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 Témata sledující z historických pozic životy a myšlenkový vývoj jednotlivců, nota 

bene v době diktatur či jinak hektických časů, považuji za zajímavá. Jedinec pod tlakem 

okolností musí reagovat na vnější podněty, nějak se vyvíjí, proměňuje se jeho myšlenkový 

svět. Historik pak nemusí sledovat pouze jeho individuální osudy, ale prostřednictvím 

konkrétního aktéra může pomyslně pokládat otázky i dobové společnosti. Touto pro 

mě v principu zajímavou cestou se ve své bakalářské práci vydal i Marek Suk, který se 

rozhodl věnovat Jiřímu Kolářovi, potažmo rukopisu jeho díla Prométheova játra především 

coby předmětu trestního stíhání v roce 1953. Téma tedy jistě zajímavé skýtající různé 

možnosti bádání, respektive kladení otázek… 

 Jak v úvodu textu připomíná sám autor, v předkládané práci se zabývá ne uměleckým, 

ale politickým rozměrem Kolářovy sbírky. Jeho básně i deníkové záznamy chápe Marek Suk 

jako předmět sporu o svobodu slova a uměleckou tvorbu. Ve svém výzkumu, respektive na 

stránkách textu si přitom položil řadu dílčích otázek, na něž chce v práci odpovědět, mimo 

jiné co je obsahem rukopisu? Co se odehrávalo od chvíle, kdy byl Kolář identifikován jako 

autor rukopisu a kdy byl zatčen? Jakou obrannou strategii volil při výsleších a jak uvažoval 

jeho „protivník“ – vyšetřovatel? Metodologicky chce autor vycházet z textové analýzy a 

kontextové analýzy, přičemž v případě druhé se opírá o nekonstruktivní hermeneutiku Emilia 

Bettiho. Sukovou motivací k užití hermeneutiky je snaha o vyloučení jeho vlastních názorů 

ovlivněných dobou a o věrnou rekonstrukci celé Kolářovy kauzy v reálných dobových 

souvislostech. Práce je psána jasně a čtivě, logicky působí i struktura textu, o které se zde 

detailněji nebudu rozepisovat. 

 Mám-li hodnotit předložený text, pak musím přiznat, že i po jeho přečtení pro mě 

v souvislosti s Kolářem a jeho játry zůstala nezodpovězena řada otázek. V principu považuji 

práci za zajímavou, i v kontextu výše uvedeného hodnotím kladně výběr tématu. Za 

inspirativní považuji snahu Marka Suka opřít se hermeneutiku, což není přístup v rámci 

historiografie často zmiňovaný. Sympatické jsou i dílčí otázky, jež si chtěl autor klást. 



Vyjádřeno jednoduše – autorský záměr mě potěšil, ale možná zároveň i vyvolal přílišná 

očekávání… 

 Mé první otazníky se odvíjejí od koncepce práce. Opakuji, že kvituji řadu dílčích 

otázek, jež si autor položil. Zároveň ale v práci postrádám nějakou otázku fundamentálnější, 

respektive nadřazenější. Osobně si myslím, že by v případě bakalářské práce bylo vhodnější 

zaměřit se na nějaký vybraný aspekt Kolářova života související s jeho dílem. Vždyť řada ze 

zmíněných i nabízejících se dalších otázek by vydala na samostatné téma: 

 Proč se stal Kolář komunistou a co mu imponovalo na myšlence komunismu? 

Do jaké míry přitom byl oddaným a navýsost loajálním stoupencem a do jaké 

míry kritickým intelektuálem, již svou povahou předurčeným k „rebelantství“ a 

odporu vůči slepé poslušnosti a stádní totalitě? A nelze třeba i v tomto kontextu 

Prométheova játra vykládat? 

 Jiným nabízejícím se leitmotivem textu by mohla být prostá otázka, 

v předložené bakalářské práci do jisté míry absentující – proč vlastně zkoumat 

Koláře jako člověka ve své době a proč zkoumat události kolem jeho rukopisu? 

Co nám vlastně říká jeho případ o tehdejší realitě? 

 Pokud bychom se věnovali pouze rukopisu Prométheových jater, co tento spis 

dělá politickým? Jako politický jej vnímal již samotný Kolář, tj. již sám akt 

sepsání se mění v politickou akci, v politický akt, nebo z něj politickou 

záležitost učinil až zájem, respektive vyšetřování ze strany státních orgánů? 

Tudíž jiným leitmotivem jednotícím celou práci by mohla být otázka 

zkoumaná právě na tomto konkrétním případě – kdy se v době diktatury stává 

spis/akt politickým činem? Přičemž hned v tuto chvíli se například nabízí 

srovnání Kolářova textu s oficiálními díly socialistického realismu: Jaký byl 

Kolářův vztah k meziválečnému socialistickému realismu, ještě do jisté míry 

nezkarikovanému, tedy socialistickému realismu v té podobě, jak s ním byla 

česká společnost seznamována například Teigeho prostřednictvím? S čímž 

souvisí i tázání se… 

 Jaký je obecně vztah umění a díla k politické moci a společensko-politickým 

poměrům v čase diktatury? S tím se nabízí i otázka po míře autonomie, 

respektive možnostech a hranicích nějaké autonomní umělecké tvorby v čase 

komunistického panství stalinismu… A pokud Marek Suk zmiňuje kritiky a 

útoky vedené proti Kolářovi ze strany Šterna a Taufera, nestálo by za 



pozornost zkoumat detailněji právě i tuto odezvu, tj. odpověď moci? Jednalo se 

o předem plánované a prodiskutované útoky vedené podle nějaké strategie či 

nikoliv?  

