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Kiedy 3 czerwca 1924 roku umiera
praski urzêdnik, doktor praw Franz Kafka, syn
nadzorcy nymburskiego browaru, Bohumil
Hrabal, koñczy przedostatni¹ klasê Mêskiej
Szko³y Powszechnej im. T. G. Masaryka
w Nymburku. Kto móg³ wówczas przypusz-
czaæ, ¿e ci dwaj niezwi¹zani ze sob¹ mê¿czy�-
ni stan¹ siê jednymi z najbardziej znanych
pisarzy, tworz¹cych na obszarze Czech w XX
stuleciu. A jednak tak w³a�nie siê sta³o. I, co
wa¿ne, chocia¿ nie dane im by³o nigdy siê
spotkaæ, twórczo�æ Kafki nie pozostawi³a
Hrabala obojêtnym. Niew¹tpliwie wielu pisarzy
XX i XXI wieku inspirowa³ autor Procesu. Ale fe-
nomen zasygnalizowanej powy¿ej inspiracji
wynika przede wszystkim z faktu, ¿e Bohumil
Hrabal � tak samo jak, nie da siê zaprzeczyæ,
Franz Kafka � mo¿e byæ nazwany pisarzem
praskim, bardem miasta nad We³taw¹, opisuj¹-
cym zarówno wspania³e, jak i przera¿aj¹ce
oblicze Pragi, a i ca³ej Europy �rodkowej � tak
samo zatem jak Franz Kafka. St¹d te¿ wp³yw
Kafki na twórczo�æ Hrabala wydaje siê byæ
jednym z najbardziej interesuj¹cych zjawisk
dwudziestowiecznej literatury europejskiej.

Praga w ujêciu obu pisarzy ukazuje nam
swe ró¿ne oblicza, ale nie pozwala pozostaæ
obojêtnym. Przy omawianiu ich dorobku literac-
kiego na pierwszy plan wysuwa siê w³a�nie
olbrzymie piêtno, jakie odcisnê³a na ich ¿yciu
i twórczo�ci. S³owa, które dobrze opisuj¹ sto-
sunek Franza Kafki do miasta, gdzie spêdzi³
wiêkszo�æ swojego ¿ycia, znale�æ mo¿emy
w jego li�cie do przyjaciela Oskara Pollaka
z dat¹ stempla pocztowego 20  grudnia 1902:
�Praga nie wypuszcza. ¯adnego z nas. Ma-
teczka ta posiada pazury. Musimy siê z tym
pogodziæ, chyba ¿e podpalimy miasto z dwóch
stron � od strony Wyszehradu i Hradczan,
wtedy uda³oby siê wydostaæ�1 . Kafka wielokrot-

Karolina Æwiek

Pan Hrabal zaprasza Pana Kafkê na piwo,
czyli o inspiracjach kafkowskich w twórczo�ci Bohumila Hrabala

nie usi³uje uciec od tego miasta, wi¹¿¹cego siê
nierozerwalnie z jego rodzin¹, zw³aszcza za�
z ojcem, z którym stosunki bynajmniej nie
uk³ada³y siê poprawnie. A jednak wiêkszo�æ
jego dzie³ powstaje w³a�nie tutaj. Praga staje
siê nie tylko miejscem, gdzie jest w stanie pi-
saæ, ale tak¿e istotn¹ inspiracj¹ i bod�cem do
tworzenia. W fantastycznej topografii dzie³ Kaf-
ki nierzadko mo¿emy rozpoznaæ miejsca,
które autor mija³ codziennie w drodze do
szko³y, pracy, domu. Zw³aszcza Stare Miasto
czy �Z³ota Praga� znajduj¹ siê w centrum zain-
teresowañ pisarza. Urodzi³ siê w domu po³o¿o-
nym przy namesti tu¿ obok Rynku Staromiej-
skiego, przez jaki� czas mieszka³ w samym
Rynku, by³ nawet lokatorem jednego z domów
przy Z³otej Uliczce. Friedrich Thieberger wspo-
mina, ¿e w czasie jednego ze wspólnych
spacerów Kafka mia³ powiedzieæ � odno�nie
Starego Miasta � i¿ ca³e jego ¿ycie zawiera siê
w tym niewielkim kole. Pisarz, mimo deklaracji,
¿e Praga go prze�laduje, bardzo silnie identyfi-
kowa³ siê z ni¹. Johannes Urzdil, jego przyja-
ciel, posun¹³ siê nawet do stwierdzenia, ¿e Kaf-
ka by³ Prag¹, a Praga by³a Kafk¹. Sam autor
niekiedy jasno daje nam do zrozumienia,
¿e mamy do czynienia z miastem, w którym
¿y³, przetworzonym przez jego wyobra�niê:
w Opisie walki bohaterowie przechadzaj¹ siê
od Starego Miasta na Petrzyn, w Procesie
Józef K. koñczy swoje ¿ycie w strahovskim
kamienio³omie, w Wyroku za� rozpoznaæ mo¿-
na pewne elementy praskiej rzeczywisto�ci,
jak chocia¿by Èehùv Most albo We³tawê.
Równie¿ i Hrabal w pocz¹tkowym okresie
twórczo�ci szuka dla siebie miejsca w�ród ulic
i uliczek Starej Pragi, zamieszka³ych w³a�nie
przez wyobra�niê Kafki. Akcja wczesnych
opowiadañ, m.in. Praskich jase³ek czy
Kafkiady, faktycznie rozgrywa siê w okolicach

