radca Murarick, powiedzia : „Czesi, wiecie, co to Czesi? To 
miej ce si  bestie.”2. Takie dwie miej ce si  bestie – m ody re yser i blisko dwa razy starszy od niego pisarz – spotykaj
si  by stworzy  Þ lm. Z tego spotkania rodzi si  arcydzie o. Poci gi pod specjalnym nadzorem3 w 1968 r. nagrodzone zostaj
Oscarem4. Ji í Menzel otwiera sobie drog  do wiata Þ lmu, a proza Bohumila Hrabala zyskuje popularno  poza Cze-
chos owacj . 

M czyzna, ktÓry znajdowa  s owa w kuflu piwa
B. Hrabal uznawany jest za jednego z najwybitniejszych czeskich pisarzy. Materia ów do swoich opowiada  szuka  

w codziennym yciu, w knajpianych opowie ciach i we w asnej biograÞ i. Pewne w tki i postacie w jego prozie ci gle si
powtarzaj . Korzysta  ze swoich do wiadcze  mi dzy innymi: zawiadowcy, przedstawiciela handlowego, pracownika 
huty5. Czerpa  te  ze wspomnie  z dzieci stwa w nymburskim browarze. Czytelnicy cz sto spotykaj  si  w jego twórczo-
ci z postaci  stryjka Pepina. By  to brat ojca artysty, który mia  na niego bardzo du y wp yw. Cz owiek, który wsz dzie 
by , który mia  opowiastk  na ka d  okazj , sta  si  pewnego rodzaju wzorem dla m odego pisarza6. Cz  opowiada  
B. Hrabala napisana zosta a w a nie w taki chaotyczny, gaw dziarski sposób.

B. Hrabal usi owa  na ladowa  j zyk mówiony rodowisk swoich bohaterów - stara  si  zachowa  oryginaln  sk adni
i zasób leksykalny7. Us yszane gdzie  w gospodach opowie ci przekazuje czytelnikom wiernie, odwzorowuj c styl tych 
wypowiedzi. Nawi zuj c do czeskich tradycji literackich, si ga  do miejskiego folkloru, jednak robi  to w sposób nowa-
torski. Charakterystyczne dla jego twórczo ci jest to, e to s owa bohatera buduj  wiat przedstawiony, kreuj  sam obraz 
postaci. 

1 B. Hrabal, Poci gi pod specjalnym nadzorem. Postrzy yny, Kraków 2004.
2 Tam e, s. 39.
3 J. Menzel (re .), Ost e sledované vlaky, 1966.
4 A. Liehm, Filmy pod specjalnym nadzorem. Do wiadczenie czechos owackie, „Film na wiecie” 2003, nr 404, s. 176.
5 Zob. B. Hrabal, Poci gi… dz. cyt.; B. Hrabal, Sprzedam dom, w którym ju  nie chc  mieszka , Warszawa 2009.
6 Zob. B. Hrabal, mier  pana Baltisbergera, [w:] Ten e, Pere ki na dnie, Warszawa 2011.
7 W. Nawrocki, Wspó czesno  i historia, Katowice 1982, s. 355.
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Witold Nawrocki zwróci  uwag  na rado  istnienia, prezentowan  przez hrabalowskich bohaterów.To w a nie ich 
egzystencja jest najwa niejsz  warto ci , zarówno dla nich samych, jak i dla autora8. Jednak trudno zaliczy  B. Hrabala do 
egzystencjalistów. W wi kszo ci jego utworów wiat nie jest przedstawiony pesymistycznie (w taki nastrój wprowadzaj  
czytelnika pojedyncze opowiadania i pó na twórczo , na przyk ad Zbyt g o na samotno 9). Chocia  pisarz cz sto opowia-
da  trudne historie, losy, to jednak odczuwa si  w tym jak  nadziej . Pokazywa  t  jasn  stron  ycia, nawet najci szego. 
Nie mo na te  zakwaliÞ kowa  jego twórczo ci do realistycznej. Autor przedstawia  obrazy z ycia zwyk ego cz owieka, 
ale nie mo na powiedzie , e robi  to w sposób obiektywny. Jest to widoczne szczególnie w powie ci Obs ugiwa em an-
gielskiego króla10 (1971), której bohater jest bardzo kontrowersyjn  postaci . Jego uk adno  wobec nazistów wzbudzi a 
wiele dyskusji w ród czytelników. Pisarz wykreowa  w ksi ce otoczenie, pot piaj ce g ównego bohatera, a jednocze nie 
w narracji usprawiedliwia  jego dzia anie. 

Zag biaj c si  w histori  ycia B. Hrabala, mo na doj  do wniosku, e by  to cz owiek w gruncie rzeczy smutny. 
W biograÞ i tego pisarza, napisanej przez Aleksandra Kaczorowskiego, pojawia si  nawet teza, e prób  samobójcz  g ów-
nego bohatera Poci gów pod specjalnym nadzorem B. Hrabal opisa  korzystaj c z w asnych do wiadcze , gdy  mia  on blizny 
na nadgarstkach11.

