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Opole

Dobry „pábitel” Josef Švejk

Kiedy w 1964 roku w znanym praskim wydawnictwie Mladá
fronta ukaza³o siê pierwsze wydanie zbioru opowiadañ Bohumila
Hrabala Pábitelé , elementem wzbudzaj¹cym najwiêksze zaintere-
sowanie sta³ siê neologizm u¿yty w jego tytule, neologizm tym
bardziej niezrozumia³y, ¿e„ niewtajemniczonym” trudno by³o od-
naleŸæ dla niego jak¹kolwiek etymologiê.

Historiê powstania s³owa pábitel ujawni³ na ³amach „Literár-
nych novin” znany czeski poeta František Hrubín, który wspomina
jak wraz z Kamilem Lhotákiem przegl¹dali „jakiœ stary tygodnik
z czasów Franciszka Józefa”. ZnaleŸli w nim felieton, mówi¹cy
o tym, jak ju¿ wówczas ciê¿ko chory wybitny czeski poeta Jaroslav
Vrchlický, zapalaj¹c piêædziesi¹tego czy szeœædziesi¹tego papie-
rosa w tym samym dniu, powiedzia³ „To pábení mi škodí” i papie-
rosa od³o¿y³. Owa pomy³ka Vrchlickiego sta³a siê Ÿród³em jêzyko-
wej zabawy kilku wspó³czesnych Hrubínowi literatów (m. in. Jana
Rychlíka i Emanuela Frynty). Zaczêli oni pábením nazywaæ ka¿d¹
czynnoœæ wykonywan¹ z wrêcz szaleñczym zapamiêtaniem, jak
równie¿ wszelkie osobliwoœci, nietypowe zajêcia i zainteresowa-
nia; s³owem wszystko, co ich zdaniem wymyka³o siê normalnoœci
(por. Hrubín 1964, s. 2).

Bohumil Hrabal, jak sam stwierdza w wywiadzie udzielonym
w 1965 r. Zdeòkovi Janikovi, po raz pierwszy us³ysza³ ten termin

od poety Jiøego Koláøa w znanej praskiej kawiarni Slavia, bêd¹cej
miejscem spotkañ artystów i literatów (por. Sebrané... 1992–1997,
t. 17, s. 134). Jednak wprowadzaj¹c wypowiedziane pomy³kowo
przez Vrchlickiego okreœlenie do literatury, Hrabal nada³ mu no-
wy, g³êbszy wymiar. Na obwolucie bowiem wspomnianego wyda-
nia Pábitelé autor wyjaœnia, ¿e pábitel to przede wszystkim cz³o-
wiek, który posiada niezwyk³¹, wrêcz nieprawdopodobn¹ zdol-
noœæ opowiadania, a samo mówienie jest dla niego najwa¿niejsz¹
czynnoœci¹. Jest on wype³niony „oceanem myœli”, które tak bardzo
chcia³by przekazaæ, ¿e potok wypowiadanych s³ów niejednokrot-
nie nie nad¹¿a za potokiem myœli, dlatego zapewne pojawia siê
w jego wypowiedziach wiele skrótów myœlowych, ale i dygresji
czy epizodów, czêsto wrêcz niespójnych.

Hrabalowa publikacja wywo³a³a du¿e zainteresowanie wœród
czytelników i krytyki literackiej. Na ³amach prasy pojawi³o siê
wiele g³osów próbuj¹cych, trafnie zreszt¹, zdefiniowaæ pojêcie
pábitelství. Pábitelé jawi¹ siê wiêc jako ludzie, których wyró¿niaj¹
dwie zasadnicze cechy:
1. Specyficzna, rodosna postawa wobec ¿ycia, nastawiona na czer-

panie wszystkimi zmys³ami tego, co w nim najpiêkniejsze.
2. Ogromna chêæ, ale i umiejêtnoœæ opowiadania!.

Ci proœci, zwykli ludzie, których losy by³y zwi¹zane z codzien-
nym, powszednim ¿yciem, w niekoñcz¹cych siê opowiadaniach
zawarli zami³owanie nie tylko do specyficznego, szubieniczego
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humoru, ale równie¿ do wulgaryzmów, dialektyzmów czy slangu.
To nieoczytani, „ludowi filozofowie”, posiadaj¹cy jednak niezwy-
k³¹ zdolnoœæ obserwacji, dlatego te¿ sw¹ wiedzê o otaczaj¹cym
œwiecie, a tym samym tematy opowiadañ, czerpi¹ z w³asnych prze-
¿yæ i z tego, co zas³yszeli od innych. Przejawiaj¹ radosny, naiwny
podziw wobec wszystkiego, co widz¹, wszystko jest dla nich lep-
sze, piêkniejsze.