1 F. Kafka, Listy do Oskara Pollaka, t³um. R. Kolaczek.
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Starego Miasta, bardzo szybko jednak Hrabal
próbuje odnale�æ w³asn¹ Pragê, takie oblicze
miasta, które najbli¿sze bêdzie jemu samemu.
Udaje mu siê to, kiedy przeprowadza siê na
ulicê Na Grobli, do praskiej dzielnicy Libeñ,
le¿¹cej na samych peryferiach stolicy Czech.
Trzeba bowiem pamiêtaæ, ¿e Praga nie od razu
oczarowa³a Hrabala. Jako m³odzieniec,
student, bardzo czêsto ucieka³ stamt¹d do
swojego �miasteczka, w którym zatrzyma³ siê
czas� � do Nymburka. Dopiero w latach 50.,
ju¿ jako mieszkaniec Libni, na dobre
rozpoczyna ¿ywot pra¿anina. I odnajduje tê
stronê miasta, która w pe³ni objawia siê w jego
opowiadaniach z tomów Bar �wiat i Sprzedam
dom, w którym ju¿ nie chcê mieszkaæ. Pragê
peryferii, gdzie napotyka siê prostytutki,
robotników, Romów, bezdomnych. Gdzie
wieczorami bardzo ³atwo jest zarobiæ guza,
a za dnia bardzo ciê¿ko jest zarobiæ na kawa³-
ek chleba. Tê Pragê, która przyci¹ga tak¿e
artystów z wielu ró¿nych, nieformalnych grup,
powsta³ych w tym czasie na fali pierwszego
praskiego undergroundu. Hrabal staje siê
piewc¹ zwyczajno�ci, codzienno�ci tych
przedmie�æ i tych wszystkich ludzi, których in-
ni staraj¹ siê nie zauwa¿aæ. Wnosi w ten �wiat,
pozbawiony poezji i do cna przenikniêty
szaro�ci¹, swoje spojrzenie na ludzi i wydarze-
nia i sprawia, ¿e przechodzi on do legendy.

Zanim jednak Hrabal stanie siê twórc¹
opowiadañ, chce byæ poet¹. W jego bardzo
wczesnej twórczo�ci, w której dominuje poezja,
znajdziemy echa odwo³añ do Kafki. W wierszu
pt. Co siê przydarza ka¿demu, czytamy:

Pewnego dnia
spotka³em kogo�,
kto mi oznajmi³,
¿e chyba jest mn¹.
By³em spokojny,
bo od dawna na to czeka³em.
By³em tak spokojny,
¿e pozwoli³em mu
za³o¿yæ swoj¹ skórê
jak pid¿amê2.

