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Voorwoord

Het jaar 1968 is in Tsjechië bekend als het jaar van de Fluwelen revolutie. Bij toeval verbleef
ik, tijdens mijn rondreis door Bohemen, in Praag, toen de eerste Russische tanks de stad
binnenrolden en de Pragenaars vergeefs de democratie bevochten. Het land had grote indruk
op mij gemaakt en mijn interesse bleef.
Tijdens mijn studie Slavische talen volgde ik de colleges Tsjechische literatuur
gedoceerd door K. Mercks, die ook een vooraanstaand Hrabal-vertaler is; die colleges waren
mijn eerste kennismaking met de auteur Hrabal. Ik werd vooral geboeid door Hrabals werken
die hij schreef in de enscenering van Nymburk, Moravië, waar hij zijn kinder- en jeugdjaren
doorbracht.1 Moravië met hier en daar een glooiend landschap, bierbrouwerijen, de katholieke
tradities, folklore en de vele dialecten, deed me denken aan Limburg, mijn provincie.
Ook de bijzondere spreekwijze van Hrabal die hij in een bepaalde periode, de jaren
vijftig/ zestig, gebruikt, (Hrabal noemt die stijl ‘pábení’)2, was voor mij iets bekends. In de
kleine Limburgse steden en vooral op de dorpen, verlieten de mannen na de preek van de
hoogmis de kerk, staken over naar het café aan de overkant, en bespraken daar de dingen die
de gemeenschap bezighield. De onderwerpen die in associatief verband opkwamen werden
verteld op de manier van kwinkslagen en wisselden voortdurend. Bij het vorderen van het
aantal geconsumeerde glazen bier werd het gesprek vuriger en werden de verhalen steeds
sterker. Bij toerbeurt was men de commentator, ironicus, dwarsligger of de gespreksleider die
nieuwe onderwerpen inbracht en de discussies stuurde. Er werden ter plekke bijnamen en
nieuwe woorden verzonnen die men dan weer van elkaar overnam. De overeenkomst met
Hrabals ‘pábení’ is frappant.
In het kader van mijn afstudeerscriptie (Het ritueel bij Hodrová en Hrabal) volgde ik
in 1997 een cyclus van colleges over Hrabal aan de Palacký- universiteit in Olomouc,
Moravië. Bij mijn afscheid kreeg ik van de docent Tsjechische literatuur J. Schneider een

1

Werken zoals Postřižiny (Gekortwiekt) (Hrabal 1994b), en Městečko, kde se zastavil čas (Het stadje waar de
tijd stil is blijven staan) (Hrabal 1994c).
Het grootste deel van Hrabals werken is opgenomen in Červenka, M. e.a. red., Sebrané Spisy Bohumila Hrabala
[‘Verzamelde werken van Bohumil Hrabal’] aangeduid als SSBH. deel 1 t/m 19 (Červenka 1991). Daar deze
verzameling van werken beschouwd wordt als het canon voor Hrabals werken, en ook de meeste betrouwbare
bron voor vertalingen is, zal ik in de meeste gevallen hiernaar verwijzen.
De titels van Hrabals romans, novelles, en bundels worden in mijn teksten cursief vermeld. In de
bibliografielijst komen deze zelfde titels terug maar dan genoteerd als deel in de ‘Verzamelde Werken van
Bohumil Hrabal’ en worden dan niet cursief, maar tussen apostrofs vermeld.
2
Pábení is een verzonnen woord van Hrabal; er bestaat geen vertaling van. Het betekent oeverloos geklets. Kees
Mercks vertaalde de titel van het verhaal ‘Pábitelé’ (Hrabal 1993d) door ‘Mooipraters’ (Hrabal 2002c).

1

kopie van zijn artikel ‘Dvě verze Hrabalova Kaina’ [‘De twee versies van Hrabals Kaïn’]
(Schneider 1996).
Zoals de titel van dit artikel aangeeft bestaan er twee versies van het verhaal over
Kaïn. De eerste versie ‘Kain’3 (Hrabal 1991i) schreef Hrabal in het begin van zijn
schrijverscarrière in 1949, en de tweede versie ‘Legenda o Kainovi’ (‘Legende over Kaïn’)
(Hrabal 1994a) in 1968. Het bijzondere is dat de twee verhalen qua tekst en inhoud nagenoeg
hetzelfde zijn. In beide versies, ‘Kaïn’ en de ‘Legende’, was het verwonderlijk dat de
titelfiguur Kaïn als personage geen rol speelt en in alle twee de versies waren er aanwijzingen
voor een verhaal met specifieke, filosofische en religieuze gedachten. Dat trok mij in de
Kaïnverhalen aan.
Na intensief lezen komen er verschillen naar boven. Bij de vergelijking tussen ‘Kaïn’
en ‘Legende’ heeft in ‘Kaïn’ de hoofdfiguur Bogánek een meer open karakter dan zijn
tegenhanger in de ‘Legende’, zijn taalgebruik ligt dicht bij de volkstaal; hij leeft meer in het
hier en nu dan de naamloze hoofdpersoon in de ‘Legende’, sommige scènes staan in een
andere volgorde, de scène waar Bogánek te horen krijgt dat zijn vriendin Máša zwanger is
komt in de ‘Legende’ niet voor, in ‘Kaïn’ komt het ‘P.S.’ niet voor.
De ‘Legende’ als verhaal heeft een gesloten karakter, de tekst is stugger dan in
‘Kain’, het taalgebruik geeft de indruk van een verslag, en soms zijn gebeurtenissen
onverklaarbaar, de hoofdpersoon is meer bezig met religieuze filosofische reflecties. Het was
alleen al een uitdaging om een opening te vinden om met het onderzoek naar de ‘Legende’ te
kunnen starten.
Om deze redenen had ik al gauw een voorkeur voor de ‘Legende’ en nam ik het besluit
dit werk te onderzoeken naar de betekenis van Kaïn. Hrabals uitlatingen die op een bijzondere

3

In 1949 schreef Hrabal ‘Kain’ een werk met existentialistische elementen. Dit werk werd om reden van censuur
niet gepubliceerd. In 1970 werd ‘Kain’ voorbereid voor publicatie in de bundel Poupata [‘Bloemknoppen’].
Deze oplage werd voortijdig uit de handel gehaald en vernietigd. Het verhaal ‘Kain’ stond er niet in, en ook niet
in de latere publicatie van Poupata [‘Bloemknoppen’] uit 1992 (Hrabal 1992d).
In 1981 zou het verhaal ‘Kain’ worden uitgegeven in de bundel Starý Werther [‘De oude Werther’]. Het
verhaal kreeg toen een ondertitel; de titel luidde toen ‘Kain. Existenciální povídka’ (‘Kain. Existentieel verhaal’).
De bundel werd om reden van censuur niet gepubliceerd. Het verhaal ‘Kaïn’ werd in 1990 (voor het eerst en met
ondertitel) uitgegeven in de bundel Schizofrenické evangelium [‘Het schizofrene evangelie’] (Hrabal 1990c, 110152) als een uitgave van de uitgeverij Melantrich, en een jaar later in deel 2 van ‘Verzamelde Werken’. Het
betreffende deel 2 uit de reeks SSBH is getiteld Židovský svícen [‘De joodse kaars’] (Hrabal 1991e).
Om verwarring te voorkomen zal ik overal waar ik het verhaal ‘Kain’ in de tekst noem, geen ondertitel
vermelden. Tussen de verschillende uitgaves van het verhaal zijn geen noemenswaardige verschillen,
hoofdzakelijk spellingscorrecties. De naam Kaïn wordt in het Tsjechisch zonder trema geschreven. Wanneer er
verwezen wordt naar de Bijbelse figuur of naar Kaïn in de context van de Nederlandse vertaling schrijf ik de
naam met trema, als er verwezen wordt naar de Tsjechische versie zonder trema.

2

relatie met dit werk duiden, daagden uit te onderzoeken welke rol de auteur speelt met dit
verhaal.
Toen ik het plan opvatte om de ‘Legende’ te onderzoeken was er nog geen vertaling
voorhanden en ook de vertaling van ‘Kain’ door Kees Mercks was er nog niet; die vertaling
kwam uit in 2007 (Hrabal, 2007). Ik besloot om, alvorens het onderzoek te starten, eerst de
tekst van de ‘Legende’ te vertalen om daardoor dichter bij de tekst te komen. Mijn bedoeling
was een werkvertaling te maken die zo exact mogelijk was. Het gaat dus niet om een
artistieke vertaling en soms was het moeilijk om een mooie vertaling te moeten laten schieten
ten gunste van de exactheid.
Na afronding van mijn studie Slavistiek aan de UvA volgde ik enkele jaren colleges
filosofie aan de Nijmeegse Radbouduniversiteit en ben toen, bij de vakgroep Filosofie en
literatuur aldaar, met mijn onderzoek begonnen. Na enige tijd merkte ik dat alleen het
onderzoek van thema’s met een filosofische en Bijbelse insteek niet voldoende was om het
verhaal te analyseren. Ik miste in het onderzoek de verdieping van de talige, vooral de
verteltechnische kant, en aandacht voor de rol van de Tsjechische cultuur en literatuur in het
verhaal. Uiteindelijk kreeg ik de mogelijkheid om mijn onderzoek opnieuw te starten onder de
leiding van prof. em. W.G. Weststeijn die mij in dit multidisciplinaire project adviseerde en
inspireerde om dit werk te voltooien. Ik ben hem daar zeer dankbaar voor.

3

Verantwoording van de vertaler

Voor mijn vertaling gebruikte ik als brontekst: Hrabal, B. ‘Legenda o Kainovi’
(‘Legende over Kaïn’) (1994a, 291-327). In: M. Červenka e.a. red., Sebrané Spisy
Bohumila Hrabala (‘Kafkárna’) [‘Verzamelde Werken van Bohumil Hrabal’
(‘Kafkárna’)] deel 5. Praha: Pražská Imaginace, 1994.

De tekst ‘Legende over Kain’ heb ik vanuit het Tsjechisch vertaald ten behoeve van
mijn proefschrift; het is een werkvertaling. Ik heb geprobeerd de brontekst zo
nauwkeurig mogelijk te volgen en heb niet gestreefd naar een ‘artistieke’ vertaling.
De ‘Legende’ is een verhaal gesitueerd aan het eind van de Tweede
Wereldoorlog, maar is geschreven in 1968. In de ‘Legende’ wordt voor het merendeel
dagelijkse spreektaal gebruikt, die niet zoveel verschilt van het hedendaagse
taalgebruik. Slechts af en toe dringen woorden uit de volkstaal door. Ook in de
vertaling is ‘gewone’ hedendaagse taal gebruikt. Om toch een signaal af te geven van
de tijd waarin het verhaal zich afspeelt heb ik woorden zoals bijvoorbeeld ‘výpravčí’
vertaald door het gedateerde woord ‘treindienstleider’ in plaats van het hedendaagse
perronchef.
De aanspreking van personen gevolgd door de beroepsaanduiding zoals
‘meneer de treindienstleider’ of de aanspreking van een jonge vrouw met ‘juffrouw’
was in het toenmalige Tsjechoslowakije (1968, toen Hrabal dit werk schreef) niet
meer dan een, ietwat formele, maar algemeen gebruikte beleefdheidsvorm. In
Nederlandse oren klinkt dat soms ironisch maar dat is niet zo bedoeld. Jongeren vanaf
ongeveer vijftien jaar werden met u aangesproken. Deze vormen zijn tegenwoordig
aan het verdwijnen maar heb ik toch gehandhaafd om herkenbaarheid te geven aan de
tijd; per slot speelt het verhaal zich af eind 1945, en is geschreven in 1968. De
genoemde beleefdheidsvormen waren in 1945 in gebruik en later in 1968, al minder.
De namen van de personages heb ik in de oorspronkelijke Tsjechische
schrijfwijze gelaten: Máša, Bogánek. Namen zoals Jezus Christus en Barabbas
worden volgens de gebruikelijke Nederlandse schrijfwijze genoteerd.
De grafische indeling van titels, hoofdstukken en alinea’s heb ik uit de
oorspronkelijke tekst overgenomen.

4

Hrabal plaatst consequent voor de betrekkelijke bijzinnen een komma. Hierin
ben ik afgeweken; ik plaats komma’s volgens de principes van de Nederlandse
grammatica.
Om de citaten in de directe rede in te leiden gebruikt Hrabal geen dubbele punt
en apostrofs maar alleen een dubbele punt. In de vertaling heb ik Hrabals notatie
gehandhaafd.

5

Legende over Kaïn
Kaïn vertrekt
Ik kwam bij het station aan en zei tegen de juffrouw achter het
loket: Een kaartje! De lokettiste keek op van achter het
5

loketraampje op en vroeg kalmpjes: Ja, ja, maar waarheen, meneer
de treindienstleider! Ik dacht even na, streek met mijn rechterhand
over mijn wenkbrauwen en zei: Ik zal daarheen gaan, juffrouw,
waar uw oog het eerst op valt. Ze dacht echter, dat het om zomaar
een praatje ging, en ze antwoordde: Hoezo, het eerst. Ik kijk toch

10

al dag in dag uit naar die kaartjes! En ze grijnsde en grimlachte en
was knap en lelijk tegelijk. Toen dacht ik even na en wreef me in
de handen. Nu, jongedame, kijkt u me eens in mijn ogen en trekt
met uw linkerhand, net als een kermispapegaai, mijn lot. En nu
was ik het die weer lachte, omdat en ik dacht dat ook, ik haar te

15

vlug af zou zijn. Maar ze was slimmer dan ze eruitzag. Ze
antwoordde

zonder

aarzelen:

Kijk

eens,

meneer

de

treindienstleider. Ik kan, en dat doe ik ook, zelfs ’s nachts in het
donker die kaartjes afgeven. Dus ik kan u precies dat kaartje geven
dat ik zou willen. Ze wipte op haar stoel en had er plezier in dat
20

het haar allemaal zo goed af ging. Ik kreeg er echter genoeg van en
zei nors: Vooruit dan, de zevende rij van links naar rechts en de
zevende naar beneden, en sowieso alles wat met zeven gaat. Net
zoals bij de joden! En mijn stem trilde zo in mijn keel, dat ik
nauwelijks kon geloven dat deze stem de mijne was. Maar het was

25

echt wel mijn eigen stem, want toen ik dat gezegd had, bleven op
datzelfde moment ook mijn lippen stilliggen. En dat trillen werd
op mijn lippen overgebracht en nu trilde mijn onderlip zo erg, dat
ik die even moest aanraken. Ik hoorde hoe het kaartje in het
dateermachientje geperforeerd werd en zag hoe die uitbundige

30

rode haarlok van de lokettiste zich als een vurige bolbliksem naar

6

mij vooroverboog. Ze zei: Bystřice bij Benešov,1 en ik krijg zes
kronen en vijftig heller van u. Maar u bent vandaag niet helemaal
de oude, meneer de dienstleider! Welke schone doet uw hartje
zeer? Grappend zei ik: Die met de grote tanden,2 en zij wipte op en
35

neer op haar stoel en lachte maar wat, omdat ze het niet snapte. Ik
liep de wachtkamer uit, naar buiten.
Ik liep naar buiten, de invallende duisternis in, het laatste restje
daglicht tegemoet; het moment waarop alles onwerkelijk wordt,
alsof alles nooit meer het licht zal aanschouwen, dat net van alles

40

weemoedig afscheid genomen heeft. Bijna stond ik op de
scheidslijn van de tijd, waar je zou kunnen zeggen, dat het nog
geen nacht is, maar nog dag, wanneer je erover kunt twisten of de
dag al verstreken en de nacht al ingevallen is. Op het perron zette
een stationsknecht net de bagage klaar voor de dienstwagon en ik

45

bereidde mijn zwanenzang voor, de laatste paar uurtjes, die ik zelf
bepaald had, uurtjes die ik precies midden in de eeuwigheid
bedacht had. Niemand kon me van mijn besluit afbrengen en
niemand kon mij mijn bij toeval gekozen vrijheid afnemen. Nooit
zal ik nog eens in staat zijn iets beter of perfecter te bedenken, en

50

nooit zal ik anders willen leven dan dat ik tot nu toe gedaan heb.
Wanneer ik dus opnieuw zou beginnen, zou ik weer hier uitkomen
waar ik nu ben, en dat is op het perron van dit kleine dorpsachtige
station, waar ik nu sta met mijn kaartje naar Bystřice bij Benešov,
een stationnetje waar ik eerder nog nooit geweest was. Het zal

55

gaan gebeuren in een hotel, waar ik nog nooit gelogeerd heb. En
dat kwam me allemaal vreemd voor. De stationsknecht ontstak een
lantaarntje dat geel licht over de boven- en de zijkant van de
koffers en manden uitbraakte. Ik, die niets hoefde te ontsteken,

1

Voorstadje van Praag
Tsjechische uitdrukking voor de dood. De letterlijke betekenis: de vrouw met
haar grote tanden. Het is de vrouwelijke personificatie van de dood; de tanden
verwijzen naar de holle kaken van het doodshoofd. De dood [smrt] is een
vrouwelijk woord.

2

7

porde met een twijgje een hoop halfvergane bladeren uit elkaar. En
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toen ik een snipper papier ontwaarde, bukte ik me naar dat
flintertje licht te midden van de duisternis, streek een lucifer aan
en las in een oogopslag wat erop geschreven stond. Dat was mooi
en raakte me midden in mijn ziel. Het was een flard papier,
gescheurd uit een pianopartij met de woorden DE MEI VAN
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MIJN LIEFDE IS AANGEBROKEN.3
Maar meteen daarna kwam de trein het station al binnenrijden
en een boeket van vonken spatte vanaf zijn kruin uiteen, dwarrelde
neer en doofde uit op de zwarte aarde. Het was alsof de rossige
loketjuffrouw zich in haar hokje naar mij toe boog. Dat bedacht ik
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zo en toen ik instapte moest ik aan haar denken. Ik sloeg met een
oorverdovende klap het ijzeren deurtje achter me dicht en sloot zo
mijn hele verleden af, ik maakte de navelstreng los en knipte de
streng door die mij met mijn omgeving verbond. Ik stond bij de
deur, en door het raampje keek ik naar mijn trein die op het punt
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van vertrekken stond. Net toen ik de treindienstleider op het perron
voorbijreed, hief hij om een of andere onbegrijpelijke reden zijn
groene lampje naar mij op en zwenkte er drie keer mee in mijn
richting (hoewel ik in het donker zat), zoals een priester doet
wanneer hij de doodskist zegent. En toen besloot ik bij mezelf, dat
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deze wagon inderdaad de doodskist was, die me naar mijn
begrafenis bracht, die ik voor mezelf had uitgekozen. Niemand
maakte muziek, en niemand verstoorde met zijn geklets mijn
laatste reis. Ik was vertrokken naar het simpele geluk van een
gewoon mens, zoals zaterdags jongens en meisjes er met hun
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gitaar voor een weekendje op uit trekken, of zoals familieleden na
afloop van een doopfeest of begrafenis weer uiteengaan. Ik was op
weg gegaan met de bedoeling mijn werkelijke leven met mijn

3

De tekst komt waarschijnlijk uit een populair lied uit het begin van de jaren
veertig. Titel en herkomst zijn niet bekend. Het gebruik van hoofdletters zoals in
de brontekst, is gehandhaafd.

8

ideeën in overeenstemming te brengen. Ik wilde de uiterste
mogelijkheid van mijn wil aanschouwen, die alleen maar naar dat
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eind toe wilde om zijn eigen koninkrijk te ervaren. Zo zat ik dus in
een derdeklascoupé, gehuld in een jas en in het donker, want het
was oorlog. Ik dacht ook een ogenblik aan de Oostenrijkse wet,4
die bepaalt dat zelfmoordenaars opzij van het kerkhof en in alle
stilte begraven moeten worden. Die monarchie had tenminste nog
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een beetje gevoel ten opzichte van hen die bezeten waren van het
stille ideaal! En tenminste nog een beetje piëteit voor de
gelukkigen, die alleen uit wanhoop, voor de eer en de
overwinningsgedachte de slachting tegemoet gingen die ze voor
zichzelf voorbereid hadden. Hoe schunnig stak daar voor mij de
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mobilisatieverordening tegen af! Afslachten en zich laten
afslachten zonder instemming! Ik begon al van woede te trillen bij
de gedachte dat er jaarlijks in de kranten een dozijn zelfmoorden
door het slijk gehaald wordt, bedolven wordt onder vervloekingen
en verwensingen, terwijl het aantal miljoenen oorlogsdoden een
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vanzelfsprekendheid is. Bah! Goddomme! En ik luisterde naar het
trager wordende gebonk van de wielen bij het remmen en tot
stilstand komen van de trein.
Toen wurmde zich in het donker een in het zwart gekleed
vrouwtje naar binnen dat het maar niet voor elkaar kreeg om een of
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andere doos of koffer achter zich aan te trekken. Ik zei: En, waar
gaat u toch heen, mevrouw? Ik dacht echter bij mezelf: waar dat
mens al mee rond sjouwt. Ik hielp haar dat ransel boven in het
bagagerek te zetten en vroeg nog eens: Waar gaat mevrouw toch
naar toe? Naar huis, naar huis toe, meneer. Ik heb lege fruitkistjes
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bij me. Ik heb een boomgaard, meneer. ’s Zomers pluk ik fruit en
’s winters breng ik het overal naartoe, klonk haar klagerige stem
vanuit de duisternis. En, is mevrouw ook wel gelukkig? vroeg ik.
4

Deze passage verwijst naar de Eerste Wereldoorlog, toen het huidige Tsjechië deel
uitmaakte van de Habsburgse monarchie.

9

Waarom zou ik het niet zijn? Het is mijn lust en mijn leven, de
hele dag op de ladder te staan, het mooie ronde fruit te plukken en
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het dan stuk voor stuk in mijn mandje te leggen. Dat is mijn
grootste vreugd. Al twintig jaar lang werk ik met mijn man in de
boomgaard, jubelde haar zorgelijke stem vanuit de duisternis. En
bent u dan nog nooit gevallen? vroeg ik verder. Ook dat, gelukkig
nog niet. En dan klim ik nog wel helemaal tot waar mijn man zich
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niet eens waagt, meneer! Ik zet de ladder tegen takken en twijgen
en klim tot helemaal boven in de kruin. Ik heb vast wel een
engelbewaarder. En ze begon te lachen, dat vrouwtje. En waar gaat
u dan wel heen? was haar wedervraag, en het leek alsof haar stem
vanuit het donker die vraag uit beleefdheid stelde. En toen
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fluisterde een demon mij, nota bene tegen mijn wil en natuur in,
enkele wrede zinnen toe. Ik vroeg me vandaag al voor de tweede
keer af wie nu eigenlijk in mij sprak. En ik zei met een duivelse
bijklank in mijn stem dat ik op pad was om scheermessen te
kopen. Ik smakte met mijn tong en met een bleke vinger streek ik
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over mijn hals. Twee moet ik er hebben, een voor mijn linkerhand,
een voor mijn rechterhand, dus één scheermes plus één scheermes
maakt samen twee scheermessen, mevrouw! En met een stem
waarin reeds spijt weerklonk überhaupt iets gevraagd te hebben,
vroeg ze: En waarheen dan, meneer? En stevig omknelde ik die
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twee scheermessen in mijn jaszak en het voelde of ik een doosje
van een mondharmonica in mijn hand had. Toch zei ik met een
vertrouwelijke stem, dat ik naar Bystřice bij Benešov ging. En zij,
die het liefst in de duisternis zou willen opgaan en verdwijnen of
zich dwars door de wand heen naar de andere coupé zou willen
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drukken, fluisterde zacht: En waarom? Ach, mijn beste
mevrouwtje, omdat ik op een hoge ladder naar boven zal klimmen
en daar een heel uur op en neer zal zwaaien, al naar gelang het
windje dan waait! Een heel uur zullen takken en twijgen mijn
lichaam

heen

en

weer

laten

zwieren

net

zoals

een
10
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vogelverschrikker de spreeuwen verjaagt. En dan zal er iemand
gaan roepen of misschien ook wel niet! Dan zal iemand een schot
lossen, of misschien niet, maar ik zal vliegen, ik duik in een
glijvlucht, maar niet naar beneden, mijn beste mevrouwtje, maar
naar boven, omhoog, omhoog! En dat schreeuwde ik al, iets krijste
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in mij en ik was machteloos! En ik rechtte mijn rug. De stem van
de vrouw, en je kon eigenlijk niet zeggen dat het een vrouwenstem
was, de stem van een mens, en je kon zelfs niet zeggen dat het een
mensenstem was, die stem gaf een onverstaanbaar antwoord. Het
vrouwtje, dat zo graag fruit plukte, was flauwgevallen.
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Kaïn blijft zich verbazen
Gebogen over het liggende lichaam zei ik tegen mezelf dat ik dat
niet had mogen doen. Ik maakte mezelf verwijten, maar huiverde
daarbij voor die onbekende, die een ogenblik tevoren nog via mijn
mond het woord nam. Ik was geschrokken van diegene die ik als
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tegenstander in en van mezelf had opgekweekt en die nu boven me
uit groeide! Toen de conductrice binnenkwam, verzocht ik haar me
te helpen het fruitvrouwtje weer bij haar positieven te brengen. Ik
wreef de handen van het oude vrouwtje en blies mijn adem over
haar handpalmen. Zij kreunde slechts als vanuit een droom en kon
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niet bij bewustzijn komen. Pas toen de conductrice met het lampje
op haar borst de vrouw een beetje koffie in haar mond goot,
slaakte het vrouwtje een diepe zucht vanuit haar tenen, en streek
langzaam met de rug van haar hand over haar koude voorhoofd.
Weer boog ik me naar haar toe, en vroeg om vergeving. Toen
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scheen de conductrice met haar lampje in mijn gezicht en zei: Hee,
meneer de dienstleider, hoe komt u hier terecht? En een bloeiend
twijgje kwam met deze stem mee zweven, een stem die me zo
vertrouwd was, me zo lief was, en die het verleden weer naar het
heden kon brengen. Ik hield nog steeds de hand van het
11
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fruitvrouwtje vast, maar een ondergesneeuwd voorval begon met
zo enorm veel frisheid weer tot leven te komen, dat mijn hersenen
en mijn hart onder zo een grote druk kwamen te staan dat ik er een
kreun van moest geven! Ik strekte mijn hand uit naar het lampje
dat me strak in het vizier hield, en schermde het af. En meteen
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streelde haar warme meisjeshand de rug van mijn hand en bleef
daar zachtjes liggen alsof dat al lang tevoren was bepaald.
Gelukkig begon het fruitvrouwtje te jammeren: Ach, mijn Lieve
Heer, Here nog aan toe! Opnieuw boog ik me naar haar toe en het
lampje wierp opnieuw zijn lichtkegel op dit rembrandteske
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tafereeltje. Ik trok het oude vrouwtje voorzichtig overeind, legde
de sjaal over haar schouders heen, nam het lampje van de borst van
de conductrice en scheen mezelf in het gezicht. Ik bleef maar
herhalen: Ik ben het maar, een gewoon mens, een mens, een
gewoon mens, nou, raak me maar aan! Ik ben net zoals u. Toe dan!
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En ze hield op met rillen, maar toch zag en voelde ik bij de
aanraking van haar huid dat ze nog steeds van mij walgde, dat ze
van mij gruwde, dat ik haar tegen de haren in streek. Dat ze het
liefst thuis zou willen zijn bij haar vredige appeltjes en peren en
haar man. Ze vroeg me of ik zo vriendelijk wilde zijn om haar nog
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eens te helpen de ransel op het gangetje te zetten en zei dat ze
maar liever bleef staan. En zo heb ik in het donker en bij het felle
schijnsel van het lampje de dozen over het gangpad weggesleept.
Toen ik in de coupé terugkwam, reed de trein juist met
oorverdovend lawaai een rammelende brug over. Het lampje
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scheen nog steeds in het donker en ik wist niet wat te doen. Ik liep
naar het raam en opende het. Een felle, frisse luchtstroom kwam
me tegemoet en de trein kwam tot stilstand. Ik keek naar buiten en
zag dat het sein voor de binnenkomende trein op Stop stond.
Achter mijn oor voelde ik de haren van de conductrice kriebelen
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en ook de dichte nabijheid van haar meisjeslichaam. Ik draaide me
om en nam het lampje van mijn hals en scheen ermee in haar
12

gelaat. Ja, zij was het. Ik zei: Juffrouw Máša, hoe gaat het toch met
u? En ik hing het lampje weer om haar hals. Ik leunde daarna uit
het raam en staarde wat naar het ronde, roodverlichte
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verbodssignaal, en toen begon mijn onderlip alweer te trillen.
Máša raakte mijn rug aan en zei: Dat is al heel wat dat u mij
herkend heeft. En hebt u misschien nog eens aan dat hek
teruggedacht? En aan alles! U, deugniet! En ze drukte zich tegen
me aan en ik voelde dat lampje als een gewetenswroeging in mijn
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rug gloeien. Ik rilde, overspoeld door gevoelens, maar zei bruut:
Hoe zou ik niet! En ik maakte met mijn hand een wegwuivend
gebaar in het donker, omdat plotseling alles zinloos was. Die
conductrice had in mijn blokkendoos een blokje omgedraaid en
plotseling klopte het allemaal niet meer, ik begon helemaal uit
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mijn rol te vallen die ik me voorgenomen had te spelen. Ik werd
me ervan bewust dat ik alles opnieuw moest gaan opbouwen. Dat
alles dankzij het meisje met wie ik een tijd geleden het hek rond
het langgerekte station geverfd had. Nondeju! Ik voelde me
zwakker en slapper worden, voelde dat ik niet daar zou aankomen
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waar ik me vast voorgenomen had te komen, en er maakte zich
zo’n grote haat van mij meester ten opzichte van dat meisje, dat ik
haar wel had willen slaan. Zoals altijd was zij ook nu weer
ongelegen opgedoken. Niet dat ik haar niet graag zou mogen, ik
vond juist alles aantrekkelijk aan haar, als man wond alles bij haar
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me op. Maar die ene keer, toen we elkaar door dat draadhek
aankeken en steeds maar bij elkaar en tegenover elkaar onze
natgemaakte kwasten met de punten tegen elkaar drukten, in die
tijd al groeide in mij een ander program! Een ander verlangen had
mij in zijn greep gekregen. Nu voelde ik haar adem op mijn
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schouder, hoorde ik het bonzen van haar hart en het sissen van het
olielampje. Er rammelde iets in de seinpaal en het groene licht
wisselde het rode af. Ik ging zitten en de trein zette zich geruisloos
in beweging. Alleen maar om iets te zeggen, vroeg ik: Weet je nog
13

wel, Mášaatje, dat we altijd foto’s uit elkaars zakken pikten? En zij
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zweeg en haalde uit haar jaszak een spoorboekje tevoorschijn, dat
bijeengehouden werd door een uitgerekte weckring, viste daar een
hard kartonnetje uit en gaf het aan mij. Ze spoedde zich naar het
gangpad en na een poosje hoorde ik haar de naam van het station
omroepen. Ik stak een sigaret op en in een streep licht van een
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lantaarnpaal op het station wierp ik een blik op het papier. Het was
een foto van mij. Ik wist dat wel en ik keek er dan ook alleen maar
naar om zeker te zijn dat ik me al op een ander spoor bevond en
dat ik in de toekomst, hoe dan ook, steeds verder verwijderd zou
geraken van wat ik wilde. Ik keek naar de foto, waarop een kind
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me aankeek met behuilde ogen en met ponykapsel. Heel mijn
gezicht zat bovendien onder de gemorste koffie en mijn hele pak
en het strikje waren besmeurd met reuzel. Het was duidelijk dat ze
vaak naar dat gezichtje gekeken had, alsof ze geloofde, dat ze met
geconcentreerd hersenwerk mij kon oproepen. En zo was dat
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waarschijnlijk ook. Ik hoorde weer haar stemmetje omroepen, zich
verwijderen en weer dichterbij komen. De dood, waarvoor ik
vastberaden op pad was gegaan, leek zwakker en transparanter te
worden. Haar vroegere opdringerigheid, overweldiging en
verleidelijkheid waren omgeslagen in hun tegendeel. Ik was, echt
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waar, ik was overgoten met koffie en besmeurd met reuzel. Ik had
huilogen, en op mijn voorhoofd mijn haar in een pony geknipt. Ik
bleef me aan een stuk door verbazen. Toen de lichtstreep waarin ik
was blijven steken begon te draaien, liet ik mijn blik nog eens over
die foto gaan, maar nu zag ik daar een klein meisje met een strik in
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het haar. Ik draaide haar om en aan de andere kant was ík er
tegenaan geplakt.
Daarvan raakte ik ondersteboven. Het verleden, dat een half
uurtje geleden slechts een puntje had geleken, hakte nu een gat uit,
waar een volwassen man wel doorheen zou kunnen. En wat nog
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meer! Er bleef een stroom van trillingen uit mij vloeien die steeds
14

heftiger en aanhoudender werd, en het verlangen naar de dood
verbleekte helemaal. Dat was pure koketterie. Het was allemaal
sterker dan mijn voornemen, en ik kon al niet anders meer. Ik was
al zo! Het hoefde niet eens per se Máša te zijn, een of ander
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bloemetje of een heel simpel voorval zou al genoeg zijn om me
van gedachten te laten veranderen! Maar wat mij wel duidelijk was
en waarin ik mezelf wel kende, was dat het puur uitstel was! Dat
zo’n totaal onbenullige gebeurtenis genoeg was om me eraan te
herinneren dat ik verder moest gaan, en afmaken wat ik van plan
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was te doen. En ik zal het me nog preciezer vertellen. Altijd weer
vervloeide ik met andermans zaken. Altijd vond ik het spijtig dat
ik anders gezien werd dan men mij eigenlijk wilde zien. Ik heb me
altijd opgeofferd. Dat was in mijn karakter het mooiste dat ik had.
Altijd was er al voor mijn leven nog tijd genoeg!

290

En toen Máša de coupé binnenkwam, slingerde haar
kniptangetje heen en weer en fonkelde, en de stroom licht stond
mij tegen. Ik hield mijn ogen half toegeknepen en gaf haar de foto.
Ik zei: Nou, dat is fraai. En toen zij haar hand uitstrekte, greep ik
haar snel bij de pols, en met mijn lichaam schermde ik het lampje
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af. En ik gaf haar een kusje. In de coupé was het donker. Alleen
wanneer we ons bewogen, kwam een smalle streep licht van haar
lampje tevoorschijn, om weer door onze lichamen ingeklemd te
worden. Om haar blij te maken kuste ik haar nog eens en ik
probeerde zo goed mogelijk innigheid voor te wenden. Ik gaf m’n
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handen bevel haar stevig vast te pakken, langs haar rug naar
beneden te glijden, haar kleine borsten te omklemmen, over haar
krullen te strijken. Ik deed mijn best, voelde, hoorde, en zag dat de
afwezigheid van gevoelens bij mij, bij haar juist genot, liefde en
rillingen opriep. Een soort goddelijke doofheid stroomde uit mij
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weg. Ik gaf, en zelf had ik slechts het gevoel dat ik een verlangen
moest stillen, vervullen, en het meisje de illusie van werkelijkheid
moest schenken. Ook zei ik bij mezelf in die duisternis, dat mocht
15

ik ooit trouwen, ik dat alleen met Máša zou doen. Ik bleef haar
liefkozen en zij kneep in mijn hand, alsof ze haar leven in mij
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wilde overpompen. Toen de trein vaart minderde, hielp ik haar
teder herinneren: Mášaatje, ga het eerstvolgende station omroepen,
straks breekt nog iemand zijn been in die duisternis! Maar ze
verroerde geen vin. Ze bleef zich maar steeds tegen me aan
drukken en gaf me tot in Praag drieminutenlange kussen. Ze deed
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opnieuw haar lampje aan (even tevoren had ze het uitgedaan) en
zei tegen mij: Wacht op mij bij de hoofdingang! En ze rende het
gangetje op, en je kon bij het openen en sluiten van de
coupédeuren horen dat ze riep: Praag, iedereen uitstappen! Praag,
iedereen uitstappen! Haar stem verwijderde zich en ik was blij.
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Toen ik in het verduisterde Praag uitstapte was dat helemaal niet
zo onaangenaam. De trams reden in een blauwe versluiering en de
voetgangers waren betoverd. Ik posteerde me tegenover de
hoofddeur en keek naar het open- en dichtzwaaien van de
klapdeuren, naar de stroom van gedempte lichten en naar de
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reizigers, blauw van kleur. Alsof een windvlaag die deur open- en
dichtmaakte! Als een reusachtig groot hart dat het bloed inzuigt en
naar buiten spuit. Ik had het gevoel dat ik me op een gezonken
schip bevond, waar een draaikolk een deur openduwt en
vervolgens monsterachtige vissen en drenkelingen naar binnen
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stuwt!
Toen verscheen zij, en ze was werkelijk knap. Knapper dan ik
ooit had kunnen denken. Wellicht omdat de tram net voorbijreed
en haar met een barnsteengele en kobaltblauwe kleur overgoot. Ik
bemerkte, nog net voordat ze mij zag, dat ze een schoon gummi
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kraagje om had en dat ze zoekend rondkeek. Ik knikte haar met
mijn hele lichaam toe en bij die beweging leken de nikkelen
knoopjes elkaar na te rollen, en haar uitbundigheid, en de
onbegrijpelijke pret die ik voor mij zag, dwongen me te lachen en
te zeggen dat ze er mooi uitzag. Maar het is waar dat alles haar
16

340

staat. Vooral omdat ze zo schoon was, ze haar haren gekamd had
en die jas haar zo mooi zat. In haar hand droeg ze een koffertje en
een blauw koffiekannetje aan een hengsel, zo een als de
spoorwerkers bij zich hebben. Toen ze liep, maakte ze zulke
elegante stapjes dat ik haar vroeg enkele passen vóór mij uit te
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lopen. Maar zij dacht dat ik haar wilde uitlachen, of ze wilde niet,
vanuit een aangeboren schaamte, zonder haar toestemming
bekeken worden, ze bleef stil staan en waggelde toen blozend met
haar kannetje verder, zodat ik oprecht moest lachen. Ik nam haar
koffertje over en zij vroeg me om haar spiegeltje vast te houden,
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zodat ze met lippenstift haar lippen nog fraaier kon belijnen. Alsof
ze wist dat ik dat zo fijn vind. Ze sloeg daarbij haar ogen naar mij
op en keek naar mijn trillende lip. Ik nam haar bij haar arm en
vroeg: En waarheen? En zij wees met haar vinger naar het
verduisterde Praag: Daarheen! En we liepen samen en zij raakte
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me bij elke stap met haar dij. Ze bleef glimlachen en de kuiltjes in
haar wangen gingen niet meer weg. Ik zag dat ik iets liefs moest
zeggen. Ik zei: Máša, ik hou van je! En toen heb ik op mijn aller
tederst mijn vinger op haar mond gedrukt en zei: Smoeltje van me!
En ik gaf haar een kus, en ondertussen keek ik hoe ze met half
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geloken ogen in mijn armen rilde. Toen zo ergens in de duisternis
van het Letná-park,5 wees ze met haar vinger naar beneden in het
donker en legde uit: Dat donkere daar, dat is het Nationaal Theater,
en dat daar, dat is het verzetsmonument, en wat daar zo een beetje
verlicht is moet wel de Burcht zijn. En zij babbelde maar en ik
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werd er geheel oprecht blij van, dat zij blij en gelukkig was. Alleen
kreeg ik het benauwd bij de gedachte dat ze me zo
vanzelfsprekend op sleeptouw mee naar haar huis nam, alsof ze me
ergens gevonden of gewonnen had. Daar stapten we al de flat
binnen en ik hoorde haar hartslag. Ze bleef in stilzwijgen gehuld

5

Het bekendste park van Praag.
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en kon van opwinding nauwelijks ademhalen. Pas ergens op de
vijfde verdieping hield ze halt en zocht haar sleutels. Daarna
opende ze de deur, haastte zich naar het raam en trok de
verduistering naar beneden. Ze zei: Doe het licht aan. Op de tast
vond ik de schakelaar en draaide de knop om.
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Het was een kamertje zoals ik het verwacht had. Een
naaimachine, een kast met opgezette goudmerels en een marter
met een vogeltje in zijn bek. Verder een tafel, een schommelstoel
en een stralend schilderij van Jezus’ hart met opengereten huid,
maar aan de binnenkant wel vol gouden stralen, erboven een paar
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vlammetjes en helemaal rondom een doornenkroon. Ik ging in de
schommelstoel zitten en in mijn zak omklemde ik onwillekeurig de
twee scheermessen. Ik hield ze stevig vast en besefte hoe ver ik
van hen af was geraakt. Ik dacht aan mijn karakter en Máša maakte
het bed op. Toen ze het dekbed erop legde, raakte een punt de
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kalmte van het rood-gouden schilderij met Christus en zette het in
een pendelbeweging. Máša trok haar bloesje uit. Daarna liep ze
met een schuldbewuste, terneergeslagen blik, langzaam, alsof dit
haar dood had kunnen betekenen, naar de schakelaar en met een
enorme inspanning draaide ze het licht uit. Ik zat in het donker en
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hoorde hoe Mášaatje zich uitkleedde. Zachtjes bewoog ook het
schilderij van Jezus aan de muur, als een pendel in de
wegstervende tijd. Door een kier in de verduistering drong het
blauwe onbevlekte licht van de nacht naar binnen, en ik kon me
niet langer inhouden, liep naar het raam toe en trok het gordijnzeil
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op. Vanuit de rook en de mist kwam de maan net tevoorschijn en
staarde me met zo’n dwaas oog aan, dat ik me doodschrok. Ik liet
de verduistering los en het was weer donker. Het schilderij bewoog
nu zo zachtjes alsof iemand heel dunnetjes met een potlood
schreef. Ik kleedde me uit en gleed bij Máša in bed. Ik wijdde al
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mijn sappen en krachten aan dit meisje, omdat ik dacht dat zij door
18

deze liefde een zelfmoord wilde begaan. Ik heb mijzelf aan haar
gegeven, omdat zij dat wilde.
Kaïn blijft trouw aan zichzelf
Tegen de ochtend bleef ik alleen en de vroege morgen provoceerde
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me met zijn frisheid. Ik voelde me sentimenteel. Máša sliep als een
blok. Een grote snottebel aan haar neus vormde het bewijs dat ze
leefde. De bel bolde op en trok weer in, al naar gelang haar adem
hem opblies of liet knappen. Toen het nog donker was had ik de
verduistering extra opgerold, om het aanbreken van de nieuwe dag
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goed te aanschouwen. Nu al in het volle licht kon je haar
rechterbeen dat over de bedrand bungelde, onderscheiden, en ook
de blauwe ader die het bloed naar haar grijparmen leidde en die
voor mij reeds een getuigenis leek te geven. Haar rechterborst
bolde ook op en leek haar lichaam naar de vloer te laten zakken.
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Alleen dat belletje aan haar neus bleef opzwellen en slinken. Ik
kon al niet meer blijven liggen. Ik stond op en kleedde me
geruisloos aan.
En het hart van Jezus straalde machteloos vanaf de gekleurde
prent, en de doornen en het bloed leken berstensvol leven te zijn.
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Over de hele chaos en ravage van kleren, ondergoed en lichamen
heerste de geweldloze Zoon Gods als een koning en toch waagde
hij het niet om ook maar een kus, noch een kreet, noch een
omhelzing te verijdelen. Kennelijk wachtte Hij alleen maar op hen
die zelf met deemoedig gelaat en een stil hartje tot hem komen. Hij
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hing daar maar zo bij Máša aan de muur als een bewaker, die niets
met de veroordeelde te maken wil hebben. Alleen dat brandende
hofje met het vlammende bosje stro leek in staat om lachen en
huilen voor hetzelfde te nemen. En terwijl ik mijn broekriem
aantrok kwam Hij me steeds dichter nabij en toen ik in zijn
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afbeelding achter het spiegelglas mijn stropdas knoopte, heb ik me
19

met Hem verbroederd en Hij kon daar niets tegenin brengen. Op
dat moment heb ik begrepen dat Hij Zijn lot aanvaard had, dat Hij
zijn einde al precies kende en dat niet uit de weg ging, omdat Hij
de kruisiging nodig had als zijn bewijs. Ik rilde van angst toen ik
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me probeerde voor te stellen dat het joodse volk geweigerd zou
hebben hem te kruisigen, het zweet brak me uit bij die verbeelding.
Maar Hij ging op de rails liggen en wist dat de trein zou komen.
Hij wist aan welk volk hij de nieuwe gedachten en nieuwe vormen
bracht. Hij wist wat ze met Hem voor hadden en probeerde dan
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ook niet meer de dans te ontspringen. Hij pleegde zelfmoord in
volle tegenwoordigheid van geest en gaf daarmee de getuigenis af
van het totaalbeeld van Zijn ideeën. Wanneer ik destijds Satan was
geweest, zou ik het volk ingefluisterd hebben, Barabas te kiezen!
En dan zou alles heel anders gelopen zijn.

445

Maar in die spiegel ben ik ook achter mijn eigen missie
gekomen! En ik verlangde zo hevig naar mezelf, dat mijn tanden
ervan klapperden. Alsof een dwingende kracht me verder dreef,
me sterker maakte. Zodat ik met nog grotere kracht achter mijn
droom aan kon gaan. Ik ben al mezelf vooruitgelopen naar
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Bystřice bij Benešov, waar ik nooit was geweest. Máša leek het
zelfs door een dikke muur van slaap te merken. Ze fluisterde iets
en het belletje aan haar neus klapte stuk.
Ik verliet haastig haar kamer en liep die paar verdiepingen naar
beneden. De buitendeur van het huis was echter op slot! Ik opende
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het raam naar de binnenplaats en kroop er zonder opwinding
doorheen, want als ik die deur had moeten stukslaan, dan had ik
dat gedaan, als ik die muur had moeten doorbreken, zou ik
daarvoor niet teruggeschrokken zijn. En ik sloop de stille, verlaten
binnenplaats op, waarover een scherpe schaduw viel, ik klom over
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een hagelwit muurtje, en niets stond me nog in de weg. Ik voelde
hoe de wil naar alle plekken in mijn lichaam stroomde. Ik werd er
helemaal van vervuld. Ik kon mezelf met gebruikmaking van
20

mathematische begrippen uitdrukken. Ik was verdrietig noch
vrolijk. Wel heb ik alles in mezelf scherper gesteld en met elke
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seconde heb ik dat wat er nog over was van me afgehakt. Ik was
pure tegenwoordige tijd met een zoete afloop in de toekomst. Toen
ik half rennend bij het station aankwam, merkte ik dat het
treinkaartje bij Máša op het tafeltje was blijven liggen. Ik kocht
een nieuw en de eerste de beste trein voerde me weg. Ik zat in mijn
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overjas met in mijn jaszak de scheermesjes, verpakt in een soort
mondharmonicadoosjes, volgde de voorbijflitsende telegraafpalen
en wachtte op die, waar ik nog langs moest komen. Met mijn
horloge in de hand lette ik op de rijtijden van de trein en het
allerliefste zou ik alle stations meteen voorbijgereden zijn en daar
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stoppen, waar mijn hart mij naartoe leidde. Slechts een enkele
gedachte zat me de hele weg dwars. Zou er wel een badkamer
zijn? En de hele weg heb ik verder aan niets anders gedacht.
En een badkamer was er! Meteen liet ik de kachel opstoken en
liep naar beneden naar de lounge om me te registreren in het
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hotelgastenboek. Als reden van mijn verblijf noteerde ik:
Broederbezoek. Ik rekende meteen bij de hotelbaas af en zei dat ik
vermoeid was van de reis, een bad zou nemen en met wat slaap
wel zou opknappen. Ik deed de deur met kamernummer zeven
open, kleedde me uit en ging op bed liggen. Van buitenaf drong
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het geluid van de regen zelfs door de gesloten vensters heen, en
gelijktijdig weerklonk vanuit de badkamer het geluid van het
stijgende water in de badkuip. Ik lag weliswaar met mijn rug van
het raam afgekeerd, maar toch zag ik via de spiegel de ruitjes in
het raamkozijn, waar je door de kletterende herfstbuien al niet
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meer doorheen kon kijken. Ik zag in de spiegel ook mijn hoed,
overjas, broek en het bovenstuk van de staande kapstok. Het gaf
zo’n trieste aanblik dat ik opstond en de badkamer binnenging.
Ik draaide de waterkraan dicht en haalde de scheermessen uit de
zak van mijn overjas. En ik begon plotsklaps het walsje uit de
21
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Graaf van Luxemburg6 te fluiten. Met een scherp mes sneed ik een
gleufje in het treeplankje en zette er met een beetje stopverf een
scheermesje in vast. En ik legde het andere ernaast. Daarna werd
ik opeens door twijfel overvallen en luisterde alleen maar naar dat
walsje uit de Graaf, dat helemaal vanzelf van mijn lippen vlood!
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Ik merkte ook dat ik het motief herhaalde! Met afschuw betrapte ik
me erop dat ik het allang best vond dat het liedje zo lang duurde.
Toen ik ophield met fluiten, was ik stil en wit als een
onbeschreven blad papier. Ofschoon ik al in het hete water had
moeten zitten, talmde ik toch. En toen ik dat scheermesje in mijn
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hand nam, zag ik dat m’n beide handen ongelooflijk trilden. Het
waren eigenlijk niet mijn handen, maar eerder stroomde er ergens
vanuit mijn lever een enorme, alles overwoekerende angst of
onrust weg, die weliswaar in mijn vingers eindigde, maar toch
ergens ver buiten mijn lichaam begonnen was. Het was noch mijn
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lever, noch mijn hart noch mijn ziel, maar iets bepaalds buiten mij!
Alsof ik een naald was, waar een onbekende draad doorheen
geregen werd. Toen deed ik nog iets onbegrijpelijks. Ik trok bij
mezelf een haar uit en probeerde daarmee de scherpte van het
scheermes uit, hoewel ik wist dat de mesjes pas geslepen waren!

515

Toen ik naar mezelf in de spiegel keek, merkte ik dat het fluiten en
het testen van de scheermessen uitgedacht was door mijn angstige
lichaam. En weer was ik dat kleine jongetje met het ponykapsel en
behuilde ogen. Ik zag mezelf en geen enkele zwakke of
schuldbewuste blik ontging me. Het was verschrikkelijk voor mij.
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Ik legde het mes neer en ging het gangetje op om wat tot
bedaren te komen. De vernedering die ik mezelf aandeed en de
angst die van buitenaf zijn oorsprong had, legden een knoop in
6

De Graaf van Luxemburg is de titel van een operette van F. Lehár. Het libretto
is van komische aard. De vorst Basilovitch wil trouwen met een zangeres. Het
huwelijk is onmogelijk wegens standsverschil; de oplossing is een
schijnhuwelijk van de zangeres met de arme graaf van Luxemburg. Het huwelijk
werd voltrokken zonder de aanwezigheid van de echte huwelijkspartners.
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mijn darmen. Ik voelde de bleekheid van mijn wangen en mijn
totale ontsporing. Zo stond ik daar met gesloten ogen en wachtte
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maar tot mijn teint, mijn kleur weer terug zou komen. Tot mijn
zeilen weer wind vingen en hun koers voeren. Ik bleef herhalen: Je
moet, je moet, je moet. En het zachte geluid van deze woorden
maakte me inderdaad rustig. Ik keek door mijn oogspleetjes en
voor het eerst merkte ik nu dat beneden, in de bocht van de trap,
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een oud mannetje met zijn gerimpelde hand specie tegen de muur
kwakte om er een muurhaak in vast te zetten, en naast hem lag een
brandblusapparaat van het merk Minimax. Bij deze aanblik kwam
ik een beetje bij en waagde een verliefd oogje op de oude man,
maar die deed alsof hij me niet zag. Hij ging maar door met specie
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op de muur te smeren, streek het spul met een troffel uit en maakte
het weer glad. Dat pepte me zodanig op dat ik weer mijn kamer
binnensloop en zachtjes de deur op een klein stukje na dichtduwde.
Even daarna zette ik de deur op een grotere kier, zodat ik weer
naar de oude man kon kijken, maar deze man, die me de hele tijd
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nog geen blik waardig geacht had, keek me nu recht aan. Hij
staarde me met zijn doordringende, niet-menselijke oog zo intens
aan, dat het leek of hij slechts op een afstand van een paar
centimeter voor mij stond. Hij bleef maar naar mij kijken en hij
wist beslist alles. Hij kwam steeds dichter naar mijn ogen toe,
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totdat ik de deur met een bons dichtsloeg en de badkamer binnen
stoof.
Snel trok ik mijn badjas uit en stapte ik het hete water in.
Zonder verder na te denken nam ik het scheermes in mijn
rechterhand en het concert des doods begon. De eerste pijn was om
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niet uit te houden. Ik kreeg een wee gevoel, de weeïgheid van een
lijk, maar zodra ik mijn bloedende pols onder water dompelde,
werd de pijn minder. Het was eerder een zwaar gevoel dan pijn,
eerder slaperigheid dan verscherpt waken. Ik had zelfs niet de
kracht om de andere pols tegen het mes in de houder te drukken. Ik
23
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had ook echt geen enkele reden om er zo spoedig vandoor te gaan.
Het was zo mooi, dat ik mijn hand optilde om me ervan te
verzekeren dat het echt waar was. Ja, het bloed golfde eruit, zoals
ik het gewenst had, en inderdaad ging ik er centiliter voor centiliter
tussenuit. En zelfs na een poosje kwam er noch enig zelfverwijt,
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noch een verre herinnering uit de literatuur bij mij op. Ik merkte
dat ik zelf de grondslag van de poëzie, muziek en schilderkunst
werd. Zelfs Máša’ s gezicht kwam niet bij me op om iets te vragen
of te verwijten. Ik behoorde nu tot een andere werkelijkheid, angst
en smart vlogen weg. Ik smeekte dan ook niet: Heer, als het
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mogelijk is, neem dan deze kelk weg van mij. Maar ik bad juist het
tegenovergestelde: Heer, als het maar enigszins mogelijk is, laat
me dan uit deze kelk drinken. Ik was het gebed zelve en ik
bevruchtte mezelf in schoonheid. En noch mijn vader, noch mijn
moeder, noch de stationschef verscheen om mijn metamorfose in
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de weg te staan. Niets kon dit grote moment, dat ik al jaren
achternaliep, verpesten, dat hele kleine moment, waartoe ik het
volste recht had, omdat ik het zelf opgekweekt, in mezelf gevoed,
en tenslotte gerealiseerd had. Het water werd steeds donkerder
door het instromende bloed, maar ik vond het zo mooi dat ik
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mezelf alleen maar kon vergelijken met de ondergaande zon in een
meer van bloed. En ik liquideerde ook de tijd, omdat ik wist dat ik
nooit meer zou kunnen deelnemen aan een hogere plechtigheid dan
deze. Daarom ook heb ik me, toen ik de scheidslijn tussen het
bewustzijn en niet-bewustzijn begon te naderen, met mijn hele
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wezen op die ene seconde geconcentreerd, die weliswaar nog niet
gekomen was maar die zeker komen moest, wanneer verleden tijd
en toekomst verzwolgen zouden worden door pure en permanente
tegenwoordige tijd, waarmee ik dan zou samenvloeien.
Maar deze seconde was óf mijn bad al voorbij, óf was nog niet
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gekomen, óf, o verschrikking, zal nooit komen omdat ze niet
bestaat. En nu was ik in dat stroperige bad tegen mijn wil in terug
24

bij het oorspronkelijke rillen, dat op een haar na hetzelfde was als
toen bij de Graaf van Luxemburg. En nog erger! Het was alsof
mijn navelstreng aangroeide, waardoor ik weer terug naar de
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onreine schoot werd getrokken. Ik weet dat ik me door mijn
geesteskracht aan de badrand kon vastgrijpen, maar de trekkracht
was zo hevig dat ik me moest laten gaan. Ik was al te laat en die
twee of drie seconden die ik nog bewust meemaakte, waren
afschuwelijk. Ik sperde mijn ogen wijd open als schoteltjes maar ik
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zag niets, ik wilde roepen, maar ik slikte slechts water dat stroperig
was van het bloed. Ik wilde iemand toelachen, maar mijn gezicht
verstijfde tot een masker. De gloeilamp, of de zon, doofde uit.
Kaïn in het ziekenhuis
Dokter Gall pompte het bloed van drie donors in mijn lijf, volgens
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tarieflijst en maximale prijzen. En dus ben ik niet doodgegaan.
Mijn nieuw-zijn en de wezenlijke verandering waren dus
werkelijkheid geworden, en ik was nu een heel ander iemand. Het
was moeilijk om dokter Gall uit te leggen hoe dat allemaal had
kunnen gebeuren, omdat ik van mijn verleden absoluut niets meer
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begreep. Het kwam me eerder voor alsof ik er in een roman over
gelezen had, of meer dat het iemand anders was overkomen. En zo
ben ik, ook in het belang van mijzelf, over het voorval gaan praten,
en begon ik interesse te tonen voor alles wat in het hotel gebeurd
was. Ik betrapte mezelf zelf erop dat ik me ergerde en dat ik me
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schaamde voor de dader van wie ik nog steeds overtuigd was dat
hij iemand anders was dan ik. Soms fluisterde ik mezelf toe: Man
nog aan toe, wat een lefgozers, zoiets zou ik niet gedurfd hebben.
Maar een blik op mijn hand in het verband en de constatering dat
ik hem niet kon bewegen, maakten me er langzamerhand van
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bewust dat ikzelf ermee gemoeid was. Die hand lag steeds naast
mij als een witte sint-bernardspup, en zodra ik mijn hand wilde
25

bewegen, voelde ik pijn en wel met zo’n kefferig venijn dat de
tranen me in de ogen sprongen. Uiteindelijk kwam ik tot de
conclusie dat ík het geweest was daar in Bystřice bij Benešov.
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Maar niets kon me ervan weerhouden, me steeds weer over die
daad te verwonderen, en er kritiek op te leveren.
Er hing weliswaar nog steeds een zwart leitje boven mijn hoofd,
waarop met krijt mijn naam geschreven stond, maar het was
kennelijk toch het bloed van de drie donors dat alle roetdeeltjes uit
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mijn aders wegspoelde en mijn hersenen met heel andere ideeën
behing. Echt, als die wond nou niet in mijn pols had gezeten, zou
het zijn alsof die scheermessen niet hadden bestaan, tenminste niet
in relatie tot mij. Nog steeds kon ik niet vatten dat ik zomaar uit
simpel verlangen het mes in mijn pols had kunnen zetten. Ik kon
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het slechts literair doorgronden, en dan nog alleen in de vorm van
een romantisch advies aan andere mensen. Ja, zelfs een esthetisch
motief heb ik ervoor bedacht, maar wanneer ook ik mezelf met dat
ene voorval confronteerde, kon ik nog steeds niet slikken en
trokken mijn ingewanden zich samen, alsof ze alleen al het
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opkomen van de gedachte wilden belemmeren. Kennelijk heb ik
bloed gekregen van uitsluitend behoedzame, brave burgers.
Daarom kwam dokter Gall vaak bij mijn bed zitten en bleef me
dan lange tijd door zijn bril met hoornen montuur aankijken, alsof
hij een gat in mijn schedel wilde boren. Op een goede dag zei hij
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dat er een conductrice bij me op bezoek zou komen, die naar men
zei mij het leven gered had. Dat was nog eens een verrassing voor
mij. Zo kwam ik er langzaam en bij stukjes en beetjes achter hoe
ik hier terecht was gekomen en wat daaraan vooraf was gegaan. Zo
besefte ik nu pas voor het eerst dat er in mijn vorige leven een
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meisje was geweest in een blauw pak met zilveren knopen. Het
leek of haar gezicht meer scherpte kreeg, hoewel ik noch haar
ogen, noch haar neusje zag en ik me niet eens de kleur van haar
haren kon herinneren. Ik zag alleen de lege contouren van haar
26

gezicht, gereed om door de werkelijkheid ingevuld te worden. En
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zo begon ik met verlangen uit te kijken naar het bezoekuur. Ik
hield mijn ogen strak op de deur gericht en wachtte geduldig,
totdat haar ogen mij zouden zoeken en dichter naar me toe zouden
komen.
Toen zij uiteindelijk binnenkwam, keek ik naar haar alsof ik een
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geestverschijning kreeg. Ze droeg een lichtblauwe zijden jurk, een
donkerblauwe alpinopet, en haar mantel had ze over haar arm. Zij
keek onzeker onze zaal rond en het was te zien dat ze bang was.
Toen ze het eindelijk waagde haar aandacht op de bedden te
richten, keek ze in de richting van mij en glimlachend liep ze,
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gevolgd door de blikken van de anderen, over de rode kokosloper
naar de hoek waar mijn bed stond. Ik wenkte haar met mijn vrije
hand, zond haar een blik van herkenning en was blij haar te zien,
ik dompelde me in gelukzaligheid bij het ontwaren van haar
lieftallige verschijning. Zij bleef echter bij een bed staan in de
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beddenrij voor mij. Ze boog zich voorover naar het bed en kuste de
bleke jongeman, die zijn armen naar haar uitstrekte. En zij snikte
en lachte, alsof hij door de dood zelve aan haar terug geschonken
was. Zij noemde hem Kareltje en gaf hem een doos met snoepjes,
verpakt met een blauwe strik. Zij was dus mijn redster niet. Ik
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sloot mijn ogen en huilde vanbinnen. Ik kon alleen maar toehoren
hoe die twee uitzinnig blij waren, dat de operatie nu achter de rug
was en dat alles goed zou komen en ze zich zo verheugden op de
dag, dat ze van het ziekenhuis naar huis zouden gaan.
Toen raakte een warme hand me aan, en toen ik mijn ogen
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opende, zag ik boven me eerst een pet met klep en zilveren
koordje, daarna een wit gummiboordje, een rij blinkende knopen
en ten slotte een aangenaam meisjesgezicht. Ze boog zich over me
heen als over een wieg en zei: Meneer de treindienstleider, hier
ben ik dan! En uit haar borstzakje viel een zwart fluitje aan een
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zilveren koordje dat lichtjes mijn mond raakte. Ik zei: Gaat u
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zitten, juffrouw! En zij, helemaal van haar stuk gebracht, ging op
mijn pijnlijke hand zitten! Ik gaf een schreeuw en door mijn tranen
vloeide haar beeltenis weg, door de verwringing in mijn gezicht
raakte alles om me heen vervormd. Maar ook herinnerde ik me in
685

deze pijn alles weer, ik herinnerde me de rit per trein, de kamer
van Máša en Christus, die mij zijn hart met het brandende
strobosje aanbood daar bij haar boven het bed. Ik herkende haar
juist op het moment dat ik haar niet zag. Alsof ze uit de diepte van
mijn lichaam naar boven kwam drijven en naast mijn bed ging
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zitten, om met een tipje van haar sjaal mijn tranen te drogen en
mijn gezicht te strelen. Toen ik mijn ogen weer opsloeg, zat ze op
een stoel, ze had haar benen over elkaar geslagen en wipte met
haar vrije been op en neer. Omdat haar broekspijpen een beetje
omgeslagen waren, staken haar smalle enkels eronderuit. Ik wilde
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haar iets heel erg liefs zeggen, maar toen kwam aan het andere
eind van de zaal de motorrijder, wiens beide benen geamputeerd
waren, bij uit de narcose. Ik steunde op mijn gezonde hand en net
zoals de andere patiënten en hun bezoekers keek ik naar dat bed
dat zo tekeerging. Je hoorde: Max, Max, laat het stuur los. De
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arme kerel probeerde te gaan staan, maar hij was met riempjes en
banden aan het bed vastgebonden. Máša keek en kon haar ogen
niet afhouden van die enorme borstkas, die zich aanspande en de
banden uiteen deed knappen. Opeens maakte hij zijn rechterhand
vrij, tastte onder zijn bed, omklemde met zijn hand het urinaal, en
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smeet dat met een verschrikkelijke kracht over veertien bedden
heen. Het glaswerk vol urine vloog door de hele zaal en knalde
boven mij in duizend stukken tegen de muur uiteen. De
glassplinters vielen op het witte laken en schitterden in de
zonnegloed. Máša was bleek en druppeltjes urine lichtten op in
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haar haren als

stukjes barnsteen. Al

gauw bonden de

ziekenbroeders de motorrijder weer vast en de zuster verzocht de
bezoekers zich te verwijderen. Máša kuste me, haalde uit haar tas
28

een in papier verpakt boek en zei: Adieu. Nog vanaf de deur zond
ze me een kusje toe. Het was voor het eerst dat ik naar haar
715

verlangde, voor het eerst dat ik wenste haar altijd bij me te hebben.
Ze ging weg, maar haar beeltenis bleef hier en stemde me
gelukkig.
Kaïn wordt schrijver
Maar het meest van allen bezocht dokter Gall me. Hij ging altijd
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op de bedrand zitten en liet zich steeds maar weer alle details van
mijn voorbereidingen vertellen. Ik dacht dat hij waarschijnlijk niet
slapen kon, dat hij zich verveelde of dat hij een of andere
wetenschappelijke verhandeling over mijn casus wilde schrijven.
En daarom liet ik ook geen enkele kronkel achterwege. Juist
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integendeel! Ik verzon een heleboel details, alleen maar om hem
een pleziertje te doen. De complete variaties op mijn thema.
Máša, de lieverd, had voor mij Het kruis bij de beek van Karolina
Světlá 7 meegebracht en zo doodde ik de tijd met het lezen van dit
onschuldige verhaal over het leven op het platteland. Vanavond
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ben ik uitgenodigd bij dokter Gall, ofschoon hij anders het verband
om mijn hand altijd op de verbandkamer verwisselde. Maar ik
dacht dat hij het heugelijke feit dat ik voor het eerst de gang
doorgelopen ben, een beetje wilde vieren. Het bloed van de drie
donors hield zich gehoorzaam aan de bevelen van mijn hersenen
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en ik ging al van dit nieuw ontkiemde leven houden en met
genoegen ging ik in de clubfauteuil bij dokter Gall zitten. Toen hij
het verband van de wond af haalde, die nog slechts een lang paars
litteken naliet, bleef hij met het verband in zijn hand staan en zei:
Ik kan er nog steeds niet bij dat u geen reden tot die zelfmoord
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had! Dat u het gedaan hebt uit wanhoop! En hij begon het verband
over zijn vinger op te rollen. Hij vervolgde: Neem mij
7

Met deze populaire roman uit de jaren zestig van de negentiende eeuw kreeg de
Tsjechische schrijfster Karolina Svĕtlá (1830-1899) bekendheid.
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bijvoorbeeld. Ik heb geen plezier aan mijn leven. Ik heb reden tot
zelfmoord. En juist daarom kan ik die daad niet ten uitvoer
brengen. Het zou lafheid zijn. Maar ik verlang zo naar haar!8 Ik
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roep haar aan. Ik probeer haar elke dag te verleiden. Ik ben
walgelijk laf, want nooit had ik het leven lief. Dan, wanneer ik een
kogel door mijn hoofd zou jagen, zou dat de laatste schakel zijn in
de keten van allerlei walgelijkheden. Voor mij is het voorlopig het
allermoeilijkst om op de wereld te blijven. En dus blijf ik. Elke
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dag weer opstaan, met dezelfde tandenborstel mijn stinkende
tanden poetsen, elke dag weer deze witte jas aantrekken, elke dag
achter dat weerzinwekkende voer gaan zitten, elke dag naar bed
gaan en afwachten of de barmhartige droom je geest niet
samenperst tot een gave, ronde bal. Dag in dag uit is alles één pot
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nat, en vluchten kan niet. Vriend, ik lig al vijftien jaar in het bad,
en het bloed trekt maar zo langzaampjes uit mij weg! Hij wond het
verband op tot een kluwentje en toen hij naar me keek, was hij zo
kleintjes! Er lag iets moois op de bodem van zijn ogen, ik pakte
zijn hand en wilde lachen. Alles lag nu voor me, ver achter me,
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verstard, nauwkeurig en in klassieke volmaaktheid. Ik was nu
nergens meer aan gebonden, ik hoefde niet te stotteren en de
zinnen uit mijn strot te persen, maar kon rustig spreken als een
leraar die al dertig jaar lang hetzelfde vak doceert. Ik zei, terwijl ik
met mijn slipper heen en weer wipte: Dokter, juist nu zie ik heel
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die gelukkige toekomst van de mensheid voor me! Van de
mensheid die niet alleen fysiek, maar ook moreel gezond is. En
hiervandaan begint die nimmer uitdrogende bron van de dood. Ik
zal u vertellen, vriend, dat de zelfmoord een ethische en
esthetische maatstaf wordt, niet alleen voor het individu, maar ook
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voor gezinnen, voor volkeren. De zelfmoord zal het hoogtepunt
van de cultuur worden, een creatie van kunstenaars en esthetici. Ik
8

Dit kan een woordspeling zijn; zelfmoord en dood zijn in het Tsjechisch woorden
van het vrouwelijke geslacht.
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denk dat zelfs God ooit zal bidden tot deze nieuwe mens, die door
zijn eigen wil de wet van de vrees overwint en zo in het hart van
God zelf geraakt. Niemand zal er in de toekomst naar streven zich
775

te herhalen! Niemand zal in de toekomst een rekenmachine willen
zijn!

Integendeel!