Wiêkszoœæ pábitelù z utworów Hrabala to postaci fikcyjne, ale
ka¿da z nich ma pewne rysy autobiograficzne, wspomnijmy cho-
cia¿by opowiadaj¹cych swoje losy: Miloša Hrmê z Ostøe sledova-
nych vlaków, Jana Ditì z Obsluhoval jsem anglického krále czy
Gastona Košilkê z opowiadania Romance. Istniej¹ jednak postaci
prawdziwe. Najbardziej znanym Hrabalowym pábitelem, nie bez
przyczyny nazywanym „králem pábitelù”, jest bez w¹tpienia wuj
Pepin. Inspiracj¹ dla wprowadzenia tej postaci do literatury by³
wuj pisarza (brat jego ojczyma) Josef Hrabal, który w 1924 r. przy-

by³ z dwutygodniow¹ wizyt¹ do domu swego brata, piastuj¹cego
funkcjê zarz¹dcy (a z czasem dyrektora) browaru w Nymburku.
Pozosta³ tu jednak na sta³e, do swojej œmierci w 1967 r. Wuj Pepin
wywar³ ogromny wp³yw na kszta³towanie siê osobowoœci twórczej
Bohumila Hrabala przede wszystkim dziêki temu, ¿e posiada³
ogromn¹ chêæ mówienia i niezwyk³y dar opowiadania fascy-
nuj¹cych historyjek.

Drugim obok Pepina znanym Hrabalowym pábitelem jest
Haò�a, bohater opowiadania Baron Prášil z tomu Perlièka na dnì
oraz narrator w utworze Pøíliš hluèná samota. Pierwowzorem tej
postaci natomiast by³ Jindøich Peukert, z którym Hrabal pracowa³
w latach 1954–1959 przy sprasowywaniu starego papieru w pun-
kcie zbioru makulatury przy ul. Spálenej w Pradze.

Bohaterowie opowiadañ Hrabala posiadaj¹ wiele cech wspól-
nych z postaciami innego, znanego czeskiego pisarza, Jaroslava
Haška. Owe paralele z czasem coraz bardziej podkreœla³ tak¿e sam
Bohumil Hrabal. Natomiast wœród krytyków literackich pojawia³y
siê g³osy uwa¿aj¹ce, i¿ podobieñstwa te s¹ bardzo widoczne (np.
E. Frynta, V. Èerný, J. Kladiva, R. Pytlík, H. Kosková, M. Janko-
viè, S. Roth) lub zupe³nie marginalne, wrêcz niewidoczne (np.
J. Toman, J. Zumr). Jednak niezaprzeczalny jest fakt, ¿e zjawisko
pábitelství sta³o siê widocznym pomostem miêdzy ich twórczo-
œci¹, pomostem ³¹cz¹cym Hrabalowych opowiadaczy ze stwo-
rzon¹ przez Haška postaci¹ dzielnego ¿o³nierza, tytu³owego boha-
tera utworu Osudy dobrého vojáka Švejka za svìtové války.

Najbardziej widoczn¹ cech¹ Haszkowego bohatera jest niew¹t-
pliwie jego nieprawdopodobna chêæ mówienia, gadulstwo, ujaw-
niaj¹ce siê niezale¿nie od sytuacji czy otoczenia. Švejk czêsto
sprawia wra¿enie, ¿e gdyby nie przerwano jego opowieœci, móg³by
opowiadaæ, podobnie jak Pepin w Lekcjach tañca, przez nastêpn¹
godzinê, koñcz¹c swój monolog wielokropkiem. Co wiêcej, boha-
ter Haška potrafi do tego stopnia zapamiêtaæ siê w swoim opowia-
daniu, i¿ zupe³nie niewa¿nym wydaje siê fakt, ¿e znajduje siê np.
w domu wariatów czy w niewoli. Równie¿ dla Pepina, opowia-
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daj¹cego akurat o swoim powodzeniu u kobiet, bez znaczenia by³y
tragiczne wydarzenia na torze motocyklowym.

Podobnie jak Hrabalowi pábitelé, Švejk jest cz³owiekiem pro-
stym i nieoczytanym , posiada ogromn¹ wiedzê o otaczaj¹cym go
œwiecie, pochodz¹c¹ z niesamowitej umiejêtnoœci obserwowania
swego otoczenia, z ciekawoœci wszystkiego, co siê wokó³ niego
dzia³o, a tak¿e ze zdolnoœci zapamiêtania tego, o czym mówi¹ inni.
Wszystko to sta³o siê natomiast mechanizmem powoduj¹cym wy-
tworzenie sobie przez tych genialnych opowiadaczy prostych, cza-
sem wrêcz zabawnych, pogl¹dów na œwiat, swojej w³asnej, ludo-
wej filozofii: wuj Pepin na przyk³ad, nie zgadzaj¹c siê ze stwier-
dzeniem, ¿e nie nale¿y siê k³aœæ spaæ w ubraniu, argumentuje:
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Natomiast Švejk, który zdaje siê wykorzystywaæ ka¿d¹ okazjê
do wyra¿enia w³asnych opinii, w swoich wypowiedziach ujmuje
wiele stwierdzeñ typu:
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Takie zabawne teorie powoduj¹, ¿e pábitel staje siê jeszcze bar-
dziej bliski.