Oto podmiot liryczny wiersza staje przed sytua-
cj¹ jak¿e typow¹ dla bohaterów kafkowskich:
znik¹d pojawia siê Kto�, kto komunikuje mu,
¿e wszystko wokó³ to fa³sz, ¿e nawet on sam
nie jest tym, za kogo zwyk³ siê uwa¿aæ. Odbie-
ra mu wszystko, krok po kroku, a¿ nie zostaje
mu nic, nawet tak intymna cz¹stka w³asnego
�ja� jak skóra. W wierszu cz³owiek i tajemniczy
Kto� wyruszaj¹ na spacer: cz³owiek idzie
�przez �wiat jak no¿yczki krawieckie�, podczas
gdy Kto�, okre�lany teraz jako �go�æ� � go�æ,
którego podejmuje siê go�cin¹ we w³asnym
ciele � idzie na rêkach. Ale cz³owiekowi w tej
sytuacji nie pozostaje nic innego poza
zachowaniem spokoju, poniewa¿ czeka³ na tê
chwilê od dawna. Czeka³ jak K. z Zamku na
pozwolenie pracy we wsi. I zmêczony tym
oczekiwaniem z ulg¹ wita nadchodz¹ce
wreszcie wyzwolenie, jak Józef K. po wyczer-
puj¹cym procesie wita³ nadchodz¹cy w koñcu
wyrok. Tymczasem za� kroczy cz³owiek w tym
dziwnym minipochodzie wraz ze swoim go�-
ciem w sposób, który zadziwia przypadkowych
obserwatorów, my�l¹cych, ¿e jest �wiatrakiem,
/ ¿e literka X wysz³a na spacer, / ¿e klepsydra
zapragnê³a siê napiæ�, i staje siê podobny do
dwóch pomocników geometry K. Ju¿ sam tytu³
wiersza: Co siê przytrafia ka¿demu, przywodzi
na my�l kafkowskiego everymana � owego
�ka¿dego�, nienazwanego bohatera. Podobn¹
poetykê Hrabal wykorzystuje w swoich opowia-
daniach, podejmuj¹c próbê zmierzenia siê z po-
etyk¹ kafkowsk¹.

Niew¹tpliwie najbardziej oczywistym
odniesieniem do twórczo�ci autora Ameryki
jest opowiadanie Kafkiada, które ukaza³o siê
w tomie Sprzedam dom, w którym ju¿ nie chcê
mieszkaæ w roku 1965. Tekst ten trafnie
obrazuje rzeczywisto�æ lat 50. i 60., kiedy a¿
roi³o siê od typowo �kafkowskich� sytuacji. Co
ciekawe, w roku 1963 w Liblicach odby³a siê
konferencja po�wiêcona Kafce, który sta³ siê
wówczas niemal¿e dobrem narodowym, ludzie
(nawet ci, którzy nigdy jego utworów nie
czytali) zaczêli dyskutowaæ o praskim pisarzu.
Wtedy te¿ rozpowszechni³ siê termin, maj¹cy
oddawaæ sytuacjê surrealistyczn¹, oderwan¹

2 B. Hrabal, Co siê przydarza ka¿demu, cyt. za A. Kaczorowski, Gra w ¿ycie. Opowie�æ o Bohumilu Hrabalu,
Wo³owiec 2004.
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od rzeczywisto�ci, niepasuj¹c¹ do biegu wyda-
rzeñ � kafkárna. I taki w³a�nie tytu³ nada³
Hrabal swojemu opowiadaniu o wieczornej wy-
prawie przez Pragê, miasto oniryczne, dziwne,
jakby wyjête z rojeñ chorego umys³u. W dusz-
nej atmosferze wieczoru, w�ród tramwajów
pe³nych wisielców i p³on¹cego bruku mo¿emy
odnale�æ specyfikê lat 60., czasu niezwyk³ej
popularyzacji Franza Kafki. Ju¿ pocz¹tek opo-
wiadania jest znamienny:

Co rano gospodarz wchodzi na palcach do
mojego pokoju, s³yszê jego kroki. A pokój
jest tak d³ugi, ¿e od drzwi do mojego ³ó¿ka
mo¿na by, a nawet op³aca³oby siê
przejechaæ na rowerze. Gospodarz
nachyla siê nade mn¹, po czym odwraca
siê, daje znaki komu� stoj¹cemu
w drzwiach i oznajmia:
� Pan Kafka jest w domu. [...]
Wyrwany w ten sposób ze snu niekiedy
zastanawiam siê, co by by³o, gdyby
gospodarz, budz¹c mnie, o�wiadczy³, ¿e
nie ma mnie w domu3 .

