
Apie autoriq 

Bohumilas Hrabalas (1914-1997) - vienas zymiausiii ir po- 299 
puliariausiij XX a. antrosios puses cekij rasytojij. Gim^s Z i -
denicuose prie Brno, augo mazame Nymburko miestelyje, kur 
patevis dirbo alaus gamyklos administracijoje. Sis provincijos 
miestelis, alaus darykla, jos zmones, seimos nariai - tempe-
ramentinga motina, letas, santurus tevas, miunhauzeniskas 
fantazuotojas, pramaniugas dede Pepinas - veliau spalvingai 
atgijo daugelyje rasytojo kuriniij. 1946 m. baig^s Prahos Ka-
rolio universitete teises studijas, Bohumilas Hrabalas ne vie-
nos dienos nedirbo teisininko darbo. Jam teko valgyti ir drau-
dimo agento, ir rastininko, ir telegrafisto, ir komivojazieriaus, 
ir gelezinkelininko, ir metalurgijos gamyklos darbininko (cia 
buvo sunkiai suzeistas ir ilgai gydesi), ir makulaturos pa-
kuotojo, ir scenos statisto duonos. Ir vis^ laik^ rase, bet tik 
1962 m. tapo rasytoju profesionalu, jau sukaup?s didziulj gy-
venimo patyrim^, o stalciuose - kruvas kuriniq. Daug skaite, 
zavejosi poetizmo ir siurrealizmo idejomis, egzistencializmo 
filosofija, veliau - Rytij ismintimi. 1949 m. buvo pareng^s 
(bet neisleido) savo poezijos rinkinelj. 1956 m. atskira brosiu-
ra kaip bibliofilinio zurnalo priedas pasirode du jo apsaky-
mai - „Zmoniii snekos". Taciau tikru literaturiniu debiutu 



laikytinas 1963 m. isej^s apsakymij rinkinys „Perliukas dug-
ne", iskart privert?s kritikus pripazinti neeilinj talent^. Tuojau 
viena po kitos pasirode jo prozos knygos: „Pramaniugai" 
(1964), „Sokii4 pamokos senyviems ir pramokusiems" (vieno 
sakinio kurinys, 1964), „Ypatingai sekami traukiniai" (1965), 
„Skelbimas del namo, kuriame jau nebesinori gyventi" (1965), 
„Kraupios istorijos ir legendos" (1968). 

Taciau atejo 1968-ieji, „Prahos pavasario" metai. Hraba
las dalyvavo „aksomineje revoliucijoje", o jq uzgniauzus buvo 

300 valdzios persekiojamas, jo kuryba kelerius metus uzdrausta 
publikuoti, dvi k^ t ik isspausdintos knygos isveztos j maku-
latur^. Taciau rasytojas neemigravo, dalyvavo disidentq 
judejime, tq veikl^ reme materialiai. Tad nauji jo kuriniai, 
nors tiesiogiai ir nenukreipti pries oficiali^q valdzi^, pir-
miausia pasirode disidenti^ savilaidoje, paskui uzsienyje ir 
tik po keleriq metq - legaliai tevyneje. Antai „Pakirptuves" 
savilaidoje isejo 1974 m., legaliai tevyneje - 1976 m.; „Per-
nelyg triuksminga vienatve" savilaidoje - 1977 m., uzsieny
je - 1980 m., legaliai tevyneje - tik 1989 m. ir pan. Drau-
dimo varztus atleidus, pirmiausia jau legaliai isejo apsakymq 
rinkiniai „Pakalnucii} sventes" (1978), „Grazus pagedejimas" 
(1979), kelios mazosios prozos rinktines. Taciau Sovietii 
S^jungoje jo knygos tebeliko tabu: kai buvo rengiama cekq 
noveliq antologija lietuviij kalba (isejo 1984), Maskvos 
pareigunai pareikalavo Bohumil^ Hrabalq is prospekto 
isbraukti. 

I gyvenim^ rasytojas zvelge kaip j didelj nuotykj, piln^ 
netiketumn, staigmenij. Gyvenimas jam grazus, visij sluoks-
nii4 zmonese aptinka „perliuki4 dugne", kaip yra pats sak?s. 
Ti} „perliuk4" jis rado cia pat, mazame miestelyje, kur prabego 