Het

verlangen

naar

een

kwalitatieve

metamorfose zal reeds op de middelbare school ingeprent worden.
Iedereen zal reeds als jongere een bepaalde voorstelling in zich
meedragen, die overigens nog steeds voor verbetering vatbaar is,
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en zo zal hij zijn nog niet voltooide pelgrimstocht beëindigen. En
het leven zal, voor zover het zal bestaan, een en al vreugde en
instemming zijn! En er zal ook nog een, weliswaar geheel andere,
hemel uitgedacht moeten worden. Grootse en vooral nieuwe taken
wachten ons! Maar het is wel noodzaak om een historie te hebben
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en die verder uit te bouwen; een lerares in het onderricht van
zelfmoorden! Maar niet van die zelfmoorden uit honger of
liefdesverdriet, die ons alleen maar schaden, maar van die echte,
mooie zelfmoorden zonder reden, die zelfmoorden waar we nooit
de oorzaak van te weten zullen komen, omdat ze zomaar gepleegd
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zijn! Kijk: als kind speelden we verstoppertje en mijn vriendje
hing zich op in de schoorsteen aan een driedubbel ijzerdraad,
omdat hij helemaal bezeten was van het idee hoe ze zouden
opkijken als ze hem op zo’n bijzondere schuilplaats zouden
vinden. Ik heb een godsvruchtige man gekend, die zo graag heilig
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wilde worden dat hij in de nacht het deksel van de crypte in de
kerk optilde en zich te midden van de warboel van gewaden en
versteende darmen en knoken van een zaligverklaarde vrouw een
kogel door het hoofd schoot en in één beweging het deksel achter
zich sloot, zodat hij pas na jaren weer ontdekt werd. En dat pas
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toen hij er bijna uitzag als die heilige, naar wie hij zo verlangd
had! Alsjeblieft! En dat is en was geen slecht voorbeeld. Als je dan
toch bezig bent, doe het dan creatief! De daad allure geven, hem
zo aankleden dat hij het gevoel van schoonheid niet aantast! O! En
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zo in volle kracht
805

vertrekken, zich verstoppen in een

kruiswoordraadsel van de werkelijkheid! Dokter, nu pas, nu ik
terugkijk op mijn daad, moet ik blozen! Ik schaam me! Foei! Dat
past toch niet bij iemand met een middelbare-schoolopleiding! Ik
had me nog wel voorgenomen dat ik bij mijn positieven zou
blijven tot aan het ene moment waarop de ziel het lichaam verlaat!
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Dan heeft mijn neef het beter gedaan, die sprong van de kerktoren
af en gedurende de hele val, tot hij de aardbodem raakte, riep hij
de naam van zijn geliefde en onderwijl strooide hij uit een enorme
papieren zak confetti rond, zodat toen hij op de grond belandde, er
nog vijf tot zes minuten lang een papieren bloemenregen over hem
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neer dwarrelde, en het leek, alsof hij onder een bloesem
sneeuwende appelboom in slaap was gevallen. En aldus zijn die
kleine niemendalletjes slechts voorlopers van het tijdperk dat nog
komen moet. Van een tijdperk wanneer er in plaats van oorlogen
collectieve zelfmoorden van hele bevolkingsgroepen zullen zijn,
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van de upper ten! En de zelfmoorden zullen in navolging van de
schilderingen van de cinquecento geconcipieerd worden! Zo zullen
bijvoorbeeld vrachtwagens gebruikt worden om lijken aan en af te
voeren zoals in het verhaal van de bekoorlijke Zazona en de
bestiale dokter Quartz.9 De universiteiten zullen deze discipline

825

onderwijzen. Geest en fantasie zullen niet meer dolen in verdorde
dwaalgangen van de hersenen. Maar ze zullen werkelijkheid
worden! Let op mijn woorden, dokter, alleen zo kunnen we God in
de tang nemen en zo de zonde van onze voorouders teniet doen!
Zo heb ik me laten meeslepen en uit mijn mond dat laten
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wegvloeien, wat door mijn daad al weggevaagd was. Helemaal zelf
heb ik de poging gewaagd, en zelf heb ik mijn vervulling bereikt.
En God weet dat ik niet door mijn eigen wil de dans ontsprongen
ben, maar dat ik me de bekroning van mijn daad heb laten
9

Dokter Quartz en Zazona zijn de hoofdfiguren uit pulp- en boulevardlectuur uit
de jaren veertig van de vorige eeuw.
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afpakken. Daarom vond ik nu, achteraf gezien, dat dit voorval niet
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herhaald kon worden, uniek was, en al ver van mij verwijderd was.
Ik zat er niet meer mee, en omdat ik het heb doorvorst kan ik er nu
zo mooi over te praten terwijl dat bloed van die drie donors mij tot
een voorzichtig, schuw mens, maar al met al ook tot een goed
verteller gemaakt heeft. Alsof ik inderdaad steeds maar over
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iemand vertelde, die misschien nog in leven was, maar mogelijk
ook niet. En lang heb ik daarna gezwegen en keek naar het patroon
in het vloerkleed. Toen ik naar dokter Gall keek, zag ik hem als
met een vreemd masker. Alsof zijn gezicht binnenstebuiten was
gekeerd. Ik keek ernaar en ik werd door dit gezicht opgeslorpt en
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wilde te weten komen waar hij aan zou kunnen denken. Dat was
niet zo eenvoudig. Hij dacht aan zijn einde, hij vroeg zich vast en
zeker af hoe hij dat op z’n allermooist ten uitvoer zou kunnen
brengen. Ik zei: Nou dokter, ik ga maar weer eens, en het beste
ermee! Maar hij hoorde mij niet. Ik ging op mijn bed liggen en
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keek naar het invallen van de avond, het moment dat je kunt
zeggen dat het al avond is. Steeds moest ik aan het gezicht van
dokter Gall denken en een stemmetje waarschuwde me om, zolang
het nog kon, in te grijpen. Maar de echte waarachtige stem
verzekerde me dat het overbodig was omdat de dokter het dan een
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andere keer zou doen en op veel laffere wijze en zonder
creativiteit. Ik sloot mijn ogen en droomde over Máša, en dat ik
mijn dienst weer zou oppakken en misschien zou gaan trouwen en
tot mijn dood toe gelukkig zou worden, want ik was al heel iemand
anders. Ik hoorde de torenklok tien uur slaan, daarna elf. In het
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donker daar bij het raam lichtten de gloeipuntjes van de sigaretten
van enkele medepatiënten op en ik had zin om iets te drinken. Toen
ging de deur open en iemand met een zaklamp in zijn hand wierp
een kegel wit licht op de punt van zijn schoenen. Ik wist dat die
stappen in de richting van mijn bed zouden gaan en ik ging rechtop
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zitten en trok mijn schoenen aan. Mijn handen trilden weer net zo
33

afschuwelijk als die ene keer, toen ik zo bang was. Het was de
conciërge van het ziekenhuis en hij verzocht me om met hem mee
te gaan. Ik kreeg weer zo’n verschrikkelijk naar gevoel aan mijn
lever. Alsof een onbekende een draad door mijn oren reeg. Ik
870

kende dat, jawel, het was dat moment net voordat je de grens van
de overgang van de ene naar de andere fase afbakent. Het was die
bepaalde spanning, wanneer er formeel gevraagd wordt wat en hoe
er iets is gebeurd. En toen we naar de kelder afdaalden, wist ik al
dat me iets bijzonders wachtte, iets waarvan de dokter gewild had
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dat het geschiedenis zou worden, een voorbeeld. Meteen toen de
conciërge de deur opende, wist en zag ik het al. Voor de oven van
de centrale verwarming lag een ineengedoken zwarte marionet.
Een geblakerde marionet, en zijn rechteroog, dat door de hitte was
uitgezakt, staarde me recht aan. Toen ik een paar treden naar
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beneden ging spatte het uit elkaar en vloeide zachtjes op de grond
uiteen. Rondom deze ineengedoken, gehurkte figuur stonden drie
mannen met bleke gezichten in een kringetje en ze waren nog
steeds versteend van afschuw, omdat ze bij zichzelf nagingen of ze
ook tot zo’n daad in staat hadden kunnen zijn. De lange man,
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blijkbaar de voorzitter van de commissie en mogelijk tevens de
arrondissementsrechter, draaide zich net om en spoog. Bij het lijk
stond een veldwachter met zijn handen op de rug en hij probeerde
te bewijzen, door zelf zijn handen vast op zijn rug te houden, dat
misdaad uitgesloten was. De lange man zei met een stem die de

890

hele ruimte met een naargeestige beklemming vulde: Alles goed en
wel, maar hoe legde hij dan die laatste knoop? En hij boog zich
over dokter Gall heen en onderzocht met een loep diens verkoolde
handen, die nog steeds stevig vastgebonden waren. Ik keek
zwijgend toe en stoorde hen niet. Ik had nergens spijt van, want op
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het moment van de allerlaatste seconden van het leven staat de
mens er volledig alleen voor. Op de trap zei ik bij mezelf dat ik
altijd weer en altijd opnieuw wanneer iemand een zelfmoord zou
34

willen begaan, hem zou helpen met dat wat hij zo graag wilde.
Hoofdzaak is dat iedereen een aanvaardbare vorm kiest die bij zijn
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vooropleiding past. Ik stelde me zelfs voor hoe de dokter zich in de
oven gewurmd had. Maar ik voelde geen pijn. Ik zei alleen maar
bij mezelf: Dokter Gall is een toffe kerel. En ik zei dat half hardop,
zodat ze zich allemaal omdraaiden. Die grote man, die zoals ik al
vermoedde de voorzitter van de rechtbank was, zei met een
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donkere stem: Nou dat was dan uw collega. En daarna stelde hij
me vragen en de secretaris herhaalde die telkens, hoe ik heette, hoe
oud ik was en vooral wanneer ik voor het laatst met de dokter
gesproken had en of hij toen niet uit zijn doen was. Ik zei:
Integendeel, hij was zo koel als staal. En toen ik na de overige

910

formaliteiten wegging, zond ik de dokter een kusje toe.
Kaïn heeft zichzelf niet meer gevonden
Alsof ik uit een panopticum was gestapt. Zo zag ik de gewone,
normale wereld. Noch dat verleden van mij, noch dokter Gall
drong zich op in mijn gedachten. Ik kwam uit het ziekenhuis met
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een bundeltje wasgoed en het bloed van de drie donors vervulde
me met een intens gevoel. Ik bleef me verwonderen over alles om
me heen en kalm nam ik wijdbeens plaats onder de lans van de
heilige Wencelaus10 en keek naar de naderende en zich
verwijderende gezichten.
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Alleen was ik er nog steeds niet zeker van of ik dat wel was.
Deze vraag drukte met zoveel kracht op mijn hersenen dat als ik
mijn hand in mijn zak tot een vuist samenbalde, ik me er vlug van
moest overtuigen of het niet iemand anders was die zijn vingers
samenkneep. Steeds had ik het gevoel dat ik over een oppervlakte
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van enkele vierkante kilometers uiteen werd getrokken. Pas toen ik
mijn hand vlak voor mijn ogen hield kreeg ik de zekerheid dat ik
10

Het ruiterstandbeeld met de heilige Wencelaus te paard. Het beeld staat op het
gelijknamige plein in Praag. Het is voor de Pragenaars een bekend afspreekpunt.
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het was, en dat mijn hand niet een paar honderd meter van mij
verwijderd was. En de mensen verbaasden zich dan ook dat ik
mijn hand steeds in mijn zak stak en dan weer vlak voor mijn ogen
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opende. Maar ik verbaasde me niet, want zodra ik mijn hand in
mijn zak gestoken had, kreeg ik prompt het gevoel dat ik mijn
hand ergens had laten liggen als een stok of een paraplu. Zo liep ik
over het Wencelausplein en de eerste rimpel groefde zich in mijn
voorhoofd. Toch amuseerde ik me met het bekijken van etalages
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en had plezier in mijn weerspiegeling, die van de ene etalagekast
naar de andere oversprong en over bloemen, flessen en kleren heen
gleed. Maar toen ik een spiegel voorbij was, bleef ik staan en van
verschrikking begon een stralenkrans om mij heen te trillen. Ik had
de indruk dat ik óf er nog niet langs gelopen was ófwel er al lang
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geleden voorbij gelopen was. Er was iets zo erg in disharmonie dat
ik niet eens mijn identiteit wilde vaststellen. Met terneergeslagen
ogen ging ik terug naar de spiegel en liet mijn blik er nog eens
overheen gaan. Ik was het, maar nu nog herkende ik mijzelf niet.
Ik keek maar naar die verschijning en ik stond stokstijf stil, omdat
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ik nog steeds de hoop had dat ik het niet zou zijn. Dat het iemand
anders was, die zo dadelijk in beweging zou komen en verdwijnen.
Maar hij daar tegenover mij was nog steeds even bewegingsloos
als ik, en bleef me aanstaren, alsof hij bang voor mij was. Toen
heb ik alle moed verzameld en hief mijn hand op. Die ander daar
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hief ook zijn hand op. Ik maakte mijn vuist open en hij daar
opende zijn vuist ook. Ik was het, dat was boven alle twijfel
verheven, en tranen van teleurstelling drupten op mijn bundeltje
wasgoed. Daar in het ziekenhuis tussen de bleekneuzen en
stervenden had ik daar geen erg in gehad en ik dacht toen dat alles
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in orde was, maar nu voelde ik me beledigd door die kerel met z’n
spitse neus en z’n flaporen. Het feit dat ik zo ongeveer een andere
ziel had gekregen kon me niets schelen, maar het verlies van mijn
fysieke uiterlijk maakte me intens verdrietig. Ik was altijd zo blij
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geweest met mijn tachtig kilo. Zo graag rook ik aan mijn hand, zo
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graag streek ik over mijn benen, mijn romp en mijn hals. Nu pas
merkte ik voor het eerst dat ik totaal verloren was, dat ik
uitgewisseld was tegen een ander en dat ik nooit meer in
overeenstemming met mijn beeld zou kunnen leven. Nu ben ik me
er ook bewust van geworden dat ik verantwoordelijk zal moeten
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zijn voor het bloed dat mij tegen mijn wil in was toegediend. Mijn
leven, dat ik in vrijheid tot zelfs over de grens had geleid, was aan
mij teruggegeven in een andere vorm en met een andere inhoud,
ook al behield ik mijn naam. Ik ben dus volledig verantwoordelijk
voor het bloed dat ik nu in mij draag. Mijn goede inborst van
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weleer kan best door slechtheid verdrongen zijn en dan zou ik ook
berecht moeten worden, ook al was ik als een eervol mens
gestorven. Ik voelde hier, in en voor de spiegel, dat ik bedrogen
was.
Op dat moment had ik behoefte aan Máša, al was het maar een
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vingertje of slechts een blik van haar ogen, die mij immers anders
konden zien dan ik mezelf nu zag. Ik maakte een buiginkje voor
mezelf in de spiegel en verliet het amalgaam. Bij de etalagekasten
van de naaimachinewinkel bleef ik staan en keek naar Máša, die
gebogen over de machine een jurk voor haarzelf naaide. Haar hals
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was zo volmaakt en haar bewegingen waren op en top charmant.
Ik keek in de etalage met naaimachines en was bang om de
denkbeeldige verschijning van Máša aan te raken. Haar
verschijning bracht me helemaal tot rust. Ik haalde adem en vanaf
nu kon ik zonder angst naar mezelf kijken. Ik schatte dat ik zowat
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tien tot twaalf kilo was afgevallen. Ik zou dat allemaal weer
moeten inhalen, want het leven moet geleefd worden ook al is er
geen reden om te leven. En dan maar zo aangenaam mogelijk. Ik
nam me vast voor om met Máša te trouwen, om een tuintje aan te
leggen, waar ik groente en rozen zou kweken, om een kind te
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nemen, en een gelukkig gezinnetje te stichten. Om met een nieuw
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leven te beginnen. Een rustig, eenvoudig, burgerlijk leven. En het
lopen met mijn bundeltje wasgoed viel me nu opeens zo licht. Ik
zag nu mijn toekomst voor mij liggen, ik begroette haar. Ik slaakte
zomaar een korte kreet tegen de mensen die mij tegemoet liepen en
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riep: JA. Deze in mijn richting stromende massa wist niet wat ze
moest

antwoorden.

Alleen

een

naderende

brandweerman

weerspiegelde mijn beeld in zijn blinkende helm. Toen we elkaar
passeerden zag ik dat die man over zijn schouder een blusapparaat
droeg van het merk Minimax en dat hij leek op die ene oude man
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uit het hotel in Bystřice bij Benešov, die me toen zo strak aankeek.
Hij zag er echt uit als een vermomde God. En net of hij mij
daarvoor uitgezocht had, gaf hij me met een koele en strenge blik
te kennen dat hij alles over mij wist. Ik liep verder en pas een flink
stuk van deze ontmoeting vandaan bleef ik staan. Liever gezegd,
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moest ik blijven staan. En ik draaide me om. Liever gezegd, moest
ik me omdraaien. En waarachtig, de brandweerman met zijn
blinkende koperen helm bekeek me met strenge ogen, de Minimax
had hij tegen een paal gezet en hij rolde een sigaret. De man bracht
net de sigaret naar zijn mond en likte langs het vloeitje. Hij haalde
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een doosje lucifers uit zijn zak, streek er een aan, neeg lichtjes
voorover, en in zijn samengevouwen handen hield hij de vlam van
de lucifer omhoog, die vanaf die verte licht uitstraalde, en de gloed
scheen door die oude, bevende handen heen. En daarna bleef hij
onder het roken gestaag naar mij kijken, met zijn rug tegen de paal
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geleund. Ik hield dit niet meer uit en wendde me af. Het was me nu
voor eens en voor altijd duidelijk dat ik het verleden niet kon
ontlopen. Telkens weer en onverwachts zal het verleden als een
landmijn vlak onder mijn voeten ontploffen. Alle brandweerlieden
die ik nog zal tegenkomen zullen me terugwerpen in die
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bloederige badkuip, en desnoods nog op mijn bruiloft ook. En
uiteindelijk zal mijn litteken mij meerdere malen per dag
herinneren aan die mislukte dag. In plaats van dat mijn verleden
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alsmaar zwakker zou worden zal het sterker worden en tot bloei
komen, steeds intensiever worden omdat de details op den duur
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verdwijnen, en het zal alleen nog als een mythe blijven
voortbestaan. Het zal al voldoende zijn argeloos over een vage
metafoor te beginnen en meteen zal aan het tegenoverliggende
eind een neonverlichte hand met scheermes gaan oplichten. Ik zei
tegen mezelf: Goede dag, zeg. Ik moet lief zijn voor mezelf. En ik
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sloot mijn ogen en voetgangers botsten tegen mij op.
Kaïn is een slecht teken
Eind april heb ik mijn dienst weer opgepakt. Ik woog
achtenzeventig kilo en trapte op de pedalen van mijn fiets tot ik
buiten adem was. Net toen ik het zinken veldkapelletje
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voorbijfietste, kwam er een hevig verlangen in mij op om de
vriendschap die ik eerder met Jezus had aangeknoopt te
verstevigen. Ik sprong van mijn fiets af om de vastgenagelde man
aan het kruis goedendag te zeggen. Maar hij gaf geen krimp. Hij
hing daar maar en bij de spijkers droop het roestwater van hem af.
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Met de beste bedoelingen had een of andere brave meesterschilder
hem een soort zwembroek in de nationale driekleur opgeschilderd,
en die goeie ziel vond dat allemaal maar goed. Heus waar, ik was
alleen maar afgestapt om Christus te groeten, maar die zwembroek
daar onder de linden begon me op te vrolijken, ik schoot in de lach
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en hij, de Zoon Gods, kon me noch een oorvijg, noch een klap in
mijn gezicht geven omdat hij stevig vastgenageld was. En hij zou
dat trouwens toch niet gedaan hebben. Vanuit de verte nog draaide
ik me om en zelfs op die afstand lichtte de zwembroek op als een
baken.
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Toen ik het station binnenreed sloeg het net kwart voor zeven.
De stationshulp plakte een nummertje op mijn fiets en zette hem in
de stalling. Mijn hart ging vreselijk tekeer toen ik hem voor de
39

voeten liep en met een krampachtig lachje goedendag zei. Ik gaf
hem een hand, en hij mij ook, maar meteen zag ik dat zijn ogen
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gehypnotiseerd waren door het litteken op mijn pols. Hij maakte
een buiginkje voor mij en zonder dat hij zijn ogen er ook maar
vanaf kon houden, zei hij: Goedendag, meneer, en hoe gaat het
met u, weer gezond? Gezond? En hij begon te blozen. Zeker zag
hij al voor zich hoe ik me met het scheermes een jaap in mijn pols
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gaf. Uiteindelijk had hij het recht om me zo te zien, en ik was er
ook niet boos om. Ik zei: Dus we zullen weer samen dienst gaan
draaien. En ik ging het kantoor binnen waar vijf telegraaftoestellen
stonden te tikken en een dozijn telefoons rinkelde. Omdat ik zo
lang was weggeweest vond ik het te lawaaierig, en daarom draaide
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ik me steeds maar om en om. En meteen pakte ik uit het
garderobekastje mijn rode dienstpet die met een laagje stof bedekt
was. Muizenpootjes hadden er een paar paadjes uitgetrippeld. Ik
nam een borstel, schuierde de pet helemaal af, en bedacht wat de
anderen ervan zouden zeggen. De dienstdoende treindienstleider,
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die het kantoor binnenrende, pakte me bij m’n elleboog en keek
over mijn schouder heen naar mijn pols. Ik voelde die blik en
draaide me abrupt om. Hij zei: Hé, hallo, hoe is- ie, weer gezond?
En om aan dat gegluur naar mijn litteken een draai te geven, tikte
hij op mijn polshorloge en vroeg schijnheilig: Hoe laat is het,
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collega? En toen heb ik mijn mouw opgestroopt en duwde het
litteken tot vlak onder zijn ogen en zei: Rustig maar, ik neem zo de
dienst over. Ik zette mijn rode pet op, ondertekende het
dienstrooster en de papieren voor de dienstovername, en meldde
aan de wisselwachters dat ik de dienst overnam. En dat ik hun ook
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een goede dag wenste. Zij, de onzichtbaren, stuurden mij
telegrafisch ook een goede dag terug, maar meteen voelde ik dat ze
het liefst mijn litteken hadden willen zien. Ik begon mezelf te zien
als het slachtoffer van een moord, naar wie de mensen komen
kijken voordat hij naar het lijkenhuis afgevoerd wordt. Ik dacht dat
40
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ze wis en waarachtig allemaal blij zouden zijn geweest wanneer ik
mijn hand had afgehakt en op sterk water aan hun kon laten zien,
en ik wist dat wanneer ik een prothese zou hebben gehad, ze voor
zover ze er zich niet voor schaamden, mij zouden vragen om die af
te schroeven en hun in handen te geven. En het ging precies
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hetzelfde toen ik de wachters van de seinhuisjes aan de telefoon
riep om hun de vertragingen en het rooster van militaire
transporten aan te kondigen. Toen de een na de ander meldde dat
hij het begrepen had, wist ik dat ze eigenlijk wensten mijn pols te
begrijpen. En het was met mij zo gesteld dat ik echt niet wist of ik
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nu voor hen een held of een lafaard was. Weer keek ik naar mijn
litteken en weer herhaalde ik voor mezelf dat ik dat niet meer klaar
zou kunnen spelen. Maar voor iedereen op het station was het net
alsof het nu pas gebeurd was, voor het eerst probeerden ze nu zich
voor mij te interesseren, nu pas maakten zij zich om mij ongerust.
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Net nu ik weer zo’n beetje mijn balans teruggevonden had en
probeerde me te concentreren op de overgang van maandag naar
dinsdag, van dinsdag naar woensdag en zo verder, wierpen ze me
terug in de bloederige badkuip en drukten het scheermes in mijn
hand, met de vraag of ik het nog eens wilde doen. Gespuis! Zij
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draaien zeker wel mijn film af bij hun ontbijt, het middagmaal en
het avondeten. En nu de uitvoerder zelf gekomen is willen ze het
met eigen oren nog eens horen. En zien. En bij het in- en
uitstappen bekeek zelfs het reizigerspubliek mij als een
moordenaar. Ik kon duidelijk merken dat ze mij zagen als de man
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met de spuitende pols! Ik wilde wel uitschreeuwen: Krijg de
kolere! Maar ik moest denken aan die Christus van vanmorgen in
zijn zwembroek met nationale driekleur, en ik moest toegeven dat
al deze opwinding geen nut had. En toen ik het vertreksein gaf was
ik al tamelijk rustig. De gezichten achter de raampjes kwamen in
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beweging, toen ik opeens die mij zo bekende, lieve stem hoorde:
Meneer de treindienstleider! En Máša hield zich met haar
41

rechterhand aan een ijzeren stang vast en bood mij met haar
linkerhand een appel aan. Weer had ze een schoon gummi boordje
om en nog steeds had ze kuiltjes in haar wangen. Ik hield de appel
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die ze me gegeven had in mijn hand, en zag hoe de trein haar in de
kromming van de bocht van mij wegvoerde. Pas toen de trein uit
het zicht verdwenen was, heb ik het afmeldingssein gegeven en ik
was zo vervuld van die glimlach dat ik hem op de passerende
treinen projecteerde, op de ruggen van de reizigers en op alles wat

1125

me omringde.
En de laatste transporten met vluchtelingen en lazaretten
passeerden het station, omdat de Rusjes onverbiddelijk optrokken.
Voor het eerst realiseerde ik me dat het oorlog was. Dat die
eigenlijk al ten einde liep. Voor mij maakte dat niets uit, omdat ik
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tot nu toe alleen op de wereld geweest was.
Kaïn is bang
Ze zeiden dat ik weer dienst moest gaan draaien en dus stond ik bij
de rails, en aangezien ik ogen in mijn hoofd had hield ik de
wagons in de gaten waaruit lichtblonde haren wapperden,
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zongebruinde gezichten en automatische pistolen naar buiten
staken. Wanneer het warm was, altijd tegen het middaguur en in de
namiddag, stapten gelaarsde benen in een lange stroom de
geopende deuren uit naar buiten en kon je nog net handen zien, die
hompen varkensvlees naar hun mond brachten. En je kon ook
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glimmende kiloblikken met conserven zien, blikkerend in de zon.
Je kon je vergapen aan de doorgaande transporten van de
Silezische manschappen, waarvan sommige soldaten een vlecht in
hun haar en oorbellen in hun oren hadden. Het waren allemaal
zongebruinde kerels, ze hadden hun mouwen opgestroopt, en
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lachten naar mij omdat ze wisten dat zíj waarschijnlijk niet meer
zouden sneuvelen. En ik stond daar maar en moest ervoor zorgen
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dat hun thuisreis voorspoedig verliep, en dat terwijl er op het
dienstlokaal in Rovensko onder Trosky11 een rouwbrief hing van
een collega, op wie kameraden van deze jongens, op doorreis naar
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veiligere zones, hun hele patronenmagazijn leeggeschoten hadden.
Deze duivels moesten wij met z’n allen dienen, wij zetten de
wissels in de juiste stand, hesen het sein in de seinpaal, wij lieten
de belletjes in de telefoons rinkelen, opdat ze zo veilig mogelijk dit
land konden verlaten, waarvan ze de bewoners haatten. Voor het
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eerst werd ik me ervan bewust, maar dan ook voor het eerst in
mijn hele leven, dat ik iets weerzinwekkends aan het doen was. Ik
had me daar nooit voor geïnteresseerd, maar dacht wel dat andere
mensen dat zouden doen! Ik geloofde dat er wel iemand zou zijn
die hen daadwerkelijk tegenwerkte, want die branieschoppers en
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bange kletsers konden hun praatjes toch nooit in daden omzetten.
Ik dacht dat op een gegeven moment iemand zou komen en
zeggen: Luister eens even, laat de slagbomen zakken en kom
allemaal met ons mee! Laat ze het werk maar zelf opknappen!
Misschien zou ik dan niet weggaan omdat ik bang was, maar er
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zou dan toch in elk geval wel een mogelijkheid zijn geweest om te
gaan!
En zo werd ik steeds verontrust door het idee dat die Duitsers
mij als een vazal beschouwden, die de Duitsers, hoewel hij ze
haatte, toch tot de laatste wagon toe bediende. Een vazal, op wie ze
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voor hun plezier mogen schieten! Hem bijvoorbeeld, onder het
mom van een wedstrijdje, voor een liter rum in zijn oog mogen
treffen! Omdat bij ieder van hen de schofterigheid en wreedheid
uit de ogen straalde! En zo was het beschamend om naar die
transporten te lopen, voor hen te salueren en je ogen neer te slaan,
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terwijl zij lachten en blaakten van weerzinwekkende gezondheid.
Mij verging altijd de zin wanneer ik die kerels op de locomotieven
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Plaatsje vlakbij Turnov (gelegen ten noorden van Praag); Trosky is een van de
oudste burchten van Tsjechië.
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zag zitten in hun leren broeken en met hun automatische pistolen
op de knie. Je kon zien dat ze in staat waren om binnen de kortste
tijd een half dorp neer te schieten, voordat ook nog maar iemand
1180

zijn revolver had kunnen trekken. En onder ons was geen mens die
zich zou verzetten! Tot die ene middag, die ik nooit meer zal
vergeten, toen er twee mannen in dienstoveralls het kantoor
binnenkwamen en me zonder omhaal meedeelden: We hebben
melding gehad van een SS- transport. We gaan de rails weghalen!
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Ik zei alleen: Nou en? Waarop zij antwoordden: Wij gaan de rails
demonteren en dat komen we je dus vertellen! Toen heb ik gezegd
dat het verschrikkelijk aardig van hen was, en dat het me
verheugde, maar dat ik hier bij de rails moest blijven en dienst
doen, en of ze het weghalen van die rails niet liever ergens anders
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konden doen, op een baanvak tussen de stations in. En zij zeiden
van wel, dat ik ervan op aankon, maar dat ze me toch aanraadden
liever de boel in de steek te laten. Daar had ik weliswaar geen
opdracht voor, en ik was nog niet zo gek om dat bij de directie van
het spoor te gaan vragen. En zo nam ik er dus in alle rust en kalmte

1195

kennis van, dat ze de trein met SS’ers zouden laten ontsporen.
Voor alle zekerheid volgde ik de trein via informatie die ik
opvroeg bij de bewakers van het spoor. En die meldden mij dat de
trein daar net doorreed met achteraan een wagon met gereedschap,
reserve-rails en twee lijken. En toen liep ik toch maar liever het
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perron op om de trein met eigen ogen te kunnen volgen. Zachtjes
en traag sloop hij voort, alsof hij alles al vermoedde. Hij was al
dicht bij de seinpaal toen hij stopte. Ik zei bij mezelf: Jullie zijn me
een mooi stelletje stoere partizanen! Jullie halen voor het gemak
de rails vlak bij het station weg! Jullie gaan ervandoor en ik mag
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het hier in mijn eentje opknappen! En een binnenstemmetje raadde
mij aan om ook maar de benen te nemen. Maar ik had daartoe geen
bevel gekregen, en dus bleef ik maar liever. En bovendien, wie dan
wel zou voor de binnenkomende trein het sein vrijgeven? Ik had
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tenminste nog mijn verrekijker meegenomen en volgde aandachtig
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hoe de Duitsers de rails, die ze als reserve hadden meegenomen,
weer vastzetten. Ik bleef daar als gehypnotiseerd naar kijken.
Totdat de trein zich weer in beweging zette en voorzichtig het
station binnen reed. Ik zei bij mezelf: In Gods naam, en ik ging
met mijn spiegelei bij de rails staan. De wisselwachters hadden
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zich zeker in het hooi verstopt want nergens was een levende ziel
te bekennen. De zon en een paar scharrelende kippen gaven deze
namiddagse verlatenheid een nog meer verstilde aanblik, toen de
locomotief vol met SS’ers binnensloop. Ik merkte op dat ze
allemaal gekleed waren in leren broeken, hun hemdsmouwen
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opgerold hadden, en het leek wel of al die moorden en wreedheden
hen verkwikt hadden. Ze zagen er gebruind en gelouterd uit alsof
ze terugkwamen van een kuuroord aan zee. Hun grove poten vol
energie knapten uit de opgestroopte mouwen en mijn waarheid
werd de grond in geboord. En weer, waarschijnlijk om de tijd te
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doden, aten zij varkensvlees uit kiloblikken. Opeens voelde ik hun
strenge blik op mij gericht, en ik heel anders gezien werd dan ik
mezelf zag. En ik werd een nul. De trein stopte en aan de overkant,
in een boerderij, opende iemand het zinken luik in het dak en zij
richtten er meteen hun mitrailleur op. Een mannetje kroop het
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zinken dak op en de kapitein gaf een brul. En toen richtte dat
mannetje zijn blik naar het station en het leek of hij een stijve nek
kreeg. Hij hief zijn armen op en versteende. Hij stond als een
windhaan, als een schoorsteen. Ik wilde omhoogkijken, maar de
schittering van de wapens en de locomotief verblindde me. Daarna
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sprongen er twee mannen in leren broeken naar beneden en keken
mij aan alsof ik die rails weggehaald had. Uitleggen was zinloos.
Ook de kapitein sprong van de locomotief af en met een beweging
van zijn kin gaf hij de mannen te verstaan dat ze mij moesten
meenemen. Ik was doodsbleek en voelde hoe ik een held werd
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tegen mijn wil in. Ik had niets uitgericht, en toch duwden ze me
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het pistool tussen mijn ribben toen ik over de ijzeren treetjes de
locomotief opklom. En toen zette de trein zich in beweging en dat
mannetje op het gloeiende dak stond er nog steeds. Het station
gleed langzaam achter ons weg, voorbij de pomp, de vrouwen wc.
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Ik legde mijn hand op de hete machine en voorzichtig en angstig
keek ik rond. Door het raampje van de locomotief zag ik een paar
soldaten op het voorste gedeelte van de machine zitten, hun ogen
gefixeerd op het terrein. Naast me stond een lange jongeman met
een enorme borstkas, maar met droevige ogen, en met een
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verrekijker bespiedde hij het dichtbijgelegen bosje. Af en toe keek
hij naar mij, zonder haat, maar ook zonder medelijden, en
kennelijk beschouwde hij mij als zijnde dood. Alleen de kapitein
die bij het raampje stond bekeek me met half geloken ogen. En hij,
deze kapitein, was mijn enige hoop omdat hij eruitzag als een

1255

satan. En hij was ook de enige die me kon verlossen uit al die
prachtige en gezonde koppen, die zo perfect de beestachtigheid
maskeerden. Met opeengeperste lippen leek hij op het laatste
moment, toen alles verloren dreigde te zijn, een object te zoeken
waardoor hem vergiffenis zou worden geschonken. En ik voelde
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dat ik dat zou kunnen zijn. Ik voelde hoe die perverse ziel van hem
mij aflikte. Maar ik voelde me goed en nog beter toen hij naar me
keek. Want toen wist ik al, dat hij me op de juiste manier zag. Hij
zag dat ik gebleven was uit stupiditeit. Dat ik niet zijn vijand, maar
juist zijn toevallige geluk was, zijn goede daad, die de
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Voorzienigheid wellicht op een weegschaaltje zou afwegen.
Bovendien vond hij het vandaag onaangenaam om zo’n prettige
afloop van de oorlog te bezoedelen. En toen hij zijn ogen weer tot
op een spleetje na sloot, wist ik dat er onder zijn oogleden over
mijn leven beslist werd. Ik hing aan die vermoeide oogdeksels en
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ik dacht noch aan Máša, noch aan heldendom. Ik dacht er louter en
alleen maar aan om tegen elke prijs hiervandaan te geraken. Ook al
zou ik mijn volk moeten verloochen en het landswapen moeten
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bespuwen, ik zou het doen om op de wereld te kunnen blijven
en omdat het daglicht mij als het meest waardevolle voorkwam.
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En ook heb ik me erin geschikt dat de kapitein, door mij niet te
offeren, verlost zou worden. Ik wilde gewoon leven, en dat was
alles. Toen opende de kapitein zijn ogen en het was duidelijk. Ik
wachtte alleen nog maar tot hij het bevel tot stoppen zou geven.
Een poosje keek ik naar dat gegroefde gezicht, waarover een streep
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liep als gevolg van een snee met een rapier, en zei bij mezelf: Ik
ben jou, Satan, dankbaar omdat ik uit jouw handen het leven heb
ontvangen. Ik moet je wel tot mijn engel uitroepen, jij bent mijn
God! En stilzwijgend ging ik naar het ijzeren deurtje toe en stapte
op het eerste treetje. Twee soldaten richtten hun automatische
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pistolen op mij, maar ik was alweer mijzelf. Ik
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zielenwind van de kapitein opgevangen en ik keek er uitdagend in
rond. Alsof hij een insect verjoeg, gaf hij hun met zijn hand een
teken dat ze niet moesten richten. En aan de machinist gaf hij een
teken dat hij moest stoppen. Ik deed nog enkele stapjes naar
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beneden tot aan het laatste treetje, en de aarde leek me, alhoewel
de berm slechts uit een dun bedje van grind bestond, zo kostbaar
en dierbaar. De trein stond stil. Ik sprong eraf en boven me
verscheen het gezicht van de kapitein met die haal erover. Hij
glimlachte. Zijn wrede ziel kreeg zijn eerste snoepje en was
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bedwelmd door edelmoedigheid. En dat maakte verder niets uit,
nu hij me het leven had geschonken. Ik zwaaide naar hen en de
trein zette zich in beweging. Ze gooiden me nog van bovenaf
sigaretten toe en glimlachten; waarom ook zouden ze kwaad zijn
op mij, terwijl hun commandant dat niet was? Waarom zouden ze
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me vermoorden, als hun commandant daar uit perversiteit geen zin
in had? Maar door mijn aders stroomde het bloed van die drie
donors en ik was gelukkig. Ik knikte naar de vertrekkende soldaten
als naar vertrekkende familie, als naar een geliefde. En terwijl zij
op de locomotief uit het zicht raakten kwamen er andere, meer
47
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duidelijke gezichten aan mij voorbij. Maar op één haartje na
gelijkend op die eersten. Een paar marketentsters zaten in een open
treindeur alsof ze in een wei zaten, en dachten schijnbaar aan hun
thuis. De soldaten brachten met trage bewegingen de op hun
bajonetten gespietste stukken vlees weer naar hun mond. Pas aan
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het eind passeerde me de wagon met gereedschap en twee gelige
lijken op het remgedeelte. Ze lagen daar mooi in hun blootje en
hielden elkaar vast bij hun ribben alsof ze de polka dansten. Een
hand raakte vrij en schreef langzaam een aarzelende kromme lijn
in de lucht. Toen dacht ik er opeens aan dat ik me nog niet
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afgemeld had en dat vast en zeker nu iemand probeerde om mij per
telefoon te bereiken. Ik liep naar het station. Bij de seinpaal
draaide ik me nog eens om, omdat ik dacht dat het allemaal niet
waar was. De trein leek nu een klein doosje en die twee lijken
lichtten daar op als twee doodsbleke, opeen gesloten lippen.
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Kaïn gaat trouwen
Toen kwam de revolutie, maar ik had daar geen tijd voor omdat ik
binnen één jaar al twee keer oog in oog met de dood had gestaan.
Dat bad daar in Bystřice bij Benešov leek me nu een wonder toe.
Hoewel ik het bad helemaal afgesloten had en ook nooit meer zou
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kunnen herhalen, moet ik wel zeggen dat ik toen die keer de
vrijheid zelf was. Toen heb ik de wereld met volledige instemming
en onder applaus van al mijn lichaamsfuncties verlaten. Allemaal
stemden ze in, allemaal knikten ze: JA! in dat bloederige bad. En
ik was de koning, het koningschap, en de onderdanen in één
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persoon. Maar de vorige week nog rilde ik voor die dood.
Gesoebat heb ik, handenwringend heb ik gesmeekt. Ik heb mijn
leven afgesmeekt bij de Duitse kapitein. Terwijl toen elke deciliter
die uit mijn lichaam vloeide me gelukkig maakte, zou diezelfde
deciliter me nu tot waanzin brengen. Ik wenste de dood niet! Ik
48
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wilde leven! Ik wilde trouwen! Ik wilde een huis en kinderen
hebben! Ik koos niet voor de dood, toch was zij zo heel dichtbij
hoewel ik onvrij was. En een verschrikkelijke vraag deed zelfs
mijn tenen krommen: hoe zou het zijn als ik op dezelfde manier in
de badkuip had moeten zijn als op de locomotief? Dat mijn
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vrijheid niet méér was dan een toevallig meelopen met mezelf? En
opeens verscheen Christus uit Máša’ s kamer voor mijn ogen en
Zijn gepijnigde hart interesseerde me niet, noch Zijn stralenkrans,
maar wel Zijn handen. Ik herinnerde me dat de wijsvinger van zijn
rechterhand naar de hemel wees. En met de vingers van Zijn
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linkerhand schoof Hij de huid opzij zodat het hart beter te zien
was. Dat hart van Hem kon me ook niet verder helpen, behalve dat
wat toch komen moest, een beetje aangenamer voor me maken.
Niet zoals ik wil, maar Gods wil zal geschieden! Ja, bid, bid,
bereid je zo voor om dat wat gebeuren moet te begrijpen en te
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aanvaarden! Wees dus vrij! En ik voelde al tegen niemand ter
wereld ook maar enige gram. Noch tegen Christus. Hij had gedaan
wat Hij kon, en dat zo goed als Hij maar kon. Hij was me juist
sympathieker dan ooit. Hij was net zoals ik bang op de trein, Hij
zweette, omdat de angst ook Hem de keel dichtkneep. Het verschil
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lag alleen maar daarin, dat Hij zelf de keuze gemaakt had. Dat Hij
het gewenst had! Hij had gewenst om niet te leven! Hij geleek
eerder op mijn badkuip! En als hij zich zou prikken aan een spijker
dat ook pijn zou doen. Ik zag dat duidelijk in tijdens die
revolutiedagen, toen ik op mijn station om middernacht bij toeval
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het geluid van enkele schoten opving, toen heb ik begrepen dat ik
die ene keer in dat bad heel wat dingen had kunnen doen, behalve
niet in het water te zitten. Dat toen ik in de laffe wereld werd
geworpen, ik een heleboel dingen had kunnen doen, behalve niet
laf zijn, en uiteindelijk wanneer ik dood zal zijn, ik heel veel
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dingen zal kunnen doen, behalve niet dood zijn. Een telegrafisch
relais van Christus’ handen. Met de linkerhand schuift Hij de huid
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van het hart opzij en de rechterhand wijst naar boven. Niet zoals
ik, maar... Genoeg! Want wat zou ik en waarom zou ik? Vanavond
komt Máša naar ons toe en ik zal haar voor het eerst aan mijn
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ouders laten zien! En om het ijs wat te breken zal ik vertellen over
die locomotief. Ik ondertekende de overdrachtspapieren van de
dienst en vertelde hoeveel binnenkomende treinen er waren, er
reden nu maar een paar, sprong op mijn fiets en reed het station
uit. Op de kruising fietste ik Christus met de kleurige zwembroek
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om zijn lendenen voorbij, maar ik dacht aan de bruiloft en dat ik
het huis uit zou gaan. Ik ben dan ook niet eens van de fiets
afgestapt, maar salueerde alleen al fietsende en zei: Gegroet! En ik
fietste maar verder, voortdurend met mijn gedachten in de
toekomst. Eerst wilde ik dat Máša alleen een gewoon mantelpakje
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zou dragen, maar nu zou ik haar het liefst in een witte trouwjurk
willen zien, ik wenste en ik verlangde naar alle huwelijksrituelen,
en ook nam ik me vast voor dat het inderdaad zo zou zijn. Een
stukje goede, oude wereld, dat waarschijnlijk via het bloed volgens
tarief van maximale kosten bij mij was binnen gepompt, zat
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waarschijnlijk ook achter deze symbolen. Op het kruispunt, net
toen ik de wachtpost passeerde, klapwiekte de witte vleugel van de
bruiloft om me heen en ik lachte alleen maar om die wacht, omdat
die posteerde bij twee bruidegoms. Bij die daar aan het kruis en bij
mij. En toen ik zo een beetje verder over de weg fietste, had ik niet
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eens in de gaten dat ik met mijn voorwiel over briefkaarten,
brieven, verband, jassen, vesten, stokken, gespen enzovoort reed.
Pas na enkele tientallen meters hield ik stil en voelde ik zo’n
huiveringwekkende sfeer om me heen dat ik verstijfde van angst.
De weg lag vol briefkaarten, tassen en kleren, alsof hier het verderf
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had rondgewaard, alsof er een windhoos gewoed had die zelfs de
inhoud van portefeuilles had losgerukt. Alsof de krijgsgevangenen
voor wie een brief al te zwaar was hierlangs gedreven waren. Toen
ik over de velden uitkeek zag ik niet ver van de weg af twee dode
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soldaten liggen. Alsof ze zich in hun bed omdraaiden. Zo lagen ze
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in het groene, verwachtingsvolle veld, met hun gezicht in de aarde.
Het was vroeg in de avond en de vleugel van mijn witte bruiloft
klapwiekte weer om me heen. Ik sprong van mijn fiets en ik was
niet eens verbaasd dat ik vanuit de greppel gekreun hoorde.
Vluchten ging al niet meer en de grote, witte bal kwam over de
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glooiende vlakte in beweging. Ik kon niet anders dan een blik
werpen, ernaar kijken, en dat wat ik me voorgesteld had, voor
waar houden. Ja, daar lag een gewonde Duitse soldaat. Hij was
blijkbaar dodelijk gewond; hij bleef zijn benen in marcheerbeweging steeds op en neer bewegen, alsof hij het bevel had om

1410

nog voor hij zou sterven ergens naar toe te gaan. De zielenpoot zag
eruit als een mechanisch opwindspeeltje. Hij had waterachtige,
blauwe, uitpuilende ogen en een kale kruin, want hij was al rond
de vijftig. Ik liep nog eens rondom de gewonde soldaat die bleef
marcheren, ofschoon zijn romp bleef liggen en zijn vingers zich in
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de klei van de greppel ingroeven. Hij was in zijn buik geschoten.
Ik knoopte zijn gulp los en op zijn blanke buik waren drie gaten te
zien, waaruit een beetje bloed vermengd met stront vloeide. De
dood was dus niet meer veraf en de soldaat bleef marcheren alsof
hij ergens een groet moest overbrengen, en steeds riep hij iets. Ik
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boog me naar hem toe en het was te horen dat hij riep: Mutti,
Mutti, Mutti. En ik wist niet of hij de moeder van zijn kinderen
riep of zijn eigen moeder en dus streelde ik tenminste maar zijn
hand, en zei dat hij niet zo moest jammeren. Gebogen boven die
uitpuilende ogen heb ik begrepen dat er op deze wereld absoluut
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geen rechtvaardigheid bestaat. Hij was er nu net zo aan toe als ik
toen ik op de rand van de locomotief zat, en zoals Christus aan het
kruis. Maar eigenlijk ook weer niet zoals HIJ, omdat Zijn dood
Zijn leer vervolmaakte. Maar dat soldaatje uit de greppel wilde
leven, wilde aan de moeder en zijn kinderen over zijn leven

1430

vertellen, dat hij zo’n oorlog overleefd had. En nu was hij zo lelijk
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in zijn buik geschoten en ik wist niet door wie, hoe of wanneer.
Daarom bleef hij doormarcheren, en daarom wilde hij al
marcherende de dood ontlopen, beter gezegd het onrecht ontlopen.
En ik zat op mijn hurken over hem heen gebogen en kon hem niet
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helpen. Het enige wat ik kon doen was de wacht roepen, om zijn
lijden te verkorten. Ik wilde eigenlijk ook Christus van de
wegkruising erbij roepen, maar die zou toch maar de stervende
man naar de Almachtige verwijzen, dus floot ik naar de wacht, een
bangig boertje dat niet op levende wezens wilde schieten, om hem
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erbij te halen. Er bleef mij niets anders over dan zijn geweer even
te lenen. Ik had nog nooit iemand neergeschoten, en ik bedacht dat
de beste manier door het hart zou zijn. Ik richtte en haalde de
trekker over. Maar hij stapte onverstoorbaar door en bleef me met
die uitpuilende ogen vol verwijt aankijken en riep maar: Mutti,
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Mutti, Mutti. Ik richtte opnieuw, met trillende handen, maar nu
tussen zijn ogen, en loste het schot. En meteen sloot hij amechtig
zijn ogen halfdicht alsof ik hem met een gesel gekastijd had, en
zijn benen, die spookachtige benen, maakten hun laatste pas.
Daarna nog een, alsof ze zich bedachten. En de wereld, die hij in
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zijn hoofd droeg, vloeide door dat kleine gaatje weg. Ik probeerde
de dode op zijn rug te leggen en zijn vuist, die hij in de klei had
vastgeklampt, open te maken. Toen ik zijn rechterhand
openmaakte viel er een ketting uit, waaraan een medaillonnetje
hing met het inschrift Bringe Glück. Ik zei bij mezelf: Als het jou
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dan ook geen geluk heeft gebracht, kan het mij nog altijd geluk
brengen. En ik deed het medaillon om mijn nek. Ik gaf die ome
zijn geweer terug, raapte mijn fiets met de aktetas op en begon te
trappen. Ik wilde weer aan Máša denken en doorgaan waarmee ik
mee bezig was voordat ik opgehouden werd, maar dat lukte niet. Ik
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moest aan die marcherende soldaat denken, aan wie ik niet eens
een uniform, noch een nationaliteit had vergund en ik was
bedroefd over het lot van de mens. De zon ging onder, en omdat de
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zon achter mij onderging, holde mijn schaduw mij vooruit, en zo
reed ik met mijn voorwiel steeds in mijn hoofd. Vanuit de verte
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naderde een nieuw transport van krijgsgevangenen. De voor mij
uit snellende schaduw adviseerde me weliswaar om te keren, maar
ik fietste verder, zonder het te willen. Ik werd vooruit getrokken en
ik trapte volstrekt mechanisch verder. Toen het transport tot op
honderd meter genaderd was, wist ik al dat ik uit mijn maat
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gegroeid was, dat ik al lang tevoren voorbestemd was om een bies
in een Thonetstoel te zijn. Dat ik mijn hele leven, dat bad en de
locomotief inbegrepen, voor niets anders geleefd had dan voor
deze smalle weg. Toen ik de voorste gelederen door het midden
passeerde, had ik het idee, dat ze allemaal aan het zingen waren.
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Maar ik keek niet naar hen en ben ze voorbij gevlogen. Ik raakte
niet eens het zadel, om maar zo snel mogelijk uit hun stank te
geraken. Ik deed mijn best, maar ik wist vast en zeker dat het
vergeefs was. Achter mij sloten de gelederen zich weer, ik was al
te laat. Overal waar ik maar tussendoor kon kijken zag ik met
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automatische geweren bewapende wachten, die aan de andere kant
liepen. Toen viel er enkele meters voor mij een soldaat, een paar
bleven staan en anderen vluchtten de velden in. Kreten, knallen
van automatische geweren en pijn in mijn nek, ik vloog over het
stuur heen en belandde zonder enig geluid in de greppel. Het bloed
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gutste uit mijn slagader. Ik kon niet meer doen dan mijn hand
tegen de wond aandrukken en toekijken, hoe boven mij wanhopige
krijgsgevangenen er in looppas vandoor gingen. Ze renden en
gooiden alles weg wat ze in hun handen hadden en hun tot last
was. Toen de laatste schoenen het stof hadden doen opwaaien
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bleef ik alleen achter. Niemand kon me van dienst zijn door mij
het genadeschot te geven. Ik lag daar maar en voelde dat het
afgelopen was met mij en dat ik in mijn pijn alleen moest blijven.
In pijn, waaraan ik zelf niet schuld was en waar ik niet om
gevraagd

had.

Bij

elk

zuchtje

wind

dwarrelden
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pruimenbloesemblaadjes over mij heen en ik groef mijn vingers in
de aarde zoals dat soldaatje deed en trok een polletje gras uit. Noch
Máša, noch de bruiloft kwam in mijn gedachten op, omdat het
voelde alsof er een kluwen prikkeldraad dwars door mijn keel
getrokken werd. Alleen die zelfmoord van me daar in Bystřice bij
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Benešov zag ik nu als lieflijk en zoet. Alle overige manieren van
sterven vond ik wreed en onmenselijk. Moeizaam kroop ik naar de
kant van de berm, alleen maar om me ervan te vergewissen dat er
niemand meer te bekennen was. Doordat het bloed in mijn keel
kwam kreeg ik geen lucht meer, en dus lag ik daar en sloeg met
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mijn hoofd tegen een stenen rand. En toen ik opkeek zag ik in de
verte op de wegsplitsing Christus weer met zijn uitgestrekte
armen, en ik wilde Hem bij me roepen om me te troosten. Ik wist
dat wanneer ik dat zou doen, Hij ook zou komen, maar ik liet Hem
daar hangen omdat ik Hem nu als een verkeersagent zag, als een
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postbode die brieven sorteert. Ook al had Hij tienduizend van die
uitgestrekte armen en hofjes rond zijn hart, dan kon Hij me nog
niet helpen. Hij zou alleen maar met zijn vinger naar boven wijzen.
Niet zoals ik, maar zoals de baas dat wil. Maar toch heb ik op dat
heldere moment tegen mijzelf gezegd: Ik geloof in Jou, Christus,
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omdat Jij net zo’n zielige figuur was als ik. Ik zou als een dove tot
Jou spreken, en met dezelfde doofheid zou Jij naar Jouw dove
Vader gaan. Zo zonder woorden, als een verkeersagent die met een
hoekige beweging de auto’s van de ene straat doorlaat naar de
andere. Ik geloof in Jou, mijn trouwe gabber in het roest, omdat uit
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Jou precies zo het bloed gutste en niemand Je ervan af kon
brengen dat Jij onschuldig zou lijden. Het was niet Jouw wil,
maar… Dat zijn loze woorden achteraf. Ook ik had van het leven
willen genieten, ik wilde Máša enzovoort, maar de rook van mijn
offergave slaat neer. Zonder te weten waarom en waarvoor. Dus
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zal ik maar liever weer alleen blijven, zal ik me op afstand houden
en me gereserveerd gedragen in relatie tot de waarden.
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En toen begonnen de spiralen en cirkels al in mijn hoofd rond te
tollen. Ik rolde omlaag tot aan het klaverveld dat aangenaam koel
was. Ik drukte niet meer tegen de wond. En echt, toen ik zo lag,
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voelde ik dat die frisse groene aarde die nooit iets beloofde noch
iets eiste, mijn allerliefste gezellinnetje had kunnen zijn. En terwijl
ik zo lag, hoorde ik in de verte een trein vertrekken. Het was de
trein die Máša meenam, die ik vandaag voor het eerst aan mijn
ouders zou voorstellen, en aan wie ik, om het gesprek een beetje
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gaande te houden, zou vertellen hoe ik in levensgevaar had
verkeerd. En de rook van mijn offergave trok vlak boven de aarde
voorbij.
P.S.
Eigenlijk begon deze tragedie toen twee goede broers een offer
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brachten aan de Heer, die om onbegrijpelijke redenen wel naar het
ene offer omzag en het andere niet eens een blik waardig keurde.
Hierdoor maakte de Heer van Kaïn een broedermoordenaar, een
zwerver en landloper met een teken op het voorhoofd, zodat Kaïn
zichzelf en alleen zichzelf door zijn schuldgevoelens de dood
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injoeg. Men kan zich voorstellen dat Kaïn vanaf die tijd in een
permanente situatie leefde van tegenstellingen tussen vrijheid en
onvrijheid, het gedetermineerd zijn en niet gedetermineerd zijn van
zijn leven. Als wij met Kaïn de weg willen volgen van het nu naar
de toekomst, moeten we met hem zijn vrijheid delen, en dus ook
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het niet gedetermineerd zijn van zijn verbittering jegens de Heer
als intellectuele oorsprong van de broedermoord. Als we echter
naar Kaïns situatie kijken vanuit het standpunt van de majesteit
aller tijden, de Heer, begrijpen we met afschuw dat Kaïns leven
van tevoren al gedetermineerd was bij de offergave, zonder dat
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Kaïn toen ook maar iets gedaan had, integendeel zelfs, hij was al
op het voorhoofd getekend toen hij onschuldig offerde. Dit
55

verhaal, gezien door de ogen van een jonge spoorwegbeambte, heb
ik in 1949 geschreven, in de bureaula bij de andere teksten gelegd,
en pas jaren later weer heb ik deze legende met een andere tekst
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als in een haarvlecht samengevlochten, en er toen de titel Zwaar
bewaakte treinen aan gegeven. Nu leg ik de legende piëteitsvol
zonder correcties voor, zodat de lezer weet wat me jaren geleden
bezighield. Mijn Kaïn begaat een broedermoord op zichzèlf, door
een zelfmoord.

1565
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Hoofdstuk 1
Leven en werk van Bohumil Hrabal

1.0. Inleiding
Bohumil Hrabal was, en is nog altijd, een van de meest geliefde auteurs in Tsjechië; zijn
lezerspubliek bestaat uit zowel gewone mensen als intellectuelen. Zijn taalgebruik is niet
moeilijk; op een natuurlijke wijze vermengt hij spreektaal, soms met elementen van volkstaal,
met schrijftaal. Deze beschrijving van Hrabals taalgebruik wekt de indruk dat we te maken
hebben met een volksschrijver, maar dat is niet helemaal waar. In werkelijkheid gaat het om
een auteur die in staat is om aan een eenvoudig verhaal een intellectuele diepgang te geven.
De combinatie van eenvoud en intellect maakt het moeilijk om een typering van het werk van
Hrabal te geven. Als we dat toch willen doen en willen vaststellen wat er nu typisch
Hrabaliaans is in het werk van Hrabal, dienen we ons in de eerste plaats te realiseren dat zijn
leven en werk onscheidbaar met elkaar verbonden zijn. Een juiste interpretatie van zijn werk
is niet mogelijk zonder de achtergrond van zijn leven daarbij te betrekken.
De term ‘leven’ moet ruimer opgevat worden dan het puur autobiografische. De tijd
waarin Hrabal leefde, was een uiterst turbulente periode in de geschiedenis van het
toenmalige Tsjechoslowakije, een periode die gekenmerkt werd door grote politieke,
maatschappelijke, en economische veranderingen die nieuwe stromingen op gebied van de
kunst met zich meebrachten.1 De gewijzigde omstandigheden hadden consequenties voor het
leven van het individu. In het geval van Hrabal was de impact van de veranderingen heel
groot; ze worden duidelijk in zijn werk weerspiegeld.
In dit hoofdstuk wil ik laten zien hoe zowel Hrabals omgeving als zijn eigenheid en de
tijd waarin hij leefde een stempel hebben gedrukt op zijn werk. Een dergelijke beschrijving
biedt een context waarbinnen het onderwerp van deze dissertatie, het verhaal ‘Legenda o
Kainovi’ (‘Legende over Kaїn’) (Hrabal 1994a) een werk uit 1968, een plaats krijgt, en op
grond daarvan beter geïnterpreteerd kan worden.

1

Mijn belangrijkste bronnen voor deze historische achtergrond zijn: Mostard 1970; Mercks en Ramkema 1990;
Polišenský 1991; Beranová en Mercks 1984.

57

1.1. Leven en werk
1.1.1. Hrabals jeugdjaren (1914-1930)
Na de eerste wereldoorlog werd Tsjechoslowakije, na een eeuwenlange overheersing door het
Habsburgse vorstenhuis (de Oostenrijks-Hongaarse monarchie 1525-1918), een onafhankelijke staat.
De eerste Tsjechoslowaakse president (1918), Masaryk, had de zware taak om het land, dat economisch
achterop was geraakt bij de overige Europese landen, weer op te bouwen. Er vonden landhervormingen
plaats. Zo werd aan de Duitssprekende grootgrondbezitters land ontnomen. Deze Duitsers hadden zich
reeds in 1620 als arbeiders gevestigd, werden grootgrondbezitters en ontwikkelden zich tot de laag van
de elite. In het streven de nieuwe staat een eigen identiteit te geven, werd de Duitssprekende
intelligentsia vervangen door de Tsjechischsprekende.
De ontwikkeling van de industrie (Bat’a en Škoda) bracht de opkomst van het proletariaat met
zich mee: de arbeiders gingen zich organiseren en de socialistische jeugdbewegingen bloeiden op.
Tsjechoslowakije werd een democratie waarin zowel de nationaalsocialisten als de communisten
belangrijke groeperingen werden, en de onkerkelijkheid toenam. In dit geestelijke klimaat ontstond een
groep van zogenaamde ‘proletarische’ schrijvers, van wie Hora en Wolker de belangrijkste zijn.

Bohumil Hrabal werd aan het begin van W.O.I, in 1914, geboren in Židenice, een buitenwijk
van Brno (Moravië). Hij was het buitenechtelijke kind van Maryška Kilianová; de
vadersnaam werd niet in het geboorteregister vermeld. Zijn eerste levensjaren werd hij
opgevoed door zijn katholieke oma. Als kind zag Hrabal katholieke tradities en rituelen om
zich heen; daarvan zijn sporen in zijn werk terug te vinden, zoals bijvoorbeeld in het verhaal
‘Veřejná sebevražda’ (‘Publieke zelfmoord’), waarin Hrabal zijn geboortekamertje vergelijkt
met een kapel, met aan de wanden heiligenprenten en de Maagd Maria in een nisje (Hrabal
2007a, 196-224). Dergelijke verwijzingen zijn, naast het gebruik van Bijbelse citaten en
thema’s in zijn teksten, geen getuigenis van een speciale band met het katholicisme, maar
wijzen eerder op een zekere affiniteit met religie, die zich later uitbreidde naar het
boeddhisme.
De periode onder de vleugels van de grootmoeder kreeg een abrupt einde toen zijn
knappe, wispelturige, moeder Maryška in het huwelijk trad met de zeer burgerlijke Francin
Hrabal. Deze adopteerde het kind. Francin kreeg een baan als administrateur op de brouwerij
van Polná (Moravië), en het gezin verhuisde naar dit stadje. Ze woonden er niet lang want
spoedig werd Francin bevorderd tot directielid van de bierbrouwerij in Nymburk aan de Elbe,
een stadje dat al net zo saai als Polná was. Het gezin werd gehuisvest in de directeurswoning
die bij de brouwerij behoorde. Het kind Hrabal ging in Nymburk op school en was een
onopvallende leerling.
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In de periode dat Hrabal in Nymburk woonde (tot eind jaren dertig) waren Hrabals
ouders en zijn oom Pepin de belangrijkste personen in zijn leven. Zij, vooral de moeder en de
oom (en later zijn vrouw Pipsi), werden zijn muzen; ze kregen als personages een voorname
rol in zijn werk. De atmosfeer waarin Hrabal opgroeide werd door deze personen bepaald.
Binnen de gezinssituatie werd de kiem gelegd voor de latere thema’s, (zoals bijvoorbeeld de
relatie tot zijn ouders) waarmee Hrabal zich zou bezig houden in zijn werk. De novelle
Postřižiny (Gekortwiekt)2 (Hrabal 1994b) die hij al geschreven had in 1970 maar pas veel
later gepubliceerd mocht worden, geeft daar een goed beeld van.
In deze novelle ontpopt Hrabals vader zich als het prototype van de burgerlijke
huisvader uit de Biedermeiertijd, een tijd waarin de burgermoraal hoog in het vaandel stond.
Hij was een autoritair figuur als echtgenoot en als vader; een soort God de Vader, die liever
het kwade bestrafte dan het goede beloonde. Francin had moeite met de vrijheidszin van zijn
vrouw, en zij daagde hem uit: ze liet zonder zijn toestemming haar lange haar afknippen, koos
een modern polkakapsel en kortte haar rokken. De echtgenoot verzette zich krachtig tegen
haar vrijheidsverlangen, waaruit ruzies voortkwamen die door moeder Maryška op theatrale
wijze gesust werden.
Francin was voor zijn zoon een strenge opvoeder; zijn grillige buien waren er echter
de oorzaak van dat het kind zich ongemakkelijk voelde ten opzichte van zijn vader. Hrabal
beschrijft een dergelijke situatie in Městečko, kde se zastavil čas (Het stadje waar de tijd stil
is blijven staan) (Hrabal 1994c). De hoofdpersoon, een jongetje van begin basisschoolleeftijd
heeft stiekem, met geld uit de offerblokken, een tatoeage laten zetten. Bij wijze van grap
plaatste de tatoeëerder in plaats van een zeilschip een weelderige zeemeermin op zijn
borstkas. Toen de jongen de tatoeage aan zijn vader toonde, was deze teleurgesteld in zijn
zoon en woedend tegelijk. Maar juist doordat de vader zijn driftbui onderdrukt wordt het kind
angstig en onzeker.
Díval se na mne, cítil jsem jeho oči a tím krasnopisněji jsem psal, tím víc jsem si dával
záležet, jako by to písmo a psaní byla moje záchrana, a cítil jsem jak nejdřív tatínek
zkouši, ze mne zabíjí jednou ranou pěstí [...].
(Hrabal 1994c, 106)
2

Het woord Postřižiny is afgeleid van postřihat [scheren, zoals dat gebeurt bij schapen]. De Nederlandse
vertaling van de titel Gekortwiekt, verwijst in de tekst naar het haarknippen maar geeft ook een associatie met het
inperken van vrijheid. De Franse titel La chevelure sacrifiée (Vert. C. Ancelot, 1987), en de Duitse titel Das
Haaropfer (Vert. K.H. Jaehn, 1983), verwijzen naar het afknippen van haar, in connotatie met de rituele
insnijding met de betekenis van de initiatie tot volwassenheid (te vergelijken met de besnijdenis).
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Hij keek naar me, ik voelde zijn ogen en schreef daarom des te mooier, des te meer
deed ik mijn best erop alsof dat schoonschrift en schrijven mijn redding zouden zijn,
en ik voelde hoe pappa eerst probeerde me met één vuistslag dood te slaan [...].
(Hrabal 1993a, 21)
Een ander maal was de vader meer een kameraad en familiemens; ze gingen dan met de motor
op stap. Maar die motor was wel de hobby van de vader.3
Hrabal laat een andere, zielige, kant van de vader zien wanneer hij hem beschrijft, op
de ogenblikken na de confiscatie van de brouwerij wanneer de man, in totale ontluistering,
nog enkele kleinoden uit de handen van proletariërs tracht te redden: de vader greep zich bij
zijn hoofd, ‘want er knapte daar iets’ (Het stadje waar de tijd stil is blijven staan, Hrabal
1993a, 103).
In het oersaaie stadje kwam verandering door de komst van vaders oudste broer, oom Pepin,
die twee weken zou komen logeren:
“Na čtrnáct dní?” šeptal. “Uvidíš, že tady zůstane čtrnáct let, a možná i na doživotí!”
(Hrabal 1994b, 29)
“Voor veertien dagen?” fluisterde hij. “Je zult zien dat hij hier veertien jáár blijft en
misschien wel voor de rest van zijn leven!” (Hrabal 1991a, 33)
En hij kreeg gelijk; oom kwam binnen vallen en bleef. Oom Pepin was een Kaiser
Franzgetreue4 oudgediende en verdiende de kost als schoenmaker. Deze man, klein van stuk,
zonder noemenswaardige carrière, had een grote mond en een klein hart. Met sterke
dienstverhalen uit de tijd van de Habsburgse monarchie, verteld in provocerend taalgebruik,
probeerde hij bij de jongedames indruk te maken. Samen met Maryška beklom Pepin de
schoorsteen van de brouwerij in de hoop de sufheid van het stadje te doorbreken en te tonen
dat zij anders wilden leven dan de grijze massa (Hrabal 1991a, 50). De recalcitrantie dreef hen

3

Zoals bijvoorbeeld blijkt uit Hrabals verhaal ‘Večerní kurs’ [‘Avondcursus’] (Hrabal 1993b, 11-19).
Incidenteel voorkomende titels zonder bestaande vertaling, worden door mijzelf vertaald en tussen vierkante
haken geplaatst.
4
Keizer Franz Joseph (1848-1916).
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echter in de hoek van onbegrip en isolement. Niet alleen Maryška en Pepin stonden aan de
zijkant maar ook de kleine Bohumil voelde zich een buitenstaander. De jongen had als kind
het gevoel zonder reden achtergesteld te worden.5
Schválně vždycky hladila a mazlila se se Slávkem, schválně mu dávala cukrátka a
mně nic. Začinal jsem být v Polné Osiřelo dítě. (Kadlec 1997, VIII)6
Expres streelde en knuffelde Mařka [de kinderjuf] Slávek [het broertje] en gaf
opzettelijk wel snoepjes aan hem en niets aan mij. Langzamerhand werd ik in Polná
een Weeskind. 7
Het kind Hrabal trok zich terug uit het gezin en ondernam zwerftochten in de omgeving. In
Het stadje is oom Pepin degene bij wie het kind begrip vindt.
Van de drie muzen (moeder, oom en echtgenote) was de moeder de meest markante persoon.
Zij was een vrouw met vrijheidsidealen, een vroege feministe. Dat was problematisch want de
vrouw had in die tijd nog, ten opzichte van de man, een dienende rol. Bovendien stond
Maryška, omdat ze al een bastaardkind had voordat ze trouwde, maatschappelijk gezien een
treetje lager dan de onberispelijke Francin. Haar intense vrijheidsdrang gaf haar in het stadje
het imago van een excentriek persoon, maar dat was niet de enige reden waarom men zo tegen
haar aankeek. Ze was mooi en uitdagend, ging modieus gekleed en had de allure en grillen
van een amateur-toneelspeelster die haar kans op een echte carrière gemist had. Haar
extravagantie leidde ertoe dat het gezin, en het kind dus ook, niet echt bij het stadje hoorde.
De directeursvrouw was niet hautain maar eerder naïef en daardoor leek ze meer provocerend
dan ze in werkelijkheid was, ze was sensueel, had een erotische uitstraling en flirtte tot
ergernis van Francin met andere mannen. Ze voelde zich, net als madame Bovary, gevangen
in de burgerlijkheid.8 Innerlijke eenzaamheid, vergeefse vrijheidsdrang, en misschien ook de
5

In diverse werken schildert Hrabal zichzelf af als een zonderling kind dat in zijn eentje ronddwaalt. Hij loopt,
liefst in de zon, als een jolly joker, met een bellenstokje in de hand en een narrenkap op zijn hoofd (Hrabal
2007b, 5). Soms komt hij voor als het kind in een rood manteltje, met een zwarte hoed en een veer erop
(Kadlec1997, VI).
6
In zijn artikel citeert Kadlec Hrabal. Het artikel staat in Týden [‘De week’] in een speciale bijlage ‘literatuur’.
In dit tijdschrift publiceerde en redigeerde de Hrabalkenner V. Kadlec de tot dan toe niet gepubliceerde
herinneringen die Hrabal in 1973 geschreven had (Kadlec 1997, I-XII).
7
Wanneer er geen verwijzing is naar een bestaande vertaling, is die van mijzelf.
8
In de Nederlandse uitgave Gekortwiekt (Hrabal 1991a) is op de pagina na het titelblad een romantische
jeugdfoto afgedrukt van Maryška met een lange vlecht; daaronder een citaat van Gustave Flaubert: ‘Madame
Bovary, dat ben ik…’. Dit motto staat ook in de Tsjechische uitgave (Hrabal 1994b, 8), de foto staat hier niet in.
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zelfmoordgedachte, zijn parallellen tussen de vrouwen hoewel de zelfmoordgedachte in
Gekortwiekt op een andere manier geïntroduceerd wordt dan de wanhoopsdaad van Madame
Bovary. Bij Maryška lijken haar ervaringen van een bijna-verdrinking in de stadsfontein zoete
herinneringen uit haar kindertijd geworden te zijn (Hrabal 1991a, 61-67).
Maryška was in haar relatie tot het kind niet duidelijk in het maken van het
onderscheid tussen de rollen van moeder en van minnares van de vader, zoals scènes in Het
stadje laten zien. Ze liet wel merken dat ze een speciale band had met het kind. Die band werd
verstevigd doordat ze beiden te lijden hadden onder de grillen en driftbuien van de vader. De
jongen was getuige van echtelijke ruzies wanneer Maryška ’s flirtpartijen met andere mannen
Francins jaloezie aangewakkerd hadden. Het kind kon vanuit zijn bed de theatrale scènes
volgen:
“Nestříilej mne, Francine! Proboha! Proboha!” A tatínek volal: “Musí to být…
přísahej, že nic mezi vámi nebylo…” a maminka klečela v te růžové robe a na zemi by
rozevřen vějíř z pštrosích per jako duha na nebi po dešti a maminka spínala ruce a
tatínek s tasenýym revolverem, ve smokingu, byl krásný, a maminka se zhroutila v
pláči a tak, jak byla, roztáhla se celá na koberci [...]. (Hrabal 1994c, 107)
“Niet schieten, Francin! Lieve God nog aan toe!” En papa riep: “Het moet zo zijn…
zweer dat er niets is tussen jullie…” en mamma knielde neer in haar roze robe en haar
waaier van struisvogelveren lag op de grond uitgespreid als een regenboog aan de
hemel en mama sloeg haar handen ineen en papa zag er met zijn getrokken revolver en
in smoking prachtig uit, en mama huilde tranen met tuiten en ze strekte zich uit op het
karpet […]. (Hrabal 1993a, 22)
Juist op de bedreigende en vernederende momenten tijdens de driftbuien van zijn vader, voelt
het kind zich één met zijn moeder:
Bylo mi jako mamince, když ležela a vzdala s celá a rozložila šaty a vějíř na koberci
ložnice… (Hrabal 1994c, 108)
Ik voelde me als mama toen zij daar op de grond lag en zich helemaal overgegeven
had en haar jurk als een waaier over het karpet van de slaapkamer had uitgespreid…
(Hrabal 1993a, 23)
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De zoon adoreert zijn moeder. In meerdere verhalen van Hrabal komen beschrijvingen van de
moeder-en-kind binding voor zoals in ‘Maminčiny oči’ [‘Moeders ogen’] (Hrabal 1988a, 321331). In dit verhaal worden de moeder, het broertje en de ik verbeeld als reeën. De dierlijke
instincten, tot de zelfopoffering van de moeder toe, geven op een intieme wijze de zorg en de
verbondenheid van moeder en kind weer.
Na de lagere school deed Hrabal toelatingsexamen voor het gymnasium in Brno, maar
eigenlijk deed hij dat omdat zijn moeder dat zo graag wilde (Život bez smokingu. [‘Het leven
zonder smoking’]) (Hrabal 1986, 43). Dit was echter voor hem te hoog gegrepen. Nadat de
directeur van de school hem op vernederende wijze had afgewezen, ging hij in 1926 naar de
middelbare school te Nymburk. De hele periode van de middelbare school had Hrabal naar
zijn zeggen absoluut geen literaire belangstelling (Kličky na kapesníku [‘Knoop in je
zakdoek’] (Hrabal 1996a). 9
Ondanks een mislukt begin van zijn schoolcarrière, rondde Hrabal de middelbare
school met goed gevolg af. In 1934-1935 volgde hij intensieve cursussen Latijn; daarna kon
hij zich inschrijven voor de rechtenstudie aan de Karels-universiteit te Praag. Door de week
volgde hij colleges in Praag, de weekends bracht hij door bij zijn ouders in Nymburk.

1.1.2. Het begin van Hrabals schrijverschap (1934-1939)
De tijdsomstandigheden veranderden ingrijpend; het Duitse fascisme naderde en de geest van de
economische crisis waarde rond. In de wereld van de kunst en literatuur groeide verzet tegen de
proletarische poëzie en literatuur. Men had genoeg van de sociale bewogenheid en de somberheid.
Eerder al hadden linkse kunstenaars zich georganiseerd in de avant-gardistische groepering Devětsil.10
Deze groep die zich tegen de proletarische literatuur verzette, engageerde zich met het Poëtisme dat een
nieuwe, optimistische, kijk op het leven propageerde en dit ook in de kunst tot uitdrukking bracht.
Nezval,11 een van de voortrekkers van het Poëtisme promootte het idee om van de hele wereld een
gedicht te maken. Frisse associaties en metaforen kregen de voorkeur boven het rijm. De poëzie moest
9

Dit werk bestaat uit een lang interview met de Hongaarse journalist Sziget in 1984; daarin zegt Hrabal dat hij in
die tijd wel de Bijbel las en van detectives hield: Carter, Clifton.
10
De naam Devětsil betekent groot hoefblad. Letterlijk betekent het negen krachten en alludeert op de negen
muzen. Devětsil, een avantgardistische bond waarin veel linkse kunstenaars georganiseerd waren, (onder wie
ook beeldende kunstenaars zoals Štyrský en Toyen) ontstond in 1920; vrijheid en levenslust stond hoog in het
vaandel. De groep verzette zich aanvankelijk tegen de proletarische kunst, engageerde zich met het Poëtisme,
maar vond in het optimisme en streven naar een gelukkig leven voor allen, ook weer affiniteit met het
proletariaat. In 1924 verlieten de voortrekkers Teige en Nezval Devětsil.
11
Nezval (1900-1950) was een van de belangrijkste grondleggers van de nieuwe stroming: het Poëtisme. De
dichter Nezval had in Parijs kennis gemaakt met het surrealisme en daardoor geënthousiasmeerd richtte hij in
1934 met enkele Tsjechische surrealistische kunstenaars de Surrealistická skupina [Surrealistische groep] op. Dit
was de eerste groep in zijn soort buiten Frankrijk. Nezval was, naast Teige een van de meest bekende
Tsjechische avant-gardistische dichters.
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bruisen van emoties, levensblijheid, speelse elementen, kinderlijke naïviteit, vitaliteit. De mens, zowel
de dichter als de lezer, moest zich bevrijden van opgelegde gevoelens, ernaar streven om het leven te
genieten in blije zintuigelijke ervaringen. Bij vitaliteit hoorde het leven in de stad, de ontwikkeling van
de techniek, de ontdekking van verre, exotische landen; de kinderlijke blijheid vond zijn verwerking in
het thema van het circus met ballet en acrobatiek. De dichter was niet langer een excentrieke figuur of
romanticus maar stond midden in het leven.