Jedn¹ z pierwszych zauwa¿alnych cech pábitelskiej natury bo-
hatera bowiem jest sympatia, jak¹ ju¿ w pocz¹tkowym odbiorze
potrafi on wzbudziæ u s³uchacza (czytelnika). Švejk, który ju¿
w pierwszych s³owach powieœci wykazuje prostodusznoœæ i gadul-

stwo, natychmiast wzbudza sympatiê, z zainteresowaniem przy-
s³uchujemy siê te¿ jego coraz to nowym opowiadaniom.

Sympatiê wzbudza w nas nawet jego swoista nadgorliwoœæ,
niespotykane, bo pábitelskie zaanga¿owanie we wszystko, cokol-
wiek robi. Tego rodzaju postawê przyjmuje Haò�a, pakuj¹cy ma-
kulaturê z wrêcz rytualnym skupieniem. Z podobnie wielkim zaan-
ga¿owaniem swoje czynnoœci wykonuje bohater Haška, co – nota-
bene – niejednokrotnie sprowadza jego zachowanie na granice
œmiesznoœci. Wystarczy przypomnieæ jego zachowanie w domu
wariatów, gdzie na polecenie lekarza, aby zrobi³ piêæ kroków do
przodu i piêæ do ty³u, Švejk robi ich po dziesiêæ, stwierdzaj¹c:
„Mnì na pár krocích nezáleûí” (Hašek 1998, s. 39).

O nadgorliwoœci, ale i swego rodzaju naiwnoœci, Švejka œwiad-
czy równie¿ sposób, w jaki po¿ycza³ on pieni¹dze na proœbê kape-
lana polowego Katza: nie doœæ, ¿e zaszed³ wszêdzie tam, gdzie ka-
za³ mu Katz (który s¹dzi³, ¿e Švejk domyœli siê, i¿ ma pójœæ do na-
stêpnej osoby dopiero wówczas, gdy nie uzyska pieniêdzy od po-
przedniej), to jeszcze po¿yczy³ je od wszystkich, wzruszaj¹c ich
k³amstwem, ¿e kapelan potrzebuje owych pieniêdzy na zap³acenie
alimentów (sic!). Jakby nie doœæ tego, alimenty te mia³y byæ p³aco-
ne niespe³na 15-letniej dziewczynie (por. Hašek 1998, s. 112).

Zauwa¿my jednak, ¿e opisana powy¿ej sytuacja œwiadczy rów-
nie¿ o tym, ¿e Švejk pos³uguje siê niejednokrotnie ró¿nymi k³am-
stwami i mistyfikacjami. W podobny sposób bowiem wprowadza
w b³¹d eskortuj¹cych go ¿o³nierzy, którym mówi, ¿e jest prowa-
dzony do kapelana polowego Katza na spowiedŸ, gdy¿ nazajutrz
ma zostaæ powieszony (por. Hašek 1998, s. 98). Nasz dzielny wo-
jak z zupe³nym spokojem opowiada te¿ siostrzenicy pani Mülle-
rovej, ¿e, aby uciec z wojny, musia³ zabiæ piêtnastu (a nie jednego
czy dwóch) wachmistrzów i feldfeblów. W dodatku, jakby chc¹c
uwiarygodniæ swoj¹ historiê, prosi kobietê o dyskrecjê (por. Hašek
1998, s. 115). Nie jest to oszustwo, albowiem takie w³aœnie zacho-
wanie Švejka zdaj¹ siê usprawiedliwiaæ s³owa Hrabala, który
twierdzi³, ¿e „pábitel cedí skuteènost pøes diamantové oèko inspi-
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race” (Sebrané... 1992–1997, t. 12, s. 293). Tak wiêc podane przez
niego informacje nie zawsze s¹ i nie zawsze musz¹ byæ prawdziwe
i obiektywne, poniewa¿ pábitel wra¿enie wiarygodnoœci wy-
wo³uje nie prawdomównoœci¹, ale sposobem opowiadania.