G³ówny bohater, pan Kafka, wyrusza wiêc na
spotkanie z Prag¹, z tym miastem, gdzie
�nieustannie pada³ wówczas deszcz�, �cieka-
j¹c z dachów i otwartych paszcz gargulców,
gdzie gospodyni szepcze bohaterowi do ucha:
�Wie pan co? [...] Poca³ujmy siê. Mam ochotê
na przyjacielskiego ca³usa�, i stara siê byæ ku-
sz¹ca niczym Frieda wobec K. w kafkowskim
Zamku. I szuka pan Kafka w owej Pradze
jakiej� prawdy, kogo�, kto nie tylko wyja�ni mu
Kantowsk¹ krytykê praktycznego rozumu, ale
te¿ kogo�, kto go zna, kto zna Franciszka Kaf-
kê. Ale spotyka tylko prawie bezzêbn¹ prosty-
tutkê, która z rado�ci¹ mówi, wykrzywiaj¹c
praskie zwierciad³o rzeczywisto�ci, ¿e ona jest
przecie¿ �Kafka Franciszka. A mój ojciec by³
koñskim rze�nikiem i nazywa³ siê Franciszek
Kafka.� A¿ w koñcu, zrozpaczony, zaczyna
bohater krzyczeæ, wykrzykiwaæ swoje przes³a-
nie, wezwanie do normalno�ci w �wiecie, który
wypad³ z orbit, komunikat utopijny, ale taki
przecie¿, który mówi, jak �wiat powinien
wygl¹daæ. Ale s³yszy go tylko milicjant i napo-

mina: �Niech pan nie krzyczy, panie Kafka,
czego pan tak krzyczy? Bo zap³aci pan mandat
za zak³ócanie spokoju publicznego.�

W Kafkiadzie  widoczne jest inne jesz-
cze podobieñstwo miêdzy pisarzami: prze�la-
duj¹cy obu ich lêk, strach, który niekiedy para-
li¿owa³ i uniemo¿liwia³ jakiekolwiek dzia³anie,
innym razem natomiast mobilizowa³. Bohater
opowiadania Hrabala mówi, ¿e �Jednak dobrze
jest mieszkaæ w lêku i poprzez strach s³yszeæ
swoje zêby, dobrze jest doprowadziæ ¿ycie do
zag³ady i rano na powrót je zacz¹æ.� Sam pisarz
wielokrotnie przywo³uje wspomnienie strachu,
prze�laduj¹cego go przez ca³e ¿ycie � strachu
przed S³u¿b¹ Bezpieczeñstwo i cenzur¹,
i przed w³asnymi dzie³ami, bo dobre s¹ jedynie
te, których on sam siê boi. Tak jak Franz
Kafka, czêstokroæ opowiadaj¹cy o swoim
przera¿eniu, jak w jednym z listów do Mileny:
�z dala od Ciebie mogê ¿yæ tylko w zupe³nym
oddaniu racji lêkowi, w przyznaniu wiêkszym,
ni¿ on sam chce � i czyniê to bez przymusu, z
zachwytem, przelewam siê weñ�4 . Autor
Zamku potrzebuje oparcia w innych, a je�li go
nie znajduje, pozwala uczuciu temu ca³kowicie
sob¹ zaw³adn¹æ.

Kafkiada jako opowiadanie, bêd¹ce
pewnym ho³dem dla twórczo�ci Franza Kafki,
staj¹cego siê coraz bardziej mistrzem Hrabala,
jest te¿ jednym z pierwszych kroków, które
autor Poci¹gów pod specjalnym nadzorem
uczyni³ na �cie¿ce rozmy�lania nad �rodkowo-
europejsk¹ to¿samo�ci¹ kultury czeskiej.
Bohumil Hrabal po�wiêca temu zagadnieniu
resztê swojego ¿ycia, przewija siê ono przez
ca³¹ jego twórczo�æ. Niew¹tpliwie, odk¹d zda³
on sobie sprawê z wyj¹tkowo�ci dzie³ Franza
Kafki, zacz¹³ zastanawiaæ siê, jakie analogie
zachodz¹ miêdzy nim samym a autorem Zam-
ku. Pierwsze skojarzenia by³y do�æ oczywiste:
obaj mieszkali w Pradze i studiowali prawo. Po
g³êbszym zastanowieniu siê mo¿na jednak
wskazaæ nastêpn¹, najistotniejsz¹ analogiê.
Otó¿ dzie³a Kafki, ca³a jego twórczo�æ, wyra-
staj¹ na styku trzech wielkich kultur: s³owiañ-
skiej, germañskiej i ¿ydowskiej. Ten duch,
nawet mimowolnie, uformowa³ pisarstwo Fran-
za Kafki (nic dziwnego zatem, ¿e Josef Kroutvor

