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IZVLEČEK
Pripovedovalca ter njun odnos do vojne in režima v romanih Jaroslava Haška Dobri vojak
Švejk in Bohumila Hrabala Stregel sem angleškemu kralju
V diplomskem delu sem naprej predstavila literarnozgodovinski kontekst pisateljev Jaroslava
Haška in Bohumila Hrabala. Vir njunega navdiha je bilo njuno lastno življenje. Orisala sem
nekatere značilnosti modernistične pripovedi in subjekta. V Dobrem vojaku Švejku je
pripovedovalec nezanesljiv zaradi ironije, s katero pripoveduje, protagonist pa je Švejk. V
delu Stregel sem angleškemu kralju je pripovedovalec nezanesljivi razlagalec in hkrati
protagonist. Oba imata značilnosti posebnega tipa pripovedovalca, t. i. pabitelja. Literarni
deli povezuje tudi način gostilniške pripovedke in tehnika kolaža. Na koncu obravnavam
odnos obeh avtorjev do vojne in režima.
Ključne besede: Jaroslav Hašek, Bohumil Hrabal, Dobri vojak Švejk, Stregel sem angleškemu
kralju, modernistična pripoved, nezanesljivi pripovedovalec, pabitelj, gostilniška pripovedka,
tehnika kolaža, vojna, režim

ABSTRACT
Narrators and their relation to war and regime in the novels of Jaroslav Hašek The Good
Soldier Švejk and of Bohumil Hrabal I Served the King of England.
The diploma thesis is discussing first literary and historical context of the writers Jaroslav
Hašek and Bohumil Hrabal. The source of their inspiration was their own life. Some
characteristics of modernist narrative and subject were presented. The narrator in The Good
Soldier Švejk is unreliable because of irony in his narration while the main protagonist is
Švejk. The narrator in the novel I Served the King of England is an unreliable interpreter and
at the same time the protagonist. Both share the same characteristics of a special narrator
type called »pábitel«. They both share characteristics of pub story style and collage
technique. At the end the relation of both authors towards war and regime was discussed.
Key words: Jaroslav Hašek, Bohumil Hrabal, The Good Soldier Švejk, I Served the King of
England, modernist narrative, unreliable narrator, pábitel, pub story style, collage technique,
war, regime
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1.0 UVOD
V diplomskem delu sem se ukvarjala z romanoma Dobri vojak Švejk in Stregel sem
angleškemu kralju dveh velikanov češke literature, Jaroslava Haška in Bohumila Hrabala.
Primerjala sem literarno zaledje in življenjsko filozofijo obeh pisateljev. Roman Dobri vojak
Švejk zajema razburkano zgodovinsko obdobje tik pred razpadom stare Avstro-Ogrske in
prvo svetovno vojno. Roman Stregel sem angleškemu kralju opisuje obdobje med vojnama v
mladi demokratični državi Češkoslovaški, čas druge svetovne vojne ter nekaj let po njenem
koncu. Ob branju obeh romanov lahko torej sledimo zgodovinskemu zaporedju v češkem
prostoru. Romana me nista pritegnila samo z zgodbo, ampak predvsem z načinom
pripovedovanja. Ni bistveno, kaj pripovedovalčev govor obravnava, torej katere dogodke
opisuje, ampak na kakšen način je govor oblikovan, kakšen je pripovedovalčev odnos do
zunanjega dogajanja in kako se to opazi na formalni jezikovni ravni. Trdim, da je dodana
vrednost obeh romanov ravno v načinu pripovedovanja. V obeh delih sem označila
pripovedovalca, jima določila stopnjo zanesljivosti in pri obeh opisala razpad subjekta, kot je
značilen za modernistično literaturo. Gre za deli izrazito oralnega značaja, kar vpliva na ustroj
romana oz. njegovo kompozicijo ter služi kot temelj in gradnik protagonista in/ali
pripovedovalca. Protagonista sta se znašla v različnih in vendar podobnih zgodovinskih
obdobjih. Zanimalo me je, ali sta si podobna v odzivu na pritisk režima oziroma kakršnekoli
avtoritete in kakšen je njun odnos do vojne.
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2.0 JAROSLAV HAŠEK
Jaroslav Hašek se je rodil leta 1883 v Pragi. Pri trinajstih letih je izgubil očeta, ki je bil falirani
študent in kronični alkoholik. Gimnazije Jaroslav ni uspel zaključiti. Kasneje se je skoraj izučil
za drogerista, naposled je vendarle dokončal trgovsko akademijo (Chalupecký 175). Bil je bolj
znan kot redni obiskovalec praških kavarn kot pa literat. Vse, česar se je lotil, je obrnil na
glavo, vsemu se je posmehoval. Jasno je, da ga zato tudi nihče v literarnem svetu ni jemal
resno (Holý 505). Ujeli so ga pri prosjačenju, bil je zaprt, pil je in se pretepal. Nenadoma je
izgubil razum, si poskusil vzeti življenje in preživel tri tedne v psihiatrični bolnišnici. Pozneje
je to prikazoval kot šalo in doživeto uporabil kot literarno snov (tudi Švejk se znajde v
psihiatrični bolnišnici, kjer se prvič zares počuti sprejetega in srečnega, saj tam kraljuje
popolna svoboda mišljenja in delovanja) (Pytlík 7–8). Stalne zaposlitve ni zmogel obdržati. Bil
je priložnostni urednik Ženskega obzorja in Sveta živali. Nekaj časa je imel trgovino s psi.
Preizkusil se je tudi v kabaretu (Pytlík 8). Politično se je sprva poistovetil predvsem z
anarhizmom (Pytlík

7). V eni od kavarn, kamor je redno zahajal, je ustanovil Stranko

zmernega napredka v mejah zakona, vendar je bila vse skupaj le parodija politike in patosa
političnih govorov (Holý 505), kar je v nenavadnem nasprotju z njegovim resnim političnim
udejstvovanjem v Sovjetski zvezi. Ko se je vrnil domov na Češko, je zopet zašel na stara pota.
Naselil se je v mestecu Lipnice, narekoval roman o Švejku in umrl 3. januarja 1923, ne da bi
zaključil eno najpomembnejših stvaritev češke literature (Chalupecký 177).

2.1 Haškov literarnozgodovinski kontekst

Jaroslav Hašek je bil nenavadna osebnost in na prvi pogled se zdi, da je njegova literatura
prepojena z njegovim lastnim življenjem, zato je mikavno, da bi zapisano razlagali kot
neposredno zrcaljenje realnosti, da bi Haška enačili z njegovo literaturo in ga obtožili, da je
on sam Švejk, ki je vstopil v resnično življenje. Nedvomno velja, da mu je lastno življenje
služilo kot eden glavnih virov navdiha. Prehodil je Avstro-Ogrsko, Nemčijo in Balkan ter o tem
napisal zbirko Črtice, zgodbe in humoreske s potovanj (Holý 504). Že tu se pojavlja Švejku
podoben humoren lik ljudskega premetenca. Zametki se najdejo tudi v seriji grotesk iz
prvega desetletja 20. stoletja in v kabaretnih predstavah Stranke zmernega napredka v
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mejah zakona (Holý 563). Lik Švejka se je domnevno rodil leta 1911, ko je Haškova žena
Jarmilka našla listek, na katerem je pisalo: butec v kompaniji. Temo je uporabil že v zbirki
zgodb (Pytlík 36), ki je izšla leta 1912 pod naslovom Dobri vojak Švejk in druge nenavadne
zgodbe (Kuhar 13).
Hašek je dobršen del snovi za literaturo torej črpal iz svojega pestrega življenja, vendar
ubeseditev doživljaja ni prišla kar sama od sebe. Eden od literarnih navdihov bi lahko bila
stara veteranska pesem o kanonirju Jaburku, ki je stal pri topu in ga polnil , tudi ko mu je
granata odtrgala roke. Sočasno je Ivan Olbracht napisal povest o vojaku, ki je šel okoli sveta,
ker mu ni nihče ukazal, naj se ustavi (Pytlík 37). Dokaj jasen namig na to povest se pojavi v
drugem delu Dobrega vojaka Švejka v poglavju budjejoviške anabaze. Oče Melichark, ki naj
bi Švejku pomagal, ga nažene, ko ugotovi, da ima opravka z dezerterjem. »Pravi, da gre v
Budjejovice k svojemu regimentu. Iz Tabora. Pa vam gre tatinski klatež najprej v Horaždovice
in šele potem jo mahne proti Pisku. To se pravi hoditi okrog sveta« (Hašek, Na fronto 302).
Kot Haškovega literarnega predhodnika navajajo Jaromíra Johna in njegovo zbirko Večeri na
slamnjači (1920), ki prikazuje dogajanje na fronti, prežeto z grozo pa tudi s smehom.
Prevladujejo komika, dobrosrčen humor, ironija in satirično pretiravanje. Posmehuje se
nadrejenim avstrijskim polkovnikom in majorjem. Nasproti vojaškemu stroju in krutosti
vojne postavlja navadno življenje. Protagonisti so vojaki, ki doživljaje pripovedujejo krogu
prijateljev, družini ali pa naključnim poslušalcem v gostilni. S tem je Jaromír John tudi
predhodnik Čapkovih Zgodb iz enega in drugega žepa in Hrabalove proze. Jezik je mešanica
splošne pogovorne (obecná) češčine, narečij, vojaških, nemških in južnoslovanskih izrazov ter
uradnih in osebnih pisem (Holý 562–563). V Dobrem vojaku Švejku so vidne tudi sledi tuje
literature, predvsem francoske, ki ima tradicionalno velik vpliv na češko literaturo (Holý 709).
Na prelomu 19. in 20. stoletja je francoski simbolist Alfred Jarry na oder postavil dramo Kralj
Ubu, ki predstavlja začetek modernega črnega humorja. Kralj Ubu je grotesken in
dekadenten lik, ki moderni svet uspe dešifrirati s šokantnimi gestami, ki niso povezljive z
resničnostjo. Tudi Švejk se loteva istega problema, vendar z drugega konca. Kralj Ubu je mit
zla in dekadence, ženeta ga živalska senzualnost in sla po moči, medtem ko je Švejk
predvsem pozitiven lik, postavlja se na stran optimizma in rudimentarne radosti življenja
(Pytlík 37).
Haškove zgodnje krajše pripovedi so napisane v realističnem slogu (Chalupecký 186),
medtem ko Dobri vojak Švejk ustreza literarni smeri dadaizma (kot je to opredelila češka
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literarna zgodovina). Za dadaizem je značilno nasprotovanje logiki in morali v umetnosti s
spontanim, naključnim in nesmiselnim skupkom besed v poeziji ali predmetov na slikah (Holý
564). Roman je bil zapisan po Haškovem nareku, brez popravkov, in je izhajal po delih.
Spontan način ustvarjanja je zagotovo eden od vzrokov za