M czyzna, ktÓry czyta  ksi ki przez oko kamery
 „Z nami tnej mi o ci nigdy nie ma dobrych ma e stw. Wi c taka troch  pogarda dla Þ lmu, to, e tej pracy nie trak-

tuj  zbyt powa nie, powoduje, e mam do niej wi kszy dystans. I tak chyba musi by .”12 – tak mówi  J. Menzel w 1968 r., 
tu  po odebraniu Oscara, w rozmowie z Antonínem Liehmem. Jego niezbyt powa ne podej cie do pracy w pó niejszeych 
latach przynios o kolejne sukcesy. Jego Þ lmy nasycone s  nut  humoru, dystansu do rzeczywisto ci. Nie chcia  nigdy by  
patetyczny, bo jak mówi : „jak tylko ludzie zaczynaj  mnie traktowa  powa nie, przestaj  by  podatnym gruntem dla tego 
co robi ”13.

Pocz tki jego twórczo ci przypad y na bardzo bogaty dla czechos owackiego kina okres. Czechos owacka Nowa Fala 
obÞ towa a w Þ lmy osobliwe, jak na ten czas, w ród pa stw bloku komunistycznego. M odzi twórcy mieli wiele swobody 
i nie tylko inspirowali si  rozwojem nurtu nowofalowego we Francji, ale przede wszystkim eksperymentowali z dost p-
nymi im rodkami i swoim czeskim widzeniem rzeczywisto ci. J. Menzel o tym zjawisku powiedzia : „co  takiego mo e 
si  zdarzy  jedynie w pa stwie takim jak to, poniewa  tylko w pa stwie, w którym nikt nie jest za nic odpowiedzialny, 
powierza si  milionowe kwoty ludziom, o których nikt nic nie wie. Tak wi c ten ba agan, dzi ki któremu fryzjer móg  si  
sta  dyrektorem fabryki de facto umo liwi  zaistnienie nowej fali.W pewnym sensie by bym za kontynuacj  tego cha-
otycznego nie adu”14. Czechos owacka Nowa Fala bez w tpienia jest zjawiskiem wyj tkowym na skal  Europy, je li nie 
ca ego wiata. 

J. Menzel korzysta  w swojej pracy z dorobku literatury czeskiej. Wszystkie Þ lmy, stworzone przez niego w czasie 
Nowej Fali, s  adaptacjami literatury pi knej15. Wyspecjalizowa  si  w tym typie sztuki Þ lmowej i pokaza , e j zyk i prze-
strze  powie ci daj  si  atwo przenie  na ekran. Oczywi cie nie on pierwszy i nie ostatni wykorzysta  literatur  przy 
tworzeniu Þ lmu, ale w czeskiej, czy czechos owackiej kinematograÞ i zdecydowanie wiód  prym w tej dziedzinie. 

O ywianie ksi ek
To, co zrodzi o si  mi dzy J. Mezlem a B. Hrabalem, nie by o jedynie wi zi  profesjonalistów. To nie dzi ki wspó pracy 

dwóch obcych sobie ludzi ogl da  mo emy tak wyj tkowe produkcje, jak Poci gi pod specjalnym nadzorem lub Postrzy y-
ny16. Ich dzia anie wymaga o innego rodzaju zwi zku; J. Menzel wspomina  w rozmowie z A. Kaczorowskim, e by  czas 
gdy B. Hrabal przebywa  przede wszystkim w Kersku i re yser odwiedza  go, gdy by o mu le. By  to okres najci szej 

8 Tam e, s. 344.
9 B. Hrabal, Zbyt g o na samotno , Izabelin 2003.
10 B. Hrabal, Obs ugiwa em angielskiego króla, Warszawa 2011.
11 A. Kaczorowski, Gra w ycie, Wo owiec 2004, s. 65.
12 A. Liehm, Filmy… dz. cyt., s. 178.
13 Tam e, s. 177.
14 Tam e, s. 179.
15 P. Hames, Czechos owacka Nowa Fala, Gda sk 2009, s. 196.
16 J. Menzel (re .), Post ižiny, 1980.
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cenzury. Re yser i pisarz „zalewali si  w trupa” i od razu chcia o im si  y 17. By  te  jednak czas, gdy B. Hrabal udawa , 
e nie zna J. Menzla - wystarczy o, e re yser w knajpie zamówi  herbat , a nie piwo18.

„ miej ce si  bestie” u ywa y humoru jako lekarstwa na okrucie stwo wiata. czy o je niezbyt powa ne podej cie 
do rzeczywisto ci, lekko prze miewcze odzwierciedlanie codzienno ci i takt w ukazywaniu ludzkich problemów. Jak mó-
wi  J. Menzel, charakterystyczny dla Czechów humor nie jest wrodzony, a narzucony. Stwierdzi , e bez poczucia humoru 
w Czechos owacji w ogóle nie da oby si  y 19. 

Mo emy dywagowa , co tak naprawd  pchn o J. Menzla do zaj cia si  proz  B. Hrabala. Przed zupe nie samodziel-
nym Þ lmowym debiutem, zetkn  si  ju  z prac  nad ekranizacj  hrabalowskich opowiada  (Pere ki na dnie20 1965). By  
mo e wtedy poczu , e s owa tego pisarza silnie do niego przemawiaj . Stwierdzi , e nakr ci  Poci gi pod specjalnym nad-
zorem, bo chcia  wreszcie zadebiutowa . Po ich sukcesie zapewne poczu , e ma przed sob  wielki potencja  do wykorzy-
stania. Pos u enie si  proz  B. Hrabala sta o si  dla niego gwarantem powodzenia, poniewa  jest to jeden z najpopularniej-
szych czechos owackich pisarzy. Mo e te  samo obcowanie z autorem dawa o mu wiele inspiracji. 