3 Ten i dalsze cytaty z utworu B. Hrabala Kafkiada w t³umaczeniu C. Dmochowskiej.
4 F. Kafka, Listy do Mileny, t³um. F. Konopka, Kraków 1993.
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zalicza go w poczet najwybitniejszych pisarzy
�rodkowoeuropejskich). Tak samo sta³o siê
w przypadku Hrabala, który w ca³ym swoim
pisarstwie rozmy�la nad tym, czym jest Europa
�rodkowa, kim jest cz³owiek, ¿yj¹cy w tej
Europie, jak toczy³y siê jego koleje, dok¹d
zmierza. Najwybitniejsze dzie³o Hrabala jest
zobrazowaniem takiego w³a�nie losu � mowa
o Zbyt g³o�nej samotno�ci, która ukaza³a siê
w samizdacie w 1977 roku. Bohaterem jej jest
pakowacz makulatury, Haò�a, �wiadek burz,
jakie w XX stuleciu przetaczaj¹ siê nad Europ¹
�rodkow¹. �wietno�æ i upadki kolejnych syste-
mów i zdarzeñ oznaczaj¹ dostawy makulatury,
na przemia³ skazuje siê bowiem ksi¹¿ki, które,
mi³e jednej w³adzy, przez inn¹ zostaj¹ zakaza-
ne. Haò�a wybiera spo�ród nich te najcenniej-
sze, zabiera je do domu, przeistaczaj¹cego siê
powoli w ogromn¹ bibliotekê, sam za� okazuje
siê byæ �wykszta³conym wbrew swojej w³asnej
woli�5 .

Jednak¿e po kolejnej zawierusze, która
przetoczy³a siê przez Europê �rodkow¹, sam
Hrabal zmienia charakter swojego pisarstwa.
Po roku 1989, po upadku ¿elaznej kurtyny,
zaczyna pisarz publikowaæ listy, zebrane
w kilku tomach. W Polsce ukaza³y siê Listy do
Kwiecieñki, Dobranocki dla Cassiusa, Ró¿owy
kawaler oraz Aurora na mieli�nie . W tych
w³a�nie listach czy krótkich opowiastkach,
�dobranockach�, Hrabal tworzy pewien typ
bohatera epistolograficznego, zgodnie z zasa-
d¹, któr¹ kierowa³ siê przez ca³¹ twórczo�æ �
Dichtung und Wahrheit, zmy�lenie i prawda.
Narrator listów jest jakby wypadkow¹ z³o¿on¹
z osobistych prze¿yæ i rozmy�lañ nie tylko
samego Hrabala, ale tak¿e bohaterów jego
opowiadañ. Du¿a dawka wyobra¿eñ i fantazji,
jak¹ autor doprawia³ swoje listy, nierzadko by-
wa³a powodem sprostowañ, nadsy³anych przez
ludzi czy instytucje, o których pisa³. Ten specy-
ficzny typ bohatera, nazwanego przeze mnie
epistolograficznym, charakterystyczny jest tak-
¿e dla Franza Kafki. On równie¿ bowiem pozo-
stawi³ po sobie tomy listów, nie przeznaczy³ ich
jednak � w przeciwieñstwie do Hrabala � do
publikacji, a nawet nakaza³ spaliæ. Jednak¿e
wyra�nie, a niekiedy nawet bardzo wyra�nie,