specifičen tok pripovedi in

karakter moderne proze (Chalupecký 186). Švejkove vložene zgodbice dajejo celotnemu delu
karakter kolaža in izrazito je nasprotovanje vsakršnim avtoritetam, kar je dadaistično, vseeno
pa je dogajanje v Dobrem vojaku Švejku kronološko in vzročno-posledično pravilno, torej je
podvrženo logiki.
Haškova literatura je torej rezultat njegovega pestrega življenja in literarnih vplivov. Medtem
ko so temelji za lik Švejka obstajali že prej, je bil za nastanek romana odločilen povod v obliki
zgodovinskega pretresa, ki je zamajal cel svet, prve svetovne vojne. V Avstro-Ogrski sta
petdeset let vladala mir in blagostanje, ki so ga čutili tudi na Češkem. Leta 1914 se je začela
vojna. Ko je spomladi leta 1915 po veliki ruski ofenzivi potekala avstrijsko-nemška
protiofenziva, se je vojna spremenila v pozicijsko in se ni premaknila z mesta. Pol milijona
Čehov je padlo na fronti, četrt milijona se jih je vrnilo domov kot invalidov in v zaledju so
ljudje stradali. Ker ni bilo navdušenja nad Avstro-Ogrsko, so vojno čutili kot boj za tuje
interese. Na različne načine so se poskušali izmikati naboru, na primer s simuliranjem
poškodb in bolezni, telesnih in duševnih, kar je podrobno prikazano v Dobrem vojaku Švejku.
Oficirji ves češki narod imenujejo »banda simulantov« (Holý 516). Če se Čehom ni posrečilo
izmuzniti naboru, so praviloma vsaj poskušali dezertirati in priti v rusko ujetništvo. Pobegnilo
jih je tako veliko, da so s Slovaki ustanovili svojo Legijo, ki se je borila proti Avstro-Ogrski na
strani zaveznikov. To je tudi po vojni pomagalo mladi Češkoslovaški, da so jo priznali za
samostojno državo. Med legionarji je bilo veliko pisateljev, na primer Rudolf Medek, Josef
Kopta, František Langer in nekaj časa tudi Jaroslav Hašek (Holý 560). Leta 1915 je bil avtor
vpoklican v 91. pehotni polk v Čeških Budjejovicah, ki je potoval čez Madžarsko in se na
koncu boril na galicijski fronti (isto pot opravi tudi Švejk). Priznali so mu status enoletnega
prostovoljca (samo za vojake z višjo izobrazbo), tako kot Švejkovemu prijatelju Mareku, čigar
pametne in pikre pripombe, ki presegajo védenje ostalih likov, namigujejo na nekakšen
avtorjev alter ego. Privilegiran status je Hašek kmalu izgubil, saj so nadrejeni izvedeli za
njegovo anarhistično preteklost (Ilich 362). Še isto leto je v sumljivih okoliščinah padel v
rusko ujetništvo. Sprva je podpiral carski režim in Masaryka ter se pridružil Legiji (Ilich 362), v
kateri je sodeloval kot novinar časopisa Čehoslovan (Pytlík 39), potem pa se je postavil na
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stran Rdeče armade. Postal je pomemben boljševiški novinar in politik ter, kot komisar
Gašek, vodja partijske delegacije mesta Bugulma. Leta 1920 se je vrnil na Češko in nadaljeval
pisanje šestih romanov o Švejku.
Umrl je v majhni hišici pod gradom Lipnice med pisanjem četrtega dela Dobrega vojaka
Švejka (Pytlík 7). Ker je roman postal zelo priljubljen med bralci, je pisanje nadaljeval Karel
Vaněk in izdal še dva dela, ki pa ne dosegata kakovosti Haškove literature (Ilich 364).
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3.0 BOHUMIL HRABAL
Bohumil Hrabal se je rodil leta 1914 v Brnu kot nezakonski sin Marije Kilianove. Poročila se je
s Františkom Hrabalom, ki je Bohumila posvojil in mu tako dal svoj priimek. Odraščal je v
Polni in Nymburku. Dolgo časa je z njimi živel tudi očimov brat – stric Josef (Pepin), ki je bil
zgled za značilne Hrabalove junake, pabitelje. Študiral je pravo na Karlovi univerzi (Svozil,
Slovník ni str.), vendar kljub dokončanemu študiju nikoli ni iskal zaposlitve v tej smeri. Delal
je v pivovarni, v skladiščih, kot delavec na progi in odpravnik vlakov, zavarovalni agent,
trgovski potnik, v jeklarnah v Kladnu ter kot kulisar in statist v gledališču S. K. Neumanna
(Poláková 15). Od leta 1962 pa se je Hrabal ukvarjal samo še z literarno dejavnostjo, saj je bil
eden najpriljubljenejših pisateljev na Češkoslovaškem (Svozil, Slovník ni str.). Vedno se je
navduševal nad plebejskimi tipi in njihovo zmožnostjo čudenja, smeha in uživanja življenja.
Njegov literarni jezik je poln slenga, žargona in narečij, zato ga je težko prevajati (Pelán 29).
Če primerjamo Hrabalove življenjske izkušnje in njegov odnos do literature s Haškovimi,
ugotovimo, da je tudi on živel svojo literaturo, saj je do leta 1962 opravljal različna težka in
garaška dela v tovarnah in na železnici, ki so ga popeljala bližje k preprostim ljudskim likom.
Verjel je v avtentično izkušnjo, pretopljeno v literaturo. Kljub temu, da je bil doktor prava, je
bilo njegovo življenje podrejeno literaturi (Chvatík 207). Vendar pa, drugače od Haška, ni bil
boem. Kljub temu, da se je gibal v krogu češkega literarnega podzemlja, je imel redno službo,
deloval je konformistično in apolitično. Ni poznal literarnih provokacij in ni zavračal
družbenih mehanizmov.

3.1 Hrabalov literarnozgodovinski kontekst

Leta 1950 so na konferenci Zveze češkoslovaških pisateljev ustoličili socialistično poetiko kot
uradno režimsko literaturo. Hrabal je spadal med avtorje, ki v takšnih okoliščinah niso mogli
ali pa niso hoteli izdajati (Svozil, Česká 503). Socialistična literatura je težila k vsesplošni
razumljivosti, kar v praksi pomeni nižanje umetniške kakovosti (Holý 824). Na začetku
petdesetih let je Hrabal pisal lirične epe, ki jih je pozneje predelal v prozo. Danes je znan
predvsem kot prozaik (Janoušek et al. 155). Bil je eden od pionirjev češkega literarnega
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podzemlja (predstavniki: Egon Bondy, Jana Krejcarová, Mikuláš Medek, Vladimír Boudník in
Karel Marysko) (Ivančić 279).
Njegovi teksti so bili prvič bolj javno izdani kot samizdat v almanahu Življenje je povsod leta
1956 (Janoušek et al. 246). Nanj sta vplivala nadrealizem in Skupina 42, ki se je navdihovala
predvsem pri Američanih, kot so Eliot, Whitman in Sandburg, kar je novost v češki literaturi,
ki ima tradicionalno močne vezi s francosko. Skupina 42 je našla svojo vizijo umetnosti v
banalnosti in neliterarnosti vsakdana (Holý 709). Podoben program je ustvaril tudi Hrabalov
prijatelj Egon Bondy. Njegov totalni realizem prištevajo k enemu od virov Hrabalove poetike
(Holý 749). Hrabalova ustvarjalnost izhaja iz Jaroslava Haška, Ladislava Klíme, poznega
nadrealizma, Skupine 42, Uliksesa Jamesa Joycea in moderne likovne umetnosti (Holý 795).
Pogosto se primerja tudi Hrabala in Williama S. Burroughsa. Skupno jima je zanimanje za
marginalne vsebine, neumetniške predmete, ki jih je ustvarila in zavrgla moderna civilizacija
(James 266).
V šestdesetih letih se politično življenje sprosti. Leta 1963 je bilo zasedanje Zveze
češkoslovaških pisateljev, kjer so ocenjevali literaturo petdesetih let, medvojno avantgardo
in abstraktno umetnost (Janoušek et al. 182–183). Pisatelji so uvajali nova literarna sredstva,
obnavljali nedavno prekinjeno češko literarno tradicijo, navezovali nove literarne stike po
svetu (Svozil, Česká 533), veliko prevajali in gledališče osvežili z absurdnimi (Janoušek et al.
183) in lirsko-eksistencialnimi dramami. V liriki se prekine primat rime in ritma, spevnosti in
metaforičnosti. V epiki pridobivata na pomenu fantastično in domišljija. Uvajajo različne
pripovedovalske perspektive (Holý 824). V teh letih začnejo izhajati dela Milana Kundere,
Vladimíra Párala, Ladislava Fuksa in Bohumila Hrabala (Janoušek et al. 241). Uradno je Hrabal
vstopil v literarni svet z zbirko dvanajstih zgodb Biser na dnu leta 1963. V šestdesetih letih je
veliko objavljal, vendar pa je večino del napisal že v petdesetih (Svozil, Česká 571).
Leta 1969 nastopi »normalizacija«, obdobje, ki je bilo usmerjeno proti reformnemu gibanju
šestdesetih let. Del tega je bila tudi strankarska čistka ter dolg in tajen seznam sovražnikov
komunistične partije (Machala et al. 395). Leta 1975 je Hrabal javno izrazil podporo režimu,
da bi lahko znova objavljal (Svozil, Česká 626). Vseeno je moral popravljati svoja besedila,
kjer se je dotikal politike, erotike ali eksistencialnih vprašanj, obstajajo pa tudi necenzurirane
verzije, ki so izhajale kot samizdat ali v tujini (Holý 859). Hrabalov stil ni več tako šokanten.
Ali je to posledica avtocenzure ali se je sam kot avtor spremenil? Od komičnosti prehaja k
tragičnosti ter motivom praznine in depresije (Holý 860). Zelo uspešni deli, roman Stregel
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sem angleškemu kralju in novelo Prebučna samota, je napisal v sedemdesetih letih, izšli pa
sta leta 1989 (Svozil, Česká 627).
Roman Stregel sem angleškemu kralju je napisal poleti leta 1971. Prvič je prišel v javnost kot
samizdat leta 1974. Uradno je izšel šele leta 1989 (Psotová 21), ko je že obšel pol Evrope
(Holý 860). Od konca osemdesetih let je pisal feljtone, eseje in komentarje na svoja dela.
Umrl je leta 1997 po padcu z okna ortopedske klinike (Svozil, Slovník ni str.).
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4.0 DOBRI VOJAK ŠVEJK
Jaroslav Hašek je sprva nameraval napisati šest delov Dobrega vojaka Švejka. Resno se je lotil
pisanja že med vojno. Leta 1917 je v Kijevu izdal serijo zgodb pod skupnim naslovom Dobri
vojak Švejk v ruskem ujetništvu (Ilich 362–364). Izvorni naslov celote naj bi bil Usoda dobrega
vojaka Švejka med svetovno in državljansko vojno tu in v Rusiji, kar pomeni, da bi zgodba
potekala vsaj do revolucije. Napisal je tri dele in četrtega začel, ko je pisanje prekinila smrt
(Pytlík 42). Delo je izhajalo v poceni zvezkih kot ljudsko čtivo. Knjigarne ga niso sprejele, saj je
veljalo za vulgarno in preprosto delo. Njegovo kvaliteto so med prvimi opazili Ivan Olbracht
ter praška Nemca Max Brod in Alfréd Fuchs (Holý 566).
Glavni junak je Josef Švejk. Pripovedovalec je tretjeosebni, ne komentira veliko, saj je v
besedilu ogromno premega govora. Dobri vojak Švejk ni roman, ki bi slonel na zgodbi. Ni
pomembno, kaj se je zgodilo, večina dinamike izhaja iz monologov glavnega junaka in
dialogov z ostalimi liki.