In deze periode van blijheid en optimisme maar waarin de crisis groeiende is en reeds de
Tweede Wereldoorlog in zicht komt, begon Hrabal de wereld, de literatuur, en het schrijven te
ontdekken.
A tak jsem vstoupil na tenký led psaní a moje hnací síla psací byla radost z vět, které
zvolna kapalay z mé duše na stránky do psacího stroje značky Underwood, a já jsem
byl ohromen, co se to řetězí z první napsané věty, a tak jsem psal svůj důvěrný deník,
tu svojí milostnou korespondenci, svůj adresný monolog kombinovaný s monologem
vnitřním… (Hrabal 2000, 286)
En zo zette ik mijn eerste stappen op het dunne ijs van de schrijverij en de drijfveer
van mijn schrijverij was de vreugde die ik beleefde aan zinnen die langzaam uit mijn
ziel via de schrijfmachine van het merk Underwood op de bladzijden druppelden, en
ik stond paf van de kettingreactie die vanuit die eerste geschreven zin ontstond, en zo
schreef ik mijn intiem dagboek, die liefdescorrespondentie van me, mijn monologue
adressée gecombineerd met mijn monologue intérieure... (Hrabal 2007b, 67)
Gedurende zijn kinderjaren in Nymburk en de periode van de middelbare school, had Hrabal
eigenlijk alleen maar aandacht gehad voor wat zich in zijn directe nabijheid afspeelde. Dat
werd anders toen hij bevriend raakte met Karel Marysko; de weekenden brachten ze
grotendeels samen door. 12 Vanaf het moment dat zij Ungarettis’s Pohřebený přistav [‘De
begraven haven’]13 in handen kregen ging er een wereld voor hen open. Samen lazen zij de
licht surrealistisch getinte poëzie van Ungaretti en experimenteerden zelf met dichtwerk
waarbij ze zich door Ungaretti lieten inspireren.
12

Marysko was dichter, en cellist in het orkest van het Nationaal Theater te Praag; hij was net als Hrabal
afkomstig uit Nymburk.
13
Ungarettis’s eerste bundel Il porto sepolto [‘De begraven haven’] (Ungaretti 1916) is geïnspireerd door het
symbolisme en vormt een definitieve breuk met de traditionele poëzie. Centraal staat niet de oorlogsgruwel maar
de bewustwording van het menselijk bestaan.
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Bij zijn eerste gedichten gebruikt Hrabal nog rijmvormen en titels, (zoals ‘Het regent’,
‘Herfst’, ‘Voorjaar’, ‘Zondag’), waarin nog sporen te zien zijn het reeds aflopende
impressionisme.14 Geïnspireerd door dichters als Baudelaire, Rimbaud, Apollinaire, en
Nezval, maar vooral ook betoverd door de schilderkunst van de Franse impressionisten, begon
Hrabal zijn literaire activiteiten met het schrijven van reflectieve lyriek. Zijn eerste werk is te
karakteriseren als impressionistische poëzie waardoorheen ook elementen van het dagelijkse
leven schemeren. Hrabal bestempelt in ‘Doslov k Poupatům’ [‘Nawoord bij Bloemknoppen’]
(Hrabal 2000b, 315-316) zijn eerste dichtwerk als ‘jinošsky naivní secesní básničky’ [‘naïeve
Jugendstilgedichtjes van een jongeling’] (Hrabal 2000b, 315). Zijn eerste gedichten (behalve
‘Het regent’) bleven onopgemerkt.
Hrabal stelde nog enkele dichtbundels samen, maar toch kwam het niet tot een
professionele uitgave. In 1940 bood hij zijn gedichtenbundel Ztracená ulička [‘Het verloren
straatje’] bij de uitgeverij Hradek te Nymburk aan.15 Het werk bleef lange tijd liggen en na de
oorlog, in 1948, werd de uitgeverij bij de machtsovername door de communistische Partij
genationaliseerd. De meeste gedichten gingen verloren en voor Hrabal bleven slechts twee
drukproeven over. Een bundel onder de titel Ztracená ulička werd pas in 1991 uitgegeven. Hij
bestond grotendeels uit teksten uit de eerdere gelijknamige gedichtenbundel, maar de
gedichten waren getransformeerd tot korte prozastukjes (Hrabal 1991c).
In 1969 bereidde de uitgeverij Mladá fronta een uitgave met Křehké i rabiátské texty z
let 1938-1952 [‘Tere en rabiate teksten uit de jaren 1938-1952’] voor.16 Het werk werd daags
voor de uitgave vernietigd en kwam pas in 1992 (eerste uitgave) uit bij de uitgeverij Mladá
fronta onder de titel Poupata [‘Bloemknoppen’] (Hrabal 1992d).
1.1.3. Terug in Nymburk
In het jaar 1939 werden de universiteiten wegens oorlogsomstandigheden gesloten en
Hrabal, die net goed en wel in Praag studeerde, ging weer bij zijn ouders wonen. Hij volgde
cursussen, onder anderen voor spoorwegbediende, en begon aan een lange reeks van
beroepen; hij was onder meer verzekeringsagent, reiziger in speelgoed en drogisterijwaren,
stationshulp (in de periode van 1942-1945 was Hrabal werkzaam bij de spoorwegen), en

14

Hrabals eerste gedicht ‘Het regent’ werd op 16 oktober 1937 gepubliceerd in Občanské listy [‘Het blad voor de
burger’], het plaatselijk dagblad van Nymburk.
15
Hrabal was als auteur onbekend en had weinig mogelijkheden om te publiceren. Dat werd nog eens
bemoeilijkt doordat de dichters Kamil Bednář en Karel Teige zijn gedichten negatief beoordeelden als ‘verlaat
en week surrealisme.’ (Hrabal 2000, 315).
16
Dit is tevens de ondertitel voor de latere uitgave van ‘Poupata’ [‘Bloemknoppen’] (Hrabal 1992d).
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juridisch klerk. Al deze beroepen, komen terug in zijn werk. Pas na de oorlog, in 1945, kon
hij zijn rechtenstudie in Praag afronden.
In zijn vrije tijd las Hrabal buitengewoon veel: Plato, Aristoteles, Schopenhauer,
Ladislav Klíma, Hašek, Freud, Breton, Kafka, Weiner, Deml, Verlaine, Céline, Joyce, Eliot,
Musil, Apollinaire, Babel. De Tsjechische filosoof J. Zumr17 benadrukt dat filosofie een
levensbehoefte voor Hrabal werd: hij bestudeerde een werk niet om er een conceptuele
structuur uit te halen, maar hij schikte het werk in de context van het verhaal, onderwierp het
aan kritiek en trok daar zijn conclusies uit. Hrabal liet zich inspireren door een filosofisch
woord, een zin, een these, of zienswijze die overeenkwam met zijn denkwijze of affectieve
behoefte; de filosofische formulering (die hij overnam) was dan het meest adequate
uitdrukkingsmiddel.
Hrabal zelf noemde in het bijzonder de filosofen Schopenhauer en Ladislav Klíma als
zijn inspiratoren; hun filosofische ideeën vinden we later in zijn werk terug. Bij Schopenhauer
was het niet de metafysica van de wil, maar juist het medelijden dat Hrabal inspireerde. ‘Alle
Liebe ist Mitleid’, waaraan hij toevoegde dat hij altijd medelijden had met de verketterden, is
een regelmatig terugkerende zinswending (Hrabal 1996a, 30). Het medelijden zonder daar
verder iets mee gedaan te hebben, ontwikkelt zich tot schuldgevoel, als een tekort komen aan
verantwoordelijkheid ten opzichte van het wereldgebeuren. Zo maakt in het verhaal
‘Kouzelná flétna’ (‘De toverfluit’) (Hrabal 1995a) het medelijden plaats voor een
schuldbekentenis over de passiviteit, het nalaten om verantwoordelijkheid op zich te nemen
en zich te verzetten tegen het onrecht in de wereld, en dichter bij huis, te ageren tegen het
communistische regime in eigen land. Waarschijnlijk anticipeert Hrabal er daarbij ook op, dat
hij, wat de politiek betrof, geen echte stelling innam.
Schopenhauer stigmatiseerde de barbaarsheid van de mens in zijn houding ten
opzichte van de dieren. Hrabal reageerde daarop met een bijna overdreven dierenliefde wat
leidde tot een ware cultus rond zwerfkatten. Tot op hoge leeftijd sleepte Hrabal zich naar zijn
buitenhuis te Kersko om de katten te voeren. Hij gaf de dieren namen, en sprak met hen in
lange monologen. De verhalen en gesprekken noteerde en verzamelde hij in het verhaal met
de naam van zijn lievelingskat ‘Autičko’ (‘Autootje, een ballade’) (Hrabal 2000c) en de
bundel Večerničky pro Cassia [‘Slaapverhaaltjes voor Cassius’] (Hrabal 1996c).
17

Jozef Zumr is filosoof en wetenschappelijk medewerker aan de CSAV (Česko-Slovenská Akademie Věd, na
de afscheiding van Slowakije: Akademie Věd České republiky) [Tsjechoslowaakse Academie van
Wetenschappen] in Praag. Hij behoorde tot de intimi van Hrabal. De hier vermelde gegevens komen uit een
gesprek dat ik met Zumr had in Praag op 22 juni 2002. Verder maak ik gebruik van zijn essay over Hrabal:
‘Hrabal et ses philosophes’ (Zumr 2002, 81-89).
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Hrabal had ook grote bewondering voor de Tsjechische filosoof Ladislav Klíma
(1879-1928). Voor Klíma waren Schopenhauer en Nietzsche de grote voorbeelden. Klíma
hechtte groot belang aan tegenstellingen, paradoxen en dialectiek, en had net als Nietzsche
een voorliefde voor aforismen.18 Hrabal was gecharmeerd van Klíma’s aforismen.
Klíma toont de relativiteit van de categorieën van waarheid en schijn, van het zijn en
het niet-zijn, niet alleen door het afzwakken van de grenzen tussen realiteit en droomwereld
(schijn), maar ook door te laten zien hoe alles in zijn tegendeel kan omslaan. Klíma
redeneerde via vragen. Hij bleef zich de vraag stellen: ‘Wat is?’ en ging op deze wijze door
tot hij niet verder kwam en tot absurditeiten geraakte. Op de manier van doorvragend
redeneren kwam hij tot nihilistische uitspraken zoals: ‘Něco co je nic’ [‘Iets is niets’]; ‘Jsem
Naprostý, absolutní, - Jsem Buh’ [‘Ik ben de Enige, absolute, - Ik ben God’] Traktáty a
diktáty [‘Traktaten en diktaten’] (Klíma 1948, 179, 187). De mens werd god in de wereld.
Vooral Klíma’ s aforismen gebouwd op paradoxen interesseerden Hrabal.
De belangstelling voor Klíma leidde Hrabal naar een andere filosoof: Lao Tse.19 Aan
de hand van de spreuken van Lao Tse leerde Hrabal de wereld met distantie en in evenwicht
te zien. Van beide filosofen, zowel van Klíma als van Lao Tse nam Hrabal iets over: van
Klíma gebruikte hij de aforismen als motto’s bij zijn verhalen en romans (Hrabal 1996a, 3334), bij Lao Tse zocht hij (ook in de aforismen) de geestelijke evenwichtigheid (Hrabal
1996a, 49). Hrabal maakt herhaaldelijk gebruik van citaten uit hun werk.
1.1.4. Hrabal en het surrealisme
Rond de beginperiode van zijn studententijd schonk Marysko aan Hrabal het boek Manifest
du surrealisme (Breton 1924). 20 Dit was Hrabals echte kennismaking met het surrealisme.
Het woord surrealisme betekent letterlijk: boven de werkelijkheid, en in feite betekent het door de
dingen heen kijken. De dingen worden niet ervaren zoals ze zich in de waarneming en in concreetheid
voordoen, maar zoals ze gezien worden in gedachten, fantasiebeelden, binnen in het hoofd van mensen.
De kunstenaar laat zich via zintuiglijk waarnemen niet binden aan de concreetheid van een bepaald

18

Zie ook het artikel ‘Ladislav Klíma als filosoof’ (Hogenberg-L. 2004, 10-15).
Hrabal was geïmponeerd door Lao Tse (zesde eeuw v. Chr.) en zijn boek Tao Te Ching. De leer houdt zich
bezig met de transformatie en dialectische ontwikkeling van de dingen. Zo is bij de aanname van iets goeds het
kwade al in beginsel aanwezig. De veranderingen hebben plaats in constante cycli. Het streven is zinloos, en
beter dan verzet is het om mee te gaan in de loop van de dingen. In de novelle Příliš hlučná samota (Al te luide
eenzaamheid) (Hrabal 1994d, 9-78) stelt Hrabal de dynamische figuur van Jezus tegenover de statische Lao- Tse.
20
In 1924 stuurde de auteur Richard Weiner vanuit Parijs een lang referaat over dit werk naar Lidovy noviny
[‘Volkskrant’]. Dit was de eerste publicatie in Tsjechië over het Manifest. In 1926 verschenen vertaalde stukken
uit het Manifest in het tijdschrift Čisla [‘Nummers’]. Of er tot 1969 nog andere vertalingen van Bretons Manifest
verschenen zijn is mij niet bekend.
19
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object (vorm van het object of verbondenheid met zijn omgeving), maar laat zich leiden door de vrije
associaties die bij een waarneming of gevoelservaring opkomen. Vanuit het onderbewustzijn of de
droomwereld ontstaat een verbeelding in een reeks van associaties. Voor het kunstwerk betekent dit dat
de kunstenaar dingen en situaties, zoals die in zijn gedachten met elkaar verbonden waren, ook in zijn
kunstwerk bij elkaar kan plaatsen terwijl die op het eerste gezicht (voor de buitenstaander) niet bij
elkaar lijken te horen. Dit geldt voor zowel literatuur als beeldende kunst.
Bij de realisatie van het kunstwerk is de keuze van de dingen, het samenbrengen en ordenen
van belang; het samenbrengen brengt confrontaties met zich mee en daardoor ontstaat een
spanningsveld dat de aandacht naar zich toe trekt. Zo kan de confrontatie die op een tegenstelling berust
een wrijving veroorzaken, die weer een intensivering van de uitdrukking oplevert. De collage, die door
het (schijnbaar) ongemotiveerd bijeenbrengen van voorwerpen een spanning oproept, is bij uitstek het
uitdrukkingsmiddel van het surrealisme.
Het Franse, internationaal dominante, surrealisme, is niet identiek met het Tsjechische
surrealisme. Het Franse surrealisme hecht aan de ideeën van Freud, de droom, het automatisme, de
ongecontroleerde stroom van associaties en de daarbij behorende écriture automatique. Bij de creatie is
de kunstenaar in zichzelf gedompeld zonder zelfcontrole: de extase. In het Franse surrealisme is de
aandacht op de kunstenaar gericht. In Nadja toont Breton het surrealisme als een levenswijze: droom en
werkelijkheid worden met elkaar verbonden (Breton 1935).
Het Tsjechische surrealisme kwam voort uit het Poëtisme met zijn voorliefde voor het
exotische, voor het onderbewustzijn, het optimisme uit de jaren twintig en het pessimisme uit de jaren
dertig. Daar waar in het Franse surrealisme de kunstenaar zich in zichzelf verliest, moet volgens de
dichter Nezval, de kunstenaar juist contact houden met de lezer, meedelen. Toen Nezval in 1934 het
surrealisme in zijn land introduceerde, accentueerde hij de eis tot activiteit van de lezer, die uit de
bijeengebrachte beelden betekenissen moet genereren. In tegenstelling tot het Franse surrealisme, blijft
het Tsjechische surrealisme verbonden met beelden uit de concrete wereld; de dichter onderhoudt het
contact met de ontvanger, de lezer. 21

Hoewel de surrealisten Breton, Ėluard, Lautréamont, Crevel en Jarry grote indruk op
Hrabal maakten, werd Hrabal in het bijzonder beïnvloed door de beeldende kunst en vooral
door de collages van Kolář.22 Bovendien bleef voor Hrabal de betrokkenheid bij de wereld om
zich heen belangrijker dan de droomvoorstellingen, en de overgave aan de écriture
automatique blijft gematigd.23 Hrabal zocht de schoonheid in de dagelijkse werkelijkheid en
in dat opzicht vertoonde hij overeenkomst met de schrijversgroep Skupina ’42 [Groep ’42]24
21

Zie Čolakova 1999 en Roth 1986.
J. Kolář (1914-2002) was een avant-gardistisch dichter en beeldend kunstenaar; hij was vooral bekend om zijn
collages.
23
De novelle Taneční hodiny pro staři a pokročilé [‘Danslessen voor ouderen en gevorderden’] (Hrabal 1994e,
7-56) die Hrabal in 1965 schreef zou een écriture automatique genoemd kunnen worden, maar het is de vraag of
het als surrealistisch werk beschouwd kan worden.
24
Deze groep was beïnvloed door het kubisme, futurisme en nog een beetje surrealisme. De toenemende
verstedelijking met de gevolgen die deze voor de mens had, trok hun aandacht. Een belangrijk thema werd het
22
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waarvan hij slechts zijdelings deel uitmaakte.25 Hij liet zich boeien door de omringende
wereld en richtte zich, met een scherp oog voor details, op de dingen in zijn omgeving. Hrabal
koos voorwerpen uit de werkelijkheid, maakte een keuze uit gebeurtenissen, maar ook uit
tekstdelen van zijn eigen werk, en bracht die bij elkaar. De keuze was dan (net zoals bij een
collage) bepalend voor de intensiteit van de schoonheid die uit de confrontatie van objecten of
teksten voortkwam.
In haar dissertatie, die na haar dood uitkwam, schrijft Roth dat in het gehele werk van
Hrabal sprake is van twee werkwijzen die ook typisch zijn voor de surrealistische kunst: de
montage en de collage (Roth 1986, 99). Bij de montage worden oudere teksten verknipt en in
nieuwe teksten ondergebracht of samengevoegd tot een nieuwe tekst. Bij het procedé van de
collage worden objecten zonder samenhang bij elkaar gebracht en de verbeelding krijgt dan
des te meer zeggingskracht naarmate het tegendeel meer naar voren komt. De collages zijn als
zodanig een verstoring van de conventionele waarneming en werkelijkheid, en kunnen leiden
tot absurditeiten en grotesken; Hrabal ging daarbij niet tot het uiterste en respecteerde een
zekere mate van werkelijkheidszin. Het ontdekken van de collages was voor Hrabal het begin
van tekstuele experimenten; hij kon door deze techniek volop bezig zijn met het spel van
tegenstellingen en dit werd zijn uitdaging. Hrabal is deze werkwijze altijd trouw gebleven.
Hrabal stortte zich niet ten volle in het surrealisme maar ging mee met de stroom; hij
liet, in zekere mate, invloeden toe en introduceerde wat hij in zijn teksten gebruiken kon. Hij
ging zijn eigen weg. Hrabal verbond de subjectiviteit van het surrealisme met het objectieve
van de dagelijkse werkelijkheid.

1.1.5. Eind Tweede Wereldoorlog en de jaren vijftig
De gruwelen van de Tweede Wereldoorlog grepen niet op een directe manier in het leven van
Hrabal in. Hij had een baantje aan het spoor waar hij doorgaande transporten van soldaten en
krijgsgevangenen gadesloeg. In deze functie stond hij min of meer aan de rand van het
oorlogsgebeuren; hij stond erbij en keek ernaar. In Hrabals werk heeft de oorlog meer een rol
als achtergrond waartegen hij het thema van het medelijden en de levensvragen van de
hoofdpersoon kon projecteren. Hrabal gebruikte de oorlog ook om een breder maatschappelijk
probleem te tonen, zoals de discriminatie van joden en zigeuners. Toch gaat hij in zijn werk
dagelijkse leven in de grauwe stad met zijn periferieën en verborgen schoonheden. De groepsleden voelden zich
aangetrokken door Amerikaanse auteurs zoals Eliot. Bekende vertegenwoordigers van Skupina ’42 waren de
auteurs Kolář, Blatný, en de theoreticus Chalupecký. Egon Bondy en Hrabal waren gematigde leden.
25
‘Nikdy organizovaně nepatřil k žádné skupině ani směru’. [‘Nooit is hij georganiseerd lid geweest van een
groep of richting.’] (Zumr 1990, 132), geciteerd door Mazal 1994, 107.
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niet expliciet op deze problematiek in, maar geeft hij via de beschrijvingen van het medelijden
kritiek op de onrechtvaardigheid.
Hrabal gaf geen verslagen van oorlogsfeiten maar volstond met een korte verwijzing
naar de oorlog in de vorm van een waarneming of via gesprekken van personages. In de
‘Legende over Kaïn’ realiseert de hoofdpersoon zich door de kou en de duisternis dat het
oorlog is:
Seděl jsem tedy v kupé třetí třídy a v kabátě a ve tmě, protože byla válka. (Hrabal
1994a, 293)
Zo zat ik dus in een derdeklascoupé, gehuld in een jas en in het donker, want het was
oorlog. (r. 90-92)26
In de novelle Ostře sledované vlaky (Zwaarbewaakte treinen) (Hrabal 1994) leeft de
hoofdfiguur (die in de oorlogsperiode een vergelijkbare baan aan het spoor heeft als Hrabal
had) in een microwereld waar het oorlogsgebeuren nauwelijks binnendringt; de hoofdpersoon
is meer met zijn eigen probleem en levensvragen bezig. Het actuele oorlogsgebeuren komt de
tekst binnen via de waarnemingen van de hoofdpersoon. 27
In 1945 werd Tsjechoslowakije bevrijd, maar de vrijheid was niet van lange duur. In
1948 nam de Communistische Partij het heft in handen en daarmee begon opnieuw een
periode van onderdrukking. In datzelfde jaar werd de bierbrouwerij in Nymburk en het
bijbehorend woonhuis door de Partij geconfisqueerd. Het gezin Hrabal werd verjaagd. Mede
onder aandringen van Karel Marysko vestigde Hrabal zich in 1950, na enkele tijdelijke
onderkomens, definitief in Praag en ging wonen in de periferie-wijk Libeň, waar hij de
dagelijkse harde realiteit aan den lijve ervoer. In een voormalige smidse, waar het gedender
van de machines in het belendende pand hoorbaar was, bood Hrabal onderdak aan de graficus
Boudník.
Vladimír Boudník is de bedenker van het explosionalisme; de kunstenaar wil oude
vormen opblazen om zo door te dringen tot in het hart van de opengereten materie. Hij liet
zich inspireren door de barsten in muren, nam die over op papier en schiep vanuit de barsten

26

De verwijzing naar regels, hier en elders, verwijzen naar mijn vertaling van de ‘Legende’.
Ondanks dat Hrabal niet diep op de oorlog ingaat zegt hij echter wel, in een interview dat afgedrukt is op de
binnenzijde omslag van de eerste uitgave van Ostře sledované vlaky (Hrabal, 1965), dat hij met dit werk zijn
afschuw over de oorlog wilde uitdrukken.
27
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zijn grafische kunstwerk. Het idee om schoonheid uit puin te scheppen, dat schoonheid
ontstaat uit het splitsingsmoment (de omslag van schoonheid naar het lelijke of andersom),
komt in het motto op het titelblad van Svatby v dome (Trouwpartijen) (Hrabal 1995b) terug.
Ladislav Klíma: … základy vzlétly do výše,
Vrcholy klesly nejníže.
Libeň, v listopadu a prosinci 1916. (Hrabal 1995b, 8)
Ladislav Klíma: … de grondvesten vlogen in de lucht en
De hoogste toppen zakten het diepst.
(Libeň, november/ december1916. (Hrabal1996b, 5)
Behalve Boudník was ook de dichter-filosoof Egon Bondy (pseudoniem voor Zbyněk Fišer)
vaak bij Hrabal te gast. Samen vormden ze een artistiek driemanschap. Bondy was een
marxist in hart en nieren maar een tegenstander van het opkomende stalinisme en het
socialistisch realisme.
Bondy ontwierp een eigen scheppingsmethode: hij zag af van alle stileringen en wilde
de taal van zijn poëzie ontdoen; hij beoogde daarbij de absoluut precieze weergave van de
realiteit en trachtte zodoende de taal van de leugen te bevrijden. Met depoëtisering (het van
poëzie ontdane taalgebruik), hetgeen vaak resulteerde in nonsens uitspraken, parodieerde hij
het socialistisch realisme. Verder zag hij af van waardeoordelen; het lyrische subject geeft
geen oordeel over de realiteit, het interpreteert niet en is slechts getuige, beschrijft zonder
emotie; de dichter doet afstand van metaforen. Bondy noemde zijn stijl het totaal realisme.28
Buiten Tsjechië kreeg Bondy bekendheid doordat zijn teksten op muziek gezet werden
en ten gehore gebracht door de popgroep Plastic People of the Universe. De groep werd van
overheidswege tegengewerkt en werd verboden om op te treden.

De principes van het totaal realisme treffen we, ofschoon niet zo extreem als bij Bondy, ook
in het werk van Hrabal aan. Hrabals verhalen uit die tijd zijn eerder te karakteriseren als niet
becommentariërende beschrijvingen van het dagelijkse leven in de periferie, het leven van de
arbeider, en van de verhalen in de kroeg. De echte harde realiteit diende zich pas aan toen

28

Zie o.a. Kužel 2008, Holý 1996, Janoušek 1999.
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Hrabal zich vrijwillig aanmeldde om in een brigade te gaan werken in de ijzersmelterij Poldi.
Elke dag vertrok hij met Boudník, ’s morgens om vier uur, naar Kladno,29 en begroette hij het
meisjeskopje in het embleem boven de fabriekspoort. In de fabriek sprak hij met en luisterde
hij naar de arbeiders, onder wie intellectuelen en kunstenaars die te werk gesteld waren omdat
ze de stalinistische leer bekritiseerden. Hrabal maakte niet alleen kennis met een nieuwe
levenswijze, maar begon ook een nieuwe manier van schrijven.
A jezdil jsem pak čtyři roky na Kladno k martinským pecím na ocelárnu Poldi, a tím
moje hra s větami dostávala zvolna jinačí styl… Lyrika zvolna se překloktala k
totálnímu realismu a já jsem to ani nepozoroval, protože práce u ohňů a to milieu
ocelárny a drsní hutníci a jejich hovory, to všechno mi připadalo tak superkrásné, jako
bych pracoval a žil v samotném srdci obrazů Hieronyma Bosche… A tak, jsem se
odstřihl od své minulosti, tak přeci jenom mi ty nůzky ve skutečnosti zůstaly v prstech
a já jsem ten čas začal použivat nůžek po napsání textu, kdy jsem pracoval technikou
“Cater” na textu jako na filmu. (Hrabal 2000, 288)
En vier jaar lang reisde ik op en neer naar Kladno, naar de Martin-ovens van de
ijzergieterij Poldi en daardoor kreeg mijn spel met de zinnen geleidelijk een andere
stijl... De voortkabbelende lyriek ging geleidelijk over in totaal realisme en ik had het
zelfs niet eens in de gaten, want het werk bij de vuren en het milieu van de ijzergieterij
en die ruwe metaalarbeiders met hun gepraat, dat vond ik allemaal zo fantastisch dat
het was alsof ik in het diepste hart van de schilderijen van Hiëronymus Bosch werkte
en leefde. En zo kwam het dat ik, toen ik me had losgeknipt van mijn verleden, dat ik
die schaar toch nog in werkelijkheid in mijn vingers bleef vasthouden, en in die tijd
begon ik die schaar na afloop van het schrijven van teksten te hanteren, toen werkte ik
volgens de cutting-techniek aan de tekst als bij een film. (Hrabal 2007d, 70)

In de periode van de jaren vijftig schreef Hrabal het verhaal ‘Krásná Poldi’ (‘Beeldschone
Poldi’) (Hrabal 1991b), met impressies van zijn werkervaringen tussen de arbeiders in de
ijzersmelterij. Hrabal schreef twee versies van dit verhaal waarin hij zich vooral in de eerste
versie afzette tegen het conventionele schrijven. De eerste versie is geschreven in vrije verzen
zonder rijm, met ongelijke aantallen lettergrepen, met montages (springt van hak op de tak) en
29

Kladno is de naam van een klein stadje buiten Praag.
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gebruikmaking van slang-taal. Hij beschrijft de dagelijkse taferelen, de mensen die hij op weg
naar zijn werk ziet, gesprekken die hij opvangt, wat hij ziet en ervaart. Het tweede deel is een
prozastuk, ook met gedachten-associaties maar gematigder dan in de eerste versie. In beide
versies komen realistische beelden voor; met een simpele formulering weet Hrabal de wrange
situatie van de arbeiders weer te geven.
De verhalen ‘Beeldschone Poldi’ uit 1950 en ‘Jarmilka’ uit 1952 zijn de meest
intrigerende verhalen over Hrabals periode in de ijzersmelterij. ‘Jarmilka’30 is een prozawerk
over een volksvrouw, werkzaam als kantinehulp in de fabriek Poldi, hoogzwanger, zonder
toekomst, maar met een groot hart. Bij het schrijven van ‘Jarmilka’ werd Hrabal sterk
beïnvloed door het totaal realisme.
Het verhaal ‘Jarmilka’ mocht om reden van censuur niet gepubliceerd worden; het
werk voldeed niet aan de weergave van een optimistische, socialistische maatschappij. Hrabal
maakte van ‘Jarmilka’ gepolijste versies (varianten) en die werden legaal gepubliceerd in de
bundel Perlička na dně [Een pareltje op de bodem] (Hrabal 1993e), en in de bundel Pábitelé
(Mooipraters) (Hrabal1993g) uit 1964. Later bewerkte hij ‘Jarmilka’ en gaf aan het verhaal de
titel ‘Majitelka hutí’ (‘De bazin van de werkplaats’) (Hrabal 1992b).
De verhalen die Hrabal in de jaren vijftig produceerde worden wel het hoogtepunt uit
zijn hele oeuvre genoemd op grond van de scherp uitgewerkte sociale thema’s en het directe,
maar toch kleurrijke taalgebruik.
Inmiddels zat de communistische partij vast in het zadel en hanteerde een strenge
censuur waardoor ook Hrabal getroffen werd en die zijn literaire doorbraak onmogelijk
maakte. Het was de tijd van het onbuigzame stalinisme en het voorgeschreven socialistisch
realisme dat te omschrijven is als een kunstuiting in het kader van propaganda voor een
nieuwe werkelijkheid van het proletariaat. De censuur betrof niet alleen het vetorecht op

30

Vertaald in het Nederlands door K. Mercks (Hrabal 2002, 5-50).
Het verhaal ‘Jarmilka’, geschreven in 1952, zou uitkomen in de bundel Skřivánek na niti [‘Een leeuwerik op een
draadje’] (gepland in 1959); deze bundel had echter geen kans om de censuur te passeren. Er verschenen wel
varianten (gepolijste versies) van ‘Jarmilka’; ze werden uitgegeven in de officiële publicaties van de bundel
Perlička na dně [‘Een pareltje op de bodem’] (Hrabal 1993e) uit 1963, en van de bundel Pábitelé
(‘Mooipraters’) (Hrabal 1993g) uit 1964. De in 1970 geplande publicatie in de bundel Poupata
[‘Bloemknoppen’] mislukte omdat de bundel vanwege censuur werd ingenomen voordat de oplage de
boekhandel bereikte en later vernietigd werd. In 1988 gaf de uitgeverij Československý spisovatel ‘Jarmilka’ uit
in de bundel Bohumil Hrabal, Můj svět (Hrabal 1988b), maar dit was ook een gepolijste variant. In 1992 werd
‘Jarmilka’ in de meest oorspronkelijke vorm gepubliceerd in SSBH 3. (Hrabal 1992a).
Hrabal maakte ook nog een bewerking van ‘Jarmilka’ met de titel ‘Majitelka hutí’ (‘De bazin van de
werkplaats’). Deze versie werd gepubliceerd in 1969 in het tijdschrift Plamen [‘De vlam’], en werd spoedig
daarna verboden. In 1989 komt er nog een particuliere uitgave uit, en in 1992 komt ‘Majitelka hutí’ in een latere
uitgave van Poupata [‘Bloemknoppen’] (Hrabal 1992b) uit. ‘Majitelka’ is niet opgenomen in de ‘Verzamelde
werken’. Bron: SSBH 3. (Hrabal 1992a, 267, 269, 276-279).
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publicaties, en het recht om correcties van de tekst te eisen, maar had ook invloed op het
organisatorische gedeelte, zoals de samenstelling van verhalenbundels, de redactie en
distributie van iemands werk. Bij Hrabal leidde dit tot een ondoorzichtige nalatenschap. Die
ondoorzichtigheid heeft nog een andere oorzaak. Hrabal had de gewoonte om minstens drie
doorslagen van zijn typewerk te maken. Het voordeel daarvan was dat hij exemplaren in
handen had die verspreid konden worden buiten het legale, officiële circuit om.31 Het nadeel
echter was dat Hrabal op sommige doorslagen correcties aanbracht en op andere weer niet. Op
die manier ontstonden er varianten waarbij het niet duidelijk is welke tekst nu de definitieve
is. Bovendien ging Hrabal niet zorgvuldig met de kopieën om; hij gaf doorslagen weg,
waarvan sommige hun weg vonden naar de illegale ondergrondse uitgeverij, andere naar het
buitenland, of helemaal verdwenen. Ook liet hij toe dat anderen correcties op die kopieën
aanbrachten en later was het niet duidelijk wie die correcties had aangebracht (Mazal 2004,
117, 118).32
Her en der deed Hrabal uitspraken over zijn manier van publiceren, maar hij verstrekte
geen documentatie of een exacte verantwoording; bij interviews ontliep hij de vragen over
publicaties in het buitenland. Over de correcties die hij moest aanbrengen (en het is niet altijd
duidelijk of dit om redenen van censuur was) zei Hrabal dat hij de correcties op zodanig
zorgvuldige wijze formuleerde, dat het werk gepubliceerd kon worden. Een ander maal zei hij
dat de uitgever de plaatsen aangaf waar hij corrigeren moest, en dat hij zelf vorm aan die
correcties gaf. Maar eigenlijk hield Hrabal zich niet met die zaken bezig. Het belangrijkste
voor hem was dat hij gelezen werd en in contact kon blijven met zijn lezers (Mazal 2004).
In de jaren vijftig vonden enkele belangrijke gebeurtenissen plaats: in 1952 liep Hrabal
bij een bedrijfsongeval in Poldi ernstig hoofdletsel op. Hij kon tot zijn verdriet niet meer terug
naar dit bedrijf. In 1956 kreeg Hrabal eindelijk een kans om te publiceren. Op de laatste
pagina’s van een omvangrijke feestuitgave (met kleine oplage) van Zpráv Spolku českých
bibliofilů [‘Het blad van de Vereniging van Tsjechische bibliofielen’] mocht hij enkele
verhalen uit de bundel Hovory lidí [‘Gesprekken van mensen’] plaatsen.33 De publicatie bleef
onopgemerkt. In datzelfde jaar trad hij in het huwelijk met de Suedetenduitse Pipsi; zij zou,

31

Het illegale publicatie-circuit bestond uit undergrounduitgeverijen de zogenaamde samizdatuitgeverijen:
collega-schrijvers typten teksten over, en verspreidden ze. Zo had de schrijver Vaculík de leiding over de
samizdatuitgeverij Edice petlice. Ook werden er teksten naar het buitenland gesmokkeld en gepubliceerd; dit
waren de zogenaamde exiluitgaven. In Canada leidde het uitgeweken Tsjechische echtpaar Škvorecký de
exiluitgeverij Sixty-Eight publishers. V. Kadlec publiceerde werk van Hrabal (samizdatuitgeverij Pražská
imaginace).
32
Mazal illustreert dit met diverse foto’s van typoscripten waarop aantekeningen zichtbaar zijn.
33
Dit werk is niet integraal opgenomen in de reeks SSBH.
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zoals al eerder opgemerkt, met zijn moeder en oom Pepin tot Hrabals meest geliefde muzen
gaan behoren.
De verhalen rond ‘Poldi’, waartoe ook ‘Jarmilka’ behoort, verzamelde Hrabal in de
bundel Skřívánek na níti [‘Leeuwerik op een draadje’]. Hij bood de bundel in 1959 ter
publicatie aan, maar het werk werd geweigerd.

1.1.6. De jaren zestig
Vanaf het begin dat Hrabal in Libeň op Na hrázi [Op de dijk] was komen wonen, was de
kroeg de ontmoetingsplaats voor het driemanschap Boudník, Bondy en Hrabal. De kroeg
werd verheven tot de heilige plaats van het bierritueel. Bij het bierdrinken werden sterke
verhalen opgehangen; voor deze oeverloze, absurde kroegpraat bedacht Hrabal het woord
pábení. Deze verhalen bevatten enerzijds surrealistische kenmerken van de stadsfolklore en
de écriture automatique, anderzijds realistische waarnemingen vermengd met ‘totaal
realistische’ aandacht voor het ogenschijnlijk onbeduidende. In de bundel Pábitelé
(‘Mooipraters’) (Hrabal 1993c)34 komen deze elementen terug in de verhalen van de
opsnijder, die zijn belevenissen opschroeft tot in het absurde en ervaart dat temeer hij
overdrijft des te ongeloofwaardiger hij wordt.
De jaren zestig gelden als de periode waarin Hrabal naam kreeg als schrijver. In 1963
kwam de bundel Perlička na dně [‘Pareltje op de bodem’] (Hrabal 1993e) uit, dit was een
verzameling van teksten uit de jaren vijftig. De bundel kreeg een onderscheiding van de
uitgeverij, maar alleen de intimi van Hrabal merkten op dat dit niet de originele verhalen
waren. Er waren correcties in aangebracht en het was onduidelijk wie de initiator of
uitvoerder daarvan was. De verhalen werden door de criticus Lopatka35 afgedaan als slappe
aftreksels van de oorspronkelijke versies. Hij argumenteerde dat in de oorspronkelijke versie
de taal volkser en bloemrijker, de karakters markanter waren.

34

De bundel verhalen heeft de naam Pábitelé (‘Mooipraters’) (Hrabal 1993c) en is opgenomen in ‘Verzamelde
Werken’ (SSBH 4.), dit deel heeft de titel Pábení [‘Geklets’] (Hrabal 1993g). Het verhaal ‘Pábitelé, povídka’
[‘Mooipraters, een verhaal’] (Hrabal 1993d, 291-299) uit de gelijknamige bundel is vertaald door K. Mercks
onder de titel ‘Mooipraters’ (Hrabal 2002c).
35
In 1965 werden in het tijdschrift Tvář [‘Het gezicht’] voor het eerst enkele oerteksten van Hrabals verhalen uit
de jaren vijftig afgedrukt; in 1967 merkte de criticus Lopatka op dat de teksten die Hrabal in de jaren zestig
uitgegeven had bewerkingen waren van de verhalen uit de jaren vijftig. De kritieken van Lopatka zijn verzameld
in: Předpoklady tvorby [‘Voorwaarden tot schepping’] (Lopatka 1991).
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Opmerkelijk is dat de publicatie van de bundel Pábitelé in 1964 wel probleemloos
verliep. Waarschijnlijk provoceerde de censuur geen problemen vanwege de optimistische
toon.
Tot grote verbazing van Hrabal werd in 1965 de novelle Zwaarbewaakte treinen
gepubliceerd. Misschien kwam dat doordat de tijdelijke politieke ontspanning invloed op het
censuurbeleid had, ofwel paste de kritiek op de oorlog in de propaganda tegen het Duitse
fascisme. In een vermenging van ironie en humor ridiculiseert de verteller in Zwaarbewaakte
Treinen de toch ernstige oorlogssituatie; tegelijkertijd zet hij de Duitsers te kijk als de
veroorzakers van de onzinnige oorlogsellende. De ik-verteller beschrijft de protestactie van
zijn opa, die toen hij als gehypnotiseerd voor een Duitse tank ging staan overreden werd, en
zijn hoofd kwijt raakte. Het hoofd rolde tussen de rupsbanden. De familie moest een
takelwagen bestellen om het wrak op te lichten en het hoofd tussen de rupsbanden uit te halen,
opdat opa toch compleet begraven kon worden (Hrabal 1990a, 9).
Oorlogssentiment (in een scala van humor tot drama), het probleem van seksueel
onvermogen (aangeduid als ‘de verlepte lelie’), en zelfmoordneiging worden in
Zwaarbewaakte treinen met een lichte ironische toon neergezet. Het is mogelijk, dat dankzij
die ondertoon, de novelle al gauw een van de meest succesvolle werken van Hrabal werd. De
novelle werd voor toneel bewerkt, verfilmd en in veel talen, binnen en buiten Europa,
vertaald.
Ook de novelle Taneční hodiny pro starší a pokročilé [‘Danslessen voor ouderen en
gevorderden’] die Hrabal schreef in 1964, een naar surrealisme neigend werk in de vorm van
een lange monoloog, geschreven in een stroom van associaties, en genoteerd als één lange zin,
kwam door de censuur (Hrabal 1994e, 7-56). Voor ‘Danslessen’ en Treinen ontving Hrabal in
1965 de Prijs van de uitgeverij Československý spisovatel. In januari 1968 gaf Hrabal de
bundel Morytáty a Legendy [‘Moordverhalen en Legenden’] (Hrabal 1994f) ook nog zonder
problemen uit. De ‘Legende over Kaïn ’maakt deel uit van deze bundel.

1.1.7. Het jaar 1968 en de jaren zeventig
In vergelijking met de overige Oostbloklanden was het stalinistische schrikbewind in het toenmalige
Tsjechoslowakije heviger en langduriger. Na de dood van Stalin en zijn Tsjechische handlanger
Gottwald braken in 1953 onlusten uit die met harde hand de kop ingedrukt werden. Daarna ging de
onderdrukking, de collectivisering van de landbouwgrond, de nationalisering van bedrijven, de
vervolging van de kerken en de censuur gewoon door. In de jaren zestig raakte de economie, die op
landbouw en industrie was gericht, in het slop. Tijdens het bewind van Chroesjtsjov (1953-1964) kwam
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een voorzichtige liberalisering op gang, vooral op het gebied van de cultuur. Maar alle hervormingen
werden door de Tsjechoslowaakse president Novotný (1953-1968) teruggedraaid. Onder het leiderschap
van Alexander Dubček (1968-1969) leek het tij te keren: ‘het socialisme met een menselijk gezicht’ was
zijn devies. Dit was ook de periode dat Hrabal enkele werken kort na elkaar kon publiceren.
Al spoedig maakte een onverwachte inval van de Warschaupactlanden een abrupt einde aan de
ontspannen sfeer van de Praagse Lente. Dubček werd afgezet en vervangen door de behoudende
communist Husák. De periode van de Normalisatie nam een aanvang, een periode waarin alle
verworvenheden op het gebied van vrijheid teniet werden gedaan. Voor de wereld van de literatuur
betekende dat opnieuw strenge censuur. Husáks bewind werd gekarakteriseerd door heimelijkheid en
dictatuur. De schrijvers, kunstenaars en intellectuelen die vóór 1968 als gevaarlijk beschouwd werden,
werden door de veiligheidsdienst geschaduwd, vervolgd, in een schijnproces veroordeeld.

Voor Hrabal brak een zware tijd aan; binnen een paar jaar stierven zijn ouders en oom Pepin;
Boudník pleegde dramatisch zelfmoord tijdens de Russische inval. Hrabal kreeg ernstige
gezondheidsproblemen. Vooral de problemen rond de publicaties brachten hem psychisch uit
balans. Hij werd diep gegriefd doordat de hele oplage (35 000 exemplaren) van de bundel
Poupata, daags voor verschijnen in augustus 1970, vanwege de censuur ingenomen werd. Met
moeite kon Hrabal enkele exemplaren redden. Hetzelfde lot onderging de bundel met
interviews en korte stukjes van de auteur over zijn eigen werk in Domácí úkoly [‘Huiswerk’]
(Hrabal 1995c).
Ook in zijn privéleven werd het hem moeilijk gemaakt. Toen Hrabal met zijn vrienden
zijn verjaardag (28 maart 1971) in de kroeg te Kersko vierde, stapten plotseling leden van de
veiligheidsdienst binnen. Het feit dat Hrabal zich te midden van kunstenaars bevond die
politieke vijanden van het communistische regime waren, was voldoende reden om hem vanaf
die tijd in het oog te houden. Hrabal voelde zich achtervolgd, werd angstig en vermeed vanaf
die tijd ook contacten met andere schrijvers (Mazal 2004, 192).
Na dit voorval in Kersko werd Hrabal depressief. Hij trok zich terug uit de
openbaarheid en zijn gedachten gingen hoe langer hoe meer terug naar het verleden. Zijn
werken uit deze periode zijn gekenmerkt door herinneringen en reflecties over zijn jeugd in
Nymburk en zijn redelijk goede tijd in Praag. Hij schreef veelal in verhaalvorm, als verteld
aan zichzelf, en bleef het poëtische element in zijn proza trouw. Juist de kleine dingen, zoals
het leven van zijn katten, werden belangrijk. Personages uit zijn jeugd en ook het beeld van
zichzelf als kind bracht hij weer tot leven. Hij vermengde werkelijkheid en biografische feiten
met fictie; gebeurtenissen uit verschillende periodes liet hij elkaar doorkruisen. Onder zijn
hand werden de teksten verknipt en tot nieuwe gehelen aan elkaar geplakt. In zijn relatie tot
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de wereld was hij meer een beschouwer die met zijn scherpe blik door de buitenkant
heendrong. Zijn stijl veranderde niet wezenlijk maar toonde minder bravoure, minder pábení,
dan voorheen.
In de jaren zeventig schreef Hrabal enkele belangrijke novellen en herinneringsromans
zoals de novelle Gekortwiekt. Dit werk, het eerste deel van een trilogie, ontstond in 1970 maar
om redenen van censuur werd het pas later, in 1976, gepubliceerd.
Moest Gekortwiekt, het eerste deel van de trilogie, zes jaar op publicatie wachten, het
tweede deel van de trilogie, Městečko, kde se zastavil čas (Het stadje waar de tijd stil is
blijven staan), geschreven in maart 1973, kwam helemaal niet door de censuur; Hrabal moest
de tekst wijzigen en de bewerking van het origineel kwam in 1979 uit onder de naam
Krasosmutnění [‘Schone droefenis’]. De originele tekst (Het stadje) werd uitgegeven in
diverse undergrounduitgaven onder anderen bij de exiluitgeverij in Toronto (1989), en kwam
pas in 1991 voor het eerst in Tsjechië uit onder de titel Městečko, kde se zastavil čas.
Het derde deel van de trilogie, de roman Nymphy v důchodu [‘Nimfen in het
bejaardenhuis’] waarin Hrabals moeder in reminiscenties aan het stadje Nymburk haar
aftakeling in het bejaardenhuis verhaalt, is geschreven in 1979. Het werk werd niet
gepubliceerd; Hrabal bewerkte het verhaal en wijzigde de titel. De roman werd in 1981
uitgegeven onder de nieuwe titel Harlekýnovy milióny (Harlekijntjes miljoenen)
(Hrabal1994h).
Hrabal voegde in 1981 de drie werken Gekortwiekt, ‘Schone droefenis’ en
Harlekijntjes miljoenen samen in Městečko u vody [‘Stadje aan het water’]. Het werd twee
keer gepubliceerd: in 1981 en 1986.36
In 1972 begon Hrabal met de novelle Al te luide eenzaamheid,37 een werk met
biografische verwijzingen, reflecties over de maatschappij, en pessimistische uitspraken over
de toekomst van de cultuur in zijn land. Het verhaal gaat over de papierpletter Han’ta die in
zijn keldertje de grote werken van schrijvers en filosofen in zijn persmachine tot balen moet
verwerken.
De novelle kent drie versies. In het negende deel van ‘Verzamelde Werken’ dat de titel
draagt van Hlučná samota [‘Luide eenzaamheid’] (Hrabal 1994p) zijn de drie versies als volgt
geordend. De eerste versie is getiteld ‘Příliš hlučná samota’ [‘Al te luide eenzaamheid’]
(Hrabal 1994d, 9-78); dit is de meest bekende versie. De tweede versie is getiteld ‘II Variace’

36
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Zie ook Hrabal 1994h, 357; in SSBH is deze versie niet opgenomen.
Vertaald in het Nederlands door K. Mercks uit een samizdatuitgave van 1979 en uitgegeven in 1988.
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[‘Tweede variatie’] (Hrabal 1994l). In deze versie zijn de zinnen breder uitgesponnen dan in
de eerste versie; de eerste versie is krachtiger en directer van toon, meer reflecterend en bijna
mediterend. De derde tekst heeft als titel: ‘Hlučná samota’ [‘Luide eenzaamheid’] (Hrabal
1994n); een tekst in verzen die beschouwd wordt als de eerste tekst waarmee Hrabal in 1972
begonnen was
Hrabal bond de teksten samen in een kaftje voorzien van de datum: juli 1976. Er is
weinig bekend over de ontstaansgeschiedenis van deze werken; het is niet zeker of Hrabal
deze werken in een keer schreef en of er meer gelijkende teksten zijn. Het werk kon vanwege
censuur niet gepubliceerd worden. Hrabal bracht talrijke veranderingen aan en ook tussen de
uitgaven van de ondergrondse uitgeverijen in de jaren zeventig zijn veel verschillen.
Uiteindelijk gaf de (toen nog illegale) uitgeverij Pražská Imaginace alle drie de versies
uit in 1987. In 1994 werd ‘Příliš hlučná samota’ opgenomen in de reeks SSBH 9. (Hrabal
1994p).
De novelle Al te luide eenzaamheid werd veel vertaald, voor toneel bewerkt (wordt
heden ten dage nog regelmatig opgevoerd) en is verfilmd.
In 1973 schreef Hrabal Nežný barbár (De tedere barbaar) (Hrabal 1994i) waarin
Vladimír Boudník de hoofdrol speelt. Dit werk, dat pas in 1990 gepubliceerd werd, behoort
tot de meest bekende werken van Hrabal.
1.1.8. Tvorba
Naar aanleiding van de willekeur waarmee het staatsorgaan, belast met de censuur, haar
beslissingen lijkt te nemen, komt de vraag op: hoe kan een auteur zich onder dergelijke
omstandigheden staande houden? Menig auteur (bijvoorbeeld Kohout en Kundera)
ontvluchtte het land, anderen pasten hun werk aan, of zochten het illegale circuit op. Hrabal
heeft er nooit over nagedacht om te vertrekken hoewel het ongezonde censuurklimaat hem tot
een van de meest dramatische gebeurtenissen in zijn leven bracht: het beruchte interview voor
het tijdschrift Tvorba [‘De schepping’] in 1975. Over dit interview is veel gespeculeerd, in het
bijzonder over de motieven van Hrabal, de bedoelingen van de journalist, en de
betrouwbaarheid van het artikel.
Hrabal gaf een interview waarin hij een bekentenis deed ten gunste van het
communistische regime. Hij verklaarde dat hij weliswaar geen politiek gericht mens was,
maar dat hij toch wilde bijdragen aan de menselijke betrekkingen zoals die tussen mensen van
het socialisme zouden moeten zijn. Hij haalde de schrijversbond aan die, naar zijn zeggen, al
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in deze zin te werk ging. De paradox was echter dat die schrijversbond hem van publicaties
uitsloot.
De integriteit van het interview is door velen ontkend: men spreekt van manipulaties
in het gesprek. Een onbenullige, zogenaamd politieke verklaring, voorzien van Hrabals
handtekening en met dubieus ingelaste passages, moest getuigen van zijn instemming met de
officiële politiek. Het interview leidde tot twee fronten: aan de ene kant stond de groep die
vond dat Hrabal zich opgeofferd had om zijn werk toch gepubliceerd te krijgen. Aan de
andere kant stond de groep van lezers en collega’s die Hrabals interview als verraad
beschouwde door middel waarvan hij zijn positie wilde verbeteren. De overtuiging van deze
groep leidde tot de openbare boekverbranding van Hrabals werken op de Karelsbrug. Dit
heeft Hrabal nooit kunnen verwerken en hij trok zich terug in eenzaamheid. Het werd toen
duidelijk dat Hrabal, ‘de schrijver zonder publiek’ (Roth 1986, 52), leed onder het gemis van
zijn lezerspubliek.
Na het voorval van 1975 kreeg Hrabal, hoewel er nog altijd werk bij de censuur bleef
steken, meer mogelijkheden tot publicatie.
Opvallend is dat de periodes van de jaren vijftig en jaren zeventig, waarin het
publiceren voor Hrabal bemoeilijkt werd, juist zijn meest productieve periodes waren en hij
ook zijn beste werken schreef. Ook valt op dat tijdens de Normalisatie (eind jaren zestig en de
jaren zeventig) Hrabals werken met succes op het toneel werden opgevoerd, terwijl zijn
boeken, de brontekst voor de toneelstukken, niet door de censuur kwamen.
1.1.9. De jaren tachtig tot 1997
Tussen 1982 en 1985 schreef Hrabal nog een ander groot herinneringsprozawerk. Hrabals
oorspronkelijke bedoeling was drie op zichzelf staande boeken te schrijven. In een 653
bladzijden omvattende trilogie beschreef hij zijn leven, gezien door de ogen van zijn vrouw
Pipsi. Het verhaal speelt zich af in de arbeidersbuurt Libeň, ten tijde van het proletariaat, de
jaren vijftig en zestig. Het eerste deel van de trilogie38 Svatby v domě (Trouwpartijen) (Hrabal
1995b), geschreven in 1982, biedt een schildering van het bohemienachtige leven van de
auteur. Na de euforie van het artiestenleven volgt in het tweede deel, uit 1984, Vita nuova
(Vita nuova) (Hrabal 1995d) de ontnuchtering: Hrabal wordt onder de kritische blik van Pipsi
op zichzelf teruggeworpen, en ook Pipsi kijkt vaker terug op haar eigen leven. In het derde
deel, Proluky (Kaalslag) (Hrabal 1995e), geschreven in 1984-1985, zijn de echtelieden elkaar
38

Alle drie de delen zijn vertaald door K. Mercks (Hrabal1996b; 1997a; 1998a). Svatby heeft de ondertitel Een
damesroman; en Vita nuova Schilderijententoonstelling. Deze ondertitels worden meestal weggelaten.

80

ontgroeid. Hrabal heeft weliswaar naam als schrijver gemaakt, maar Pipsi ziet zijn andere
kant, zijn onzekerheid, angsten en zwakten. De bijzondere vertelsituatie, met zijn vrouw in de
positie van verteller, maakt het voor Hrabal mogelijk een vaak zeer pijnlijke zelfkritiek te
leveren. Hij wordt afgeschilderd als nietsnut, onbeduidend schrijver, lafaard, en dan noemt
Pipsi hem ook nog ‘mijn kleinood’ (Hrabal 1998, 42).
De officiële uitgeverij Československý spisovatel weigerde in 1986 de trilogie uit te
geven. Alle drie de delen werden in exil gepubliceerd. De auteur Vaculík zorgde er voor dat
het derde deel, Kaalslag, verspreid werd via de illegale uitgeverij Edice petlice. Kort daarna
werden de twee eerste delen uitgegeven door de undergrounduitgeverij Pražská imaginace van
V. Kadlec. Het gevolg van de illegale publicatie was repressie en vervolging van Hrabal door
de geheime politie. De trilogie werd pas in 1991 in zijn geheel officieel gepubliceerd.
Ondanks dat er na de Fluwelen revolutie (1989) geen censuur meer was raakte Hrabals
depressie op een dieptepunt. Dat werd niet alleen veroorzaakt doordat zoveel dierbaren hem
ontvielen, door zijn ziekte of ouderdom, maar ook door het feit dat zijn thema’s uitgeput
raakten. Paradoxaal genoeg was de omwenteling naar democratie, dat ook het einde van de
censuur betekende, er debet aan dat veel schrijvers hun thema (verzet tegen het regime of de
vraag hoe het regime te overleven) verloren. Een voorbeeld daarvan is I. Klíma die er niet
meer in slaagde het hoogtepunt van zijn schrijven te evenaren. Hrabal sloot zich op in zijn
buitenhuis, in zichzelf en zelfreflecties. In een van zijn laatste werken, het verhaal ‘De
toverfluit’ laat Hrabal nog iets zien van een politieke stellingname, niet in directe zin als
kritiek op het politieke beleid, maar meer vanuit het perspectief van medelijden met het
Tsjechische volk dat wat cultuur betreft zo hard achteruit ging (Hrabal 2002f, 183-184).
Tot Hrabals laatste werk behoort een aantal verhalen in de vorm van een (fictieve)
briefwisseling met de Amerikaanse bohemiste April, wier naam hij vertaalde als Dubenká
(Dubeň is april). De verhalen in briefvorm (geschreven tussen 1989-1991) zijn opgenomen in
de reeks van ‘Verzamelde werken van Bohumil Hrabal’ (SSBH 13.), met als titel Dopisy
Dubence [‘Brieven voor Dubenka’] (Hrabal 1995f) en zijn verdeeld over drie convoluten:
‘Listopadový uragán’ [‘De novemberorkaan’]; ‘Ponorné říčky’[‘Overstroomde riviertjes’]; en
‘Růžový kavalír’ [‘Rozencavalier’].39 Doordat Hrabal zijn beschouwingen in een
briefwisseling verwoordt kan Hrabal zich terugtrekken, zich distantiëren van het gebeurde en
van de lezer.

39

Uit de ‘De novemberorkaan’ vertaalde K. Mercks de verhalen Hrabal 2002d, 2002f, 2007a.
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In het eerste verhaal uit Dubenka, ‘Kouzelná flétna’ (‘De toverfluit’), dat weliswaar
niet in briefvorm geschreven is, beschrijft Hrabal in 1989 zichzelf in reminiscentie van de
studentenopstand. Hij beschrijft zijn situatie niet direct als een kritiek op het politieke beleid,
maar meer vanuit het perspectief van medelijden met het Tsjechische onderdrukte volk dat
langzaam maar zeker zijn culturele ondergang tegemoet ging. De leegte die hij ervaart is niet
dezelfde als van de boeddhistische nul-situatie die hij eigenlijk hoopte te bereiken, maar
betekent een geestelijk dieptepunt. Hrabal als oude man denkt aan de zelfmoord in associaties
met de zelfmoordwens van Kafka, de zelfmoord van Seneca, en Schopenhauers vader (Hrabal
2002, 177). Hij verbindt het trieste van de ouderdom en het vooruitzicht op de dood met het
existentialistische pessimisme; de dood verbindt hij ook met beelden van de opstand van 1968
waarbij studenten omkwamen.40 Hij haalt dan zijn eigen zwakke, politieke houding van toen
naar boven en er klinkt spijt door over zijn passiviteit, dat hij niet het lef had getoond om het
medelijden in daden of in een stellingname om te zetten. Hrabal schreef dit verhaal in januari
1989, in december 1989 werd Tsjechoslowakije, na de korte, vreedzame Fluwelen revolutie,
een democratie, geleid door de schrijver Havel.
Hoewel steeds minder, bleef Hrabal toch tot het eind van zijn leven schrijven. Zijn
omvangrijke oeuvre telt negentien banden in de serie ‘Sebrané Spisy Bohumila Hrabala’
[‘Verzamelde Werken van Bohumil Hrabal’].
In 1997 viel Hrabal uit het raam van de vijfde etage in het Bulovkaziekenhuis te Praag; hij
was op slag dood. De vijfde etage, die in zijn werken altijd al een verwijzing naar de
zelfmoord impliceerde, lijkt geen toeval te zijn. In ‘De toverfluit’ maakte Hrabal de
verwijzing expliciet:
[…] kolikrát jsem chtěl skočit z pátého patra, z toho mého bytu, kde mne bolí každá
cimra, ale vžydcky anděl mi v poslední chvíli zachrání, stáhne mi tak, jak chtěl z
pátého patra skočit můj doktor Franz Kafka, tam z Maison Oppelt […] (Hrabal 1995a,
10).
[...] hoe vaak heb ik niet van die vijfde verdieping willen springen, van die woning van
me waar elk kamertje me zeer doet, maar altijd redt mijn beschermengel me op het
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Het is aannemelijk dat Hrabal de opstand van 1968 bedoelt. Dit verhaal ‘De toverfluit’ schreef hij in januari
1989 en de opstand had later plaats in december 1989; de opstand van 1989 had dus nog niet plaats gehad toen
Hrabal het verhaal ‘De toverfluit’ schreef.
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laatste moment, dan trekt hij me terug, net zoals bij m’n doctor Franz Kafka die van de
vijfde verdieping wilde springen, daar uit Maison Oppelt […] (Hrabal 2002f, 177).
Volgens intimi wilde Hrabal zijn geestelijke aftakeling niet meemaken. Toch blijven er
vragen over; het toeval of het lot kan niet uitgesloten worden.
1.2. De paradox van scheiden en verbinden
In deze inleidende beschrijving, met het doel een profiel van Hrabal te schetsen, staat centraal
dat zijn leven en werk sterk vervlochten zijn.
Bij het tot stand komen van deze beschrijving stootte ik op een interessante
overeenkomst tussen leven en werk van Hrabal die ik omschrijf als: de zaak willen ontlopen,
zich terugtrekken, zich niet blootgeven, de taken afschuiven op een ander, zich verstoppen,
zich losmaken uit de gemeenschap of bestaande structuren. Deze omschrijvingen vat ik samen
onder de term van de ‘losmaking’. De losmaking manifesteert zich in Hrabals levenspatroon,
zijn manier van werken, zijn houding ten opzichte van zijn werk, en manifesteert zich ook in
zijn werk. De overeenkomst van de losmaking die ik tussen leven en werk heb opgemerkt
gebruik ik niet als basis voor de interpretatie van de ‘Legende over Kain’, maar is eerder het
signaleren van een opvallend verschijnsel dat kan helpen om beter inzicht in de betekenis van
het verhaal te krijgen.
Het ontlopen, de losmaking, is al te zien in Hrabals relatie tot zijn geproduceerde
werk. Hrabal bekommerde zich niet al te zeer over de doorslagen van zijn teksten. Hij ging op
niet transparante wijze om met zijn werk, hij bracht veranderingen aan in zijn tekst zonder
aanpassingen te maken op de doorslagen, hij hergroepeerde de verhalen in bundels onder
nieuwe titels; zijn grootste zorg was dát het werk gepubliceerd werd, en dat hij verbonden
bleef met zijn lezers. De verbondenheid lijkt in tegenspraak met de losmaking, maar dat is
niet zo. Hrabal had zijn lezers nodig als inspiratiebron; hij luisterde naar de verhalen van de
mensen om hem heen, pikte die verhalen op en verwerkte ze. Ook gaf hij aan mensen uit zijn
omgeving, waaronder lezers, een rol in de verhalen, en vertelde aan de denkbeeldige lezer.
Als auteur had hij de mensen als inspirator en als toehoorder nodig, als persoon trok hij zich
terug. Wanneer hij zijn werk eenmaal af had ging Hrabal ervan uit dat de lezer zelf moest
uitmaken hoe hij de tekst begreep of wilde uitleggen. De tekst was dan onder de mensen en
het belangrijkste was dat de tekst gelezen werd; eigenlijk deed hij dan afstand van zijn werk
en van de lezer.
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Tijdens zijn schrijverscarrière maakte hij zijdelings deel uit van groeperingen zoals
Devětsil, Skupina ’42 en kwam hij in aanraking met stromingen zoals het Poëtisme,
surrealisme, totaal realisme, existentialisme, maar daarmee identificeerde hij zich niet. Ook
politiek gezien bekende hij niet duidelijk kleur; na zijn zogenaamd politieke bekentenis in
Tvorba (1975) volgde geen publieke rechtzetting; hij trok zich terug in zijn buitenhuisje te
Kersko. Pas in het verhaal ‘De toverfluit’ betuigde hij spijt over zijn slappe politieke houding.
De schrijfwijze van Hrabal geeft aanleiding om te denken dat hij, hoewel hij intens de dialoog
met de lezer zocht, weer onder die directheid of persoonlijke betrokkenheid uit wilde komen
door zich los te maken van de tekst (zoals bijvoorbeeld in het ‘P.S.’ van de ‘Legende’ waar
Hrabal even opduikt maar zich verder niet toont) (Hrabal 1994k, 327).
De losmaking komt niet alleen terug in thema’s als afscheid, vertrek, de dood, maar
ook in de vertelwijze. Hrabal schrijft meestal in de ik-vorm, maar vermengt dan de ik met
andere personages of vertellers; op deze wijze voorkomt Hrabal dat de lezer een directe
verbinding legt tussen hemzelf als verteller en persoon, en het idee dat de schrijver
rechtstreeks over zichzelf vertelt. Die afstand creëert hij ook wanneer hij zegt dat hij een
‘zapisovatel,’ [notulist] of ‘reportér’ is (Hrabal 1996a, 27). Hrabal lijkt meer een beschouwer
te zijn dan een schrijver die zijn ziel bloot legt.
Pozor, já jsem si nikdy neříkal spisovatel, já jsem si vždycky říkal zapisovatel (Hrabal
1996a, 27).
Pas op, ik heb mezelf nooit een schrijver genoemd, ik heb me altijd een notulist
genoemd.
Já rád pořád cituji, co řikaji ti ostatni (Hrabal 1996a, 48).
Ik citeer graag wat anderen zeggen.
Hrabal schreef enkele werken waarin hij zijn schrijversrol maskeert en een verteller inlast met
wie hij niet zelf geïdentificeerd kan worden. In Trouwpartijen laat Hrabal zijn vrouw Pipsi als
ik-verteller aan het woord en geeft als zodanig een pijnlijke zelfkritiek door de mond van zijn
echtgenote. In Brieven aan Dubenka benutte hij de briefvorm om op indirecte wijze, als
briefschrijver, zijn verhaal (en dat wil zeggen verdekte kritiek op het politieke en culturele
leven in Tsjechië gedurende de jaren zeventig), te vertellen.
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Ook bewerkstelligde Hrabal distantie door het ensceneren van vertelsituaties waarin
het verhaal niet via de verteller, maar via de dialoog met het spiegelbeeld verteld wordt. 41
Deze vertelwijze komt voor in de roman Obsluhoval jsem anglického krále (Ik heb de koning
van Engeland bediend) (Hrabal 1993f, 7-189); in het verhaal ‘Legenda o Kainovi’
[‘Legende’] en het gedicht ‘Obraz v umyvadle’ [‘Beeltenis’] (Hrabal 1991g, 77).
In veel van zijn verhalen komt een hoofdfiguur voor die zich terugtrekt in zichzelf, of in zijn
gedachten een eigen wereld creëert, bijvoorbeeld in Al te luide eenzaamheid.
In bovenstaande beschrijvingen zien we Hrabal in zijn relatie tot zijn werk, en soms
ook ín zijn werk. Voor Hrabal is typerend dat hij zich niet op de voorgrond dringt om
naamsbekendheid te krijgen, liever trok hij zich terug. Hij geeft stukken van zijn identiteit
prijs, maar vervaagt en vervormt deze dan ook weer. Hrabal zou te karakteriseren zijn als
iemand die wegloopt voor zijn identiteit, 42 mogelijk uit gebrek aan lef, aan zelfvertrouwen, of
als strategie. Hij verschuilt zich dan achter dubbelheid die gekarakteriseerd is als een zijn in
paradoxale tegengesteldheid.43 Hrabal moet zich daar bewust van zijn geweest. In Kdo jsem
(‘Wie ik ben’) (Hrabal 2000) schrijft hij in het hoofdstuk ‘Schriftje met gedachten die niet van
elkaar te scheiden zijn’:
Slabost je moje síla, prohra je moje vítězství, myšlenka na schodech jsou ty pravé
myšlenky, které jsem zapomněl říci u soudu, být ustrašeny je moje zdatnost, být
opuštěný je moje zalidněnost, moje žvaněni je moje rétorika, velkoměstský folklor je
moje estetika, propuštený trestanec je moje etika, stanovy pohřebního spolku je moje
desatero, dětská hra je moje ideologie, zbabělost je moje bojovnost, chlípnost je moje
čistota, přetvářka je můj portrét, permanentní opuštěnost je moje dochvilnost,
nedodržení slova je moje věrnost (Hrabal 2000, 51-52).

41

Zie Hrabal 1990b, 226,228; Hrabal 1994a, 313; Hrabal 1991g.
Het feit dat Hrabal een bastaardkind was zou misschien een rol kunnen spelen.
43
In het verloop van mijn onderzoek zal blijken dat dubbelheid op verschillende manieren een belangrijke rol
speelt. In de betekenis van dubbelheid maak ik onderscheid. Dubbelheid kan voorkomen als het zijn in
paradoxale tegengesteldheid, dualiteit als schuldig en tegelijkertijd onschuldig zijn. De term dualiteit gebruik ik
in deze context zoals ik hier omschreven heb en niet verbonden aan filosofische/ethische of theologische
terminologie. Ik gebruik om teveel herhalingen te voorkomen ‘paradoxale dubbelheid’ of ‘paradoxale
tegengesteldheid’, en ook ‘dualiteit’.
Dubbelheid kan ook verwijzen naar het samenvallen met een ander, waarbij het personage, als in een
soort osmose, ideeën gedachten of gevoelens, van een ander opneemt, of helemaal als die ander wil zijn. Deze
dubbelheid noteer ik als samenvallen met, identificeren met. De uitspraken die het personage/ verteller dan doet
kunnen dubbelzinnig zijn; hij zegt dan wat die ander in hem denkt, en blijft zelf buiten schot.
Daarnaast gebruik ik de term verdubbeling; van een personage wordt een tweede gecreëerd zoals
bijvoorbeeld het spiegelbeeld.
42
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Zwakte is mijn kracht, de mislukking is mijn overwinning, de gedachte die ik nog
onderweg op de traptreden had zijn mijn echte gedachten die ik vergat te zeggen op de
rechtbank, bang zijn is mijn bekwaamheid, verlatenheid is mijn zijn te midden van de
mensen, mijn geleuter is mijn retorica, de folklore van de grote stad is mijn esthetica,
de vrijgelaten gestrafte is mijn ethica, het reglement van de begrafenisonderneming is
mijn tien geboden, het kinderspel is mijn ideologie, lafheid is mijn strijdvaardigheid,
wellust is mijn zuiverheid, geveinsd is mijn portret, permanente eenzaamheid is mijn
punctualiteit, het woord dat ik niet gehouden heb is mijn betrouwbaarheid.
In dit citaat laat Hrabal zien hoe hij in dubbelheid in het leven staat en zich losmaakt van de
wereld om zich heen. Zijn tegengesteldheid formuleert hij herhaaldelijk in paradoxen in veel
gevallen ziet hij een mogelijkheid om uit te drukken dat hij uiterlijk de tegenovergestelde van
zijn innerlijk is. Dit projecteert hij ook op zijn hoofdpersoon in de ‘Legende’:
Vždy mi bylo líto býti nekým jinak viděn, než jak on chce mne vidět.
(Hrabal 1994a, 297)
Altijd vond ik het spijtig dat ik anders gezien werd dan men mij eigenlijk wilde zien.
(r. 286-287)
Hrabal introduceert in verschillende werken een hoofdfiguur die heel anders is dan hijzelf,
maar toch karakteristieke overeenkomsten met Hrabal vertoont. Zo beschrijft hij in Al te luide
eenzaamheid de eenvoudige papierpletter Haňta als een intellectuele held, die bij wijze van
een ode aan de cultuur en uit teleurstelling over de geestelijke verpaupering van zijn land,
gelegen tussen zijn boeken, zelfmoord pleegt in de papierpersmachine. De hoofdfiguur in De
koning van Engeland, Dítě,44 beschrijft hij als een kelner, klein van stuk, maar die
desalniettemin als miljonair in de hoogste kringen verkeert. Dítě is niet alleen een gewiekst
klein mannetjes, die later als miljonair door het stof moet, maar blijkt dan een wijs persoon,
met filosofische ideeën te zijn.
In de ‘Legende’ is de hoofdpersoon een eenvoudige spoorman die zich ernstige
levensvragen stelt en zelfs zijn leven offert (zelfmoord) om zijn wilsvraag te kunnen oplossen.

44

De naam betekent kind.
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(Hrabal 2000a, 51). Al deze hoofdpersonen zijn gewone mannen (ieder in een andere
hoedanigheid), die zich op een bijzondere manier bezig houden met grote levensvragen.
1.3. Conclusie
In dit hoofdstuk staat de vermenging van Hrabals leven en werk centraal. Het werd duidelijk
dat Hrabal nu eens te identificeren is in zijn werk, en dan weer in een fictieve vormgeving
oplost of zich in een dubbelrol verschuilt. In sommige werken zoals in Het stadje zijn er
duidelijke biografische elementen aan te wijzen. Ook is hij herkenbaar in zijn teksten als hij
persoonlijke uitspraken doet zoals in het interview Kličky na kapesníku [‘Knoop in je
zakdoek’] (Hrabal 1996a); het ‘P.S.’ [‘P.S.’] (Hrabal 1994k, 327); de bekentenissen in
‘Kouzelná flétna’ (‘De toverfluit’) (Hrabal 2002f); en de briefwisseling Dopisy Dubence
[‘Dubenka’] (Hrabal 1995f).
De identificatie wordt moeilijker aan te geven in werken zoals Gekortwiekt en
Trouwpartijen waarin Hrabal de vertellersrol afstaat aan een andere ik-verteller. In
Gekortwiekt vertelt hij over zijn ouderlijk huis door de mond van zijn moeder, in
Trouwpartijen vertelt hij over zichzelf via zijn vrouw. In Wie ik ben vertelt Hrabal dat hij
vaak het verhaal van een ander opschrijft alsof het zijn eigen ervaring is; hij kruipt dan in de
huid van een of ander personage (Hrabal 2007b, 6-11).
Eigenlijk zijn er twee niveaus waarop de vermenging van leven en werk zich voordoet:
zoals in de beschrijving hierboven waar Hrabal zelf tot vermenging bijdraagt, en de
vermenging die hij niet helemaal zelf in de hand had en die een gevolg was van de censuur.
Vanwege de censuur moest Hrabal aanpassingen maken en er ontstonden varianten
van teksten en bewerkingen, bundels werden opnieuw gerangschikt en kregen ook weer
andere titels. Dit gebeurde in sommige gevallen omdat hij dat moest, maar ook om te
proberen de censuur te misleiden. Op die manier dringt de censuur door het opstellen van
regels van buitenaf in het werk zelf.
De censuur mengt zich door hun regelgeving in Hrabals leven als schrijver (correcties,
publicatieverbod) en in zijn leven, want als schrijver moest hij zich er voortdurend van bewust
zijn niet te kunnen zeggen of schrijven wat hij wilde. Op die manier is door toedoen van de
censuur Hrabals leven en werk vermengd. Ook de angst voor de steeds strenger wordende
censuur werkte door in zijn werk, en in zijn relatie met andere schrijvers en bekenden in zijn
omgeving. Soms leidde dit tot een leven een dubbelheid zoals toen hij uit angst geen
contacten meer met zijn vrienden onderhield terwijl hij dat toch graag zou willen en hij er
zelfs onder leed.
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De vermenging van leven en werk is een karakteristiek aspect van Hrabals hele
oeuvre. In de ‘Legende’ komt die vermenging van leven en werk, van de mens Hrabal en de
auteur Hrabal op een bijzondere manier voor.
Het scheiden als ‘losmaking’ komt in de beschrijving van Hrabal al voor in zijn
houding ten opzichte van de censuur, en in de relatie tot de vertelinstantie. De ‘losmaking’ in
tekststructuren wordt uitgewerkt in het derde hoofdstuk (par. 3).
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Hoofdstuk 2
Kaïn in het oeuvre van Hrabal

2.0. Inleiding
De ‘Legende over Kaïn’ is een bizar verhaal over een eenvoudige treindienstleider die
zelfmoordgedachten heeft, een poging tot zelfmoord doet, maar in plaats van dat hij
zelfmoord pleegt bij toeval wordt gedood. Bij de eerste lezing lijkt deze tekst niets
met een legende, of met Kaïn, te maken te hebben. De naam Kaïn komt alleen voor in
het verhaal ‘Kain’ uit 1949, in de titel ‘Legende over Kaïn’, de hoofdstuktitels van de
‘Legende’ en in het ‘P.S.’1
In dit hoofdstuk zal ik laten zien waar en in welke omstandigheden de naam
Kaïn nog verder in Hrabals werk voorkomt, en onderzoeken hoe Hrabals werken,
waarin de naam Kaïn optreedt, zich onderling tot elkaar verhouden. Ik doe dat in de
hoop aanknopingspunten te vinden om de betekenis van Kaïn in Hrabals werk te
kunnen vaststellen.
Hrabal schreef twee zeer gelijkende verhalen: ‘Kaïn’ uit 1949,2 en de
‘Legende over Kaïn’ uit 1968. Maar daarnaast zijn er zijn nog enkele verwante
verhalen. In paragraaf 2.1 geef ik een definitie en overzicht van de Kaïnverhalen.
Dat de naam Kaïn op diverse plaatsen in Hrabals werk voorkomt heeft onder
anderen te maken met zijn intertekstuele werkwijze. Aan de hand van enkele
1

De naam Kaïn komt sporadisch voor in het werk van Hrabal. In Slovník Bohumila Hrabala
[‘Woordenboek van Bohumil Hrabal’] (Čermák, 2009), staan dertig vermeldingen van de naam.
Vergeleken met de naam Jarmilka bijvoorbeeld, die 212 maal voorkomt, is dat weinig.
2
De historie van publicatie van ‘Kaïn behoeft toelichting: In 1949 schreef Hrabal ‘Kain’. Hij bundelde
dit verhaal met de andere handgeschreven verhalen en gaf de bundel de titel Židovský svícen [‘De
joodse kaars’]. Deze bundel werd niet gepubliceerd.
Het typoscript dateert uit de tweede helft jaren vijftig en was waarschijnlijk bedoeld voor de
uitgave van de bundel Poupata, Křehké a rabiatské texty z let 1938-1952 [‘Bloemknoppen. Tedere en
rabiate teksten uit de jaren 1938-1952’] in 1970. Deze oplage werd om reden van censuur vernietigd;
Hrabal kon enkele exemplaren redden.
In 1981 maakte Hrabal de tekst ‘Kain’ gereed voor de publicatie in de bundel Starý Werther
[‘De oude Werther’] (Hrabal 1991f, 71-124), nu met ondertitel ‘Kaïn. Existentieel verhaal’. De bundel
kwam niet door de censuur.
Pas in 1990 werd ‘Kain’ door de uitgeverij Melantrich gepubliceerd in de bundel ‘Het
schizofrene evangelie’ (Hrabal 1990c, 99-152). In 1991 werd ‘Kaïn’ opgenomen in SSBH 2. (Hrabal
1991, 7-37). In de SSBH-uitgave baseert men zich op de oudst bewaarde versie van ‘Kain’ uit 1949;
deze is dan ook de basis voor de latere ‘Legende’ (1968). (Bron: SSBH 2. 1991, 233-234 en 239-241).
Zoals eerder vermeld in het Voorwoord, noteer ik de ondertitel die er later bijkwam, niet.
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studies van M. Grygar (1987), J. Schneider (1996), en J. Baluch (2012) zal ik in
paragraaf 2.2. laten zien op welke wijzen de Kaïnverhalen met elkaar verbonden
kunnen zijn.
Uit mijn onderzoek blijkt dat Hrabal in werken die hij vóór ‘Kaïn’ uit 1949
geschreven had, de naam Kaïn reeds noemde of gedachten over hem uitte. In
chronologische volgorde laat ik de vindplaatsen van de naam Kaïn in Hrabals teksten
zien en geef er een beschrijving van (2.3).
Er is een groot aantal werken uit Hrabals oeuvre vertaald; voor de
Kaïnverhalen geldt dat, behalve voor Ostře sledované vlaky (Zwaarbewaakte treinen)
(Hrabal 1994, 57-113) in mindere mate. Ik geef een overzicht van de vertaalde
Kaïnverhalen. Zowel binnen als buiten Tsjechië zijn opstellen en studies gepubliceerd
over Hrabals werken in relatie tot Kaïn. Een gedeelte daarvan gaat over ‘Kaïn’, het
werk dat Hrabal in 1949 schreef, maar de meeste aandacht gaat naar Zwaarbewaakte
treinen uit 1965. Als in studies ‘Kaïn’ en ‘Legende’ met elkaar worden vergeleken
neemt de laatste tekst daarbij meestal een bescheiden plaats in (2.4).
In de conclusie (3.) geef ik weer wat de zoektocht naar de naam Kaïn heeft
opgeleverd.