mo¿emy zauwa¿yæ, ¿e Kafka, jakiego poznaje-
my poprzez listy, niekoniecznie musi byæ tym
autentycznym. Czêsto zdarza siê, ¿e co innego
o danej sprawie pisze autor Procesu  do
znajomych, przyjació³ czy ukochanej w li�cie,
odmienne zdanie za� zapisuje dla siebie w swo-
ich �Dziennikach�. Pojawia siê wiêc pytanie,
czy nie mamy i tu do czynienia z pewnym spo-
sobem kreacji. Epistolografia dla obu pisarzy
staje siê �ród³em wyrazu, w przypadku Kafki
z mniejsz¹, u Hrabala za� z wiêksz¹ dawk¹
Dichtung. Co ciekawe, w swoich listach Hrabal
zaj¹³ siê analiz¹ przypadku Kafki, rozmy�lania-
mi nad tym, co i jak oddzia³ywa³o na twórczo�æ
tego pisarza, który od lat by³ dla niego mistrzem
i dostarcza³ inspiracji. Rozwa¿a³, jaki wp³yw
mia³y pogromy ¿ydowskie z koñca XIX wieku
na psychikê autora Ameryki . A¿ w koñcu dotar³
do problemu, który zaprz¹ta³ równie¿ Kafkê
w pewnych momentach jego ¿ycia � do kwestii
samobójstwa.

Kiedy czytamy Dzienniki Franza Kafki,
mo¿emy natkn¹æ siê na takie oto zdanie: �Po-
biec ku oknu i przez roztrzaskane drewno i szy-
by ruchem jeszcze s³abszym po wytê¿eniu
wszystkich si³ przest¹piæ framugê�6. Wiemy,
¿e w pewnym okresie ¿ycia pisarz mieszka³ na
pi¹tym piêtrze i prze�ladowa³a go wówczas
my�l o wyskoczeniu z okna i pope³nieniu
samobójstwa w taki w³a�nie sposób � czego
poetycki opis pozostawi³ choæby w powy¿-
szym fragmencie. Bohumil Hrabal w Listach do
Kwiecieñki wspomina swoje spacery pod
oknami tej w³a�nie kamienicy, bêd¹cej niegdy�
domem Kafki, wspomina te¿ o planowanym
przez pisarza skoku z okna, do którego jednak
nie dosz³o. Natomiast w eseju Zaczarowany flet
z 1989 roku pisze, ¿e wiele razy chcia³ wysko-
czyæ z okna, widz¹c, jak umiera jego chora na
raka ¿ona. My�l o zakoñczeniu ¿ycia w taki
sposób przewija siê przez teksty Hrabala opub-
likowane tak¿e po roku 1990. Wci¹¿ pojawia
siê motyw samobójstwa, odk³adanego na kolej-
ny dzieñ, poniewa¿ co� jeszcze by³o do zrobie-
nia, do za³atwienia. W koñcu jednak nastêpuje
po³¹czenie poetyckiego skoku Kafki i licznych
literackich skoków Hrabala � 3 lutego 1997
roku autor Zbyt g³o�nej samotno�ci skacze, lub

5 B. Hrabal, Zbyt g³o�na samotno�æ, t³um. P. Godlewski, Kraków 1993.
6 F. Kafka, Dzienniki, t³um. J. Werter, Londyn 1993.
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wypada, z okna na pi¹tym piêtrze praskiego
szpitala na Bulovce. Literacka fikcja podaje
rêkê tragicznej rzeczywisto�ci.

Dwóch pisarzy, którzy usi³owali na-
malowaæ s³owami portret cz³owieka XX wieku,
rozpiêtego miêdzy Zachodem i Wschodem �
cz³owieka ¿yj¹cego w Europie �rodkowej. Obaj
starali siê przekazaæ nam swoj¹ wizjê �wiata,
oblicza cywilizacji w jakiej ¿yjemy. Dochodzili
do tego ró¿nymi metodami, operuj¹c innym
jêzykiem, ¿yj¹c w ró¿nych czasach i dysponu-
j¹c inn¹ wiedz¹. A jednak obu im uda³o siê

pokazaæ, ka¿demu na swój sposób, pewien
obraz spo³eczeñstwa i wyobcowania w nim
cz³owieka, zmuszonego zmierzyæ siê z ¿y-
ciem, a �ci�lej: z gr¹, jak¹ jest jego ¿ycie.
Mówi¹c jednak o inspiracjach kafkowskich
w twórczo�ci Hrabala, musimy mieæ �wia-
domo�æ podstawowej ró¿nicy miêdzy tymi
dwoma pisarzami: Franz Kafka pisa³ przede
wszystkim o sobie, aby móc pisaæ o innych
(i pozwala to odnale�æ w swoich tekstach),
Bohumil Hrabal natomiast pisa³ o innych, aby
dowiedzieæ siê czego� o sobie.