Prvi del je naslovljen V zaledju. Začne se z atentatom na Franca Ferdinanda,
prestolonaslednika avstro-ogrske monarhije. V tem nevarnem ozračju Švejka zaprejo, ker je
javno komentiral politično dogajanje. Zaslišujejo ga na policijskem komisariatu in nekaj časa
preživi v norišnici. Ko resnično izbruhne vojna, ga pokličejo na nabor. Švejka ravno takrat
muči revmatizem, zato ga zaprejo v bolnišnico za simulante, kjer bolnike izpostavljajo
zverinskemu mučenju, dokler ne umrejo ali priznajo, da so simulirali bolezen. Švejka
obtožijo, da je simulant in pošljejo ga v garnizijski arest, kjer se prikupi feldkuratu Katzu,
duhovniku, ki vestno izpolnjuje vseh sedem smrtnih grehov. Izbere ga za svojega novega
slugo in tako bi najbrž tudi ostalo, saj sta se zelo dobro razumela, če ga ne bi zaigral pri
kartah. Tako Švejk postane sluga oberlajtnanta Lukaša, ki je verjetno še najbolj pozitiven in
normalen lik. Švejk zanj ukrade sobnega pinča. Izkaže se, da je pes last polkovnika Krausa von
Zillerguta, ki sreča oberlajtnanta Lukaša na sprehodu z ukradenim psom. Za kazen polkovnik
pošlje oba, Švejka in Lukaša, v Češke Budjejovice k 91. pehotnemu polku, ki se pripravlja na
odhod na fronto.
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Drugi del knjige je naslovljen Na fronto. Oberlajtnant Lukaš in Josef Švejk potujeta v Češke
Budjejovice s hitrim vlakom. Na poti se pripeti nezgoda. Švejk po nesreči z zasilno zavoro
ustavi vlak. Odženejo ga k postajnemu načelniku in medtem mu uide vlak. Ko postajni
načelnik ugotovi, da Švejk nima niti denarja niti vozovnice, mu ukaže, naj gre v Češke
Budjejovice peš. To poglavje se imenuje budjejoviška anabaza. Švejk seveda ne gre v pravo
smer. Potepa se po različnih krajih v okolici, dokler ga ne ujame stražmojster Flanderka, ki
sumi, da je ujel ruskega vohuna. Ko ga privede k nadrejenim, ti ugotovijo, da je ruski vohun v
resnici zmedeni Švejk. Pošljejo ga v Češke Budjejovice. Švejk se tam spoznava z različnimi
vojaki in oficirji, katerih upodobitve nihajo od realističnih podob do skrajnih karikatur. Polk
odpotuje na Madžarsko, kjer se Švejk ponovno zaplete, tokrat z Madžari, zaradi poročene
ženske, ki ji je poskušal dvoriti oberlajtnant Lukaš. Ko Švejka izpustijo, postane ordonanc 11.
marškompanije.

Naslov tretjega dela je Znameniti ravs. Polk se pelje čez Madžarsko na fronto. Bralec
spoznava različne like, mnenja navadnih vojakov o vojni, odnose med vojaki in oficirji.
Dinamika je predvsem v pogovorih med liki in v manjših dogodkih, ki skupaj sestavljajo
mozaik nesmiselnosti vojne. Na koncu tretjega dela, ko naj bi poiskal prenočišče za
kompanijo, Švejk ob nekem ribniku najde uniformo ruskega ujetnika in jo pomeri. Pri tem ga
odkrije madžarska patrulja in ga odvede na transport ruskih ujetnikov.

V četrtem delu Znameniti ravs se nadaljuje poskuša Švejk pojasniti, da gre za pomoto,
vendar mu nihče ne verjame. Sumijo, da je češki dezerter, član Legije. Neki major se že
veseli, kako bo Švejka obesil. Ko se izkaže, da je govoril resnico, ga pošljejo nazaj h kompaniji.
Pripoved se konča, še preden Švejk pride na fronto.
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5.0 STREGEL SEM ANGLEŠKEMU KRALJU
Hrabalova dela imajo navadno vsaj nekaj avtobiografskih referenc, ki pa jih ta roman na
videz nima, saj avtor ni nikoli delal v restavraciji. Včasih je Hrabal očitno uporabil tudi
doživetja drugih in jih pretopil v prozo. V predavanju na univerzi Stanford je povedal, da je
imel njegov prijatelj gostilno, vendar se je izučil v neki drugi gostilni, kjer je upravitelj
razlagal, kako je začel kot mali pikolo in prodajal hrenovke na postaji v Čáslavi. Poleg tega je
še Hrabalova žena delala kot blagajničarka v hotelu Pariz (Pelán 51). Ne samo, da Hrabal
potrebuje avtentičnost izkušnje za svojo prozo, tu je vidna tudi oralnost pripovedi, saj zgodba
o malem pikolu ustno pripotuje preko dveh oseb vse do pisatelja.
Roman je nastal v osemnajstih dneh poleti leta 1971 na način alla prima oziroma na mah
(Pelán 49). Hrabal je delo Stregel sem angleškemu kralju podnaslovil Pripovedke, kar bi lahko
pomenilo, da gre za roman s petimi poglavji ali pa za zbirko petih zgodb. Poglavja oziroma
zgodbe so razporejene po kronološkem vrstnem redu, torej, tam, kjer se eno poglavje konča,
se v naslednjem začne naslednja zgodba. Vsako poglavje se zaključi z »Vam je dovolj? S tem
bom za danes končal.« To pomeni, da lahko pričakujemo nadaljevanje zgodbe. Zadnje
poglavje se sklene s »S tem bom pa zares končal.« Nekateri kritiki vidijo v romanu bolj mitske
kot epske razsežnosti (Machala et al. 454). Domnevam, da se to navezuje na izrazito oralnost
pripovedi, tako da pripovedovalec spominja na rapsoda, mitskega potujočega pevca. Tudi
mantra na začetku »dobro pazite, kaj vam bom zdaj povedal« in mantra na koncu »Vam je
dovolj? S tem bom za danes končal.« opozarja na neko stopnjo ponavljanja in cikličnosti, ki je
prisotna v mitih ustne tradicije. Vendar pa menim, da se delu zaradi povezanosti in
linearnosti zgodbe ne da reči drugače kot roman. Bohumil Hrabal je govoril o njem kot o
romanu na pet nizov (Pelán 51).
Protagonist in pripovedovalec je natakar Jan Dítě (priimek v češčini pomeni otrok). Zgodba se
odvija v Pragi, nekje nad Děčínom in v obmejnem območju Sudetov od dvajsetih let 20.
stoletja do nekaj let po drugi svetovni vojni. Jan Dítě je na začetku majhen petnajstletni
pikolo, ki dela v hotelu Praga. Ne samo, da je majhen, tudi počuti se takšnega, saj imajo
zaradi njegovih telesnih značilnosti in priimka ljudje do njega drugačen, manj spoštljiv odnos.
V hotelu Praga spozna, da si bo popravil položaj v družbi, če obogati. Službo v hotelu Praga
zamenja za mesto natakarja v prestižnejšem hotelu Tichota. Obiskujejo jih generali,
podjetniki in celo predsednik takratne Češkoslovaške Edvard Beneš. Službo izgubi, vendar
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dobi še boljšo v hotelu Pariz. Njegov vzor postane šef strežbe gospod Škrjanec, ki ima
izjemno cenjeno sposobnost, da ve že na prvi pogled, kaj bo gost naročil. Ko ga protagonist
poln občudovanja sprašuje, kako je dosegel takšno kvaliteto, mu gospod Škrjanec, nič kaj
skromno, venomer odgovarja s stavkom: stregel sem angleškemu kralju. Streči angleškemu
(ali kateremukoli) kralju postane za Jana sinonim uspeha. Zdi se, da se mu je nasmehnila
sreča, ko pride na obisk etiopski cesar Haile Selassie in Jan mu po naključju streže. Naslov
romana je torej ubeseditev tistega, po čemer Jan neizmerno hrepeni. Ko mali pikolo lahko
reče stregel sem kralju, je presegel samega sebe, svoj družbeni položaj in celo telesno
majhnost ter dosegel največ, kar se da. Zdaj, ko bi morala njegova kariera bliskovito
napredovati, prihaja druga svetovna vojna, ki za nekaj časa premeša človeška življenja.
Nemčija se pripravlja, da bo zavzela Češkoslovaško. Nemci so v Pragi zelo osovraženi in kot
naročeno se Jan ravno tedaj zaljubi v nemško učiteljico telovadbe iz Cheba, Lizo, ki je za
povrh še strastna nacistka. Kmalu po začetku vojne se Jan in Liza poročita. Protagonist
postane glavni natakar čudnega nacističnega hotela nad Děčínom med gorami, kjer je cel
kompleks šole, zdravstvenega doma in zdraviliškega centra namenjen temu, da bi vojaki in
oficirji SS s čistokrvnimi Nemkami zaplodili novo arijsko raso. Otroci, ki bi bili rojeni iz teh
»plemenitih« zvez, bi bili ustvarjalci nove Evrope po vzoru starih Germanov. Tudi Janu in Lizi
se rodi otrok, ki pa je prizadet. Tik pred koncem vojne Liza umre na grozovit način med
bombardiranjem Cheba in Jan postane milijonar zaradi znamk, ki jih je Liza nakradla v
zapuščenih židovskih stanovanjih. Jan uresniči svoje največje sanje in si zgradi hotel, ki pa
kmalu po komunističnem prevratu postane last ljudstva. Stari prijatelj, natakar Zdeněk iz
hotela Tichota, ki je zdaj na visokem položaju v partiji, ga ščiti, da mu ne bi bilo treba v zapor,
ker je milijonar. Vendar Jan hoče slediti svojemu cilju, biti bogat in spoštovan. Ni mu cilj
denar, ampak da bi ga milijonarji sprejeli medse, zato se vseeno odloči iti v taborišče.
Bogataši pa ga nikoli ne vzamejo za svojega, saj velja za vojnega povzpetnika, medtem ko
njihovo bogastvo izhaja iz časa pred vojno. Ko ga izpustijo, se odloči za samotno službo
cestarja v Sudetih, kjer najde nov smisel življenja, stran od človeških strasti. Naposled najde
mir v pripovedovanju zgodb in majhnih življenjskih radostih.
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6.0 PRIPOVED
Pripovedovanje je ena od definicijskih lastnosti človeka in subjekta. S tem osmišljamo svet in
sebe, ustvarjamo lastno zgodbo. Ljudje smo, ker pripovedujemo, in pripovedujemo, ker smo
ljudje (Harlamov, Slovenski 55). Frank Kermode pravi, da je pripoved oblikovana po človeku.
Je način urejanja in osmišljanja eksistence. S pripovedovanjem o svojem življenju dajemo
življenju smisel in namen. Zgodba ločuje človeško od nečloveškega (v Harlamov, Slovenski
54–55).
Značilnost modernistične literature je prekinitev s tradicionalnim pripovedništvom. Na ravni
pripovedi je prišlo do fragmentacije ali zabrisa zgodbe. Tekst je organizi ran po načelu
asociativnosti in naključja. Pojavljata se notranji monolog in tok zavesti, ki otežujeta
objektivno upodabljanje sveta. Ta se včasih tudi popolnoma izniči. V jeziku se pojavljajo
nesmiselnosti, opuščanje logične sintakse, ločil ali pa širša metaforizacija in lirizacija
pripovedi. Pogosto ni časovnega razvoja, osnovne strukture zapleta in razpleta dogajanja.
Pripoved je lahko ciklična, kar daje občutek brezčasnosti. Do podobnega učinka pride tudi, če
je zamolčan družbeni kontekst (Harlamov, Slovenski 64–65).
Eden od glavnih pojavov modernistične literature je desubjektivizacija modernega subjekta.
Subjekt je središče zaznave, mišljenja in volje. Ima aktivno naravo v razmerju do sveta in
sebe. V modernizmu subjekt izgublja instrumentalno racionalnost, enotnost, usrediščenost,
svobodno voljo in smisel. Desubjektivizacija pomeni izmaknjenje središča subjekta, manko
trdne in enotne substance, ki jo nadomesti nekaj fluidnega, tok zavesti ali več perspektiv
(Harlamov, Slovenski 55-59). Človeška eksistenca je razvrednotena, nesmiselna in absurdna.
Literarni liki so pogosto amoralni. Subjekt obvladujejo trenutni, iracionalni in nagonski vzgibi
(Harlamov, Slovenski 67).
Pripovedovalec je organizacijsko jedro pripovednega sveta (Schütz v Sosič 50). Je vodič,
konstrukcija in sredstvo, s katerim upravlja avtor. Preko pripovedovalca se da raziskovati
celotno besedilo (Zupan Sosič 50), saj je posrednik in gibalo pripovedi (Enciklopedija teorije
pripovedi, v Zupan Sosič 50). Posredništvo pripovedovalca je razvidno iz komunikacijskega
modela,

kjer resnični

avtor ustvarja implicitnega avtorja, katerega stvaritev je

pripovedovalec. Pripovedovalec posreduje vsebino pripovedovancu. Preko te konstrukcije
implicitni avtor komunicira z implicitnim bralcem in resnični avtor z resničnim bralcem.
Osrednje mesto pri posredovanju ima ravno pripovedovalec (Zupan Sosič 51).
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Resnični avtor → [implicitni avtor → pripovedovalec → pripovedovanec → implicitni bralec]
→ resnični bralec.