2.1. De Kaïnverhalen
Hrabal schreef een aantal teksten die iets met Kaïn te maken hebben, of waarin de
naam Kaïn wordt genoemd. Onder de Kaïnverhalen versta ik:
1. De verhalen waarin de naam Kaïn expliciet voorkomt zoals ‘Kaïn’ en ‘Legende
over Kaïn’.
2. Het verhaal ‘Fádní stanice’ [‘Een oersaai stationnetje’] uit 1953, en de novelle
Zwaarbewaakte treinen waarin de naam Kaïn niet expliciet genoemd wordt, maar
waarin wel herkenbare verwijzingen naar thema’s, inhoud, of vertelwijze van de
teksten onder 1. voorkomen.
Qua tekst in zijn geheel lijken ‘Kaïn’ en de ‘Legende over Kaïn’ het meest op
elkaar. In Zwaarbewaakte treinen komen dezelfde motieven voor als in ‘Kaïn’. Veel
van de gebeurtenissen in ‘Een oersaai stationnetje’ komen overeen met die van
Zwaarbewaakte treinen, en het betreft dan vooral komische voorvallen.
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2.2. Kaïn en intertekstualiteit
De naam Kaïn (expliciet of via verwijzingen naar de Bijbelse figuur Kaïn) komt niet
alleen in de ‘Legende’ voor maar ook in andere werken. Dat heeft te maken met de
intertekstuele werkwijze van Hrabal: het herhalen van thema’s, vertelwijze, motieven
en personages. Hrabal bracht soms ook teksten bij elkaar in een soort collage. Hij zegt
zelf, bij gelegenheid van de eerste publicatie van Zwaarbewaakte treinen (1965)3:
Tenhle tekst je spletený copánek ze dvou povídek, Kaina, kterého jsem napsal
v roce 1950, a Fádní stanice z roku 1953 (Hrabal 1965).
Deze tekst is samengevlochten in een vlecht van twee verhalen: ‘Kaïn’, een
verhaal dat ik in 1950 geschreven heb, en ‘Een oersaai stationnetje’ uit 1953.
In het ‘P.S.’ bij de ‘Legende’ zegt Hrabal dat hij eerst, in 1949, het verhaal ‘Kaïn’
geschreven had, hij het ongeveer tien jaar in de lade liet rusten, en vervolgens de
‘Legende’ met een volgende tekst, Zwaarbewaakte treinen, vervlocht. ‘Een oersaai
stationnetje’ vermeldt hij hier niet (Hrabal 1994k, 327).
In ‘Voorwoord’ uit 1981 vermeldt hij dat hij eerst ‘Kaïn’, toen
Zwaarbewaakte treinen, en daarna ‘Legende over Kaïn’ had geschreven.
Tedy nejdřiv Kain, potom Ostře sledované vlaky, potom Legenda o
Kainovi…(Hrabal 1991d, 234).
Dus eerst ‘Kaïn’, dan Zwaarbewaakte treinen, dan ‘Legende over Kaïn’…
Na mijn weergave van wat Hrabal zelf over zijn intertekstuele werkwijze zei is het
interessant om naar enkele benaderingen van anderen te kijken. De Tsjechische
literatuurwetenschapper Grygar laat in zijn artikel ‘Bohumil Hrabal’s metamorphoses’
zien, dat de censuur een belangrijke rol speelt bij Hrabals intertekstualiteit. Grygar
beschrijft hoe de censuur een aanzet kan zijn tot verdere uitwerking, bewerking en

3

Uitspraak van Hrabal opgenomen in een kort, ongedateerd, interview met Jozef Vohryzek in Literární
Noviny, [‘De Literaire krant’] afgedrukt op de achterkant van de omslag van Zwaarbewaakte treinen.
Het is opmerkelijk dat Hrabal daarin zegt dat hij ‘Kain ’in 1950 geschreven heeft.
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combinatie van teksten. In die zin heeft de censuur, paradoxaal genoeg, een positief
effect (Grygar 1987, 32).
Grygar veronderstelt in zijn artikel dat bij Hrabal, na de oertekst, een tekst
volgt die rekening houdt met censuur, daarna worden beide teksten gecombineerd en
gebruikt voor een nieuwe tekst. De auteur wijzigt de basistekst (oertekst) en polijst de
ruwe kanten ervan. Er ontstaan dan, door het combineren van de oertekst en de
censuurvriendelijke tekst, nieuwe teksten, verbonden door identieke of parallelle
motieven, thema’s en tekstcomponenten terwijl elk werk zijn eigen constructie, stijl,
thema en genre heeft. In dit verband beschrijft Grygar Zwaarbewaakte treinen als een
censuurvriendelijke tekst uit 1965, waarin veel overeenkomstige motieven uit de
eerdere ‘Kaïn’ uit 1949, en de latere ‘Legende’ uit 1968 te vinden zijn.
Met de uitgave van Zwaarbewaakte treinen had de censuur geen probleem
want de tekst bevatte geen afwijkingen van de ideologische normen. Een dergelijke
manier van omgaan met censuur, zoals in Zwaarbewaakte treinen, bood voor Hrabal
de mogelijkheid om artistiek gezien te kunnen overleven. Doordat Hrabal
bewerkingen maakte van zijn verhalen uit de periode 1938-1963 (die dan vaak minder
krachtig waren dan de oorspronkelijke versies) creëerde hij de kans om te publiceren
(Grygar 1987, 33).
In zijn artikel ‘Dve verze Hrabalova Kaina’ [‘De twee versies van Hrabals
Kaïn’] werpt Schneider een ander licht op Hrabals intertekstueel werk (Schneider
1996).
Gedurende de jaren 1938-1963 was het voor Hrabal onmogelijk te publiceren.
Pas in 1963 werden enkele teksten van hem, merendeels uit de jaren vijftig,
gepubliceerd in de bundel Perlička na dne [‘Pareltje op de bodem’]. Alleen intimi
wisten dat dit niet de originele, maar bewerkte teksten waren. Onder de teksten
bevonden zich gedichten uit de vroegere bundel Ztracená ulička (‘Het verloren
straatje’), maar nu in prozavorm (Hrabal 1991c, 75-129). Schneider merkt in zijn
artikel op dat in het literaire tijdschrift Tvář [‘Het gezicht’], in 1965, voor het eerst
stukken uit Hrabals oorspronkelijke teksten werden gepubliceerd (Schneider 1996,
37). Hij voegt daaraan toe dat in 1967 de literatuurcriticus Jan Lopatka in zijn artikel
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‘Tvorba a spisovaní’ [‘Schepping en schrijven’] (Lopatka 1991, 13-28)4 op het feit
wees, dat Hrabals teksten die in de jaren zestig door officiële uitgeverijen
gepubliceerd waren, bewerkte en slappe varianten waren van de oerteksten. Lopatka
noemt in dit verband onder andere Hrabals bekende verhaal ‘Jarmilka’ en de
bewerking ervan ‘De bazin van de werkplaats’ (Lopatka 1991, 13-28). Naar
Schneider zegt, heeft Lopatka toen waarschijnlijk ook het reeds gepubliceerde werk
Zwaarbewaakte treinen, met als voorlopers de oertekst ‘Kaïn’, en ‘Een oersaai
stationnetje’, in gedachten gehad. Schneider veronderstelt dat het verhaal ‘Kaïn’
waaraan lange tijd geen aandacht werd geschonken, pas na de kritieken van Lopatka
met hun lof voor de oerteksten in de belangstelling kwam te staan (Schneider 1996,
37).
Ook stelt Schneider dat er tussen de twee Kaïnverhalen uit 1949 en 1968 niet
veel verschillen zijn, minder dan bijvoorbeeld tussen de oertekst ‘Jarmilka’ (uit 1952)
en de latere versie ‘De bazin van de werkplaats’.5 Hrabal bracht volgens Schneider in
de ‘Legende’ geen ingrijpende veranderingen aan ten opzichte van het eerdere
Kaïnverhaal ‘Kain’. Er zijn geen aanwijzingen voor correcties vanwege censuur (de
censuur was in die periode, de Praagse lente 1968, niet zo streng). Naar Schneiders
mening zijn er slechts kleine stilistische correcties en verschillen aan te wijzen;
Hrabal had persoonlijk in die periode ook een ontwikkeling doorgemaakt. De
oorspronkelijke openheid van betekenissen in ‘Kain’ acht Schneider in de versie van
1968 tot op een kiertje teruggedraaid en de existentialistische beleving maakte plaats
voor de Bijbelse. De sfeer en de toon in de ‘Legende’ is meer reflecterend, serieuzer.
Schneider concludeert dat het hic et nunc -beleven (hij geeft dit weer als een
typisch kenmerk voor het existentialisme) in ‘Kaïn’ veel meer aan het licht komt dan
in de ‘Legende’ (Schneider 1996, 43). Het hic et nunc-beleven zou vooral tot uiting
komen vanuit de talige zijde; hij beweert dat op grond van het gebruik van de
tijdsvormen in ‘Kain’ en L’Étranger.

4

Dit artikel met gelijknamige titel uit 1967 werd later opgenomen in een verzameld werk met kritieken
en artikelen: Předpoklady tvorby [‘Voorwaarden van een schepping’)] (Lopatka 1991, 13-28).
5
Behalve varianten van de oertekst zoals bijvoorbeeld ‘Jarmilka’ in Bohumil Hrabal můj svět
[‘Bohumil Hrabal, mijn wereld’] (Hrabal 1988b, 197-221) waarin onder andere duidelijk de taal
gezuiverd is van platte, volkse uitdrukkingen, schreef Hrabal ook een nieuwe bewerking: ‘Majitelka
hutí’ (Hrabal 1988b, 197-221). In 1992 wordt ‘Majitelka’ gepubliceerd in ‘Bloemknoppen’ (Hrabal
1992, 209-236). Het verhaal heeft dan vele correcties en veranderingen, al of niet van bovenaf
gestuurd, doorgemaakt. ‘Majitelka’ bereikte niet het niveau van ‘Jarmilka’
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Met de suggestie dat de verschillen tussen de versie van ‘Kaïn’ en de
‘Legende’ gering zouden zijn ben ik het niet eens met Schneider. In de versie van de
‘Kaïn’ voert Hrabal bij uitzondering een passage op die in de versie van de ‘Legende’
niet voorkomt. De zwangerschapsscène waarop ik duid is van wezenlijk en
onderscheidend belang voor de interpretatie (zie 2.3.2.3. en Hoofdstuk 5).
Tenslotte wijst Schneider erop dat in de relatie tussen ‘Kaïn’ en
Zwaarbewaakte treinen een verschuiving merkbaar is in de oorspronkelijke beleving
en betekenis. Die verschuiving maakt, naar hij zegt, het effect binnen de intertekstuele
samenhang sterker (Schneider 1996, 43). In de titel van Zwaarbewaakte treinen
verdwijnt de naam Kaïn en daarmee ook de Bijbelse connotatie; het werk is
wereldser, luchtiger ten aanzien van de problemen van de hoofdpersoon. Schneider
suggereert dat door minder aandacht voor het Bijbelse, de hoofdpersoon zelf meer in
beeld komt, en daardoor de samenhang tussen de hoofdpersonen van genoemde
werken versterkt wordt.
Waarom Hrabal na de triomf van Zwaarbewaakte treinen weer teruggreep naar het
bewerken van de oertekst van de Kaïnverhalen om de ‘Legende’ te schrijven is te
verduidelijken aan de hand van de studie over intertekstualiteit van de Poolse
literatuurwetenschapper Baluch: Kain podle Hrabal. [‘Kaïn volgens Hrabal’]. Hij ziet
Hrabals intertekstualiteit als een vorm van palimpsest (Baluch 2012, 80-113). Baluch
wijst erop dat het vaker voorkwam dat Hrabal zijn manuscript liet lezen door
bekenden en dat daarop nog wijzigingen volgden. De gedrukte versie zag er dan
anders uit. De verschillen tussen de teksten kunnen interessante gegevens opleveren
voor de interpretatie. Maar ook de historie van het ontstaan en de publicatie van
Hrabals werken, en de tussenliggende periodes, leveren informatie op. Dit is te meer
interessant als het gaat om teksten die elkaars varianten zijn.
Baluch laat de situatie van de Kaïnverhalen als volgt zien: de oertekst ‘Kaïn’
werd geschreven in 1949, kreeg wegens censuur geen kans op publicatie en het
duurde tot 1991 (dus twee jaar na de Fluwelen revolutie) voordat dit verhaal
gepubliceerd werd en voor het grote publiek beschikbaar kwam. In termen van Baluch
was het oerverhaal voor het grote lezerspubliek tot 1991 onzichtbaar gemaakt. De
keten van Kaïnverhalen zou er dan als volgt uitzien: 1965 Zwaarbewaakte treinen,
1968 ‘Legende’, en pas in 1991 kwam ‘Kaïn’(1949) voor het grote publiek
tevoorschijn.
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Voor Baluch is de palimpsestonderzoekmethode primair interessant ten
behoeve van tekstinterpretatieve doeleinden. Ik kan zijn methode ook gebruiken voor
mijn onderzoek naar de volgorde van de Kaïnverhalen, die iets zegt over het belang
en de bekendheid van de werken.
De ontstaansgeschiedenis van de Kaïnverhalen in de geest van palimpsest verloopt als
volgt: De oertekst ‘Kaïn’ van 1949 was ‘onzichtbaar’ en bestond dus niet. Het verhaal
‘Een oersaai stationnetje’ uit 1954 (soms ook 1953 gedateerd) bleef onopvallend.
Toen de Tsjechische lezers in 1965 Zwaarbewaakte treinen onder ogen kregen, wisten
zij niets over het bestaan van de oertekst. En ook het artikel ‘Morytáty a Legendy’
[‘Moordverhalen en legenden’] (de titel van de bundel waarin de ‘Legende over Kaïn’
staat) dat Lopatka in 1968 in het literaire tijdschrift Tvář publiceerde, had de lezers
niet op het pad kunnen zetten van het bestaan van de oertekst ‘Kain’, omdat hij
uitging van andere teksten die hij als voorbeeld gaf zoals ‘Jarmilka’ en ‘Majitelka’
(Lopatka 1968, 55-58). Zwaarbewaakte treinen, een werk dat zonder problemen
gepubliceerd kon worden, was het eerste Kaïnverhaal dat de lezer te zien kreeg; dit
werk was meteen immens populair tot ver buiten de Tsjechische grenzen.
Toen in 1968, een periode van politieke ontspanning en nauwelijks censuur,
de ‘Legende’ in de bundel ‘Moordverhalen en legenden’ verscheen, was dit een
verhaal dat niet opviel tussen de andere legendes. In de keten van Kaïnverhalen werd
de ‘Legende’ overschaduwd door het populaire Zwaarbewaakte treinen. Bovendien
zeiden de Bijbelse motieven in de ‘Legende’ de meeste Tsjechen niet veel, daar de
Bijbel, om reden van censuur, jarenlang niet voorhanden was.
In het tijdsbeeld van 1991 (In Tsjechië was sinds 1989 geen censuur meer)
toen de oertekst uitkwam, was deze tekst veel interessanter dan de ‘Legende’, omdat
het behalve over zelfmoord, ook over het existentialisme zou gaan, iets dat tot dan toe
(ten tijde van het communisme) verboden was geweest.6 Bovendien zagen de
Tsjechische lezers in de oorspronkelijke oertekst uit 1949 meer overeenkomsten met
het populaire Zwaarbewaakte treinen dan met de ‘Legende’. Beide werken, ‘Kaïn’ en
Zwaarbewaakte treinen hebben een luchtiger toon dan de ‘Legende’, en de
hoofdpersonen Bogánek (in ‘Kaïn’) en Miloš (in Zwaarbewaakte treinen) staan meer
in het leven dan de toch zwaar op de hand zijnde, naamloze hoofdpersoon in de
‘Legende over Kaïn.’ De ‘Legende’ is, zoals gezegd, ook meer Bijbels georiënteerd.
6

In de uitgaven van 1991 en 1992 werd ook de ondertitel vermeld die naar existentialisme verwijst.
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In feite werd de ‘Legende’ voor en na zijn publicatie overschaduwd door een ander
Kaïnverhaal.
Dit zou kunnen betekenen dat Zwaarbewaakte treinen van 1965 de functie
heeft van de versie die Grygar de gepolijste tweede versie noemt. Voor het schrijven
van de ‘Legende’ uit 1968 lijkt er dan meer ruimte te zijn, om in de luwte van de
populariteit van Zwaarbewaakte treinen, de thema’s van de eerste versie nog een keer
te verwerken. Hrabal had toen een persoonlijke rijping en artistieke ontwikkeling
doorgemaakt, en in de min of meer bevrijde atmosfeer kon hij zijn diepere gedachten
laten uitkristalliseren.
Het is ook opvallend dat Hrabal zijn tweede versie, de ‘Legende’ in de bundel
‘Moordverhalen en Legenden’ onderbracht. Dat was tussen de andere legenden, voor
het geval dat de censuur zou terugkeren, een onopvallende, veilige plek. Het is niet
zeker of dit ook een reden was om het verhaal ‘Legende’ te noemen. In elk geval kon
deze bundel zonder probleem gepubliceerd worden.

2.3. Inspiratiebronnen en werken met de naam Kaïn
2.3.1. Inspiratiebronnen voor de Kaïnverhalen
In ‘Voorwoord’ (Hrabal 1991d) schreef Hrabal dat hij voor de oertekst ‘Kaïn’
geïnspireerd werd door Goethes werk Die Leiden des jungen Werthers. Hrabal was
jong en verliefd toen hij dat werk las en aangetrokken werd door de romantiek rond
het liefdesdrama en zelfmoord van de held. In hetzelfde jaar dat Hrabal ‘Kaïn’
schreef, schreef hij ook het verhaal ‘Utrpení Starého Werthera’ [‘Het lijden van de
oude Werther’].7 Dit verhaal is geschreven in spreektaal, heeft weinig samenhang, en
heeft net zoals ‘Kain’ niet veel uit te staan met het klassieke werk van Goethe. ‘Het
lijden van de oude Werther’ werd in de jaren zestig bewerkt tot de absurdistische
novelle Taneční hodiny pro staři a pokročilé (‘Danslessen voor ouderen en
gevorderden’).
Hrabal noemt, behalve de naam Jiřina Sokolova (een vakantieliefde) ook
Dante met zijn Beatrice, en Camus met L’ Étranger als zijn inspirators voor ‘Kain’.
Ook wijdt hij enkele zinnen aan de zelfmoord van Plinius, van wie Hrabal de
uitspraak aanhaalt, dat hij nog nooit iemand had ontmoet die niet een keer in zijn

7

De verhalen ‘Kain’ en ‘Utrpení starého Werthera’ [‘Het lijden van de oude Werther’] werden
aanvankelijk gerangschikt in de bundel Starý Werther. De bundel werd niet gepubliceerd.
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leven zelfmoord overwogen had. Hrabal zegt dat hij het verhaal ‘Kain’ in een maand
tijd schreef, er geen afstand van kon doen, en hij later bij herlezen steeds overvallen
werd door angst (Hrabal 1991d, 233). Opvallend is dat Hrabal in ‘Voorwoord’ niet
naar de Bijbel verwijst.

2.3.2. Werken waarin de naam Kaïn voorkomt
2.3.2.1. ‘Obraz v umyvadle’ [‘Beeltenis in de waskom’] (Hrabal 1991g, 77-78)
Hoewel ‘Kaïn’ het eerste echte Kaïnverhaal is, komt de naam Kaïn toch al eerder voor
in Hrabals werk: de eerste keer in het gedicht ‘Beeltenis in de waskom’ uit 1947. Het
gedicht gaat over twee vrienden; een van hen is verliefd geworden op een vrouw en
de ander heeft daar moeite mee.8
In dit gedicht komen vooral gevoelens van vertwijfeling, teleurstelling en
verongelijktheid naar boven. Opvallend is de verdubbeling van Abel die zich voordoet
als Kaïn. De twee vrienden krijgen de namen van het Bijbelse broederpaar. Niet
alleen de naamgeving, maar ook de op de proef gestelde broederrelatie suggereert een
relatie met het Bijbelse verhaal.
Tam kdysi dívka řekla ti,
že na Kaina si hraješ
ač v podstatě jsi Abel,
že rád se cvičíš na démona,
zatímco d’ábel světla jsi,
tak roztoužený láskou bez otěží.
(Hrabal 1991g, 77-78, versregel 12-17)
Toen eens zei een meisje tegen jou
dat je voor Kaïn speelt,
terwijl je eigenlijk Abel bent,
dat je zo je best doet om demon te zijn,
terwijl je de duivel van het licht bent,

8

Over dit gedicht had ik contact met Hrabalkenner Vaclav Kadlec. Hij zei dat het gedicht gaat over de
relatie van Hrabal en Marysko en is geschreven rond de tijd van het huwelijk van Marysko.
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zo smachtend van onbeteugelde liefde.9
Het gedicht is geschreven in de vrije versvorm, heeft zeven ongelijke coupletten, en
bestaat uit 63 regels.
2.3.2.2. ‘Kolekce není. Mathias’ [‘Geen kerstchocolaadjes. Mathias’] (Hrabal 1991h,
122-129).
Ongeveer in dezelfde tijd als ‘Beeltenis in de waskom’ schreef Hrabal de
gedichtencyclus ‘Geen kerstchocolaadjes. Mathias’. Deze cyclus bestaat uit gedichten
in vrije versvorm: ‘Jaro’[‘Voorjaar’], ‘Léto’ [‘Zomer’], ‘Podzim’[‘Herfst’], ‘Zima’
[‘Winter’], ‘Věčný Silvestr’ [‘Eeuwige oudejaarsavond’]. De titels verwijzen niet naar
Kaïn. De inhoud bestaat uit een afwisseling van ingetogen reflecties en banaliteiten
uit het dagelijkse leven zoals een opsomming van consumpties in een restaurant, of
van werkzaamheden die refereren naar de beroepen die Hrabal daadwerkelijk zelf
uitoefende. In dit gedicht is er geen relatie met de Bijbelse Kaïn of met de naam Kaïn
überhaupt.
In zijn artikel ‘De twee versies’ wijst Schneider op een relatie tussen het
gedicht ‘Mathias’ en het verhaal ‘Kaïn’ (Schneider 1996, 42). Die relatie tussen het
gedicht en het verhaal ligt in het feit dat in beide werken een ongewenste
zwangerschap voorkomt. Hrabal geeft in ‘Předmluva’ (‘Voorwoord’),10 in de vorm
van een zelfbekentenis, uitleg over het gedicht ‘Mathias’ uit 1947. Hij geeft aan dat
het gedicht met hem zelf te maken heeft, maar laat in het midden of dit gedicht over
een werkelijke ervaring gaat of een verwijzing is naar levensvragen waarmee hij zich
bezighield (Hrabal 1991j, 225).
Over de titel van het gedicht zegt Hrabal dat de titel ‘Geen kerstchocolaadjes.
Mathias’ niets anders is dan een gecodeerde telegramtekst waarin zijn liefje hem
meedeelt dat ze niet zwanger is, zoals ze gevreesd hadden, maar dat er zich gewoon
een onregelmatigheid in de maandstonde voorgedaan had. Hij voegt eraan toe dat hij,
toen hij jaren later weer dit gedicht las, geen reden meer had om te liegen. Het
telegram was namelijk niet volledig; de echte boodschap was dat zijn geliefde in de
eerste maand van haar zwangerschap abortus gepleegd had. Hrabal trekt, naar hij zegt,
9

De vertaling van het hele gedicht kwam tot stand in samenwerking met K. Mercks.
‘Předmluva’[‘Voorwoord’] (Hrabal 1991j) is een ander voorwoord dan tot nu toe in de tekst
voorkwam. Het is geschreven voor de publicatie van ‘Het verloren straatje’ uit 1991.
10
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de situatie naar zichzelf toe en voelt zich schuldig aan de dood van het ongeboren
kind (Hrabal ibid.) Zijn positie is dubbel: schuldig (tekort aan verantwoordelijkheid)
als verwekker van het kind dat slechte levensperspectieven zou hebben, en onschuldig
omdat niet hij voor abortus gekozen had. Het motief van onschuldig schuldig te zijn is
een belangrijk gegeven in het verhaal van de Bijbelse Kaïn.
A tedy jsem spoluviníkem, spolupachatelem, intelektuálním původcem
vraždy… […] krutou obžalobou sebe sama a vstupem do lidského teskného
osudu, za ketery plati... (Hrabal 1991j, 225).
En zo werd ik medeschuldige en medeplichtige, de intellectuele aanstichter
van een moord… [...] de wrede aanklacht tegen mezelf en een inbreuk op het
treurige menselijke lot, die je duur komt te staan… (Hrabal 2007, 62).
In ‘Proč píšu,’ (‘Waarom ik schrijf’) (Hrabal 2007, 61-63) uit 1986, noemt Hrabal het
gedicht ‘Matthias’ het enige echt waardevolle gedicht uit de bundel ‘Het verloren
straatje’ en zegt dat dit werk een van zijn ‘echte’ manuscripten met persoonlijke
aantekeningen en marginalia was, op grond waarvan hij in de jaren zestig
Zwaarbewaakte treinen geschreven zou hebben. Omdat de relatie tussen ‘Mathias’ en
Zwaarbewaakte treinen niet duidelijk is, is het opmerkelijk dat Hrabal deze
verbinding maakt; hij geeft daarover geen uitleg. Wel maakt Hrabals opmerking
duidelijk dat het gedicht te maken heeft met de Kaïnverhalen (Hrabal 2007, 61-63).
2.3.2.3. ‘Kain’ (Hrabal 1991i)
‘Kaïn’ is het eerste werk met de naam Kaïn. Het noemen van ‘Kaïn’ en de aanduiding
‘existentieel’ in de ondertitel ‘existentieel verhaal’ zoals hij die bedacht had voor de
publicatie van 1981, moet een riskante aangelegenheid geweest zijn: de naam Kaïn
heeft een Bijbelse connotatie en de toevoeging ‘existentieel’ verwijst naar het (toen
verboden) existentialisme;11 de elementen van de Bijbel en van het existentialisme

11

Hrabal geeft in ‘Voorwoord’ (Hrabal 1991d: 233) heel expliciet aan dat hij geïnspireerd werd door L’
Étranger van Camus. Camus wordt vaak gezien in relatie tot het existentialisme.
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golden, hoewel ze in de tekst geen expliciete rol spelen, in het toenmalige
communistische regime als provocerend.12
Behalve in de titel komt de naam Kaïn niet meer in het verhaal voor en ook de
inhoud heeft niets met de Bijbelse Kaïn te maken. Een spoorwegman, Bogánek,
vertrekt per trein naar een onbekende bestemming. Onderweg ontmoet hij zijn excollega alias ex-vriendin Máša. Zij verleidt hem. Na de liefdesnacht vertrekt hij in de
vroegte naar het pension waar hij de zelfmoord gepland heeft. De poging mislukt en
naar zal blijken heeft Máša hem gered. Na zijn herstel neemt hij met positieve
bedoelingen het leven weer op: werk, een huwelijk met Máša, huisje, tuintje. Dan
blijkt Máša onverwacht zwanger te zijn. Op weg naar zijn ouderlijk huis, de bruiloft,
wordt hij in het oorlogsgeweld getroffen door een kogel die voor een krijgsgevangene
bedoeld was.
Toen Bogánek vernam dat zijn vriendin zwanger was, voelde hij zich onschuldig en
schuldig, omdat hij het kind zou opzadelen met een erfelijk bepaald doodsverlangen:
Viděl jsem moji budoucnost vedle této zeny, viděl jsem domek a zahrádku a
dítě které zdědí moji touhu po smrti. […]. Nebude a nemůže býti nic jiného
než jsem já a moji předkové […]. Bude potřebí se mu omluviti, že bylo
přivedeno na svět. Věděl jsem, ze to dítě se narodí s neviditelnou jizvou na
zápěstí, protože počátek té rány bude v duši (Hrabal 1991i, 33).
Ik zag mijn toekomst naast deze vrouw, ik zag een huisje, tuintje en een kind
dat mijn doodsverlangen zou erven […]. Het zou en kon niets anders worden
dan ikzelf en mijn voorouders […]. Ik moest me verontschuldigen tegenover
het kind omdat het op de wereld was gezet. Ik wist dat het met een onzichtbaar
litteken zou worden geboren, want de oorsprong van die wond schoot in zijn
ziel (Hrabal 2007, 105).

12

In de versie van 1949 duikt even de Bijbel op in het verhaal: ‘Zo krijgen we God klein en krijgt hij
een koekje van eigen deeg voor alles wat hij onze ouders heeft aangedaan.’ (Hrabal 2007, 89). In de
versie van 1968 is er op diezelfde plaats in de tekst sprake van ‘de zonde van onze voorouders teniet te
doen’(r. 828). De term ‘zonde’ in de betekenis van erfzonde trekt een Bijbels betekenisveld open.
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In Kaïn zijn de motieven van het dubbele schuldgevoel (schuldig en onschuldig zijn)
en het bepaaldheid zijn van bovenaf, wat relevantie voor herkenning van de Bijbelse
Kaïn (Gen. 4) betreft, het allerbelangrijkst.
2.3.2.4. Ostře sledované vlaky (Zwaarbewaakte treinen) (Hrabal 1994)
Hrabal schreef deze novelle in 1965. De titel draagt niet de naam Kaïn maar verwijst
naar de situatie aan het Tsjechoslowaakse spoor tijdens de Tweede Wereldoorlog en
naar de beschreven partizanenactie. Centraal in het verhaal staat Miloš, een jonge
spoorwegbediende, behept met een seksuele handicap. Hij heeft om die reden al een
zelfmoordpoging gedaan, maar komt echt om bij de partizanenactie. Zoals reeds
gezegd verklaarde Hrabal dat het gedicht ‘Mathias’ het manuscript met persoonlijke
aantekeningen is, vanwaaruit hij Zwaarbewaakte treinen geschreven heeft (‘Waarom
ik schrijf’ Hrabal 2007, 61-63). Het is echter niet mogelijk om vast te stellen welke
die persoonlijke aantekeningen van Hrabal zijn, bovendien is het is de vraag of hij
spreekt in autobiografische zin of als verteller.
Waar is Kaïn dan in de tekst? In de tekst van Zwaarbewaakte treinen is er
geen Kaïn. Kaïn kan alleen aanwezig zijn via andere verhalen waarin Kaïns naam wel
genoemd werd en dat zijn de twee gelijkende verhalen ‘Kaïn’ en de ‘Legende over
Kaïn’. Het is dus alleen mogelijk om op grond van vergelijking met andere verhalen
in Treinen een spoor naar Kaïn uit te zetten.
De overeenkomst tussen de twee versies en Zwaarbewaakte treinen is het
duidelijkst in de hoofdpersoon die zelfmoord tracht te plegen, maar juist door het lot
gedood wordt. Sterker nog: het lijkt of de hoofdpersoon in de drie Kaïnverhalen
zichzelf niet kan of mag doden.
2.3.2.5. ‘Legenda o Kainovi’ (‘Legende over Kaïn’) (Hrabal, 1994a).
In de ‘Legende’ uit 1968 komt de naam Kaïn voor in de titel, hoofdstuktitels en het
‘P.S.’ Het verhaal heeft grote gelijkenis met ‘Kaïn’: een spoorman vertrekt om zijn
zelfmoord te plegen, maar komt uiteindelijk om door een toevalstreffer. Beide werken
dragen de naam Kaïn in de titel.
De titel ‘Legende over Kaïn’ is te verklaren vanuit het feit dat dit verhaal
opgenomen is in een bundel legendes (en moordverhalen), alhoewel de legendes niet
overeenkomen met het traditionele genre van legende. In het ‘P.S.’ dat Hrabal schreef
na de verhalen Moritáty a legendy [‘Moordverhalen en legenden’] (Hrabal 1994f,
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381-383) geeft Hrabal zijn eigen uitleg aan de legende. Dat komt er in het kort gezegd
op neer dat elk mens zijn eigen legende schept, ieder mens kan met zijn fantasie
verhalen bedenken, die aandikken en combineren en zo boven zichzelf uitstijgen.
Hrabal zegt dat het het mooist is wanneer mensen in de kroeg bij elkaar zitten, en
samen tot een verhaal komen (Hrabal 1994f, 383). In de ‘Legende’ ontbreekt dat
sociale element; de hoofdpersoon vertelt over zichzelf en daarbij komen veel
zelfreflecties voor.
Door de vermelding van de naam Kaïn in de hoofdstuktitels (zoals: ‘Kaïn
vertrekt’) lijkt Kaïn een concrete vorm te hebben en realistisch te functioneren. Dat is
niet het geval; er is dan ook, op een enkele vage insinuatie na, geen expliciete
aanwijzing dat Kaïn en hoofdpersoon zouden samenvallen. In de ‘Legende’ is de
naamloze hoofdpersoon tevens de ik-verteller, wat enigermate de identificatie van de
verteller met Kaïn mogelijk maakt. De ik-verteller formuleert ook uitspraken die
onopvallend een associatie met de Bijbel of de Bijbelse Kaïn opleveren. Een goed
voorbeeld daarvan is de slotzin waarin de hoofdpersoon de rook op het slagveld
beschrijft zodat die doet denken aan Kaïns offer: ‘A dým mé oběti se ploužil u samé
země’ (Hrabal 1994a, 327 [‘en de rook van mijn offer trok vlak boven de aarde
voorbij’] (r. 1536).
In het ‘P.S.’, waarin de ‘P.S.’ -verteller zijn verhaal uitlegt, komt de naam
Kaïn meerdere malen voor. Op het eind van het ‘P.S.’ suggereert de verteller een
relatie van Hrabal met de hoofdpersoon/ ik-verteller en Bijbelse Kaïn.
De ‘Legende’ is het Kaïnverhaal met het hoogste aantal vermeldingen van de
naam Kaïn.

2.4. De Kaïnverhalen in vertalingen en publicaties
2.4.1. Vertalingen
Alle officiële vertalingen van Hrabals werken, tot 1997, staan vermeld in het laatste
deel (19) van ‘Verzamelde Werken van Bohumil Hrabal’. In oktober 2016 gaf het
Ministerie van Cultuur te Praag Česká literatura v překladu 1998-2016. [‘De
Tsjechische literatuur in vertaling 1998 tot 2016’] uit; een uitgave die niet in de
handel is.
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Wat de vertalingen van de Kaïnverhalen betreft wordt het vrij snel duidelijk
dat het aantal vertalingen van deze verhalen (met uitzondering van Zwaarbewaakte
treinen) beperkt is. De vertalingen van ‘Kain’ zijn als volgt:
In het Pools onder de titel: ‘Opwidanie egzystencjalne’ [‘Existentieel verhaal’]. In:
Tworczosc. [‘Schepping’], 1994 nr. 6. Vert. J. Waczkowa (Hrabal 1994o).
In het Hongaars in de bundel ‘Skizofren evangelium’ [‘Het Schizofrene evangelie’]
vertaald door een collectief van vertalers, 1996.
In het Duits is ‘Kain’ vertaald in de bundel ‘Schizophrenes Evangelium’ vertaald door
S. Roth, 1994 (Hrabal 1994m z.p.)
In het Frans is ‘Kain’ vertaald in ‘Caїn, récit existentiel’ In: X. Galmiche, red.,
Bohumil Hrabal palabres et existence. Vert. X. Galmiche e.a. (Hrabal 2002, 55-80).
In het Nederlands: ‘Kaïn. Existentieel verhaal.’ Vert. K. Mercks (Hrabal 2007, 73110).
De ‘Legende over Kaïn’ in vertaling:
In het Hongaars is de ‘Legende’ vertaald in de bundel Veres tortenetek es legendak
[‘Moordverhalen en Legenden’] door een collectief van vertalers, (Hrabal 1989 z.p.)
In het Frans is de ‘Legende’ vertaald in Hrabal, B. Ballades sanglantes et légendes
[‘Moordverhalen en Legenden’]. Vert. X. Galmiche (Hrabal 2004, 55-80).
In het Pools is de ‘Legende’ vertaald in de bundel Piesni dziadowskie i legendy
[‘Moordverhalen en legenden’]. Vert. A. Czcibor-Piotrowski (Hrabal 2006 z. p.).
In het Nederlands: ten behoeve van mijn onderzoek maakte ik een werkvertaling.
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Zwaarbewaakte treinen, het meest populaire Kaïnverhaal, is in vrijwel alle Europese
talen, en dan nog in diverse uitgaven, vertaald. Buiten Europa is het onder meer
vertaald in het Koreaans (2006).
De verfilming, door de bekende filmregisseur Jiří Menzel kreeg diverse
onderscheidingen in Tsjechië en daarbuiten: in 1968 een ‘Oscar voor de beste
buitenlandse film van het jaar 1967’, en ‘De Staatsprijs van Klement Gottwald voor J.
Menzel en Bohumil Hrabal’ (30 maart 1968).
Daar er een grote hoeveelheid vertalingen van dit werk bestaat en het nog
steeds vertaald wordt, beperk ik me tot deze vermeldingen.
2.4.2. Studies en artikelen over Kaïn
2.4.2.1. Publicaties tot 1997
In het laatste (bibliografische) deel van ‘Verzamelde Werken van Bohumil Hrabal’ nr.
19 is een paragraaf met secundaire literatuur opgenomen over de periode 1956-1996
(SSBH 19. 1997, 366-471). Tot de opsomming behoren opstellen, artikelen, studies en
boeken met thema’s over Hrabal en zijn werk, met in het totaal ongeveer vijfduizend
titels. Opvallend is, dat over de hele reeks genomen, talrijke titels voorkomen die
betrekking op Zwaarbewaakte treinen hebben. Slechts drie titels verwijzen naar een
verhandeling over Hrabals bundel ‘Moordverhalen en Legenden’. Te weten ‘Moritáty
a legendy’ (Červenka, J. 1968), ‘Moritáty a legendy’ (Hrazalová, H. 1968) en
‘Moritáty a legendy’ (Lopatka, J. 1968).
Het artikel van Jan Schneider: ‘Twee versies van Hrabals Kaïn’
(Schneider1996) is de enige publicatie over de twee Kaïnverhalen: ‘Kaïn’ en
‘Legende’. Behalve deze studie is er tot 1997 toe, voor zover bekend, geen specifiek
onderzoek over ‘Kaïn’ noch over de ‘Legende’ gepubliceerd.
2.4.2.2. Recente publicaties
De lijst met de belangrijkste secundaire werken over Hrabal in SSBH 19. bestrijkt de
periode van 1956-1997. Na deze periode, waartoe de reeds geciteerde publicaties van
Lopatka (zie ook 2.2) en Schneider (zie 2.2.) behoren, zijn er wel nieuwe studies
verschenen maar deze zijn niet allemaal in een gecatalogiseerde versie voorhanden.
Nog steeds komen er nieuwe publicaties, scripties en studies over Zwaarbewaakte
treinen uit, maar het aantal studies over de Kaïnverhalen van 1949 en 1968 blijven
daar ver bij achter.
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Toch zijn er enkele recente publicaties, die ik hier wil noemen. Ze zijn meer
gericht op de versie van ‘Kain’ uit 1949.
Twee studies:
‘Motiv sebevraždy v Hrabalových povidkách. Ostře sledované vlaky a Kain’ [‘Het
motief van de zelfmoord in Hrabals verhalen. Zwaar bewaakte treinen en ‘Kain’]
(Krejčí, J. 2000).
‘Od literatury do života’ [‘Van literatuur naar leven’] (Chrobák, J. 2008). Dit is een
studie over het vroege proza van Hrabal waaronder ‘Kain’.
‘Kainové’ [‘Kainfiguren’] (Pilatová, M. 2011), een recensie over werk van Saramago,
een vergelijking van proza van Saramago en ‘Kaïn’, Zwaarbewaakte Treinen en
‘Legende over Kain’.
In par. 2.2 vestigde ik reeds de aandacht op de studie van Baluch Kain podle Hrabala,
maar minstens zo interessant is de recensie ‘Intertextualita a dílo Bohumila Hrabala’
die Charvát schreef naar aanleiding van Baluch’ s studie (Charvát 2013). Charvát
heeft kritiek op enkele punten die voor mijn onderzoek interessant kunnen zijn zoals
de motivatie van de zelfmoord en de invloed van Camus als inspiratiebron.
Het jaar daarvoor publiceerde Charvát zijn studie ‘Kain jako existenciální
povídka?’(Charvát 2012). Ik kom op alle twee de artikelen terug in hoofdstuk 5.
Over het artikel van Kees Mercks ‘Kaïn en Hrabal’ (Mercks 2005, 11-17) wil
ik hier iets meer zeggen. In ‘‘Kaïn’ en Hrabal’ concentreert de auteur zich op ‘Kaïn’
(1949), en beschrijft Kaïn als de hoofdpersoon in tweeheid, een subject voor wie zijn
eigen ‘zijn’ onverdraaglijk is, waardoor hij in een psychische staat van indifferentie
raakt. De ‘ik’ probeert zichzelf te vinden maar raakt juist in verdeeldheid en er vormt
zich een spanningsveld: de ene zijde nijgt naar verlangen tot eenheid zoals de
verbroedering met Jezus Christus, of naar leven. De andere zijde nijgt naar
zelfdestructie. Mercks verwijst naar het ‘P.S.’ in de ‘Legende’ waar Hrabal het
broederschap aanhaalt als een metafoor die voor eenheid zou kunnen staan en de
rollen die Kaïn en Abel daarin hebben. In 5.3.2. kom ik hierop terug.
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3.0. Conclusie
Uit mijn onderzoek naar de plaats van de naam Kaïn en de ‘Legende’ in het oeuvre
van Hrabal blijkt dat juist dit werk in de kritieken betrekkelijk weinig aandacht (in elk
geval veel minder dan ‘Kaïn’ uit 1949) krijgt. Dat komt voor een deel door externe
redenen. Met de Bijbelse georiënteerdheid van de ‘Legende’ wist men niet goed raad.
Kort na de revolutie van 1968 (het jaar waarin de ‘Legende’ uitkwam), kreeg de
censuur weer greep op de literatuur, wat nieuwe uitgaven van het werk bemoeilijkte
of onmogelijk maakte; mede daardoor was het werk minder bekend. De gevoelige
thema’s zoals zelfmoord (die vaak in verband wordt gebracht met existentialisme) of
religieuze verwijzingen waren een reden tot afwijzing door de censuur.
Opvallend is dat Hrabal pas in 1981 de ondertitel ‘Existentieel verhaal’
toevoegde; de tekst zelf bleef onveranderd, Hrabal geeft geen uitleg over deze
toevoeging.
Het blijkt dat Hrabal al in een vroeg stadium de naam Kaïn noemde en dat er
sprake is van een intertekstuele werkwijze. De genese van de Kaïnverhalen is, mede
door de censuur, gecompliceerd. De hiërarchie in de ontstaansgeschiedenis is ook
afwijkend van de hiërarchie in populariteit. Het is opvallend dat des te minder de
naam Kaïn voorkomt, het werk des te populairder is. In het meest populaire
Kaïnverhaal, Zwaarbewaakte treinen, komt de naam Kaïn helemaal niet voor, in het
minst populaire Kaïnverhaal de, ‘Legende’, komt de naam het meest voor. Dat wil
misschien zeggen dat de ‘Legende’ (Kaïn is tenslotte een vreemd element) moeilijker
te begrijpen is dan de twee andere Kaïnverhalen en dat verklaart misschien ook
waarom er minder over geschreven is en het minder vertaald is.
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Hoofdstuk 3
De hoofdstukken

3.0. Inleiding
Een hoofdstuk zou je kunnen definiëren als een grafisch gemarkeerd, afgerond deel
van de tekst. Het heeft niet alleen een structurele functie om de tekst te ondersteunen
en daardoor een eenheid te creëren, maar heeft ook een verbindende functie om, als
onderdeel van een reeks, de gebeurtenissen bij elkaar te houden. In zekere zin is het
een op zichzelf staand deel als een bouwsteen in de overkoepelende eenheid van het
verhaal.
Aangezien ze grafisch van elkaar gescheiden zijn vormen de hoofdstukken
met hun titels of nummering aparte eenheden. De titel verwijst vaak naar een of meer
belangrijke tekstgegevens, of geeft vooruitwijzingen naar een ontwikkeling of
gebeurtenis. Op die manier neemt de titel deel aan de semantische structuur van de
tekst. Door dubbelzinnige aanwezigheid- en- onvolledigheid van betekenis kan de
titel ook een vraag of een spanningsveld oproepen (Van Gorp 1993, 411). Dit laatste
is het geval in de ‘Legende’ waar de naam Kaïn wel in de hoofdtitel en hoofdstuktitels
genoemd wordt, maar verder niet meer voorkomt.
De titels van de hoofdstukken in de ‘Legende’ lijken wat de formuleringswijze
betreft op elkaar; alle titels beginnen met Kaïn als subject, gevolgd door een gezegde
waarvan de handeling soms herkenbaar is in de centrale handeling van de ik-figuur in
het hoofdstuk. Een dergelijke relatie zien we bijvoorbeeld tussen de titel van het
eerste hoofdstuk ‘Kaïn vertrekt’, en de hoofdpersoon die vertrekt. Dit is echter nog
geen bewijs dat Kaïn en de hoofdpersoon een en dezelfde persoon zouden zijn.
Bij de beschrijving van de afzonderlijke hoofdstukken ga ik eerst in op de titel,
daarna een beschrijving van de inhoud waarbij ik zo nodig toelichtingen geef of
commentaar lever. In de Conclusie laat ik zien hoe het komt dat de hoofdstukken een
vrij losse structuur vormen. Die losse samenhang bemoeilijkt de interpretatie van het
verhaal ‘Legende over Kaïn’, maar maakt die niet onmogelijk.
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3.1 Beschrijving van de hoofdstukken
3.1.1. Het eerste hoofdstuk: Kaïn vertrekt
Het eerste hoofdstuk is verdeeld in vier alinea’s die elk een afgerond geheel van
handelingen bevatten; ik zal ze afzonderlijk bespreken. In de eerste alinea staat het
vertrek van de zonderlinge reiziger centraal. De man probeert zijn reisdoel te
verzwijgen en veroorzaakt chaos doordat hij zich voordoet alsof hij de lokettiste niet
kent en ook in dubbelzinnige bewoordingen spreekt.

Eerste alinea:
Met zijn gehaaste binnenkomst in de stationshal en zijn vreemde bestelling:
‘Jízdenku!’ (Hrabal 1994a, 291) (‘Een kaartje!’) (r. 4) valt de ik-verteller als het ware
het verhaal binnen. Hij doet alsof hij de lokettiste niet kent, later blijkt dat ze collega’s
zijn. De reiziger wil zijn reisbestemming niet noemen, neemt een dominante houding
aan, speelt een rol als een acteur, en geeft opdrachten in raadselvorm. De lokettiste
moet het eerste beste kaartje nemen dat ze ziet. Het meisje oppert dat zij de volgorde
van alle kaartjes weet en kan geven wat zij wil. Dan vervolgt hij: ‘[…] dívejte se mi
do oči a levou rukou jako poutóvý papoušek vytáhnĕte můj los.’ (Hrabal 1994a, 291)
(‘[…] kijkt u me eens in mijn ogen en trekt met uw linkerhand, net als een
kermispapegaai, mijn lot.’) (r. 12-13). Ze antwoordt dat ze blindelings dat kaartje kan
geven dat zij zelf wil. Het woord ‘lot’ heeft twee betekenissen; het meisje kiest alsof
ze op de kermisloterij een lot verkoopt, maar het kan ook betekenen dat ze zijn
levenslot in handen heeft. Zij zet hem weer schaak, de man wordt ongeduldig:

Tedy sedmý řádek, sedmý sloupec, a vůbec všecko co jde na sedm. Jako u
židů! (Hrabal 1994a, 291).
Vooruit dan, de zevende rij van links naar rechts en de zevende naar beneden,
en sowieso alles wat met zeven gaat. Net zoals bij de joden! (r. 21-23).

Het getal zeven dat uitdrukkelijk herhaald wordt geldt in de bijbel als het heilige
getal, maar waarom de hoofdpersoon hierbij expliciet de joden betrekt (en daarmee
misschien ook de bijbel) is niet duidelijk.
Na dit gezegd te hebben, lijkt de man zich over zichzelf te verwonderen. Zijn
stem trilde zo hevig in zijn keel dat hij niet kon geloven dat het zijn stem was, en zijn
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lippen trilden zo erg dat hij ze even moest aanraken (r. 28).1 De man observeert
zichzelf alsof hij een ander is. Hij wordt onzeker en het meisje dat dit gemerkt heeft
speelt dit uit: ‘Která vám srdce trápí?’ (Hrabal1994a, 292) (Welke schone doet u
hartje zeer?) (r. 33-34). De man geeft zich niet gewonnen en antwoordt cryptisch: ‘Ta
zubatá, […]’ (Hrabal 1994a, 292), ‘Die met de grote tanden, […]’ (r. 34). Dit is een
allusie op de dood.

Tweede alinea:
De hoofdpersoon loopt in gedachten naar het perron en vermengt de beelden van de
natuur, in associatie met het onvermijdelijke afscheid van de dag, met zijn
sentimentele stemming. Het invallen van de schemering vergelijkt hij met een
definitief afscheid van het licht op de grenslijn van de tijd, wanneer de dag nog niet
voorbij en de avond nog niet gevallen is. Hij noemt de schemering het moment
waarop alles onwerkelijk wordt; waarop het licht, dat je nooit meer zult aanschouwen,
weemoedig afscheid neemt (r. 40). De man beschrijft zijn ervaring van tijd nog
nauwkeuriger: als het moment waarop hij bijna de scheidslijn van de tijd bereikt, en
wanneer je zou kunnen zeggen dat het nog geen nacht is, en je erover kunt twisten of
de dag voorbij is, en het al nacht is.2 Tijd en dood zijn onherroepelijk, niet grijpbaar,
en onwerkelijk. In zijn mijmering springen zijn gedachten over naar de voorbereiding
van zijn ‘zwanenzang’, de laatste uurtjes die hij zelf midden in de eeuwigheid bepaald
had (r. 46). De man noemt de dood niet bij naam, maar als hij over zijn voornemen
spreekt is het duidelijk dat het om zelfmoord gaat.

Nikdo mi už nemohl vyvrátit moje rozhodnutí, nikdo mi už nemohl vzít
svobodu zvolenou náhodnĕ (Hrabal 1994a, 292).

Niemand kon me van mijn besluit afbrengen en niemand kon mij mijn bij
toeval gekozen vrijheid afnemen (r. 47-48).
In deze uitspraak leidt de herhaalde negatie juist tot een climax die tot nadenken
aanzet. In het tweede deel van de zin, wanneer hij zegt dat niemand hem van zijn bij
1

.Dit lijkt een reminiscentie aan Descartes: ‘cogito ergo sum.’ Dergelijke reminiscenties aan Descartes
komen vaker in de ‘Legende’ voor, zoals in het zesde hoofdstuk ‘Kaïn heeft zichzelf niet meer
gevonden’.
2
De reflecties over de ongrijpbaarheid van de tijd, de onmogelijkheid om het nu-moment vast te
houden, komen vaker terug. De overdenkingen doen denken aan de gedachte over tijd zoals Nietzsche
die uitwerkte in ‘Vom Gesicht und Raetsel’ in Also sprach Zarathustra, (Nietzsche 1999, 197-202).
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toeval gekozen besluit af kan brengen, trekt de man lot en wil samen: toeval en keuze.
Hij zegt in feite dat hij de keuze tot vrijheid (keuze impliceert vrije wil) overlaat aan
het lot; hij geeft zijn doodsplan (zijn keuze) in handen van het lot of toeval. Dit lost
hij handig op door de lokettiste het kaartje te laten nemen en dat is ook weer een
besluit in een mengeling van lot en wil (want ze kan als ze wil de bestemming bepalen
omdat ze weet waar elk kaartje hangt). De hoofdpersoon krijgt, ook al door zijn
dubbelzinnige spreekwijze, al gauw het image van een schimmig figuur.

Derde alinea:
Zich bewust van het definitieve afscheid, dat hij vergelijkt met het doorknippen van
de navelstreng (r. 72-73), beschrijft de hoofdpersoon het vertrek met de trein als een
allegorie van de dood. Zo is de wagon de doodskist voor de begrafenis die hij zelf had
uitgekozen (r. 80), en is de perronchef de priester die met zijn lantaarn de doodskist
zegent. Al reflecterend geeft hij de reden op van zijn vertrek en zelfmoord: 3

Jel jsem s tím úmyslem, abych dal svůj skutečný život v soulad se svými
myšlenkami (Hrabal 1994a, 293).
Ik was op weg gegaan met de bedoeling mijn werkelijke leven met mijn
ideeën in overeenstemming te brengen (r. 86-88).

Met de opmerking van het ‘werkelijke leven’ laat de hoofdpersoon weten een ander
leven te leiden naast het waarneembare, en dus een dubbelleven te leiden. Hij licht toe
dat hij op pad gaat om de uiterste mogelijkheid van zijn wil te zien, die alleen naar het
eind toe wil om zijn oppermacht (koninkrijk) te ervaren (r. 89-90). Deze belangrijke
mededelingen over de reden van zijn vertrek staan tussen enkele verhalende passages
in.

Vierde alinea:
Een oude fruitkoopvrouw stapt de coupé van de hoofdpersoon binnen en in de
daaropvolgende dialoog wordt een enscenering geschetst van een appelboomgaard

3

Of de zelfmoord al of niet gemotiveerd is, is een punt van discussie in het kritische artikel van
Charvát ‘Intertekstualita a dílo Bohumila Hrabal’(2013) over de studie ‘Kain podle Hrabala’ van
(Baluch 2012). Ik kom daarop terug in hoofdstuk 5.
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waar zij het fruit liefdevol verzorgt en oogst. De boomgaard en de appels roepen
associaties op met het Bijbelse aardse paradijs.
De man spreekt haar overvriendelijk aan, het lijkt of hij haar niet serieus
neemt: ‘Kampak, paní jedete? […] A zdalipak jste, paní, št’astná?’ (Hrabal 1994a,
293). (‘En, waar gaat u toch heen, mevrouw? […] En, is mevrouw ook wel
gelukkig?’) (r. 111 en 117). Als de vrouw op haar beurt vraagt waar zijn reis naar toe
gaat, krijgt hij genoeg van het toch al onbenullige gesprek en komt er door inmenging
van een vreemde stem een dubbele situatie op gang die tot dubbelzinnigheid leidt:

A tu mi démon našeptal nĕkolik krutých vĕt proti mé vůle i přirozenosti.
Podivil jsem se dnes již podruhé, kdo to v mnĕ mluví (Hrabal 1994a, 294).

En toen fluisterde een demon mij, nota bene tegen mijn wil en natuur in,
enkele wrede zinnen toe. Ik vroeg me vandaag al voor de tweede keer af wie
nu eigenlijk in mij sprak (r. 129-132).

De man vertelt met duivelse stem een gruwelverhaal van een zelfmoord door
ophanging. Af en toe laat hij doorschemeren dat het om zijn eigen zelfmoordplan
gaat, maar hij blijft daar vaag over. De situatie is ingewikkeld want er is, omdat de
stem autonoom optreedt in de eenheid van de man en de stem, toch sprake van
samenvallen en van dubbelzinnigheid; de stem spreekt door de man en zegt andere
dingen dan de man wil. Wanneer de man zich opstelt tegenover de stem lijkt er ook
sprake van verdubbeling te zijn. We weten niet of dit het verhaal van de
(gepersonifieerde) duivelse stem is, of zijn eigen verhaal:

A pak nĕkdo zavolá a možná nezavolá! Pak nĕkdo nevystřelí, a já poletím,
sletím z vršku, ale ne dolů […]. A to jsem již kričel, kričelo to ve mně a já
jsem byl nemocný! (Hrabal 1994a, 294)

En dan zal er iemand gaan roepen of misschien ook wel niet! Dan zal iemand
een schot lossen of misschien niet, maar ik zal vliegen, ik duik in een
glijvlucht, maar niet naar beneden […]. En dat schreeuwde ik al, iets krijste in
mij en ik was machteloos! (r. 151-153, 154-155)

111

De vrouw valt flauw van angst, de man heeft spijt en probeert haar bij te brengen.
In dit hoofdstuk is het vertrek uit de titel herkenbaar maar Kaïn niet.

3.1.2. Het tweede hoofdstuk: Kaïn blijft zich verbazen
In het eerste hoofdstuk verbaasde de hoofdpersoon zich over zichzelf. Preciezer
gezegd, hij verbaasde zich over de stem in hem die via zijn spraakorganen zijn
geheime plan hardop uitsprak. De titel van het tweede hoofdstuk ‘Kaïn blijft zich
verbazen’ gaat terug naar een passage in dit eerste hoofdstuk: de verbazing over de
tweede stem. Ook verwijst de titel naar de scène in het begin van hoofdstuk twee
waarin hij huivert voor zijn stem. Daarna volgen in dit hoofdstuk nog enkele
‘verbazing’-wekkende feiten: bij toeval loopt de hoofdfiguur zijn vroegere liefde en
oud-collega tegen het lijf, en laat zich meetronen naar haar huis.
Hoofdstuk twee begint midden in een beschrijving van de man die gebogen
staat over de fruitvrouw op de grond; hij probeert haar bij te brengen. De man huivert
voor de onbekende die via zijn mond gesproken had, die hij als een tegenstander van
zichzelf en in zichzelf had laten opgroeien, en die nu zelfs boven hem uit is gegroeid.
Hier is sprake van een internalisering van de gepersonifieerde vreemde stem. De stem
blijft echter niet binnen maar overwoekert de man en treedt autonoom op waardoor de
hoofdpersoon uiteindelijk het slachtoffer van zijn eigen creatie wordt. Omdat de stem
ook onafhankelijk van de man opereert kunnen we de relatie zien als dubbelheid als
samenvallen met de stem, en als verdubbeling (de man verhoudt zich tot de stem) met
de mogelijkheid om uitspraken aan een andere stem dan de zijne toe te schrijven.
De man vraagt om vergeving, maar de vrouw gaat niet op zijn smeekbede in.
Een conductrice, zijn uit het oog verloren vroegere liefje, komt binnen. De man
herkent haar niet en vraagt haar om hulp. Haar lampje verblindt hem, hij schermt het
licht af en meteen streelt haar warme meisjeshand hand de zijne en blijft zachtjes
liggen alsof dat al lang tevoren was bepaald (r. 184-186). De toevoeging van
‘bepaald’ (186) geeft aan Máša een connotatie alsof zij verbonden is met
voorbestemming; dat zij een buitengewone, magische kracht zou hebben. Dit wordt
ook in de hier volgende beschrijving voelbaar al wordt het niet met zoveel woorden
gezegd.
De oude vrouw komt bij haar positieven en verdwijnt in het donker. De man
die haar met uitstappen geholpen had, gaat, eenmaal terug in de coupé, met zijn
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gezicht naar het raam toe gekeerd staan. De conductrice komt de coupé binnen en ze
drukt zich tegen zijn rug aan. In het lichtschijnsel herkent de man (nu pas) Máša, zijn
oude vriendinnetje, en zijn lippen trillen weer. Ze verwijt hem trouweloosheid en
acteert alsof ze hem wroeging wil opdringen. De man ontkent echter dat hij haar
vergeten zou zijn. Tegelijkertijd realiseert hij zich dat door deze ontmoeting zijn hele
plan in duigen zal vallen. ‘ […] docela jsem začal, vypadat z úlohy, kterou jsem si
umínil hrát’ (Hrabal 1994a, 296) (‘[…] ik begon helemaal uit mijn rol te vallen die ik
me voorgenomen had te spelen’) (r. 224-225). Lang geleden, toen hij een flirt met
haar had, had hij al een ander plan in zijn hoofd, en juist nu, nu hij goed en wel op
weg is naar zijn plan, ontmoet hij haar weer. Een gevoel van haat ten opzichte van
Máša maakt zich van hem meester omdat hij nu weet dat hij vanwege haar zijn plan
moet opgeven. Om maar iets te zeggen herinnert hij haar eraan dat ze vroeger foto’s
uit elkaars zakken pikten. Zij laat een foto zien, het is een kinderportret van hem. Er
zitten vetvlekken op; ze moet de foto al jaren met zich meegedragen hebben. Hij
verbaast zich. Dan ziet hij dat tegen de achterkant haar kinderportret geplakt is, dit
maakt hem emotioneel, het verlangen naar de dood verbleekt. De ommekeer is niet
wat hij wilde en daarom geeft de man een draai aan zijn nieuwe besluit. Hij legt de
ommezwaai uit als een opoffering, een samenvloeien met andermans zaken, ‘Už jsem
byl takový!’ (Hrabal 1994a, 297) (‘Ik was al zo!’) (r. 278-279). Hij zegt dat het hem
berouwt dat anderen hem altijd anders zien dan dat ze hem eigenlijk zouden willen
zien. Nu kunnen ze hem zien zoals ze wensen dat hij zou zijn; als een opofferend
mens. Maar dan relativeert hij die opoffering weer door te zeggen dat in werkelijkheid
deze opoffering alleen maar uitstel is (r. 282): er hoeft maar iets op zijn pad te komen
en hij zal daarmee verder gaan. Hier kijkt de man vanaf de buitenkant naar zichzelf.
Er is dan sprake van verdubbeling net zoals wanneer de tweede stem in hem een
uitspraak doet. Een dergelijke situatie gaat vaak samen met dubbelzinnigheid. In dat
geval zegt de man de dingen anders dan hij denkt of dat het is.
De man laat zich, zonder weerstand te bieden, door Máša inpakken en
aanvankelijk bemint hij haar om haar blij te maken, hij wil haar een illusie van liefde
schenken. Het lijkt erop dat hij zelf ook in die illusie gaat geloven, maar tegelijkertijd
is hij zich ervan bewust dat hij alleen de schijn ophoudt van verliefd te zijn.
Máša en de man stappen uit in Praag waar trams in blauwe versluiering rijden
(r. 321). En er komt nog veel meer blauw: de reizigers zijn blauw van kleur (r. 325),
de tram overgiet Máša met een barnsteengele en kobaltblauwe kleur (r. 333), in haar
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hand draagt ze een blauw emaillen hengselkannetje (r. 342), op haar kamer dringt het
blauwe onbevlekte licht van de nacht naar binnen (r. 392-393).4 De kleur blauw komt
hier en later vooral in hoofdstuk ‘Kain in het ziekenhuis’ opvallend vaak voor.5
De man lijkt verliefd op het meisje te zijn en gaat met haar mee. Maar hij
krijgt het benauwd bij de gedachte dat zij hem zo als vanzelfsprekend mee op
sleeptouw naar haar huis neemt alsof ze hem ergens gevonden of gewonnen had.
Máša woont in een flat op de vijfde verdieping (r. 371).6 De kamer van Máša
heeft een vreemde, morbide sfeer, er staat een naaimachine, een kast met daarop
opgezette goudmerels, een marter met een vogeltje in de bek, een tafel en
schommelstoel. Boven haar bed hangt een prent van Jezus Christus, rond Zijn hart de
opengereten huid, gouden stralen, vlammen, en erboven een doornenkroon (r. 378380).
Máša is niet langer de lieve, naïef- spontane, conductrice maar speelt nu een
dubbelrol: met ‘een schuldbewuste, terneergeslagen blik, langzaam, alsof dit haar
dood zou kunnen betekenen, draait ze het licht uit’ (r. 386-389. Ze rekent op de
vrijpartij, de onschuld verdwijnt en er speelt geraffineerdheid mee. Ook de rol van de
man is niet zuiver; hij geeft zich aan haar omdat zij het wil. Hij wijdt zich met alle
lichamelijke kracht aan haar omdat hij dacht dat zij, door die liefde, een zelfmoord
wilde begaan. Máša lijkt in haar thuisomgeving een aaibaar roofdier, want eenmaal
thuis wordt een andere kant van haar duidelijk: ze wil de liefde, de man, en de dood
(de zelfmoord) bezitten. Dat ze met de zelfmoord verbonden zou zijn wordt indirect
vermeld: ‘[…] jsem si myslil, že chce spáchat tou láskou sebevraždu.’ (Hrabal 1994a,
300) (‘[…] ik dacht dat zij door die liefde een zelfmoord wilde begaan.’) (r. 400401).7 In de vrijscène worden beiden, zowel de man als Máša, in dubbele rol
voorgesteld en daarbij zijn ze zijn allebei verbonden met de dood en de liefde. Er doet
zich een wending voor: de man met doodsverlangens laat zich verleiden tot de liefde
of leven, en de verliefde vrouw lijkt zich juist aan de dood over te geven.

4

In het werk van Hrabal hebben de kleuren niet alleen een esthetische rol maar hebben ook een functie
voor de betekenissen. Weststeijn schreef eerder al een interessant artikel over de functie van de kleuren
in Hrabals novelle ‘Ostře sledované vlaky’ (‘Zwaarbewaakte treinen’). Deze titel gebruikte Weststeijn
ook voor zijn artikel. (Weststeijn 1993).
5
De naam van Máša (Maria) en de kleur blauw roept hier de associatie op met onschuld en reinheid.
Die reinheid en onschuld lijken eerder in tegenstelling te zijn met hoe Máša zich gedraagt.
6
De vijfde verdieping verwijst naar zelfmoord, zie1.1.8.
7
In ‘Kain’ wordt in deze passage de zelfmoord niet verbonden met Máša, maar met de hoofdpersoon:
‘alsof ik door middel van de liefdesdaad zelfmoord wilde plegen.’ (Hrabal 2007: 81).
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De dood waarop in het eerste hoofdstuk alleen nog toespelingen werden
gemaakt (zie r. 80), wordt in dit hoofdstuk bij de naam genoemd:

Smrt, pro kterou jsem pevnopevnĕ odjíždĕl […] (Hrabal 1994a, 297).
De dood waarvoor ik vastberaden op pad was gegaan […]. (r. 261-262).

[…] touha po smrti úplnĕ zbĕlala. (Hrabal 1994a, 297).
[…] het verlangen naar de dood verbleekte helemaal. (r. 276-277).

3.1.3. Het derde hoofdstuk: Kaïn blijft trouw aan zichzelf
De titel van hoofdstuk drie beantwoordt in zoverre aan de inhoud ervan dat de
hoofdpersoon, ondanks alle oponthoud, zijn doodswens zal gaan vervullen. Waar het
tweede hoofdstuk eindigt met een vrijpartij, begint het nieuwe hoofdstuk met ontrouw
of tenminste onbetrouwbaarheid. In de cesuur tussen hoofdstuk twee en drie ligt een
ommekeer waarover de man geen toelichting geeft. Hij ontvlucht het meisje en is haar
waarschijnlijk, omwille van de trouw aan zijn oorspronkelijke plan, ontrouw.
Dit hoofdstuk onderscheidt zich van de voorafgaande hoofdstukken door het
hoge tempo van opeenvolging van gebeurtenissen. Na de liefdesnacht, in de vroege,
frisse morgen, ontwaakt de man in een sentimentele stemming. Hij beschrijft Máša
zoals ze in bed ligt en dat levert een niet erg aantrekkelijk beeld op. Ze slaapt als een
blok, met een snottebel aan haar neus. Haar rechterbeen bungelt over de bedrand; een
blauwe ader geleidt het bloed naar haar grijparmen die in het licht te onderscheiden
zijn en een getuigenis (waarvan?) lijken af te geven. Haar rechterborst bolt op en lijkt
haar lichaam zwaar naar de grond te trekken. Zoals de man haar beschrijft met de
blauwe ader, het bloed, en de grijparmen wekt hij de indruk dat de vrouw verbonden
is met een andere, bovenmenselijke wereld, alsof ze hem in haar klauwen heeft (r.
404-415).
De man staat geruisloos op en tijdens het aankleden kijkt hij naar de prent van
Jezus Christus met opengereten hart en daarboven vlammetjes en doornenkroon. Hij
hangt daar maar zo, ziet gelaten toe, lijkt alles goed te vinden. Jezus en de man komen
elkaar steeds meer naderbij en als de man zijn stropdas in de weerspiegeling van het
glas strikt voelt hij zich een met Jezus, en verbroedert zich met hem. Om de
verbroedering nog meer het karakter te geven van elkaars gelijke te zijn, buigt de man
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het lijdensverhaal van Jezus om in zijn richting. Hij redeneert dat Jezus zich met opzet
niet tegen de veroordeling tot de kruisdood verzet had, om zo impliciet voor de dood
te kunnen kiezen. ‘Avšak On si lehnul na kolejnice a vĕdĕl, že pojede vlak’ (Hrabal
1994a, 301) (‘Maar Hij ging op de rails liggen en wist dat de trein zou komen’) (r.
437). Met dit beeld betrekt de spoorman Jezus bij zijn eigen leefwereld en
tegelijkertijd bij zijn zelfmoordplan. Hun relatie krijgt de intimiteit van broeders of
lotgenoten. De man lijkt Jezus’ gedachten te kunnen doorgronden: ‘Spáchal s plnou
rozvahou sebevraždu na důkaz jednoty myšlenek svých’(Hrabal 1994a, 301) (‘Hij
[Jezus] pleegde zelfmoord in volle tegenwoordigheid van geest en gaf daarmee de
getuigenis af van het totaalbeeld van Zijn ideeën’) (r. 440-442).
In de spiegel is de man achter zijn ‘missie’ gekomen. Daarmee wil hij zeggen
dat hij door Jezus een stimulans heeft gekregen om zijn plan weer op te nemen, wat
na zijn korte oponthoud toen hij zijn plan liet varen, weer een ommekeer betekent, nu
naar de dood, de zelfmoord. Jezus als idool is een verdubbeling van de man. De man
is niet alleen het evenbeeld van Jezus, maar hij kruipt ook in de huid van Jezus, hij
kan in Zijn hoofd kijken, en denken alsof hij Jezus is, of als in een dialoog tegen Jezus
argumenteren over diens ideeën. De relatie van de man tot Jezus is gekenmerkt door
de verdubbeling: Jezus als idool, en door dubbelheid: het samenvallen in uitspraken
en gedachten.
De man haast zich naar buiten en spoedt zich naar het station. Hij heeft het
treinkaartje vergeten, het ligt op het tafeltje bij Máša, hij gaat echter niet terug, koopt
een kaartje, en vertrekt met de eerstvolgende trein. Zijn scheermesjes zitten nog in
zijn jaszak. Met het horloge in de hand houdt hij de treintijden bij. De handeling
maakt vervolgens een sprong in tijd; de man staat al in het pension en registreert zich
in het gastenboek. Als reden van verblijf geeft hij op ‘Návštĕva bratří’ (Hrabal 1994a,
302) (‘Broederbezoek’) (r. 481). Dat doet denken aan de verbroedering met Jezus van
even tevoren. Zijn kamer heeft nummer zeven.
Goed en wel in zijn kamer zet de man de waterkraan in het bad aan, zet de
scheermessen vast op de rand van de badkuip, fluit een liedje, herhaalt het motief
steeds weer. De angst beschrijft hij als een onrust die buiten zijn lichaam zijn
oorsprong had, maar dat zijn lichaam binnenkwam als iets vreemds, en vanuit zijn
lever naar de toppen van zijn vingers stroomt, zijn handen trillen. Zowel innerlijk als
uiterlijk is hij in beroering, verwarring. Van buitenaf dringt de angst als een indringer
naar binnen in zijn lichaam, zodat hij er geen raad mee weet. De man is in tweestrijd:
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hij durft niet, hij talmt, is blij dat het deuntje dat hij fluit zo lang duurt, maar ook komt
er een stem in hem op die zegt ‘Ty musíš, ty musíš, ty musíš’ (Hrabal 1994a, 303) (‘Je
moet, je moet, je moet’) (r. 527).
Als hij in de spiegel kijkt ziet hij het jongetje met huilogen en ponykapsel, zijn
kinderportret. Hij ziet angst en schuldbewuste blikken. De man vertelt niet waarin dat
schuldgevoel precies schuilt, maar zegt wel dat hij niet aan die blikken ontkomen kan.
Dan gaat hij de gang op en ontwaart een oude man, een metselaar, die met zijn
doordringende, allesziende, blik een verbeelding van God is (een soort tegenhanger
van God). Deze aardse god stuurt de man een afwijzende blik toe. De hoofdpersoon
keert terug naar zijn kamer, stapt in het bad en drukt zijn polsen in de messen. Na de
pijn volgt loomheid en het lijkt of hij geniet van zijn daad, de angst verdwijnt en hij
bidt tot God, waarbij hij een zin uit de Bijbel citeert, maar tegelijkertijd verandert.

A ani jsem si nepřál: Pane, je-li to možné, odvrat’ ode mne kalich tento. Ale
naopak, modlil jsem se: Pane, jak je jen možno, nech mne píti is z kalichu
tohoto (Hrabal 1994a, 303-304).

Ik smeekte dan ook niet: Heer, als het mogelijk is neem dan deze kelk weg van
mij. Maar ik bad juist het tegenovergestelde Heer, als het maar enigszins
mogelijk is, laat me dan toch uit deze kelk drinken (r. 564-567).

Dit citaat (dat eigenlijk op zich al een herhaling is), zal later in de tekst nog enkele
keren terugkomen.
De man ondergaat met intens gevoel en in volle bewustzijn het wegstromen
van het bloed. Hij zegt nooit meer zo een plechtig moment te kunnen meemaken. De
zorgvuldigheid in opeenvolging van handelingen en deze te ervaren als plechtigheid,
maakt de zelfmoord tot een ritueel.8

8

In het hoofdstuk ‘De zinloosheid van het ritueel’ haalt Staal zijn meest bekende werk Agni aan waarin
hij de beschrijving geeft van een oud Indisch vuurritueel (Staal 1986, 295-322). Hij stelt dat rituelen
(de handelingen) in oorsprong geen symbolische of religieuze handelingen zijn. Ze zijn zinloos. De
uitvoerders kennen wel de regels van de uitvoering maar ze hebben geen betekenis. In de ‘Legende’
lijkt de manier van handelen van de hoofdpersoon op een ritueel handelen vooral omdat hij het ook
vergelijkt met het H. Misoffer dat door velen als een religieus ritueel beschouwd wordt. Typerend voor
het ritueel (en dat geldt ook voor het symbool) is dat het verbonden is met het verleden. Het Misoffer
heeft die verbondenheid wel maar het handelen van de hoofdpersoon is niet direct met het Misoffer en
verleden verbonden). Vanuit die visie is in de ‘Legende’ geen sprake van een echt ritueel eerder van
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Zijn gedachten worden bezinnend; hij wacht op het unieke moment van de
overgang precies op de scheidslijn tussen verleden tijd en toekomst, de pure
tegenwoordige tijd. Hij wil het moment van de overgang tussen leven en niet-leven
bewust meemaken. Dit lijkt een voortzetting van zijn gedachten bij zijn vertrek op het
station, over het moment in de schemering, het unieke moment op de grenslijn tussen
daglicht en duisternis dat hij niet kon stilleggen; het onvermogen van de mens om grip
te hebben op de tijd, de eeuwigheid.
De angst slaat hem om het hart: is het moment voorbij, of moet het nog
komen, of bestaat het niet? Hij beschrijft zijn gevoel alsof de navelstreng weer bij
hem aangroeit. Dit beeld reflecteert het beeld van het vertrek waar hij zei dat hij zich
losmaakte van het verleden en zijn omgeving, en hij zijn navelstreng doorknipte
(Hrabal 1994a, 292) (r. 72).
De man vreest dat de navelstreng hem zal verbinden met de onreine schoot. In
traditioneel religieuze (katholieke) zin is de reine schoot een metafoor voor de H.
Maagd Maria. De naam van Máša is afgeleid van Maria. De onreine schoot verwijst
naar Máša, die hem verleidde. Wanneer hij zegt te vrezen dat de navelstreng zal
aangroeien en hem weer naar de onreine schoot zal trekken, betekent dat dat hij bang
is om weer bij Máša terecht te komen. De man zakt langzaam weg en raakt buiten
bewustzijn.

3.1.4. Het vierde hoofdstuk: Kaïn in het ziekenhuis
Meteen al in het begin van het vierde hoofdstuk bevindt de hoofdpersoon zich in het
ziekenhuis. Het verhaal heeft een sprong gemaakt. Wat er ondertussen gebeurd is, wie
hem redde, hoe en wanneer hij in het ziekenhuis kwam, wordt allemaal niet vermeld.
De hoofdfiguur wordt er zich bewust van dat hij gered is door een bloedtransfusie.
Hoofdstuk vier bestaat uit twee delen. De delen komen niet overeen met de
verdeling in drie alinea’s. Het eerste deel bestaat hoofdzakelijk uit reflecties over de
man zelf als pleger van zelfmoord; de man begrijpt niet dat hijzelf de moord gepleegd
heeft. Hij probeert in zichzelf de kant van de dader los te weken, en hoopt de man die
hij zelf denkt te zijn, terug te vinden.

een handelen gelijkend op een ritueel; de handelingen hebben zoals Staal zegt geen betekenis van een
ritueel.
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Het tweede, in verhouding veel langere deel, gaat over het bezoek van Máša
waardoor de man in contact komt met de buitenwereld en het dagelijkse leven, maar
dat ook het verleden terugbrengt dat deels in zijn beleving weggezakt was.
In dit hoofdstuk neemt de vraag naar identiteit, een losmaken uit dubbelheid,
een belangrijke plaats in. Na zijn coma en de bloedtransfusie twijfelt de man eraan of
hij werkelijk is, wie hij was. De hoofdpersoon is in innerlijke tweestrijd en kan niet
geloven dat hij de pleger van de zelfmoord was. Hij tracht zijn vraag te verklaren en
een excuus voor zichzelf te vinden. Hij begrijpt zijn verleden niet en houdt zichzelf
voor dat een ander de dader is geweest, of dat de zelfmoord door een personage uit
een roman is gepleegd. Hij schaamt zich en ontkent zijn aandeel in de zelfmoord,
maar het litteken op zijn pols is het bewijs. Onmiddellijk werpt hij de belasting van de
schaamte van zich af en troost zichzelf met de gedachte dat hij al een ander is door de
bloedtransfusie van wel drie donors. Het bloed is ‘[…] dle sazebníku a maximálních
cen’ (Hrabal 1994a 305) (‘[…] volgens tarieflijst en maximale prijzen’) (r. 599- 600),
maar zonder zijn toestemming en buiten zijn wil om, toegediend. Hij gebruikt dit als
argument om zich te onttrekken aan de verantwoordelijkheid van zijn daad.
Doordat de hoofdpersoon /ik-verteller over zichzelf vertelt, en hij over zijn
ervaring aan dokter Gall verslag doet, is de man meer reporter of verteller; dit is ook
een manier om zich van zijn daad te distantiëren. Hij gebruikt formuleringen alsof hij
een omstander was of deel uitmaakt van een kletsgroepje dat commentaar levert op
het gebeurde: ‘Jsou to pane, lidi vodvážlivci, to bych já nedokázal!’ (Hrabal 1994a,
305) (‘Man, nog aan toe, wat een lefgozers, zoiets zou ik niet gedurfd hebben!’) (r.
611-612)
De verwijzing naar het donorbloed zal in het verloop van de tekst regelmatig
terugkomen en krijgt, naast de betekenis van een ongewilde, maar levensreddende
ingreep, ook de betekenis van leven en burgerlijkheid. Het bloed, de pols en het
litteken gaan als herinnering een eigen leven leiden.
Op zekere dag meldt dokter Gall dat de patiënt bezoek zal krijgen van een of
andere conductrice die, naar men zei, zijn leven gered had. Gall noemt geen naam en
geeft geen details. Over het hoe, waar en wanneer de redding plaatsvond wordt niets
gezegd. De man herinnert zich vaag een meisje in een blauw uniform met zilveren
knopen, haar gezicht herinnert hij zich niet. Hij is vol verwachting en dan komt een
meisje binnen helemaal in het blauw: in een lichtblauwe zijden jurk, en met een
donkerblauwe alpinopet op haar hoofd, loopt ze over de rode kokosloper; maar ze
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loopt naar een ander bed. Ze geeft aan de patiënt in dat andere bed een doos met
snoepjes verpakt met een blauwe strik. Dit meisje was Máša dus niet. De man wacht
teleurgesteld en onverwacht voelt hij een warme hand (weer die hand, net zoals bij
hun eerste ontmoeting in de trein), en als hij zijn ogen opent ontwaart hij Máša’ s pet
en haar uniform. Opvallend is dat in de beschrijving van de echte Máša bij dit bezoek
de kleur blauw niet genoemd wordt, terwijl het uniform van Máša wel blauw was. Het
meisje in het blauw dat als eerste binnenkwam is de onschuld zelf maar de echte Máša
draagt een uniform; zij behoort tot een andere wereld.
Per ongeluk gaat ze op zijn verwonde hand zitten, hij geeft een schreeuw en
via de pijnbeleving komen de herinneringsbeelden binnen: de rit per trein, de kamer
van Máša en de beeltenis van Jezus boven haar bed.
Een vreemd incident doet zich voor: een zwaargewonde patiënt wiens benen
geamputeerd zijn, komt bij uit zijn narcose, gooit een urinaal tegen de muur en Máša
krijgt de hele inhoud over zich heen. In de zonnestralen lijken de glassplinters op
barnsteen en het lelijke wordt schoonheid.9 Het lijkt een doop waarna een nieuw leven
begint en Máša een ander wordt. Nu is zij de troosteres die met haar sjaal zijn gezicht
droogt (vergelijk: de Bijbelse troosteres/ zondares Veronica), ze kust de man en ze
heeft nu niets meer weg van de verleidster of van de conductrice.
Tijdens het bezoek wordt, behalve bij de begroeting, niet gesproken. Bij het
afscheid zegt Máša ‘Adieu’. Dit was de eerste keer dat de man naar haar verlangde
om haar altijd bij zich te hebben, en er begint een gevoel op te komen van verlangen
naar leven; weer een wending!