Poszukiwanie pere
Przed stworzeniem oscarowego obrazu J. Menzel wraz z czteroma re yserami (V r  Chytilov , Jaromilem Jirešem, 

Janem N mcem i Evaldem Schormem) wyre yserowali pi  nowel z tomu Pere ki na dnie (1963) B. Hrabala. mier  pana 
Baltazara (oryginalnie wed ug B. Hrabala mier  pana Baltisbergera21) w re yserii J. Menzla opowiada o autentycznych wy-
darzeniach podczas Grand Prix na pocz tku lat pi dziesi tych. Wschodnioniemiecki motocyklista zgin  podczas wy-
cigu22. Jednak pisarz nie pokaza  owej mierci wprost. Skupi  si  na rozmowach widzów, na komentarzach, na oddaniu 
atmosfery widowiska. mier  pojawi a si  jakby na marginesie. Nie zosta a nag o niona przez komentatorów. W opowia-
daniu pojawili si  dwaj m odzie cy, którzy przyjechali specjalnie, by zobaczy  pana Baltisbergera w akcji. Przespali wy cig 
i jego mier . Jeden z nich spyta  czy aby na pewno pan Baltisberger jest martwy, nie dlatego, e przykro mu z powodu 
mierci sportowca, ale mo na odnie  wra enie, e smuci  si  z uwagi na zmarnowan  podró . Przejecha  tyle kilometrów 
i przegapi  wyczekiwany wy cig23. 

W opowiadaniu du o miejsca B. Hrabal po wi ci  opowiastkom wuja Pepina. S  one d ugiei oderwane od ogólnego 
tematu trwaj cej rozmowy24. J. Menzel, przek adaj c opowiadanie na obraz Þ lmowy, zachowa  ich przypadkowo , ale 
wiele z nich pomin . Historyjka Pepina o bawarskim piwie, ko cz ca segment wyre yserowany przez J. Menzla, zosta a 
przez pisarza napisana specjalnie do scenariusza Þ lmu25. 

J. Menzel umiej tnie na ladowa  Þ lm dokumentalny. Kadry z p dz cymi motocyklami, publiczno ci , siedz c  na 
poboczu i drzewach nadaj  tej noweli reporterskiego wyrazu. Przeplataj  si  one z obrazami przedstawiaj cymi rodzin  
zapalonych kibiców wy cigów motocyklowych. Co ciekawe, w Þ lmie pojawi  si  sam B. Hrabal. Sta  na skraju lasu i wita  
si  z g ównymi bohaterami. 

Specjalny nadzÓr
Dzie o B. Hrabala, Poci gi pod specjalnym nadzorem (1965), którego ekranizacja rozs awi a czechos owack  kinematogra-

Þ  okresu Nowej Fali, po raz kolejny udowodni o, e motywy autobiograÞ czne s  niezwykle istotne w twórczo ci tego 
pisarza. Gdy pracowa  na kolei, dwukrotnie móg  straci  ycie. Po raz pierwszy, gdy nieopodal jego stacji wysadzono po-
ci g z amunicj . Po raz drugi, gdy dowódca SS kaza  mu wsi  z nim do poci gu. Oba te motywy zosta y wykorzystane 
w dramatycznych scenach opowiadania26.

Akcja utworu toczy si  w czasie drugiej wojny wiatowej, jednak tragiczne wydarzenia wojenne nie wysuwaj  si  
na pierwszy plan. Dopiero na ko cu prezentowanej historii pokazane zosta o okrutne oblicze wojny. Monika Zgustová 

17 A. Kaczorowski, Europa z p askostopiem, Wo owiec 2006, s. 60.
18 Tam e, s. 57.
19 A. Liehm, Filmy…, dz. cyt., s. 181.
20 J. Menzel (re .), Perli ky na dn , 1965.
21 B. Hrabal, Pere ki na dnie, Warszawa 2011.
22 P. Hames, Czechos owacka..., dz. cyt., s. 197.
23 Zob. B. Hrabal, Pere ki…, dz. cyt.
24 Zob. B. Hrabal, mier ..., dz. cyt.
25 J. Skwara, Nowy Þ lm czechos owacki, Warszawa 1968, s. 72.
26 M. Zgustová, Bohumil Hrabal, Wroc aw 2000, s. 56.
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stwierdzi a, e B. Hrabal traktowa  swoje opowiadanie jako poselstwo. Opisane przez niego wydarzenia dotyczy y mi-
lionów ludzi, yj cych w czasie wojny – pisarz chcia , aby si  z t  histori  uto samili i aby w jaki  sposób ich wzruszy a27. 

B. Hrabal skupi  si  na do wiadczeniach Miloša, ale tych mi osnych, erotycznych, zawodowych – a nie wojennych28. 
Pisarz z ironi  podszed  do jego problemów z m sko ci . Mo na powiedzie , e kontrastowo zestawi  go z dy urnym 
ruchu Hubi k , który jest znany ze swoich mi osnych podbojów. To nie wojna jest najistotniejszym zmartwieniem g ów-
nego bohatera.

A jednak jest to opowiadanie o konß ikcie zbrojnym, o dramacie tego czasu. Ale obraz walk, wyp ywaj cy jakby z t a, 
pozbawiony jest emocji. Tym zabiegiem B. Hrabal usi owa  skierowa  czytelnika na rozwa ania o naturze ludzkiej. Ka dy 
z bohaterów ma swoj  s abo , nie mo na jednoznacznie okre li , który z nich jest z y, a który dobry. 