Kategorijo implicitnega ali nakazanega avtorja je uvedel Wayne C. Booth v Retoriki
pripovedne umetnosti (1961). Druga poimenovanja so tudi uradni pisar in avtorjev drugi jaz.
Je skupek norm in določitev resničnega avtorja, ki jih imenujemo zelo na široko in
nedoločeno slog, ton ali tehnika. Bistvo je v tem, da se pisatelj kot ustvarjalec ne more skriti
v delu, ne more biti nevtralen in neviden, seveda pa svojih predsodkov ne sme preliti v delo,
ne da bi jih prej temeljito predelal (Booth 68–69). Implicitni avtor je pomemben za določanje
ironije, etične dvoumnosti in manipulacije nezanesljivih pripovedovalcev (Zupan Sosič 52).
Delitev pripovedovalca po zanesljivosti in nezanesljivosti je prav tako uvedel Wayne C. Booth
v prej omenjenem delu.

6.1 Nezanesljivi pripovedovalec

Pripovedovalci modernističnega romana so pogosto nezanesljivi. V odnosu do sveta je
zaznati radikalno ironijo, metafizični nihilizem in relativnost resnic (Harlamov, Slovenski 67).
Te skrajnosti so verjetno povezane z modernostjo kot zavestjo o nestabilnosti, tranzitornosti
sedanjosti in resnice (Harlamov, Slovenski 33). Nezanesljivi pripovedovalci se pojavljajo že
prej, posebno so prisotni v pikaresknih in satiričnih romanih (Zupan Sosič 58).
Harlamov je združil dve tipologiji nezanesljivega pripovedovalca. Prva nezanesljive
pripovedovalce razvršča po izvoru pripovedovalčeve zanesljivosti: vprašljiva moralno-etična
drža, omejena vednost ali osebna vpletenost oziroma čustvena zmedenost. Druga tipologija
jih razvršča glede na izjavno dejanje: presojanje, razlaganje ali poročanje. Združil jih je v tri
tipe nezanesljivega pripovedovalca (Harlamov, Nezanesljivi 36).

Nezanesljivi presojevalec je nezanesljiv zaradi moralno-etične drže, ki je drugačna od
vrednostne lestvice kulture, dobe ali bralca oziroma se drugačnost kaže na ravni teksta kot
celote.
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Nezanesljivi razlagalec ima omejeno vednost. Pogosto gre za otroka ali osebo, ki ima motnje
v duševnem razvoju. Percepcija takšnega pripovedovalca se razlikuje od teksta kot celote ali
družbenega konteksta.

Nezanesljivi poročevalec je osebno vpleten, zelo subjektiven in čustveno zmeden. Njegov
pogled na fikcijski svet je drugačen, kot ga razume bralec, ga podaja kontekst ali besedilo kot
celota (Harlamov, Nezanesljivi 37; Harlamov, Slovenski 69).

Običajno bralec lahko presodi, ali je pripovedovalec zanesljiv ali ne, medtem ko določitev
kategorije ni tako preprosta, saj se le-te pogosto prepletajo med seboj (Zupan Sosič 58). Po
Boothu je pripovedovalec nezanesljiv, če se njegove norme ne skladajo z normami
implicitnega avtorja in implicitnega bralca (Harlamov, Nezanesljivi 34).
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7.0 PRIPOVEDOVALEC V ROMANU DOBRI VOJAK ŠVEJK
Pripovedovalec v Dobrem vojaku Švejku je zelo molčeč, ko pa ni, zna biti piker. Zanimivo je,
da ravno njegov molk v določenih nenavadnih situacijah deluje ironično. Najpogosteje je
opazen na začetku poglavij v krajših uvodih in komentarjih. Včasih ima kar globok uvid v
dogajanje. Vidi na primer tisoče steničjih jajčec v starem naslanjaču (Hašek, Znameniti ravs
234). Po drugi strani pa ne vstopa v glave likov, razen, ko opiše sanje kadeta Bieglerja (Hašek,
Znameniti ravs 61–66). Depersonificirani ali nepoosebljeni subjekt imenujemo tudi skriti
pripovedovalec, ki daje bralcu občutek, da pripoved teče kar sama od sebe (Zupan Sosič 57).
Deluje le kot neprepoznavni napovedovalec glavne zvezde predstave – Švejka. Implicitni
avtor se ravno tako skoraj ne pojavlja v romanu, vendar je razmerje med njim in pravim
pripovedovalcem ustrezno, strinjata se v pogledu na svetu in njune vrednote so usklajene.
Zanimiv je predvsem pripovedovalčev odnos do glavnega junaka, Švejka.
Iz njega se norčuje, opisuje ga kot klovna, vendar se pogosto tudi postavlja na njegovo stran.
Čuti se, da je Švejku naklonjen. Pripovedovalec načeloma stopa v ozadje, odreka se
neposrednemu ocenjevanju. Daje prednost realističnemu podajanju in dejstvom, ki jih
ocenjuje s pomočjo ljudske empirije (Pytlík 43) oziroma s samim Švejkom, ki je
pripovedovalčevo sredstvo in lutka (Pytlík 36). Iz resničnega sveta prek Švejka ponese
probleme vojske, birokracije in režima začinjene z ironijo. Švejk svojega mnenja ne vsiljuje,
kot bi ga pravi pripovedovalec. Niti tradicionalen protagonist ni, saj ni nosilec zgodbe (Pytlík
44), ampak vezni člen med posameznimi epizodami, čeprav ni prisoten čisto v vseh.
Nekateri kritiki (František Buriánek, František Daneš, Radko Pytlík, Jindřich Chalupecký) so
menili, da je Švejk pripovedovalec (Krabsová 26), drugi, da ima psihično bolezen, nekakšno
pripovedovalsko manijo (Hodrová 787). Max Brod ga je povezoval s Sančem Panso (179). Na
to ga napelje pripovedovalec, ki opeva starodavno institucijo vojaškega sluge (Hašek, V
zaledju 209).
Delo se da razdeliti na tri pasove: na glas pripovedovalca, glasove likov in Švejkove
monologe. V pripovedovalčevem pasu je opisan potek dogajanja, neposredno se ocenjujejo
dogodki, pojavlja se ironija. Na tej ravni parodira vojne dopisnike, novinarske članke in
vojaške predpise. Citati in dokumenti, ki so postavljeni v takšen kontekst, nimajo več
informativne funkcije, ampak postanejo znak deformacije in absurdnosti (Pytlík 46).
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7.1 Švejk pripovedovalec
Švejkov premi govor vsebuje na videz nepovezane podatke in zgodbe, takšne, kakršne mu
padejo na pamet (Pytlík 23). Njegove zgodbice imajo shemo anekdote: preprost konflikt
pelje v komično razrešitev (Krabsová 16). Proti tej enostavni shemi nastopita dva argumenta:
epskost in igra pomenov. Igra pomenov v epiki vzpostavlja dinamiko in razplet anekdote
prekrije s komičnimi kontrasti in preobrati. Za Švejkovo pripovedko je značilno kopičenje
zgodb ene na drugo. Nikakor se ne more posvetiti le eni (Jankovič 196). Tudi Švejk prizna, da
je trik njegovega govora v neskončnem pripovedovanju, ko oberlajtnantu Lukašu opisuje,
kako mu uspeva prodajati mešance kot čistokrvne pse. »Glavno pa je tole: ljudem, gospod
oberlajtnant, je treba prigovarjati tako dolgo, da bo kupec že ves zmešan.« (Hašek, V zaledju
222). Točno tako se Švejk prebija skozi življenje. Strokovnjakom se zdi Švejk kot
pripovedovalec verjeten tudi zato, ker pogosto reproducira premi govor oseb, o katerih
pripoveduje. Včasih se pojavlja celo premi govor v treh nivojih. Vselej tudi ohranja značilnosti
pripovedovanja vseh oseb, ki pripovedujejo znotraj njegovega premega govora (Daneš 138).
Čuti se, da ima Švejk potrebo kar naprej pripovedovati in za to okoli sebe ves čas potrebuje
krog poslušalcev ali pa vsaj eno žrtev, ki lahko prenese hudournik pripovedk. Še najbolje
obvlada njegove napade oberlajtnant Lukaš.
Z vidika tedanje dobe je bil Švejk preveč brezizrazen, nezaveden, nerevolucionaren in
nedoločen (Pytlík 43). Kar tedanji literarni kritiki, ki so zavračali vrednost Dobrega vojaka
Švejka, niso vedeli, je to, da predstavlja nov tip romanesknega junaka. V modernistični
literaturi ni bilo več prostora za realistične in psihološke junake, ki so se v glavnem izčrpali do
kraja, subjekt posledično začne razpadati in postane predvsem nosilec ali posrednik funkcije
jezika (Richterová 126). Bistvo Dobrega vojaka Švejka torej ni dogajanje. Roman sloni na
temeljih tisoč in ene Švejkove zgodbice, ki ponazarjajo absurdnost dobe, vojne, avtoritete,
odganjajo višji življenjski smisel in ideale. Življenja najrazličnejših ljudi razdrobi v kolaž
doživljajev, ki jih Švejk predstavi kot svoje »gostilniške pripovedke«. V razdrobljenosti se
skriva smisel. Tudi oberlajtnant Lukaš ugotavlja, da se čar Švejka skriva v formi in ne v
vsebini: »Moj bog, saj tudi jaz često vežem takele otrobe, razlika je samo v obliki.« (Hašek, V
zaledju 217-218).
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Pravi pripovedovalec Dobrega vojaka Švejka je skrit, odgovornost pripovedovanja je raje
preložil na glavnega junaka, ki pa je povsem nezanesljiv. Švejku ne gre zaupati, saj ob
njegovem neskončnem besedičenju bralec posumi, da veliko zgodb naplete iz nič ali pa
močno pretirava. V romanu je kar nekaj primerov, ko se Švejk zlaže ali prikroji resnico,
vendar ne, da bi imel kaj od tega, ampak zato, ker se mu zdi, da se od njega to pričakuje.
Tako na primer prizna, da je simulant in vohun, ker tako želijo od njega. Dobrodušno vsem
ustreže. Kot subjekt tudi nima trdnih temeljev, ne poznamo njegove genološke, kulturne,
biološke ali zgodovinske baze. Kot belo platno (Richterová 128–129) ali avtorjeva lutka se
prilagodi vsakemu kontekstu (Pytlík 36). Včasih deluje kot pretkani zabavljač ali pa kot
nevedni prostak. Bedasto se smehlja, celo kadar mu grozi smrt. Je prebrisan in naiven,
smešen in posmehljiv (Holý 565).
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8.0 PRIPOVEDOVALEC V ROMANU STREGEL SEM ANGLEŠKEMU KRALJU
Booth pravi,

naj

iščemo implicitnega avtorja, če hočemo najti pripovedovalca.