Pábitelska natura Švejka sprawi³a, ¿e nie posiada on ¿adnego
maj¹tku. Ca³ym jego dorobkiem ¿ycia zdaje siê byæ zniszczony
mundur, który nosi na sobie. Bohater sam zreszt¹ stwierdza, ¿e ni-
czego nie posiada, bo niczego nie potrzebuje, dlatego beztrosko
przepija pieni¹dze ofiarowane mu na podró¿. Podobnie czyni
Haò�a, który o wygranych na loterii piêciu tysi¹cach koron mówi
ironicznie:
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O mówionym charakterze opowiadañ Švejka œwiadczy przede
wszystkim pos³ugiwanie siê przez niego potoczn¹ czeszczyzn¹,
widoczne zw³aszcza w u¿ywaniu protetycznego v-, np.: vobludu,
vošklivej, vocas, voûral, vodnese, vokolí, von, voblíknout, vosvobo-
dili, vostuda. W mowie Švejka niema³o równie¿ wszelkiego rodza-
ju wulgaryzmów: odpráskli ho, pøes drûku, nakašlat na nì, prach-
všivej civilista, pitomý, hajzlík, votrapa, seknu tì pøes pazouru,
chrnìt, mám v pácu, flákáme to, fusekle (Tywoniaková 1977/1978,
s. 16). Takie, pe³ne potocyzmów, wypowiedzi – jak twierdzi Rad-
ko Pytlík – maj¹ swe Ÿród³o w anegdocie ludowej, która z kolei
by³a „zarodkiem literatury” (Pytlík 1984, s. 430). Wykazuj¹ te¿
pokrewieñstwo z gatunkami literackimi takimi jak: przys³owie,
egzemplum, dowcip, ballada dziadowska, pieœñ jarmarczna czy
notatka prasowa (por. Kardyni-Pelikánová 1983, s. 203–219).

Emanuel Frynta w swoim eseju Náèrt základu Hrabalovy prózy
(Frynta 1966) tego rodzaju wypowiedŸ literack¹ nazwa³ hospod-

ská historka . Nie bez znaczenia by³a tutaj zapewne rola, jak¹
w ¿yciu, mentalnoœci i kulturze Czechów odegra³y i nadal odgry-
waj¹ ró¿nego rodzaju gospody. Jak podkreœla³ Bohumil Hrabal,
gospoda jest miejscem szczególnym i niepowtarzalnym: tutaj uwa-
lniaj¹ siê wszelkie bariery, ludzie mówi¹ i robi¹ to, czego nie zro-
biliby w ¿adnym innym miejscu, bo gospoda budzi w nich sponta-
nicznoœæ i chêæ mówienia oraz s³uchania opowiadañ innych (Se-
brané... 1992–1997, t. 18, s. 201–207). Pábitelskie opowieœci dziel-
nego wojaka Švejka maj¹ podobn¹ strukturê. Jak w gospodzie bo-
hater Osudów najpierw zwraca siê do zgromadzonych, po czym
wypowiada krótkie zdanie uogólniaj¹ce, które pe³ni rolê ³¹cznika
miêdzy kontekstem a opowiedzian¹ w³aœciw¹ historyjk¹. W tej,
wbrew pozorom, bardzo wa¿nej roli wystêpuj¹ najczêœciej frazeo-
logizmy (lub potocyzmy). Niezale¿nie od tego, czy s¹ one po-
wszechnie u¿ywane, czy te¿ mniej popularne, a byæ mo¿e nawet
wymyœlone przez Švejka, staj¹ siê okazj¹ do wypowiedzenia w³as-
nych pogl¹dów, które opowiadana historyjka ma jedynie uargu-
mentowaæ. Por. nastêpuj¹ce fragmenty:
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Po tym wstêpie Švejk przywo³uje historie niezliczonej iloœci
osób, które odegra³y siê w bardzo ró¿nych miejscach, a przy tym s¹
znacznie zró¿nicowane tematycznie, co sprawia dodatkowo wra-
¿enie, ¿e Švejk posiada „ogromn¹ wiedzê o œwiecie”, wiele s³ysza³
i wszystko pamiêta.

4241

 

P#.27 -#<Q#R6S1 R$ &Q$T7 .70-#%< Q6%U2$3 &2#(7Q9 2<2#% +7&2#S :75#2$.#

<2Q7.< (")*+,-.$* /)!0 $%1*234&,- 4#5*!! V92) 70 +74-U23< 0UR6 07 2$T71 #:6

-T.7'#0-9S '#%U2$31 T06R <Q#R#1 R$ Q 2$( &+7&W: -07:X0-9$ +$Y(9X &-4-XZ49#1

:7 A %$T7 -0#(9$' A &-4-XZ*9Q9 &U 26*37 *<0-9$ :7T#49! [7.! [62*,3 >??\1 &! >C\!

!

]7 &#'7 -%#Q9&37 (#-Q#Y ^/4*#8 _$.(` ,-)6-7)48 4!31 %$0(#3 <R62$ +.-$-

(9$T7 73.$Z*$(9$ (9$ -(#*#-Y7 <-(#(9# QZ.W0 -(#Q4WQ 2QW.4-7Z49 a75<'9*#

K.#:#*# 9 :6Y7 <Q#R#($ -# '(9$% 2.#G($ =+7.! _$.(` >??b1 &! C?A>cbD!