3.1.5. Het vijfde hoofdstuk: Kaïn wordt schrijver
Hoewel het op het eerste gezicht niet zo lijkt, sluiten hoofdstuk vier en vijf wel op
elkaar aan. Hoofdstuk vier eindigde met het afscheid van Máša na het ziekenbezoek
en het volgende, vijfde, hoofdstuk wordt ingeleid met een uitnodiging aan de
hoofdpersoon voor een bezoek bij dr. Gall in het ziekenhuis.
De titel ‘Kaïn wordt schrijver’ valt daar vreemd tussenin. Het is des te meer
bevreemdend daar er tot nu toe nog geen aanwijzing was van literaire aspiraties van
9

De omslag in zijn tegendeel, zodat bijvoorbeeld hier in de tekst het lelijke schoonheid wordt, komt bij
Hrabal vaker voor. Zo ontleende Hrabal aforismen (gebouwd op een paradox) aan de filosoof Klíma,
en gebruikte die soms als motto zoals: ‘[…] de grondvesten vlogen in de lucht en de hoogste toppen
zakten het diepst.’ (Trouwpartijen 1996b, 5).

120

wie dan ook. Wellicht slaat de titel op een passage waarin de man bij het vertellen op
tilt raakt.10
In dit hoofdstuk komt een verrassende verandering in de man voor: het slechte
gevoel over zijn verleden is verzacht. De behandelende arts bezoekt hem vaker, maakt
dan een praatje en meestal vraagt hij en passant naar details over de zelfmoord. De
man schat deze vraag verkeerd in; in de veronderstelling dat de arts zijn ervaringen
kan gebruiken voor onderzoek geeft hij de arts een vertekend beeld, vertelt met
allerlei kronkels en verzint details om het geval interessanter te maken en zodoende
de arts te plezieren. Dat het verhaal niet klopt ligt niet aan de invloed van het
donorbloed (zoals hij vaak bij zichzelf zegt), maar hij doet het bewust, met opzet.
In het contact met de arts geeft de man een ander, nogal kleinburgerlijk beeld
van zichzelf dat naar zelfspot neigt. Hij vermaakt zich met het lezen van een suf
romannetje, begint te wennen aan het bloed van de drie brave burgers, en is, naar hij
zegt, van dit nieuwe leven gaan houden: ‘[…] a začínal se mi líbit ten klíčící život
[…]’ (Hrabal 1994a, 308) (‘[…] en ik ging al van dit nieuw ontkiemende leven
houden […]’) (r. 735).
Op een dag nodigt dokter Gall de man uit hem te bezoeken. Deze dacht in zijn
naïviteit dat hij uitgenodigd was ter ere van het heugelijke feit dat hij voor het eerst de
gang doorgelopen was, maar hierin vergiste hij zich. De arts verwisselt het verband en
neemt het moment te baat om over zijn eigen probleem te beginnen. Hij denkt dat de
man destijds geen reden tot zelfmoord had, terwijl de arts zelf levensmoe is en juist
een goede reden voor zelfmoord heeft. Desondanks zegt de dokter dat de zelfmoord in
zijn eigen geval een laffe oplossing zou zijn en daarom pijnigt hij zichzelf door te
blijven leven. De man realiseert zich dat hij dat hele proces en de zelfmoord achter de
rug heeft, voelt zich bevrijd, en begint dan in hoogdravende taal zijn filosofie uiteen te
zetten. Hij toont zich als een heel ander mens en ontpopt zich nu bij dr. Gall als een
redenaar. Hij propageert de zelfmoord als een hoogtepunt in het leven waarin ‘[…]
sebevražda se stane etickým i estetickým mĕřítkem, […]’ (Hrabal 1994a, 309) (‘[…]
de zelfmoord een ethische en esthetische maatstaf wordt, […]’) (r. 768-769). De mens
zal zijn eigen lot bestemmen dus ook zijn dood; hij zal God overstijgen, en ooit zal
God de mens aanbidden. Hij geeft voorbeelden van fantasievolle, artistieke,
10

In de oorspronkelijke Tsjechische tekst wordt de term literát gebruikt. Dit kan vertaald worden met
letterkundige of schrijver. De (moedertaal-) lezers die ik mijn vertaling heb laten zien kozen voor
schrijver.
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zelfmoorden die ingenieus bedacht zijn. Maar er klinkt ook ironie door, zoals in het
relaas over de zelfmoord van zijn neef, die zich, voorzien van een zak confetti, van de
kerktoren wierp en bij de landing een ware bloemenregen over zich heen kreeg. De
breedsprakigheid en ironie van de man slaan om in verbittering en dan krijgt de
zelfmoord de betekenis van een provocatie, als wraak van de mens op God, want
alleen door Zijn schepping te vernietigen kan de mens zich wreken. De man doet een
uitspraak met Bijbelse associatie: ‘[…] pouze tak pokoříme Boha a odčiníme tak hřích
našich prarodiču!’ (Hrabal 1994a, 310) (‘[…] alleen zo kunnen we God in de tang
nemen en zo de zonde van onze voorouders teniet doen!’) (r.827, 828). Hij roept
daarmee op tot verzet tegen God die bepaald had dat alle mensen geboren zouden
worden in erfzonde.
Na deze beweringen neemt de man gas terug. In gedachten verdedigt hij zijn
mislukte zelfmoordpoging door te stellen dat hij deze heeft gewaagd, maar dat de
bekroning van zijn daad hem buiten zijn wil is afgepakt. Hij is teleurgesteld over zijn
mislukte poging om bij zijn positieven te blijven tot het moment waarop de ziel het
lichaam zou verlaten (r. 809). Dit is een andere reden tot zelfmoord dan de wraak op
de erfzonde die hij eerder nog bepleitte, of de zelfmoord met reden om de grens van
de wil te ervaren zoals in het begin van het verhaal. De man gaat over deze zaken
heen en zegt dat zijn poging al lang geleden is ondernomen en daardoor kan hij er nu,
bij Gall, zo goed over praten. Hoewel het bloed van de donors hem schuw gemaakt
heeft, heeft het hem ook tot een goed verteller gemaakt. En hij voegt er bij zichzelf
aan toe dat het heel goed zou kunnen dat deze man (hijzelf) gesproken heeft over
iemand die mogelijk niet meer, of nog wel in leven is (r. 839-841). Deze laatste,
relativerende opmerking, laat zijn twijfel zien of hij nog wel dezelfde is als vroeger.
Na zijn tirade laat de man de arts alleen. Op zijn kamer kijkt hij vanaf zijn bed
naar het afscheid van het daglicht, het moment dat het al avond is (r. 850-851). Weer
maakt de verteller gebruik van het absolute, ultieme, nu-moment dat precies ligt in de
overgang van dag en nacht, om dat moment in relatie met het sterven te brengen; de
grens tussen leven en dood. De verteller geeft nu een variant, want het is niet het
moment van de overgang, het is geen schemering maar reeds avond, en het
sterfproces van Gall is al begonnen. Bij de man komt een stem op die hem
waarschuwt dat hij nog kan ingrijpen, maar de echte, waarachtige stem (r. 853) zegt
dat dit niet nodig is; de arts zal toch ooit zelfmoord plegen. Er zijn nu twee innerlijke
stemmen met elkaar in een dialoog verwikkeld , een ervan is de stem die hem, zoals
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dat vaker gebeurde, overheerst. Nu noemt hij die interveniërende stem zijn echte
stem.
Dan verschijnt Máša in een droombeeld. De man fantaseert over een burgerlijk
leven, werk, misschien een huwelijk, gelukkig zijn. Hij zegt dat hij al heel iemand
anders is (r. 858-859). Máša wordt geassocieerd met levenswens en toekomst.
De conciërge komt de man halen om het lichaam van de arts te identificeren,
zijn handen trillen en weer heeft hij een verschrikkelijk naar gevoel aan zijn lever (r.
868-869), alsof een vreemde een draad door zijn oren reeg (vergelijk r. 511). De arts
heeft een ludieke moord gepleegd; hij heeft zijn handen op zijn rug vastgebonden, en
zijn lichaam is verkoold. De man heeft een alibi, hij was op zijn kamer.
3.1.6. Het zesde hoofdstuk: Kaïn heeft zichzelf niet meer gevonden
De titel van hoofdstuk zes is toepasselijk; we kunnen ons een voorstelling maken van
de hoofdpersoon die na de mislukte zelfmoordpoging op zoek gaat naar zichzelf, maar
desalniettemin zichzelf niet meer gevonden heeft. De titel suggereert ook dat de man
niet meer de oude is. De tekst beantwoordt aan wat de titel belooft.
Het verhaal heeft een sprong gemaakt, de man is blijkbaar uit het ziekenhuis
ontslagen en loopt ontheemd en vervreemd van zichzelf op het Wencelausplein te
Praag. Hij ziet zijn evenbeeld voor het eerst terug in de weerspiegeling van de
etalageruiten; deze positionering is het uitgangspunt voor de weergave van
verbeeldingen in verdubbeling. De man ziet zichzelf in het voorbijlopen van de
etalages, dan staat hij stil, en op dat moment lijkt het alsof het angstige beven een
stralenkrans rondom zijn contouren doet trillen (r. 938). Hij weet niet zeker of hij nog
niet, of allang voorbijgelopen is. Hij is bang dat er in hem iets zo erg in disharmonie
is dat hij niet eens zijn eigen identiteit wil vaststellen. Hij kijkt nog eens en zegt ‘Byl
jsem to já, ale i ted’ jsem se nepoznal.’ (Hrabal 1994a, 313) (‘Ik was het, maar nu nog
herkende ik mijzelf niet.’) (r. 943). En eigenlijk hoopt hij dat hij het niet is.
Wanneer de man, in het stilstaan in de spiegel kijkt, twijfelt hij aan zichzelf;
tijdens zijn ziekenhuisverblijf is hij sterk vermagerd en heeft hij, tot zijn ontzetting,
een ander uiterlijk gekregen. Hij vraagt zich af of zijn ziel nog dezelfde is; of zijn
innerlijk en uiterlijk nog bij elkaar passen. Hij controleert met proefjes, door gebaren
te maken in de spiegeling van de etalageruiten, of dat lichaam wel zijn lichaam is.
Wanneer hij de realiteit bevestigd ziet dat hij echt de persoon in het spiegelbeeld is, is
hij diep teleurgesteld.
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Net op zijn dieptepunt duikt Máša onverwachts op. Zij is weliswaar het
signaal of teken van zijn oude leven, maar nu niet meer als verleidster met diabolische
trekken. Máša verschijnt als in een visioen, in een etalage achter de naaimachine, als
een nijvere huisvrouw, mogelijk zijn toekomstbeeld. De man heeft weer moed om te
leven, maar geeft daar toch weer een andere draai aan:

Bude nutno všechno doplnit protože se musí žít, když není důvod nežít. A tedy
co nejpříjemnĕji (Hrabal 1994a, 314).

Ik zou dat allemaal weer moeten inhalen, want het leven moet geleefd worden
als er geen reden is om niet te leven. En dan maar zo aangenaam mogelijk (r.
985-987).

Wanneer hij net weer een beetje de balans teruggevonden heeft en ‘ja’ tegen de
toekomst durft te zeggen, komt hij een brandweerman tegen met op zijn hoofd een
koperen helm, waarin de man weerspiegeld wordt. De brandweerman heeft net zoals
de metselaar in het pension een allesziende blik en is net als de metselaar een
verdubbeling van God. Deze Hercules confronteert de man met zijn verleden en
maakt hem ervan bewust dat het verleden, ofwel de zelfmoord, een stempel op zijn
toekomst zal blijven drukken. De man zal altijd weer in zijn bloederig bad
teruggeworpen worden en het litteken op zijn pols (r. 1021-1022) zal hem blijvend
aan zijn daad herinneren. Hij zal moeten leven in de paradoxale tegenstelling; met een
nieuwe ziel (het donorbloed heeft zijn geest beïnvloed) in een oud lijf, of met zijn
eigen oude ziel in een nieuw lijf (ververst door het donorbloed). De man komt daar
niet uit.
In dit hoofdstuk komen de herhalingen veelvuldig en op diverse manieren
voor, zoals de spiegelbeelden met de hoofdpersoon, en de herhaling van de
tijdsverbeelding van tijd in vluchtigheid en het ongrijpbare moment van nu. Wanneer
hij voorbij de spiegel loopt en erin kijkt, weet hij niet of hij al voorbij is of niet. Dit
beeld correspondeert met de vertrekscène waar de man zich afvraagt of het nog dag of
al nacht is, of zoals in de zelfmoordscène: leef ik nog of ben ik al dood? Dan komt de
twijfel aan de grijpbaarheid van het nu-moment weer terug.
Ook komen steeds frequenter woorden voor die bij herhaling een signaal
afgeven: de pols als verbeelding van het onuitwisbare verleden, de badkuip als
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verwijzing naar de zelfmoord. Het bloed van de drie donors begint een begrip te
worden en krijgt de connotatie van de ingreep die tegen zijn wil plaats vond, of van
infiltratie van burgerlijk geluk. Máša maakt alweer een ommezwaai, nu van
verleidster naar huwelijksideaal. Of het ideaal sterk is wordt verzwakt door zijn
uitspraak (zie boven) als er geen reden is om niet te leven, moet het leven geleefd
worden en dan maar zo aangenaam mogelijk.
3.1.7. Het zevende hoofdstuk. Kaïn is een slecht teken
De titel van het zevende hoofdstuk klinkt vreemd: kan een mens een teken zijn, en
waarvan dan? Is hij een voorteken, herkenningsteken, een waarschuwingsteken, een
baken?
Dit hoofdstuk is in onderverdeeld in drie alinea’s die parallel lopen met de
indeling naar inhoud: de weg naar het werk, de terugkomst op het werk, en de laatste
alinea waarin de hoofdpersoon zich bewust wordt van de oorlogssituatie.
Even verrassend als de titel is de eerste alinea van het hoofdstuk. Het verhaal
maakt een sprong: in hoofdstuk zes was de man pas uit het ziekenhuis ontslagen en
doolde hij als een vreemde rond, nu in hoofdstuk zeven is hij al een eind op weg met
zijn herstel ‘Vážil jsem sedmdesát osm kilogramů […]’ (Hrabal 1994a, 315) (‘Ik
woog achtenzeventig kilo […]’) (r. 1032-1033). Het leven is fris en nieuw, het is
voorjaar, april, het is omstreeks Paastijd. Hij is met de fiets onderweg naar zijn eerste
werkdag.
Onverwacht nadert hij een veldkapelletje met het kruisbeeld van Jezus. De
man kijkt nu met andere ogen naar de Jezusfiguur. De lijdende Christus wordt op
ironische wijze voorgesteld als een voorwerp: hij hangt daar maar en kan toch niets
terugdoen ook al zou je hem een klap geven. Bij de spijkers druipt het roestwater naar
beneden. Een of andere brave meester schilder heeft hem een soort zwembroek in
nationale kleur opgeschilderd dat van verre als een baken (teken?) oplicht. Jezus is nu
niet meer de gekruisigde of het alter-ego van de man, hij is een kruisbeeld.
In de tweede alinea keert de hoofdpersoon na zijn ziekteperiode, gewoon zoals
iedereen dat zou doen, terug op zijn werk. Toch is het anders. Hij lijkt wel dezelfde te
zijn als weleer, maar door zijn deels zichtbare litteken is hij een soort kermisattractie
geworden, iemand die een stunt uithaalde waarvan het bewijs zichtbaar is op zijn pols.
De collega’s zeggen niets over het voorval, maar menigeen vraagt, of vraagt zich af,
of hij wel beter is. Ook de reizigers zeggen niets maar uit hun blik begrijpt de man dat
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ze hem zien als een moordenaar, ‘[…] muž se stříkajícím zápěstím!’ (Hrabal 1994a,
316) (‘[…] de man met de spuitende pols!’) (r. 1110). Hij twijfelt aan zichzelf: ben ik
een held of een lafaard? Misschien is dit het slechte teken uit de titel?
En weer, als de man op een dieptepunt is, verschijnt Máša onverwachts, zoals
ze opdook bij de flauwgevallen fruitvrouw (in het tweede hoofdstuk), het
ziekenhuisbezoek (derde hoofdstuk), in de etalageruit (zesde hoofdstuk). Het is niet
zeker of ze echt verschijnt, het lijkt een visioen. Nu weer is ze de verleidster: ze roept
de man toe met een lieve stem: ‘Pane výpravčí!’ (Hrabal 1994a, 317) (Meneer de
treindienstleider!’) (r. 1116), ze heeft kuiltjes in haar wangen en een schoon gummi
boordje om. Máša staat half in de trein, ze houdt zich met haar rechterhand aan een
ijzeren stang vast en met haar linkerhand biedt ze de man een appel aan. De appel,
symbool van liefde en verleiding, roept ook een associatie op met de boomgaard van
de oude vrouw, en met de bijbel, met Eva, de verleiding in het aards paradijs, de
erfzonde.
Máša verdwijnt met de trein in de kromming van een bocht, de kromme lijn
geeft een onbestemd gevoel, je kunt het traject niet overzien. Máša’s verdwijnen in
het niets is mysterieus, roept vragen op. Máša duikt altijd onverwacht op en verdwijnt
op een vreemde manier. Afscheid geeft dan, net zoals in deze scène, geen perspectief
op een weerzien.
De rol van Máša is gekenmerkt door haar grillige verschijnen waarbij ze
steeds anders is. De scènes met Máša zijn meestal gekleurd door geheimzinnigheid,
en zijn op een of andere manier verbonden met de dood. Ze maakt een mysterieuze
indruk door haar zwijgen, haar plotselinge komst en verdwijnen, en het is niet zeker
of ze het echt is of een visioen. Máša heeft affiniteit met de dood; de drang om de
man te bezitten vinden we terug in het aan elkaar plakken van hun beider
kinderfoto’s, haar dwingende manier om de man mee te nemen naar haar flat, haar
verleiding, de blauwe ader op haar grijparmen. Ze wil ze allebei, de man en de dood.
Dat zij aangetrokken wordt door de dood is voelbaar in de inrichting van haar flat: de
opgezette marter met een vogeltje in zijn bek, de prent van Jezus Christus met
bloedend hart boven haar bed. Alhoewel Máša dat niet zal weten heeft ook de vijfde
verdieping, waar zij woont, een relatie met dood en zelfmoord. Doordat ze zich in
haar optreden herhaaldelijk anders voordoet, krijgt Máša een rol in het verhaal met
vragen. Dat haar rol toch van belang is, is opmerkelijk omdat ze maar af en toe
aanwezig is en nauwelijks spreekt.
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De man is betoverd door haar glimlach en ziet daar doorheen weer de wereld
om zich heen. Hij zegt dat hij zich nu voor het eerst realiseert dat het oorlog is (r.
1128). Deze opmerking klopt niet helemaal, want op weg naar het pension deed de
kou in de trein hem beseffen dat het oorlog was (r. 90-93), in Praag merkte hij de
oorlogsverduisteringen op in de huizen en straten (r. 320), ook in de kamer van Máša
was oorlogsverduistering aangebracht (r. 392).

3.1.8. Het achtste hoofdstuk: Kaïn is bang
In het vorige hoofdstuk werd de terugkeer naar zijn werk van de hoofdpersoon
beschreven. Dit, het achtste hoofdstuk, maakt een sprong naar de tijd waarin de man
al midden in de arbeidssituatie is. De angstsituatie van de gijzeling komt later via een
onverwachte wending het verhaal binnen.
Het nieuwe hoofdstuk valt midden in de handeling:

Řekli mi, abych zase sloužil, a stál jsem tedy u kolejni, […] (Hrabal 1994a,
317).
Ze zeiden dat ik weer dienst moest draaien en dus stond ik bij de rails, […]
(r. 1132-1133).

‘Ze’ zijn blijkbaar zijn collega’s, die het voor het zeggen hebben. Met deze zin begint
zich langzaamaan een proces van een afbrokkelend gevoel van eigenwaarde af te
tekenen. Dat wordt nog duidelijker in de beschrijving van de werksituatie aan het
spoor waar het personeel zich in dienst moet stellen van de passerende, vijandige
Duitse soldaten. De verteller noemt zich een vazal, een lijfeigene, die tegen zijn zin in
de vijand moet bedienen. De man verzet zich niet, hij laat het initiatief daartoe over
aan de ander. Hij is er niet zeker van of hij dan met het verzet mee zou doen, maar,
denkt hij bij zichzelf, hij zou dan wel de keuze hebben om het niet te doen.
De eigenwaarde daalt nog meer als zijn collega’s hem bevelen mee te werken
bij een partizanenactie; hij zal moeten helpen bij het laten ontsporen van een Duits
militair transport. Hij krijgt van de saboteurs de raad om er tijdig tussenuit te knijpen;
als het gevaar dan ook echt nadert zegt een innerlijke stem dat hij moet gaan. De man
neemt een infantiele houding aan; hij zal niet weglopen omdat hij daarvoor geen
opdracht heeft van de spoorwegdirectie. Uiteindelijk gaat hij toch het perron op om de
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trein met eigen ogen te volgen. Als de Duitse locomotief halt houdt bij de onklaar
gemaakte spoorrails valt de verdenking van de Duitse soldaten op de man, hij wordt
gearresteerd, en vermoedelijk ter dood veroordeeld. ‘A stával jsem se nulou’ (Hrabal
1994a, 319) (‘En ik werd een nul’) (r. 1227).
Het litteken op de pols van de man is voor de Duitse kapitein (die zelf een
litteken op zijn gezicht heeft) een teken (!) van solidariteitsgevoel dat welhaast
overgaat in broederschap. Die solidariteit is echter gebaseerd op het eigenbelang van
de kapitein. Ter compensatie van zijn oorlogsmisdaden zal hij de gegijzelde vrijlaten
in ruil voor later, een plek in de hemel. Het proces verloopt woordeloos. In gedachten
noemt de man de kapitein Satan, engel en God, hij die hem zijn leven schonk en
daarmee komt de kapitein ook in het rijtje van de goden, de metselaar en de
brandweer.
In de man vindt, onder invloed van de angst, een ommekeer plaats van
doodsverlangen naar het verlangen om te leven. De man weet niet of hij zich een held
of een lafaard kan noemen en of hij bij de sabotage schuldig of onschuldig was. Maar
als hij de trein verlaat geeft het bloed van de drie donors hem een euforisch gevoel;
het donorbloed betekent nu geluk.

3.1.9. Het negende hoofdstuk: Kaïn gaat trouwen
De titel geeft de indruk dat de hoofdpersoon en Máša eindelijk tot het besluit
gekomen zijn om een huwelijk aan te gaan. Er zijn echter geen aanwijzingen tot een
concreet plan zoals de titel misschien wel suggereert. In het begin van het hoofdstuk
uit de man alleen maar de wens om te trouwen. Het overgrote deel van dit hoofdstuk
is gewijd aan het voorval waarbij de man aan zijn eind komt.
Het negende hoofdstuk bestaat uit slechts twee alinea’s, waarvan de eerste
heel lang is, en de tweede, waarin een beschrijving van de laatste ogenblikken van de
hoofdpersoon, heel kort is. In de eerste alinea kunnen, inhoudelijk gezien, vier delen
worden onderscheiden.

In het eerste deel (r. 1320-1368) stelt de hoofdfiguur zich de vraag of hij wel de vrije
keuze had in de twee doodssituaties van het bad en de trein. In het bad wenste hij de
dood en was hij vrij, maar de situatie in de trein was anders. De man legt aan zichzelf
uit dat hij op de trein niet voor de dood had gekozen want toen de dood toch naderbij
kwam werd hij angstig en smeekte hij om te kunnen blijven leven. Daarop betwijfelt
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hij zijn positie en besluit dat hij onvrij was. Dit voorval brengt hem tot twijfel of hij
destijds in het bad dan echt wel vrij was geweest (r. 1338-1339). Dan verschijnt Jezus
in zijn gedachten:

Ne jak já, ale jak vůle boží se stane! Ano, modli se, modli se, připravuj se tak,
abys pochopil a přijal to, co se stát musí! Bud’ tedy svoboden! (Hrabal 1994a,
322).

Niet zoals ik wil maar Gods wil zal geschieden! Ja bid, bid, bereid je zo voor
om dat wat gebeuren moet te begrijpen en te aanvaarden! Wees dus vrij! (r.
1348-1350).

De uitspraak van Jezus lijkt dubbelzinnig en hypocriet, of is op zijn minst
tegenstrijdig, want Hij zegt wel: doe wat God wil dan kun je vrij zijn, maar van de
hoofdpersoon weten we dat hij denkt dat juist Hij, Jezus, Gods wil naar zijn hand
zette, en via de kruisdood zelfmoord pleegde; Hij verschool zich achter een
schijnhouding. Dat Jezus de man aanraadt om Gods wil te volgen komt vreemd over.
Een andere mogelijkheid is dat Jezus bedoelt: doe maar wat God wil, dan heb je geen
last van Hem en kun je je eigen weg gaan. Het lijkt nu dat de man na deze uiting
anders is gaan denken over Jezus en Jezus’ dood. Hij voelt een zekere opluchting,
want hij zegt dat hij tegen niemand ook maar enige gram heeft, en Jezus wordt hem
sympathiek: Jezus was ook maar een mens en deed wat Hij kon. Voor de man zelf
zijn de dingen nu ook eenmaal zo verlopen, maar hij heeft ervaren, dat toen hij in het
bad zat, hij heel wat dingen had kunnen doen behalve niet in het bad zitten. Met
andere woorden het lot, God beslist, de mens is machteloos en moet er maar iets van
maken.
In het tweede deel (r. 1368-1393) gaat de tekst, zonder overgang, over naar de
reis van de man naar zijn ouderlijk huis. Máša zal komen, hij zal zijn bruid aan zijn
ouders voorstellen en de bruiloft regelen. De man beschrijft zijn thuisreis met
allegorische beelden: op het kruispunt staat een wachter die posteert bij twee
bruidegoms, die aan het kruis (Jezus Christus) en hijzelf. Boven hen klapwiekt (‘[…]
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ta bílá perut’ svatby […]’ (Hrabal 1994a, 323) (‘[…] de witte vleugel11 van de bruiloft
[…]’) (r. 1387), die de dood symboliseert, en verbindt met de bruiloft. Het tafereel
zou de betekenis kunnen hebben van God als wachter op het kruispunt (als zinnebeeld
van beslissen, keuze maken) waar de twee bruidegoms hun richting moeten kiezen.
De witte vleugel gaat hen voor, wijst de weg naar de bestemming van de bruiloft c.q.
de dood. Máša zou gezien kunnen worden als de bruid des doods.
Het valt op, dat nu de man en Jezus beide bruidegoms zijn, er iets veranderd is
in hun relatie; Jezus en de man lijken elkaars gelijken te zijn.

In het derde deel (r.1394-1468) komt de man midden in de chaos van de oorlog
terecht, het slagveld met doden en gewonden. De witte vleugel van zijn bruiloft
vergezelt hem. Hij komt uit bij een zwaar gewonde Duitse soldaat. Het lot wil dat de
hoofdpersoon, die in de zelfdoding faalde, of anders gezegd aan wie de dood werd
ontnomen, nu de soldaat moet doden. De man heeft geen andere keus dan, paradoxaal
genoeg uit vrije wil, de soldaat met een schot uit zijn lijden te verlossen. In dit stukje
korte tekst komt vooral de grilligheid naar voren van het lot (wil Gods) dat beslist
over vrijheid van keuze en wil van de personages. Wie de dood wenst bereikt dat doel
niet, en andersom wie het leven wenst vindt de dood.

In het vierde deel (r.1468-1532) probeert de hoofdpersoon het voorval met de soldaat
uit zijn hoofd te zetten en aan Máša te denken. Dat lukt hem niet. Dit laatste deel staat
vol met overwegingen van de man of hij al of niet een vrije keuze had tot de dood, en
met vergelijkingen met Jezus. Deze reflecties zijn suggererend en worden ook weer
gerelativeerd; ze zijn niet transparant en het is moeilijk te zeggen wat nu de
definitieve en laatste gedachte in deze reflecties van de hoofdpersoon is.
Op de fiets, rijdend over het oorlogsterrein, overpeinst de man zijn levensloop
en in metaforen legt hij zijn voorbestemd-zijn uit. Zo wordt hij in zijn verbeelding
voorafgegaan door een schaduw die hem waarschuwt om terug te keren, maar hij
fietst zonder te willen, mechanisch, verder: ‘Že celý život včetně té vany i mašiny
jsem na nic jiného nežil než pro tuto těsnou cestu’ (Hrabal 1994a, 325) (‘Dat ik mijn
hele leven, dat bad en de locomotief inbegrepen, voor niets anders geleefd had dan
voor deze smalle weg’) (r. 1472-1473).
11
De vleugel zou ook kunnen verwijzen naar de H. Geest; de duif staat als symbool voor de H. Geest.
De H. Geest maakt deel uit van het H. Drievuldigheid: God de Vader, God de Zoon en de H. Geest.
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Hij komt midden in een transport van krijgsgevangenen terecht en in de chaos
wordt hij bij toeval getroffen door een kogel, die eigenlijk voor een ander bestemd
was. Hij wordt dodelijk verwond en in eenzaamheid herinnert hij zich de
zelfmoordpoging in het bad als lieflijk en zoet.
Jezus verschijnt in zijn gedachten, maar Hij zou hem niet kunnen troosten en
sowieso zou Hij geen gehoor vinden bij de Vader. ‘Já k tobě bych hluše mluvil, a ty s
toutéž hluchostí bys šel k hluchému Otci’ (Hrabal 1994a, 326) (‘Ik zou als een dove
tot Jou [Jezus] spreken en met dezelfde doofheid zou Jij naar Jouw dove Vader gaan’)
(r. 1515-1517).
In een soort belijdenis zegt hij dat hij in Jezus gelooft als in een mens van
vlees en bloed, die onschuldig leed, wat hij eigenlijk niet gewild had: ‘Ne jak Tvá
vůle, ale ….’ (Hrabal 1994a, 326) (‘Het was niet Jouw wil, maar …’) (r. 1521-1522).
De gedachtenpuntjes geven een bedenking aan en suggereren dat de kruisdood
eigenlijk niet Jezus’ wens was; dat Jezus liever, als een gewoon mens, zelf zijn keuzes
had willen maken:

I já jsem se chtĕl tĕšit ze života, chtĕl jsem mít Mášu a atakdále, ale dým mé
obĕti jde dolů (Hrabal 1994a, 326).

Ook ik had van het leven willen genieten, had wilde Máša enzovoort, maar de
rook van mijn offergave sloeg neer (r. 1523-1524).

De man geef de indruk zijn dood te betreuren en dat hij liever met Máša had willen
trouwen. Deze dood bij toeval geeft hem het gevoel weer afgewezen te worden, maar
nu gaat het om een afwijzing van zijn wens tot leven. Het beeld van de neerslaande
rook slaat op de afwijzing van Kaïns offer.
Op het allerlaatste moment van het leven van de man wordt het beeld van de
neerslaande rook herhaald:

A dým mé oběti se ploužil u samé země. (p. 326)
En de rook van mijn offergave trok vlak boven de aarde voorbij.’ (r. 1536).

De ‘Legende’ die begon met een vertrek, eindigt zonder aankomst. De aanvankelijk
geplande reisbestemming, de dood, is wel bereikt, maar ongewild. Er is geen bruiloft,
131

geen zelfmoord (het afgewezen offer). In feite is er niets gelukt, noch de dood, noch
het leven.

3.2. Het ‘P.S.’
De ‘Legende’ wordt besloten met een ‘P.S.’ (Hrabal 1994k). In dit ‘P.S.’ is geen
ontwikkeling van het verhaal (de fabel) aan te wijzen en in dat opzicht hoort het dus
niet bij de hoofdstukken. Het ‘P.S.’ geeft eerder informatie over het werk. De verteller
van het ‘P.S.’ verwijst naar de Bijbelse bronnen, het verhaal van Kaïn, en naar de
invloed van vroeger werk van de auteur. Het ‘P.S.’ bevat verwijzingen naar de
vertelinstantie (die in de ‘Legende’ gecompliceerd is), naar de inbreng van de auteur
en de mogelijke vermenging van vertelinstanties, naar een relatie van Hrabal en de
hoofdfiguur en van Hrabal en de Bijbelse Kain. In het volgend hoofdstuk ga ik nader
in op de vertelsituaties.

3.3. Conclusie
Op de vraag naar wat er in de ‘Legende’ gebeurt, is de inhoud kortweg in een enkele
zin weer te geven. De hoofdpersoon doet een mislukte zelfmoordpoging en wordt
later per toeval gedood. Moeilijker is het een antwoord te geven op de vraag waarover
het verhaal precies gaat. De titel ‘Legende over Kaïn’ roept een zekere spanning op
omdat Kaïn als personage niet voorkomt. Die spanning blijft bestaan doordat alle
hoofdstuktitels de naam weer in herinnering brengen. De titels van de hoofdstukken
samen leveren geen eenheid op.
De structuur van de hoofdstukken geeft weinig houvast, het is door de
stagnaties (verdichtingen, belangrijke feiten niet vermelden, de hoofdstukken sluiten
niet altijd aan) moeilijk om een lijn in het verhaal aan te geven.
De hoofdstukken zijn verdeeld in kleine delen die weer later, in een ander
hoofdstuk worden opgepakt, er komen uitweidingen voor van voorvallen, en soms
verschijnt een verhaal in een verhaal. De titel verwijst vaak naar zo een deel van het
hoofdstuk, en dat hoeft niet het deel te zijn dat de meeste aandacht trekt. Het lijkt of
de titels naderhand zijn toegevoegd.
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3.3.1. Herhaling en losmaking
In de tekst wordt voortdurend gebruik gemaakt van herhalingen. Deze komen op
verschillende manieren voor. De naam Kaïn komt in alle titels voor; de titels hebben
de stereotype vorm van een zin met een korte mededeling; het subject Kaïn staat
vooraan. Er komen een aantal lexicale herhalingen voor zoals: het bad, de trein, de
pols, het donorbloed; deze woorden worden als het ware los gespeeld van hun
oorspronkelijke betekenis en gaan hun eigen leven leiden, in het bijzonder doordat ze
verbonden worden met de zelfmoord. Rond de termen zelf ontstaat een eigen
betekenisveld zo verwijst bijvoorbeeld de pols naar het verleden, de zelfmoord, en
naar getekend zijn in de toekomst, zo verbindt het bloed met nieuw leven, maar ook
met burgerlijkheid.
Verdubbeling en dubbelheid zijn op zich al herhalingen en komen als zodanig
ook nog in herhaling voor. De personages komen herhaaldelijk voor in een
verbeelding van dubbelheid (in de zin van samenvallen met) en van verdubbeling (het
idool, spiegelbeeld). Soms is er sprake van dubbelheid en verdubbeling: de
hoofdpersoon spiegelt zich aan Jezus op de prent (verdubbeling) maar identificeert
zich ook met Jezus (dubbelheid). De hoofdpersoon denkt, voelt alsof hij Jezus is, kan
in het hoofd van Jezus kijken. In een dergelijke situatie kan de verteller uitspraken
doen terwijl het vaag is wie er spreekt, en de uitspraak kan dubbelzinnig zijn. Dit
gebeurt ook in het geval van de tweede stem (in de dialoog tussen de hoofdpersoon en
de lokettiste, of de fruitvrouw).
Verdubbelingen komen voor in series: God, de kapitein, de metselaar, de
brandweerman. Máša kent meerdere verdubbelingen: zij is de conductrice, de
vermoedelijke redster, verleidster, de bruid, de troosteres, en komt voor als
visioenbeeld. Eigenlijk komen we niet te weten wie Máša is.
Verdubbeling, dubbelheid als het zich identificeren met een ander of zijn in
dualiteit, en dubbelzinnigheid zijn de meest karakteristieke vormen van herhaling in
de ‘Legende’. De genoemde herhalingen geven in de ‘Legende’, meer dan een
indeling in hoofdstukken, een structuur aan het verhaal. Herhalingen geven
herkenningen en hebben daardoor een verbindende functie en houden de tekst samen.
De herhaling, waarbij een feit of beschrijving in een nieuwe context wordt
geplaatst en daarmee een nieuwe betekenis krijgt, is een belangrijk gegeven voor de
ontwikkelingen in de tekst en de uiteenzetting van dit niet gemakkelijk te
interpreteren verhaal.
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Hoofdstuk 4
De verteller

4.0. Inleiding
De auteur Hrabal was vooral een verhalenverteller. Door zijn manier van vertellen en
de keuze van zijn onderwerpen was, en is, zijn werk nog steeds geliefd bij een breed
publiek in Tsjechië en ver daarbuiten. Zijn vertelwijze met volkse ondertoon, zijn
thema’s uit het dagelijkse leven, zijn frequente bezoeken aan de kroeg: dit alles bij
elkaar geeft een gevoel van vertrouwdheid. Veel lezers menen de persoon Hrabal in
de teksten te zien, hoewel hij vaak verkondigde dat wat hij schreef fictie is.
Ovšem největší frajer jsem na vylhávání situací, ve kterých jsem nikdy nebyl,
předstírání, že jsem četl knihy, které jsem nikdy nečetl […] (Hrabal 2000,
237).
Verder ben ik een meester in het leugenachtig verzinnen van situaties waar ik
zelf nooit in heb verkeerd, in het veinzen dat ik boeken heb gelezen die ik
nooit heb gelezen […] (Hrabal 2007b, 10).

Doordat Hrabal dikwijls een ik-verteller het verhaal laat doen, lijkt het of hij in zijn
teksten zelf aan het woord is; auteur en verteller vallen echter niet samen. Een ikverteller, en dat is ook zo bij de ik-verteller van Hrabal, dient in feite als masker voor
de auteur. Zo’n masker kan overeenkomsten met de gemaskerde tonen, maar daar ook
sterk van verschillen, het biedt de mogelijkheid om zich erachter te verstoppen en
anders te doen of te denken dan wat het masker pretendeert of lijkt uit te drukken. De
mate van overeenkomst kan van belang zijn voor de interpretatie van een verhaal.

4.1. Auteur en verteller
Verteltechnisch moet er altijd een onderscheid gemaakt worden tussen de auteur
buiten de tekst (de ‘schrijver’ van vlees en bloed, zoals in ons geval Hrabal) en de
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verteller van een verhaal of roman die als vertelinstantie deel heeft aan het realiseren
van de tekst.
In Elemente der Narratologie (Schmid 2008) geeft Schmid in twee schema’s
een beeld van de verhouding tussen auteur en verteller, te weten: ‘Het schema van de
dubbelstructuur van de communicatie in de literaire vertelling’ en ‘Het schema van de
niveaus in het communicatieproces’ (Schmid 2008, 42, 43).
In het eerste schema laat hij zien hoe, en waardoor, de auteur en de verteller
zich in het communicatieproces (dat zich afspeelt tussen zender en ontvanger, de
auteur en de lezer), tot elkaar verhouden. (Schmid 2008, 42).

Dit schema toont het door omcirkeling gesloten communicatieveld van de verteller
wiens product, de Erzaehlte Welt [vertelde wereld] gerealiseerd wordt door het
Erzaehlen [vertellen]. De verteller staat door het vertellen in relatie met de adressaat.
Dit hele complex van de verteller staat in dienst van de Dargestellte Welt [verbeelde
wereld] van de auteur die voortkomt uit het Darstellen [zijn creatieve denken], het
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idee dat hij bedacht om aan de adressaat door te geven via de vertellerscommunicatie.
Het schema laat dus zien hoe auteur en verteller, ieder vanuit zijn eigen werkgebied,
samenwerken in de communicatie met de adressaat.
In het tweede schema (Schmid 2008, 44) wordt de auteur ook de concrete
auteur genoemd; hij bevindt zich aan de buitenkant van het veld waarin de
communicatieniveaus van het literaire werk aangebracht zijn. De abstracte auteur,
(die ook de organisator, werkimmanent auteur, geconcipieerde auteur, implied author,
of bewustzijn van de tekst genoemd wordt) bevindt zich binnen het ‘literaire werk’ of
tekst.
De verteller, de fictieve verteller, (de ik-verteller in de ‘Legende’) is de
instantie die wat de auteur bedacht heeft (de verbeelde wereld) met woorden en
handelingen weergeeft en overbrengt naar de fictieve lezer; dat resulteert in de
vertelde wereld. Beiden, abstracte auteur en verteller, hebben tot doel het verhaal van
de concrete auteur naar de adressaat te brengen, maar hebben daarin hun specifieke
taak. Dat wordt duidelijk in het tweede schema hieronder.

In het kader van mijn onderzoek is, naast de verteller, vooral de concrete en abstracte
auteur van belang en daarom wil ik daar meer aandacht aan schenken.
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De abstracte auteur die zich binnen het kader van het Literarisches Werk
[literaire werk] bevindt, richt zich op de veronderstelde adressaat en de in voorstelling
aanwezige recipiënt in hetzelfde kader van het literaire werk. Deze auteur heeft
binnen de literaire realisering van het werk zijn eigen specifieke taak om
verbeeldingen en ontwikkelingen te sturen, te manoeuvreren. Om zaken die niet
expliciet of logisch zijn een begrijpelijk of aanvaardbaar deel te laten zijn van de
tekst.
De concrete auteur die buiten het blok van de kaders staat richt zich op de
concrete lezer. De uiteindelijke communicatie verloopt vanaf de concrete auteur naar
de adressaat of recipiënt (de concrete lezer) die aan de overzijde van het blok van
kaders, aan de buitenkant van het literaire werk, gepositioneerd is.
Interessanter is de plaats van de abstracte auteur die naast, maar gescheiden
van de concrete auteur, en binnen zijn eigen werkgebied (het kader van het literaire
werk) staat. Naast de concrete auteur buiten, met daarnaast de abstracte auteur binnen
het literaire werk of tekst, staat de fictieve verteller in het kader van de verbeelde
wereld. De abstracte auteur heeft niet direct zichtbaar met de fictieve verteller te
maken maar organiseert op de achtergrond wel de acties van, en de zaken rondom de
fictieve verteller die ook een personage kan zijn. De fictieve verteller vertelt en kan
deel uitmaken van het vertelde.
De abstracte auteur delegeert en organiseert de fictieve verteller (in de
‘Legende’ de ik-verteller) die het verhaal van de concrete auteur moet verbeelden en
weergeven. De fictieve verteller verwezenlijkt samen met de figuren of personages
het verhaal in de vertelde en Zitierte Welt [geciteerde wereld]. In de ‘Legende’ valt
die fictieve (ik-) verteller samen met de hoofdpersoon.
Schmid laat hier nog eens duidelijk zien dat de concrete auteur als mens
(Hrabal), bedenker van het verhaal, buiten de interne sturing, de organisatie, de
manipulatie staat, en dat de abstracte auteur, de regelaar of de instantie is die de
fictieve verteller aanstuurt, personages opvoert en laat acteren. De abstracte auteur
manoeuvreert, bedenkt strategieën achter de schermen, is verantwoordelijk voor de
voorstellingswereld die ontstaat via expliciete voorstellingen van de verteller.
Ook laat Schmid zien dat de concrete auteur en de abstracte auteur onafhankelijk van
elkaar opereren, dat elk zijn eigen domein heeft, maar dat ze wel met hetzelfde, de
uiteindelijke tekst bezig zijn.
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Net zoals in de meeste van zijn werken, voert Hrabal autobiografische
elementen en herkenningspunten de ‘Legende’ binnen en daarmee zet hij een spoor
uit naar zichzelf. Dit heeft consequenties voor de betekenis van het verhaal. In deze
context is de discussie tussen Schmid en Weststeijn interessant. In zijn artikel ‘Author
and Implied Author. Some Notes on the Author in the Text’ pleit Weststeijn voor het
maken van een onderscheid tussen ‘implied author’ en ‘author in the text’ (de
abstracte auteur en de auteur in de tekst) (Weststeijn 1984, 553-568). Bij de ‘author in
the tekst’ gaat het om de concrete auteur in de tekst, en niet om ‘een constructie van
biografische speculatie’ zoals Schmid in zijn kritiek op Weststeijns artikel suggereert
(Schmid 2008, 58). Naar mijn mening is het vaststellen van de ‘auteur in de tekst’ niet
bedoeld om een exploratie van het leven van de auteur te geven, of de tekst uit te
leggen aan de hand van biografische feiten, maar om biografische elementen in de
tekst vruchtbaar te laten zijn om nieuwe betekenissen te laten ontstaan. Anders
gezegd: er is een relatie van de concrete auteur met bepaalde elementen in de tekst, en
die kunnen van belang zijn voor de interpretatie.
Ik zal de driedeling hanteren van: de ‘concrete auteur,’ de ‘implied author’
(abstracte auteur, technisch verantwoordelijk, en als het bewustzijn van de tekst), en
de ‘author in the text’ .
4.2. Wie is de verteller in de ‘Legende?’
4.2.1. De technische verteller
De ‘Legende over Kaïn’ is, zoals de meeste werken van Hrabal, geschreven in de ikvorm. Over het algemeen gaan verhalen of romans met een ik-verteller die over
zichzelf vertelt (dat geldt ook voor de ‘Legende’), over een periode uit het leven van
de verteller of over iets wat vroeger met hem gebeurd is. Er is dus een ‘vertellend ik’
die zijn verleden tot leven brengt en weergeeft via een ‘belevend ik’, ook wel
‘naderhand belevend ik’ genoemd.1 Het verhaal wordt verteld in de tijdsvorm van het
episch preteritum.
Kenmerkend is het tijdsverschil tussen het moment van beleven en vertellen.
In de ‘Legende’ is de afstand tussen het tijdstip waarop het personage beleeft en de
verteller vertelt, kort tot heel kort. In het begin van het verhaal vertrekt de
hoofdpersoon/ ik-verteller in de herfst (hij pookt in een hoop verdorde bladeren, het is

1

Zie Bronzwaer 1977, 232.
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koud in de trein) en het verhaal eindigt in het voorjaar (begin april, Paastijd; net als
het paasverhaal eindigt de ‘Legende’ met een offer). Niet alleen de tijdspanne van het
hele verhaal is kort maar ook het denken, vertellen en handelen van de ik-figuur
liggen dicht bij elkaar.
De ik-verteller en het personage/ hoofdpersoon, vallen samen. Hij vertelt hoe
hij de gebeurtenissen beleeft en hoe hij daarin handelt. Eigenlijk kan de verteller in de
‘Legende’, als vertellend ik, niet vertellen over wat hij heeft meegemaakt, want als
diëgetisch verteller bericht hij over gebeurtenissen waarbij hij zelf omkomt. Wat hij
vertelt zou hoogstens een terugblik vanaf het sterfmoment kunnen zijn. Iets van zijn
verleden krijgen we te horen via Máša en zijn jeugdfoto.2
Hoewel de tijdsafstand tussen beleven en vertellen klein is weet de verteller
een enkele keer de tijdsafstand uit te rekken en dan lijkt het erop dat de verteller over
een langere tijd heen kan kijken en meer weet over het personage waarover hij vertelt.
Dit zien we bijvoorbeeld, wanneer de ik-verteller een uitspraak doet die een wijsheid
of levenservaring inhoudt.3
Vždy mi bylo líto býti někým jinak viděn, než jak on chce mne vidět.
Obětoval jsem se vždy. […] Vždycky bylo na můj život dost času! (Hrabal
1994a, 297)
Altijd vond ik het spijtig dat ik anders gezien werd dan men mij eigenlijk
wilde zien (r. 286-287). Ik heb me altijd opgeofferd (r. 287-288). […] Altijd
was er al voor mijn leven nog tijd genoeg! (r. 289)
Af en toe maakt de verteller gebruik van de tegenwoordige tijd; dat komt voor in
hoofdstuktitels, in het P.S. waar de ik-verteller zich tot de lezer richt, in dialogen en in
uitroepen:
Vždyt’ se na ty lístky dívám dennodenně! (Hrabal 1994a, 291)
Ik kijk toch al dag in dag uit naar die kaartjes! (r. 9, 10).

2

De beschrijving van de jeugdfoto komt overeen met foto’s van Hrabal afgedrukt in biografieën. Dit
kan opgevat worden als een element van ‘author in the text’.
3
Het bijwoord ‘altijd’ kan verwijzen naar het verleden (van oudsher), naar het heden (nog steeds) en
toekomst (in het vervolg).
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Hanbím se! Fuj ! (Hrabal 1994a, 310)
Ik schaam me! foei! (r. 806)
De tekst is geconcentreerd rond de ik-verteller en bestaat voornamelijk uit reflecties
en handelingen van de ik-verteller. Er komen slechts enkele dialogen voor. De
dialogen zijn geen echte dialogen de verteller weet het gesprek zo te manipuleren dat
hij de ander op een zijpad zet en kan vertellen wat hij zelf te zeggen heeft. Door de ikverteller wordt het onderwerp van het gesprek tot het niveau van dubbelzinnigheid
omgebogen. De ander heeft dat niet door, en redeneert nog steeds in de
oorspronkelijke gedachtegang voort. De gesprekspartners lijken het gesprek voort te
zetten zoals ze begonnen zijn, maar ieder van hen heeft het op een bepaald moment
over iets anders. Dat gebeurt in het gesprek tussen de man en de lokettiste (r. 34-35)
en in het gesprek met de fruitvrouw (r. 108-159).
4.2.2. De verteller als personage
Om van de verteller een beeld te geven als personage beschrijf ik enkele passages uit
de eerste hoofdstukken die het meest typerend zijn voor de hoofdfiguur.
Aangekomen bij het loket bestelt de ik-figuur kortaf: ‘Jízdenku!’ (Hrabal
1994a, 291) (‘Een kaartje!’) (Hrabal r. 4). Met haar antwoord: ‘Nojo, ale kam, pane
výpravčí!’ (Hrabal 1994a, 291) (‘Ja, ja maar waarheen, meneer de treindienstleider!’)
(r. 5-6) laat de lokettiste niet alleen fijntjes merken dat het een stupide vraag is, maar
ook dat ze de man kent.4 De man is gehaast, wrevelig, maar probeert zich in te
houden, de lokettiste daarentegen vertraagt en mede daardoor is haar houding
provocerend. De dialoog tussen beiden ontrolt zich als een kat- en muisspel. Wanneer
de man het loket verlaat, laat hij het meisje in de waan dat zij als slimste uit de
discussie is gekomen. Voor zijn gevoel heeft hij echter de overwinning behaald omdat
hij zich niet heeft laten verleiden tot het uitlekken van zijn reisplan.
De herkenning door de lokettiste zegt iets over zijn achtergrond. De man is
medewerker aan het spoor. De lokettiste is zijn collega en blijkt hem langer te kennen.
Als het meisje zich naar zijn smaak teveel opdringt kapt hij het gesprek af. Op haar
laatste poging: ‘Ale jste dneska nějak nesvůj, pane výpravči! Která vám srdce trápí?’
(Hrabal 1994a, 291) (‘Maar u bent vandaag niet helemaal de oude, meneer de
4

Nojo [Ja, ja] is een uitdrukking uit de spreektaal en duidt erop dat het meisje de man niet formeel
benadert; ze kent de man.
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dienstleider! Welke schone doet uw hartje zeer?’) (Hrabal r. 32-34), antwoordt hij
cryptisch: ‘Ta zubatá,’ (Hrabal 1994a, 291) (‘Die met de grote tanden,’) (r. 6).5 De
man legt met zijn antwoord een link met de dood en laat tegelijkertijd het meisje in
het ongewisse achter.
Over zijn burgerlijke staat en verdere personalia geeft de ik-verteller geen
informatie. Hij lijkt ongehuwd te zijn. Gezien het respect dat de lokettiste en de
conductrice voor hem tonen door het bezigen van de aanspreking: ‘pane výpravči!’ (p.
291) (‘meneer de treindienstleider’) (r. 6, 16-17), lijkt de man niet meer zo jong. Maar
hij is zeker nog aantrekkelijk voor vrouwen. De man zou van middelbare leeftijd
kunnen zijn.
De ik-verteller beschrijft zijn uiterlijk niet en ook anderen zeggen er niets
over. Maar toen hij, na zijn ziekenhuisverblijf, zichzelf per ongeluk in de spiegel zag,
was hij wel zwaar teleurgesteld. Hij herkent nauwelijks die gekke vent met die lange
neus en flaporen, hij moet in zijn hand knijpen om zichzelf te overtuigen dat hij
dezelfde als het spiegelbeeld is. Hij is rouwig om zijn gewicht; hij was altijd trots
geweest op zijn tachtig kilo, en dat wil hij zo spoedig mogelijk herstellen. Uit de
gegevens van wat hij niet meer is, is te herleiden dat hij een man met een goed
voorkomen, en ook een beetje ijdel is.
De man is niet spraakzaam. Hij laat het aan de ander over om het initiatief tot
een gesprek te nemen. In dialogen zet hij graag de ander op het verkeerde been;
spreekt dubbelzinnig, laat het achterste van zijn tong niet zien. Zo wringt hij zich in
alle bochten om zijn reisdoel niet te hoeven vertellen. Als hij, eenmaal gezeten in de
trein, zijn ex-geliefde ontmoet, weet hij niets anders dan aan haar verleiding toe te
geven om vooral niet over zijn reisdoel te hoeven spreken. Hij is geen oprecht
minnaar, ook geen Don Juan. Het toegeven aan de verlangens van het meisje noemt
hij zijn opoffering. Maar na die opoffering neemt hij wel weer de benen. Op deze
vlucht komt hij niet meer terug.
De omgang met anderen is een zwak punt. De man komt vreemd over door
zijn geheimzinnige zwijgzaamheid. Door de ander te gerieven, niet te zeggen wat hìj
wil maar juist de zin van de ander doet (hij noemt dat opoffering), geraakt hij in
problemen waar hij zich ook weer op zijn manier uit redt. Uiteindelijk kiest hij dan
5

De uitdrukking ‘Ta zubatá’ op zich verwijst naar een vrouw met grote tanden, en metaforisch gezien
naar de dood. Het Tsjechische woord ‘smrt’ [de dood] is vrouwelijk. Het antwoord van de man
suggereert een vermenging van vrouw, dood en geliefde. Het meisje heeft een dergelijke uitspraak
uitgelokt, maar met het antwoord van de man weet ze geen raad.
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toch voor zichzelf; na de liefdesnacht met Máša verlaat hij haar heimelijk bij het
eerste ochtendgloren. Het hoegenaamd opofferen (zoals zijn plan opgeven om zijn
vroegere liefje tevreden te stellen) is eigenlijk het zich onttrekken aan
verantwoordelijkheid om keuzes te doen die hemzelf of een ander betreffen.
Zijn contacten lopen vaak op een mislukking uit, zijn niet van lange duur,
maar zijn ook heel divers. In het contact met de lokettiste en met de fruitvrouw is hij
provocerend, ten opzichte van dr. Gall toont de man zich vol bravoure, de confrontatie
met de kapitein is mysterieus, het contact met zijn geliefde is eerder virtueel te
noemen, en de vriendschap met Jezus Christus is al helemaal bovenaards. Vrijwel alle
contacten hebben met de dood te maken.
In het leven van de hoofdpersoon/ ik-verteller speelt de dood voortdurend een
rol. Bij zijn vertrek op reis is de dood zijn doel. Maar wanneer hij eenmaal op weg is
naar de zelfmoord verandert hij, omdat hij zich door de gebeurtenissen om zich heen
laat leiden, zijn koers. De man stelt zich na de mislukte zelfmoord het leven tot doel;
het huwelijk. Paradoxaal genoeg vindt hij op weg naar zijn bruiloft de dood.
Maatschappelijk gezien staat de man op de zijlijn. Hij is weinig betrokken bij
wat er om hem heen gebeurt, hij is naar binnen gekeerd, reflecterend. Dat hij zich niet
bewust is van de wereld om hem heen blijkt bijvoorbeeld uit het feit dat hij, toen hij in
het begin van het verhaal in de trein zat, opeens opmerkte dat hij zijn jas aan had, en
zich realiseerde dat het koud was in de trein, dat het oorlog was. De oorlog komt even
in zicht. Als hij in Praag arriveert ziet hij dat het donker is op straat, de ramen zijn
geblindeerd. Het lijkt dan of de man zich alleen via de zich opdringende
waarnemingen bewust wordt van de oorlog. Uit zichzelf is hij er niet mee bezig. Pas
als hij weer naar zijn werk aan het spoor terugkeert lijkt de oorlog hem persoonlijk te
raken. Hij slaat passerende soldaten gade en ergert zich vooral aan de transporten van
huiswaarts kerende Duitse soldaten, die kiloblikken varkensvlees verorberen,
eruitzien alsof ze regelrecht uit het kuuroord kwamen.
Het stoort hem dat hij en zijn landgenoten verplicht zijn de vijand te dienen.
Hij realiseert zich de wreedheid en onrechtvaardigheid van de oorlog, maar maakt
daar niet echt een punt van. Eigenlijk gaat hij ervan uit dat anderen in het geweer
moeten komen. En zo gebeurt dat ook. Zijn collega’s organiseren een partizanenactie,
waarbij ze een locomotief met Duitse soldaten laten ontsporen. De ik-verteller krijgt
daarin ongevraagd een risicovolle rol opgelegd: de wissels op het moment suprême
omzetten. Hij weigert niet, is met zijn opdracht ook niet vereerd, en maakt slechts
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enkele onnozele tegenwerpingen; hij laat zich in het hele gebeuren meesleuren. De
man lijkt naïef en wereldvreemd. Op die momenten is hij niet meer de man van
middelbare leeftijd, maar lijkt een jonge man die onervaren in het leven staat. Nog net
voor de onklaar gemaakte rails komt de trein tot stilstand, de hoofdpersoon die er
vlakbij staat wordt aangezien voor verdachte en schuldige, wordt opgepakt en
gegijzeld. Door een vreemde wending komt hij vrij; de kapitein verwerft zich door de
vrijlating van de gegijzelde een plek in de hemel.
Het is opvallend dat de eenvoudige, soms naïeve spoorman zich met ernstige
levensvragen, religie en filosofie bezighoudt. Zo denkt hij tijdens de zelfmoord na of
het mogelijk zal zijn het unieke moment van tegenwoordige tijd, het moment van nu
vast te houden te ervaren. Het beleven van slechts een moment, los van verleden of
toekomst betekent de eeuwigheid ervaren.
Ale ta vetřina bud’ již minula moji vanu, nebo ještĕ nepřišla, anebo, ó hrůzo,
nikdy nepřijde, protože neexistuje (Hrabal 1994a, 304).
Maar deze seconde was óf mijn bad al voorbij, óf was nog niet gekomen, óf,
verschrikking, zal nooit komen omdat ze niet bestaat (r. 584-586).
Zijn gedachten over tijd vertonen overeenkomsten met het filosofische denken van
Nietzsche over tijd in Also sprach Zarathustra.6 Zijn idee: niet het goede te doen wat
hij wil, maar het kwade te doen wat hij niet wil, geeft de ik-verteller weer over
verschillende delen van de tekst. ‘Vždy jsem splýval s tou cizí událostí’ (p. 297)
(‘altijd weer vervloeide ik met andermans zaken’) (r. 285- 286); hij geeft zijn eigen
plan op, gaat zijn wil niet na, maar doet wat hij eigenlijk niet wil. ‘Obětoval jsem se
vždy’(p. 297) (‘Ik heb me altijd al opgeofferd’) (287-288); hij speelt dan een
dubbelrol en veinst dat de ander belangrijker is. Dit idee is terug te vinden in een
Bijbels citaat dat onder anderen Augustinus inspireerde tot het schrijven van
Belijdenissen.7
6

Zie Nietzsche (1999): het verleden en toekomst botsen tegen elkaar; het is de vraag of het nu- moment
bestaat. Als het al bestaat zou het ene, gefixeerde nu- moment gelijk staan aan de eeuwigheid.
7
Zie ook Augustinus 1985, 146.
De uitspraken van de ik-verteller lijken op een citaat te slaan van de filosoof Augustinus in
Belijdenissen, Boek VII, een studie over het kwaad. Augustinus baseerde zich op uitspraken in
‘Brieven aan de Romeinen’ van Paulus (7: 21-25) uit het Nieuwe Testament: ‘Want niet doe ik het
goede, dat ik wil, maar wel doe ik het kwade, dat ik niet wil.’ In de tekst komt dit terug; de man
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In een lange monoloog, die de man tegen Dr. Gall afsteekt, geeft hij zijn
opmerkelijke visie over God die de mens beperkte in zijn wil; de mens kan zich alleen
wreken door het uiterste te willen: de zelfmoord (Hrabal r. 817-828).
Het algemene beeld van de verteller als personage geeft een dubbele indruk: is
het een man die zich door de buitenwereld laat kneden, of zet hij juist de wereld naar
zijn hand?
4.3. De manier waarop de verteller vertelt
4.3.1. De betrouwbaarheid van de verteller
De term betrouwbaarheid is verwant met trouw en met vertrouwen, twee woorden die
met elkaar verbonden zijn. Beiden zijn van essentieel belang in het
communicatieproces: trouw zijn aan een gedane uitspraak is bepalend voor het
vertrouwen van de partners in de communicatie zoals ook tussen auteur en lezer. In de
‘Legende’ is de betrouwbaarheid in de dialogen discutabel; dat is voor de lezer dan
wel zichtbaar, maar het waarom is niet altijd begrijpelijk. De auteur kan zijn
personages wel onbetrouwbaar voorstellen maar dan moet dat passen in de rol van het
personage.
In de ‘Legende’ gaat de hoofdfiguur op pad met de bedoeling om zelfmoord te
plegen.
Jel jsem s tím úmyslem, abych dal svůj skutečný život v soulad se svými
myšlenkami. Chtěl jsem pohledět až na poslední možnosti vůle, která to chtěla
skoncit jen proto, aby viděla svoje království (Hrabal 1994a, 293).
Ik was op weg gegaan met de bedoeling mijn werkelijke leven met mijn
ideeën in overeenstemming te brengen. Ik wilde de uiterste mogelijkheid van
mijn wil aanschouwen, die alleen maar naar dat eind toe wilde om zijn eigen
koninkrijk te ervaren (r. 86-90).

vervolgt niet zijn weg maar geeft zich over aan zijn ex-geliefde. Hij bemint haar maar pleegt
tegelijkertijd bedrog; iets wat hij niet wilde. Hrabal bestudeerde Augustinus en gebruikte diens
terminologie in Al te Luide Eenzaamheid (Hrabal 1988a, 48). Hrabal gebruikte de ideeën van
Augustinus op de wijze zoals hij Augustinus begreep.
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De oprechtheid van zijn doel, en daarmee ook het beeld van de ik-verteller/
personage, wordt tijdens zijn reis anders. De ik-verteller rapporteert zijn eigen
belevenissen maar tussen wat hij zegt of denkt, belooft, vertelt, en wat hij doet is vaak
geen overeenstemming; eerder is er sprake van een onbetrouwbare verteller.
Bij zijn vertrek in het begin van de ‘Legende’ is hij vaag over zijn
reisbestemming (hij bestelt ‘een kaartje’) en verzwijgt zijn reisdoel (de zelfmoord).
Hij brengt de lokettiste in verwarring en laat haar in de waan dat ze slim is, maar de
verteller denkt dat hij haar voor de gek gehouden heeft. ‘[...] a smála se, protože
nevĕdĕla’ (p. 291) (‘[…] en ze lachte maar wat, omdat ze het niet snapte’) (r. 35).
Aan zijn medereizigster, een fruitvrouw, vertelt hij een luguber verhaal met
verwijzingen naar zijn eigen zelfmoordplan. De vrouw valt flauw. Het spijt hem maar
hij laat wel weten dat het de vreemde stem was die in en door hem gesproken heeft,
en daarmee onttrekt hij zich aan de verantwoordelijkheid en aan schuld.
Bij de onverwachte ontmoeting met zijn vroegere liefje Máša wil hij haar eerst
niet herkennen, dan lijkt hij weer voor haar te voelen, zegt dat hij van haar houdt maar
laat in het midden of dat echt zo is. Eigenlijk is hij dan ook weer betrouwbaar want hij
meldt dat hij aarzelt over zijn liefdesgevoelens.
Aby měla radost, políbil jsem ji jěstě jednou a snažil jsem co možná nejlépe
zahráti vroucnost. (Hrabal 1994a, 297)
Om haar blij te maken kuste ik haar nog eens en ik probeerde zo goed
mogelijk innigheid voor te wenden. (r. 298-299).
Na de liefdesnacht, terwijl Mášá nog slaapt, beschrijft hij haar uiterlijk op negatieve
wijze; ze ligt er niet bepaald charmant bij. Daarbij insinueert hij ook een duivelse
verbondenheid. […] a modrou žílu která přivádí krev do chapadel, […] (p. 300), […]
en ook de blauwe ader die het bloed naar haar grijparmen leidde, […] (412-413). Hij
verlaat haar stiekem en zonder enige uitleg. De negatieve beschrijving van de
slapende vrouw, en zijn vertrek, getuigen van lafheid.
In het contact met Jezus achter de glasplaat boven Mášá’s bed, komt het tot
een verbroedering. De man zoekt in Jezus een lotgenoot als zelfmoordenaar en om
zich daarin te sterken geeft hij een blasfemische uitleg van het lijdensverhaal; de
kruisdood is een verkapte zelfmoord van Jezus: ‘Avšak On si lehnul na kolejnice a
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věděl, ze pojede vlak.’ (p. 301), (Maar Hij ging op de rails liggen en wist dat de trein
zou komen.’) (r. 37). Met Jezus speelt de man geen open kaart.
De confrontatie met de Duitse kapitein als gijzelnemer toont (voor de lezer)
ongeloofwaardige feiten; de man en de kapitein begrijpen elkaar zonder te spreken en
smeden woordeloos een complot waarbij ze de Alwetende God bedriegen. Dit lijkt
een reddende ingreep te zijn van de abstracte auteur.
Tegen het eind van het verhaal van de ‘Legende’ doodt de man een gewonde
Duitse soldaat om hem uit zijn lijden te verlossen. Dan hangt de man, als een soort
beloning voor zichzelf, het medaillon van de Duitse soldaat om zijn eigen hals.
Řekl jsem si, když tobĕ nepřinesl štĕstí, tak ho snad přinese mnĕ (p. 324).
Ik zei bij mezelf: als het jou dan ook geen geluk heeft gebracht, kan het mij
nog altijd geluk brengen (r. 1454-1456).
Dit lijkt een smoes om het medaillon zonder meer mee te nemen. Het is niet meer of
minder dan een onacceptabele diefstal op een lijk.
Bij de ik-figuur valt op dat het weinige dat hij spreekt niet overeenkomt met wat hij
doet. Hij gaat op weg voor de dood en als de dood voor het grijpen is, kiest hij voor
het leven. Door het hele reisverhaal heen blijft de hoofdpersoon twijfelen tussen de
keuze voor de dood (de zelfmoord) of het leven (een bruiloft met Máša), en in het
bijzonder twijfelt hij over de vrijheid in de keuze. Het toevalsschot maakt daar een
einde aan.
De ik-verteller maakt zichzelf over het geheel ongeloofwaardig; hij is
leugenachtig, geeft een draai aan situaties die uit de hand lijken te lopen (zoals
bijvoorbeeld de vreemde stem die spreekt en niet hij). De man is zich er bewust van
dat hij, als het zo uitkomt, dingen verzint. In zijn gesprek met dr. Gall die meer van
zijn zelfmoordpoging wil weten, hangt hij allerlei fantasieverhalen op om, naar hij
zegt, dr. Gall te plezieren.
Over de afloop van de zelfmoordpoging wordt niets verteld. Na zijn vlucht
weg van Máša, merkte hij bij aankomst op het station, dat hij zijn treinkaartje bij
Máša op haar tafeltje had laten liggen. Dat wil dus zeggen dat zij kon weten waar hij
heen was. Waarom ging hij niet terug of nam hij niet een andere reisbestemming? De
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hele liefdesaffaire en redding blijven vaag. In zake van de redding van de zelfmoord
blijkt een onbekende treinconductrice een rol te spelen. Zij had, naar men zegt, zijn
leven gered. Zij komt hem opzoeken in het ziekenhuis.
Het is opvallend dat alle ontmoetingen te maken hebben met het toeval en het lot,
steeds vormen ze obstakels in het plan van de man (de wil). De hoofdpersoon verzet
zich niet maar laat alles gelaten over zich heen gaan als een aanvaarden van het lot.
Op het eind van het verhaal, wanneer zijn voor hem uit snellende schaduw hem
adviseert om te keren, fietst hij mechanisch verder over de smalle weg.
Ten přede mnou bĕžící stín mi sice radil, abych obrátil, ale já jsem jel dál, ač
jsem nechtĕl (Hrabal 1994a, 325).
De voor mij uit snellende schaduw adviseerde me weliswaar om te keren,
maar ik fietste verder, zonder het te willen (r. 1465-1467).
Het aanvaarden van het lot of het toegeven aan het toeval lijkt passief gedrag te zijn,
maar dat is niet helemaal zo, want ondertussen smeedt hij vaak al zijn volgende plan
(de ontmoeting met Máša en het uitstel van het plan. De zelfmoordpoging lijkt een
wilsbesluit te zijn, dat hij steeds maar uitstelt (of door omstandigheden laat uitstellen).
Hij laat tot op het laatste moment de situatie bepalen en dat is het moment waarop de
man onder druk komt te staan van een stem in zichzelf: ‘Ty musiš, ty musiš, ty musiš’
(Hrabal 1994a, 303) (‘Je moet, je moet, je moet’) (r. 526-527). De stem prest hem als
het ware tot de zelfmoord terwijl de zelfmoord juist dat is wat hij wilde.
Het passieve gedrag ten opzichte van het lot of het aanvaarden van het lot, kan
een tactiek zijn om de potentie, en de grenzen van de wil te observeren en te leren
kennen. In het begin van de tekst lijkt de ik-verteller daar al op te wijzen wanneer hij
het lot of toeval gebruikt om zich naar zijn gewilde doel te begeven. In de scène met
de lokettiste laat de man haar zijn keuze (de reisbestemming en impliciet het doel van
wat hij wil bereiken) met behulp van een toevalstreffer bepalen.
[…] nikdo mi už nemohl vzít svobodu zvolenou náhodně (Hrabal 1994a, 292).
[…] niemand kon mij mijn bij toeval gekozen vrijheid afnemen (r. 48).
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De vraag rijst: waarom wordt de ik-verteller als een onbetrouwbare verteller
geënsceneerd? Dit is te verduidelijken aan de hand van een voorbeeld. Wanneer de ikverteller zijn oud-geliefde ontmoet vertelt hij niets over zijn zelfmoordplan en geeft er
de schijn van dat hij zich verenigt met zijn lot; hij lijkt zijn plan te laten varen en de
relatie met Máša weer op te nemen. In werkelijkheid geeft hij zich over aan het lot als
een experiment; hij wil het bereiken van zijn doel (de wil) tijdelijk buiten spel zetten.
Bij zichzelf geeft hij zijn doel niet op, houdt het geheim en maakt bewust zichzelf en
anderen wat wijs. Zo geraakt hij in de positie van schijngedrag; hij kruipt in de huid
van een ander. Hij kan op deze manier de tweeheid in zichzelf observeren. Kijken wat
er gebeurt, als hij dat wat hij wil, uitschakelt; dan blijft alleen meegaan met het lot
over. Is het mogelijk om daarin een wending te geven? Deze situaties komen
herhaaldelijk voor. De man tracht in zichzelf het dilemma van lot en wil scherp te
stellen.
4.3.2. De manier en kenmerken van vertellen van de ik-verteller in de ‘Legende’
De ‘Legende’ onderscheidt zich van het overige werk van Hrabal doordat het
een serieuze tekst in ernstige toonzetting is. Hoewel de meeste werken van Hrabal in
dagelijkse omgangstaal zijn geschreven, wijkt de ‘Legende’ daar enigszins vanaf. De
verteltoon is ook notulerend en daardoor neigt het taalgebruik weer iets naar
schrijftaal, weliswaar gemengd met spreektaal en af en toe een volkse uitdrukking. De
ik-verteller deelt mee wat hij beleeft en daarbij maakt hij gebruik van de verleden tijd,
het episch preteritum. De dialogen zijn gesteld in tegenwoordige tijd.
Slechts twee keer wijkt Hrabal duidelijk af van zijn notulerende vertelwijze: in
het gesprek met de fruitvrouw en het gesprek met dr. Gall. Deze ingebedde teksten
lijken geschreven te zijn als een écriture automatique, de verteller springt van de ene
gedachte over naar de andere, overdrijft en vertelt in een versnellend tempo. De
verteller is bijna niet meer herkenbaar. Hij draait de aangesprokene dol.
In zijn rol van personage zegt de ik-verteller niet veel en liever ontloopt hij het
gesprek. Als hij dan al met een ander spreekt zoals in de dialogen met de lokettiste en
de fruitvrouw, is zijn vertelwijze verhuld, cryptisch en dubbelzinnig. Gedurende de
spaarzame ontmoetingen met zijn geliefde komen er nauwelijks gesprekken op gang.
Meestal spreekt de ik-verteller zichzelf toe in zijn reflecties, of spreekt in gedachten
tegen de virtuele figuren Máša en Jezus Christus. Door zijn afhoudende houding en
het inlassen van zwijgmomenten voorkomt hij vraag- en antwoordsituaties. In
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verhouding zijn er meer zwijgende, reflectieve, momenten dan spreekmomenten. De
gesprekken met de lokettiste, de fruitvrouw en dr. Gall zijn uitzonderingen. De ikverteller is dan de persoon die het gesprek gaande houdt; bij de lokettiste en de
fruitvrouw stuurt hij het gesprek. In dat gesprek pakt hij de lokettiste op een gegeven
moment helemaal in. De fruitvrouw brengt hij met zijn verhaal in steeds hoger tempo
totaal van slag. Bij dr. Gall wordt met het vorderen van het tempo van vertellen ook
de euforie over de dood naar een hoogtepunt gebracht en worden de
zelfmoordvoorbeelden die de man geeft steeds meer bizar. In deze gesprekken maakt
de verteller de partner tot object terwijl hij zichzelf naar een andere wereld lijkt te
katapulteren of in een soort trance te geraken. In het contact met de Duitse kapitein
spreekt hij helemaal niet, in het contact met zijn collega’ s zegt hij het hoogst nodige.
De ik-verteller lijkt zich vaak terug te trekken van zijn verantwoordelijkheid
over het gezegde, hij probeert te vermijden dat hij zichzelf verbindt aan wie hij iets
zegt en aan wat hij zegt. Hij maakt regelmatig gebruik van opmerkingen tussen de
coulissen, suggereert, of poneert algemene uitspraken. Dat terugtrekken gebeurt ook
wanneer de zogenaamde vreemde stem het woord doet via zijn stemorganen. Als die
stem spreekt (dat wil zeggen dat de demon gebruik maakt van zijn stemorganen),
houdt de man de ‘demon’ in zichzelf verantwoordelijk voor de uitspraak. Ook in het
verhaal dat hij de fruitvrouw vertelt, worden zijn uitspraken onmiddellijk
onderuitgehaald door ontkenningen (r.145-160).
In de dialogen houdt hij de boot af wat betreft het nemen van
verantwoordelijkheid; hij weet het onderwerp zo om te buigen dat hij het over iets
anders heeft dan zijn gesprekspartner. Hij zet het gesprek dan gewoon voort, maar het
gesprek krijgt wel een dubbele betekenis waar hij zich achter verschuilt.
Typerend voor de ik-verteller is het veelvuldige en eigenzinnige gebruik van
citaten uit literaire, Bijbelse en filosofische werken. Wanneer hij citeert doet hij dat
zonder bronvermelding en daarbij maakt hij varianten op het authentieke citaat.
A ani jsem si nepřal: Pane, je-li to možné, odvrat’ ode mne kalich tento. Ale
naopak, modlil jsem se: Pane, jak jen je možno, nech mne píti z kalichu tohoto
(Hrabal 1994a, 303-304).
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Ik smeekte dan ook niet: Heer, als het mogelijk is, neem dan deze kelk weg
van mij. Maar ik bad juist het tegenovergestelde: Heer, als het maar enigszins
mogelijk is, laat me dan uit deze kelk drinken (r. 564-567).8
Het gebruik van citaten kan ook een manier zijn om zich te verstoppen achter de
uitspraak van een ander of om de scène een intellectuele lading te geven.
4.4. Wat de primaire verteller niet vertelt
De primaire verteller (de ik-verteller) is de woordvoerder van de ‘Legende’. De tekst
is echter niet helemaal van hem. De verdeling van de hoofdstukken en de
hoofdstuktitels zijn van de abstracte auteur (deze heeft ook nog een aandeel in het
‘P.S.’)
4.4.1. De verteller en constructies van de hoofdstukken
De verdeling in hoofdstukken valt op omdat de onderverdeling in semantische
eenheden, en dan gaat het om handelingseenheden rond het ik-personage, niet overeen
komt met de grafische afbakening. Bovendien volgen semantische delen die eigenlijk
bij elkaar horen, elkaar niet altijd op. Er ontstaan soms leemten door verdichtingen
tussen twee hoofdstukken in. De verdichtingen liet ik reeds zien in de voorbeelden
(4.4.) waar de zelfmoord aan het eind van het hoofdstuk9 ‘Kaïn blijft trouw aan
zichzelf’, en de situering in het ziekenhuis in het begin van het hoofdstuk ‘Kaïn in het
ziekenhuis’, zo dicht achterelkaar geplaatst zijn dat ze reeds een redding suggereren.
Deze verdichting was ook nodig want de ik-verteller kan het zelf niet navertellen; hij
was in coma.
Niet alleen de discrepantie tussen semantische eenheden en grafische
afbakening van hoofdstukken, maar ook flashbacks, en cliffhangers veroorzaken
leemten met een vraag naar invulling. De flashbacks, bijvoorbeeld de korte vage
herinnering aan een project10 waar zij, de hoofdpersoon Máša, een hek verfden, en