Pripovedovalec v romanu Stregel sem angleškemu kralju je tudi protagonist, saj pripoved
poteka v prvi osebi. Naloga, ki mu jo je postavil implicitni avtor, je spominjanje (Pelán 50). V
resnici ne potrebujemo nobene druge karakterizacije razen priimka Dítě, kar v češčini
pomeni otrok. To potezo lahko pripisujemo implicitnemu avtorju, ki je tu demiurg,
vsemogočni stvaritelj. Janu je dal otročji priimek in majhno postavo, zaradi katerih ga ni
mogoče jemati resno. Iz tega konflikta, ki stoji prav na začetku Janovega »stvarjenja«, je
zgrajena protagonistova pot. Preko njegovega govora sledimo preobrazbi od malega pikola
do pripovedovalca, izmučenega, ampak zadovoljnega z življenjem.
Jan Dítě vse opisuje zelo natančno, vendar je njegova refleksija naivna. Nezmožen je
opazovanja iz daljave (Pelán 53). Na začetku mu prvi šef v hotelu Praga reče, da kot mali
pikolo ne sme nič videti in slišati. Takoj zatem pa mu reče, da mora vse videti in slišati. Mali
Jan ne razume, kaj to pomeni, in vendar se tega drži celo življenje. Vse vidi in sliši, mnoge
najmanjše podrobnosti, da se kar čudimo, kako vseveden je pripovedovalec. Nič videti in
slišati pa pomeni ne imeti vednosti o ničemer, ne presojati. Njegov pogled naj bi nosil v sebi
kritiko Hrabalove pozornosti, ki ne razlikuje. Vsemu se čudi in občuduje, vendar se ne
sprašuje po aktualnem smislu (Pelán 53). Kljub natančnemu rabelaisovskemu naštevanju
(Pelán 35) samega sebe nikoli ne opiše. Psihološko ni zadostno orisan, da bi bil subjekt v
tradicionalnem pomenu besede. Gre za lik brez (izrazitih) lastnosti. Avtorju ne gre za
psihologijo, ampak bolj za motiv poti, ki jo opravi, s čimer se približuje pikaresknemu romanu
(Psotová 21). Zaradi njegove psihološke nedoločenosti je tudi nemogoče vedeti, do kod je
odgovoren za svoja dejanja. Moralna lestvica pripovedovalca in protagonista je nejasna
(Pelán 52). Lastnosti, ki govorijo v prid trditvi, da je Jan Dítě nezanesljivi pripovedovalec, so
psihološka nedoločenost, psihološko nemotivirane pomembne življenjske odločitve,
nezrelost, ki je podobna otroški, in neznana lestvica moralnih vrednot. Nagibam se k temu,
da bi ga označila za nezanesljivega razlagalca, saj čustveno, duševno in konec koncev tudi
fizično ni dovolj zrel za zanesljivo razlaganje dogajanja.
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8.1 Pabitelji

Izraz pábitel je neprevedljiv, saj je besedo Hrabal sam izumil, zato sem jo samo poslovenila v
pabitelj. Pabitelji so nenavadni pripovedovalci in protagonisti, čudaki, ki jih družba odriva na
rob, celo na »smetišče zgodovine«. Pripovedujejo v barvitem, igrivem, ljudskem jeziku, ki v
sebi skriva veliko modrost (Svozil, Česká 571). Hrabal je zapisal, da intelektualci niso merilo
spoznanja in izkušenosti, ker samo nekaj vedo, medtem ko je običajen človek to preživel. Ti,
ki so najnižje na socialni lestvici, mu torej povedo največ (Hrabal, Kličky 44–45).
To so bolj povprečni kot nadpovprečni junaki. Hrabal nikakor ni moralist in pri njem težko
najdemo enostavnega pozitivnega junaka. Ne ukvarja se z njihovo patologijo, ampak se trudi
v njih poiskati nekaj vrednega. Na tragedije se odziva s smehom, ne s sarkazmom in ironijo,
ampak z globokim kolektivnim rabelaisovskim smehom, ki tragedijo relativizira, odkriva
njeno ambivalenco in je ne zamolči (Pelán 33).
Navdih za tovrstne junake je bil njegov stric Josef, po domače Pepin, ki nastopa v nekaterih
pripovedkah kot sklerotičen pripovedovalec zgodb o osvajanju sveta in mladih deklet
(Machala et al 368). Pepin je ekstrovertiran, presenetljivo vitalen čudak. Hrabala fascinira s
svojo patološko verbalno aktivnostjo. Iz Pepinovega govora brez vrednostne lestvice derejo
pripovedke, dialogi, citati in klišeji. Gre za nekakšen nadrealistični asociativni mehanizem
(Pelán 18), ob tem pa mu Hrabal pusti govoriti in le zapisuje. V začetni fazi ustvarjanja se je
imel Hrabal namreč bolj za zapisovalca kot pisatelja. Ker stil izhaja iz pripovedovanja strica
Pepina, ima delno predliterarni značaj (Pelán 19). Po drugi strani pa se ne da spregledati
očitnih vzporednic z načinom pripovedovanja Josefa Švejka, prav tako bebčka izrazito
oralnega značaja, polnega zanimanja za vse okoli sebe, ki dobrodušno, brez želje, da bi
škodil, beza na dan globlje življenjske resnice.

23

9.0 RAZPAD SUBJEKTA
Pojav razpada subjekta oziroma desubjektivizacije v modernističnem romanu je bil razložen
že pod točko 6.0, vendar se mi zdi, da je potrebno lastnosti obeh nezanesljivih
pripovedovalcev vzeti pod drobnogled tudi v tej luči. V modernizmu so se prelomile
določene bistvene točke humanizma. Razmere in odkritja na začetku 20. stoletja so zamajala
idejo o človekovi avtonomnosti (Harlamov, Slovenski 54). Za literarni modernizem je značilna
zavest o nestabilnosti ter tranzitivnosti sedanjosti in resnice. Je obdobje konstantnih
sprememb, kar privede do naraščajoče tesnobe (Harlamov, Slovenski 33–36). Modernistični
subjekt tako izgublja racionalnost, enotnost, svobodno voljo in smisel. Odgovarja na počutje
sodobnega človeka v turbulentnih časih. Posledica je decentraliziran lik brez (trdnih in jasnih)
lastnosti, v skrajnih primerih se enotna perspektiva razlomi v večperspektivnost. Tudi ironija
izhaja iz odtujenosti. (Harlamov, Slovenski 57–59).
Vse, kar pripovedovalec razkrije o Švejkovi zunanjosti, je to, da ima bebav obraz z
dobrodušnimi očmi. Ne vemo niti, koliko je star. Najbolj splošno sprejeto zunanjo podobo z
debelušnim in okroglim obrazom, ki spominja na Jaroslava Haška, je ustvaril ilustrator Josef
Lada. (Holý 565). Švejk je predvsem govor in ne toliko junak romana. Ne moremo ga dojeti,
ves čas se izmika, saj se neprestano prilagaja zgodbicam in situacijam (Chalupecký 187).
Njegov osnovni princip je slepo izpolnjevanje ukazov in upoštevanje pravil, torej se ravna po
kontekstu v danem trenutku. Zato se zdi, kot da je njegovo ravnanje spremenljivo in
nepredvidljivo. V resnici pa le mehanično izpolnjuje klišeje. Nepredvidljivost reakcij je dana z
absolutno predvidljivostjo na osnovi kodiranih pravil obnašanja. Richterová to imenuje
tavtološka predvidljivost in predstavlja pomemben vir komičnosti pri Švejku (133). Do zmede
pride, ker Švejk nima osnovnih temeljev. Ne poznamo njegove preteklosti, izobrazbe ali
družine. Občasno v kakšni od pripovedk omeni drobce, ki bi lahko odgrnili skrivnost njegove
osebnosti, vendar zaradi očitnega pretiravanja in nenehnega spreminjanja dejstev bralec raje
vse, kar Švejk izusti, vzame z rezervo. Lahko je racionalen in absurden, obenem lojalen in
izdajalski ali prijateljski in brezčuten. Vse je odvisno od konteksta (Richterová 128-129).
Bralca dodobra zmede tudi Švejkovo pomanjkanje psihološke koherence. Švejk na primer
razglaša, da načrtuje pobeg, ko pa se mu ponudi priložnost, je nikoli ne izkoristi. Ko teče
beseda o Švejku, ga po navadi označujejo za bebca, vendar je za njegovo inteligenco ravno
24

toliko dokazov kot za bebavost. Kategorija bebavosti tudi Švejka ne razlikuje od ostalih.
Implicitni avtor namreč ne skopari s podobami vsesplošne neumnosti. Vse v romanu je
bedasto: vojna, monarhija, oficirji in vojaki. Neumnost se ne pojavlja v kontrastu do
nekakšne normalnosti, zato postane v svetu Dobrega vojaka Švejka univerzalna. Neumnost
ima v romanu močan potujitveni učinek (Richterová 128–129).
Tudi Jan Dítě, junak romana Stregel sem angleškemu kralju, ni izrazito okarakteriziran. Ima
pšenično svetle lase in telečje modre oči. Je nizke postave in deškega videza. Svoj
primanjkljaj moškosti poskuša kompenzirati z modnimi dodatki (z dvignjenimi podplati in
kravatami), obnašanjem in materialnimi dobrinami. Je brez značaja in izrazitih lastnosti. Na
svet gleda kot naiven otrok in čustva vedno doživlja, kot bi bilo prvič (Adámková 49). Zaradi
oportunističnih dejanj bi lahko veljal za negativen lik, vendar njegova nedolžna osebnost pri
bralcu izniči takšen učinek. Jan ne želi le opisovati sveta bogastva iz prvega predvojnega dela
romana, postati hoče tudi stvaritelj, demiurg pravljičnega sveta razkošja, ljubezni, mladosti in
karnevalskega veselja, ki ga občuduje pri bogataših. Zdi se mu, da bo cilj dosežen, ko bo
bogat hotelir (Pelán 53). Neverjetno ga navdušujejo oblike, vsebina pa ne. Oblike lahko živijo
nespremenjene samo tam, kjer se je zaustavil čas. Hitri tok zgodovine in rušilna druga
svetovna vojna stalnosti ne dopuščata. Ko nastopi čas novih ritualov, se jim Jan podredi, ne
da bi razumel njihove vsebine. Rituali se vsiljujejo od zunaj, zato se nenavadno deformirajo.
Prej je ženskam prekrival trebuhe z rožami, pozneje mu nacistični zdravniki pregledujejo
spermo, ali je dovolj dobra za obredno oplojevanje v ritmu Nibelunš kega prstana (Pelán 53).
Zadnja lastnost, zmožnost, da se prilagodi bizarnim ritualom in formam, vzpostavlja jasne
vzporednice s Švejkom. Oba se znajdeta v skrajnih situacijah in se jim prilagodita. Kontrast
med situacijo in govornim odzivom obeh junakov proizvede komiko, ki razkrinkava situacije
kot bizarne. Švejk in Jan namreč nista zavestna šaljivca, komiko ustvarja implicitni avtor, ki ju
načrtno potisne v temu namenjene situacije.