Zawiadowca hoduje go bie, dy urnego ruchu interesuj  rozliczne zwi zki intymne z kobietanu, podczas gdy Milos 
koncentruje si  wokó  osobistej pora ki. Gdzie  jakby obok toczy si  wojna i chocia  wojskowe transporty cz sto prze-
je d aj  przez stacj  w Kosmomlatach, to uwaga bohaterów skupiona jest na codzienno ci. Gdy dochodzi do wysadze-
nia niemieckiego transportu z amunicj , zaj ty swoimi sprawami Miloš pokazuje odwag  godn  swojego dziadka, który 
samotnie ruszy  przeciwko niemieckim czo gom, wje d aj cym do Pragi, próbuj c zatrzyma  je za pomoc  hipnozy29. 

W Grze w ycie30, biograÞ i B. Hrabala, A. Kaczorowski wspomnia , e krytycy do  ch odno przyj li opowiadanie 
Poci gi pod specjalnym nadzorem31. Wysnuto twierdzenie, i  ekranizacja je uratowa a32. A. Kaczorowski pisa : „Najbli sze 
prawdy b dzie chyba stwierdzenie, e autor tak d ugo pracowa  nad histori  m odego samobójcy, a  w ko cu zdo a  j  
opowiedzie  w sposób doskona y i uczyni  to pisz c scenariusz Þ lmu J. Menzla”33. Sam re yser w wywiadzie przyzna , e 
mimo i  pod scenariuszem podpisani s  obydwaj, to B. Hrabal stworzy  go samodzielnie34.

J. Menzel, zapytany przez A. Kaczorowskiego, dlaczego odwa y  si  nakr ci  Poci gi pod specjalnym nadzorem (1965) 
powiedzia , e zgodzi  si  na to nie czytaj c ksi ki. Wcze niej trzech re yserów odrzuci o propozycj  B. Hrabala. J. Men-
zel pragn  wreszcie zadebiutowa 35. Jego debiut sta  si  tak g o ny dzi ki genialnemu scenariuszowi. 

Stacja w Kosmomlatach, w stosunku do ywio u wojny, by a oaz 36 - wydarzenia, maj ce tam miejsce, by y niezwykle 
statyczne37. W scenariuszu B. Hrabal prze ama  powag  wojennego t a. Groza nalotu bombowego podsumowana zosta a 
miechem stryja Nonemana. miech pojawi  si  te  po wykonaniu akcji dywersyjnej – chocia  to wydarzenie mog o by  
tragiczne w skutkach dla ca ej obs ugi stacji, dy urny ruchu Hubi ka szczerze i g o no wyrazi  swoj  rado ; chocia  
zgin  w tej akcji jego wspó pracownik, to przecie  pokazali wiatu, e nie s  oboj tni na wojn . Komizm sta  si  wi c 
przykrywk  dla tragicznej historii38. 

W Þ lmie bardzo dobrze zosta a oddana erotyczna atmosfera ca ego opowiadania. Mi osne podboje dy urnego ruchu 
Hubi ki s  przeciwie stwem seksualnej frustracji Miloša. Scena ci gni cia majtek telegraÞ stce Zdeni ce i zabawy z piec-
z tkami nie tylko by a trudna do nakr cenia, ale mog a te  spotka  si  ze zniesmaczeniem widzów. Jednak wszystkiete 
na adowane erotyzmem, naturalistyczne sceny nakr cone zosta y z estetycznym wyczuciem39. Napi cie, towarzysz ce 
Milošowi podczas jego pierwszej próby dowiedzenia m sko ci, przeci gn o si  na sceny jego próby samobójczej, radze-
nia si  w sprawie kobiet u ony zawiadowcy i u pana Hubi ki, a roz adowane zosta o dopiero, gdy m odzie cowi uda o 
si  Þ zycznie zadowoli  Viktori  Freie.

ycie ch opca nie skupia o si  jednak tylko na mi o ci. By  on przede wszystkim pracownikiem kolei. W Þ lmie poja-
wi  si  jeden niezwyk y symbol – czapka, któr  matka za o y a Milošowi, gdy ten rozpocz  prac . Ta kolejarska czapka 
uosobi a powag  zawodu, wej cie w doros o , podj cie nowych obowi zków40. Mia  j  na sobie podczas sceny mi osnej, 

27 Tam e, s. 151.
28 W artykule zachowana jest oryginalna, czeska pisownia imion bohaterów.
29 Zob. B. Hrabal, Poci gi… dz. cyt.
30 A. Kaczorowski, Gra…, dz. cyt.
31 B. Hrabal, Poci gi… dz. cyt.
32 A. Kaczorowski, Gra…, dz. cyt., s. 114.
33 Tam e, s. 115.
34 A. Kaczorowski, Europa…, dz. cyt., s. 53.
35 Tam e, s. 53.
36 J. Menzel (re .), Ost e sledované vlaky, 1966.
37 J. Skawara, Nowy…, dz. cyt, s. 66.
38 I. Svíták, Bohaterowie wyobcowani, [w:] A. Gwó d  (red.), Czeska my l Þ lmowa. T. 2, Regu y gry, Gda sk 2007, s. 179.
39 Tam e, s. 178.
40 J. Ku era, Na co zwraca  uwag  podczas badania dzie a Þ lmowego, [w:] Czeska my l Þ lmowa. T. 2, Regu y gry, A. Gwó d  (red.), Gda sk 2007, s. 95.
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poniewa  i wtedy próbowa  dowie  swojej dojrza o ci. W czasie wybuchu poci gu podmuch porwa  czapk  i traÞ a ona 
w r ce Mašy41. W ten sposób dowiedzia a si , e jej ukochany straci  ycie. 