8

Brontekst Het Nieuwe Testament Luc. 22: 42.
De hoofdstukken zijn niet genummerd; alleen titels.
10
Máša herinnert zich de tijd dat ze ieder aan weerskanten van een hek stonden en het draadwerk dat
hen scheidde, verfden; ze raakten elkaar aan door het tegen elkaar aan drukken van de in verf gedoopte
penselen. Hrabal beschrijft dergelijke taferelen in Skřivánek na niti (‘Leeuwerik op een draadje’)
gesitueerd in zijn werkomgeving, de ijzersmelterij Poldi. De te werk gestelde mannen en vrouwen
mochten geen fysiek contact met elkaar hebben, daarom probeerden ze om ongezien elkaar aan te
raken. Dit werk uit 1959 dat niet uitgegeven mocht worden vanwege censuur, werd in 1990 verfilmd
9
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ook de kinderportretten van de hoofdpersoon en Máša die zij op zak had, geven
slechts een vluchtig beeld van het verleden dat verder gesloten blijft. We zien hier, op
grond van biografische gegevens, een flits van de ‘auteur in de tekst’.
De hoofdstukken lijken korte episodes te zijn van gebeurtenissen die niet af
zijn, ze eindigen vaak met een korte zin als een soort cliffhanger, alsof er geen
afsluiting mag komen. De verteller laat de lezer met een vraag achter. Zo eindigt het
hoofdstuk ‘Kaïn blijft zich verbazen’ met: ‘Dal jsem jí sám sebe, protože to chtěla.’
(Hrabal 1994a, 300) (‘Ik heb mijzelf aan haar gegeven, omdat zij dat wilde’) (r. 401402), en het hoofdstuk ‘Kaïn heeft zichzelf niet meer gevonden’, waarin hij besloten
heeft zijn werk op te pakken, eindigt met: ‘A zavřel jsem oči a chodci do mne
vráželi.’ (Hrabal 1994a, 314) (‘En ik sloot mijn ogen en voetgangers botsten tegen mij
op.’) (r. 1029-1030).
De hoofdstukken geven geen soepele opeenvolging van gebeurtenissen. Dit is
niet verwonderlijk want de hoofdpersoon/ ik-verteller verandert op onverwachte
momenten van gedachten, zijn gedrag is grillig. De compositie van hoofdstukken en
ook het manoeuvreren ermee is het werk van de abstract auteur.
4.4.2. De verteller en de titels
De titels van de hoofdstukken, die allemaal de stereotype vorm van korte, zakelijke
mededelingen hebben: ‘Kaïn vertrekt’, ‘Kaïn blijft zich verbazen’, zijn niet de
woorden van de ik-verteller; in de titel is ook geen expliciete duiding van wat Kaïn uit
de titel met de ik-verteller te maken kan hebben. Het verwarrende is dat de actie van
Kaïn in de titel soms overeenkomst heeft met de centrale actie in het bijbehorende
hoofdstuk.
Opvallend is de typografische opmaak in het begin van het verhaal (die ik
hieronder weergeef zoals in de uitgave die ik gebruik (Hrabal 1994a)11; de hoofdtitel
en hoofdstuktitel worden beide genoemd en daardoor valt de naam Kaïn op; de titels
lijken door de naam Kaïn bij elkaar gehouden te zijn. In de overgang naar de
aanvangszin lijkt er iets te wrikken; de naam Kaïn komt in de eerste zin niet voor.

onder de titel Skřivánci na niti (‘Leeuweriken op een draadje’) en kreeg op het festival van Berlijn in
datzelfde jaar een Gouden beer (bron: SSBH 19. 502).
11
In de oorspronkelijk uitgave Morytáty a legendy (Hrabal 1968) wordt (net als in de uitgave van
SSBH uit 1994 (Hrabal1994a), boven de tekst ook de titel van het verhaal, en van het hoofdstuk
genoemd. De ‘Legende’ is het langste, en het enige verhaal uit de bundel dat in hoofdstukken verdeeld
is.
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LEGENDA O KAINOVI

KAIN ODJÍŽDÍ

Přišel jsem k staniční kase a řekl jsem slečince: Jízdenku! (Hrabal 1994a, 291)
LEGENDE OVER KAÏN

KAÏN VERTREKT

Ik kwam bij het station aan en zei tegen de juffrouw achter het loket: Een kaartje! (r.
3-4).
De titel van het werk ‘Legende over Kaïn’ is kort en geeft niet veel informatie. De
verbinding van het genre van ‘legende’ met de naam Kaïn, is ongewoon; het genre
van legende belooft een min of meer religieuze inhoud gericht op heiligen, de naam
Kaïn verwijst naar de Bijbel.
De hoofdtitel en de hoofdstuktitel ‘Legende over Kain’ en ‘Kain vertrekt’ zijn
(net als de overige hoofdstuktitels) afkomstig van de abstracte auteur. De hoofdtitel
doet vermoeden dat het verhaal met een religieus of Bijbels thema te maken zal
hebben.
De hoofdstuktitel ‘Kaïn vertrekt’ geeft ruimte tot een bredere oriëntering; de
tegenwoordige tijd kan de functie hebben van een verwijzing naar wat er te gebeuren
staat; deze tijdsvorm wordt in alle hoofdstuktitels gehandhaafd. Daarna valt in de
allereerste zin van het verhaal de ik-verteller meteen midden in het verhaal. Tussen de
titels van de abstracte auteur en de eerste zin van de ik-verteller valt een
gevoelsmatige cesuur; de zinnen lijken niet helemaal bij elkaar te passen.
De zinnen ‘Kain vertrekt’ en ‘ik kwam bij het station […]’ worden bij elkaar
gehouden door ‘vertrekt ‘en station’; er maakt zich een voorstelling los van een
reiziger maar tegelijkertijd wordt ook de verwachting geschapen dat de subjecten ook
een en dezelfde persoon zijn. De ‘ik’ in ‘ik kwam bij het station aan’ lijkt een
hernemen van de naam ‘Kaïn’ uit ‘Kaïn vertrekt’. Een dergelijk gebruik van
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samenvoeging van schijnbaar samenvallende personages is op zich niet zo
uitzonderlijk; dit komt vaker, bij andere auteurs zo voor. Al gauw blijkt in deze tekst
de reiziger een anonieme ik-verteller te zijn.
Het is opvallend dat consequent in alle hoofdstuktitels Kaïn als onderwerp op
de eerste positie staat, en zijn handeling in de tegenwoordige tijd gesteld is.
daarentegen is het onderwerp in de eerste zin van de tekst ‘ik’ en tijd van handeling is
de verleden tijd. Maar dat komt omdat een verteller aan het woord is die zover zijn
belevenis in het verleden vertelt.
Het consequente voorkomen van de naam Kaïn in alle titels wekt het
vermoeden dat het Bijbelse verhaal over Kaïn parallel loopt met het verhaal van de ikverteller. Dat is niet zo. Wel geeft de abstracte auteur door deze organisatie, waarbij
Kaïn in de titel een handeling verricht die soms overeenkomt met die van ik-figuur,
een voorzet om de naam Kaïn met de ik-verteller/ personage te verbinden. Dit wordt
echter nergens in de hoofdstukken expliciet gezegd (ik sluit hier het ‘P.S.’ uit).
4.5. Het ‘Post Scriptum’
Een Post Scriptum, letterlijk naschrift, is een toevoeging van de schrijver aan zijn
brief of literair werk. Het belangrijkste heeft hij dan al geschreven, maar er zijn nog
enkele details of gewoon minder belangrijke, maar interessante, zaken die de schrijver
toch nog wil meegeven. In de ‘Legende’ wijkt het ‘Post Scriptum’ af van dit patroon.
Eigenlijk bestaat dit ‘P. S.’ uit informatie over het verhaal van de ‘Legende’, en geeft
als zodanig een onzichtbare omraming aan het vertelde verhaal. Het raamwerk (het
‘P.S.’) heeft zijn eigen verteller.
De tekst van het ‘P. S’. wordt getypeerd doordat deze een geheel van normen
en ideeën laat zien als een soort bewustzijn van de ‘Legende’.
De verteller van het ‘P.S.’ is een bijzondere verteller, die op zijn eigen wijze
in de tekst binnendringt, vanuit diverse perspectieven spreekt, en die zich, door dat
wat hij vertelt, bijna gelijk stelt aan de auteur Hrabal; het is dan net of Hrabal zelf aan
het woord is (‘auteur in the tekst’).

4.5.1. De verteller in het ‘P.S.’
De verteller begint het ‘P.S.’ als extradiëgetisch verteller met een informatieve,
beschouwende, verhandeling over de Bijbelse Kaïn, maar langzaamaan drukt hij een
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eigen, subjectieve, interpretatie van het Bijbelse verhaal door, en gaat vervolgens over
op uitingen die tot het domein van de auteur en persoon Hrabal behoren.
De verteller bedient zich daarbij van diverse vertelvormen. De eerste zin:
Počátek této tragédie je v tom, že dva dobří bratři obětovali Hospodinovi,
který ale z nepochopitelných důvodů na jednu obět vzhlédl a na druhou se ani
nepodíval (p. 327).
Eigenlijk begon deze tragedie toen twee goede broers een offer brachten aan
de Heer, die echter om onbegrijpelijke redenen wel naar het ene offer omzag
en het andere niet eens een blik waardig keurde (r. 1539-1541).
Het ‘P.S.’ grijpt niet terug naar de voorafgaande ‘Legende’ maar gaat over het
Bijbelse verhaal van Kaïn en Abel uit het Oude Testament. Bovendien weten we niet
wie de uitspraken doet. De vertelvorm van de ‘ik-vorm,’ zoals in de ‘Legende,’ heeft
plaats gemaakt voor de meer objectieve ‘hij-vorm,’ terwijl de deiktische verwijzing
van ‘deze (tragedie)’ weer een verteller doet vermoeden die bij de tekst betrokken is
(alhoewel ‘deze’ zowel op de ‘Legende’ als het Bijbelse verhaal kan slaan). De visie
van de verteller, de onrechtvaardigheid in het Bijbelse verhaal, wordt weergegeven als
een bewering, doorspekt van uitdrukkingen met subjectieve connotaties (zoals de
adjectieven: goede, onbegrijpelijke, ene, andere; het bijwoord: echter; de
werkwoordelijke uitdrukking: een blik waardig keuren).
Na de bewering volgt een hypothese; de toon wordt minder absoluut, en laat
ruimte over voor de lezer. Doordat de verteller zich presenteert onder het
onpersoonlijke ‘men’, kan hij zich, wat de inhoud van de uitspraak betreft in de luwte
houden:
Lze se domnívati, že Kain od té doby žil v permanentní situaci protikladů mezi
svobodou a nesvobodou, determinismem a indeterminismem svého žití. (p.
327).
Men kan zich voorstellen dat Kaïn vanaf die tijd in een permanente situatie
leefde van tegenstellingen tussen vrijheid en onvrijheid, het gedetermineerd
zijn en niet gedetermineerd zijn van het leven. (r. 1545-1547).
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Dan komt de verteller dichter bij de lezer en probeert te overtuigen. Hij verenigt zich
met de lezer in ‘wij’ en spreekt in tegenwoordige tijdsvorm.
Postupujeme- li s Kainem z přítomnosti do budoucnosti, musíme sdílet s
Kainem jeho svobodu, a tedy inderteminovanost jeho rozhořčení na
Hospodina jako na intelektuáního původce bratrovraždy (p. 327).
Als wij met Kaïn de weg willen volgen van het nu naar de toekomst, moeten
we met hem zijn vrijheid delen, en dus ook het niet gedetermineerd zijn van
zijn verbittering jegens de Heer als intellectuele oorsprong van de
broedermoord (r. 1548-1551).
De verteller maakt het idee over de onvrijheid en het gedetermineerd zijn van Kaïn tot
een gemeengoed van spreker en toehoorder, van ‘wij’. Tegelijkertijd kan de verteller
zich verhullen in het wij-zijn.
Dan vindt er een omslag plaats in de verteller; hij spreekt in de ik-vorm: ‘Dit verhaal
heb ik geschreven’ en vervolgt met uitleg over het ontstaan van de ‘Legende’. Zijn
bewoordingen en zijn voorbeelden geven de indruk alsof de verteller als Hrabal zelf
aan het woord is. De vertelde genese van de ‘Legende’ is gebaseerd op
autobiografische feiten en citaten van de concrete auteur Hrabal, de ‘author in the
text’.
Toch houdt de verteller enige distantie in acht; hij objectiveert de lezer: hij
zegt niet ‘zodat u weet’, maar, ‘zodat de lezer weet’:
Ted’ legendu předkládám pietnĕ bez oprav, aby čtenář vĕdĕl, o co jsem se
před lety zajímal (p. 327).
Nu leg ik de legende piëteitsvol zonder correcties voor, zodat de lezer weet
wat me jaren geleden bezighield (r. 1561-1563).
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In de slotzin van het ‘P.S.’ eigent de verteller zich als het ware Kaïn toe, wanneer hij
spreekt over ‘Mijn Kaïn’. De verteller kruipt in de huid van Hrabal; het lijken de
woorden van de auteur Hrabal zelf te zijn.
Můj Kaïn provádí bratrovraždu sám na sobĕ, sebevraždou (p. 327).
Mijn Kaïn begaat een broedermoord op zichzèlf, door een zelfmoord (r. 15631564).
Het is echter niet duidelijk wie ‘Mijn Kaïn’ is. Kaïn kan de naam van de ik-verteller
uit de ‘Legende’ zijn (de abstracte auteur gaf door de formulering en organisatie van
de titels, reeds een aanzet tot deze verbinding), maar kan ook alluderen op het
Bijbelse thema en de daarbij behorende problematiek waardoor de concrete auteur
wellicht geïnspireerd werd. Het samentrekken van de ‘broedermoord’ (een impliciete
verwijzing naar de bijbel) en de ‘zelfmoord’ (‘Legende’) in bovenstaand citaat geeft
aan dat de moorden, en in analogie ook beide teksten, Bijbel en de ‘Legende’, met
elkaar te maken hebben. In deze slotzin zinspeelt de verteller van het ‘P.S.’ op een
relatie tussen Bijbel en ‘Legende’, en op de relatie tussen Kaïn als ik-verteller uit de
‘Legende’ en Kaïn als Bijbelse inspiratiebron voor de auteur.
Doordat de ‘P.S.’-verteller vertelt alsof hij Hrabal is, en hem ook nog over
‘Mijn Kaïn’ laat spreken, speculeert hij op een authentieke verweving van de concrete
auteur met het verhaal, hoofdfiguur en thema van de ‘Legende’ met Bijbelse
gelaagdheid.
De verwijzingen van de verteller in het ‘P.S.’ naar de genese van het werk met de
autobiografische feiten, en naar de relatie tussen de concrete auteur en Kaïn (‘Mijn
Kaïn’) rechtvaardigen dat we hier van een ‘auteur in de tekst’ spreken. De ‘auteur in
de tekst’ zorgt ervoor, doordat hij elementen van de concrete auteur of persoon Hrabal
implanteert, dat de ‘P.S.’ -tekst een eigen status krijgt ten opzichte van de ‘Legende’ tekst. De tekst van het ‘P.S.’ suggereert dat Hrabal zelf aan het woord is als de
verteller die veel over de genese van de tekst weet:
Tento přiběh ze stanoviska mladého železničního úředníka jsem napsal v roce
1949, […] (1994a, 327).
156

Dit verhaal, gezien door de ogen van een jonge spoorwegbeambte, heb ik in
1949 geschreven, […] (r. 1556-1558).
Dan zou Hrabal als verteller de totale omraming in handen hebben. Maar dit is een
gedeelde positie want het is uiteindelijk de abstracte auteur die Hrabal (‘auteur in de
tekst‘) in de tekst van het ‘P.S.’ voegt.
Wanneer we de totale tekst (want als kunstwerk horen de ‘Legende’ en ‘P.S.’
bij elkaar) in een hiërarchie willen plaatsen zou dat er als volgt uitzien: in de buitenste
omraming het ‘P.S.’, georganiseerd door de abstracte auteur met een verteller die
vertelt alsof hij Hrabal is, maar dat weten we niet zeker. De ‘Legende’ verteld door de
ik-verteller ligt binnen het kader van het ‘P.S.’ Het Bijbelse verhaal van Kaïn ligt
tenslotte binnen het kader van de ‘Legende’ en heeft zijn eigen verteller. Opvallend is
dat de vertellers (uitgezonderd de verteller van het Bijbelse onderdeel) onderling
allemaal wel met elkaar te maken hebben maar dat er geen sprake van is dat er
vertellers zouden samenvallen.
Terugblikkend op het ‘P.S.’ kunnen we stellen dat de verteller van het ‘P.S.’
vooral insinuerend en speculerend te werk gaat. Hij doet zich voor als Hrabal, maar
maakt zich niet bekend onder deze naam, en zet de lezer aan om te geloven in de
vereniging van Hrabal, en de Bijbelse Kaïn. Met de uitspraak ‘Mijn Kain’ geeft de
verteller aan dat Hrabal ook met de ik-verteller te maken heeft, maar verder zijn er in
het ‘P.S.’ op deze relatie geen toespelingen
Toch moeten we er ons bewust van zijn dat het P.S, ondanks dat het een
afzonderlijk stuk met eigen verteller is, deel uitmaakt van het literaire werk de
‘Legende’. Dat Hrabal hier in de tekst aanwezig is wil niet zeggen dat Hrabal ook in
de tekst van de ‘Legende’ functioneert, een rol heeft, of zelf betekenissen verleent.
Dit binnenleiden van Hrabal kan leiden tot verwijzingen, verknopingen of
nieuwe verbanden die op hun beurt nieuwe betekenissen kunnen opleveren en zo
mogelijk kunnen helpen bij de interpretatie van de tekst van de ‘Legende.’

4.6. Sporen van Hrabal
In het ‘P.S.’ leek Hrabal zichzelf expliciet, door middel van verwijzingen naar
hemzelf als de auteur, aanwezigheid in de tekst te verlenen. Hrabal verwijst vaker
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naar zichzelf in zijn werken; niet zo zeer door expliciete verwijzingen, maar via
vindplaatsen zoals bijvoorbeeld het kinderportret van de jonge Hrabal in de ‘Legende’
(r. 256-257),12 en zoals de typische hrabaliaanse metafoor: de ‘vijfde verdieping’ (r.
370-371) die altijd verbonden wordt met zelfmoord en Hrabal zelf.
Pas in zijn verhaal ‘de Toverfluit’ (Hrabal 2002e), een soort afscheidsverhaal
van het leven, vertelt Hrabal dat hij toen hij dit verhaal schreef (1991), op de vijfde
verdieping woonde en dat deze verdieping hem op zelfmoordgedachten bracht.
Tolikrát jsem chtĕl skočit z okna pátého patra, kde bydlím […] (Hrabal 1995a,
14).
Zo vaak had ik van die vijfde verdieping waar ik woon willen springen, […]
(Hrabal 2002e, 181).
Zijn beschermengel (zijn toen reeds overleden vrouw Pipsi) houdt hem tegen.13
Hrabal geeft in ‘De toverfluit’ nog enkele voorbeelden van zelfmoord en
vijfde verdieping: Franz Kafka wilde van de vijfde verdieping van Maison Oppelt
(Oudestadsplein, Praag) springen en in Parijs had Malthe Briggs, hetzelfde plan.
Uiteindelijk zagen ze er toch vanaf. De schrijver Konstantin Biebl14 sprong uit het
raam, de vader van Schopenhauer pleegde zelfmoord, Seneca pleegde zelfmoord in
Salamanca.
In 1997 viel Hrabal uit het raam van de vijfde verdieping van het Bulovka
ziekenhuis te Praag. Hij stond op een krukje bij het raam en boog te ver voorover bij
het voeren van de duiven.
De ‘vijfde verdieping’ had voor de persoon Hrabal een diepere betekenis,
gelieerd aan dood en zelfmoord. Wanneer de ‘vijfde verdieping’ in de tekst verschijnt,
wordt daarmee de auteur als ‘author in the text’ in de tekst getrokken. Uit die
correlatie tussen auteur en de verwijzing naar de ‘vijfde verdieping’ zijn nieuwe
betekenissen voortgekomen. In de context van de desbetreffende passage in de
‘Legende’ werd de ‘vijfde verdieping’ al verbonden met betekenis van dood,
12

De kinderfoto van Hrabal waarop hij afgebeeld is in matrozen pak is algemeen bekend.
Hrabal zegt dat toen hij over al die vijfde verdiepingen gehoord had, hij van zelfmoord afzag; ook
verwijt hij zichzelf laf te zijn.
14
Tsjechische dichter uit de periode van het Poëtisme (historische avant-garde), die aan het begin van
de jaren vijftig zelfmoord pleegde uit pure angst voor de stalinistische heksenjacht (overgenomen uit
Hrabal 2002e, 187).
13
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zelfmoord. Die betekenis wordt uitgebreid. Wanneer de hoofdpersoon door Máša
meegetroond wordt naar haar woning op de vijfde verdieping, betekent de vijfde
verdieping niet alleen de dood als zelfmoord, maar krijgt deze een connotatie. Een
geliefde mengt zich in de zelfmoord; de dood wordt gekoppeld aan de liefde. Máša en
dood (zelfmoord) versmelten met elkaar; vijfde verdieping, Máša, zelfmoord.

4.7. Vergelijking met andere ik-verhalen
De meeste verhalen en romans schreef Hrabal in de ik-vorm. Over het algemeen gaat
het bij een verhaal in de ik-vorm om een ik-verteller die over zichzelf vertelt. Er is
dan meestal een afstand in tijd tussen vertellen en het beleefde. In de ‘Legende’ wijkt
Hrabal van dat patroon af, er lijkt geen tijdsafstand te zijn, en de ik die vertelt en die
beleeft vallen nagenoeg samen. Het is interessant om te bekijken hoe Hrabal in andere
werken met de verteller of ik-verteller omgaat, en dat te vergelijken met de
‘Legende’.
De werken Al te luide eenzaamheid, (Hrabal 1988) waarin een papierpletter
terugkijkt op 30 jaar arbeid in een kelder, en ‘De toverfluit’ (Hrabal 2002) een
afscheidswerk, zijn beide memoriserende verhalen met het traditionele patroon van
een vertellend ik, en een belevend-ik of personage; er is een duidelijke tijdsafstand
tussen de tijd van het vertellen en de tijd van het beleven. In beide verhalen zijn veel
herkenbare autobiografische feiten opgenomen. ‘De toverfluit’ heeft eigenlijk meer
het kenmerk van een schuldbelijdenis.
Het stadje waar de tijd stil is blijven staan (Hrabal 1993a) geeft een blik op de
jeugdjaren van de ik-verteller. Er vindt echter een ontwikkeling plaats waarin het kind
als ik-verteller naar de achtergrond verdwijnt, en meer toeschouwer wordt. De
verteller is dan de hij-verteller. In het werk zijn veel autobiografische feiten
opgenomen.
De novelle Gekortwiekt (Hrabal 1991a) en de roman Harlekijntjes miljoenen
(Hrabal 2005a) hebben overeenkomsten. In beide verhalen is de hoofdfiguur/ ikverteller weergegeven als Hrabals moeder. In Gekortwiekt is zij een vrouw van
middelbare leeftijd die vertelt over de jonge vrouw die ze vroeger was. Enkele
voorwerpen in haar kamer brengen de vrouw op de beschrijving van haar man, en al
doende stapt ze over naar de beschrijving van een periode waarvan het lijkt of die nog
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niet zo ver achter haar ligt en waarin zij de hoofdrol heeft. De beleving is zo direct dat
het lijkt alsof het een verhaal in het hier en nu is.
In Harlekijntjes miljoenen vertelt de bejaarde moeder (die overeenkomsten
met Hrabals moeder heeft) over haar aftakeling in het bejaardenhuis. Ze vertelt in de
ik-vorm. Het uitgangspunt is niet de terugblik op haar verleden, maar een beschrijving
van een proces dat gaande is en daarin gebruikt ze beelden van het verleden. Naar
mijn mening gaat het de facto niet om de herinnering in beeld te brengen, maar om
het verschil tussen vroeger en nu te tonen en daardoor haar verouderingsproces scherp
te stellen. In beide werken, Gekortwiekt en Harlekijntjes miljoenen is er een ikverteller die over zichzelf vertelt, maar de afstand tussen vertelde en beleefde tijd is
soms groot, en soms vloeien vertelde en beleefde tijd in elkaar over.
In de trilogie Trouwpartijen (Hrabal 1996b, 1997a, 1998a) is Hrabals
echtgenote Pipsi de ik-verteller. In deze romans gaat het niet om een naderhandverteller, maar om een verslag van het actuele leven in het hier en nu. In
werkelijkheid is de roman een lange litanie van kritiek op de echtgenoot, de mislukte
auteur. Het belangrijkste personage, de echtgenoot, heeft geen vertellersfunctie. Hij is
het object (als slachtoffer) van de vertelster en tegelijkertijd het subject (de centrale
figuur) van het verhaal.
In de Kaïnverhalen ‘Kaïn’ (Hrabal 1991i) en de ‘Legende’ (Hrabal 1994a) is een
naderhand belevend ik-verteller aan het woord.
In de eerste versie ‘Kaïn’ (Hrabal 1991i), spreekt de ik-verteller, meer dan in
de ‘Legende’, over zichzelf in directe samenhang met concrete situaties, de hier en
nu-beleving, de hoofdpersoon staat dichter bij het leven, hij geeft meer openheid over
zichzelf, is meer aan het woord; het verleden is geen taboe zoals in de ‘Legende’.
Zwaarbewaakte Treinen.
Dit werk wordt ingeleid vanuit het verleden:
Tenhleten rok, rok pětačtyřicet, Němci už neovládli prostor nad naším
městečkem (Hrabal 1994, 59).
Dat jaar, het jaar vijf en veertig, hadden de Duitsers het luchtruim boven ons
stadje niet meer onder controle (Hrabal 1990a, 5).
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De intro van het werk is een stukje geschiedschrijving. Maar het woord ‘ons’ verraadt
al gauw dat er een diëgetische ik-verteller aan het woord is. In de loop van de
inleidende tekst profileert de verteller zich steeds meer als een ik-verteller die de
dingen beleeft in het hier en nu.
Předevčírem nepřátelský stíhač přestřílel nad naším mĕstečkem nĕmeckou
stíhačku […] ( Hrabal 1994, 59).
Eergisteren werd boven ons stadje een Duits vliegtuig onder vuur genomen
[…] (Hrabal 1990a, 5).
Zítra už budu stát u dvojkolejné trati […] (Hrabal 1994, 63).
Morgen sta ik weer aan het dubbelspoor […] (Hrabal 1990a, 11).
De reflecterende ik-verteller ontwikkelt zich tot een vertellend personage, die midden
in het leven staat, met zijn blik op de toekomst gericht.
In alle drie de hier genoemde Kaïnverhalen is het nodig, om de dood van de
hoofdpersoon aannemelijk te maken, een relatie tussen diëgetische en extradiëgetische
competenties aan de ik toe te kennen. In de sterfscène trekt het personage een
extradiëgetische competentie naar zich toe om zijn dood te kunnen vertellen.
Realistisch gezien kunnen we het navertellen alleen aan de ik-verteller toewijzen, die
zich dan onderscheidt van het stervende personage.
Wanneer we genoemde werken met elkaar vergelijken blijkt dat Hrabal meestal een
ik-verteller gebruikt. De ik-verteller vermengt zich met het personage en dat is
meestal de hoofdpersoon. Een werk in de ik-vorm is riskant omdat er dan toch altijd
bij de lezer het idee ontstaat dat de concrete auteur aan het woord is en het werk zelfs
autobiografisch zou zijn. Veel lezers, vooral in Tsjechië (omdat Hrabal dicht bij het
alledaagse leven van zijn tijd stond) identificeren de ik-verteller in Hrabals werk met
de auteur zelf. Hij geeft aanleiding tot die speculatie maar bevestigt dit niet.
Hrabal gebruikt weliswaar vertellers die mogelijk naar hemzelf verwijzen,
maar hij introduceert ook andere, herkenbare vertellers, zoals zijn moeder of zijn
echtgenote. Via al deze vertellers brengt hij autobiografische elementen in het
verhaal; Hrabal laat de vertellers hun commentaar, visie, kritiek, intieme
161

ontboezemingen en gedachten geven, die vaak hemzelf lijken te betreffen, zonder dat
ze rechtstreeks naar hem verwijzen. Hij kan dus zelfkritiek leveren, of iets over
zichzelf meedelen, terwijl hij als de concrete auteur Hrabal buiten schot blijft.

4.8. Conclusie
In bijna al zijn werken laat Hrabal op zijn minst een glimp van zichzelf zien. Meestal
schrijft hij in de ik-vorm, een vertelwijze die altijd al de illusie geeft dat de auteur zelf
aan het woord is. Hrabal experimenteerde met de ik-verteller, zo gaf hij aan iemand
uit zijn eigen omgeving, bijvoorbeeld zijn moeder of echtgenote, de rol van ikverteller. Via die ik-verteller kon hij dan een zelfbeschrijving geven of zelfkritiek
leveren (die zelfkritiek had niet zelden een destructief karakter).
Vaak lijkt het of die ik-verteller ervaringen memoriseert die herkenbaar zijn
als gebeurtenissen uit het leven van Hrabal. In al die gevallen weet Hrabal zich achter
de ik-verteller te verschuilen. Het verhaal ‘De toverfluit’ lijkt een uitzondering maar
ook hier is het een verhaal van de auteur en geen autobiografie.
De titels van de hoofdstukken en de insinuaties in het ‘Post Scriptum’ zijn
afkomstig van de abstracte auteur. In het ‘Post Scriptum’ zijn zowel de abstracte
auteur als de concrete auteur in de tekst werkzaam. De ‘auteur in de tekst’ is aanwezig
wanneer er uitspraken of citaten voorkomen die te herleiden zijn naar de concrete
auteur Hrabal.
De ‘Legende’ is een verhaal met een zeer minieme omraming. Dat komt
omdat de verteller geen kadering geeft, er is geen inleiding en het verhaal begint
abrupt, midden in de handeling. Anderzijds draagt het weglaten van het verleden, de
historie van de hoofdpersoon er ook toe bij dat het verhaal een kader mist.
Het ‘P.S.’ kan enigszins als raamwerk dienen, maar omdat het een op zichzelf
staand stuk tekst met eigen vertellers is, is het ‘P.S.’ in deze functie niet sterk. Op het
eerste gezicht lijkt het los te staan van de ‘Legende.’ Toch hebben de twee teksten met
elkaar te maken want in het ‘P.S.’ wordt gerefereerd aan de ‘Legende.’
Belangrijk in deze analyse is het tonen van de rol van de abstracte auteur en
‘auteur in de tekst’ waardoor de concrete auteur Hrabal in zicht komt. In de ‘Legende’
maakt de abstracte auteur een koppeling tussen Kaïn (naam in de titels) en de ikverteller. In het ‘P. S’. komt, via de ‘auteur in de tekst’, de concrete auteur binnen als
ik-verteller, als Hrabal, en toont zich in nauwe relatie met Kaïn (‘Mijn Kaïn’).
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Die relatie met Kaïn is eigenlijk een vergelijking met de ik-figuur. De
vergelijking is niet helemaal een op een. Beiden, de Bijbelse Kaïn en de ik zijn
gevangen in het dilemma van wil en lot, schuld en onschuld (vrij-zijn of
gepredestineerd) maar de Bijbelse Kaïn blijft na de broedermoord in dat dilemma
steken. De ik stelt een daad, de zelfmoord die weliswaar mislukte. De Bijbelse Kaïn
komt daar niet aan toe, en eigenlijk weten we niet of hij de zelfmoord beoogde, wel
was hij de wanhoop nabij. De ik, ‘Mijn Kaïn’, gaat verder daar waar de Bijbelse Kaïn
hulpeloos bleef. Maar ook de ik komt niet verder met zijn vraag over zijn wil. Met de
uitspraak ‘Mijn Kaïn’ lijkt de concrete auteur deze problematiek zonder oplossing, als
thema naar zich toe te trekken.
Dat brengt ons dichter bij de veronderstelling in de inleiding, dat Hrabal met
de ik-verteller verbonden zou kunnen zijn, en te maken kan hebben met de
hoofdpersoon. Dit punt is van belang voor de interpretatie van de tekst en werpt een
licht op Hrabal die zich in de tekst mengt met een specifiek probleem dat hem bezig
houdt, maar waarbij hij niet gebonden wil worden aan het image van de auteur die
zijn eigen probleem beschrijft.
Hier projecteert de concrete auteur Hrabal een probleem dat hem bezighoudt,
op de ik-figuur; dat probleem is weerspiegeld in het Bijbelverhaal over Kaïn.
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Hoofdstuk 5
De betekenis van Kaïn
5.0. Inleiding
‘Legende over Kaïn’ is een bijzondere titel. Deze titel belooft een verhaal over Kaïn, maar
Kaïn komt als personage niet in de tekst voor; het verhaal gaat over heel iemand anders.
Kaïns naam staat alleen in de titel van het verhaal en in de hoofdstuktitels. De naam Kaïn
wordt ook vermeld in het ‘P.S.’ maar daarin heeft Kaïn niet dezelfde rol als in het verhaal.
Het ‘P.S.’, een op zichzelf staande tekst met wisselende vertellers, bevat een
subjectieve uitleg van de verteller over Kaïn in de Bijbel, en er wordt een tipje van de sluier
over de betekenis van Kaïn in het verhaal opgelicht. In het verhaal zijn er, afgezien van de
titels, wel min of meer verborgen verwijzingen naar de Bijbelse Kaïn.
Globaal gezien kunnen we in dit hoofdstuk over de betekenisgeving van Kaïn
onderscheiden: een onderzoek naar de Bijbelse implicatie, de filosofische implicatie, en de
conclusie waarin het hoofdthema uiteengezet wordt, de betekenis van Kaïn vastgesteld en de
verbondenheid van de auteur Hrabal met dit werk wordt aangetoond.
In dit hoofdstuk moest eerst helder worden of de naam Kaïn in de titel wel naar de
Bijbelse Kaïn verwijst, gaat het wel om de Bijbelse figuur? De volgende stap was te
onderzoeken wat de Bijbelse Kaïn met de naam van Kaïn in het verhaal en met de ‘Legende’
te maken heeft, op welke wijze hij een rol heeft in de betekenisgeving van het verhaal.
De vraag over de relatie tussen de Bijbelse Kaïn en de hoofdpersoon, en Hrabals
opmerking over invloed van Camus leiden tot het onderscheiden van thema’s met zowel een
Bijbelse als filosofische georiënteerdheid. Hrabals persoonlijke betrokkenheid bij de tekst
roept de vraag op welk aandeel hij heeft in de uiteindelijke betekenisgeving van Kaïn in de
‘Legende’.
Om te tonen hoe Kaïn in de Bijbel beschreven is begin ik met een korte beschrijving
van de Bijbelse tekst (par. 5.1) en vervolgens geef ik aan waar Kaïn als naam zichtbaar is in
Hrabals tekst. De naam Kaïn komt alleen in de titels voor met een zwakke verwijzing naar de
hoofdpersoon, en heeft ogenschijnlijk geen relatie met de Bijbelse figuur. Op het eerste
gezicht komt de Bijbelse Kain niet tevoorschijn. Dit maakt het noodzakelijk om te
onderzoeken of er verborgen verwijzingen naar de Bijbelse Kaïn zijn. Omdat er in het verhaal,
behalve in de titels en in het ‘P.S.’ geen rechtstreekse of concrete verwijzingen naar de
Bijbelse Kaïn voorkomen probeer ik via thematische parallellen, en in bijzondere zegswijzen
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en uitdrukkingen, sporen naar de Bijbelse Kaïn te vinden. In de tekst hebben de broeder-,
vader-, en zoonfiguren een opvallende rol; deze rollen bieden vergelijkingspunten met de
Bijbel. Ook analyseer ik typische zegswijzen die overeenkomsten hebben met Bijbelse
verbeeldingen. Er komen raakvlakken tussen de Bijbelse Kaïn en de hoofdpersoon
tevoorschijn. Dat wil niet zeggen dat Kaïn en hoofdpersoon samenvallen maar boven de
belevenissen van de hoofdpersoon hangt als het ware een afschaduwing van de Bijbelse Kaïn
(par. 5.3).
Het ‘P.S.’ waarin de naam Kaïn wel voorkomt, lijkt een uitleg te zijn over Bijbelse
Kaïn, maar dan wel door een andere verteller dan die het verhaal van de ‘Legende’ vertelt, en
meer in context van de Bijbel. Toch lijkt een van de vertellers in het ‘P.S.’, die zich
presenteert als Hrabal, op een bepaalde manier bij Kaïn betrokken te zijn; dit toon ik in een
analyse van het ‘P.S.’ (par. 5.4.).
Omdat Hrabal steeds weer benadrukt dat de twee Kaïnverhalen met elkaar verbonden
zijn en omdat hij zo expliciet over L’Étranger als zijn inspiratiebron spreekt (in ‘Předmluva’)
[‘Voorwoord’] (Hrabal 1991d, 233), vergelijk ik deze drie werken met elkaar. De vraag of
Hrabal nu echt beïnvloed was door Camus en existentialisme c.q. absurdisme is niet
eenduidig te beantwoorden omdat er meerdere factoren meespelen, zoals de ontwikkeling van
het existentialisme in Tsjechië die anders is dan in de rest van Europa. Dit feit en het effect op
Hrabal beschrijf ik in par. 5.5.1.
Camus onderscheidt zich in het existentialisme door zijn opvattingen van het absurde.
Aan de hand van een studie van Redeker (Redeker 1949, 255-262) over Camus’ absurdisme
werd het mogelijk om weer te geven wat Hrabal bij Camus zo aantrok. Het bleek dat de
hoofdpersonen van de twee Kaïnverhalen en de hoofdpersoon van L’Étranger een
overeenkomst hadden in de beleving van de wereld die ze ervaren als zonder rede, een wereld
in absurditeit (par. 5.5). In het absurdisme komen enkele belangrijke punten voor die vooral in
het Bijbelse verhaal en in de versie van ‘Kain’ herkenbaar zijn: het lot, bepaaldheid, en vrije
wil; deze punten zijn met de dubbelheid te verbinden. In het Bijbelse verhaal was Kaïn,
volgens de verteller van het P.S., reeds voor het brengen van zijn offer al bepaald, hij was
onvrij, onschuldig, maar bij de moord was hij vrij, dus schuldig. Kaïn was bepaald tot schuld
en onschuld. In het verhaal ‘Kain’ komt een scène voor met een soortgelijke gebeurtenis
waarin de hoofdpersoon bepaald is tot schuld en onschuld, dus ook tot vrij-zijn en onvrij-zijn.
De hoofdpersoon in de ‘Legende’ verbindt aan het lot van zijn in dubbelheid een algemene
geldigheid voor de hele mensheid; door de erfzonde is elke mens bepaald tot onvrij- zijn: de
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mens is weliswaar geboren met de vrije wil, maar is toch onvrij. De mens is door God bepaald
tot zijn in paradoxale dubbelheid. Door Gods onrechtvaardigheid van deze bepaaldheid maakt
Hij de mens machteloos en afhankelijk. God bepaalt zonder rede en maakt de wereld tot een
absurditeit. Hrabal drukt in het ‘P.S.’ uit hoe de hoofdpersoon in de ‘Legende’, in parallellie
met Kaïn in de Bijbel, zich losmaakt uit de dubbelheid (hier krijgt de ‘losmaking’ zijn
betekenis). Uiteindelijk blijkt dat de levensvraag waarmee Hrabal zich bezighield een
probleem is van Jedermann (condition humaine), het probleem van de vrije wil en het lot dat
een bekend thema voor literaire verwerking is maar ook steeds weer anders verteld kan
worden.

5.1. Korte beschrijving van het Bijbelse verhaal van Kaïn en Abel
Omdat de naam Kaïn een sterke associatie heeft met het Bijbelse verhaal van Kaïn en Abel uit
het Oude Testament (Gen. 4: 1-15), is kennis van dit verhaal onontbeerlijk voor een goed
begrip van de ‘Legende’. Daarom volgt nu eerst de inhoudsbeschrijving van het Bijbelse
verhaal over Kaïn en Abel uit het Oude Testament (ik gebruik de tekst van de
Willebrorduitgave uit 1954).
Kaïn en Abel zijn twee broers. Op een dag offerde de oudste broer, Kaïn, vruchten van de
aarde aan Jahweh. Zijn broer Abel offerde het vetste lam uit de eerstgeborenen van zijn kudde.
Jahweh aanvaardde het offer van Abel, op dat van Kaïn sloeg Hij geen acht. Daardoor ontstak
Kaïn in hevige toorn, en zag somber voor zich uit. Jahweh vroeg toen aan Kaïn: ‘Waarom zijt
ge vertoornd, en waarom is uw gelaat zo somber? Indien ge onberispelijk leeft, wordt uw offer
zeker aanvaard; zo niet, dan loert de zonde aan de deur, gaat naar u haar begeerte, en zult ge
ze moeten overwinnen.’ (Gen. 4: 5-7). Daarop nodigde Kaïn zijn broer Abel uit om mee naar
het veld te gaan en sloeg hem dood.
Toen Kaïn terugkeerde vroeg Jahweh naar zijn broer Abel. Kaïn zei: ‘Ik weet het niet;
moet ik soms mijn broer nog bewaken?’ (Gen. 4: 9). Hij hernam: ‘Wat hebt ge gedaan? Het
bloed van uw broer roept luid tot Mij uit de grond.’ (Gen. 4: 10). Toen vervloekte Hij Kaïn en
zond hem weg. Kaïn moest het land verlaten en een zwervend bestaan leiden. Toen Kaïn zei
dat de straf te zwaar was en hij vogelvrij zou zijn, gaf Jahweh hem een ‘teken’ ter
bescherming (Gen. 4: 15).1

1

In de voetnoot van mijn brontekst wordt over het ‘teken’ (tussen apostroffen) vermeld, dat het niet nader aan te
geven is wat het Kaïnsteken is geweest, maar dat wel blijkt dat het geen teken van vervloeking, maar van
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5.2. De naam Kaïn in de tekst van de ‘Legende’
5.2.1. Kaïn in de titel van het verhaal
De titel ‘Legende over Kaïn’ roept vragen op. De combinatie van ‘Legende’ en ‘Kaïn’ is
vreemd. Het woord ‘legende’ duidt een genre aan met een moraal. Meestal wordt in een
legende het leven van een heilige of van een martelaar beschreven als een voorbeeld voor de
gelovige, maar het kan ook een verhaal zijn dat op de volksoverlevering berust.2 De naam
Kaïn, die met de Bijbel verbonden is, hoort echter in een geheel andere sfeer dan de legende
thuis en heeft niets met heiligenlevens te maken. Bovendien heeft Kaïn geen martelaarsrol.
De Bijbelse Kaïn behoort tot de wereld van het Oude Testament. De vraag rijst dan waarom
Hrabal Kaïn herhaaldelijk noemt; hem overplaatste naar een ander verhaal.

5.2.2. Kaïn in de hoofdstuktitels
Omdat in de hoofdstuktitels de naam Kaïn soms verbonden wordt met een centraal aspect van
de handeling zoals in ‘Kain v nemocnici’ (p. 305) (‘Kaïn in het ziekenhuis’) (r. 598), of ‘Kain
se žení’ (p. 321) (‘Kaïn gaat trouwen’) (r. 1320), wordt Kaïn uit zijn Bijbelse context gehaald
en aan de anonieme ik-verteller gekoppeld. Het lijkt dan alsof het om een en dezelfde figuur
gaat, Kaïn en de ik-verteller/-hoofdfiguur uit de ‘Legende.’
Alle hoofdstuktitels beginnen met Kaïn als subject; het herhaalde noemen van de naam
Kaïn blijft de aandacht vestigen op een mogelijke relatie met de Bijbel.

bescherming was (O.T. 1954, 34). Het is dus niet duidelijk welke vorm het teken had, en of het om een
symbolisch teken gaat. In sommige versies spreekt men van een merkteken of van een teken op het voorhoofd.
2
De eerste uitgave van de bundel Morytáty a legendy [‘Moordverhalen en legenden’] (Hrabal 1968) waarin de
‘Legende over Kaïn’ opgenomen is, is een bijzondere uitgave met opvallende illustraties; de voorzijde is
voorzien van houtgravures genomen uit een zogenaamd liederenboek van marskramers, rondtrekkende kooplui,
die de boekjes meenamen op reis. Deze negentiende-eeuwse boekjes bevatten religieuze teksten vermengd met
notities van actuele gebeurtenissen; misschien schreef de marskramer onderweg gebeurtenissen op die hij hoorde
of meemaakte, tussen de religieuze verhalen in. De boekjes bestaan uit losse bladen die met een lapje stof
bijeengehouden worden. Vaak zijn ze verlucht met religieuze afbeeldingen. Hier, in Hrabals boek, geven de
prenten een naïeve verbeelding van het dagelijkse leven maar er is bijvoorbeeld ook een prent van een ophanging.
Op de binnenkant van de kaft van Hrabals uitgave uit 1968 staan teksten waarvan de herkomst mij niet
bekend is. Ze zijn afgedrukt in Duits gotische letters, maar wel in de Tsjechische taal met af en toe Duitse, en
half Duits/ half Tsjechische woorden. Op het schutblad staat een stuk tekst over een overstroming, waarbij veel
dieren verdrinken, en het gaat over een hongersnood. Ofschoon dit ook onderwerpen zijn die in de Bijbel
voorkomen is het niet duidelijk, of er via deze Bijbelse verwijzingen een aanknoping bedoeld is tussen de tekst
van het marskramersboekje, de ‘Legende’, en de Bijbel. De meeste illustraties in Hrabals boek lijken niets te
maken te hebben met de verhalen waarbij ze afgedrukt zijn. Daar het illustraties betreft van diverse stijlen is het
is mogelijk dat ze uit meerdere marskramersboeken komen. De overige verhalen in de bundel van 1968, die de
vermelding ‘Legende over [...] ’ in de titel hebben, staan niet in relatie met de Bijbel.
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5.3. Tekstelementen die verbinden met Kaïn
Ondanks dat de naam Kaïn in het verhaal zelf niet voorkomt zijn er toch aanwijzingen voor
Kaïns onzichtbare aanwezigheid. Via verwijzingen, herhaling van bepaalde termen,
vergelijkingen, parallellen en analogieën komen druppelsgewijs elementen uit het Bijbelse
verhaal van Kaïn de ‘Legende’ binnen. Een voorbeeld daarvan is het gebruik van de met de
Bijbel geassocieerde woorden: ‘broeder’, ‘vader’ en ‘zoon’. De motieven van vader en zoon
worden in de Bijbel gethematiseerd als de relatie tussen een autoritaire vader en zijn
recalcitrante zoon, die ofwel verzet pleegt ofwel zijn lot zonder meer accepteert. De vaderzoonrelatie, waarin de zoon zich verzet, zien we zowel in het Bijbelse verhaal over Kaïn als in
de ‘Legende’ terug. De broederrelatie en de vader-zoonrelatie leg ik onder de loep.
5.3.1. Verwijzingen naar broederschap
Na de nacht die de hoofdpersoon met zijn geliefde, Máša, doorbracht, wil de man zo snel
mogelijk naar het pension vertrekken, de plaats waar hij de zelfmoord gepland heeft. Bij het
aankleden wordt hij getroffen door de afbeelding van Jezus achter de glasplaat. Hij voelt zich
tot hem aangetrokken. Om Jezus nog meer naderbij te zijn zoekt hij naar overeenkomsten
tussen hen. De man heeft het intuïtieve gevoel dat beiden het zelfmoordverlangen koesteren,
en dit leidt tot een verbroedering (r. 431).
Volgens de man had Jezus een manier van zelfmoord uitgedacht waarbij hij zijn
zelfmoordplan kon uitvoeren zonder in conflict te geraken met de wil van God de Vader. De
Vader was van plan om Jezus aan te wijzen als de man die door zijn kruisdood de mensheid
van de erfzonde zou verlossen. Het accepteren van de opdracht wordt door de hoofdpersoon
voorgesteld als een verborgen zelfmoord. Deze verbroederingscène is opmerkelijk omdat de
ik-figuur zich binnen deze context niet alleen op een vreemde manier verbroedert maar
tegelijkertijd ook een licht werpt op de verhouding tussen Jezus (die ook Zoon Gods genoemd
wordt), en God de Vader. Zowel de broeder-relatie als de vader- zoonverhouding kan een
aanknopingspunt met Kaïn zijn.
De man beschrijft Jezus als een persoon met een afwachtende houding; hij houdt de
wacht bij het liefdesspel vlak voor hem, de hele chaos van rondslingerende kleding deert hem
niet, hij hangt daar stilletjes als een bewaker die niets met de veroordeelde te maken wil
hebben (r. 424-426). Deze afwachtende, bijna passieve, houding van Jezus doet denken aan de
ik-figuur in een eerdere scène toen hij zich als een gevonden voorwerp door Máša op
sleeptouw liet nemen en zich, aanvankelijk met tegenzin, liet verleiden. Maar nu laat hij, die
zich anders door anderen (vooral Máša) liet leiden, zien, dat hij het vaste plan heeft om Jezus
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voor zich te winnen. In de weerspiegeling van de glasplaat snoert hij zijn broekriem vast,
knoopt zijn stropdas om en trekt de nog prille relatie met Jezus strakker aan.
[…] pobřatil jsem se s ním a on nemohl ničeho namítat (p. 300).
[…] heb ik me met Hem verbroederd en Hij kon daar niets tegenin brengen (r. 431).
De man gaat ver met zijn vereenzelviging met Jezus; hij doet alsof hij in het hoofd van Jezus
kan kijken. Hij geeft op blasfemische wijze een beschrijving van Jezus’ kruisoffer en zonder
enige argumentatie bestempelt hij het kruisoffer als een verborgen manier om zelfmoord te
plegen.
Pochopil jsem té chvíle, že vzal svů osud na sebe, že svůj konec přesně znal a
nevyhnul se mu, protože potřeboval ukřizování jako svůj důkaz (p. 301).
Op dat moment heb ik begrepen dat Hij zijn lot aanvaard had, dat Hij zijn einde al
precies kende en dat niet uit de weg ging, omdat Hij de kruisiging nodig had als Zijn
bewijs (r. 431-434).
Spáchal s plnou rozvahou sebevraždu na důkaz jednoty myšlenek svých (p. 301).
Hij pleegde zelfmoord in volle tegenwoordigheid van geest en gaf daarmee de
getuigenis af van het totaalbeeld van Zijn ideeën (r. 440- 442).
On si nepřál žit! (p. 322).
Hij had gewenst om niet te leven! (r. 1356).
De man laat zijn vermoedens over Jezus’ doodswens op verschillende manieren merken en
daarbij plooit hij de Jezusfiguur naar zijn eigen idee. Behalve dat de man de gedachten van
Jezus kan lezen, verplaatst hij Jezus van de Bijbelse context naar zijn eigen leefwereld.
Daarmee geeft de ik-verteller aan dat het om de expliciete verbinding tussen Jezus en hem
gaat.
On si lehnul na kolejnice a věděl, že pojede vlak (p. 301).
Maar Hij ging op de rails liggen en wist dat de trein zou komen (r. 437).
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Wanneer de hoofdpersoon laat weten dat Jezus een doodswens heeft (‘Hij had gewenst om
niet te leven.’) is het door het gebruik van de vrije indirecte rede niet duidelijk of het zijn
eigen constatering is, of dat hij een interpretatie van Jezus’ gedachten geeft (r. 1356). Zo
suggereert hij ook dat Jezus zijn eigen dood wenste omdat Hij niets ondernam om zich tegen
zijn oneerlijke proces en veroordeling door Herodes te verweren:
Věděl, co mu za to přichystají, a nezahnul (p. 301).
Hij wist wat ze met hem voor hadden en probeerde dan ook niet meer de dans te
ontspringen (r. 439).
In het spiegelbeeld neemt de man als het ware bezit van de Jezus-figuur met zijn
doodsverlangen; dat noemt hij ‘verbroederen’.
5.3.2. Het ‘Broederbezoek’
Na deze verbroedering volgt de tweede expliciete verwijzing naar broederschap: de
hoofdpersoon vermeldt in het gastenboek: ‘Návštěva bratří’(p. 302) (‘Broederbezoek’) (r. 481)
als reden van zijn verblijf in het pension. De eerste gedachte is dat de man op een ontmoeting
met de dood doelt. Want toen hij op reis vertrok zei hij dat het zijn wens was om de grens van
zijn wil te ervaren, de zelfmoord. Het voorvoegsel ‘broeder’ in broederbezoek vraagt echter
meer aandacht; het kan behalve een genitief in het enkelvoud, de broer, ook verwijzen naar
meerdere broers: ontmoeting van broeders.3 Daarbij ontstaat de associatie met het Bijbelse
broederpaar, en komt de tot nu toe afwezige Abel in zicht.4
In het Bijbelse verhaal werd Abel door zijn broer gedood en kreeg daardoor de rol van
martelaar.5 In de martelaarsrol heeft Abel overeenkomsten met Jezus die aan het kruis stierf.
Via de identificatie met de martelaar Jezus, komt de hoofdfiguur in een analoge relatie van
martelaar- zijn tot Abel te staan. Dat zou erop kunnen wijzen dat de man betrokken is bij, en
zich ook aangetrokken voelt tot het martelaarschap. Meerdere malen benoemt de man zichzelf
als een opofferend mens en hij cijfert zichzelf in vergaande mate voor de ander weg zodat het
lijkt dat hij affiniteit met het martelaarschap heeft:
3

Zie ook de vertaling van K. Mercks: ‘Bezoek aan mijn broers (Hrabal 2007b, 82).
De betekenis van de naam Abel is ook ademtocht of nietigheid (Westermann 1974, 398).
5
Abel en Jezus worden beiden als martelaren beschouwd. In de rol van martelaar wordt Abel ook wel als
voorafbeelding van Jezus geduid. In de iconografie worden Abel en Jezus vaak samen afgebeeld of verbeeld
door een lam met betekenis van onschuld en martelaarschap, zoals op de schildering ‘Het lam Gods’ van de
gebroeders van Eyck (1432) in de St. Baafskathedraal te Gent.
4
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Vždy jsem splýval s tou cizí událostí! […]. Obětoval jsem se vždy (p. 297).
Altijd weer vervloeide ik met andermans zaken! […]. Ik heb me altijd al opgeofferd (r.
285-288).
De indirecte verwijzing naar het Bijbelse broederpaar Kaïn en Abel laat ook iets zien van de
rolverdeling tussen de broers inzake de moord in het verhaal; de actieve rol is die van de
pleger van de moord, die zich (als subject) schuldig maakt aan de moord. Deze rol verwijst
naar Kaïn en in het verhaal naar de ik-figuur.
In de passieve rol ondergaat het slachtoffer als het object de misdaad, hij wordt,
zonder erom gevraagd te hebben, gedood; hem treft geen schuld. Abel vertegenwoordigt die
slachtofferrol en is als het willoze slachtoffer de tegenhanger van Jezus in het lijdensverhaal.
De hoofdfiguur in de ‘Legende’ schildert zichzelf af in een offerrol terwijl hijzelf degene is
die zal doden; hij is Kaïn en Abel. De vergelijking gaat niet helemaal op want de man wenste
de dood en voelde zich tegelijkertijd een offer; dan vergelijkt hij zich weer met Jezus.
In zijn artikel ‘ ‘Kaïn’ en Hrabal’ (Mercks 2005a, 11-17) geeft Mercks een
soortgelijke interpretatie van de broeders.6 Hij wijst de namen Kaïn en Abel toe aan twee
belangrijke fasen in het leven van de hoofdpersoon. De hoofdpersoon in de eerste fase van het
verhaal verbindt hij met Kaïn. In zijn artikel beklemtoont Mercks dat beiden, Kaïn en de
hoofdpersoon, een zekere indifferentie tonen. De tweede levensfase in het verhaal is
verbonden met Abel die gericht is op leven (Abel is adem, lucht, leven); Abel wordt gedood
en de hoofdpersoon wordt eveneens gedood maar dan door een toevalskogel en dat gebeurt
net in de fase dat hij voor het leven kiest. (Mercks 2005a, 17). De twee fasen zijn die van de
indifferentie, en die van de inkeer en de wens tot leven
Behalve de twee opties zichzelf doden of gedood worden bestaat nog een soort
middenweg: zich bij een geprovoceerd toeval laten doden. De dood ziet er aan de buitenkant
uit als een moord of een ongeluk maar in werkelijkheid geeft het slachtoffer zich over aan een
voorval, het toeval, in de hoop dat hij het er niet levend vanaf brengt, zoals Jezus dat deed. Dit
is een manier om het probleem van willen en toch niet durven, op te lossen. Die ambivalentie
komt ook voor in de zelfmoordscène, waar de ik-figuur zijn zelfmoord tot in details
voorbereidt maar dan toch blijft talmen om de daad uit te voeren en misschien wordt uitstel
dan door omstandigheden afstel.

6

Dit artikel gaat over ‘Kaïn’ uit 1949.
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Deze ambivalentie was al vanaf het begin van het verhaal aanwezig. Toen de man op
pad ging om zijn wil uit te voeren, liet hij zich leiden door uitstel, zoals bijvoorbeeld de
verleiding door Máša. Hij verzette zich niet en deed ook niets om de verleidster af te wijzen.
Het ambivalente gedrag komt ook weer terug in het laatste hoofdstuk wanneer de hoofdfiguur,
die op weg is naar zijn bruid, het pad neemt naar het oorlogsgeweld: zijn vooruitgeworpen
schaduw zegt hem om te draaien, maar hij trapt mechanisch op zijn fiets door, alsof hij een
deel is van de mechanische beweging zelf, en hij niet anders kan. Paradoxaal genoeg (?)
wordt hij dan door een afgedwaalde kogel gedood.
Om de ambivalente houding voor zichzelf uit te leggen, geeft de ik-figuur aan dat het
bloed van de drie donors hem anders laat denken en voelen dan hij oorspronkelijk deed.
Het vaste punt en voorbeeld van de man is Jezus. Deze wordt voorgesteld als iemand
die de zelfmoord wil, maar die niet zelf uitvoert. Deze houding lijkt een tegensprekelijk
voorbeeld omdat de man de zelfmoord nodig heeft om zijn wil te bewijzen maar de uitvoering
aan het lot wil overlaten.
5.3.3. Broederfiguren
Naast de verwijzingen naar ‘broederschap’ zijn er in de tekst ook broederrollen aan te tonen,
die vervuld worden door personages zoals dokter Gall, de kapitein, de Duitse soldaat, maar
ook door Jezus. Alle broederrollen zijn verschillend.
Na de mislukte zelfmoordpoging belandt de hoofdfiguur in het ziekenhuis, waar hij tot
leven wordt gebracht (net zoals de kapitein heeft de arts als schenker van het leven een
vaderrol):
Doktor Gall do mne napumpoval krev tří darců krve, dle sazebníku a maximálních cen
(p. 305).
Dr. Gall pompte het bloed van drie donors in mijn lijf, volgens tarieflijst en maximale
prijzen (r. 599-600).
De behandelende arts, dokter Gall, bezoekt de man regelmatig en vertelt hem zijn meest
intieme gedachten; dit geeft aan hun relatie het karakter van lotsverbondenheid en
broederlijkheid. De arts is depressief, hij ziet zijn leven als een sleur en als reeds bepaald.
Daarop inspelend stimuleert de man hem om zijn sluimerende zelfmoordplan door te zetten.
De man zinspeelt daarbij op de oneerlijke relatie tussen enerzijds de weerloze mens en
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anderzijds de bepalende Almachtige God. Volgens de man blijkt Gods machtspositie alleen al
doordat Hij bepaalde dat ieder mens geboren zou worden belast met de erfzonde. De
hoofdpersoon propageert verzet tegen God. Hij denkt dat de beste manier is om Gods
schepping te verachten door zelfmoord te plegen (p. 827-828). De suïcidale arts pleegt
zelfmoord maar als verzet tegen zijn ellendige bestaan. Doordat de hoofdfiguur in een vurig
betoog de arts wilde overtuigen van Gods slechte bedoelingen, heeft de zelfmoord van Gall er
inderdaad de schijn van dat hij verzet tegen God pleegde. Maar van de zijde van de arts blijkt
dat niet. Dr. Gall pleegt zelfmoord uit depressiviteit alhoewel hij eerder een dergelijke daad
nog als lafheid betitelde. Het verzet door middel van doden verbindt de arts met Kaïn en met
de hoofdfiguur, maar met de uitzondering dat de arts zich niet tegen God maar tegen zijn lot
keert. Eigenlijk komt dat op hetzelfde neer.
In de gijzelingsscène is de kapitein als gijzelnemer de centrale figuur. Hij heeft een
dubbelrol van broeder en vader. Wanneer de hoofdpersoon bij de partizanenactie door de
Duitse kapitein gearresteerd wordt valt hem het litteken in diens gezicht op. De herkenning
schept een band die aanvoelt als van samenzwering en broederlijke verbondenheid. Zonder
een woord te zeggen, smeden ze een complot tegen God, beter gezegd, ze manipuleren God.
De man denkt dat de kapitein een virtuele ruilhandel met God voorbedacht. De redding van de
dood noemt de man enerzijds het schenken van leven (vader). Anderzijds merkt de man dat de
kapitein zich, door hem niet te executeren ‘niet te offeren’ (r. 1275-1276), een plek in de
hemel wil verwerven. Het samentrekken van doden en offeren levert een gelijkenis op met de
manipulatie door Jezus, die het kruisoffer gebruikte (c.q. misbruikte) om zelfmoord te kunnen
plegen. Moord en zelfmoord worden voorgesteld als een offer om je eigen doel te bereiken.
Het manipuleren, heimelijk het recht in eigen handen te nemen, is hetzelfde als
voorbijgaan aan Gods wil. Het misleiden van God door de twee mannen betekent de
alwetendheid van God negeren; godsverachting. De kapitein, de gegijzelde hoofdfiguur (en
ook Jezus) nemen, door het beslissen over leven en dood, het recht in eigen hand. Kaïn in de
Bijbel deed dat eerder toen hij de broedermoord pleegde.
Na de gijzeling, op weg naar huis, loopt de man dwars door het oorlogsterrein en vindt
een zwaargewonde Duitse soldaat, die tegen de onherroepelijk naderende dood vecht. De man
heeft medelijden en met een schot verlost hij de soldaat uit zijn lijden. Hij neemt het
medaillon van de soldaat en hangt het om zijn eigen hals. Het paradoxale is dat de man die er
niet in slaagde zichzelf te doden, nu op het slagveld zijn lotsbroeder doodt.
Jezus, de spirituele broeder van de hoofdpersoon, ging de hoofdpersoon voor in de
zelfmoord. De ik-figuur is enigszins vertrouwd met de Jezusfiguur omdat Hij op de prent bij
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Máša op traditionele wijze is afgebeeld7 en die afbeelding is zodanig in zijn geheugen gegrift
dat hij er zich iemand bij kan voorstellen: Jezus wordt bijna vleselijk. Maar ofschoon Jezus
het aansprekingspunt van de man wordt, krijgt hij van Jezus geen reactie op zijn
zelfmoordplan. Jezus wijst, alsof het zo moet, met zijn vinger naar boven; God beslist.
5.3.4. De betekenissen van het teken
De broederrelaties in de tekst zijn geen expliciete broederrelaties, maar eerder relaties met
broeder-kenmerken, zodat we van lotgenoten of bloedsbroeders kunnen spreken. Alle
broeders zijn als het ware met elkaar verbonden door het teken. In de tekst duikt het teken op
bij confrontaties met de dood en met God. Het woord ‘teken’ heeft in betrekking tot de broers
overeenkomsten maar toch zijn er inhoudelijk ook verschillen.
Bij de hoofdpersoon wijst het teken terug naar zijn zelfmoord. De ik-figuur pleegde
zelfmoord omdat hij zijn eigen, uiterste wil bewust wil ervaren. Door de zelfmoord daagt hij
God uit; door zijn zelfvernietiging vernedert hij Hem. Het litteken in zijn pols is daarvan
getuigenis en zal hem steeds aan zijn daad herinneren, maar nog meer aan de mislukking van
de zelfmoord. De mislukking roept de vraag op over zijn vrijheid bij zijn daad.
Bij dr. Gall is het teken minder duidelijk, hier is eerder sprake van een metaforisch
teken: hij is getekend in zijn gelaat door de ellende. De hoofdpersoon brengt God onder de
aandacht van de arts; hij wil de arts overtuigen van Gods onredelijkheid en
onrechtvaardigheid om zo ook de zelfmoord van Gall rechtvaardigen. De arts laat echter
alleen zijn depressiviteit gelden als reden tot zelfmoord.
De kapitein heeft een teken, een litteken van een snee op zijn gezicht. Wanneer de
man het litteken ziet geeft het hem een gerust gevoel; van opname in een duivels verbond.
Woordeloos sluiten gijzelnemer en gegijzelde een compromis om de gegijzelde ik-figuur van
de dood te redden, maar dat wil ook zeggen dat de kapitein zich, door die goede daad,
verzekerd weet van een plek in de hemel. Ze misleiden God en daardoor vernederen ze Hem.
Het teken heeft bij beide mannen de betekenis van een gemeenschappelijke herinnering aan
hun woordeloze complot en de godsvernedering.
Het medaillon van de Duitse soldaat (een zilveren klavertje vier met inscriptie ‘Bringe
Glueck’) is een symbolisch teken dat de soldaat via een zegewens verenigt met zijn familie,
maar het zou ook voor de dood moeten behoeden. De ik-figuur doodt de soldaat uit
medelijden om onnodig lijden te voorkomen. De man neemt het medaillon in zijn bezit. Het
7

Dit zou kunnen verwijzen naar het feit dat Hrabal zelf vertrouwd was met die afbeeldingen. Hij werd opgevoed
door zijn oma in een katholiek milieu en daar hingen dergelijke prenten aan de muur.
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onrechtmatig verkregen medaillon lijkt dan een beloning verleend aan zichzelf voor zijn
barmhartige daad. Hij beschouwt het als een amulet dat hem geluk zal brengen of hem zal
beschermen. Het tegendeel gebeurt; de man wordt ook zelf gedood en dan lijken ze twee
broeders, verbonden door een teken dat naar de dood verwijst.
De stigmata van Jezus (zoals het bloedend hart) verwijzen naar Zijn kruisdood, de
dood waartoe Hij door God uitverkozen was. Behalve naar de verlossingsdaad van Jezus
verwijzen deze tekens ook naar de onbegrijpelijke en dicterende wens van God de Vader die
Zijn Zoon liet ombrengen.
Het teken komt terug in het Bijbelse verhaal. Het teken als beschermingsteken
associeert met Gods goedheid, maar het herinnert ook aan de moord op Abel. Het teken moest
Kaïn voor het doodsgevaar tijdens zijn reis behoeden maar het is, in tegendeel tot
bescherming, ook een herkenningsteken als moordenaar. En daardoor is hij juist kwetsbaar. 8
In de voorbeelden wordt duidelijk dat het teken vaak niet eenduidig is, in sommige gevallen
zelfs tegengestelde betekenissen heeft. Het teken wordt dan iets dat je bij herkenning met de
nodige reserves moet benaderen.
Het teken op het lichaam aangebracht door inkerving waarbij bloed vloeit kan ook een
rituele connotatie hebben.9

5.3.5. De vader- en zoonverbeelding
In de verbroederingsscène tussen de hoofdpersoon en Jezus wordt de aandacht van de
hoofdpersoon in het bijzonder naar het hart van Jezus toe getrokken, het hart met opengereten
huid, eromheen gouden stralen, en erboven een vlammetje en doornenkroon. Het gewonde
hart als symbool van de kruisdood verbindt Jezus met de Vader die Hem verkozen had tot dit
lijden. Via deze associatieve verbeelding komt de Vader het verhaal binnen. De Vader-figuur
wordt niet nader beschreven maar toch lijkt er een verwijzing naar hem te zijn.
Na de vrijpartij beschrijft de man Jezus als een toeschouwer van de chaos in Máša’s
kamer; dan komt er impliciet een verwijzing naar de Vader te voorschijn:
Nad vším zmatkem a zpustošeností šatu a prádla a těl kraloval nenásilný syn boží
[…] (p. 300).
8

Dit is een discussiepunt: het teken is beschermingsteken, of het is herkenningsteken met alle gevolgen van dien.
Het stromen van bloed heeft in het kader van het ritueel de betekenis van de reiniging die plaats heeft voor de
opname in een nieuwe gemeenschap; dat zou in de tekst kunnen verwijzen naar opneming in de gemeenschap
van broeders in het verzet tegen God. Het doden kan de functie van een initiatieritueel hebben.
9
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Over de hele chaos en ravage van kleren, ondergoed en lichamen heerste10 de
geweldloze Zoon Gods […] (r. 420-421).11
In deze geciteerde zin valt plotseling uit het niets de typering: ‘nenásilný syn boží’ (p. 300)
(‘geweldloze Zoon Gods’) (r. 421). Het noemen van ‘Zoon’ vooronderstelt het bestaan van
een vader en het lijdt geen twijfel dat hier God de Vader bedoeld wordt. De typering van
‘geweldloze’ zou weliswaar in het karakter van Jezus passen maar hier, in de verbinding met
de term ‘Zoon’, lijkt het alsof het woord ‘geweldloos’ een oppositie suggereert tussen de
geweldloze Zoon Jezus en de Vader die met geweld geassocieerd wordt. Deze uitdrukking zet
de toon voor de relatie tussen Vader en Zoon.
De hoofdpersoon heeft zich verbroederd met Jezus achter de glasplaat. De Jezusfiguur
kijkt gelaten en van afstand toe naar het tafereel dat zich voor hem afspeelt. Deze typering
blijft: in zekere mate betrokken zijn en toch op afstand blijven.
Tijdens de verbroedering (5.3.1.) heeft de hoofdfiguur begrepen dat Jezus ‘zijn lot
aanvaard had’(r. 432). Dat lot is de kruisdood. Het was de wil van God de Vader dat Jezus de
kruisdood zou sterven. Dat strookt met wat in de Bijbel staat. Maar de verteller verandert het
Bijbelse lijdensverhaal van Jezus en toont Hem als ter dood veroordeelde die zijn lot
geaccepteerd heeft omdat Hij toch al de zelfmoord wenste. Hiermee verandert de verteller ook
de oorspronkelijke Bijbelse Vader-Zoon verhouding. In de Bijbel was het Gods bedoeling om
met Jezus’ hulp de mensheid te verlossen van de erfzonde. In Hrabals tekst wordt over die
verlossing niet gesproken; er wordt helemaal niets gezegd over welke bedoeling van God dan
ook. Er wordt ook geen aandacht besteed aan een reden voor Jezus’ zelfmoord; het lijkt alsof
de doelen die God de Vader en Jezus zouden nastreven geen belangrijke rol spelen. In Hrabals
verhaal is eerder de krachtmeting van de wil tussen de Vader en de Zoon van belang waarbij
de Zoon via slinkse wegen zijn Vader misleidt om zijn eigen wil te realiseren.
Het wordt pas later in de tekst duidelijker dat die krachtmeting voor de hoofdpersoon
een belangrijke rol speelt; de man realiseert zich dat de Zoon via slinkse wegen zijn Vader
misleidt om zijn eigen wil te verwerkelijken. De hoofdfiguur is dan niet meer zozeer
geïmponeerd door Jezus’ hart maar door Jezus’ handen. Jezus wijst met de wijsvinger van
zijn rechterhand naar de hemel en zijn linkerhand wijst naar zijn hart:

10

In de vertaling staat ‘heerste’ maar het Tsjechisch woord ‘kraloval’ [heerste] bevat de nuance van regeren als
een vorst of koning. Het kernwoord voor het Tsjechisch woord van heersen is král: koning.
11
In het Nederlands schrijft men gewoonlijk God de Zoon met hoofdletters.
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A jeho prsty ruky levé odhrnovaly kůži, aby bylo lépe viděti srdce. [...]. Ne jak já, ale
jak vůle boží se stane! (p. 322)
En met de vingers van Zijn linkerhand schoof hij de huid opzij zodat het hart beter te
zien was. […]. Niet zoals ik wil, maar Gods wil zal geschieden! (r.1344-1346, 1348)
De uitspraak ‘Niet zoals ik wil […]’ kan net zo goed een citaat van Jezus achter de glasplaat,
als het commentaar van de hoofdfiguur zijn. Dit citaat, en ook de latere varianten daarvan,
lijken een waarschuwing te bevatten dat Gods wil iets is waar je je niet tegen kunt verzetten.
Met een soortgelijke, autonome wil van God had ook de Bijbelse Kaïn te maken.