9.1. Pripoved kot pogoj za obstoj
Če Josef Švejk ne bi pripovedoval, tudi obstajal ne bi. Je nenavaden protagonist, ki sloni le na
svoji pripovedi, in vendar je zelo trden in verjeten. Po interpretaciji Daniele Hodrove je Švejk
lik-hipoteza, saj mu manjka konkreten opis. Poznamo like-hipoteze, ki so bližje polu subjekta.
To so liki, ki nikoli ne izgubijo identitete. Gre za potepuhe, tatove in čarovnike, torej osebe na
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robu družbe, katerih karakterizacija je osnovana na stereotipih (595). Podobni liki se
pojavljajo v pikaresknih romanih, kjer je prikazana življenjska pot potepuha ali razbojnika in
njegovo služenje različnim gospodarjem. Posamezna doživetja sestavljajo satirično sliko
družbe, v kateri je lik z roba družbe živel (Cuddon in Habib 534). Drugi tip lika-hipoteze se
pomika bližje k objektu. Lik je zreduciran na zunanjost brez človeških lastnosti in postane
govoreča lutka (Hodrová 595). Strinjam se s tem, da je Švejk v bistvu lutka v rokah
pripovedovalca, vendar ne bi šla tako daleč, da bi njegov pogled - tako kot Hodrová - označila
za »ne sodelujoč«. Švejk res mogoče motri dogajanje z nekakšno ironično distanco, ampak
drugi bolj »sodelujoči«, bolj trdni liki, na primer oberlajtnant Lukaš, močno reagirajo na
Švejkovo prisotnost in še bolj na njegovo modrovanje. Švejk je izrazito ekstrovertiran
pripovedovalec in vedno pripoveduje večjemu ali ožjemu krogu ali pa vsaj enemu poslušalcu.
Le enkrat v romanu Švejk nima poslušalcev in sicer, ko sam sebi zamrmra, da je lajtnant Dub
polprdež (Hašek, Znameniti ravs 182). Kljub temu, da se o svojih dejanjih ne sprašuje, da
deluje kot da nima svobodne volje, vseeno močno vpliva na potek dogajanja. Tako na primer
zaradi kraje sobnega pinča oba, Švejka in Lukaša, pošljejo na fronto.
Pri Švejku gre za skoraj popoln razpad subjekta, nima opredeljene zunanjosti in osebnosti.
Njegova svobodna volja je vprašljiva, vendar je ravnanje vedno v skladu s kontekstom in
kadar je situacija absurdna tudi on nanjo odgovori z absurdno gesto, kar je izraz
samoohranitvenega nagona v norem svetu. Švejkovo pripovedovanje je predvsem posebna
oblika subjektove avtorefleksije. Za vsak primer iz resničnosti pozna zgodbico, ki je morda
izmišljena. Vedno najde povezavo, kontinuiteto in ponavljanje v svoji brezmejni domišljiji.
Nelogičnost birokratskega in vojaškega aparata, grozote vojne sprejema kot nekaj
samoumevnega in znanega. Razume, da mora biti tako in nič drugače, kadar se zlomita
humanost in človeško dostojanstvo.
Pripoved pri Hrabalu ni samo odsev življenja, ampak je glavna aktivnost, ki pogojuje obstoj
pripovedovalčevega lika. Kot pri Šeherezadi pripoved odloča o življenju in smrti (Pel án 34).
Bralca ne pretrese, da se je zgodilo to in ono, temveč to, da se toliko dogaja. Neizčrpno
pripovedovanje pomeni neizčrpno življenje (Pelán 35). V predvojnem brezskrbnem času je
Jan nedolžen in radoveden pripovedovalec, vendar brez samozavesti in samorefleksije.
Pripoved prekrije z izjemno natančnim opisovanjem in neprekinjenim naštevanjem, kar sta
značilnosti prostega toka pripovedi in njegove nedisciplinirane in infantilne osebnosti.
Težišče Hrabalovega pisanja je bralec, kar se vidi v nestabilnosti pripovedovalca, odsotnosti
26

njegovega komentarja. Posledica je migracija pomensko nedoločenih motivov. Pripoved je
decentralizirana in razpršena. Pripovedovalčeve metafore imajo le značaj ornamenta in ne
okvirjajo pripovedi (Češka 288–289). V zadnjem poglavju se Jan končno osvobodi vseh
ritualov, odpove se preteklosti, ne sprašuje se o prihodnosti in končno zaživi v sedanjosti.
Zadnji smisel njegove eksistence je pripovedovati prebivalcem odmaknjene obmejne vasice,
ki ga hodijo poslušat v gostilno. Zgodba malega izobčenca dobi smisel s tem, da je bila na
koncu zapisana. Pripovedovanje je torej bolj pomembno od pripovedovalca (Pelán 54).
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10.0 GOSTILNIŠKA PRIPOVEDKA
Dobri vojak Švejk v literaturo uvaja gostilniško pripovedko. Baje je Hašek zgodbe najprej
pripovedoval poslušalcem v gostilnah, da bi videl, kako pripoved učinkuje. Naslednjič je
zgodbo pripovedoval drugače, z drugačnimi podrobnostmi (Pytlík 42). Značilnosti
avtorjevega stila so lahkotna improvizacija, groteskno pretiravanje, plebejski pogled od
spodaj, groba realističnost (Holý 504), otroška razpuščenost, naivnost in neposrednost (Pytlík
32). Retorika se spreminja v blebetanje in splošno sprejeti ideali v nesmisel (Holý 504). To je
izraz velikanske fantazije, ki ne priznava tradicionalnih omejitev. Permanentna oralna
gestikulacija je tisto, kar povezuje Haška in Hrabala. Vsako poglavje romana Stregel sem
angleškemu kralju se začne z »Dobro pazite, kaj vam bom zdaj povedal.« Vsako se zaključi z
»Vam je dovolj? S tem bom za danes končal.« Tako pripovedovalec v trenutku naveže stik z
bralcem in vzpostavi glavno značilnost pripovedi – karakter gostilniške pripovedi, prosti tok
misli in spominov protagonista (Machala et al. 454). Ni znano, da bi Hrabal zgodbe najprej
pripovedoval v gostilni. To nameni protagonistu Janu v zadnjem poglavju, ko zahaja v
gostilno in vaščanom pripoveduje neverjetne zgodbe ter jim razlaga svojo filozofijo (Psotová
23). Gostilniška pripovedka je po navadi del širšega konteksta, debate ali zabave. Nakazuje,
da se pripoveduje vedno v gostilni, vendar se pri Hrabalu pogosteje pripoveduje v delovnem
okolju oziroma kjerkoli se ljudje družijo. Nujno je zagotovilo, da je zgodba resnična (Pelán
34–35), zato Josef Švejk, ki pripoveduje o svojih znancih ali znancih znancev, vključi majhne
podrobnosti, kot na primer, kje ta oseba stanuje. Tendenca pa deluje tudi širše, zato je Hašek
v zaključni besedi k prvemu delu opisoval odziv krčmarja Palivca in feldkurata Katza na
roman. Krčmar Palivec je ponosen, da je prikazan kot prostak, Katz pa je zgrožen nad lastnim
opisom (Hašek 267–269). Hrabalov roman je napisan, kot da gre za spomine, in s tem
ustvarja navidezno avtentičnost.