Jistě lze namítat, že se tyto nadnesené otázky nevztahují ke kauze rukopisu 

Prométheových jater, nicméně pokud Marek Suk část bakalářského textu věnoval představení 

Koláře a jeho životní cesty či problematice jeho díla i v kontextu socialistického realismu, pak 

uvedené otázky a nejsou bezpředmětné. 

 Pokud bych se měl nyní zaměřit na samotné vyšetřování a následný proces, pak se 

nabízí další obecnější otázky, respektive v případě samotného procesu se nabízí jiná celistvá 

optika výzkumu dotazující se na strategie v rámci výslechů, tj. v průběhu vzájemné 

konfrontace vyslýchaného s vyslýchajícím, což samo o sobě nemusí být v principu jen případ 

Kolářův, ale snad by mohla být tato kauza pojata i jako příklad právě konfrontace spisovatele 

a intelektuála s komunistickou mocí… 

 K textu mám i některé konkrétní otázky k vyjádřením a názorům autora: 

 str. 26 „Kolář patřil k nemnoha autorům, kteří se neztotožnili s falešnou kolektivní 

euforií a nepociťoval z ní žádné nadšení, spíše obavy (…).“  - Zde prosím o případné 

explicitnější vysvětlení, proč autor považuje kolektivní euforii za falešnou. 

Z vyjádření některých pamětníků naopak vysvítá, že ona euforie byla opravdová, 

očekávání lepší budoucnosti a štěstí, zamezení válkám… 

 str. 26 „Psal kriticky, protože všude kolem sebe viděl lži a přetvářku vytvářené 

vládnoucí elitou a jejími pomocníky. Ti všichni inklinovali ke zjednodušujícím soudům, 

označovali za vrcholná díla zcela průměrné až podprůměrné výtvory.“ Kde všude 

Kolář onu přetvářku a lži viděl? A pokud on viděl onu přetvářku, proč ji nedokázali 

vidět ostatní? Čím byl Kolář tedy výjimečný? Nebo nebyl se svými názory ojedinělý? 

Jaká je v tomto kontextu jeho pozice? A kde a jak viděl „tu pravdu“? Co se týká 

průměrných a podprůměrných výtvorů – je to hodnocení Kolářovo či autora práce, 

Marka Suka? Komunistická moc, respektive její představitelé měli svá vlastní měřítka, 

jistě odlišná od našich současných či Kolářových, do nichž jednoduše sám Kolář 

nezapadal… A pokud se jedná o současný autorův názor, jak se shoduje s jeho 

deklarovaným předsevzetím oprostit se od dnešních soudů? 

 str. 38 „V této souvislosti lze chápat Prométheova játra jako autorovo osobité 

vyjádření odporu vůči režimu (…).“ Vůči režimu tedy vyjadřuje odpor…, ale vůči 



myšlence komunismu? Dokázal Kolář odlišovat mezi režimem a ideou komunismu? 

Nebo reálnou československou praxí se v jeho očích zdiskreditovala i sama myšlenka 

komunismu? 

 V závěru na str. 48 Marek Suk píše, že „Prométheova játra nebyla žádným kuriózním 

protistátním spisem, ale významným kulturním počinem.“ Jak se toto vyjádření slučuje 

s jeho tezí o PJ jako aktu odporu, jak píše na str. 38 (viz. předcházející otázka)? 

 Stejně tak ve mně vyvolala otazník autorova teze na str. 49 o tom, že se Kolář „nedal 

přemoct strachem z represí“… Nedal se přemoci ovšem ve chvílích výslechů a 

procesů?  

Nejedná se mi v souvislosti s těmito otázkami o nějaké hnidopišství, jde mi pouze o 

poznání autorské intence a případné rozvinutí jistě zajímavé diskuze. Chtěl bych tímto autora 

spíše podnítit k dalšímu promýšlen jistě nanejvýš zajímavého tématu. Osobně si však myslím, 

že na počátku jeho práce měla být jasněji stanovená koncepce a konkrétnější tázání. ve 

výsledné podobě může bakalářská práce vyvolávat spíše zdání heterogenity a vnitřní 

nekonzistence. Zároveň jsem si však vědom, že se jedná o práci bakalářskou, tudíž Marek Suk 

je na počátku případné badatelské dráhy, přičemž se osobně domnívám, že zvolené téma patří 

k těm obtížnějším. Rád proto doporučuji jeho práci k úspěšné obhajobě a navrhuji hodnocení: 

výborně – velmi dobře podle průběhu obhajoby. 

 

V Praze dne 1. června 2012        dr. Jan Randák 

 

 

 

 