W scenariuszu zmodyÞ kowane zosta o zako czenie historii. W ksi ce to Niemcy, uciekaj cy z Drezna, byli wiadka-
mi wysadzenia poci gu, a ca a akcja dywersyjna mia a miejsce w nocy. W Þ lmie natomiast rzecz dzia a si  w dzie . Miloš 
zabra  adunek wybuchowy z budynku stacji, w którym, na przes uchaniu ostemplowanej przez Hubi k  telegraÞ stki, 
zebrani byli jego wspó pracownicy i radca. Postrzelony m odzieniec spad  na poci g i razem z nim znikn  za zakr tem. 
W pierwowzorze scena jego mierci by a bardzo rozbudowana i mia a miejsce na stacji. Owo skondensowanie doda o 
wydarzeniom symbolicznego wymiaru. Pokaza o, e bohater w obliczu wielkiego dzie a,ale i samozag ady, pozosta  sa-
motny.

B. Hrabal dopracowa  swoj  opowie  do najmniejszego szczegó u. Dzi ki temu powsta  czo owy Þ lm czechos owac-
kiej Nowej Fali.

Ptaki, uwi zione w opowiadaniach
Przy tworzeniu Þ lmu Skowronki na uwi zi42 (1969) J. Menzel skorzysta  ze zbioru opowiada  B. Hrabala pod tytu em 

Sprzedam dom, w którym ju  nie chc  mieszka 43 (1965). Niestety obraz ten praktycznie od razu traÞ  na pó ki i, jak wiele Þ l-
mów tego okresu, pozostawa  w r kach cenzury wiele lat44. 

Proza, na podstawie której swoje dzie o stworzy  J. Menzel, opowiada o latach stalinizmu w Czechos owacji. Z tomu 
Sprzedam dom, w którym ju  nie chc  mieszka  pisarz i re yser, pracuj c nad scenariuszem, wykorzystali jedynie te opowiada-
nia, które obrazowa y sytuacj  ludzi, niejako zmuszonych przez system do pracy w hucie Poldi (gdzie dobrowolnie podj  
prac  sam B. Hrabal)45. Jednak jest to raczej wariacja na ten temat, ni  wierna adaptacja. Z opowiadania Dziwni ludzie46 
wychwycono przede wszystkim motyw strajku w sprawie podniesienia norm i kr cenia Þ lmu propagandowego Drugie 
niadanie w naszych fabrykach. Re yser rewelacyjne odda  absurd sytuacji – pokaza  dyktowanie sloganów, budowanie t a 
z akwarium. 

Pojawiaj ca si  w Þ lmie posta  nadzorcy brygady, zwanego Anio em oraz historie zwi zane z wi niarkami zaczerp-
ni te zosta y z opowiadania Anio 47. To tam pojawi a si  pe na napi cia scena, w której wi niarki pomaga y m czyznom 
adowa  z om. Kadry, w których d onie m czyzn i kobiet muskaj  si , wydaj  si  na adowane erotyzmem. Erotyzmem 

przesi kni te zosta y te  sceny, gdy kobiety i m czy ni m  aj  si  przy a ni. J. Menzel wykorzysta  równie  motyw 
ze wspomnie  nadzorcy – histori  wi niarki, która wda a si  w romans. Jedyn  mo liwo ci  zaspokojenia jej potrzeb 
Þ zycznych by o zbli enie przez p ot. Rozbudowano w tek z opowiadania Odlew i odlewy o mi o ci skazanej, najm odsze-
go z pracowników z omowiska. Obserwujemy rozwój ich zwi zku, lub i sytuacj , gdy role ma onków si  zamieni y 
i to ch opak traÞ  na przymusowe roboty, a dziewczyna wysz a na wolno . Pojawi a si  równie  zupe nie nowa histo-
ria – ma e stwo nadzorcy Anio a z Cygank . Jej kreacja w Þ lmie przywodzi na my l „dzikiego ptaka” – kobieta mia a 
problemy z oswojeniem si  z nowym domem, sypia ana szaÞ e. Anio  nie potraÞ  poradzi  sobie z jej niedost pno ci  
i nie mia o ci . 

Film oddaje przygn biaj cy obraz z omowiska przy hucie, sterty zniszczonych maszyn do pisania – symbolu inteli-
gencji, fragmenty nap dów g sienicowych. Pejza  wydaje si  by  lekko post apokaliptyczny. A na tym tle ludzie próbuj  
cieszy  si  ma ymi sprawami, próbuj  jako  sobie radzi , mimo i  uwi zieni s  w tej przestrzeni i w tym czasie jak tytu-
owe skowronki w klatce.

Najpi kniejsze w osy w mie cie
W opowiadaniu Postrzy yny48 (1976) B. Hrabal wysnu  opowie  o yciu w nymburskim browarze. Wspomina  miej-

sce, w którym si  wychowa . Po raz kolejny w jego prozie pojawiaj  si  bohaterowie mu najbli si – jego rodzice Francin 

41 Tam e, s. 94.
42 J. Menzel (re .), Sk ivánci na niti, 1990.
43 B. Hrabal, Sprzedam…, dz. cyt.
44 M. Zgustová, Bohumil…, dz. cyt., s. 162
45 A. Kaczorowski, Gra…, dz. cyt., s. 87.
46 B. Hrabal, Dziwni ludzie, [w:] Ten e, Sprzedam…, dz. cyt.
47 B. Hrabal, Anio , [w:] Ten e, Sprzedam…, dz. cyt.
48 B. Hrabal, Postrzy yny, [w:] Ten e, Poci gi…, dz. cyt.