10.1 Jezik

Pripovedovalec Jan Dítě se izraža z dolgimi priredno zloženimi povedmi. Stavki so povezani z
veznikoma in ter ampak. Ta način pripovedi je do skrajnosti prignan v Hrabalovi noveli
Nadaljevalni plesni tečaj za starejše, ki je v bistvu sestavljena iz ene same, vedno znova
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povezane in neskončne povedi (Holý 795). V Švejkovi govorici je polno odvisnikov z veznikom
da, ki si sledijo drug za drugim (Daneš 137). Kadar modruje (in to počne kar pogosto),
uporablja veznika če bi in ko bi. V pripovedi obeh romanov lahko zaznamo stavčne tvorbe, ki
niso značilne za govor, na primer deležja, ali pa nenaraven ritem, ki nastane zaradi
prevladujočega priredja (Chalupecký 186).
Hrabal je po zgledu Haška še bolj približeval govorno dikcijo literarni stilizaciji. Povedi so
polne vrinjenih stavkov. Nakopičeni so oziralni stavki, zato vse skupaj deluje neorgansko
(Pelán 38). Sled prvega ustvarjalnega vzgiba se pozna v jezikovnih in nejezikovnih elementih.
Kaže se v sekanju in množenju rem, ki se vse navezujejo na eno temo. Tudi teme se zelo hitro
menjajo. Sorodnost z govorom je jasna v dolgih odsekih, ki niso skladenjsko logično urejeni.
Hkrati pa zaradi ritmične stilizacije govoru tudi niso podobni. (Jankovič 94).
Švejkova pripoved ima intonacijo, razvlečenost in potek nevezanega gostilniškega blebetanja
(Pytlík 30). Vendar to ni samemu sebi namen. Parodija izhaja iz kontrasta različnih jezikovnih
ravni. Banalnosti in jezikovni klišeji postanejo zaradi parodije čudni in poetizirani. Izpraznjeni
pomeni so aktualizirani s komičnim prevrednotenjem. Tako to ni več samo kritično i n
satirično zrcalo, ampak že nova podoba resničnosti (Pytlík 32). Resničnost lahko svobodno
zadiha šele rešena prazne komunikacije, fraz in klišejev (Pytlík 30).
V Dobrem vojaku Švejku so dialogi polni pogovorne češčine, vulgarizmov, birokratskega in
vojaškega jezika, avstrijske nemščine, poljskih in madžarskih izrazov (Holý 565). Ko je roman
izšel, je njegova dikcija delovala ljudem vulgarno in primitivno. Če pa se osredotočamo
predvsem na jezik, ugotovimo, da se izmenjujeta visoko stiliziran literarni jezik in pogovorni
ljudski jezik (Chalupecký 186). Jezikovna pestrost je mnogo večja kot v romanu Stregel sem
angleškemu kralju predvsem zaradi specifičnega vojaškega okolja, več likov različnih
narodnosti in premikanja prostora dogajanja izven območja Češke.
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11.0 KOLAŽ IN AVTOMATSKO PISANJE
Tehnika kolaža in montaže predstavlja dekonstrukcijo klasične pripovedi (James 265).
Hrabalova perspektiva je bila, da mora umetnost po drugi svetovni vojni odgovarjati in
reflektirati zgodovino. Kolaž je bila zanj najprimernejša oblika za izražanje etično
problematičnega odnosa med moderno umetnostjo in realnostjo (James 272).
Poleg nadrealizma je na Hrabala vplival tudi kubizem. Na nadrealizem se navezuje bolj v
postopkih kot v vsebini, saj ne priznava vloge nezavednemu in alternativnim svetovom. V
smislu vsebine je bolj zavezan kubistični tradiciji, torej surovemu realizmu in verbalnemu
ready made. Zanimalo ga je avtomatsko pisanje, ki se pojavlja že v njegovi zgodnji liriki,
vendar bolj jasno in modificirano pozneje v povezavi z nereguliranim tokom pripovedi. V
sedemdesetih letih tehniko izpopolni do kolažne kompozicije in pisanja na mah (»alla
prima«). (Pelán 9–10). Na koncu romana Stregel sem angleškemu kralju je zapisal, da je pisal
na razbeljenem pisalnem stroju in zaradi sončne svetlobe niti ni videl tipk. »Tistega
poletnega meseca, ko sem tole pisal, sem živel pod vtisom "umetnega spomina" Salvadorja
Dalija in Freudovega "ukleščenega afekta, ki si daje duška v govoru"« (Hrabal, Stregel 159).
Značilnost avtomatične pripovedi so zelo dolge povedi, ki se med seboj ločijo nemalokrat s
tremi pikami, tehnika kolaža in fragmentarna pripoved.
Jaroslav Hašek je uporabljal tehniko kolaža tudi izven literature. Ko je bil urednik
poljudnoznanstvene revije Svet živali, je objavljal članke o nenavadnih živalih, ki v resnici
sploh niso obstajale. Članek je vedno spremljalo tudi slikovno gradivo, na primer fotografija
velikanskega angorskega kunca, z ušesi večjimi od človeka. Fotografije so narejene s pomočjo
fotomontaže in tehnike kolaža. Rezultat so nenavadne in fantastične podobe (Richterová
126). Podobno tudi pripoved v Dobrem vojaku Švejku skače s podobe na podobo. Pri
povezovanju motivov ni kavzalnosti, pač pa kontrast nepovezanih in nesorodnih prvin.
Prisotni so ostri rezi med motivi, ki se potem kljub nasprotju povezujejo, vendar kontrasti
nimajo značaja spopada ali deformacije. Iz teksta vstajajo na videz nenamerno in postajajo
metaforična podoba kaotične pretrganosti, simbol absurdne resničnosti, tj. sodobnosti
(Pytlík 47). Tehnika kolaža se v Dobrem vojaku Švejku najbolje vidi v citatih in dokumentih
umeščenih v kontekst, ki jih parodira in jih s tem razkrije kot praznino polno visoko zvenečih
fraz in klišejev (Pytlík 46).
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12.0 ODNOS DO VOJNE
Prva svetovna vojna je sledila italijansko-turški vojni in balkanskim vojnam. Hašek je čutil, da
se nekaj pripravlja. Vedel je tudi, da misel na razpad avstrijske monarhije Čehom vzbuja
veselje, zato je tragiki primešal humor (Pytlík 36–37). Hašek prikazuje cel spekter vojaške
hierarhije, od navadnih pešakov pa vse do generalov. V uvodu postavlja navadne vojake ob
bok generalom velikih bitk, ki so se tako trudili priti v časnike in šolske čitanke. Prostake
vrednosti še celo višje, saj se zaveda, da vojni napori slonijo na navadnih vojakih (Hašek 7).
Že pred vojno Hašek piše o nasprotju med vojskovodji z napoleonskim kompleksom in
milijoni ljudi, ki so samo »kanonfuter« (Pytlík 38). Do oficirjev je Hašek nemalokrat že kar
zloben. Obrsta Friderika Krausa von Zillerguta na primer opisuje kot velikega bebca, ki je
poznal mnogo vplivnih ljudi. Bil je krvoločen in maščevalen in hitro je napredoval (Hašek, V
zaledju 255). Značilno je, da bolj kot je oficir zabit, višje bo prilezel. Ko nekdo znori, ga
nemudoma premestijo v vojno ministrstvo (Hašek, Znameniti ravs 28). Generalmajor v
domačnem odnosu med podrejenimi in nadrejenimi vidi širjenje nevarnih demokratičnih
načel. Meni, da se podrejenost lahko vzpostavlja samo s strahom. Vojaku ni dovoljeno
samostojno razmišljati (Hašek, Na fronto 277). Celo v nebesih obstaja subordinacija.
Pripovedovalec se za kratek čas preseli v sanje kadeta Bieglerja. V njih se pred nebeškimi
vrati prerivajo invalidi. Geslo za vstop v nebesa je für Gott und Kaiser. Angelski rekruti se
učijo kričati aleluja. Bog je nameščen v cesarsko-kraljevem božjem generalštabu (Hašek,
Znameniti ravs 61–66). Prikazano je zavajajoče delovanje propagande v času vojne. V
časopisih pišejo o velikih zmagah in nemških izumih, ki mesta bolje mečejo v zrak (Hašek, Na
fronto 276).
Kljub prevladujočemu tonu ironije, ki ji nič ni sveto, prikazuje tudi žalostne plati vojne. Bližje,
kot je Švejk fronti, bolj temačno postaja vzdušje. Opisana je pokrajina, razorana od bomb. V
kotanjah so predmeti, ki so jih vojaki pustili za seboj: čajniki, lonci, torbice za patrone,
obveze, vata, pločevinasta kahla – kot gradivo za arheologe bodočih stoletij (Hašek,
Znameniti ravs 180–181). Vedno več je primerjav vojakov s klavniško živino in fronte s
klavnico. Pripovedovalec se sprašuje, za kakšne kosti gre, za človeške ali kosti klavne živine,
ki bi jih morali po ukazu pošiljati iz poljskih kuhinj v zaledje.
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Vojna sama po sebi ni zbanalizirana, medtem ko vojna kot zgodovinski dogodek je. V
povezavi z vsakdanjo banalnostjo nima več smisla. Zgodovina postane nesmiselna zunanja
sila, ki posega v življenja z nečloveškimi in abstraktnimi simboli (Pytlík 29). Velik preobrat v
prvi svetovni vojni se je zgodil, ko je Italija napovedala vojno Avstro-Ogrski. Ob tem je prva
stvar, na katero vojaki pomislijo, ali bo zato manj hrane. Vojaki se najraje pogovarjajo o
hrani, kot da bi se od tega lahko nasitili. Najmanj priljubljena tema je politika, in to celo v
oficirskih krogih. Bolj ko se bližajo fronti, bolj so lačni in umazani. Če se človek znajde v
mejnih situacijah, pač ne bo filozofiral o abstraktnos tih, ampak se bo posvečal svoji prebavi
in si trebil uši. Samo lajtnant Dub se poskuša pogovarjati o politiki, a to nikogar ne zanima. Še
naprej se pogovarjajo o hrani (Hašek, Znameniti ravs 90–91).
Tudi Hrabala zanimajo majhne osebe, preprosti ljudje. Jan Dítě je fizično in mentalno
majhen. Njegov svet je majhen. Kljub temu, da si želi priti visoko, njegov pogled ne zajema
veliko, je zelo ciljno usmerjen. Vendar je v času, kakršna je druga svetovna vojna, to lahko
tudi nevarno. Ne razume širšega smisla druge svetovne vojne. Prepušča se impulzom. Zaljubi
se v Nemko v času, ko bi moral skupaj z drugimi zavednimi Čehi stopiti v bran svoji deželi. Ko
se poroči z njo in od blizu vidi nacistično mentaliteto, se mu zdi nenavadna in včasih
neprijetna, ampak se ne sprašuje, zakaj je tako, in od Lize, ki fanatično podpira nacizem, se
nikoli ne odvrne. Drugo svetovno vojno Hrabal predstavlja v nekem spektru, ki ni prisoten v
časnikarstvu in politiki. Prikazuje jo s pomočjo globokega sočutja do posameznih človeških
usod. Opisuje, na primer, kako se nemški vojaki morda zadnjič poslavljajo od svojih deklet,
invalide, ki so se vrnili iz vojne, grozo moškega, ki je bil zaprt deset let, ob spoznanju, da so
Nemci požgali njegovo rodno vas Lidice.
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13.0 ODNOS DO AVTORITET IN REŽIMA
Smeh, še posebej kot posledica črnega humorja, je bil pogosto način upora proti avtoritetam
in režimu ali kakršnemukoli redu nasploh. Da je potrebno kdaj red tudi porušiti, so se
zavedali že v arhaičnih kulturah. Primer so starogrški praznik Kronosa, rimske Saturnalije in
srednjeveški praznik norcev, ki se je ohranil vse do 16. stoletja. Tradicija se do danes
nadaljuje v obliki karnevalov. Bistvo teh praznikov je bilo parodiranje avtoritet in splošna
osvoboditev od vseh pravil, torej nered, ki lahko nastane samo, če je pred tem obstajal
nekakšen red. Ni bistvo toliko v rušenju reda, temveč v njegovi obnovi (Chalupecký 182–
183). Koncept karnevala v literaturi je razvil Mihail Bahtin. Vrhunec karnevalskega
razpoloženja je videl pri Rabelaisu, ponovno se pojavi v času romantike, vendar v novi
podobi. Smeh se tedaj spremeni v hladno ironijo in sarkazem (v Chalupecký 182), ki sta tudi
stalnica modernega humorja. Dadaisti sprva izhajajo iz prvinskega veselja in radostnega
humorja, ki sčasoma postane zmešan in absurden (Chalupecký 183). Zaradi dobrodušnosti
Švejku ne moremo pripisati čistega, hladnega sarkazma. Švejk nikakor ni temačni in živalski
kralj Ubu, kljub temu, da sta oba norca, ki nastavljata ogledalo svetu (Pytlík 37).
Hašek pa vendar Švejka ni postavil v grozečo situacijo kot nemočnega človeka. Švejk pod
pritiskom birokracije in avtoritete obstane, zna si rešiti kožo. Proti togemu mehanizmu se
bori z ustvarjalnostjo komičnih pripovedi. Roman tako presega protest proti vojni. Z