Zwróæmy te¿ uwagê, ¿e przedstawiane w hospodskiej historce
wydarzenie ma przewa¿nie charakter groteskowy czy absurdalny,
ale i hiperboliczny, a przy tym jest ono w niezwyk³y sposób dopa-
sowane do kontekstu, w którym historka zostaje opowiedziana .
I tak np. dobry wojak, czy raczej dobry pábitel Švejk, na krótkie
i zdawa³oby siê zupe³nie ogólnikowe stwierdzenie nadporucznika
Lukáša, dotycz¹ce dyscypliny wojskowej („u mì musí být poøá-
dek, èistota a nesmí se mì lhát”), odpowiada historyjk¹:
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Pábitelskie opowiadania przedstawiane z wielk¹ powag¹
œmiesz¹ tym bardziej, ¿e niejednokrotnie dotycz¹ wydarzeñ zu-
pe³nie nieprawdopodobnych, w których – co charakterystyczne dla
Hrabala, a widoczne i u Haška – „neuvìøitelné se stává skutkem”.
W kontekœcie wspomnianych humorystycznych cech hospodskiej
historki, warto zwróciæ uwagê na to, ¿e pábitelé pos³uguj¹ siê czê-
sto tzw. czarnym humorem. Švejk na przyk³ad, „na pocieszenie”
opowiada saperowi Vodièce, z którym oczekuje na rozprawê przed
s¹dem wojennym, historiê o „szczêœciu” powieszonego nies³usz-
nie Cygana (Hašek 1998, s. 329–330).

Humor hospodskiej historki bywa prosty i jest zaczerpniêty
z kultury ludowej, a opowiadane przez pábiteli zdarzenia przybie-

raj¹ niejednokrotnie postaæ komentarzy do wydarzeñ nie tylko
z ¿ycia bohaterów, ale równie¿ z ¿ycia politycznego. Szczerœæ
opowiadaczy, ich otwarcie na innych, prostota oraz zwi¹zek z kul-
tur¹ ulicy i praskich gospód nie oznaczaj¹ bynajmniej, ¿e s¹ to lu-
dzie o ograniczonych horyzontach myœlowych. Ich zdolnoœæ obser-
wacji ¿ycia powoduje, ¿e znakomicie orientuj¹ siê równie¿ w rze-
czywistoœci politycznej.

Pábitelé swoich pogl¹dów nie wypowiadaj¹ w sposób otwarty
czy demonstracyjny, lecz w formie skrytych aluzji. Tego rodzaju
komentarze nosz¹ nazwê praûská ironie i s¹ drugim obok hospod-
skiej historki zjawiskiem zwi¹zanym z pábitelstvem. Znaczenie te-
go terminu wyjaœnia Radko Pytlík w artykule Praûská ironie, gdzie
stwierdza, ¿e nazwa ta ma zwi¹zek z sytuacj¹ Pragi przed pierwsz¹
wojn¹ œwiatow¹, kiedy to Praga z kulturalnego centrum Europy
i siedziby wielkich królów czeskich sta³a siê prowincjonalnym
miastem. Natomiast obywatele czescy zostali poddani intensywnej
germanizacji. Ze sprzeciwu wobec tej sytuacji zrodzi³y siê liczne
komentarze, które ze zrozumia³ych wzglêdów nie mog³y byæ wy-
powiadane wprost (por. Pytlík 1989). Rolê owych komentarzy
pe³ni bardzo czêsto hospodská historka, która – jak twierdzi Pytlík
– jest wytworem praûskiej ironii. Natomiast zdolnoœæ dopasowy-
wania odpowiednich historek do kontekstu powoduje, ¿e staj¹ siê
one ironicznym komentarzem do aktualnej sytuacji politycznej.
Dobrym przyk³adem jest stwierdzenie wypowiedziane przez wuja
Pepina w Lekcjach tañca:
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Pogl¹d ten, przypominaj¹cy ludowy sposób myœlenia, zosta³
wypowiedziany w czasach, kiedy wydawano ksi¹¿ki autorstwa
ideologicznych autorytetów, prawie przez nikogo nie czytane. Po-
dobny, ironiczny wymiar maj¹ proste, wrêcz naiwne komentarze
wypowiadane przez tytu³owego bohatera Osudów. Jednak prostota
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sposobu myœlenia Švejka sprawia, ¿e zdaje siê on zupe³nie nie za-
stanawiaæ nad sam¹ wojn¹. Nigdy nie sprzeciwia siê temu, co
przynosi mu los i odbiera to z w³aœciw¹ sobie naiwnoœci¹ . Nie oz-
nacza to, ¿e Švejk nie orientuje siê w sytuacji politycznej, np. na
wiadomoœæ o œmierci Ferdynanda Švejk „ naiwnie” pyta:

