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Shrnutí 

 

Ve své bakalářské práci se zabývám rukopisem básnické sbírky Prométheova játra a osudem 

autora Jiřího Koláře. Zaměřuji se na politický, nikoli umělecký rozměr tohoto souboru básní a 

deníkových záznamů, jenž byl v roce 1953 shledán jako důkaz Kolářova nepřátelství 

k poúnorovému režimu. V první kapitole nastiňuji Kolářovo postavení v literatuře po roce 

1945. Ve druhé dávám do kontrastu Prométheova játra a stalinistické básně, neboť chci 

ukázat rozdíly ve vnímání reality mezi kriticky naladěným Kolářem a prorežimními básníky. 

Nejrozsáhlejší část představuje třetí kapitola, ve které se zaměřuji na kauzu Koláře, zatčeného, 

vyslýchaného a souzeného za napsání protistátního spisu. Při rekonstrukci jsem 

analyzoval obsah vyšetřovacího protokolu na Jiřího Koláře, který doposud nikdo nepoužil 

k výkladu. Jeho důkladným prostudováním se mi podařilo nalézt nové informace k tématu, 

které bylo již mnohokrát hodnoceno v uměleckém a kulturním kontextu. Snažil jsem se najít 

odpovědi na otázky: co se dělo od chvíle, kdy policie rukopis našla;  jak postupovala po 

identifikaci autora zabaveného rukopisu; jak probíhaly výslechy; na co se ptal vyšetřovatel;  

jakou obrannou strategii volil Kolář při výsleších a před soudem a proč dostal vzhledem 

k závažnosti provinění tak nízký trest. 
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vyšetřování Státní bezpečností 

 



 

 

 

Summary 

 

In my BA thesis I deal with manuscript called Liver of Prometheus (Prométheova játra) and 

it´s author Jiří Kolář. I focus on the political dimension of this document found as the 

evidence of author´s enmity to the comunist regime following February 1948. I am not 

following the artistic significance of the text. In first chapter I outline the status of Jiří Kolář 

in literature after year 1945. In the second chapter I put in contrast Liver of Prometheus and 

Stalinist poems. I want to emphasize differences in grasp of reality between Jiří Kolář and the 

poets devoted to the comunistic regime. In the most important third chapter I focus on the 

case of poet Kolář arrested, investigated and judged for writing subversive document. During 

the reconstruction I was working with the investigation protocol against Jiří Kolář, which has 

not yet been interpretated. I studied it through and I found new informations about the topic 

that had been interpretated manytimes before in cultural and artistic context. Than I answered 

these questions: what was happening when the police had found the document, what were its 

plans, when it had identified the author, how did the investigation look like, what question did 

the investigator ask, how did Kolář react,what defense strategy did he choose during the 

interrogations and during the trial and why was the sentence lenient although he comitted 

serious crime. 
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Úvod 

 

Sbírka básní a deníkových záznamů Prométheova játra, jejichž autorem je Jiří Kolář, patří 

dnes mezi základní díla české literatury dvacátého století. Řada studií či obsáhlejších knih se 

tímto dílem již zabývala. Psali o něm spisovatelé, básníci, literární kritici a historici – např. 

Josef Hiršal,
1
 Václav Černý,

2
 Vladimír Karfík,

3
 Emanuel Frynta,

4
 Sylvie Richterová, Jiří 

Trávníček,
5
 Michal Bauer,

6
 Jiří Cieslar,

7
 Bohumil Doležal,

8
 Alessandro Catalano

9
 a další. 

 Kolářův soubor básní a záznamů z roku 1950 představuje umělecký, ale nepochybně i 

politický a historický fenomén. Nejen kniha sama, ale i její osud je velmi zajímavý. A to hned 

z několika důvodů: obsahuje mimořádné svědectví o velmi napjaté době po únoru 1948;  

od napsání díla uplynulo přesně čtyřicet let, než mohlo být v Československu oficiálně 

vydáno; po tuto dobu existovalo v podobě strojopisu, jelikož tehdejší okolnosti neumožňovaly 

jeho vydání. Policie ho objevila na podzim roku 1952 a na počátku roku následujícího byl 

autor kvůli němu zatčen a vyšetřován. V roce 1969 bylo připraveno k vydání, avšak 

v důsledku konsolidace po srpnu 1968 byla jeho sazba rozmetána; roku 1979 vyšlo  

v samizdatu
10

 a roku 1985 ho vydalo torontské exilové nakladatelství Sixty-Eight Publishers 

manželů Škvoreckých. Roku 1990 vyšlo v nakladatelství Československý spisovatel a o deset 

let později, poprvé v úplném znění, jako devátý svazek Kolářových spisů, v nakladatelství 

Paseka. Jiří Kolář a jeho pohnutý osobní i tvůrčí osud v kontextu politického vývoje konce 

čtyřicátých a začátku padesátých let mě natolik zaujaly, že jsem si toto téma vybral pro svou 

bakalářskou práci. 