neuničljivo in osvobajajočo silo smeha premaguje fraze in prazne ideje, nesmiselne institucije
in sisteme (Holý 565–566). Absurdnost obstaja le v stanju togosti. Če jo začne pisatelj
premikati z logično analizo ali komičnim pretiravanjem, v trenutku razpade (Pytl ík 26).
Avstro-ogrska monarhija je bila država, ki je visela na tenki vrvici preživele ideologije in
klišejev. Hašek jih razreši nedotakljivosti. Iz propagandnega konteksta jih ponese na realna
tla, kjer se sesujejo v prah. Boj do zadnjega diha je militantna ideologija vedno slavila kot
vrhovno vrednoto dobrega vojaka in temu se Švejk goreče pokorava. Pogosto ponosno
govori, da bi dal življenje za cesarja. Podobna požrtvovalnost je očitno veljala tudi za
Jaroslava Haška, ko je bil komisar v Rusiji. Neka tovarišica iz Sibirije je izjavila: » ne enega,
ampak deset življenj, če bi jih imel, bi z veseljem žrtvoval … In jaz temu verjamem
dobesedno. To je namreč že velikokrat tudi dokazal.« Semantičen nesmisel je sumljivo
podoben tistim, ki se pojavljajo tudi v romanu. Izjavo je leta 1923 v svoje priporočilo Haška
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bralcem vključil Ivan Olbracht. Tedaj se nikomur ni zdela nenavadna, saj je ideološko
ustrezala bralcem časopisa Rdeča pravica (Rudé právo). V Dobrem vojaku Švejku je veliko
ideoloških floskul. Semantična slepota je v korelaciji s kategorijo neumnosti, smeh pa je
potem organska reakcija na šok, ko bralec vidi resnico (Richterová 130–132). Švejk je na
primer sodno komisijo pozdravil z vzklikom: »Gospodje, naj živi cesar Franc Jožef I!« (Hašek,
V zaledju 42). Takšno obnašanje je v danih okoliščinah (v uradnih prostorih sodne komisije,
pod cesarjevim portretom in v času vojne) povsem ustrezno, ni pa pogodu komisiji, ki
domneva, da se Švejk norčuje in bistroumno simulira bebavost, medtem ko je v resnici
bedasta ideologija. Roman obstaja v vesolju zrcal, kjer neumnost ne prepozna same sebe.
Švejkov okrogli obraz je zrcalo, v katerem odseva neumni sistem (Richterová 132–137). Švejk
tako s svojo neprimerno gorečnostjo pripravi uradnike in nadrejene do besa. Ob tem pa
nenamerno prikazuje vojno mašinerijo (Holý 565) in okostenelo avstrijsko monarhijo ter
njuno nesmiselnost v neštetih podrobnostih (Holý 565). Pomembni simboli in avtoritete so
omalovaževani z bližino vsakdanjih banalnosti (muhe, ki serjejo po portretu cesarja) (Pytlík
23). Roman opisuje delovanje avstrijske birokracije, milijonov naredb, okrožnic, navodil pod
skupnim imenom birokratske navlake, ki ocenjuje stopnjo lojalnosti državljana (Hašek, Na
fronto 316). Švejk se norčuje tudi iz verskih obredov. Nekaj časa je njegov nadrejeni vojaški
duhovnik feldkurat Katz, mož, ki je večino časa pijan in v posvetnost zabrede tako globoko,
da bere celo Boccacciev Dekameron (Hašek, V zaledju 180). Feldkurat Katz, duhovnik, ki ne
verjame v boga, je simptom brezbožne družbe. Odsotnost ali celo smrt boga pri Nietzscheju
in Dostojevskem pomeni, da človek nadomesti boga. V Dobrem vojaku Švejku do tega ne
pride. Oficirje in tudi cesarja, ki so novi bogovi militantne ideologije, glavni junak skozi svojo
pripoved uspešno razkrinkava. Švejk se sveta ne trudi spreminjati, saj se ga niti ne da.
Vrednote, sistemi in institucije razpadajo, razum in morala ne veljata več, dobro in zlo,
neumnost in modrost si postanejo enakovredne (Chalupecký 187).
Razpadajoča Avstro-Ogrska je oddajala nenavadno trohnečo atmosfero, ki so jo zaznavali
mnogi pisatelji, med drugim tudi Franz Kafka in Robert Musil. Slednji je za domovino izumil
izraz Kakanija. Gre za državo, ki ima liberalno ustavo in klerikalno vladavino, kjer si na videz
svoboden, vendar v resnici nisi (Chalupecký 178). Bralec se niti ne čudi Švejkovim vragolijam,
ampak tej nenavadni birokratski in okosteneli državi, v kateri ne veš ali bi se smejal ali jokal.
Hašek se je tako v romanu Dobri vojak Švejk lotil nič kaj preveč zabavne situacije s
humornimi prijemi.
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Hrabalov Jan Dítě po drugi strani nima tako zelo močnega občutka za družbeno situacijo.
Medtem ko se zdi, da Švejk ponosno igra svojo vlogo v kaotični deželi Kakaniji, je Janov
odnos do sveta povsem nedolžen in otročji. Skozi cel roman se pridno podreja družbenim
normam, misleč, da se bo tako povzpel po družbeni lestvici. Nadrejeni so zanj bogovi.
Opisuje vse, tudi njihove slabosti, vendar nikogar ne obsoja, nikomur nič ne zameri ali
kritizira. Kjer bo gospodar, tam bo služil. Njegovo služenje pa vseeno ni prikazano negativno.
Njegove sanje niso smešne. V želji, da bi postal milijonar, je nekaj lepega in nedolžnega. Celo
ko postane hotelir, je njegova želja služiti (Pelán 52). Kot majhen otrok, ki šele spoznava svet,
se s svojim vsevidnim opazovanjem uči, kako postati bogataš. Ugotavlja, da imenitni
gospodje hodijo k prostitutkam (Hrabal, Stregel 7), zato jih začne posnemati, zatem odkrije
moč denarja, ki ti kupi vse in vsakogar (Hrabal, Stregel 11). Spozna, da ljudje drugače ravnajo
z njim, če je oblečen v drage obleke (Hrabal, Stregel 70). Pred drugo svetovno vojno, ko se
napetost stopnjuje, se prijavi v vojsko, vendar ga zavrnejo, ker je premajhen, potem se začne
učiti nemško, gleda nemške filme in bere nemške časopise (Hrabal, Stregel 81). Vedno znova
se prilagaja, se rine naprej, včasih pa ga tudi zapeče ves t zaradi oportunizma. Razmišlja celo,
da bi se obesil. Pustil se je pregledovati nacističnim zdravnikom, medtem ko so pobijali češke
patriote, poročil se je z nacistko in prepeval Die Reihen dicht geschlossen, medtem ko so
ljudje trpeli, in boji se, da ga Čehi ne bodo nikoli več sprejeli, saj je kolaborant (Hrabal,
Stregel 103). Kar se tiče vprašanja kolaboracije, Hrabal do Jana nikakor ni popustljiv.
Nacističnim ritualom se naposled upre kar Janovo telo, saj sprva z Lizo nikakor ne moreta
spočeti otroka, potem pa se še rodi prizadet. Ker se Jan poskuša dvigniti z roba družbe, ni
čisto tipičen Hrabalov junak, pabitelj, ampak bolj junak pikaresknega romana, vendar nima
izrazitih in nenavadnih lastnosti, značilnih za ljudi z roba družbe. Ko se junak začne
spreminjati, je vedno več povezav z Biblijo, še posebej z Novo zavezo. Galunsko jezero, polno
pohabljenih vojakov, primerja z Galilejskim jezerom in tudi s sveto reko Ganges (Hrabal,
Stregel 105). V taborišču za milijonarje odkriva preprosto srečo, ko hrani golobe. Ima jih za
poslance nebes in sebe za njihovega svetnika. Svoja odkritja primerja s spreobrnjenjem
svetega Savla (Hrabal, Stregel 131). Med zadnjo večerjo v taborišču za milijonarje na steni
visi slika zadnje večerje. Milijonarje primerja z apostoli. Vsi skupaj doživijo razsvetljenje, ki
očitno vpliva na Janovo odločitev, da izstopi iz družbe (Hrabal, Stregel 134–135). Temu sledi
bolj meditativen in umirjen del romana, kjer se Jan osvobodi pritiskov avtoritet.
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14.0 ZAKLJUČEK
Literarni kreaciji Jaroslava Haška in Bohumila Hrabala se stikata že v življenjskih filozofijah
obeh pisateljev. Jaroslav Hašek je črpal iz potovanj po tujih deželah, boemskega življenja in
vsega, kar hodi po robu družbe. Bohumil Hrabal ni bil boem, vendar se je trudil živeti
neponarejeno življenje. Prvi vir navdiha je bil njegov stric Pepin, neumorni in ustvarjalni
pripovedovalec iz Hrabalovega otroštva. Drugi vir pa, ravno tako kot pri Hašku, rob družbe,
saj je dolgo časa opravljal najrazličnejša težka in slabo plačana dela, kjer je spoznaval ljudi
brez formalne izobrazbe, a z neverjetnim praktičnim poznavanjem življenja.
Obe deli se dotikata pomembnih zgodovinskih dogodkov. Dobri vojak Švejk obravnava čas
prve svetovne vojne. Roman Stregel sem angleškemu kralju se dogaja pred, med in po drugi
svetovni vojni. V prvi polovici 20. stoletja z dvema grozljivima svetovnima vojnama, novimi
ideologijami in globalizacijo se v modernem človeku pojavi zavedanje o spremenljivosti in
nestabilnosti sveta ter relativnosti resnice. Literatura se na pretres odzove s prekinitvijo
klasične pripovednosti, subjekt se odtuji, pojavi se tok zavesti, opuščajo se logična sintaksa in
ločila. V pripovedi postane pogost nezanesljivi pripovedovalec.
Pripovedovalec v Dobrem vojaku Švejku je izrazito neopazen. Deluje kot gibalo, ki občasno
ustreli kakšno opazko. Zasenči ga protagonist Josef Švejk z neumornim pripovedovanjem
zgodbic, ki se nalagajo druga na drugo, se osvobajajo, prepletajo in ustvarjajo kolaž podob,
kaos modernega sveta. Pripovedovalec v romanu Stregel sem angleškemu kralju Jan Dítě je
obenem tudi protagonist. Pripoveduje, kot da bi našteval, vendar ne našteva predmetov,
ampak dogajanje. Jan je nezanesljivi pripovedovalec oziroma, natančneje, nezanesljivi
razlagalec, saj zaradi podrejenosti in nerazvitosti spominja na otroka. Tudi njegov pogled je
majhen in nedolžen. Če primerjamo oba protagonista, opazimo, da manjkajo konkretni opisi
značaja, osebnostna prepričanja, trdni kulturni in genološki temelji. Pri Švejku manjka celo
konkretna zunanja podoba, medtem ko je Janova prikazana kot popačeno infantilna.
Nezanesljiva pripovedovalca sta torej podvržena tudi desubjektivizaciji. Oba obstajata
predvsem na podlagi svojih pripovedi, to je glavno, kar ju okarakterizira.
Tip pripovedi izrazito oralnega značaja se imenuje gostilniška pripovedka. Kot nakaže že
poimenovanje, jo po navadi nekdo pripoveduje v gostilni ali drugod, kjer se zbirajo ljudje,
pripravljeni poslušati. Zanjo so značilni improvizacija, naraven in tudi vulgaren govor ter
dolge povedi. Obe deli imata značilnosti naravnega govora, vendar se pojavljajo tudi
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stilizacija, deležja in nenaraven ritem, kar bralcu odvrne pozornost od dogajanja k jeziku in
formi pripovedi. Značilnost prostega toka pripovedi je tudi drugačen način kadriranja scen.
Prisotni so ostri rezi in kontrasti med scenami, zato kompozicija spominja na kolaž.
Obe deli se dotikata teme vojne, vendar na različne načine. Švejk je vojak, zato dobro pozna
vojaško hierarhijo, od blizu vidi vse banalnosti in grozote ter izjemno prepleta komiko in
tragiko. Jan Dítě pozna vojno samo iz zaledja in nima občutka za širše zgodovinske dogodke,
odlikuje pa ga posebno sočutje do vseh zavrženih, padlih in pohabljenih, ne glede na stran,
na kateri so se znašli. Švejk je do avtoritet na prvi pogled ubogljiv, vendar je v resnici rušilen.
Res je, da vedno uboga do potankosti in vedno reagira prilagojeno situaciji, vendar na način,
da ideologijo sesuje do konca. Razkrinkava vse, od monarhije, vojaške subordinacije do
religije. Jan se prav tako podreja družbenim konvencijam, v upanju, da bo nekoč tistim nad
seboj enak. Ko mu vedno znova spodleti, ugotovi, da so vrednote družbe prazne in mu ne
prinašajo sreče. Proti koncu romana iznajde svojevrstno duhovnost, ki ga osvobodi.
Protagonista, Švejk in Jan, sta oba neusahljiva vira pripovedi. Neustavljivo derejo podatki,
zgodbe in anekdote, ki niso same sebi namen, ampak ustvarjajo kolaž jezikovnih iger in
komičnih kontrastov. Tudi ko pripovedujeta največje banalnosti, se še vedno povezujejo v
celoto, ki ima smisel in deluje.
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