 !"#$%& '"#()*+*(+, -+*. /011"#&234 56667 83 9*3: (2+ '"#()*+*(;6 <"(*&%&,

!"* 8" =1>%&> > (#&?)=!; @#AB) + 2;-)1 :> !+: 8"(*&> &:;1": 13%"2 *C8+DE%&

:+93*. *+ 21+=;, + -&!&: 9*3: 8"B!C '"#()*+*(+  &D&BD>, F& =G.#3 !; -=.

%&2.*D+6 H&G&> *"*.  3(*3 BD&(+ IJ+B"D KLLM, =6 KKN6

Czy inny fragment wypowiedzi Švejka:
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Hašek w ca³ej powieœci wykorzystywa³ swego rodzaju prymi-
tywizm ludowego sposobu myœlenia i mówienia jako najbardziej
naturalnego sposobu oœmieszania (por. Jankoviè 1959, s. 33). Cze-
ski pisarz znany by³ jako cz³onek praskiej bohemy, który najchêt-
niej przebywa³ w gospodach czy wrêcz na ulicy. Ca³e jego ¿ycie
sta³o siê wielk¹ w³óczêg¹: od knajpy do knajpy, z miejsca na miejs-
ce. Nie potrafi³ zamkn¹æ siê w domu i zaj¹æ prac¹, ci¹gnê³o go do
knajpianego gwaru, do tej niepowtarzalnej atmosfery, gdzie wœród
oparów alkoholu znajdowa³ najlepsze warunki dla swej twórczo-
œci. Posiada³ niesamowit¹ zdolnoœæ fantazjowania, widoczn¹ bo-
daj najbardziej w jego artyku³ach napisanych w czasach, gdy by³
redaktorem czasopisma „Svìt zvíøat”, gdzie „posun¹³ siê” nawet
do wymyœlenia nowych gatunków zwierz¹t. Jego zdolnoœæ misty-
fikacji i oœmieszania znalaz³a najlepszy wyraz w za³o¿onej z przy-
jació³mi w 1911 r. Partii Umiarkowanego Postêpu w Granicach

Prawa (Strána mirného pokroku v mezích zákona)!, faktycznie ist-
niej¹cej partii politycznej, bêd¹cej w istocie parodi¹ wszelkiego
rodzaju stronnictw politycznych, ich dzia³alnoœci i programów
wyborczych.

Pábitelskie jest równie¿ ¿ycie i twórczoœæ Bohumila Hrabala,
który – notabene – zapytany w 1965 r. przez Zdeòka Janika, czy
zalicza siebie do grona pábiteli, wyzna³:
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Niebagatelny wp³yw na twórczoœæ Hrabala, jak równie¿ na je-
go spojrzenie na œwiat, mia³ tzw. umìlý osud, tzn. fakt, ¿e Hrabal
ju¿ jako wykszta³cony prawnik, zrezygnowa³ z pracy aplikanta no-
tarialnego, aby nastêpnie pracowaæ jako robotnik kolejowy i dy¿u-
rny ruchu na kolei, agent ubezpieczeniowy, akwizytor, pracownik
fizyczny w Hucie Poldi w Kladnì, pracownik w punkcie zbioru
makulatury przy ul. Spálenej w Pradze, maszynista w Teatrze
S. K. Neumana na Libni, wreszcie uznany pisarz. Wszystkie te za-
wody i miejsca pracy pozwoli³y Hrabalowi na kontakt z prostymi
ludŸmi, na poznawanie ich sposobu bycia i mówienia. To w³aœnie
w takich ludziach, „ze smetištì epochy”, odnajdywa³ to, co go po-
ci¹ga³o, a co nazywa³ „ pere³k¹ na dnie”. Fascynowa³a go ich po-
stawa, ich jêzyk, radoœæ ¿ycia, naturalnoœæ i bezpoœrednioœæ. Sam
zreszt¹ wielokrotnie mówi³ o sobie „Jsem spiš zapisovatel neû spi-
sovatel”. Emanuel Frynta okreœli³ jego sposób pisania jako „leica-
styl”, podkreœlaj¹c tym samym, ¿e Hrabal potrafi³ utrwaliæ mó-
wi¹cego cz³owieka w najwspanialszej fazie jego wypowiedzi:
w sposób podobny do czynnoœci fotografa obs³uguj¹cego swój
aparat (por. Sebrané... 1992–1997, t. 17, s. 203).