600     Ogrody nauk i sztuk nr 2014 (4)

i Maryška oraz stryjaszek Pepin49. W tki autobiograÞ czne przew  aj  si  praktycznie przez ca  jego twórczo . Akcja Po-
strzy yn ma jednak miejsce zanim si  urodzi . Narratorem zosta a jego matka. Jest to opowie  o pi knej kobiecie, której 
w osy by y skarbem wszystkich mieszka ców miasta, i której zachowanie nadawa o kolorytu ich yciu50. Jej urok potraÞ  
oczarowa  ka dego. J. Menzel genialnie odda  w Þ lmie, to jak ta kobieta dzia a a na m czyzn51. Byli w stanie wybaczy  
jej wszystko a jej uroda zak óca a im ich codzienne czynno ci. Szczególnie wymowna jest scena, gdy wojewoda mówi do 
ksi dza, e kobiety maj  w sobie pod o  i w tym momencie m  a ich Maryška na rowerze. Gdy wracaj  do rozmowy, ten 
sam m czyzna mówi ju , e kobiety s  jedynym dobrem na wiecie.

Z wielkim wyczuciem i zmys owo ci  J. Menzel wykreowa  obraz mi o ci ma onków. Chocia  cz sto zobaczy  mo -
na zmartwion  twarz Francina, patrz cego na wybryki ony, to ich relacja przedstawiona zosta a jako niezwykle czu a. 
Szczególnie widoczne jest to w ich ma ym rytuale, w którym Francin kaza  obszukiwa  siebie, bo gdzie  w ubraniu ukry  
prezent dla ony. 

Wydawa  by si  mog o, e spokój w ich domu zaburzy przyjazd brata Francina, Pepina, jednak Þ lm pokazuje, e Ma-
ryška po prostu wreszcie zyskuje kompana do realizacji wszystkich szalonych pomys ów. Pepin wprowadzi  do browaru 
chaos i ha as. Zapytany dlaczego tak si  wydziera, odrzek , e to nie on, e to kto  w nim52. I faktycznie, w Þ lmie Pepin bez 
przerwy krzyczy. Nie s ycha  z jego ust adnego normalnie wypowiedzianego s owa.

Re yser pokaza  w Postrzy ynach kunszt tworzenia ma ych, ale niezwykle wymownych kadrów, znany ju  z jego 
wcze niejszych Þ lmów. Przyspieszone uj cia r bania drewna (po przyje dzie Pepina) wprowadzaj  widza w nastrój cha-
osu, jaki temu bohaterowi towarzyszy. Ko , oddaj cy mocz na pierwszym planie, burzy wznios o  chwili prezentacji 
radia, które ma odmieni  ycie ludzi. Rozbieranie si  i k piel Maryški pokazuj  jej niezwyk  zmys owo .

Szczególnie istotna w Þ lmie jest ostania scena, która nie pojawi a si  w opowiadaniu53. Ju  po tytu owych postrzy-
ynach, gdy Maryška ci a swe pi kne w osy na „ch opczyc ”, ma onkowie przyje d aj  na rowerze na polan . Tym 
razem to ona ka e Francinowi obszuka  si , aby znalaz  prezent. M  dotyka ró nych miejsc na jej ciele, a  w ko cu ona 
prowadzi jego r k  do brzucha i mówi „tutaj nosz  dla ciebie male kiego pisarza”. Ta scena, jak e romantyczna, zdaje si  
by  prób  powi zania ostatecznie tego m odego ma e stwa z B. Hrabalem. W scenariuszu zapewne chcia  zaakcento-
wa , jak bliska jest mu ta historia. 

wi to ycia
W zbiorze opowiada  wi to przebi niegu54 B. Hrabal wykreowa  obraz ycia w ma ej miejscowo ci na brzegu lasu, 

spotka  przy kuß u piwa, nietuzinkowych postaci (zawodowego planisty pana Metka, ajenta gospody pana Novaka). Po 
raz kolejny postawi  si  te  w nowej roli jako narrator – w opowiadaniu Najpi kniejsze oczy55 przedstawia ycie w lesie, 
polowanie i samotno  z punktu widzenia ma ego jelonka.

W wi cie przebi niegu J. Menzel znowu zmierzy  si  z wykreowaniem jednego spójnego wiata z wielu opowiada 56. 
Miasteczko nie jest idylliczne – pokazane zosta y dzikie z omowiska, potr cony królik na poboczu. Mieszka cy nadu y-
waj  alkoholu, ci gle ogl daj  telewizj , k óc  si , nie maj  zbyt wielu pozytywnych cech – nie jest to typowo hrabalowskie 
przestawienie bohaterów. Jednak w a nie tak Hrabal przedstawi  ten wiat w opowiadaniach57. 

Ciekawym zabiegiem jest pos u enie si  w Þ lmie postaci  biegacza – co jaki  czas w tle wydarze  pojawia si  kadr 
z biegn cym m czyzn . czy on w pewien sposób poszczególne motywy i wydarzenia. 

Re yser umiej tnie wykorzysta  grotesk . Motyw sporu my liwych o dzika oscyluje na granicy absurdu. M czy -
ni, w szale, k ótni, depcz  po zwierz ciu, przepychaj  si . A uczniowie obserwuj  ich ze szkolnego okna. Nast pnie, na 
uczcie, ka da grupa przekr ca g ow  dzika w swoj  stron .