jo vaikyste ir ankstyvoji jaunyste. Kaip prisipazjsta autorius, 
„savo rastais as isgarbinau ketvirt^j luom^, visus tuos pa-
prastus, tariamai pilkus zmones, kurie man yra visq daiktq 
ir jvykii4 mastas". Gyvenimas cia kartais siurkstus, kai kada 
net drastiskas, bet pilnas hiperboliij, groteskiskij situacijij ir 
tokin pat veikejq. Hrabalo proza atausta Prahos aliniii pasa-
koriq intonacijomis, j i j humoru, ismone, fantazijos zaismu. 
Ir pats rasytojas mego sedeti alinese. Jo kurybos poetika pa-
remta grotesku, metafora, kontrastq gretinimu, Prahos aliniq 
pasnekesiais, plaukianciais, pasak vieno kritiko, tarsi tarp 
dviejq alaus gurksmij. Hrabalo pramaniugui (beje, sis zodis, 
„pabiter, isgalvotas Hrabalo tam tikro tipo zmogui apibu-
dinti, kaip ir daugybe kitij jo naujadarq ir posakiij, papilde 
cekq kalbos zodyn^) aline - „tai triuksminga, kurtinanti vie
natve, kur geriausia svajoti". Pasakotojas cia su jkvepimu visk^ 
perleidzia per savo prizm?, ir tada net melagiq pasakos atrodo 
tikros. Netgi pats pasakotojas pradeda tuo tiketi. Taciau tai 
nera vien smaikstavimai, juose rasi gilesnj podirvj, praturtint^ 
Rytq ir Vakarq filosofijos, sviesiij protq jzvalgomis. Autorius 
mato ir tragiskus gyvenimo aspektus, nes, kaip pats sako, 
„tragiskasis gyvenimo pajautimas ir humoras yra dvyniai". Vis 
delto jam tolima socialine hasekiska satyra, nors pats prisipa-
zino isaug^s is Haseko tradicijos. Jis megsta zaisming^ grotes
ku. Tiesa, veliau jo kuryboje pagausejo skepticizmo, juodojo 
humoro, gyvenimo paradoksq, susimqstymo, vidinio mono-
logo, s^mones srauto. Triuksmingame gaivale j gyvenimo pa-
baig^ jis erne jaustis vis vienisesnis, ypac po artimiyq, seimos 
nariq mirties. Alinese sededavo paskend^s mintyse, tik retkar-
ciais jsijungdamas j snekas. Uz uzeigos durq nebeieskojo 
draugq ir uzsiemimq, tik, kol galejo, kasdien uzmiescio miske 



lanke savo namelj ir ten prieglobstj radus{ pulk^ kaciq. Salia 
jo buvo vien siauras ratelis artimiausiq draugij. Rasytojo 
dienorastyje, uzrasuose gausejo minciq apie mirtj, taciau j 
gyvenimo saulelydj ziurejo blaiviai, teige jau npasak ŝ visk^, 
k^ norejfs ir galej?s pasakyti". Paskutinjjj savo amziaus de-
simtmetj buvo nuolat kamuojamas fiziniij negaliq, sunkiai 
bepavaiksciojo, daznai guledavo ligonineje. Ir numire iskri-
t?s is ligonines penkto (musiskai - sesto) auksto balkono, 
kaip buvo paskelbta, lesindamas balandzius. Mums paliko 

302 19 tomq savo kurybos. Dar jam gyvam esant vien tevyneje 
jo knygq isleista bendru beveik trijij milijonq egzemplioriq 
tirazu. 

Bohumilo Hrabalo prozoje dekingos medziagos rado 
kinematografas. Pagal jo kurinius pastatyti astuoni kinofd-
mai (rezisieriaus Jifi Menzelio „Ypatingai sekami traukiniai" 
1967 m. apdovanotas „Oskaru" ). Neliko abejingas rasytojo 
kurybai ir teatras. Rampos svies^ Cekijoje isvydo devynios 
jo prozos inscenizacijos. Kai kurie spektakliai keliolika metq 
nenuejo nuo scenos. 

Lietuvoje Bohumilo Hrabalo kuryba jau siek tick pazjs-
tama: 1968 m. „Pergales" zurnalas isspausdino apysak^ „Ypa-
tingai sekami traukiniai" (pavadinimu „Ypatingieji trauki
niai"), paskui periodikoje pasirode keliq apsakymq vertimai, 
o 1993 m. isleistas jo romanas As aptarnavau Anglijos karaliij.. 

\^ Hrabalo apysakq ir apsakymq rinktin? jtrauktos dvi 
reiksmingiausios rasytojo apysakos ir pluostas apsakymq. 
Apysaka „Ypatingai sekami traukiniai", kurioje psichologiskai 
taikliai atskleisti jaunuolio intymus isgyvenimai, jo antinacinis 
zygis ir tragiska zutis, yra is ankstyvojo kurybos laikotarpio 
ir artimiausia tradicinei realistinei prozai, tad dedama knygos 

pradzioje. Knyga baigiama bene brandziausiu rasytojo kuriniu 
is velesnio laikotarpio - apm^stymij apysaka „Pernelyg triuks
minga vienatve", kur autorius atsiduoda s^mones srauto tek-
mei, neretai nepaisydamas jprastiniq rasybos, skyrybos, sti-
listikos normij ir tradicijq, herojaus Hantios lupomis tarsi 
atlikdamas ispazintj. Apsakymai atsijoti is trijq Hrabalo ma
zosios prozos rinktinii}: „Kiekvien4 dien^ stebuklas" (1979), 
„MiesteHs prie vandens" (1986) ir „Mano pasaulis" (1988). 
Kai kuriuose apsakymuose veikia tie patys herojai, tad j tai 
teko atsizvelgti juos isdeliojant sioje knygoje. 303 

Vertejas 