�ród³a pábitelství mo¿emy siê doszukiwaæ ju¿ w najodleglej-
szych czasach, kiedy nie by³o jeszcze literatury pisanej, a wszy-
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stkie opowieœci przekazywano w formie ustnej. Opowiadania te,
umiejêtnie przedstawione, cieszy³y siê ogromnym zainteresowa-
niem, dlatego te¿ w ca³ej historii literatury odnajdujemy wiele ele-
mentów, nawi¹zuj¹cych do fantastycznych opowiadañ ludowych.

Zwróæmy jeszcze uwagê na zjawisko, posiadaj¹ce wiele podo-
bieñstw do pábitelství, a zwi¹zane z postaci¹ barona Karla Friedri-
cha Hieronimusa Mûnchenhausena, który, prowadz¹c leniwe ¿y-
cie w swym zameczku niedaleko Bodenwerdenu, czêsto zaprasza³
do siebie na biesiady okolicznych w³oœcian. Przy winie chêtnie
opowiada³ im o czasach, kiedy bêd¹c w s³u¿bach cara ruskiego,
walczy³ przeciwko Turkom. Otoczony zainteresowaniem s³ucha-
j¹cych stary baron czêsto puszcza³ wodze fantazji i wymyœla³ nie-
wiarygodne przygody, co jednak nie przeszkadza³o s³uchaj¹cym,
gdy¿ opowiada³ on w sposób umiejêtny i interesuj¹cy (por. Pytlík
1998, s. 55–59). Ju¿ za ¿ycia Münchenhausena jego opowiadania
ukaza³y siê w kilku opracowaniach. Najbardziej znanym jest jed-
nak zbiór z 1786 r., przygotowany do druku przez niemieckiego
poetê Gotrfrieda Augusta Bürgera. Wa¿n¹ rolê pe³ni tutaj sam ty-
tu³, którego czeski przek³ad Jiøego Koláøa brzmi: Podivuhodné ce-
sty po vodì i souši, polní taûení a veselá dobrodruûství Barona
Prášila jak je vypravuje pøi vínì v kruhu pøátel. Warto podkreœliæ
fakt, ¿e ju¿ w tytule baron zosta³ nazwany Prášilem, co w jêzyku
czeskim oznacza ‘k³amca, ³garz’.

Niew¹tpliwie fantastyczne przygody dzielnego narratora przy-
pominaj¹ bardziej losy tytu³owego bohatera Podró¿y Gulliwera
Jonathana Swifta i jego nieprawdopodobne prze¿ycia w wymyœlo-
nych krajach Liliputu, Brobdingnagu, Lapucie czy wielu innych.
Jednak pod wzglêdem sposobu opowiadania Prášil jest bli¿szy
pábitelom ni¿ Gulliwerowi. Baron samotnie wyrusza w drogê, bo
kieruje nim chêæ poznania œwiata i prze¿ycia ciekawych przygód.
Dziêki swej odwadze prze¿y³ wiele nieprawdopodobnych historii,
o których póŸniej chêtnie opowiada³. P³ynne przechodzenie od jed-
nej przygody do drugiej, która z kolei wywo³uje nastêpn¹, sprawia
wra¿enie, ¿e podobnie jak pábitelé, baron zna niezliczon¹ iloœæ hi-

storii. Tak jest w rzeczywistoœci. Ka¿da z owych opowieœci doty-
czy³a konkretnego wydarzenia z ¿ycia narratora lub osób mu zna-
nych, które odegra³o siê w okreœlonym przez opowiadacza miejs-
cu. Przedmiotem zainteresowania Prášila, podobnie jak w przy-
padku pábiteli, byli ludzie, których uwa¿a³ za wyj¹tkowych. To
w³aœnie dlatego opowiada³ np. o cz³owieku, który s³ysza³ roœniêcie
trawy, o niezwyk³ym dmuchaczu czy o lataj¹cych ludziach. Ale
obok tego typu opowieœci snu³ inne, których tematem by³y w³asne
prze¿ycia. £¹czy³o je jedno: baron z ka¿dej sytuacji wychodzi³
zwyciêsko, nawet je¿eli wspomina³ tak niewiarygodne przygody,
jak np. wypasanie pszczó³. Co wiêcej, w miarê opowiadania spra-
wia³ wra¿enie, jakby coraz bardziej fantazjowa³. I tak, nomen
omen Prášil, puszczaj¹c wodze fantazji, co pewien czas w bardzo
umiejêtny sposób podkreœla³, ¿e jego opowiadania s¹ jak najzu-
pe³niej prawdziwe. Zapewnienia te wzbudza³y u s³uchaczy wra¿e-
nie niekwestionowanej wiarygodnoœci, a jednoczeœnie zdawa³y siê
uzasadniaæ nazwanie go przez Bohumilê Grögerov¹ „nekoruno-
vaným králem všech lháøù” (Bürger 1958, s. 176). Postaæ tego w³a-
œnie króla k³amców przywo³uje wspomniany tytu³ opowiadania
Bohumila Hrabala, ale imiê barona Prášila pojawi³o siê tylko w je-
go tytule, bohaterem opowiadañ bowiem jest przedstawiony ju¿
powy¿ej Haò�a, pracownik punktu zbioru makulatury.

