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Ve své práci se autor zabývá osudy významného literárního díla – sbírky Prométheova játra 

z pera Jiřího Koláře – v kontextu společenských a politických změn v Československu po 

únoru 1948. Autora nejvíce zajímá proces, v němž se ze soukromě pojatých zápisků a básní, 

které Kolář zprvu rozeslal jen úzkému okruhu svých známých a přátel, stalo (po objevení 

rukopisu Státní bezpečností) výrazné politikum. Kolář byl kvůli svému textu dokonce zatčen, 

vyšetřován a nakonec v roce 1953 odsouzen – za urážku lidově demokratického zřízení, 

představitelů strany a Sovětského svazu – na jeden rok nepodmíněného odnětí svobody (i 

když trest díky amnestii nenastoupil). 

Ve středu autorovy pozornosti stojí hloubka poúnorové represe. Představitelům nového 

režimu pro naplnění jejich cílů nestačila cenzura a kontrola uměleckých svazů a 

nakladatelství, nýbrž byli ochotni porušit i hranice soukromé sféry umělců a použít (či 

zneužít) osobní texty a materiály pro zahájení trestního stíhání. Suk ve své práci sleduje, 

s jakou samozřejmostí se Státní bezpečnost zmocnila Kolářova rukopisu a využila jej pro 

kriminalizaci kritického intelektuála. Vedlejší linií Sukova výkladu je pak i proces, v němž 

Kolář reviduje své původní nadšení pro projekt socialistické přeměny a identifikuje v něm 

především represivní rysy. 

Kvalita a atraktivita Sukovy práce stojí na třech pilířích. Předně, Marek Suk pracuje se svou 

povahou exkluzivním pramenem – se spisem, kde se kromě rukopisu díla nachází i trestní 

oznámení, žaloba a záznam ze soudního procesu. Suk tak před čtenářem dokáže rozehrát 

drama kritického intelektuála, který se odvrací od svého původního nadšení pro socialismus a 

otevřeně kritizuje jeho represivní povahu. Za druhé je na práci třeba ocenit Sukovu citlivost 

ke kontextu: fascinace Kolářovým dílem autorovi nezastínila další aktéry dramatu 

(vyšetřovatele, stalinské spisovatele apod.), jimž je Suk také ochoten přiznat jistou míru 

vnitřní opravdovosti a analyzovat jejich specifický myšlenkový svět. Za třetí bych pak ocenil i 

Sukovy ambice estetické: jeho práce není suchopárnou analýzou vyšetřovacího spisu, nýbrž 



spíše dramatem kritického intelektuála tváří v tvář politické moci, která nezávislé kritické 

myšlení nerespektovala. 

Pokud bych měl odhalit místa, která mohou do budoucna stát v cestě Sukově badatelskému a 

celkově intelektuálnímu rozvoji, zmínil bych je ve dvou bodech. Předně, kdyby se Sukova 

snaha o jedinečnost sdělení (připomínající více uměleckou autenticitu než vědeckou 

střízlivost) v budoucnu dostala do polohy přezíravosti vůči historiografickým diskusím, byla 

by to jistě velká škoda (pro současné diskuse i pro Marka Suka). Například ke změnám vztahu 

mezi veřejným a soukromým v komunistických diktaturách je dnes poměrně bohatá literatura 

(Oleg Kharkhordin například právě o tento motiv opírá svou rehabilitaci totalitněhistorického 

vzorce výkladu). Pokud by se v budoucnu do této (nebo některé další) diskuse Marek Suk 

nezapojil (a nadále hledal jen své vlastní, zcela autentické vzorce výkladu), výrazně by tím 

mohl oslabit váhu své badatelské práce.  

S tím, za druhé, velmi úzce souvisí, že zhodnocením současných diskusí by se Sukovi do 

budoucna otevřel průhled k dílčím otázkám a výkladovým problémům. V práci například Suk 

vnímá stalinské spisovatele (s jejich nenávistnými a ideologickými výpady vůči Kolářovi) a 

příslušníky represivního aparátu (s jejich kontrolními ambicemi) jako součást homogenního 

soukolí komunistické moci. Sám však tuší, že komunistická moc homogenní vůbec být 

nemusela – že aktéři mohli své jednání stavět na zcela odlišných motivech a očekáváních. 

Jinými slovy, Sukovo spoléhání především na vlastní intelektuální síly může do budoucna mít 

ambivalentní efekt. Marek Suk je již dnes nepochybně výraznou osobností, která jde svým 

vlastním výkladovým směrem a dokáže zhodnotit jak jednotlivé otázky z dějin státního 

socialismu, tak obecné souvislosti tehdejšího útlaku. Jistá svéhlavost Sukova výkladového 

postupu však může zároveň stát v cestě plnému zhodnocení jeho badatelské činnosti: 

akademická veřejnost Sukovu snahu o jedinečnost vyjádření nemusí číst jako autenticitu, 

nýbrž jako projev „samorostlého“ přístupu. Budu věřit, že se Sukovi podaří vyvarovat se 

těchto nástrah a nalézt pevnější důvěru v diskurzivní instituce současné vědy (semináře, 

konference, workshopy): kritika přece nemusí znamenat snížení důstojnosti autora, nýbrž 

naopak pomáhat v nalezení lepších formulací a přesvědčivějších výkladových postupů. 
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