Ciekawie pokazana w adaptacji zosta a posta  Franca, który, gdy tylko móg , ucieka  od krzycz cych na niego córki 
i ony. Z lubo ci  ogl da  si  za dziewczynami, gdy tylko móg , zagl da  do gospody, nie mia  ochoty na prac . W postaci 

49 A. Kaczorowski, Gra…, dz. cyt., s. 133.
50 P. Hames, Czechos owacka…, dz. cyt., s. 316.
51 J. Menzel (re .), Post ižiny, 1980.
52 B. Hrabal, Poci gi…, dz. cyt., s. 93.
53 Zob. Tam e.
54 B. Hrabal, wi to przebi niegu, Warszawa 2011.
55 Zob. B. Hrabal, Najpi kniejsze oczy, [w:] Ten e, wi to…, dz. cyt.
56 J. Menzel (re .), Slavnosti sn ženek, 1983.
57 P. Hames, Czechos owacka…, dz. cyt., s. 317.
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Leliego, przywo cego na rowerze jedzenie przyjacio om, scenarzy ci zawarli tak e cechy innego bohatera z opowiada  
– pana Metka, zawodowego planisty, który magazynowa  mnóstwo okazyjnie zakupionych przedmiotów. W Þ lmie dwu-
krotnie pojawia si  sam Hrabal – podlewa grz dki i siedzi pod gospod . 

J. Menzel po raz kolejny pos u y  si  wymownymi kadrami. Film rozpoczyna si  uj ciem na domy w lesie, z których 
wydobywaj  si  d wi ki telewizora. Obraz pi knego lasu zamienia si  w widok na dzikie wysypisko mieci. W adaptacji 
wykorzystano nawet motyw kóz, podró uj cych ze swoim w a cicielem samochodem. W kilku kadrach pokazane zosta-
y wszystkie przedmioty, zgromadzone przez Leliego w zakamarkach szopy. To w tych obrazach pokazana zosta a ca a 
rzeczywisto , w jakiej yj  bohaterowie.

Czas dojrze  do szcz cia
Powie  Obs ugiwa em angielskiego króla58 (1971) jest wyj tkiem w dorobku B. Hrabala ze wzgl du na proces twór-

czy. Wcze niej pisarz d ugo pracowa  nad poszczególnymi opowiadaniami, zmienia  je, tworzy  ró ne wersje. Utwory 
w pewien sposób dojrzewa y w jego wiadomo ci. Natomiast ta ksi ka powsta a w ci gu osiemnastu dni i nie zosta a 
zmodyÞ kowana przez autora59.

Autor wysnu  opowie  o Janie Dít , który zacz  karier  w gastronomii sprzedaj c parówki na dworcu. Bohater opi-
sa  swoj  histori , poszczególne miejsca pracy i ludzi. Czytelnik poznaje ycie bohatera który jest pikolakiem, kelnerem, 
a nawet w a cicielem hotelu. ledzi jego d enia do stania si  milionerem, jego pierwsze do wiadczenia z kobietami. Dít  
opowiada o swoich idolach – zamo nym sprzedawcy wag Waldenie i oberze hotelu „Pary “, który potraÞ  rozpozna , co 
b dzie zamawia  ka dy klient. Gdy nasta  czas okupacji, Dít  zakocha  si  w Niemce, Lízie. Czesi nie chcieli przyjmowa  
go do pracy i si  rzeczy do czy  do stronników okupanta. Zacz  pracowa  w o rodku rozwoju rasy aryjskiej, który pó -
niej przekszta cono w miejsce rekonwalescencji inwalidów wojennych. Aby sta  si  m em Lízy musia  dowie  swoich 
niemieckich korzeni oraz m sko ci. ona przywioz a mu z warszawskiego ge  a kolekcj  znaczków. Zgin a w nalocie 
bombowym, a po wojnie jej znaczki sprawi y, e Jan sta  si  milionerem. Krótko cieszy  si  maj tkiem, bo zosta  on skon-
Þ skowany, a bohater traÞ  do wi zienia dla bogaczy. Opowiada swoj  histori  yj c na pograniczu Czechos owacji, gdzie 
po wyj ciu z wi zienia zosta  skierowany na roboty. Jest pogodzony ze swoim losem i odnalaz  szcz cie.

Poprzez kreacj  takiego nietypowego bohatera, jakim by  Dít , B. Hrabal usi owa  po raz kolejny pokaza , e wiat 
nie jest czarno-bia y. Próbowa  go rozgrzeszy , bo przecie  Jan nie chcia  nikomu zrobi  krzywdy. Jego losy z o y y si  
niefortunnie60.

Wyj tkowa jest równie  adaptacja Obs ugiwa em angielskiego króla61, poniewa  jest to jedyny Þ lm J. Menzla na podsta-
wie prozy B. Hrabala, do którego scenariusz napisa  bez pomocy pisarza. Sta o si  to dlatego, e obraz powsta  d ugo po 
mierci pisarza (Þ lm pojawi  si  na ekranach kin w 2006 r.). By o to du e wyzwanie i nie sposób orzec, czy autorowi odpo-
wiada by taki sposób przedstawienia losów Jana Dít . Jednak po stworzeniu pi ciu Þ lmów z jego pomoc  J. Menzel wiele 
od niego si  nauczy , podchwyci  pewne techniki oraz zbli y  si  do jego sposobu my lenia i patrzenia na dzie o. Ponadto 
od ostatniej ekranizacji prozy Hrabala min o trzyna cie lat. Zmieni  si  system polityczny w Czechach, zasz y zmiany 
w kinematograÞ i i na pewno w pewien sposób dosz o do modyÞ kacji odczytywania dzie  pisarza.