Bohater opowiadañ Hrabala, Haò�a, zosta³ zbudowany na po-
dobnych zasadach, jak Prášil. Ju¿ na samym pocz¹tku czeski pi-
sarz zapoznaje czytelnika z jego sztuczkami. Haò�a, jad¹c w tram-
waju, wyci¹ga trzy obcojêzyczne czasopisma („Herald Tribune”,
„Frankfurter Allgemeine” i „¼ Humanite”), znalezione przez nie-
go wœród makulatury i zaczyna g³oœno komentowaæ wydarzenia,
zwi¹zane z nazwiskami, które zaczerpn¹³ z czasopism. W ten spo-
sób bohater, z aktorsk¹ wpraw¹ udaj¹c swoje reakcje na „czytany”
tekst, osi¹gn¹³ zamierzony cel: wywo³a³ u s³uchaj¹cych zazdroœæ
wobec (udawanej przecie¿) znajomoœci jêzyków obcych.

Warto zauwa¿yæ, ¿e motyw ten przejawia siê u Hrabala kilka-
krotnie, wystarczy wspomnieæ zachowanie bohaterów opowiada-
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nia Podvodníci, dla których kreowanie w³asnej przesz³oœci sta³o
siê sposobem na zainteresowanie s³uchaj¹cych osob¹ opowiada-
cza, nawet je¿eli w tym celu musieli pos³u¿yæ siê k³amstwem. Dla
nas najistotniejszym jest jednak fakt, i¿ wyodrêbnione paralele po-
staci Prášila i Haò�a pozwalaj¹ dostrzec podobieñstwa miêdzy zja-
wiskiem prášilství i pábitelství, które ³¹czy d¹¿noœæ do przedsta-
wienia interesuj¹cych, niejednokrotnie fantastycznych opowia-
dañ, maj¹cych na celu wzbudzenie jak najwiêkszego zaintereso-
wania wœród swoich odbiorców. Nie ulega w¹tpliwoœci, ¿e nie-
zwyk³e opowiadania Prášila maj¹ wiele wspólnego z historiami
przedstawianymi przez pábiteli, w zwi¹zku z tym samo zjawisko
prášilství mo¿na okreœliæ jako pierwowzór pábitelstva. Podobnie
jak takim przygotowaniem mo¿na nazwaæ pojawienie siê
Švejka-pábitela z czasów, w których nie u¿ywano jeszcze terminu
pábení. Jest to bowiem postaæ genialnego opowiadacza, sympaty-
cznego gadu³y, który z ka¿dej, nawet najtrudniejszej sytuacji wy-
chodzi³ zwyciêsko. Dobry wojak, szczêœliwie koñcz¹c ka¿d¹ ze
swych przygód, móg³by za ka¿dym razem wypowiadaæ zdanie po-
wtarzane wielokrotnie przez Pepina: „A já jsem zase byl vítìz”.

Pamiêæ Švejka sprawia wra¿enie nieprzebranych pok³adów hi-
storyjek i wspomnieñ, mo¿na by go porównaæ do umys³u Haò�a,
który mówi³:
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Nie ulega w¹tpliwoœci, ¿e Švejk jest jednym z pábiteli. Wyka-
zuje podobn¹ do nich postawê wobec ¿ycia, podobnie siê wypo-
wiada i równie¿, jak oni, odznacza siê cech¹, któr¹ Bohumil Hrabal
nazwa³ „perlièkou na dnì”. Owa pere³ka na dnie Švejka, to przede
wszystkim fakt, ¿e potrafi on kroczyæ przez ¿ycie, nie trac¹c swej
to¿samoœci, z ogromnym humorem i wielk¹ radoœci¹. Jest te¿ „nie-
poprawnym optymist¹”, potrafi ¿artowaæ niemal w ka¿dej sytua-
cji, odbiera œwiat jako tragikomediê, ale te¿ umie siê nim zachwy-

caæ i poznawaæ jego piêkno wszystkimi zmys³ami. Potrafi „pábit
na strunì napjaté mezí kolebkou a rakví” (Kosková 1987, s. 60).
Swoim pábitelstvem, hospodskimi historkami oraz praûsk¹ ironi¹
Švejk broni siê przed absurdalnoœci¹ otaczaj¹cego go œwiata i ob-
na¿a wszystko to, co w nim zafa³szowane, niesprawiedliwe czy
wrêcz granicz¹ce ze œmiesznoœci¹.
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