5.3.6. De verbeelding van de vaderfiguur
De vaderfiguur (God de Vader) is in de ‘Legende’ een godsfiguur die niet in positieve zin
afgebeeld wordt. In plaats van dat Hij de oorsprong en beschermer van het leven is, komt Hij
in de tekst meer in verbondenheid met de dood voor. Hij bepaalt dat het leven in het
perspectief staat van de dood en bepaalt ook alles wat tussen het begin van het leven en de
dood ligt. Het is onbegrijpelijk dat de Vader bepaalde dat elke mens (Zijn kinderen) bij de
geboorte met de erfzonde besmet zou worden en dat Hij op die manier zijn onschuldige
kinderen tot zondaars maakte. Het meest onbegrijpelijke is misschien nog wel dat de Vader
zijn Zoon naar de aarde zond om door zijn kruisdood de mensheid te verlossen. De afschuw
voor zo een vader klinkt door in het gesprek van de hoofdpersoon met dr. Gall voordat deze
de zelfmoord begaat. De hoofdpersoon stelt dan de zelfmoord voor als een wraakneming op
God die alle mensen met de erfzonde belastte. God de Vader is een autoritaire en
onberekenbare God bij wie je alleen kunt proberen om op slinkse wijze je eigen ideeën en je
wil door te voeren.
In het Bijbelverhaal van Kaïn wordt de relatie met de vader getypeerd door diens niet
gemotiveerde afwijzing van Kaïns offer. Om onbegrijpelijke redenen weigert de vader het
offer van Kaïn en aanvaardt Hij het offer van Abel. Kaïn verzette zich (mogelijk uit jaloezie
of woede), en dat had noodlottige gevolgen.
In de tekst van de ‘Legende’ komt de vaderfiguur voor als de onzichtbare, ongrijpbare
God in de hemel; Jezus wijst dan ook steeds naar boven:
Ne jak já, ale … Dost! ( p. 322).
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Niet zoals ik, maar …. Genoeg! (r. 1367-1368).
Pouze by mi ukazoval prstem vzhůru. Ne jak já, ale šef to chce. (p. 326)
Hij zou alleen maar met zijn vinger naar boven wijzen. Niet zoals ik, maar zoals de
baas het wil (r. 1512-1513).
Ne jak Tvá vůle, ale… (p. 326).
Het was niet Jouw wil, maar… (r. 1521-1522).
De verwijzingen hebben een negatieve toon en wijzen op de autoritaire houding van God de
Vader. Het gebaar van Jezus maakt duidelijk dat de Vader onbereikbaar is.

5.3.7. Personages in de vaderrol
Behalve de verwijzingen naar de hemelse vader komen er in de ‘Legende’ ook aardse figuren
voor die overeenkomstige trekken met God de Vader vertonen. Tijdens zijn reis, of missie,
ontmoet de hoofdpersoon enkele oudere mannen met autoritair gedrag (ze wijzen de
hoofdpersoon af; negeren hem), wat doet denken aan het optreden van God de Vader in het
Bijbelse verhaal. In enkele passages wordt dat duidelijk voorgesteld.
Aangekomen in zijn pensionkamer, wordt de man angstig voor wat komen gaat, hij
kan de confrontatie met zichzelf in de spiegel niet aan. Hij gaat de gang op en ziet dan in de
kromming van de trap een oude metselaar die bezig is met een klus. Eerst lonkt de man naar
de metselaar maar dat pakt anders uit. De oude man ontwijkt hem en doet alsof hij de ikfiguur niet wil zien. De overeenkomst met God wordt sterker als de oude man de hoofdfiguur
aanstaart met een doordringende blik, hem met een niet-menselijk oog intens aankijkt, beslist
alles lijkt te weten en steeds als een dreiging dichterbij komt. Deze mysterieuze oude man
doet door zijn dominante houding, zijn afwijzen en alwetendheid, denken aan God de Vader
(r. 478-546).
De tweede opvallende ontmoeting met een goddelijke vaderfiguur heeft plaats als de
man, na de mislukte zelfmoord, vol optimisme zijn leven weer op de rails wil zetten. Op weg
naar een nieuwe toekomst ontmoet hij een oude brandweerman, die hem als een goddelijke
boodschapper, met een geelkoperen helm op zijn hoofd, vanuit tegenovergestelde richting
nadert. De brandweerman, die net als de metselaar goddelijke trekjes heeft: ‘Vypadal opravdu
jak přestrojený Bůh.’ (p. 314) (‘Hij zag er echt uit als een vermomde God.’) (r. 1001) breekt
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in één klap alle optimisme af door in de spiegeling van zijn koperen helm de man terug te
kaatsen naar zijn verleden. Het verleden, met de zelfmoord als brandpunt, zal hem altijd
blijven achtervolgen. De brandweerman, een afspiegeling van de alwetende God de Vader,
geeft daarmee te kennen dat de man altijd met deze vlek in zijn ziel zal moeten leven. Dat
beeld geeft een sterke overeenkomst met Kaïn die altijd de broedermoord met zich mee zal
dragen; het teken dat hij van God kreeg zal hem daar elke dag weer aan herinneren.
De kapitein, de gijzelnemer op de trein, is een ander soort vaderfiguur dan de
metselaar en de brandweerman. Daar waar de twee oude mannen, de metselaar en de
brandweerman, als bijna bovenaardse wezens afstandelijk en niet aanraakbaar waren, is de
kapitein rechtstreeks betrokken bij de man en lijkt hij het goed met hem voor te hebben; in die
zin is hij een beetje een vader. Dat idee van een vader wordt versterkt als de kapitein het leven
van de man redt (de man denkt dat hij wegens sabotage ter dood veroordeeld is), het leven
schenkt, en de man hem daarop zijn ‘Schepper’ noemt. De man noemt hem niet alleen zijn
‘Schepper’, ‘God’, zijn ‘engel’, maar ook ‘Satan’ (r. 1281). Bij het zien van het litteken in het
gezicht van de kapitein gaf dat de man een gevoel van gerustheid, en van verbondenheid in
een duivels pact. Samen manipuleren ze God; zonder vorm van proces en zonder woorden
begrijpt de hoofdpersoon dat de kapitein, door hem niet te offeren, een plaats in de hemel zou
verdienen. De kapitein koopt zo zijn oorlogsmisdaden af. Opvallend is dat in de tekst het
woord ‘neobětí’ (p. 320) (‘niet te offeren’) (r. 1280) wordt genoemd in plaats van ‘niet doden’:
I na to jsem přistoupil, že hejtman mojí neobětí bude spasen. (p. 320).
En ook heb ik me erin geschikt dat de kapitein, door mij niet te offeren, verlost zou
worden (r. 1275-1276).
De term offeren wekt de associatie met het offer van Kaïn, maar ook weer met dat van Jezus
op.
In de relatie tot de vaderfiguren in de tekst, en in analogie met God de Vader, komt de
hoofdpersoon naar voren als een zoon die steeds klem komt te zitten, hoe hij zich ook wendt
of keert, hij komt steeds voor een barrière of afwijzing te staan en is niet in staat, om met
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welke vaderfiguur dan ook, een goede relatie op te bouwen. Maar dat ligt ook aan de vaderfiguur (en in analogie: God de Vader).12
Het meermaals opduikende citaat, dat geassocieerd is met de verbeelding van Jezus
wijzend naar boven op de wandplaat, ‘niet zoals ik wil, maar Gods wil zal geschieden!’ (r.
1348) en ‘Niet zoals ik, maar…’ (r. 1367-1368), drukt uit dat er geen basis voor een
evenwichtige vader-zoon verhouding is. De hoofdpersoon in de ‘Legende’ verwijst naar Gods
almachtige wil en hij aanvaardt zijn situatie gelaten en in opoffering. Hij geeft dit beeld van
zichzelf eerder in de tekst: ‘Už jsem byl takový! Obětoval jsem se vždy’ (p. 296). (‘Ik was nu
eenmaal zo![…] Ik heb me altijd opgeofferd’) (r. 287, 288). Ondertussen laat het verlangen
naar de zelfmoord hem niet los. Zijn stille weerwoord is het plan om via de zelfmoord tegen
God in te gaan.
In alle beschrijvingen van de vader en de zoon blijkt dat de zoon machteloos is. De
machteloosheid verbindt alle broeders in de tekst inclusief de Bijbelse Kaïn.

5.3.8. Zegswijzen in de ‘Legende’ die naar Kaïn verwijzen
Behalve thema’s en bepaalde termen die naar Kaïn wijzen, zijn er twee opvallende zinnen die
meteen aan het Bijbelverhaal van Kaïn doen denken.
[…] ale dým mé obĕti jde dolů. Aniž bych vĕdĕl proč a za co (p. 326).
[…] maar de rook van mijn offergave sloeg neer. Zonder te weten waarom en
waarvoor (r.1523-1524).
A dým mé obĕti se ploužil u samé zemĕ (p. 326).
En de rook van mijn offergave trok vlak boven de aarde voorbij (r. 1536-1537).
De metafoor van de neerslaande rook die op Kaïns afgewezen offer wijst, komt vaker en ook
in andere context voor zoals bijvoorbeeld in de iconografie. Een fraai voorbeeld daarvan zijn
de gravures van Harmen Jansz. Muller (1570-1612) en Crispijn van de Passe (1700-1750).13
Op beide gravures komen vuuroffers voor op een soort stenen altaartje: bij het ene offer is het
lam zichtbaar en gaan dikke rookpluimen omhoog, en bij het andere offer van planten of
12

Zie ook Život bez smokingu [‘Leven zonder smoking’] (Hrabal 1986) waarin een moeizame vader-zoonrelatie
met autobiografische trekken wordt geschetst.
13
Deze gravures behoren tot de serie Iconclass 71 A8, een collectie van het Rijksmuseum Amsterdam. Ze zijn te
bekijken op: www.statenvertaling.net /kunst/ iconclass/ 71 A8/4.
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korenaren, gaat de rook omlaag. De gravure van Chrispijn geeft meer details: het vuur met het
lam en ervoor de knielende Abel, erboven God die zich naar het offer toe buigt. Het offer van
Kaïn is herkenbaar aan de vruchten van het land, knollen, en voor de offerplaats lijkt Kaïn
buiten zinnen te stampvoeten. In zijn commentaar over dergelijke afbeeldingen van het offer
van Kaïn en Abel zegt de bijbelwetenschapper De Fraine ‘Over de voorstelling dat de rook
van Abels offer in de hoogte verdween (in tegenstelling met het offer van Kaïn, waarvan de
rook naar beneden sloeg’), staat niets in de Bijbelse tekst.’ (De Fraine 1963, 64).
Ondanks dat het beeld van de neerslaande rook niet in de Bijbel voorkomt, is het
aannemelijk dat het eerste citaat (zie boven) refereert naar de afwijzing van Kaïn. In het
tweede citaat maakt de hoofdpersoon in de ‘Legende’ (citaat r. 1537) gewag van ‘mijn
offergave’ waarvan de rook boven de aarde wegtrekt en verwijst daarmee naar de afgewezen
zelfmoord die boven de aarde blijft hangen; de zelfmoord verdwijnt niet maar blijft als een
donkere wolk hangen. Dat de man zijn zelfmoord als offer beschouwt concluderen we uit zijn
allegorische beschrijvingen van zijn reis naar de dood eerder in de tekst; hij plaatst dan de
zelfmoord binnen de ceremonie van het misoffer en trekt daardoor de zelfmoord naar het offer
toe.
Právě jsem mijel na nástupišti stojícího výpravčího, tu ten nějakou nepochopitelnou
příčinou zdvihnul zelenou lampičku a třikrát s ní svisle zakýval na mne, (ač jsem trčel
ve tmě), zrovna tak jako kněz, kdyz vykropuje rakev (p. 292).
Net toen ik de treindienstleider op het perron voorbijreed, hief hij om een of andere
onbegrijpelijke reden zijn groene lampje naar mij op en zwenkte er drie keer mee in
mijn richting (hoewel ik in het donker zat), zoals een priester doet wanneer hij de
doodskist zegent (r. 75-79).
De handelingen zoals het zegenen van de doodskist behoren tot rituelen uit het H. Misoffer
(hier begrafenisdienst) waarin de herdenking van Jezus’ kruisoffer centraal staat. De man legt
de beelden van misoffer en zelfmoord zo dicht bij elkaar dat de zelfmoord niet alleen
vergeleken wordt met een ceremonie, maar ook specifiek met Jezus’ offer. Hij gaat zelfs zo
ver dat hij zichzelf expliciet met Jezus vergelijkt in de laatste momenten voor de
gevangenneming. Daarbij presenteert hij zichzelf nog moediger dan Jezus.
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A ani jsem si nepřál: Pane, je-li to možné, odvrat’ ode mne kalich tento. Ale naopak,
modlil jsem se: Pane, jak jen je možno, nech mne píti i z kalichu tohoto’ (p. 304).
Ik smeekte dan ook niet: Heer, als het mogelijk is, neem dan deze kelk weg van mij.14
Maar ik bad het tegenovergestelde: Heer, als het maar enigszins mogelijk is, laat me
dan uit deze kelk drinken (r. 564-567).
De man wil zich niet laten kennen maar de citaten (r. 1523 en 1536) waarin de rook van ‘zijn
offergave’ neerslaat, laten zien, dat de hoofdpersoon de mislukte zelfmoordpoging ervaart als
de weigering van zijn offer. Dit beeld levert een sterke overeenkomst op met Kaïn en diens
afwijzing door God.
5.4. Het ‘P.S.’ en Kaïn
Het ‘P.S.’ is een tekstdeel van de ‘Legende’ dat zich met andere zaken bezighoudt dan het
vertellen van de geschiedenis, het verhaal. De toon van het ‘P.S.’ is anders dan in het verhaal
en er is een andere verteller aan het woord. Daar waar het verhaal van de ‘Legende’ verteld
wordt door een ik- verteller in de tekst, is de verteller in het ‘P.S.’ een ondefinieerbare
verteller. Deze verteller spreekt óver Kaïn en doet dat vanuit wisselende vertelposities: de hij-,
ik-, wij-, en de menvorm. Hij kan daardoor op verschillende manieren naar Kaïn kijken, hij
kan iets suggereren of beweren terwijl hij zelf in de luwte blijft en niet direct met zijn
uitspraken over Kaïn in verband gebracht hoeft te worden. Het is niet duidelijk wie die
verteller is en eigenlijk vertelt hij weinig over Kaïn in de ‘Legende’, eerder kijkt hij naar de
situaties rondom de Bijbelse Kaïn en wat die omstandigheden met Kaïn doen. In zijn
beschrijvingen van het Bijbelse verhaal over Kaïn in het ‘P.S.’ verwerkt de verteller zijn eigen
interpretaties en een enkele keer is er een verwijzing naar de ‘Legende.’ Opvallend is dat de
verteller ook optreedt als de auteur Hrabal die de genese van de ‘Legende’ beschrijft en een
tipje van de sluier over zijn relatie tot Kaïn oplicht.
In het ‘P.S.’ komt de naam van Kaïn vaak voor, maar wat nu de betekenis van de
Bijbelse Kaïn voor Kaïn in de ‘Legende’ is, komt slechts in bedekte bewoordingen tot
uitdrukking. Zo wordt er in de tekst van het ‘P.S.’ geen expliciete uitspraak gedaan of Kaïn
uit de Bijbel en de hoofpersoon uit de ‘Legende’ min of meer identieke figuren zouden zijn.

14

Bede van Jezus vlak voor zijn arrestatie in de Hof van Olijven.
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5.4.1. Kaïn in het ‘P.S.’
Počátek této tragédie je v tom, že dva dobří bratři obětovali Hospodinovi, který ale z
nepochopitelných důvodů na jednu obět’ vzhlédl a na druhou se ani nepodíval (p. 327).
Eigenlijk begon deze tragedie toen twee goede broers een offer brachten aan de Heer,
die om onbegrijpelijke redenen wel naar het ene offer omzag en het andere niet eens
een blik waardig keurde (r. 1539-1541).
De aanvangszin van het ‘P.S.’ roept de vraag op welk werk er bedoeld wordt met ‘deze
tragedie’: de Bijbel of de ‘Legende’. Het meest aannemelijk is om de zin zo te interpreten dat
de ‘Legende’ zijn oorsprong vindt in de tragedie van het Bijbelse verhaal van Kaïn en Abel.
Niet alleen deze eerste zin, maar het hele ‘P.S.’ is op een insinuerende wijze
geschreven en vraagt steeds om uitleg. De verwijzingen naar de Bijbel en naar de ‘Legende
over Kaïn’ zijn niet scherp van elkaar te onderscheiden; ze zijn verwerkt in een mengeling
van Bijbelse feiten en subjectieve uitspraken15 of interpretaties van de verteller. Dit is het
geval in de nu volgende verwijzingen waarin het niet duidelijk is of de verwijzing op de
Bijbel of de ‘Legende’ slaat, en ook niet over welke Kaïn het nu gaat.
Tím Hospodin z Kaina udělala bratrovraha, […] se znamením na čele, aby výčitkami
svědomi se zabíjel jen Kain, sám a sám (p. 327).
Hierdoor maakte de Heer van Kaïn een broedermoordenaar, [...] met een teken op het
voorhoofd, zodat Kaïn alleen zichzèlf de dood injoeg (r. 1542-1545).
Hier zegt de verteller dat de Heer, door het offer af te wijzen, Kaïn tot broedermoordenaar
maakte met het teken op het voorhoofd, zodat Kaïn zichzelf, en ook alleen maar zich zelfzelf,
door schuldgevoelens geplaagd, de dood injoeg. Over welke Kaïn spreekt de verteller in het
laatste deel van de zin? De toevoeging, dat Kaïn door het teken voortdurend aan zijn schuld
herinnerd werd en daardoor tot zelfmoord kwam, roept vragen op. Van de Bijbelse Kaïn is
bekend dat hij na de broedermoord een ander leven begon en vele nakomelingen kreeg; het

15

Zie ook het gebruik van subjectieve uitdrukkingen: ‘s odporem’ (p. 327) (‘met afschuw’) (r. 1553) en ‘nevinně’
(p. 327) (‘onschuldig’) (r. 1556).
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thema zelfmoord komt in de Bijbel niet ter sprake maar in de ‘Legende’ staat de zelfmoord
van de hoofdpersoon wel centraal.
De verteller plaatst twee perspectieven vlak achter elkaar en wekt de indruk (door het
voegwoord ‘zodat’) dat ze met elkaar verbonden zijn: God maakte van Kaïn een
broedermoordenaar, en de schuldgevoelens leidden tot zelfmoord. Het beeld van de hierboven
gesuggereerde zelfmoord van de Bijbelse Kaïn zou een verbinding tot stand kunnen brengen
tussen de Bijbelse Kaïn en de hoofdpersoon van de ‘Legende’ die echt een zelfmoordpoging
deed.16
De ‘P.S.’-verteller beschrijft de Bijbelse Kaïn niet exact zoals wij hem uit het Oude
Testament kennen. In de beschrijvingen van de Bijbelse Kaïn maakt de verteller, zonder dit te
aan te kondigen, een overgang van de Bijbelse Kaïn naar Kaïn uit de ‘Legende.’ Die overgang
werd reeds ingeleid in het begin van het ‘P.S.’ met de vermelding dat Kaïn, geplaagd door
schuldgevoelens, zichzelf de dood injoeg (r. 1548); dit kan alleen maar op de hoofdpersoon
slaan.
Postupujeme- li s Kainem z přítomnosti do budoucnosti, musíme sdílet s Kainem jeho
svobodu, a tedy indeterminovanost jeho rozhořčení na Hospodina jako na
intelektuálního původce bratrovraždy (p. 327).
Als we met Kaïn de weg willen volgen van het nu naar de toekomst, moeten we met
hem zijn vrijheid delen, en dus ook het niet gedetermineerd zijn van zijn verbittering
jegens de Heer als intellectuele oorsprong van de broedermoord (r. 1548-1551).
De verteller zegt in feite dat Kaïn, toen hij na de afwijzing in woede ontstak, niet
gedetermineerd was. Dat is de uitspraak van de verteller, die hij weliswaar, door het gebruik
van de voorwaardelijk vorm: ‘Als we [...]’, een beetje afschuift op de lezer.
Daarna geeft de verteller (en ook hier spreekt de verteller zich verenigend met de lezer;
‘we’) de relatie van God weer (zoals weergegeven door de verteller!): Kaïn was niet vrij,
gedetermineerd, toen hij onschuldig offerde (de verteller suggereert dat Kaïns leven al tevoren
gedetermineerd was), maar bij zijn ‘verbittering jegens de Heer’ (Kaïns woede) was hij niet
gedetermineerd (dus verantwoordelijk voor zijn daad; schuldig):

16

Een dergelijke interpretatie of suggestie tot interpretatie is typerend voor Hrabal; hij gebruikt dan een geleende
tekst of filosofie op de manier zoals hij die begrepen heeft.
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Díváme-li se však na Kainovu situaci ze stanoviska majitele všech časů, Hospodina, s
odporem pochopíme, že Kainův život byl už předem determinován při obětování, aniž
Kain co udělal, ba naopak, že byl označen na čele už v situaci, kdy nevinně obětoval
(p. 327).
Als we echter naar Kaïns situatie kijken vanuit het standpunt van de majesteit aller
tijden, de Heer, begrijpen we met afschuw dat Kaïns leven van tevoren al
gedetermineerd was bij de offergave, zonder dat Kaïn toen ook maar iets gedaan had,
integendeel zelfs, hij was al op het voorhoofd getekend toen hij onschuldig offerde (r.
1551-1556).
De twee bovenstaande citaten laten zien dat, volgens de verteller van het ‘P.S.’, Kaïn reeds
vóór het offer gedetermineerd was, maar dat hij bij zijn woede-uitbarsting die op
broedermoord uitliep, niet gedetermineerd was; hij was vrij. Daaruit valt te concluderen dat
Kaïn uit vrije wil Abel doodde en dus schuldig is. Kaïn was echter, zoals de verteller dat zegt,
al voor het offer gedetermineerd tot schuld aan broedermoord. Kaïn is schuldig en onschuldig!
De uitspraken over het al of niet niet-gedetermineerd zijn van de Bijbelse Kaïn zijn
een statement van de verteller. Door die uitspraken heen schemert het beeld van de grillige
God en het is juist Gods willekeur waarmee de hoofdpersoon in de ‘Legende’ een probleem
heeft. De hoofdfiguur ging op pad om zijn eigen wil af te zetten tegen het lot ofwel tegen het
onberedeneerde gehalte van Gods beslissingen.
Het is niet zeker of de auteur Hrabal zelf plotseling opduikt om de genese van de
‘Legende’ uiteen te zetten, of dat de verteller zich die rol van de auteur aanmeet (r.1556-1561).
De verteller voegt aan de genese toe, dat wat hij in de ‘Legende over Kaïn’ beschreef, en dat
hij nu zonder wijzigingen aanbiedt, hem al jaren beziggehouden heeft. Dat kan erop duiden
dat de auteur Hrabal zich al lang met het fenomeen Kaïn beziggehouden had alvorens de
‘Legende’ te schrijven. Hrabal zou op deze manier zelf bij Kaïn betrokken zijn. Maar ook
hierover is geen expliciete uitspraak van Hrabal te vinden. Uit mijn onderzoek naar
voorlopers van de ‘Legende’ bleek echter wel dat Hrabal al lang tevoren met het fenomeen
Kaïn bezig was (Hoofdstuk 2).
Het ‘P.S.’ eindigt met een cryptische zin:
Můj Kain provádí bratrovraždu sám na sobě, sebevraždou (p. 327).
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Mijn Kaïn begaat een broedermoord op zichzèlf, een zelfmoord (r. 1563-1564).
Het is mogelijk dat de ‘auteur in de tekst’, zich hier in de tekst binnendringt. In dat geval wijst
de verteller (dat is dan Hrabal die, als de ‘auteur in de tekst’, de plaats van de verteller van het
‘P.S.’ inneemt) op Kaïn als zijn artistieke product, zijn creatie. Dan zou er sprake zijn van een
relatie tussen de verteller (Hrabal als ‘auteur in de tekst’) en Kaïn.
Het zou ook zo kunnen zijn dat aan het eind van het ‘P.S’ de verteller (de al of niet
gefingeerde auteur Hrabal) de naar de Bijbelse Kaïn gemodelleerde hoofdfiguur uit de
‘Legende’ claimt alsof deze zijn bezit is of als een stuk van hemzelf: ‘Mijn Kaïn’. Het is niet
ondenkbaar dat Hrabal zich, via de problematiek van de hoofdfiguur die in de ‘Legende’
verwerkt is, met Kaïn identificeert.17 Hrabal verstopt zich vaker in zijn werk zoals hij zelf zegt
(Hrabal 2007, 57-70).
Wie er ook aan het woord mag zijn, de verteller suggereert de zelfmoord van de
hoofdpersoon als een herhaling van de broedermoord in de Bijbel. De zelfmoord van de
hoofdpersoon moet het bewijs leveren dat de hoofdpersoon een eigen vrije wil heeft die
eigenlijk sterker is dan Gods wil. De verteller die aan het woord is maakt Kaïn los van de
Bijbelse context, confisqueert hem, gebruikt hem als zijn idee in zijn gedachtengoed of
suggereert een identificatie met hem, maar legt dit niet uit.
Resumerend kunnen we stellen dat de verteller in het ‘P.S.’ een subjectief beeld van de
Bijbelse Kaïn geeft en hem op verschillende manieren en in gevarieerde voorstellingen laat
zien. De verteller van het ‘P.S.’ maakt duidelijk dat Kaïn een abstrahering is van de Bijbelse
Kaïn om het probleem van de hoofdpersoon, dat misschien ook het probleem van de auteur
Hrabal was, te adstrueren.

5.5. Een vergelijking tussen ‘Kaïn’, ‘Legende over Kaïn’, en Camus’ L’Étranger
Hrabal schreef twee sterk op elkaar gelijkende verhalen met Kaïn in de titel. Toch zijn er
enkele verschillen die van belang kunnen zijn voor de interpretatie. Opvallend is dat in ‘Kaïn’
de hoofdstukken genummerd zijn, maar in de versie van 1968 hebben ze een titel met de
naam Kaïn. In de eerste versie, ‘Kain’, heet de hoofdpersoon Bogánek, in de tweede versie
‘Legende, is hij anoniem. De scène rond Máša’ s zwangerschap in de eerste versie wordt in de
tweede versie weggelaten. Het ‘P.S.’ komt alleen in de tweede versie voor. De titel ‘Legende
17

Hier wordt voor het eerst een toespeling gemaakt op de mogelijke identificatie van de auteur en Kaïn.
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over Kaïn’ verwijst naar het literaire genre van legende; de legende heeft vaak een religieuze
tendens.
Invloed van filosofie is echter in beide werken aan te duiden. Hrabal interesseerde zich
voor filosofie, hij las veel filosofische werken en zei dat hij zich ook door filosofen liet
inspireren.18 Heidegger, bekend als de filosoof van het existentialisme, was een van zijn meest
geliefde filosofen.19 Toch noemt Hrabal in het ‘P.S. niet Heidegger maar Camus en diens
novelle20 L’ Étranger 21 als inspiratiebron voor ‘Kaïn’. In het ‘Voorwoord’ uit 1981 zegt hij
daarover:
A po válce jsem se nemohl nasytit textu Camuse, Cizince, který se mnou hnul tak, že
jsem pod jeho patronací a inspirací napsal Kaïn a, to svoje trauma lásky se
sebevraždou, pokusem o suicide, […] (Hrabal 1991d, 233).
Na de oorlog kon ik maar niet genoeg krijgen van de tekst van Camus’ L’ Étranger,
die me zo beroerde dat ik onder zijn patronage, en door hem geïnspireerd, ‘Kaïn’, zijn
liefdestrauma en zelfmoord, de zelfmoordpoging, heb geschreven. […].22

18

Hrabal bewonderde filosofen en in het bijzonder Heidegger. Ongetwijfeld heeft hij Heidegger gelezen maar
geen echte studies van diens ideeën gemaakt. Hrabal heeft op zijn eigen manier en in eenvoudige gedachtegang
Heidegger weergegeven. Op dezelfde simpele manier, zoals Hrabal Heideggers ideeën in zijn teksten gebruikt,
geef ik ze ook weer. Ik ben me ervan bewust dat de theorie van Heidegger veel gecompliceerder en uitgebreider
is.
Desalniettemin geef ik (aan de hand van ‘Leeswijzer bij Zijn en tijd van Martin Heidegger’ Sluis, 1997)
in enkele zinnen de meest basale principes van Heidegger weer; als filosoof van het zijn stelt Heidegger zich de
vraag hoe de mens in het alledaagse leven vrij kan zijn. Hij introduceerde de begrippen ‘Das Sein’ (‘Zijn’) en
‘Dasein (‘erzijn’). Het Zijn is ondefinieerbaar, ongrijpbaar maar concretiseert zich in ‘Zijnden’; dat is alles wat is,
zoals de mens, een steen, het dier, die in relatie met elkaar staan door betekenissamenhang. Behalve de structuur
van het Zijn onderscheidt Heidegger het erzijn, de mens in zijn dagelijkse bestaan. Het erzijn is niet passief,
heeft eigen bestaansvormen en kan betekenis geven aan het bestaan. De mens kan uitstaan (existere) naar de
wereld; dat wil zeggen dat de mens mogelijkheden heeft. Heidegger zegt dat de mens niet vrij is omdat hij zijn
mogelijkheden, zijn vrijheid, niet realiseert. De mens heeft de vrijheid om zich buiten het patroon van het
dagelijkse leven, tradities en gewoonten te treden, kortom om iets te willen. Hij moet zich bewust zijn van het
nieuwe, en de verantwoording nemen om zich los te maken van het oude. Op dat moment kan hij overvallen
worden door angst om in een zwart gat te vallen, maar hij moet daar wel antwoord op geven. Tijd speelt een
grote rol; het verleden als het geworpen zijn in de wereld, en toekomende tijd en tegenwoordige tijd als een
mogelijkheid die verwezenlijkt kan worden in het hier en nu.
19
In zijn verhaal ‘Kouzelná flétna’ (Hrabal 1995a), (‘De toverfluit’) (Hrabal 2002e) haalt Hrabal regelmatig
Heidegger aan; met citaten van Heidegger (die hij ook weer veranderde) laat hij in een terugblik op zijn leven,
zien, dat hij belangrijke mogelijkheden heeft laten liggen.
20
In zijn artikel ‘Explication de L’ Étranger’ (Sartre1975, 147) schrijft Sartre met enige sarcasme dat Camus
zelf dit werk een ‘roman’ noemde.
21
Ruim dertig jaar nadat Hrabal de eerste versie geschreven had beschrijft hij zijn inspiratiebronnen voor dit
werk in ‘Předmluva’ (Hrabal 1991d).
22
Hrabal noemt op wat hem bij Camus inspireerde en het is opvallend dat hij daarbij de zelfmoordpoging noemt.
In de novelle van Camus wordt de hoofdpersoon niet expliciet met de zelfmoord in verband gebracht. Wel zou
men kunnen denken aan een passieve zelfmoord omdat de hoofdpersoon een procedure voor vergelding van de
doodstraf weigert. In L’Étranger is wel sprake van moord net zoals bij de Bijbelse Kaïn. In beide gevallen
verandert het leven na de moord en lijkt de moord een functie te hebben in de geest van het initiatie- ritueel.
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Omdat Hrabal Camus zo nadrukkelijk zijn inspirator voor ‘Kaïn’ noemt roept dat vragen op:
wat verbindt Hrabal met Camus en wat is de betekenis van L’Étranger? Alvorens dit te
onderzoeken geef ik een beschrijving van de beginsituatie van het existentialisme in Tsjechië
met de vraag: in hoeverre was Hrabal van deze stroming op de hoogte?
5.5.1 Het existentialisme in Tsjechië
Kort na de Tweede Wereldoorlog had men in Europa niet alleen materiële zaken nodig maar
kwam er ook weer een behoefte aan geestelijke verdieping op. Toen het existentialisme van
Frankrijk naar Tsjechië overwaaide was het aanvankelijk een cultureel-maatschappelijk
fenomeen. Maar de golf van belangstelling voor existentialistische literatuur en filosofie
(vooral Sartre en Camus) was niet alleen, naar het leek, een modeverschijnsel, maar was na de
shock van WOII er het bewijs van hoezeer het Tsjechische volk zich bewust was van de crisis
in de civilisatie en traditionele waarden in eigen land. De belangstelling voor de Franse
existentialistische literatuur was groot.
In zijn studie Kain podle Hrabala [‘Kaïn volgens Hrabal’] attendeert Baluch erop dat
in 1948 (het jaar van de machtsovername van de communistische partij) de ontwikkeling van
de literatuur, die zijn voedingsbodem had in de literaire situatie van het begin van de jaren
twintig en in het interbellum, met kracht onderdrukt werd. De Tsjechische burger had slechts
enkele jaren (1945-1948) onbelemmerde toegang tot de existentialistische filosofie en
literatuur (Baluch 2012, 49).
Net zoals de meeste Tsjechische intellectuelen maakte Hrabal pas echt kennis met het
existentialisme via de colleges die gegeven werden door Vaclav Černý23 aan de Karlsuniversiteit te Praag (1947-1948). Černý gaf een weergave van zijn colleges in První a druhý
sešit o existentialismu [‘Het eerste en tweede schrift over het existentialisme’] (Černý1992). In
het eerste schrift legt hij de belangrijkste begrippen van het existentialisme uit en introduceert
de existentialisten in Europa zoals onder meer Heidegger, Camus en Sartre, Jaspers en
Kierkegaard. Het eerste schrift kwam al spoedig in herdruk. Het tweede schrift oriënteert zich
meer op de situatie in Tsjechië en geeft een beschrijving van de opkomende Tsjechische
existentialistische schrijvers zoal Kainer, Blatný, Orten, die veelal tegenwerking kregen van
de overheid.

23

Černý was romanist, gespecialiseerd in de literatuur uit de barok in Frankrijk en Spanje, en doceerde
vergelijkende literatuur aan de filosofische faculteit. Zowel literatuur, als romaanse talen, als filosofie, vormden
zijn werkgebied. Na 1948 werd zijn werk verboden en werd hij op een zijpad gezet.

188

Černý bood in 1948 het tweede schrift aan met de bedoeling om het tegelijk met de
derde druk van het eerste schrift te publiceren. Deze werken werden geweigerd en zijn hele
werk kwam op de index te staan, Černý kreeg ontslag aan de universiteit. Pas in 1992 konden
de twee schriften gepubliceerd worden. Hrabal had, behalve dat hij de colleges van Černý
gevolgd had, ook nog Camus’ L’Étranger gelezen voordat het verboden was dit werk in
vertaling te lezen.24
Het Tsjechische existentialisme kon zich niet onder dezelfde omstandigheden als in
Frankrijk en in de rest van Europa ontwikkelen; het kan niet omschreven worden als een
stroming of groepering met een eigen program, maar eerder als een atmosfeer in de literatuur
gecreëerd door kunstenaars/ schrijvers.
In 1949 schreef Hrabal ‘Kain’, een werk met existentialistische elementen.
5.5.2. Camus, filosoof van het absurde
Camus behoort tot de Franse existentialisten, maar wordt in het bijzonder in verband gebracht
met het absurdisme.25 Zoals elke nieuwe stroming kwam ook het absurdisme voort uit een
veranderde manier van denken.
Sedert Nietzsches uitspraak: ‘Gott ist tot’ was er geen hoop, verlossing en geen
zekerheid meer.26 Het was afgelopen met de gedachte dat, als je je aan de tien geboden hield,
je, na de dood, bij God een plaats in de hemel zou krijgen. Dat niet alleen, maar ook de
sombere tijdgeest van de oorlogsjaren en de jaren vlak daarna, toen alle zekerheden onderuit
gehaald waren en het individu nauwelijks telde, stemde de mens tot nadenken over het zijn als
individu; zijn plaats in de maatschappij, zijn doel, zijn toekomst. De onzekerheid, het verlies
van hoop, en het zinloze waren een voedingsbodem voor het absurdisme.
Camus spreekt van absurditeitsgevoel, als van kwaad van de geest.27 Het absurde bij
Camus is te omschrijven als de confrontatie tussen een irrationele, onverklaarbare wereld, en
de drang naar rede of zin die in elk mens wortelt. Dat wil volgens Camus niet zeggen dat de
wereld absurd is, maar dat die wereld niet aan onze rede beantwoordt. De mens die al zijn
zekerheden verloren heeft, maar toch een appel op de rede doet, staat tegenover de redeloze
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L’Étranger werd vertaald door Svatopluk Kadlec: Cizinec (Camus 1947). Het werk behoorde na 1948 tot de
verboden literatuur.
25
Voor de uitleg over het absurdisme bij Camus baseer ik me op ‘Albert Camus en het absurdisme’ (Redeker
1949, 252-262).
26
Redeker (1949, 259) verwijst naar Also sprach Zarathustra (Nietzsche 1999).
27
Redeker (1949, 255) verwijst naar de ‘Inleiding’ in Le mythe de Sisyphe, essai sur l’absurde (Camus 1942).
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zwijgzaamheid van de wereld. Het absurde dat we kunnen typeren als een situatie die zich
zonder reden voordoet, en waar we geen raad mee weten, is het lot.28
Camus geeft suggesties hoe met absurditeit om te gaan: vluchten, verwerpen of
accepteren. Je kunt vluchten in religie, religieuze transcendentie (bij voorbeeld Kierkegaard,
Jaspers), of in zelfmoord. De andere variant is te accepteren dat het leven nu eenmaal is zoals
het is, omdat, zoals Sartre zegt, de mens nu eenmaal buiten zijn wil om in de wereld
geworpen is.29 Het existentialisme (met name Sartre) geeft daarop zelf het antwoord dat de
mens de vrijheid en de mogelijkheid heeft om iets van dat leven te maken; er is dus een
toekomstperspectief. Het absurdisme van Camus richt zich meer op het er-zijn, het leven op
het moment. We vinden daarvan een echo in ‘Kain’:
Bogánku, víte že člověk vlastně žije jen pro několik hodin? (Hrabal 1991i, 16)
Bogánek, weet je dat je eigenlijk maar voor een paar uur geluk leeft? (2007e, 84)
Het leven in absurditeit is weliswaar een leven zonder absolute waarheid, zonder zin of rede,
maar het is volgens Camus ook het echte leven: het leven in vrijheid, de mogelijkheid te
hebben tot scheppen van kunst om de schepping zelf, het laissez faire laissez aller, het leven
los van Gods barricades. Tegenover de positieve maakbaarheid met toekomstperspectief van
het existentialisme staat in het absurdisme het hier en nu centraal, de wereld komt irrationeel
voor en strookt niet met onze rede of zingeving; het leven is een puur er-zijn, een wereld
zonder God. In deze geest is L’Étranger geschreven.
5.5.3. Korte inhoud van L Étranger van A. Camus
De hoofdpersoon van de novelle heet Meursault; hij is een Frans-Algerijn, alleenstaand.
Het verhaal begint met het bericht dat zijn moeder overleden is. De laatste jaren verbleef ze in
een bejaardenhuis in een klein dorpje, tachtig kilometer van Algiers. Sinds zij daar woonde
had hij nauwelijks contact met haar. Meursault gaat naar de begrafenis maar toont weinig
emoties. Na de begrafenisceremonie keert hij spoedig naar huis terug en knoopt meteen weer
een relatie aan met zijn ex-vriendin, Marie. Ze gaan naar een komische film van Fernandel.30
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Deze situaties kunnen we ook contingentie noemen; de mens wordt geconfronteerd met toeval en rolt van het
ene toevallige voorval in het andere. De mens krijgt geen grip op de wereld.
29
Een gedachte van Heidegger die ook door Sartre geformuleerd werd.
30
Bekende Franse filmkomiek vooral zijn films van de jaren vijftig zijn bekend.
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Meursault raakt betrokken bij een affaire. Zijn analfabete buurman, een pooier, vraagt
hem om een brief te schrijven gericht aan een van zijn prostitués, met wie hij een probleem
heeft. De brief is provocerend en als de vrouw de brief heeft ontvangen zoekt ze de pooier op.
Het komt tot een ruzie waarbij de vrouw, een Arabische, rake klappen oploopt. Meursault laat
zich strikken om bij de politie een dubieuze getuigenisverklaring tegen de vrouw af te leggen.
Vanaf die tijd dringt de buurman, Raymond, zich op als vriend. De broers van de prostitué
zinnen op wraak.
Meursault en Marie worden door Raymond uitgenodigd in diens weekendhuisje aan
zee. Tijdens een wandeling op het strand duiken plotseling de broers van de Arabische
prostitué op. Er vindt een gevecht plaats, Meursault voorkomt dat Raymond zijn revolver zal
trekken: ‘Je moet hem met je blote handen te lijf gaan en mij je revolver geven. Als de ander
tussenbeide komt of zijn mes trekt, schiet ik hem neer’ (Camus 1990, 69). De Arabieren
verdwijnen, Meursault en Raymond gaan terug naar het weekendhuis. Later op de dag gaat
Meursault alleen terug naar het strand, dan verschijnt plotseling de Arabier die de directe
tegenstander van Raymond was. Het is warm, de zon staat laag, en zweet drupt vanaf
Meursaults voorhoofd in zijn ogen, hij wordt verblind door het blikkerende mes van zijn
tegenstander, en hij schiet. Daarna lost hij nog vier schoten; de Arabier is dood.
Na deze passage begint het tweede deel van het boek dat gaat het over de periode van
de rechtszaak en het wachten van Meursault op zijn executie. Meursault doet niet zijn best
zich te verdedigen, is zonder emoties, wijst zowel de aalmoezenier als de advocaat af. Hij
wordt veroordeeld, niet zozeer vanwege de moord, maar meer vanwege zijn gevoelloosheid
en weinig respect tegenover zijn moeder en gebrek aan berouw. De laatste nacht in zijn cel
beleeft hij intens: de sterrenhemel, de ‘geuren van nacht, aarde en zout’( Camus1990, 146).
Deze uren vormden het hoogtepunt van zijn bestaan.

5.5.4. L’ Étranger als inspiratiebron
Wat mag in L’ Étranger Hrabal zozeer aangesproken hebben dat hij juist dit werk tot zijn
inspiratiebron verkoos? Hrabal zegt dat Camus en L’Étranger hem inspireerden tot ‘Kaina, to
svoje trauma lasky se sebevrazdou, pokusem o suicidu […]’ (‘Kain’31, zijn liefdestrauma met
zelfmoord, de zelfmoordpoging’) (Hrabal 1991i, 233). Maar is er in ‘Kain’ wel sprake van
een liefdestrauma met zelfmoord ? En klopt die opsomming van thema’s die hij duidt als

31

Hrabal bedoelt hier het verhaal ‘Kain’. Het thema van liefdestrauma en zelfmoord is wel herkenbaar in de
novelle Zwaarbewaakte treinen.
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inspiratiebronnen die hij bij Camus vond? Is er bij Camus sprake van een liefdestrauma met
zelfmoord? De term liefdestrauma suggereert een dramatische liefdesgeschiedenis maar in
werkelijkheid, en zeker van de kant van Meursault, lijkt de relatie met zijn geliefde
oppervlakkig, de serieuze momenten worden meteen gerelativeerd door zijn onverschillige
uitspraken:
Le soir, Marie est venue me chercher et m’a demandé si je voulais me marier avec elle.
J’ai dit que cela m’était égal et que nous pourrions le faire si elle le voulait. Elle a
voulu savoir alors si je l’aimais. Jái répondu comme je l’avais déjà fait une fois, que
cela ne signifiait rien mais que sans doute je ne l’áimais pas (Camus 2016, 67).
‘s Avonds kwam Marie mij halen en zij vroeg mij of ik met haar wilde trouwen. Ik zei
dat het mij gelijk bleef en dat wij het konden doen wanneer zij dat wilde. Toen wilde
zij weten of ik van haar hield. Ik antwoordde, zoals ik het reeds eerder gedaan had, dat
het niets uitmaakte, maar dat ik ongetwijfeld niet van haar hield (Camus 1990, 52).
Dat Hrabal voor de motieven van zelfmoord en zelfmoordpoging door Camus geïnspireerd
zou zijn is eveneens discutabel. In het werk van Camus mag de dood van Meursault dan wel
op een zelfmoord lijken, omdat hij na zijn doodsvonnis de mogelijkheid tot een gratieverzoek
niet wilde overwegen, maar in de hele tekst komt de gedachte aan zelfmoord niet bij de
hoofdpersoon Meursault op. In zijn artikel noemt Charvát Hrabals aandacht voor Camus’
inbreng als inspirator een manier van zelfstilering van Hrabal (Charvát 2012). Dat is niet
denkbeeldig, maar toch is er een gelijkenis tussen de hoofdpersonen van Camus en van
Hrabal; dat heeft vooral te maken met de manier waarop de personages de wereld ervaren.
5.5.5. De beleving van de absurde wereld
In L’Étranger ervaart Meursault de wereld om zich heen als absurd. Hij aanvaardt de
zinloosheid als een werkelijkheid, die in het hier en nu op hem af komt, die voor hem zonder
oorzaak en gevolg lijkt te zijn, en die hij niet met de rede kan verklaren. Dit blijkt
bijvoorbeeld uit zijn reactie na de discussie met zijn werknemer over de twee extra
verlofdagen voor de begrafenis van zijn moeder; ze was net voor het weekeind overleden en
de busreis naar de begrafenis was lang. De chef vond extra verlof niet nodig en Meursault
reageert daarop met: ‘Het is mijn schuld niet’ (1990, 6). Hij ziet geen mogelijkheid om aan de
afwijzing van zijn verzoek redelijkheid toe te dichten en lijkt zich terug te trekken in
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onverschilligheid, waarbij het niet duidelijk is of het slechts schijnbare onverschilligheid is.
Hij doet er verder het zwijgen toe. Hij zit midden in die situatie en heeft er geen grip op; alles
gebeurt gewoon. Meursaults antwoord daarop is ermee te leven, ofschoon hij op het eind van
het verhaal van dit idee afwijkt als hij voor de dood lijkt te kiezen. Deze tegenstelling van
onverschilligheid en dan toch op het laatst iets te willen roept een spanningsveld op in de
verbeelding van dit personage; maar misschien is dat ook weer een manier van
lotsaanvaarding.
De beide hoofdpersonen in de Kaïnverhalen geraken in een soortgelijke absurde
situatie en ook hun reactie correleert niet met wat er tevoren gebeurde. Wanneer zij plotseling,
en ongewild, betrokken worden bij een riskante, levensgevaarlijke partizanenactie aan het
spoor, laten ze dat over zich heen gaan en brengen zich niet in veiligheid. Bogánek blijft
omdat er toch iemand moest blijven om het sein vrij te geven (2007e, 97), en de hoofdpersoon
in de ‘Legende’ had, zoals hij zegt, geen bevel gekregen om te ertussen uit te gaan (1994a,
318) (r. 1206-1207). Ook zij laten zich meedrijven tot in het absurde; alle twee de
hoofdfiguren zijn gesitueerd in een wereld die hen onbegrijpelijk voorkomt en hun reactie is
dan vreemd.
In het verhaal van de Bijbelse Kaïn komt een absurde situatie voor wanneer zijn offer
om onbegrijpelijke redenen afgewezen wordt. Als Kaïn na de broedermoord weer voor God
verschijnt en deze naar Abel vraagt, reageert hij met: ‘Moet ik soms mijn broer nog bewaken?’
terwijl hij Abel net vermoord heeft. Vraag en antwoord corresponderen niet met elkaar.
In alle beschrijvingen van de hoofdpersonen in absurde situaties grenzen hun reacties
aan onverschilligheid, of misschien beter gezegd, aan machteloosheid. De antwoorden of de
reacties sporen niet helemaal met het voorafgaande gebeuren of gezegde; ze lijken ontwijkend
te zijn omdat ze niet weten hoe grip op de situatie te krijgen en misschien is het een
overgeven aan het lot omdat er aan het voorval toch niets te veranderen valt.
5.5.6. Het beleven van de wereld in het hier en nu
De beschreven episode uit het leven van Meursault ziet eruit alsof het in korte sprongen
verloopt.32 Zijn leven lijkt zich af te spelen op voortdurend wisselende momenten die niet
verbonden zijn met verleden of toekomst, maar het zijn is puur het ‘er zijn’, het ‘ Da- Sein’,
zoals Heidegger zegt. Meursault neemt het leven zoals het is. Om op eigen initiatief een stap
32

Sartre zegt: ‘une phrase de l’Étranger c’est une île. Et nous cascadons de phrase en phrase,[…].’ Sartre wil
hier zeggen dat de opeenvolging van zinnen in combinatie met het gebruik van tijdsvormen (voltooide tijd) deze
cascades, het overspringen van het ene naar het andere moment, ondersteunen (Sartre 1975, 142). Een voorbeeld
van zo een cascade: ‘Je lui ai dit qu’elle était belle, elle a ri de plaisir’.

193

te zetten, waaraan gebondenheid in de toekomst kleeft (zoals het aangaan van een huwelijk),
waagt hij zich liever niet. Hij zegt dat hij niet van Marie houdt, maar hij wil eventueel (passief)
het huwelijk ingaan: niet omdat hij, maar omdat Marie het wil. Het leven van Meursault
speelt zich af in de beslotenheid van het hier en nu en niet in het toekomstperspectief van een
huwelijk en alles wat daarbij hoort.
Meursaults manier van spreken is kort. Als hij dat nodig vindt, zegt hij de dingen en
benoemt hij de situaties zoals ze zijn, of zoals hij denkt (voelt) dat ze op dat moment zo zijn.
In zijn artikel gaf Schneider (1996) aan dat het hic et nunc- beleven vooral zichtbaar is
aan de talige kant, met name aan het gebruik van de werkwoordsvormen.
De relaties met zijn moeder en met Marie bestaan op het moment van contact. De
contacten zijn vluchtig. Pas in zijn laatste levensfase denkt hij na over Marie.
Paradoxaal genoeg vindt de verwerkelijking van zijn leven plaats in zijn laatste
levensdagen, wanneer hij in de dodencel over zichzelf reflecteert. Hij komt dan tot een diepe
bewuste ervaring van de wereld om zich heen (vanuit de cel ziet hij de sterrenhemel), en
daardoor ook van zichzelf, met de dood in het nabije verschiet. Het is niet duidelijk of de
overgave aan zijn doodsvonnis een keuze is voor de dood of net een aanvaarding van het lot is.
Hrabals verhaal ‘Kaïn’ is een ander soort verhaal, maar ook hier tekent zich het hier en
nu- beleven af. Dit verhaal staat al door zijn vertelwijze dicht bij het leven in het hier en nu.
Het is geschreven in spreektaal met korte, directe maar treffende volkse uitdrukkingen zoals
‘Nebeč!’ (1991i, 9) ‘Niet blère!’ (2007, 76), wat bijdraagt aan het dynamische element van
het verhaal. De hoofdfiguur, Bogánek, is open over zichzelf, staat midden in het leven terwijl
er bij Meursault eerder sprake is van meelopen met de ups en downs.
Opmerkelijk is de rol van het huwelijk in alle drie de verhalen. Het huwelijk is een
stap tot een verbintenis die tot ver in de toekomst reikt, en wat dat betreft staat het haaks op
het hier en nu beleven. Meursault zet die stap liever niet. Bij Bogánek zien we dat hij
overrompeld wordt door het nieuws dat Máša zwanger is. Hij maakt zich ongerust over het
feit dat het kind besmet zal worden met zijn doodsverlangen en dat ook weer zal doorgeven.
Hij spreekt niet over dit onderwerp met Máša, er komt geen oplossing, en er wordt ook geen
plan voor een huwelijk uitgesproken. Het vaderschap speelt verder geen rol meer. De
gedachte aan een huwelijk existeert alleen op momenten. In gedachten noemt hij ‘obraz ženin’
(1991i, 25) (‘het beeld van mijn vrouw’) (2007, 96), noemt Máša ‘Ma nevěsto’ (1991i, 33)
(‘Bruidje van me)’ (2007, 105), mijmert: […] ‘viděl jsem domek a zahrádku a dítě’ (1991i, 33)
‘([…] ik zag een huisje, tuintje en een kind’) (2007, 105), en hij zal Máša aan zijn ouders
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voorstellen (2007, 106). Die momenten vallen samen met die situaties wanneer zijn
levensdrang opstuwt: ‘avšak nutno žít’ (1991i, 22) (‘maar ik moest nu leven’) (2007e, 91). Of
het huwelijk een echt toekomstplan wordt blijft onduidelijk en uiteindelijk komt het er niet
van.
In de ‘Legende’ vertegenwoordigt het huwelijk het streven naar leven, als een punt in
de dynamiek van de tegenstelling van verlangen naar leven of naar de dood. De dynamiek, de
afwisseling van leven en dood, is een manier van het hic et nunc -beleven. Máša bestaat
echter meer in de gedachten van de hoofdpersoon, dan als levend wezen. Ook hier komt het
niet tot een vaste verbintenis.
De ‘Legende’ lijkt inhoudelijk veel op ‘Kaïn’ maar de hier en nu- beleving is anders.
Dat heeft te maken met het feit dat de hoofdpersoon in de ‘Legende’ meer in zichzelf gekeerd
is, meer over zichzelf reflecteert. Het actuele tijdsbewustzijn van de dingen om hem heen is
veel minder sterk. Wel houdt hij zich bezig hoe het mogelijk zou zijn om het absolute numoment te vangen.
De man is eigenlijk helemaal niet met de wereld bezig; zijn contacten zijn niet intens,
zijn geliefde ziet hij niet vaak. Deze hoofdfiguur leeft in zichzelf, in zelfreflecties en
herinneringen, zijn hier en nu- beleving ligt besloten in zijn gedachten, in hemzelf. Dit heeft
te maken met de vertelwijze van de naderhand belevend ik-verteller waar de gebeurtenis uit
het verleden (herinneringen) dicht bij het vertelmoment in het nu ligt.
De zelfmoordscène is in dit verband opmerkelijk want daar is de man zich op het
laatste levensmoment (te vergelijken met Meursault) juist bewust van elk moment van het
hier en nu.
5.5.7. Het resultaat van de vergelijkende analyse tussen Hrabals Kaïnverhalen en Camus’
L’Étranger
Het is moeilijk om op grond van de tekstuele analyse te zeggen of er expliciete aanwijzingen
zijn dat Camus en zijn novelle invloed hadden op Hrabals werk, of om een diepere
verbondenheid tussen de beide schrijvers aan te geven die tot zo een bijzonder werk als de
‘Legende’ had kunnen leiden. Het belangrijkste aandeel van Camus is zijn absurdistisch
gekleurde visie op hoe de mens de wereld beleeft. De overeenkomsten in de wereldbeleving
tussen de hoofdpersonen in de Kaïnverhalen en L’Étranger zijn weer raakpunten met Kaïn
van het Bijbelse verhaal.
Zowel bij Camus als in Hrabals werken worden de hoofdpersonen gesitueerd in een
wereld, die ze als onberedeneerd en zinloos ervaren, een wereld die ze niet begrijpen en met
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onverschilligheid lijken te accepteren. Het is bijvoorbeeld absurd dat Meursault de kans om
zijn leven te redden laat schieten. In de ‘Legende’ wil de hoofdpersoon zelfmoord plegen, dat
mislukt, en als hij de dood kan omhelzen ontloopt hij de dood. Het meest absurde is misschien
wel de onbegrijpelijke afwijzing van het offer van Kaïn met de gevolgen van moord in het
Bijbelse verhaal. De complexiteit en absurditeit rond de betrokkenheid met de dood: schuld
aan dood, de gewilde dood, mislukking en afwijzing van de dood, brengen Hrabal, Camus en
ook Kaïn bij elkaar.
Tenslotte eindigen alle verhalen met het onbestemde gevoel dat de personages niet
konden handelen zoals ze zouden willen, de vrije wil blijft discutabel, de hoofdpersonen
geraken in dubbele situaties van vrij en bepaald zijn.
In de verhalen slaat het lot grillig toe: Meursault wilde zijn leven leiden op zijn eigen
manier, maar wordt daar u op een vreemde manier vandaan getrokken. Hij wordt zonder dat te
willen een moordenaar, en bij de veroordeling tot de dood speelt niet de moord op de Arabier,
maar een andere reden een belangrijkere rol; zijn onverschilligheid rond de dood van zijn
moeder weegt het zwaarst.
De Kaïnfiguren van Hrabal (49, 68) zochten de vrije wil in de zelfmoord, en zij komen
om bij toeval. De Bijbelse Kaïn is ten aanzien van de broedermoord niet per definitie schuldig;
er zijn redenen om zijn schuld te betwijfelen (het kan een crime passionelle zijn). Door
onberedeneerde afwijzing wordt hij moordenaar en krijgt hij een beschermingsteken dat hem
net zoveel kans op bescherming geeft, als vermoord te worden.
De tegenstrijdigheid van bepaaldheid en vrije wil, kortom het lot, maakt de wereld tot
een wereld zonder rede, de absurde wereld, dat is wat Camus duidelijk maakt en wat ook
toonbaar is in de onderzochte verhalen. Een manier om in die wereld te leven is de wereld
beleven in het hic et nunc of vluchten in de dood. Deze alternatieven werden beschreven. Het
element van de beleving van een wereld zonder rede en de alternatieven daarvoor is wat we
de invloed van Camus kunnen noemen.
Behalve bepaaldheid tot de dubbelheid van vrij zijn en niet vrij zijn speelt het motief
van schuld en onschuld een grote rol; dit wordt in de nu volgende paragrafen intensiever
onderzocht.
5.5.8. Een andere wending in het verhaal ‘Kaïn’
Het is opvallend dat Hrabal in de tweede versie, de ‘Legende over Kaïn’, de scène van
de aankondiging van Máša’ s zwangerschap heeft weggelaten. Zelf heeft Hrabal daar geen
reden voor aangegeven, maar dan nog past deze scène, zoals die gesitueerd is in het gewone
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dagelijkse leven waar plaats is voor emoties, nog altijd beter in de eerste versie dan in de
serieuze en meer spirituele, tweede versie.
In het verhaal van 1949 (Hoofdstuk 9) krijgt de hoofdpersoon Bogánek, tijdens zijn
werk aan het spoor, bezoek van zijn vriendin Máša. Zij komt hem vertellen dat ze zwanger is
van zijn kind. De vrouw is blij maar de man ontvangt het nieuws met gemengde gevoelens:
[…] nebyl jsem ani nadšen, ani sklíčen. Ledový mír mne obestřel a viděl jsem moji
budoucnost vedle této ženy’, (1991i, 32, 33).
[…] ik was niet enthousiast en niet gedeprimeerd. Een ijskoude vrede daalde op mij
neer en ik zag mijn toekomst naast deze vrouw, (Hrabal 2007e, 104,105).
Het nieuws overvalt hem, het is niet waar hij om gevraagd heeft; eerder een fait accompli, of
het lot. Maar het nieuws zou Bogánek ook een reden kunnen geven om een ommezwaai naar
de positieve zijde van het leven en de toekomst te maken; hij legt in gedachten het mislukken
van zijn zelfmoordpoging uit als een goede zaak, want hij zal het kind moeten beschermen
tegen het doodsverlangen, en vooral ook aan het kind moeten uitleggen dat hij het
doodsverlangen van de vader geërfd heeft, iets waarvoor noch de vader noch het kind gekozen
heeft. Hij zal zich verontschuldigen bij het kind dat hij op de wereld heeft gezet. Bogánek
voelt zich temeer schuldig daar hij van tevoren wist dat, als hij een kind zou krijgen, hij aan
het kind zijn suïcidaliteit zou meegeven (het onzichtbaar litteken op de pols’(2007 e, 105),33
en hij ertoe zou bijdragen dat ook het kind schuldig kan zijn als drager van de kwade genen.
Anderzijds zou het kind hem een levensdoel kunnen geven. Deze positieve ommekeer komt
niet: er komt geen kind, en zoals in paragraaf 5.5.6. al aan de orde kwam, komt het huwelijk
ook niet tot stand.
Dit tekstdeel geeft aanleiding om van schuld een belangrijk thema te maken en uit te
werken.

5.5.9. De schuldvraag in de zwangerschapsscène
De aankondiging van Máša’ s zwangerschap brengt niet alleen blijdschap; voor de vader
betekent het een reden tot reflecties over schuld. Het woord schuldig behoeft toelichting: als

33

In de officiële vertaling naar het Nederlands (Hrabal 2007e) is de toevoeging ‘in de pols’ weggelaten. Deze
toevoeging is echter wel van belang omdat deze juist expliciet refereert naar de zelfmoordpoging van de vader.
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iemand schuldig is, was hij vrij om zo te handelen en is verantwoordelijk voor zijn daad. De
man denkt dat hij schuldig is omdat hij via zijn genen de doodswens aan het kind doorgeeft,
maar ook omdat hij het kind schuldig maakt als drager van die genen. De typering van schuld
echter doet de vraag rijzen of Bogánek wel schuldig is. Het gaat hier om een bepaaldheid die
overgaat van vader op kind, en waartegen Bogánek zich niet kan wapenen, noch tegen het
ontvangen, noch tegen het doorgeven van de bepaaldheid. Hij is dus niet vrij. Een genetische
bepaaldheid, en de bepaaldheid überhaupt, is een gegeven situatie waar je niet om gevraagd
hebt, die je niet gewild hebt. Sterker nog, het is vaak niet mogelijk om vast te stellen waar die
bepaaldheid vandaan komt. Al deze onzekerheden maken de zwangerschapsaankondiging
voor Bogánek tot een absurde omstandigheid. 34
In de tekst is de genetische bepaaldheid een gegeven dat gekoppeld wordt aan het
thema van schuld. In deze scène is de schuld een paradox, want schuldig zijn kun je alleen als
je de vrijheid hebt om te kiezen, en dat is bij Bogánek niet het geval; hij is bepaald door
erfelijkheid, dus onvrij, maar toch heeft hij schuld. Deze situatie is knap bedacht omdat het
verwijst naar de paradoxale schuldsituatie van de Bijbelse Kaïn (zowel schuldig als
onschuldig zijn) waarnaar ook gerefereerd wordt in het ‘P.S.’
Het is opmerkelijk dat, hoewel de koppeling van schuld en bepaald-zijn in de scène
rond de zwangerschap duidelijk aanwezig is, en een aanknopingspunt zou kunnen vormen
met Bijbelse thema´s als determinatie, de erfzonde, en schuld, er desalniettemin in dit
tekstgedeelte geen verwijzingen voorkomen op grond waarvan verbanden gelegd kunnen
worden tussen het verhaal van Bogánek en de Bijbelse Kaïn. Het is ook opvallend dat in de
versie van 1949 het hele gebeuren van (on)schuld voor een belangrijk deel geprojecteerd
wordt via het ongeboren kind. Behalve dat er geen gebruik gemaakt wordt van de
aanknopingspunten, leiden de gebeurtenissen met de focus op het kind nog eens extra de
aandacht van overeenkomst met de Bijbelse Kaïn af. Daardoor lijkt deze scène een eilandje
met eigen problematiek binnen het verloop van het hele verhaal. Wat de handelingen betreft is
het fragment van de zwangerschap wel opgenomen in de dynamiek van het alledaagse leven,
het hier en nu.
Het weglaten van de zwangerschapsscène in de tweede versie (68) heeft naar mijn
mening te maken met de ontwikkeling van de thema’s zoals ze voorkomen in de twee
34

Er zijn bij deze bepaaldheid enkele discussiepunten: Bogánek wist dat hij erfelijk belast was en moet zich dat
ook in de relatie tot Máša gerealiseerd hebben. Hij had het niet tot een zwangerschap moeten laten komen. Daar
kan tegenin gebracht worden dat het, gezien de verrassing, wellicht niet zijn bedoeling is geweest om een kind te
verwekken. De mogelijkheid dat het wel een stille wens van Máša was (en misschien heeft ze hem om de tuin
geleid) blijft open.
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Kaïnverhalen. Hoewel de schuld in de ‘Legende ’ook een belangrijk thema is, draait het hierin
vooral om het thema van de bepaaldheid en daaruit vloeien de vragen naar schuld en vrijheid
voort. In de eerste versie (49) krijgt in de zwangerschapsscène het thema van schuld veel
aandacht, en bepaaldheid en vrije wil zijn daaraan verbonden. In de eerste versie zien we een
verhaal dat op een realistische wijze is uitgewerkt. In de tweede versie kristalliseert het thema
van schuld uit tot de vraag over de vrije wil en het lot, als de levensvraag van Jedermann.
5.5.10. De ‘Legende’ een existentialistisch verhaal?
Naar aanleiding van Hrabals uiting over Camus als zijn inspiratiebron heb ik de Kaïnverhalen
laten zien in relatie met Camus en L’Étranger. In een eerder genoemd literatuuronderzoek
(Baluch 2012) was er reeds een vermoeden van dat er gelijkenissen zouden zijn tussen de
Kaïnverhalen en het verhaal van Camus; de Kaïnverhalen werden op voorhand al in een adem
met het existentialisme genoemd voordat dit degelijk onderzocht was. Daarover wil ik in het
kort iets zeggen.
Om de invloed van Camus te tonen deed ik eerst een tekstueel onderzoek; ik gaf een
beschrijving en een vergelijking van de hoofdpersonen, om vervolgens de filosofische
elementen, het existentialisme en specifiek het absurdisme, te identificeren, en te verbinden
met het verhaal. Het is mogelijk dat Hrabal toen hij L’Étranger las, getroffen werd door het
absurdisme van Camus en op zijn eigen wijze verwerkte; de manier waarop hij zijn
personages de wereld laat ervaren. Het raakpunt tussen het personage van Camus en de
personages van Hrabal was te moeten leven in een wereld vol ongemotiveerde beslissingen;
het lot dat vaak voorkwam in de situatie van dubbelheid (schuld en onschuld, vrijheid en
bepaaldheid) waarin de betroffene zelf geen keuze kon maken.
Over het existentialistische gehalte van Hrabals werken zijn de meningen verdeeld. In
zijn studie ‘Kaïn volgens Hrabal’ kent Baluch een existentialistisch gehalte toe aan de
Kaïnverhalen door in die verhalen en in L Étranger de zelfmoord als ongemotiveerde daad
voor te stellen en zo de verhalen onderling, en ook met het existentialisme te verbinden. Hij
voert aan dat de zelfmoord in de Kaïnverhalen ongemotiveerd was. Dit klopt niet want de
hoofdfiguur in ‘Kaïn’ en de ‘Legende’ motiveren hun daad wel; de hoofdfiguur in ‘Kaïn’ zegt
dat hij op weg gaat om eenvoudig menselijk geluk te vinden, om zijn leven in
overeenstemming te brengen met zijn denkbeelden (Hrabal 2007e, 74), en in de ‘Legende’
zegt de hoofdpersoon dat hij op pad gaat met de bedoeling zijn werkelijke leven met zijn
ideeën in overeenstemming te brengen(r. 86-88), en om zijn uiterste mogelijkheid van zijn wil
te aanschouwen (Hrabal r. 87-90). Even later zegt Baluch dat de zelfmoord zijn eigen
199

betekenis en waarde van de vrije daad heeft (Baluch 2012: 25), dan is de zelfmoord an sich
dus wel gemotiveerd. Daarenboven moet aangetekend worden dat de hoofdpersoon Meursault
in L’ Étranger niet over een zelfmoord rept en er ook geen toepspelingen op maakt. De drie
werken hebben dus geen overeenkomst in een ongemotiveerde zelfmoord die op
existentialisme zou kunnen wijzen.35
Charvát stelt in zijn studie ‘Kain jako existenciální povídka?’ [‘Kaïn als existentieel
verhaal?’] vast dat de meeste onderzoekers die ervan uitgaan dat Camus invloed had op
Hrabals werk, dit baseren op een vergelijking van overeenkomsten in vertelstructuren, of
karakteristieken van hoofdfiguren (Charvát 2013, 940). Hij voegt daar later aan toe, dat een
dergelijke onderzoekwijze niet voldoende is; nodig is onderzoek in de diepte dat ook de
filosofische kant belicht.
In een eerdere studie zegt Charvát dat het in de Kaïnverhalen (in het bijzonder spreekt
hij over ‘Kain’) überhaupt niet om het existentialisme van het ‘Camus-type’ gaat (Charvát
2012, 851). Hij ziet geen invloed van Camus maar wel van Heidegger. 36
5.6. Conclusie. De betekenis van Kaïn en de rol van Hrabal
Aan de hand van dit onderzoek kunnen we stellen dat Kaïn in het verhaal ‘Kain’ en in de
‘Legende over Kaïn’ geen personage is; eerder is hij een soort schim van de Bijbelse Kaïn die
boven het verhaal hangt. De Bijbelse Kaïn is de inspiratiebron voor het verhaal, maar hij is
ook de metafoor met behulp waarvan de auteur, zijn vaak filosofische, gedachten kan
formuleren. Het is niet de persoon van de Bijbelse Kaïn zelf, maar het zijn de situaties rond de
Bijbelse Kaïn, zoals de afwijzing van het offer en de broedermoord, die naar de vraag over de
bepaaldheid, het lot, de vrije wil en schuld leiden. Deze thema´s staan centraal in de
‘Legende’. Het Bijbelse verhaal over Kaïn heeft raakpunten met Hrabals verhaal (zowel in
‘Kain’ als in de ‘Legende’) zonder dat de hoofdpersoon direct met de Bijbelse Kaïn
verbonden wordt of dat ze zouden samenvallen. Als de naam van Kaïn genoemd wordt, zoals
in de hoofdstuktitels van de tweede versie, lijkt dat meer een reminder van de abstracte auteur
om de aandacht op Kaïn en het Bijbelse verhaal als bron van de vertelling levendig te houden.
Via een beschrijvende analyse wordt de Bijbelse Kaïn enigszins zichtbaar; soms (in
zegswijzen) komt een verbinding met de ik-verteller tot stand, en in het ‘P.S.’ (5.4.) wordt de
Bijbelse Kaïn en hoofdpersoon met Hrabal verbonden.
35

Charvát wijst in zijn artikel eveneens op de discutabele uitspraak van Baluch over het al of niet gemotiveerd
zijn van de zelfmoord in de Kaïnverhalen (Charvát 2013, 939).
36
Dat er geen sprake van Camus’ invloed zou zijn, daarmee ben ik het niet eens. De invloed van Heidegger zie
ik in de context van mijn onderzoek eerder vanuit Heideggers positie als grondlegger van de belangrijkste
principes van het existentialisme.
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In deze paragraaf wil ik laten zien hoe de Bijbelse en de filosofische elementen
verbonden zijn waarbij Kaïn zijn specifieke connotatie krijgt van de machteloosheid; dat hij
geen keuze heeft in de bepaaldheid van het zijn in tweeheid van schuld en onschuld, dit in
relatie met vrij zijn en onvrij zijn. Deze thema’s zien we terug bij Hrabals hoofdfiguren en
misschien is dit ook het probleem van Hrabal zelf dat hij via zijn verhaal wil laten zien.
Hrabal wijst op Camus en L’Étranger als inspiratiebron voor de ‘Legende’ en daarom
werd Camus’ verhaal opgenomen in de onderlinge vergelijking van de twee versies. Het
absurde zoals Camus dat uitlegt als redeloosheid waardoor de mens de wereld niet begrijpt,
(de dingen gebeuren gewoon, het lot) vormt een rode draad tussen L’Étranger en de twee
Kaïnverhalen. God die de schepping naar zijn hand zet schept absurde situaties; hij beslist
zonder rede. De mens staat in de wereld tegenover het lot, hij is bepaald, en onvrij; hoewel hij
een wil heeft kan hij die niet gebruiken zoals hij wil.
In de laatste zin van het ‘P.S.’ maakt Hrabal duidelijk hoe hij in de ‘Legende’ met dat
dilemma omgaat. ‘Můj Kain provádí bratrovraždu sám na sobě, sebevraždou’(1994, 327).
(‘Mijn Kaïn begaat een broedermoord op zichzèlf, door een zelfmoord.’) (r. 1563-1564). Met
deze zin geeft Hrabal een verwijzing naar de betekenissen. De Bijbelse Kaïn (door Hrabal aan
zichzelf gerelateerd als ‘mijn Kaïn’) maakt door de moord een eind aan de tweeheid van
broeders (een twee-eenheid waarvoor hij niet gekozen heeft). Kaïn pleegt echter geen
broedermoord op Abel waarmee hij ook de onschuld zou doden, maar door een zelfmoord
waarmee hij de schuld in zichzelf doodt. In parallellie maakt de hoofdfiguur in de ‘Legende’
via de zelfmoord een eind aan de dubbelheid van zijn lot, vrij-zijn en onvrij-zijn, door het niet
vrij zijn van de wil (de symbolische broederhelft) in zichzelf te doden. In beide gevallen, van
de Bijbelse Kaïn en de hoofdpersoon, wordt het lot, het zijn in schuld en onschuld, of het vrij
en niet vrij zijn, gedood.
Bij de zelfmoord verschuift het accent van zelfmoord naar zelfdood; primair gaat het
niet om een moord met een tragische achtergrond, maar om zelf te kunnen beslissen door te
doden. Dit levert een duidelijk beeld op van de losmaking uit de dubbelheid. Met ‘Mijn’ in
‘Mijn Kaïn’ geeft Hrabal aan dat hij bij het verhaal betrokken is.
Het is niet onwaarschijnlijk dat de auteur Hrabal toen hij het Bijbelse verhaal over
Kaïn en Abel las, getroffen werd door een bepaald aspect van het verhaal van de Bijbel, zoals
Gods ongemotiveerde, onredelijke weigering van Kaïns offer dat hem tot moordenaar maakte,
en hij dit uitwerkte in een nieuw verhaal over God en de mens. Die mens is dan verbeeld door
Bogánek of door de hoofdpersoon van de ‘Legende.’ Beide hoofdpersonen (Bogánek en de
ik-verteller uit de ‘Legende’), worden geconfronteerd met een wereld die ze niet met de rede
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kunnen uitleggen.37 Steeds weer in cruciale posities geplaatst te worden, tussen enerzijds
toeval, het lot, of de bepaaldheid en anderzijds de wil, maakt hun wereld tot een wereld
zonder rede, een paradoxale wereld waarin het zelfs mogelijk is om in een situatie of
handeling bepaald te zijn, tot schuld en tegelijkertijd tot onschuld. In die situaties van bepaald
tot onschuldig en schuldig te zijn is het niet mogelijk om daartussen te kiezen en in feite is de
wil uitgesloten.
Zo kunnen we de vraag stellen: Kan Bogánek schuldig zijn aan de erfelijke besmetting
met doodsverlangen van zijn ongeboren kind? Een dergelijke vraag geldt ook voor de andere
personages. Waren de hoofdpersonen (in de versies van 1949 en1968) schuldig (ofwel
handelden zij in vrijheid?), toen zij sabotage pleegden en mensenlevens op het spel zetten?
Zelf stelt de hoofdpersoon in de ‘Legende’ zich herhaaldelijk de vraag: ben ik vrij om te
kiezen voor leven of dood? En daaraan kan toegevoegd worden: kun je kiezen voor niet
geboren te worden of om niet te hoeven sterven ? Was Kaïn schuldig bij de broedermoord, en
was Meursault schuldig toen hij de moord op de Arabier beging?38 Hrabal zelf geeft zijn
eigen interpretatie van het verhaal van de Bijbelse Kaïn weer en zegt in het ‘P.S.’ dat Kaïn
zowel schuldig als onschuldig was: Kaïn was bepaald vóór het offer (hij was onschuldig)
maar voor de woedeaanval die tot broedermoord leidde was hij niet bepaald, maar vrij, en dus
schuldig. Bij Camus’ L’Étranger zien we een hoofdpersoon die zich laat meedrijven met de
feiten, geen eigen wil vertoont, maar zich die zich, door anderen in het nauw gedrongen, in de
nesten werkt. In de rechtszaak over de moord die Meursault gepleegd had, ontkennen mensen
(die hem persoonlijk kennen) dat hij schuldig zou zijn, en uiteindelijk weegt voor de rechter
zijn gedrag zonder zichtbare sentimenten bij de begrafenis van zijn moeder, zwaarder dan de
moord. Schuld en onschuld worden niet tegen elkaar afgewogen; Meursault is schuldig en
onschuldig.
De niet gekozen, paradoxale dubbelheid komt vaker voor in alledaagse
omstandigheden van Hrabals personages; de hoofdpersoon in de ‘Legende’ is held en lafaard,
is vrij en onvrij voor de zelfmoord, is minnaar en bedrieger, zijn levensperspectief wisselt
voortdurend van streven naar leven of naar de dood, na de bloedtransfusie heeft de ik-verteller
een nieuwe ziel in een oud lijf, en heeft hij een oude ziel in een nieuw lijf. Ook komt de
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Zie Camus, filosoof van het absurdisme. (par. 5.5.2.)
De vraag naar schuld c.q. de vrijheid ligt bij Meursault moeilijker omdat hier een reeks van toevalstreffers
(contingentie) elkaar snel opvolgen.
38
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dubbelheid voor als samenvallen van de verteller met de stem; de stem die spreekt zoals de ikverteller niet wil.39
Tot hier toe ging het om het lot zoals het zich in de verhalen toont: als een bepaald zijn
tot tweeheid waarvoor men niet gekozen heeft. Maar wat betekent het lot zelf dan? Wie is die
bepaler, waarom wil die dat, en wat wil Hrabal via het lot zeggen? Het antwoord geeft de
hoofdpersoon van de ‘Legende’ wanneer hij dokter Gall probeert te overtuigen van Gods
kwade bedoelingen; God strafte de eerste mens voor zijn zonde met de erfzonde, en daarmee
de hele mensheid. Om dit in samenhang met de tweeheid en het lot uit te leggen moeten we
terug naar de gebeurtenis van de zondeval in het Aards paradijs. God strafte de eerste mensen
voor hun ongehoorzaamheid (de eerste keer dat de mens zijn wil gebruikt had) met
wegzending; de mens moest voortaan leven in de tweeheid van ‘Goed’ en ‘Kwaad.’ Dat was
nieuw, tevoren bestond alleen het goede. In zijn gesprek met dr. Gall wijst de ik-verteller op
de bestraffing met de erfzonde, die de paradoxale situatie tot gevolg had dat elke mens
bepaald is: tot leven in een wereld van goed en kwaad, geboren te worden in zonde (erfzonde),
de mens is vanaf de zondeval sterfelijk. Dientengevolge is de mens bij zijn geboorte onvrij en
dat betekent dat hij eigenlijk niet schuldig kan zijn, maar toch zondig is.40 Elk mens staat zo
voor een voldongen feit, het lot, het absurde. De mens is uitgerust met de wil, maar de vrije
keuze (wil) wordt genegeerd. Die onvrijheid, het lot, wil de man in de ‘Legende’ wraken met
de zelfdood; de hoofdpersoon zelf zegt dat hij op pad gaat de uiterste grenzen van de wil te
ervaren. Maar zelfs na de zelfmoordpoging is de hoofdpersoon er niet zeker van of hij de
moord uit vrije wil beging. Deze twijfel die hem wanhopig maakt wordt treffend beschreven
in het begin van het laatste hoofdstuk. Voordat de hoofdpersoon op weg gaat naar zijn bruid
Máša raakt de man verzonken in een soort zelfonderzoek over de vrije wil.
Ta lázeň v Bystřici u Benešova se mi jevila dnes jako zázrak! I když jsem ji ukončil a
nikdy již nemohl opakovat, přece jsem musel říci, že jsem byl tentokrát svoboda sama.
(p. 321).