Film pokaza  Dít , wychodz cego z wi zienia po czternastu latach i skierowanego do naprawiania dróg na pograni-
czu. M czyzna snuje swoj  opowie . Retrospekcje nakr cono w jasnych wyrazistych barwach, natomiast kolory w sce-
nach z jego tera niejszego ycia s  bardziej przygn biaj ce.

Scena z roznoszeniem na peronie parówek zrealizowana zosta a w konwencji niemego Þ lmu, co spot gowa o komizm 
kreacji bohatera. J. Menzel pokaza  zaradno  m odego kelnera w drobnych gestach – ch opak szybciej ni  wspó pracow-
nik si ga po napiwek, doradza klientom w grze w szachy. Porz dek i synchronizacj  dzia a  w hotelu „Cichy k cik” re-
yser zaakcentowa  poprzez nag e zastopowanie i wznawianie ruchu. Bardzo wymowna jest scena, gdy jeden z bogatych 
go ci hotelu odpala sobie cygaro p on cym banknotem. Re yser uchwyci  w ten prosty sposób stosunek do pieni dzy, jaki 
cz sto miewaj  zamo ni ludzie. 

Przedstawiaj c w Þ lmie okupacj , re yser wykorzysta  nowe rodki wyrazu. Scena mi o ci g ównego bohatera i Lízy 
przeplatana jest archiwalnymi uj ciami dokumentalnymi, przedstawiaj cymi maszeruj cych nazistów. Podczas bada-

58 B. Hrabal, Obs ugiwa em…, dz. cyt.
59 A. Kaczorowski, Gra…, dz. cyt., s. 137.
60 Tam e, s. 134-135.
61 J. Menzel (re .), Obsluhoval jsem anglického krále, 2006.
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nia lekarskiego Jana w tle w radiu s ycha  by o odczyt listy zamordowanych. M odzieniec czu  groz  wojny, ale musia  
sprosta  temu, co przyniesie mu ma e stwo z Niemk . W scenie, gdy Líza mia a zaj  w ci , zamiast wpatrywa  si  
w m a, patrzy a na portret Hitlera. Jej pe en uczucia wzrok wiadczy o tym, e mi o ci  jej ycia nie jest Dít , a idea wiel-
ko ci rasy aryjskiej i narodu niemieckiego. Gdy Niemcy zacz li odnosi  pora ki, basen z p ywaj cymi m odymi Aryjkami 
zamieni  si  w basen pe en inwalidów wojennych. Podczas nalotów Líza umar a pod gruzami próbuj c ratowa  walizk  
ze znaczkami – symbol nadziei na ich wspólne dostatnie ycie. Dzi ki tej walizce po wojnie Jan sta  si  milionerem. Re y-
ser pokaza  zachwyt bohatera nad wy nionym statusem spo ecznym poprzez scen , w której Jan w swoim wielkim hotelu 
tapetuje cian  banknotami. Znacz ca jest równie  jedna z ostatnich scen wspomnie  bohatera, gdy w wi zieniu byli mi-
lionerzy pe ni beztroski rozdmuchuj  pierze. Mimo cie kiej sytuacji zachowuj  pogod  ducha, bo przecie  zawsze im si  
w yciu wszystko udawa o. Podstarza y Jan, pracuj cy w lasach pogranicza, otwiera gospod  i wreszcie odnajduje spokój. 

Historia, któr  J. Menzel przet umaczy  na j zyk Þ lmu jest niebanalna. Maj c przed sob  niewinn  twarz bohatera, nie 
sposób uwierzy  w jego kolaboracj  z wrogiem, w jego wyrachowanie. Jego twarz próbuje pokaza , e przecie  móg  by  
cz owiekiem nie wiadomym, nieasertywnym i to w a nie jego s aby charakter pchn  go do zdrady ojczyzny. A przecie  
on tylko chcia  zosta  milionerem.

Film jako wynik dodawania
Poprzez adaptacj  prozy re yser nadaje opowie ci nowy wyd wi k. Na ekranie ogl damy jego spojrzenie na opisan  

histori , jego wyobra enie. Przepuszcza on s owa przez swój Þ ltr i kreuje z nich obrazy. Istotne jednak jest to, aby w owym 
procesie nie zatraci  tre ci dla ksi ki najwa niejszych i nie ingerowa  w podstaw  struktury danego opowiadania. Je li 
re yser chce najwierniej przekaza  zamys  pisarza, najlepsz  dla niego sytuacj  b dzie opracowanie scenariusza z samym 
pomys odawc  historii. Tak sta o si  w przypadku B. Hrabala i J. Menzla. Mo e si  wydawa , e praca z autorem ksi ki 
ogranicza sposoby interpretacji dzie a. Jednak to re yser kreuje na podstawie scenariusza realny obraz.

B. Hrabal i J. Menzel stali si  wspó pracownikami troch  z przypadku. Natomiast to, co razem stworzyli przypadko-
wym nazwa  nie mo emy. Wynikiem ich kooperacji sta o si  sze  wyj tkowych obrazów, które zajmuj  wa n  pozycj  
w czeskiej kinematograÞ i.
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