39

Ik attendeer op het citaat van Hrabal over de dubbelheid die hij in zichzelf signaleert ‘Slabost je moje síla […]’
(2000, 51, 52) (‘Zwakte is mijn kracht […]‘) (Hoofdstuk 1, paragraaf 1.2).
40
Volgens de katholieke leer strafte God de eerste mensen om daarna te kunnen vergeven en zo zijn goedheid te
kunnen tonen. In Hrabals tekst komt deze boodschap niet door en wordt God gezien als de onverbiddelijke God
die straft om zo zijn macht uit te drukken. Dit beeld wordt versterkt door het naar boven wijzende gebaar van
Jezus met de betekenis dat God een autoritair goddelijk wezen is.
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Avšak minulý týden jsem se třásl před touže smrtí! […]. Zatímco tenkrát každý
ubývající decilitr mne činil št’astným, tentokráte by mne přivedl k šílenství. Já jsem si
smrti nepřál. Já jsem chtěl žít! (p. 322)
Smrt jsem si nezvolil, a přeci mi byla tak blizoučko, i když jsem byl nesvododen. A
strašná otázka mi zkroutila i prsty. Co jestli jsem musel být ve vaně zrovna tak jako na
lokomotivě? Že moje svoboda nebyla víc, než náhodné jití s sebou?
Ne jak já, ale jak vůle boží se stane! (p. 322)
[…] ujasnil jsem si tedy v těch dnech, že když jsem byl tenkráte ve vaně, že jsem mohl
dělati dosti věcí, kromě nebýti ve vodě. Že když jsem vržen do bázlivého světa, že
jsem mohl dělati spousty věcí, kromě nebýti bázlivým, a konečně když budu mrtev, že
budu moci dělati hodně věcí, kromě nebýti mrtev. (p. 322)
Ne jak já, ale… Dost! (p. 322).
Dat bad daar in Bystřice bij Benešov leek me nu een wonder toe. Hoewel ik dat bad
helemaal afgesloten had en ook nooit meer zou kunnen herhalen, moet ik wel zeggen
dat ik toen die keer de vrijheid zelf was (r. 1323-1326).
Maar de vorige week nog rilde ik voor die dood (r .1330). […] Terwijl toen elke
deciliter die uit mijn lichaam vloeide me gelukkig maakte, zou diezelfde deciliter me
nu tot waanzin zou brengen. Ik wenste de dood niet! Ik wilde leven! (r. 1332-1335).
Ik koos niet voor de dood, toch was ze zo heel dichtbij hoewel ik onvrij was. En een
verschrikkelijke vraag deed zelfs mijn tenen krommen; hoe zou het zijn als ik op
dezelfde manier in de badkuip had moeten zijn als op de locomotief? Dat mijn vrijheid
niet méér was dan een toevallig meelopen met mezelf? (r. 1336-1340).
Niet zoals ik wil, maar Gods wil zal geschieden! (r. 1348).
[…] toen heb ik begrepen dat ik die ene keer in dat bad heel wat dingen had kunnen
doen, behalve niet in het water zitten. Dat toen ik in de laffe wereld werd geworpen, ik
een heleboel dingen had kunnen doen, behalve niet laf zijn, en uiteindelijk wanneer ik
dood zal zijn, ik heel veel dingen zal kunnen doen, behalve niet dood te zijn (r. 13601365).
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Niet zoals ik, maar…Genoeg! (r. 1367-1368).
Jezus, de toeverlaat van de hoofdpersoon, die naar boven wijst en er zeker van is dat God
beslist, legt zich daarbij neer (maar Hij [Jezus] deed ondertussen wel wat Hij zelf wil).
Voor de Bijbelse Kaïn echter is de schuld een blijvende vraag. Na de moord stelt God
de vraag: ‘Waar is uw broeder?’ (Gen.4: 9) Kaïn antwoordt niet, maar in een wedervraag
poneert Kaïn een vraag over zichzelf. ‘Moet ik soms mijn broeder nog bewaken?’ (Gen. 4: 10)
Dit antwoord ontwijkt de vraag van God. Eigenlijk vraagt Kaïn of hij tekort geschoten is
(schuld heeft de betekenis van een tekort). God antwoordt niet adequaat en Hij zegt ook niet
dat Kaïn uit vrije wil een moord pleegde, maar suggereert: ‘Het bloed van uw broer roept luid
tot Mij uit de grond’ (Gen. 4: 10). De listige God ontloopt zo een uitspraak over de
schuldvraag van Kaïn persoonlijk, en suggereert met een objectief antwoord dat de broer
vermoord is.
De verongelijktheid bij de ik-verteller/hoofdpersoon, het gevoel van onrechtvaardig
behandeld te zijn en de twijfel aan eigen wil, worden, net zoals bij Kaïn, niet opgelost. Van
Gods zijde komt geen antwoord, en er is er ook geen vergeving ‘A dým mé oběti se ploužil u
samé země’ (p. 326) (‘En de rook van mijn offergave trok vlak over de aarde voorbij’) (r.
1536-1537). Ook in het Bijbelse verhaal sprak God geen woorden van vergeving uit, en
ondanks dat God aan Kaïn, bij wijze van een goedmaker, het Kaïnteken verleende, blijft de
catharsis uit. Deze God is voor de mens ongrijpbaar, Hij is het lot.
Door de verhalen van Hrabal, Camus en de Bijbel loopt de rode draad van de
hoofdpersoon die zich gemanoeuvreerd ziet in de positie van zowel onschuldig als schuldig te
zijn en daartegen geen verweer heeft; er is geen keuze, en dus ook geen willen mogelijk. De
dubbelheid als het zijn in de paradoxale tegengesteldheid van schuld en onschuld komt in de
Kaïnverhalen, L’Étranger, en de Bijbel voor. De verhalen van Camus en de Bijbel zijn niet
alleen een inspiratiebron, maar geven ook een ondersteuning om het probleem dat Hrabal wil
tonen te verduidelijken. Kaïn is de metafoor van machteloosheid tegenover de bepaaldheid tot
leven in dualiteit van schuld en onschuld en dat legt Hrabal op zijn eigen manier uit. Per slot
is het ook de machteloosheid van elke mens die bepaald is tot vrij zijn en het lot, zonder
keuze te hebben; hij wordt in het leven geworpen en ook de dood heeft hij, zoals het verhaal
laat zien, niet in de hand.
Tussen de versies van 1949 en 1968 vond een verschuiving plaats. Wat de problematiek en
thema’s betreft valt in de versie van 1949, meer dan in de latere versie, het accent op de
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schuld. De schuld wordt voor een belangrijk deel uitgewerkt via meerdere personen, de vader
Bogánek, Máša en het kind. In de ‘Legende’ daarentegen vertelt de hoofdpersoon aan zichzelf
over zijn ervaringen en de lezer mag meeluisteren. De relatie tussen hoofdpersoon en lezer is
intiemer dan in de eerste versie. De ervaringen en de verdiepte vraagstellingen zijn, meer dan
in de eerste versie, geconcentreerd rond de hoofdpersoon en rond zijn wilsvraag en
bepaaldheid.
We moeten ons realiseren dat in de jaren 1949-1968 een periode met grote politieke,
maatschappelijke en economische problemen, de auteur Hrabal een persoonlijke en literaire
ontwikkeling doormaakte. In de naoorlogse jaren toen Hrabal de eerste versie schreef waren
vragen van schuld, onschuld, van vrij zijn, onvrij zijn, represailles, vergeving, processen het
thema van de dag. Natuurlijk was deze lange periode 1949-1968 ook een tijd van bezinning
en innerlijke rijping en dat kan geleid hebben tot een meer bezonken verwerking van zijn
persoonlijke vragen waarbij Hrabal Kaïns ervaringen in zichzelf implanteerde, om via het
verhaal van de ik-verteller, het verhaal te schrijven over de onrechtvaardigheid van de
determinatie Gods. De allerlaatste zin van het ‘P.S.’ (en dus ook van de ‘Legende’) geeft
getuigenis van een persoonlijke betrokkenheid van de auteur, zo mogelijk van Hrabal zelf.
Ted’ legendu předkládám pietnĕ bez oprav, aby čtenář vĕdĕl, o co jsem se před lety.
zajímal. (p. 327)
Nu leg ik de legende piëteitsvol zonder correcties voor, zodat de lezer weet wat me
jaren geleden bezighield. (r. 1561-1563)
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De betekenis van Kaïn in de ‘Legende over Kaïn’ van Bohumil Hrabal
Samenvatting

‘Legenda o Kainovi’ (‘Legende over Kaïn’), een verhaal uit 1968, geschreven door de
Tsjechische schrijver Bohumil Hrabal (1914-1997), is een bizar verhaal met absurdistische
elementen. Het is opmerkelijk, dat Kaïn uit de titel van het verhaal, als personage, in de
‘Legende over Kaïn’ geen rol heeft. Behalve de titel is ook de inhoud van het verhaal vreemd:
een man vertrekt om zelfmoord te plegen, maar een onbekende voorkomt de zelfmoord. Op
het eind van het verhaal komt hij terecht in de chaos van oorlogsgeweld (gesitueerd eind
1945) en wordt hij getroffen door een kogel die niet voor hem bedoeld was.
Binnen het oeuvre van Hrabal geldt de ‘Legende’ als een ‘Fremdkörper’. Dat komt
door de religieuze thema’s, de katholieke symboliek, de Bijbel, de opmerkelijke reflecties
over God. Deze elementen waren voorheen nauwelijks of veel minder nadrukkelijk aanwezig
in Hrabals werk.
Naar de betekenis van dit verhaal, en in het bijzonder naar de titelfiguur Kaïn die de
grote afwezige is, is tot nu toe geen specifiek literair wetenschappelijk onderzoek verricht.
Mijn onderzoek richt zich op het blootleggen van de diepere betekenissen van het verhaal en
dan gaat het vooral om Hrabals persoonlijke visie op het filosofische thema van de vrije wil,
het lot en de bepaaldheid dat hij literair verwerkt.
De specifieke manier waarop Hrabal deze thema’s presenteert toont de mens die
bepaald is tot leven in paradoxale dubbelheid, zoals bijvoorbeeld de Bijbelse Kain schuldig en
tegelijkertijd onschuldig is. Met name de paradoxale dubbelheid is van belang om het thema
van vrije wil, lot en bepaaldheid in de context van het verhaal uit te leggen.
In de tekst komt behalve de paradoxale dubbelheid ook dubbelheid voor als het
samenvallen van twee personen zoals de hoofdpersoon die zich identificeert met Jezus. Hier
speelt de bepaaldheid geen rol.
Bij de verdubbeling is er sprake van twee dezelfde of gelijkende personen zoals een
persoon die voor de spiegel staat en zijn spiegelbeeld, of een persoon en zijn idool.
De dubbelzinnigheid komt in de tekst voor als een uitspraak gedaan door iemand die
door zijn formulering, met opzet, een ander op het verkeerde been zet. Hoewel
dubbelzinnigheid ook ter goeder trouw gebruikt kan worden heeft het toch meestal een
negatieve connotatie.
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Aan de hand van de analyse van tekstfragmenten blijkt dat dubbelheid op diverse
manieren in de tekst komt; geprovoceerd van buitenaf, of door toedoen van Hrabal zelf. Van
buitenaf komt dubbelheid voort uit de gedwongen situatie van de censuur; om redenen van de
censuur in het toenmalige Tsjechoslowakije moest Hrabal veranderingen in zijn tekst
aanbrengen in afwijking van wat hij eigenlijk wilde schrijven. Zo bewerkte hij Het stadje
waar de tijd stil is blijven staan uit 1973, en gaf het de titel Krasosmutněni [‘Schone treurnis’]
(Hrabal 1994g, 7-78). Dit was de enige mogelijkheid om (weliswaar in de officiële
staatsuitgeverij) toch te kunnen publiceren.
Binnen de tekst kan Hrabal, zoals hij dat ook in de ‘Legende’ doet, zich met de
hoofdpersoon identificeren en hem dingen laten zeggen om zichzelf aan de
verantwoordelijkheid over een gedane uitspraak te onttrekken; dan is deze vorm van
dubbelheid, de identificatie, een vertelstrategie.
In het verhaal van de ‘Legende’ heeft de dubbelheid een experimentele functie; de
auteur kan, door middel van identificatie met de hoofdpersoon/ ik-verteller, zijn relatie tot de
wereld en tot zichzelf testen. Hij kruipt dan in de huid van een personage en schrijft over
zichzelf of over zijn eigen probleem en laat de overige personages reageren.
Door de ervaring van dubbelheid in het dagelijkse leven, vooral in dialogen en in
zelfreflecties, wordt de ik-persoon in de ‘Legende’ er zich steeds meer van bewust dat hij
bepaald is tot zowel vrij als niet-vrij te zijn ten opzichte van de zelfmoord. De bewustwording
van dubbelheid leidt tot het ontdekken van de paradoxale dubbelheid als een manier om de
relatie van God en mens weer te geven. God bepaalt dat de mens tegelijkertijd in schuld en
onschuld is (in onschuld geboren maar met de erfzonde in zijn ziel), vrij en onvrij is.
Hrabal maakt met behulp van paradoxale dubbelheid zijn idee over het probleem van
de wilsvrijheid duidelijk. God wordt weergegeven als de God die de mens onberedeneerd
bepaalt tot existeren in paradoxale dubbelheid, zonder mogelijkheid om een uit de twee
tegengestelden te kunnen kiezen. Het bewustzijn van bepaald te zijn tot leven in paradoxale
dubbelheid maakt de mens machteloos, afhankelijk van God en onvrij.
De vraag die Hrabal bezighield was de paradox van enerzijds bepaald zijn tot
paradoxale dubbelheid en niet te kunnen kiezen, en anderzijds geboren te zijn met een vrije
wil. God maakte de wereld tot een wereld zonder rede, tot een absurde wereld. Hrabal trof dit
idee van het absurde aan bij Camus, met name in L’ Étranger en vooral in het Bijbelse
verhaal van Kaïn.
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‘Leven en werk van Hrabal’
Omdat Hrabal zich in de tekst mengt, en dit gevolgen heeft voor de interpretatie, wordt het
eerste hoofdstuk gewijd aan de beschrijving van Hrabals leven en werk. Opmerkelijk is de
expliciete inmenging in het ‘P.S.’ bij de ‘Legende’ wanneer Hrabal plotseling als de ‘auteur in
het verhaal’ (‘author in the text’) opduikt. Met zijn uitspraak ‘Mijn Kaïn’ in de slotzin van het
‘P.S.’, geeft hij zijn betrokkenheid aan met de Bijbelse Kaïn, en daarmee tevens met de
problematiek van de nauw met Kaïn verbonden hoofdfiguur/ ik-verteller.
De auteur Hrabal mengt zich vaak in zijn teksten, en hoewel hij beweert dat zijn werk
alleen maar fictie is, verwerkt hij regelmatig herkenbare beelden van zichzelf, zijn
familieleden die hij met naam noemt, en het stadje Nymburk waar hij opgroeide.
Hrabal leefde in een turbulente tijd van politieke, maatschappelijke en economische
veranderingen en de opkomst van nieuwe stromingen in kunst, cultuur en wetenschappen; de
wereld waarin hij leefde liet sporen na in zijn werk. Daarom wordt in het eerste hoofdstuk
elke te beschrijven fase voorafgegaan door een tijdschets.
De inmenging van het leven in het werk komt op twee manieren tot stand: onder
invloed van factoren van buitenaf of door toedoen van Hrabal zelf.
Na de machtsovername van het communistische regime (1948) moesten alle literaire
werken voldoen aan de eisen van de censuur. Deze maatregel had invloed op de persoonlijke
en de artistieke vrijheid. Hrabal bewerkte veel van zijn oerteksten tot een censuurvriendelijke
versie voor officiële publicatie. Van de oertekst maakte hij gewoonlijk drie doorslagen, die hij
vaak aan vrienden schonk. Hijzelf, en zijn vrienden die een doorslag in hun bezit hadden,
brachten daarin wijzigingen aan. Er ontstonden op deze manier verschillende versies,
uitgegeven door zowel officiële als ondergrondse uitgeverijen (samizdatuitgeverijen). Het
kwam ook voor dat Hrabal een oertekst en de daarbij behorende censuurvriendelijke tekst
samenvoegde tot een nieuwe tekst. De literatuurwetenschapper Grygar merkt in zijn artikel
‘Bohumil Hrabal’s metamorphoses’ op dat de oertekst ‘Kain’ (‘Kaïn’) uit 1949, en de
censuurvriendelijke Ostře sledované vlaky (Zwaarbewaakte treinen) uit 1965, zo mogelijk
geleid hebben tot de ‘Legende over Kaïn’ geschreven in 1968 (Grygar 1987, 11- 45). Het is in
Hrabals werk niet altijd duidelijk welke tekst of welke versie onder invloed van de censuur
geschreven is, wie de wijzingen aanbracht en welke de exacte wijzigingen zijn die vanwege
de censuur in de teksten terecht zijn gekomen.
Soms verschijnt Hrabal op herkenbare wijze in de tekst en schrijft hij expliciet over
zichzelf zoals in de werken over zijn kindertijd of het werk waarin hij zichzelf als schrijver
beschrijft (Kdo jsem (Wie ik ben) (Hrabal 2000). Dan weer vertelt hij als ik-verteller de
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geschiedenis van iemand anders waarachter zijn eigen ervaring schuilgaat, maar met
verwijzingen naar zichzelf.
Hrabal vermengt in de trilogie Svatby v domě (Trouwpartijen) (Hrabal 1995b) zijn
leven en werk op een bijzondere manier. In dit werk waarin hij, bij monde van zijn vrouw,
over zijn dagelijkse leven als auteur vertelt, levert hij in die vertellersrol vernietigende
zelfkritiek.
Opvallend in Hrabals leven is dat hij zich vaak terugtrok; in tegenstelling tot veel
Tsjechische kunstenaars bleef hij apolitiek; hij bekende geen kleur. Hij was geen actief lid van
een bepaalde schrijvers- of kunstenaarsgroep, hij gaf doorslagen van zijn teksten weg. Als
kind al zwierf hij in zijn eentje rond. Vanaf de jaren zeventig trok hij zich terug op zijn
buitenhuis te Kersko, een stadje buiten Praag. Deze houding van zich niet te willen
conformeren tot een groep of het zich terugtrekken, kan benoemd worden als ‘losmaking’.
Deze typering komt op diverse manieren tot uiting in zijn werk en leven. In zijn werk geeft hij
vaak via een personage of verteller een afspiegeling van zichzelf. Dan kan hij zich losmaken
van de biografische Hrabal, zich identificeren met het personage en zich achter hem
verschuilen. Bovendien kan hij zich zo ook nog anders voorstellen dan hij is.

‘Kaïn’ in het oeuvre van Hrabal’
In het totale werk van Hrabal duikt slechts af en toe de naam Kaïn op. In het tweede
hoofdstuk wordt het oeuvre van Hrabal doorgelicht op de aanwezigheid van de naam Kaïn.
Onderzocht wordt of de teksten waarin de naam voorkomt verwantschap hebben met de
‘Legende’, of dat de naam aanknopingspunten biedt die te gebruiken zijn bij het onderzoek
naar de betekenis van Kaïn’ in dit werk. Dit hoofdstuk geeft een inzicht over de plaats die
Kaïn binnen Hrabals oeuvre inneemt, hoe het werk gewaardeerd wordt, en presenteert een
overzicht van data over het werk ‘Legende over Kaïn’.
Het is bekend dat Hrabal drie verhalen in relatie met Kaïn schreef: in 1949 schreef hij
‘Kaïn’, in 1965 Zwaarbewaakte treinen, in 1968 ‘Legende over Kaïn’. Het verhaal ‘Kaïn’
lijkt sterk op de ‘Legende’ maar toch zijn er verschillen. In tegenstelling tot de anonieme
hoofdfiguur in de ‘Legende’ heeft Bogánek, de hoofdpersoon in ‘Kaïn’ een open karakter. Hij
neemt deel aan het dagelijkse leven, met zijn vriendin Máša voert hij gewone, korte
gesprekken. De onverwachte zwangerschap is voor Bogánek een reden om zich schuldig te
voelen; hij zal zijn erfelijke doodsverlangen overbrengen op het kind. In de ‘Legende’ is de
hoofdpersoon in zichzelf gekeerd, hij ziet zijn vriendin Máša niet vaak, zij spreken nauwelijks
met elkaar. De hoofdpersoon is meer bezig met zelfreflecties en herinneringen. De
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zwangerschap en het daaruit voortgekomen schuldgevoel komen in de ‘Legende’ niet voor.
De ‘Legende’ wordt afgesloten door het ‘P.S.’ waarin belangrijke informatie over de
betekenis van Kaïn en de relatie van Hrabal tot de ‘Legende’ verwerkt blijkt te zijn; in ‘Kain’
is er geen P.S.
Na een jarenlange periode van publicatieverbod door de censuur mocht in 1965, tot
Hrabals verbazing, de novelle Zwaarbewaakte treinen uitgegeven worden. Zelfs de zelfmoord
in het verhaal was geen bezwaar. Tijdens het communisme was zelfmoord een reden om een
werk te verbieden: zelfmoord was decadent en hoorde niet bij het levensoptimisme van het
communisme. Het werk werd goed ontvangen en was meteen populair omdat het luchthartig,
grappig en hier en daar erotisch getint was.
Zwaarbewaakte treinen, waarin de naam Kaïn niet voorkomt, komt overeen met de
twee versies uit 1949 en 1968 wat betreft de centrale gebeurtenis van de zelfmoord.
Over Treinen en ‘Kaïn’ zijn meerdere studies verschenen; over de ‘Legende’ zijn er
beduidend minder publicaties. De tekst van de ‘Legende’ is in vergelijking met Treinen en
‘Kaïn’ minder toegankelijk vanwege zijn serieuze toon en de Bijbelse en filosofische
implicaties.
Hrabal zelf wees op de verwantschap tussen ‘Kaïn’, Treinen en ‘Legende’. Bij deze
verhalen noemt hij soms ook ‘Fádní stanice’ (‘Een oersaai stationnetje’) uit 1953. Hrabal
vermeldt dat uit een vervlechting van ‘Kaïn’ en Treinen, de ‘Legende’ ontstaan is. Als
belangrijkste inspirators voor ‘Kaïn’ noemt Hrabal de Bijbel en Camus’ L’ Étranger (Hrabal
1991d).
Het onderzoek naar de naam van Kaïn leverde nog enkele interessante gegevens op. In
zijn artikel ‘Dve verze Hrabalova Kaina’ [‘De twee versies van Hrabals Kaïn’] (Schneider
1996, 42) verwijst Schneider, als hij het over de liefdesrelatie van de hoofdpersoon heeft, op
het gedicht ‘Kolekce není. Mathias’ [‘Geen kerstchocolaadjes. Mathias’] (Hrabal 1991h). Aan
de hand van een beschrijving van dit gedicht door Hrabal zelf (Hrabal 1991j, 225) wordt
duidelijk dat het motief van schuld de werken ‘Kain’ en Mathias’ verbindt; overigens komt de
naam Kaïn in ‘Mathias’ niet voor.
Uit onderzoek naar de vroegste werken met Kaïn kwam in het vrij onbekende gedicht,
‘Obraz v umyvadle’ [‘Beeltenis in de waskom’] (Hrabal 1991g) behalve Kaïn, ook Abel
tevoorschijn. Dit gedicht dat Hrabal in 1947 schreef, werd tot nog toe niet in relatie met de
Kaïnverhalen genoemd.
Het werk ‘Kaïn’, en in mindere mate ‘Mathias’, leveren aanknopingspunten op voor
het onderzoek naar de betekenis van de ‘Legende over Kaïn’. Ook toont het onderhavige
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onderzoek naar de naam Kaïn aan dat Hrabal zich al langere tijd bezighield met de figuur
Kaïn.
Vanuit het buitenland gaat de meeste aandacht uit naar Zwaarbewaakte treinen; het is
in vrijwel alle Europese talen en ook in het Koreaans vertaald. De novelle werd verfilmd met
J. Menzl als regisseur; de film kreeg in 1967 ‘De staatsprijs van Klement Gottwald voor J.
Menzl en Bohumil Hrabal.’ In 1968 volgde een ‘Oscar voor de beste buitenlandse film’. In de
loop der jaren kreeg dit werk talrijke onderscheidingen.
Het verhaal ‘Kain’ is slechts in vier talen vertaald, waaronder het Nederlands (Hrabal
2007). De ‘Legende’ is in drie talen vertaald: Duits, Frans en Pools.
De ‘Legende’ is een werk waarvoor nauwelijks belangstelling was. De geringe
belangstelling werd veroorzaakt door het feit dat de ‘Legende’ overschaduwd werd door de
populaire Treinen en ‘Kaïn’.
‘Kain’ werd om redenen van censuur pas in 1990 gepubliceerd en kreeg toen grote
belangstelling omdat alleen al de toegevoegde ondertitel, met verwijzing naar het
existentialisme ‘Existenciální povídka’ (‘Existentieel verhaal’), voor het lezerspubliek
exotisch was. Alles wat met het existentialisme te maken had was tot die tijd verboden
geweest. De ‘Legende’ was toen ook minder interessant omdat het aandeel van de Bijbel
groter was dan in ‘Kaïn’; de Bijbel was wegens de censuur verboden en dus niet goed bekend
bij de lezers.

‘De hoofdstukken’
In het verhaal van de ‘Legende’ is het niet duidelijk waarover het precies gaat, het is moeilijk
om grip te krijgen op het verhaal in zijn totaliteit. Daarom wordt in het derde hoofdstuk de
verhaalstructuur geanalyseerd zoals Hrabal die zelf heeft aangebracht; via de verdeling in
hoofdstukken.
In de dissertatie wordt extra aandacht besteed aan de titels waarin de naam Kaïn
voorkomt; deze titels sluiten vaak aan bij de centrale handeling van de hoofdfiguur. De titels
op zich en ook de titels tezamen geven echter geen houvast om er een lopend verhaal in te
herkennen.
De verbindingen tussen de hoofdstukken worden geanalyseerd om te zien welke
tekstdelen of elementen een continuering door de hoofdstukken heen laten zien. De
vraagstelling daarbij is: hoe worden de hoofdstukken precies met elkaar verbonden? Het
resultaat laat zien dat in de verbinding tussen de hoofdstukken geen duidelijke koppeling van
verhaaldelen plaatsvindt en er nauwelijks een ontwikkeling van handelingen en
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gebeurtenissen tot stand komt. Soms zijn er wat de handeling betreft geen cesuren tussen de
hoofdstukken, dan weer maakt een handeling die nog gaande is een sprong naar een ander
hoofdstuk, of er is gebruik gemaakt van verdichting. Duidelijk wordt dat er een los verband is
tussen de hoofdstukken.
De tekstindeling in hoofdstukken komt niet overeen met de opeenvolging van
handelingen en gebeurtenissen, en ook niet met een logische opbouw van het verhaal; nu eens
gaat het over de zelfmoord dan weer over het leven, zijn relatie met Máša. De tekstelementen
die bij elkaar horen, komen verstrooid in de tekst voor.
De hoofdstukken zijn verdeeld in kleine delen die weer later, in een ander hoofdstuk
worden opgepakt. Die delen kunnen uitweidingen zijn van een voorval, of een verhaal in een
verhaal. Vaak verwijst de titel naar zo een deel van het hoofdstuk (zoals: ‘Kaïn wordt
schrijver’) en dat hoeft niet het belangrijkste deel te zijn. Het lijkt soms of de titels naderhand
zijn toegevoegd.
Wat opvalt in dit onderzoek van hoofdstukken is het veelvuldige gebruik van
herhalingen, zoals bijvoorbeeld de naam Kaïn, die in elke hoofdstuktitel terugkomt in een
stereotype, mededelende zinsvorm; vooraan de zin de naam van Kaïn als onderwerp gevolgd
door het gezegde. Ook woorden, zoals ‘bad’ en ‘trein’, ‘pols’ komen in herhaling voor. Zij
krijgen in het verloop van het verhaal, in de herhalingen, niet alleen een andere betekenis
maar nemen ook een betekenisveld met zich mee. Een zich herhalend element kan ook een
gebaar zijn, bijvoorbeeld Jezus die naar boven wijst, of een teken (bijvoorbeeld het litteken)
waarmee de personages zich onderscheiden.
In dit verband moet ook de dubbelheid, verdubbeling en dubbelzinnigheid genoemd
worden als herhaling. Zo komt dubbelheid voor als de hoofdpersoon zich met Jezus
identificeert, in de huid van Jezus kruipt, en de gedachten van Jezus in zijn eigen hoofd
implanteert. Er komt een mengeling van gedachten van twee personen in één persoon terecht.
Op die identificatie met Jezus wordt in de tekst regelmatig teruggegrepen.
De verdubbeling komt voor wanneer de hoofdpersoon tegen zichzelf spreekt in de
spiegel en etalageruiten. Jezus en de kapitein zijn in hun voorbeeldrol het idool van de
hoofdpersoon.
De relatie van de hoofdpersoon en Jezus kenmerkt zich zowel door verdubbeling
(Jezus als idool) als door dubbelheid (de hoofdpersoon identificeert zich met Jezus).
Soms, als in dialogen de hoofdpersoon/ ik-verteller in vermenging met zijn tweede
stem voorkomt, biedt dat een mogelijkheid om in dubbelzinnigheid te vertellen. Dat gebeurt
bijvoorbeeld in de dialoog van de hoofdpersoon met de lokettiste; beiden hebben het over het
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‘lot’ maar dat heeft voor elk van hen een andere betekenis. In dit geval is het de tweede stem
in de hoofdpersoon die op een misverstand aanstuurt.
Ook herinneringen en zelfreflecties die op zich al verdubbelingen zijn, komen in
herhaling voor.
In de ‘Legende’ gaan de herhalingen over de hoofdstukindeling heen en vormen een
keten van elementen die nieuwe betekenissen krijgen. In feite bewerkstelligen de
terugkerende herhalingen een herkenning of bewustwording van het oorspronkelijke woord in
zijn betekenisontwikkeling. De oorspronkelijke woorden krijgen niet alleen een nieuwe
betekenis maar trekken een betekenisveld met zich mee en zij vormen verbindingspunten, die
in een groter geheel van betekenissen ondergebracht kunnen worden. Een voorbeeld daarvan
is het ‘bad’ dat in eerste instantie naar de act van de zelfmoord verwijst, en dat in de loop van
de tijd, waarin het bad in reflecties en herinneringen terugkomt in de gedachten van de man,
zich in betekenis ontwikkelt; het bad wordt een punt van twijfel: was ik toen vrij? Deze vraag
wordt weer in een groter geheel opgenomen van de vrije wil, bepaaldheid en het lot.
De herhalingen geven houvast en zijn belangrijker voor eenheid in de
betekenisstructuur dan de verdeling in hoofdstukken.

‘De verteller’
Na de vaststelling dat de dubbelheid in de ‘Legende’ een van de strategieën is om aan de
dingen, gebeurtenissen, personen en uitspraken andere betekenissen te verlenen is het nodig
om te kijken wie vertelt wat, wie is verantwoordelijk voor wat er hoe gezegd wordt, en voor
wat niet gezegd wordt. In het vierde hoofdstuk worden de rollen van de vertelinstanties
geanalyseerd aan de hand van ‘het schema van de dubbelstrukturen in de communicatie tussen
auteur en verteller in de literaire vertel-act’ (Schmid 2005, 42), en ‘het model van de
vertelinstanties in de communicatieniveaus’ (Schmid 2005, 44).
Wanneer de vertelinstanties in de ‘Legende’ op het model van communicatieniveaus
worden gelegd kunnen vandaaruit niet alleen de vertellersrollen in de communicatieniveaus
verduidelijkt worden, maar ook de mogelijkheden zichtbaar worden die elk van die
vertelinstanties heeft om in dubbelheid te opereren. Hrabal, de concrete auteur, staat als
bedenker van het verhaal buiten het literaire werk. Als bedenker heeft hij de mogelijkheid een
verhaal in dubbelheid te creëren. Tussen Hrabal en de ik-verteller/ hoofdfiguur staat de
abstracte auteur, de organisator, hij stuurt de gebeurtenissen en kan manipuleren, en wordt
ook het geweten van de tekst genoemd. Binnen het literaire werk (de tekst) vertelt de ikverteller. De tijd tussen het beleefde en het vertelde is heel kort; de handelingen lijken zich in
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het hier en nu af te spelen en het vertellen óver (zichzelf) raakt op de achtergrond. De ikverteller vertelt in de tijdsvorm van het episch preteritum; daarop zijn uitzonderingen: de
hoofdstuktitels, de dialogen en uitroepen zijn in de tegenwoordige tijd weergegeven. In zijn
rol van reflecterend ik-verteller kan de ik zich in dubbelheid opstellen: denken en doen zijn
dan niet hetzelfde. In de dubbelheid van de ik-verteller speelt ook zijn binnenstem een rol.
In de relatie tussen de concrete auteur, Hrabal, en de ik-verteller vindt een
verschuiving plaats in de richting van Hrabal. Dat komt doordat het vertellen en beleven dicht
bij elkaar liggen, het meer een verhaal in het hier en nu is, en het verhaal zijn indirecte
karakter (het vertellen óver zichzelf) verliest. De afstand tussen auteur en ik-verteller/
hoofdpersoon lijkt kleiner te worden. Bovendien geeft een ik-verteller altijd al het idee dat de
auteur zelf aan het woord is.
Het bijgevoegde ‘P.S.’ maakt de hele vertelsituatie gecompliceerder; het geeft een
(weliswaar zwakke) omraming van de ‘Legende’ en heeft een andere, generale, verteller.
Deze verteller geeft met metaforen zijn visie over het Bijbelse Kaïnverhaal waarin Kaïn een
rol heeft van schuldige en onschuldige. Plotseling duikt Hrabal op als ‘author in the text’; hij
identificeert zich als de auteur van de Kaïnverhalen en spreekt van ‘Mijn Kaïn’ een uitspraak
die een metafoor voor zijn eigen probleem kan zijn en dat hij, naar zijn Bijbelse voorbeeld, als
Kaïn benoemt. Het kan ook op zijn artistieke creatie in de tekst van de ‘Legende’, de ikverteller/ hoofdpersoon, slaan.
De rollen van de concrete auteur Hrabal en de ik-verteller komen dicht bij elkaar
zonder samen te vallen. Hrabal kan zo zijn eigen verhaal vertellen en doen alsof zijn
ervaringen een ander overkomt. In Kdo jsem (Hrabal 2000, 233-237) legt Hrabal uit dat hij
aanvankelijk vanuit die houding schreef; zich ongemerkt in de tekst mengen, zijn ervaringen
of problemen verwerken, en geen verantwoordelijkheid nemen over wat de ik-verteller doet
en zegt.
‘De betekenis van Kaïn in de ‘Legende over Kaïn’ ’.
De voorafgaande hoofdstukken kunnen getypeerd worden als een oriëntatie in de breedte en
als opmaat naar de beantwoording van de hoofdvraag; wat betekent Kaïn? en hoe is Hrabal
met Kaïn verbonden?
Globaal gezien kunnen we in het vijfde hoofdstuk onderscheiden: het onderzoek naar
de Bijbelse implicatie, naar de filosofische implicatie, en de conclusie waarin de betekenis
van Kaïn in verbinding wordt gebracht met de auteur zelf.
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Uit de titel ‘Legende over Kain’ is niet af te leiden of de naam Kaïn wel een
verwijzing naar de Bijbelse figuur is. Eerst dient nagegaan te worden of er een relatie met de
Bijbelse Kaïn is. Om duidelijk te maken hoe Kaïn in de Bijbel beschreven is gaat een korte
beschrijving van de Bijbelse tekst aan dit hoofdstuk vooraf (par. 5.1). Vervolgens wordt
aangegeven waar Kaïn als naam zichtbaar is in Hrabals tekst. De volgende stap is vast te
stellen hoe Kaïn uit de Bijbel en uit de tekst met elkaar verbonden kunnen worden.
De vermelding van de naam Kaïn in de titels leverde geen rechtstreekse of concrete
verwijzingen waarmee Kaïn geprofileerd kan worden. Uit onderzoek van thematische
parallellen tussen het Bijbelse verhaal en de ‘Legende’, en uit een analyse van bijzondere
zegswijzen en uitdrukkingen, werden wel sporen naar de Bijbelse Kaïn zichtbaar (par. 5.3).
Het ‘P.S.’ waarin de naam Kaïn genoemd wordt apart beschreven.
In ‘Het P.S. en Kaïn’ (par. 5.4) wordt het ‘P.S.’, een op zichzelf staande tekst,
geanalyseerd naar vertelinstantie en semantiek. In deze tekst zijn wisselende vertellers aan het
woord. Een andere verteller dan in de hoofdstukken vertelt hoe volgens hem het verhaal van
de Bijbelse Kaïn in elkaar zit en hoe hij het verhaal begrijpt. Hij vertelt dat vanuit het
standpunt van God Kaïn onschuldig was toen hij het offer bracht en dat hij, toen hij in woede
Abel vermoordde uit vrije wil handelde, schuldig was. Dit is het wrijvingspunt: Kaïn was dus
schuldig en ook onschuldig. Plotseling treedt de verteller op als Hrabal (of is het Hrabal zelf
als ‘author in the text’); hij noemt de naam Kaïn en beschrijft de genese van de Kaïnverhalen.
Aan het slot van het ‘P.S.’ suggereert deze verteller een intieme band met Kaïn; hij spreekt
over ‘Mijn Kaïn’ (r. 1563). De verteller trekt met die uitspraak de ik-verteller/hoofdpersoon
van de ‘Legende’, en zijn eigen kunstwerk of de naar zijn hand gezette metafoor van de
Bijbelse Kaïn, naar zich toe. Via Hrabals interventie wordt het mogelijk een relatie te vinden
tussen Bijbelse Kaïn, de naam Kaïn in het verhaal en de hoofdpersoon, en daaraan wordt
Hrabal toegevoegd.
Hrabal zelf zegt meerdere malen dat de verhalen ‘Kaïn’ en de ‘Legende’ met elkaar
verbonden zijn en dat hij voor het schrijven van ‘Kaïn’ geïnspireerd werd door Camus’
L’Étranger. Dit gaf aanleiding om de twee Kaïnverhalen van Hrabal met elkaar te vergelijken
en, omdat Hrabal zo expliciet over L’Étranger spreekt (in ‘Voorwoord’ Hrabal 1991d, 233),
ook Camus’ novelle in de vergelijking op te nemen (par. 5.5). De vergelijkingen bleken
betrekking op karakters en feiten uit het verhaal te hebben; dat was niet genoeg.
Om diepere gronden te vinden van thema en problematiek was het nodig om het
verhaal op het terrein van de filosofie te onderzoeken; de thema’s van schuld, vrij-zijn en
onvrij-zijn, de bepaaldheid en vrije wil moesten gedefinieerd worden en er moest
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verduidelijkt worden wat deze thema’s met dubbelheid te maken hebben. Een bestudering van
het absurdisme van Camus was onontbeerlijk.
Hoe Camus het absurde bedoelt legt Redeker (1949, 255-262) als volgt uit: de mens
staat in een wereld vol met onberedeneerde beslissingen, die hij niet kan begrijpen (niet
andersom dat de wereld onbegrijpelijk is). Hij heeft geen grip op de omringende wereld; dit is
zijn lot. Een voorbeeld van een dergelijke redeloze beslissing is de afwijzing van Kaïns
offergave en de gevolgen daarvan; het feit dat het offer van Abel wel aanvaard werd maakt de
afwijzing nog pijnlijker. In ‘Kaïn’ en de ‘Legende’ ervaart de hoofdpersoon zijn redding van
de zelfmoord als een afwijzing. In L’Étranger wordt de hoofdpersoon niet veroordeeld om
reden van de moord op de Arabier, maar voor de ‘moord’ op zijn moeder. In zijn studie
gebruikt Charvát het woord ‘moord’ (Charvát 2012) met dien verstande dat de rechter
suggereert dat Meursault haar verwaarloosd heeft en zich ongeïnteresseerd gedroeg op haar
begrafenis; in het vonnis is dit van meer belang dan de echte moord. De druk van de
aalmoezenier om zijn ziel te redden, en het aandringende aanbod van de rechters om hulp van
de advocaat te aanvaarden heeft eerder het effect van een afwijzing van de dood waarmee
Meursault zich verenigd heeft.
Het bleek dat het absurdistische element de twee Kaïnverhalen en L’Étranger met
elkaar verbindt en daarmee wordt ook Hrabal met Camus en zijn filosofie verbonden. De drie
hoofdpersonen vertonen overeenkomst in de beleving van de wereld die hen voorkomt als
zonder rede.
In het absurdisme zijn enkele belangrijke, in de verhalen herkenbare punten: lot en
bepaaldheid, schuld en vrije wil. Deze punten hebben te maken met de dubbelheid. Vrij zijn
wil zeggen te kunnen beschikken over de wil. Schuldig zijn impliceert gehandeld te hebben
uit vrije wil. Er kan alleen sprake van schuld zijn bij een handeling uit vrije wil. Dit is het
knelpunt in de Kaïnverhalen (vooral in het gedicht ‘Mathias’ en ‘Kain’), en de Bijbel. God
bepaalt wat er zal gebeuren en daarbij negeert Hij de vrijheid, de vrije wil van de mens. De
mens die geboren is met de vrije wil kan de wil niet gebruiken. De hoofdpersoon vergelijkt
deze situatie met de erfzonde; de mens wordt in onschuld geboren maar wel met de erfzonde
(schuld) in zijn ziel. De wrijving tussen enerzijds de bepaaldheid/ onvrij zijn en vrije wil, en
anderzijds onschuld en schuld, komt in alle genoemde verhalen voor. De bepaaldheid heeft te
maken met de willekeur van God die de wereld van de mens absurd maakt.
Het is opvallend dat Hrabal al eerder een parallelle situatie beschrijft van onvrij en
toch schuldig te zijn. In ‘Kain’ zal de hoofdpersoon Bogánek (niet gepland) vader worden van
een kind, besmet met de erfelijke doodswens van de vader. Bogánek was niet vrij (hij was
217

bepaald door erfelijkheid die hij ook weer zou doorgeven) maar voelde zich toch schuldig ten
opzichte van het ongeboren kind. Het thema van schuld kwam reeds voor in het gedicht
‘Mathias’ dat Hrabal in1947 schreef. Daarin wordt de hoofdpersoon voor het fait accompli
van de abortus gesteld; zijn geliefde stelt hem pas na de ingreep op de hoogte maar toch voelt
hij zich schuldig aan de dood van het ongeboren kind.
Zowel Bogánek als Mathias blijven hangen in de spagaat van schuldig/ onschuldig te
zijn terwijl ze onvrij waren om een keuze te maken. Deze situatie is vergelijkbaar met de
Bijbelse Kaïn; hij is schuldig en onschuldig, en deze lijn kan doorgetrokken worden naar de
situatie van de mens die door God bepaald is om geboren te worden met de vrije wil maar ook
onvrij is zoals de hoofdpersoon van de ‘Legende’ dat in zijn betoog tegen dr. Gall toont; door
de erfzonde is de mens onschuldig/ schuldig.
In het ‘P.S.’ zegt de verteller dat de Bijbelse Kaïn schuldig en onschuldig is. In de
situaties van dubbelheid, van schuld en onschuld, hebben de Bijbelse Kain, en ook de
hoofdpersoon Bogánek in bovenstaand voorval, geen keuze. Het dilemma van bepaald te zijn
tot paradoxale dubbelheid waarbij geen keuze mogelijk is, ziet Hrabal in het verhaal van de
Bijbelse Kaïn en dit beeld komt terug bij de hoofdpersoon in ‘Kain’. De persoonlijke
dilemma’s die daaruit ontstaan, vormen de kernproblemen in de ‘Legende’. Aan de hand van
de erfzonde illustreert de ik-figuur dit probleem, als een probleem van elke mens; de mens is
bepaald tot vrijheid en tegelijkertijd tot onvrijheid, en is zelfs bepaald om geboren te worden
en te sterven. Hrabal wil het probleem van bepaaldheid tot paradoxale tweeheid en de
machteloosheid daarover, dat misschien ook zijn eigen probleem is, blootleggen.
Als de verteller Hrabal in de laatste zin van het ‘P.S.’ zegt: ‘Můj Kain provádí
bratrovraždu sám na sobě, sebevraždou’ (Hrabal 1994, 326) (‘Mijn Kaïn begaat een
broedermoord op zichzelf, door een zelfmoord’) (r. 1563-1564), wil dat zeggen dat de door
Hrabal geconfisqueerde Bijbelse Kaïn de (niet gekozen, maar bepaalde) twee-eenheid van de
broeders verbreekt; niet door de broedermoord op Abel, (de onschuld), maar door een
zelfmoord (Kaïn, de schuld). Dit beeld van de broedermoord vormt een parallel met de positie
van de hoofdpersoon in de ‘Legende’ die met de zelfmoord de tweeheid, van bepaald zijn en
vrije wil, in zichzelf wilde verbreken door het doden van de zijde van de bepaaldheid of het
lot. Het accent verschuift van zelfmoord naar zelfdood; het gaat primair niet om een moord
vanwege een tragedie op de achtergrond, maar om zelf te kunnen beslissen door middel van
de dood; die andere helft in zichzelf (de broeder) te doden. Hier krijgt de ‘losmaking’ zijn
uiteindelijke betekenis. Het ‘Mijn’ in ‘Mijn Kaïn’ duidt op de betrokkenheid van Hrabal zelf.
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Het eind van de ‘Legende’ heeft geen bevredigend einde; het doel is niet bereikt, er is geen
sprake van spijt noch van vergeving. De slotzin ‘A dým mé oběti se ploužil u samé země’
(Hrabal1994a, 326) (‘En de rook van mijn offergave trok vlak boven de aarde voorbij’)
(Hrabal r. 1536-1537), geeft hetzelfde beeld als de neerslaande rook van Kaïns offer, de
afwijzing. De hoofdfiguur is weer terug bij af.

Naast het hoofddoel, de betekenisverlening aan Kaïn en het aantonen van Hrabals inmenging
in de tekst, heeft de dissertatie een subdoel: de ‘Legende’ uit de schaduw van de meer
populaire ‘Kaïn’ en Zwaarbewaakte treinen te halen. Door zijn filosofische diepgang,
Bijbelse verbondenheid, thema’s en gecompliceerde vertellersrollen is de ‘Legende’ een
rijkere tekst en dat blijkt ook wel want het verhaal roept vragen op, zet aan tot denken en tot
uitleg van thema’s en personages, op meerdere manieren. Het thema van het offer
bijvoorbeeld, biedt mogelijkheden om de ‘Legende’ vanuit een mythologisch, filosofisch,
antropologisch en religieus perspectief uit te werken. Het hoofdthema van bepaaldheid en
vrije wil is een thema van alle mensen en alle tijden en kan, zoals Hrabal dat laat zien, op
meerdere manieren verteld worden. Hrabals bijzondere zienswijze over de wil, bepaaldheid en
het lot, en de manier waarop hij dat in de ‘Legende’ vertelt maakt dit verhaal boeiend en
actueel, ook voor de lezer van nu; de ‘Legende’ is een verhaal dat veel meer aandacht
verdient.
Dat zijn verhalen gelezen of verteld blijven was Hrabals grootste wens, niet vanwege
zijn persoon maar vanwege het verhaal zelf. Die wens lijkt in tegenspraak met de ‘losmaking’
maar dat is niet zo. Hrabal had als auteur zijn lezers nodig als inspiratiebron voor zijn werk.
Hij luisterde verhalen af van mensen in de kroeg, de gewone mensen om hem heen, gebruikte
die verhalen als zijn thema’s, en liet ook de vertellers zelf aan het woord. Als auteur had hij
de mensen nodig voor zijn werk, maar als persoon trok hij zich terug. Hoewel zijn werk hem
met de lezer verbindt en Hrabal de lezer nodig heeft gaat hij ervan uit dat deze zelf moet
uitmaken hoe hij de tekst begrijpt en uitlegt. Hrabals wens was dat mensen zijn teksten blijven
lezen en zich daardoor laten inspireren tot steeds weer nieuwe gedachten. Hrabal hoopte dat
zijn teksten zouden mogen voortleven.
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The meaning of Cain in Bohumil Hrabal’s ‘The Legend of Cain’
Summary
‘Legenda o Kainovi’ (‘The Legend of Cain’) written in 1968 by the Czech author Bohumil
Hrabal (1914-1997) is a bizarre story with absurd elements and may be considered an
anomaly in the works of Hrabal. This is to a significant extent due to the catholic symbolism
and remarkable reflection on both God and suicide. The concept of suicide is in Hrabal’s text
described as the experience of discovering the ultimate boundaries of free will.
Interestingly, Cain the – character ‘The Legend of Cain’ is named after- does not have
a significant role in the story. The actual story is about a man who sets out to commit suicide
but is thwarted in his attempt by a stranger. However, eventually he is hit and killed by a
random bullet on the battlefield.

The meaning of ‘The Legend of Cain’ – a story in which Cain as a character is actually absent
– is not investigated in any previous literature on Hrabal and this current research aims to fill
this gap and to reveal the profound meaning of this extraordinary story. The investigation has
a primary focus on Hrabal’s personal vision of the classic philosophical phenomenon of free
will, destiny and determination The specific way Hrabal presents this, shows a human being
destined to exist in paradoxical duality. In the text the term ‘duality’ has an alternative
meaning of identifying with another person. In particular, duality in the sense of being
destined to live in paradoxical duality is important in revealing the theme of free will, destiny
and determination. Besides duality is used the term duplication; it occurs when someone sees
himself in a mirror or speaks with another voice that does not seems to be his own. Ambiguity
also has a function as a duplication.
Breaking down the text using close analysis it became apparent that duality as double
role in the text is caused by The Censorship or intended by Hrabal himself. The censor forced
Hrabal to make corrections and to reformulate parts of the texts. Such amendments were not
compatible with Hrabal’s ideas and principles. For reasons of censorship Hrabal amended his
novel Městečko kde se zastavil čas (The little town where time stood still) (Hrabal 1994c, 93196) and he gave it a another title: Krasomutnění [‘ Beautiful sadness’] (Hrabal 1994g, 7187).
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Within the text Hrabal can identify himself with the protagonist using the protagonist
as mouthpiece. In this case the author anonymously can pass on to the latter the responsibility
of statements in the text.
Apart from this, Hrabal can test his relationship with himself and also with the world
around him. By creating a fictive person as the protagonist Hrabal can intertwine his own
problems with the problems of the protagonist and let the other characters comment on the
protagonist’s behaviour (which is in fact of Hrabal’s behaviour). This is one of Hrabal’s most
beloved strategies.
In the text the paradoxical duality appears mainly in dialogues and in the protagonist’s
reflections. More and more the protagonist increasingly becomes aware of the paradoxical
feeling to be free and unfree towards his suicide. The idea of paradoxical duality develops
into a special kind of relationship with God and mankind, a God who decides that human
beings are born in both guilt and innocence (original sin).
With the aid of the concept that man is destined to live in paradoxical duality, without
any possibility of making a choice, Hrabal explains the relationship between God and
mankind. In this relationship man is powerless, dependent and unfree.
The ongoing question for Hrabal is the paradox: on one hand a higher power dictates
the existence of a man destined to paradoxically duality, on the other hand a man is born with
free will. This is the paradox Hrabal also encountered in the absurdism of Camus’ L’
Étranger, (Camus 2016) and in particular in the Biblical story of Cain.

‘The live and works of Hrabal’
When Hrabal intervenes in the text, my interpretation of ‘The Legend’ is affected: this
requires a description of the background of both Hrabal’s personal life and his history as a
writer. In the ‘Post Scriptum’ of ‘The Legend’ Hrabal appears in the text as author of the story
(‘author in the text’, Weststeijn 1984). Hrabal’s statement in the final phrase of the ‘Post
Scriptum’ saying ‘My Cain’ shows him to be associated with the Biblical Cain and also with
the affairs of the protagonist to whom Cain is closely related.
The writer Hrabal meddles in the texts, although he claims that his work is only
fiction, he regularly reveals images of himself, his family members which he calls by their
own names, and the town of Nymburk where he grew up. The base of this chapter was to find
out if Hrabal’s life and work are connected inseparable from each other and which meaning
this eventually has for the interpretation.
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Hrabal lived in a turbulent time of political, social and economic changes, this and the
coming up of new movements in culture, art, and sciences left traces in his work. This chapter
is divided in paragraphs following Hrabal’s biography and mentions the most events in
Hrabal’s life and carrier as a writer. These descriptions are preceded by a review of the era.
The mingling of Hrabal’s life in his work establishes in two ways; influenced by
external factors and by influence of Hrabal himself.
After the takeover of the communistic regime (1948) all literature had to meet the
requirements of censorship. This measure had influence on as well the personal as the artistic
freedom. Hrabal amended many of his original texts to censor friendly versions hoping his
work would be approved for official publication. From the original text he usually made three
carbons which he used to give to friends. Hrabal himself and his friends who possessed a copy
made changes in the carbons. In this way various versions have been published as well by
official as by underground publisher (so called samizdat publishers). It also occurred that
Hrabal would merge an original text with the censor friendly text to create a new one. In his
article Grygar pretends that in this way from the original text ‘Cain’ (written in 1949) and the
censor friendly Ostře sledované vlaky (Closely watched trains) (1965) arose ‘The Legend of
Cain’ written in 1968 (Grygar 1987, 11-45). It is not always clear which work, or which
version has been written under the influence of censorship, who has made the amendments,
and which are the exact amendments that were done because of censorship.
Another way of meddling is where Hrabal recognizable appears as the writer in the
text. Sometimes he explicitly writes about himself, like in his remembrances of his childhood,
or in Kdo jsem (Who I am) (Hrabal 2000) a work about his life as an experienced, wise writer.
Sometimes he uses the I-narrator as a mouthpiece. Playing a double role Hrabal reveals his
own experiences. Hrabal mixes in the trilogy Svatby v domě (Weddings at home) (Hrabal
1995b) his life and work in a special way. In this work he tells, with his wife in the role as
main character/ I-narrator, about his daily life. In fact he expresses in this novel a destroying
self-criticism.
Striking in Hrabal’s life is that he often retreated from social issues (for example he
had a neutral attitude towards the communistic regime). He was not a member of any writeror art association. He gave away the carbons of his texts. Like a child he walked on his own in
the little village. In the seventies he retired in his little house in Kersko, a village near Prague.
This behaviour, not willing to join a group, tending to withdraw in himself can be called
‘detachment’. In his work also appears the detachment from himself: Hrabal reflects himself
in the protagonist hiding himself behind the protagonist’s experiences. In such cases he can
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present himself different from the person he actually is (the person Hrabal). The detachment
and duality are related to each other.

‘Cain in Hrabal's work’
In all of Hrabal's work, the name of Cain occurs only very occasionally. The second chapter
examines Hrabal's work for the presence of the name Cain. An effort is made to discover
whether the texts in which the name occurs have a relationship with the ‘Legend’, or whether
the name offers any pointers in the search for the meaning of Cain or of this work. This
chapter provides an insight into Cain's position within Hrabal's work, looks at how the work is
valued and presents an overview of dates relating to the work ‘Legend of Cain’.
Hrabal is known to have written three stories relating to Cain: in 1949, he wrote
‘Cain’, in 1965 Closely Watched Trains, and in 1968 ‘Legend of Cain’. The story ‘Cain’ bears
a strong resemblance to the ‘Legend’, but there are still differences. Unlike the anonymous
protagonist in the ‘Legend’, Bogánek, the main character in ‘Cain’, has an open character. He
participates in day-to-day life and engages in ordinary, short conversations with his girlfriend
Máša. For Bogánek, the unexpected pregnancy is a reason for feeling guilt; it means that he
will pass on the inherited deathwish to the child. In the ‘Legend’, the protagonist is turned in
on himself, rarely sees his girlfriend Máša and they hardly ever speak to each other. He is
more preoccupied by self-reflection and memories. The pregnancy and the resulting feeling of
guilt do not occur in the ‘Legend’. The ‘Legend’ ends with the ‘P.S.’, which appears to
contain important information about the meaning of Cain and Hrabal's relationship with the
‘Legend’; ‘Cain’ contains no P.S.
After a ban on publication by the censor that lasted for years, much to Hrabal's
amazement, the novella Closely Watched Trains was allowed to be published. The suicide
featured in the story was evidently not an issue. Under communism, suicide was a reason for
censorship: it was decadent and at odds with communism’s optimistic vison of life. The work
was well received and became immediately popular because it was light, jokey and
occasionally erotic in tone.
Closely Watched Trains, in which the name Cain does not appear, is similar to the two
versions from 1949 and 1968 when it comes to the suicide motif.
Several studies have been published about Trains and ‘Cain’ but much less has been
written about the ‘Legend’. Compared to Trains and ‘Cain’, the text of the ‘Legend’ is less
accessible because of its serious tone and biblical and philosophical implications.
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Hrabal himself referred to the relationship between ‘Cain’, Trains and ‘Legend’.
Alongside these stories, he sometimes also mentions ‘Fádní stanice’ (‘Insipid station’) from
1953. Hrabal states that the ‘Legend’ came about by weaving together ‘Cain’ and Trains. As
important sources of inspiration for ‘Cain’, Hrabal mentions the Bible and Camus’ L’Étranger
(Hrabal 1991d).
The search for the name Cain revealed some other interesting facts. In his article ‘Dve
verze Hrabalova Kaina’ [‘The two versions of Hrabal's Cain’] (Schneider 1996, 42),
Schneider notes that the poem ‘Kolekce není. Mathias’ [‘No Christmas chocolates. Mathias’]
(Hrabal 1991h) is related to ‘Cain’. From a description given by Hrabal himself (Hrabal
1991j, 225), it became clear that the guilt motif is what links the works together; besides, the
name Cain does not occur in ‘Mathias’.
Research into the earliest works featuring Cain revealed that the almost unknown,
‘Obraz v umyvadle’ [‘Image in a wash basin’] (Hrabal 1991g) also features Abel as well as
Cain. Written by Hrabal in 1947, this poem has never before been related to the Cain stories.
‘Cain’ and to a lesser extent ‘Mathias’ provide pointers for interpreting the meaning of
the ‘Legend of Cain’. This study into the name of Cain also reveals that Hrabal had long been
preoccupied by the figure of Cain.
Foreign interest in Hrabal's work focused primarily on Closely Watched Trains; it was
translated into almost all European languages and even into Korean. A film adaptation was
directed by J. Menzl; in 1967, the film was awarded ‘The Klement Gottwald State prize for J.
Menzl and Bohumil Hrabal.’ This was followed by an Oscar for best foreign language film in
1968. Over the years, the work received several awards.
The story ‘Cain’ was translated into four languages only, including Dutch (Hrabal
2007). The ‘Legend’ was translated into three languages: German, French and Polish.
The ‘Legend’ attracted hardly any interest at all. This lack of interest was caused by
the fact that ‘Legend’ was overshadowed by the popular Trains and ‘Cain’.
Because of censorship, ‘Cain’ was not published until 1990 when it sparked a lot of
interest if only because the added subtitle, with its reference to existentialism ‘Existenciální
povídka’ (‘Existentialist story’), appealed to the reading public. Until then, everything
associated with existentialism had been banned. The ‘Legend’ was seen as less interesting at
that time because the Bible featured more than in ‘Cain’; because of censorship, the Bible was
forbidden and therefore not well known among readers.
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‘The chapters’
In the story of the ‘Legend’, it is not clear what exactly it is about, and it is difficult to grasp
the story in its totality. For this reason, the narrative structure is analysed according to
Hrabal's own structure, by dividing it into chapters.
The dissertation focuses additional attention on titles that include the name of Cain;
these titles often link in with the central plotline of the protagonist. However, the titles
provide no guidance, neither in themselves nor taken together, that assists in identifying any
clear narrative sequence.
The connections between the chapters are analysed in order to identify which elements
or parts of the text show a continuation through the chapters. The question posed is: how
exactly are the chapters linked together? The results reveal that in the connection between the
chapters, there is no clear link between narrative sections and hardly any development of plot
or events. In terms of the plot, in some cases there are no breaks between the chapters, in
other cases an ongoing plotline jumps to another chapter or the action is condensed. It
becomes clear that the chapters are only loosely connected.
The structure within the chapters does not correspond with a sequence of plotlines and
events or with a logical narrative structure; at times it is about suicide, and then about life, his
relationship with Máša. Elements of the text that belong together are scattered across the text.
The chapters are divided into small sections that are picked up again later, in another
chapter. These sections may be digressions relating to an event or a story within the story.
Often, the title will refer to a section of the chapter that might not necessarily be the most
important section. Some of the titles seem to have been added afterwards.
What stands out in this study of the chapters is the frequent use of repetition, for
example of the name of Cain, which appears in every chapter title in a stereotypical,
expository sentence structure, with ‘Cain’ as the subject followed by a verb phrase. Certain
words, such as ‘bath’ and ‘train’, also appear repeatedly. As the story progresses, through
repetition, they not only take on a different meaning but also carry with them an ongoing field
of significance. Other repetitive elements include gestures, such as Jesus pointing upwards,
and symbols (a scar, for example) that distinguish the characters.
In this context, the duality, duplication and ambiguity can also be seen as repetition.
There is duality when the protagonist identifies with Jesus, puts himself into Jesus' position
and implants Jesus' thoughts into his own head. The thoughts of two people are intermingled
in a single person. Often these thoughts form a field of tension. The text regularly returns to
this identification.
225

The duplication occurs when the protagonist talks to himself in the mirror and in shop
windows. In their exemplary role, Jesus and the captain serve as the protagonist's idol.
The relationship between the protagonist and Jesus is characterised by both
duplication (Jesus as an idol) and duality (the protagonist identifies with Jesus).
At times, when the protagonist/first person narrator mixes with his second voice in
dialogues, this offers an opportunity for ambiguous narration. This occurs, for example, in the
protagonist's dialogue with the booking clerk; both use the word ‘los’ (Czech expression: it
refers to the winning lottery ticket, and also to the fate), but it has a different meaning for each
of them. In this case, the misunderstanding is provoked by the second voice of the
protagonist.
Memories and self-reflections, which are duplications in themselves, are also repeated.
In the ‘Legend’, the repetitions transcend the chapter structure, forming a chain of
elements that take on these new meanings. In fact, the recurring repetitions result in a
recognition or growing awareness of the original word and how its significance develops.
Rather than taking on a new meaning, the original words carry a field of meaning with them;
they form points of connection that can be accommodated within a larger totality of meanings.
An example of this is the ‘bath’. It initially alludes to the suicide act, but over the course of
time, in which the bath recurs in the man's thoughts through reflections and memories, its
meaning evolves into an element of doubt: was I free then? In the overall picture, this
question becomes part of the concepts of free will, determinism and fate.
The repetitions provide greater guidance and are actually more important to the unity
of the structure of meaning than the division into chapters is.

‘The narrator’
Having determined that the ambiguity in the ‘Legend’ is one of the strategies for giving
different meanings to things, events, people and statements, it is necessary to explore who
narrates what, who is responsible for what is said and how it is said and for what goes unsaid.
This chapter analyses the role played by the narrative instances based on the ‘set of dual
communication structures between author and narrator in the literary act of narration’
(Schmid 2005, 42), and ‘the communication-levels model of narrative instances’ (Schmid
2005, 44).
Applying the communication-levels model to the narrative instances in the ‘Legend’
not only makes the narrative roles in the levels of communication clearer; it also reveals how
each of these narrative instances has the potential to operate ambiguously. As the inventor of
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the story, the concrete author Hrabal stands outside the literary work. As the person who
devised it, he has the possibility to create an ambiguous story. Between Hrabal and the firstperson narrator/protagonist, there is the abstract author, the organiser: he directs events and is
able to manipulate. He is also referred to as the conscience of the text. Within the literary
work (the text), it is the first-person narrator, the first-person narrator who experiences the
events, who narrates. The time between what is experienced and what is narrated is very
short: actions appear to take place in the here and now and the narration about it (or about
himself) moves into the background. Generally, the first-person narrator uses the 'epic
preterite' tense, with some exceptions: the chapter titles, the dialogues and interjections are all
rendered in the present tense. In his role as reflective first-person narrator, the first-person
narrator can present himself ambiguously: thinking and doing are not the same. In the
ambiguity of the first-person narrator, his autonomous voice inside also has a role to play.
In the relationship between the concrete author, Hrabal, and the first-person narrator,
there is a shift towards Hrabal. This is caused by the fact that the narration and the experience
happen quite close together, making it more a story of the here and now, which means that the
story loses its indirect character (narrating about oneself). The distance between the author
and first-person narrator/protagonist appears to have been reduced.
The appended ‘P.S.’ complicates the narrative situation still further; it creates a
(somewhat weak) framing of the ‘Legend’ and has another, general, narrator. This narrator
uses metaphorical images to present his vision of the biblical story of Cain, in which Cain has
a role of guilty and innocent. Suddenly Hrabal emerges (‘author in the text’ Weststeijn: 1984);
he identifies himself as the author of the Cain stories and speaks of ‘My Cain’, a
statement that may be a metaphor for his own problem that he refers to as Cain, after the
biblical example. It may also relate to his artistic creation in the text of the ‘Legend’, the firstperson narrator/protagonist.
The roles of the concrete author Hrabal and the first-person narrator come close
together without fully coinciding. This enables Hrabal to tell his own story and to do so as if
his experiences are happening to someone else. In Kdo jsem (‘Who I am’) (Hrabal 2000, 233237), Hrabal explains that he originally wrote from this stance. On the one hand, he can
intermingle with the text unnoticed, processing his experiences or problems, and on the other
hand he remains invisible, eschewing responsibility for what the first-person narrator does and
says.
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‘The meaning of Cain in the ‘Legend about Cain’ ’.
The preceding chapters can be seen as a wide-ranging exploration and a prelude to answering
the key question: what does Cain mean? and how is Hrabal connected to Cain?
Overall, we can identify the following in this chapter: the exploration of the biblical
implication, the philosophical implication, and the conclusion in which the meaning of Cain is
connected to the author himself.
From the title ‘Legend about Cain’, it is not possible to ascertain that the name Cain is
actually a reference to the biblical figure. It is first necessary to explore whether there is a
relationship with the biblical Cain. In order to make it clear how Cain is described in the
Bible, this chapter is preceded by a brief description of the biblical text (section 5.1). This is
followed by an indication of where the name Cain can be seen in Hrabal's text. In order to
determine whether Cain in the text and the biblical Cain are linked together, the following
question is asked: how can Cain from the Bible and Cain from the text be linked to each
other? The reference to the name Cain in the titles provided no direct or concrete indications
that could be useful in identifying Cain. A closer investigation of thematic parallels between
the biblical story and the ‘Legend’, and an analysis of particular sayings and expressions
revealed traces of the biblical Cain (section 5.3). The ‘P.S.’, in which the name does occur, is
described separately.
In the section ‘The P.S. and Cain’ (5.4), the ‘P.S.’, a text that stands on its own, is
analysed in terms of its narrative instance and semantics. This text is narrated by changing
narrators. A different narrator than in the chapters explains how the story of the biblical Cain
fits together and how he understands it. He says that Cain was innocent when he brought the
sacrifice and that when he murdered Abel in anger acting from free will, he was guilt. Cain
was therefore both guilt and innocent. Suddenly the narrator appears as Hrabal (or it is Hrabal
himself as the author in the text); he mentions the name Cain and describes the genesis of the
Cain stories. At the end of the ‘P.S.’, this narrator suggests an intimate bond with Cain and
speaks about ‘My Cain’ (l. 1563). With this statement, the narrator is associating himself with
the first-person narrator/protagonist of the ‘Legend’, and his own artwork or the metaphor of
the biblical Cain crafted by his hand. Hrabal's intervention makes it possible to identify a
relationship between biblical Cain, the name Cain in the story and the protagonist, and Hrabal
is added to this.
On several occasions, Hrabal himself says that the stories of ‘Cain’ and the ‘Legend’
are related to each other and that in writing ‘Cain’ he had been inspired by Camus’
L’Étranger. As a result, it made sense to compare Hrabal's two Cain stories with each other
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and, since Hrabal refers so explicitly to L’Étranger (in ‘Předmluva’) [‘Foreword’] (Hrabal
1991d, 233), also to include Camus’ novel in the comparison (section 5.5). These
comparisons went no further than the characters and facts of the story and this proved to be
insufficient.
In order to identify deeper reasons in terms of the theme and issues, it was necessary
to investigate the story from a philosophical perspective: the themes of guilt, of being free and
not being free, determinism and free will needed to be defined and it needed to be made clear
what these themes have to do with duality. A study of Camus' absurdism was essential.
The philosopher Redeker (1949, 255-262) explains Camus' interpretation of the absurd
as follows: humans exist in a world full of irrational decisions that they cannot understand
(and not that the world itself is incomprehensible). He has no understanding of the
surrounding world and that is his destiny. An example of this kind of irrational decision is the
rejection of Cain's offer of sacrifice; the fact that Abel's sacrifice was accepted makes the
rejection all the more painful. In ‘Cain’ and the ‘Legend’, the protagonist experiences his
rescue from suicide as a rejection. In L’Étranger, the protagonist is sentenced not for
murdering the Arab, but for the ‘murder’ of his mother. In his study, Charvát uses the word
‘murder’ (Charvát 2012) in the knowledge that the court judge suggests that Meursault has
neglected her and behaved in a disinterested way at her funeral; in the court ruling, this carries
greater weight than the actual murder. The pressure from the chaplain to offer him salvation
rather has the effect of rejecting the death to which Meursault has reconciled himself.
It seemed that the absurdist element connects the three works to each other, also
connecting Hrabal to Camus and his philosophy. The three protagonists show similarities to
each other in their experience of the world that appears to them to be without reason.
Absurdism features several important points that can be seen in the stories: destiny and
determinism, guilt and free will. These points are related to the duality. Being free means
having free will. Being guilty implies having acted based on free will. There can only be guilt
if an act is based on free will. This is the key issue in the Cain stories and in the Bible God
determines what will happen and in doing so ignores freedom, mankind's free will. A person,
born with free will, cannot use that will. The protagonist compares the situation to that of
original sin: man is born in innocence but has original sin in his soul. This tension between
determinism and free will on the one hand and innocence and guilt on the other features in all
of the stories mentioned. The determinism is based on the whim of God that makes mankind's
world absurd.
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It is interesting to note that Hrabal describes a parallel situation of being unfree and yet
guilty. In ‘Cain’, the protagonist Bogánek will become the (unplanned) father of a child,
contaminated with the death wish inherited from the father. Bogánek was not free (but was
determined by an inheritance that he would pass on in turn) yet still felt guilty towards the
unborn child. A similar theme also featured in the poem ‘Mathias’ written by Hrabal in 1947.
In it, the protagonist is confronted with the fait accompli of the abortion; although his lover
does not tell him about it until afterwards, he still feels guilty of the death of the unborn child.
Both Bogánek and Mathias are trapped by guilt even though they did not have the freedom to
make a choice. In fact, the situation is such that God determined mankind to be born with free
will, but also to be without freedom (original sin). To this, Hrabal adds the determinism of
guilt.
In the ‘P.S.’, the narrator says that the biblical Cain is both guilt and innocent. In the
situations of duality, of guilt and innocence, the biblical Cain and the protagonist Bogánek in
the event described above have no choice. The dilemma of being destined to paradoxical
duality in which no choice is possible is something that Hrabal can see in the biblical Cain
and this also recurs in the protagonist in ‘Cain’. The personal dilemmas that result from this
are the core issues in the ‘Legend’. Based on original sin, the first-person narrator illustrates
this issue as a problem every human being faces: mankind is destined to freedom and a lack of
freedom at the same time and is even destined to be born and to die. Hrabal aims to expose
the problem of being destined to paradoxical duality and the powerlessness to do anything
about it, which may also be his own problem.
When the narrator Hrabal says in the final sentence of the ‘P.S.’: ‘Můj Kain provádí
bratrovraždu sám na sobě, sebevraždou’ (Hrabal 1994, 326) (‘My Cain commits fratricide on
himself, through suicide’) (l. 1563-1564), this means that Cain breaks the unity of the brothers
not through the fratricide committed on Abel (innocence), but through suicide (Cain, guilt).
The image of fratricide forms a parallel with the protagonist's position in the ‘Legend’, who
aims to use suicide to break the duality of determinism and free will in himself by killing the
side that is determined. The emphasis shifts from suicide to self-inflicted death; it does not
primarily concern a murder caused by a tragedy in the background, but being able to decide
for oneself by means of death – killing the other half within oneself (the brother). This is what
gives the ‘detachment’ its ultimate meaning.
The ‘My’ in ‘My Cain’ is an allusion to Hrabal's own involvement.
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The end of the ‘Legend’ does not provide satisfactory closure: the goal is not achieved
and there is no regret, nor any forgiveness. The final sentence ‘A dým mé oběti se ploužil u
samé země’ (Hrabal1994a, 326) (‘And the smoke from my offer of sacrifice passed close
above the Earth’) (Hrabal l. 1536-1537), presents the same image as the descending smoke
from Cain's sacrifice, rejection. The protagonist is back where he started.

Alongside its main aim of giving meaning to Cain and demonstrating Hrabal's involvement in
the text, the dissertation has a subsidiary aim: to remove the ‘Legend’ from the shadow of the
more popular ‘Cain’ and Closely Watched Trains. Thanks to its philosophical depth, biblical
implications, themes and complicated narrative roles, the ‘Legend’ is a rich text, and this can
also be seen from the way in which the story raises questions, making one think and explore
themes and the roles of the characters in various different ways. The theme of the sacrifice
opens up opportunities for interpreting the ‘Legend’ from a mythological, philosophical
perspective. The main theme of determinism and free will is one that affects all people in all
times and, as Hrabal shows, it can be told in several different ways. Hrabal's greatest desire
was that his stories would be read and told to others, not because of his personality but
because of the story. This desire seems to contradict the notion of ‘detachment’ but that is not
the case. As an author, Hrabal needed his readers as inspiration for his work. He listened in on
their stories, used them as his themes and also allowed the narrators themselves to speak in his
stories. As an author, he needed these people for his work, but, as a person, he withdrew.
Although his work connects him with the reader, Hrabal assumes that as soon as it reaches the
reader, it is up to them how to understand and interpret the text. His desire is for the text to
live on.
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