Jiří Kolář se narodil 24. září 1914 v jižních Čechách ve vesnici Protivín nedaleko 

Písku. Již v době svého dětství a mládí musela jeho rodina čelit trvalému nedostatku. Když 

dosáhl osmi let, přestěhovali se do Kladna. Na jejich svízelné životní situaci se nic nezměnilo. 

Kolář uvádí, že jeho rodiče neměli trvalé zaměstnání, byli nuceni střídat obydlí, rodina trpěla 

                                                
1HIRŠAL, Josef - GROGEROVÁ Bohumila: Let let, Pokus o rekapitulaci. Torst, Praha 2007, str. 7 – 65. 

2ČERNÝ, Václav: Tvorba a osobnost I. Odeon, Praha 1993. 
3KARFÍK, Vladimír: Literatura je čitelná. Periplum, Olomouc 2002. Týž: Jiří Kolář. Český spisovatel, Praha 

1994, str. 7 – 35. 
4Frynta napsal doslov k Prométheovým játrům, který byl použit ve vydáních v roce 1985 a 1990. 
5TRÁVNÍČEK, Jiří: Poezie poslední možnosti. Torst, Praha 1996, „Osud ve stavu řeči“ na str. 85 – 97. 
6BAUER, Michal: Ideologie a paměť. HaH, Jihlava 2003. Týž: Souvislosti labyrintu. Akropolis Praha 2009. 
7CIESLAR, Jiří: Hlas deníku. Torst, Praha 2002. 
8DOLEŽAL, Bohumil: Netrpěná literatura, Torst, Praha 2007. 
9CATALANO, Alessandro: Rudá záře nad literaturou. Host, Brno 2008. 
10LEHÁR, Jan - STICH, Alexandr - JANÁČKOVÁ, Jaroslava - HOLÝ, Jiří: Česká literatura od počátků 

k dnešku. Nakladatelství lidové noviny, Praha 1998, str. 747. 



9 

 

bídou, nedostatkem a rozpadla se. Zoufalá Kolářova matka se po rozchodu s mužem dokonce 

pokusila spáchat sebevraždu. V těchto podmínkách Kolář absolvoval měšťanskou školu. Poté 

šel pracovat jako pomocník k místnímu kladenskému truhláři Františku Křišťánovi, řemeslu 

se ovšem vyučil u jiného truhlářského mistra - Bedřicha Trojana, a ani tak se nevyhnul 

problémům se zajištěním trvalého pracovního poměru.  

 Strádání velmi ovlivnilo politické názory mladého Koláře, který se nadchnul  

pro ideály socialismu. Když mu bylo dvacet let, stal se členem kladenské mládežnické 

organizace KSČ a postupem času se vypracoval na „funkcionáře kladenského výboru“. 

V tomto prostředí se zrodil jeho zájem o literaturu. Lidé pohybující se v jeho okolí v něm 

začali spatřovat člověka velmi nadaného, díky čemuž získal roku 1936 místo v literárním 

seskupení s názvem Včela. Zde napsal svou básnickou prvotinu Křestný list a poslal ji 

známému básníkovi Františku Halasovi. Tomu se sbírka líbila a postaral se v roce 1941 o její 

vydání v nakladatelství Petr, což byla „edice začínajících autorů“. Za druhé světové války byl 

Kolář nucen na určitou dobu ustat ve svém literárním snažení, neboť ho protektorátní úřady 

přidělily na stavbu železniční vlečky nedaleko Kladna. Ve svém životopise píše, že prožíval 

těžkou osobní krizi. Zoufalství a strach ho ovládaly tak moc, že zamýšlel vzít si život. Avšak 

díky přátelům, především kolegovi Václavu Tropovi z Včely a Františku Halasovi, dokázal 

krizi překonat. S Halasovou pomocí byl zbaven pracovního závazku a stal se členem 

Syndikátu českých spisovatelů. Významným milníkem v jeho uměleckém životě se stala 

Skupina 42, do které vedle Koláře patřili literární kritik a teoretik umění Jindřich Chalupecký, 

básníci Ivan Blatný, Jiřina Hauková, Josef Kainar, výtvarníci Kamil Lhoták, František 

Hudeček, František Gross a další umělci.
11

 Umělci ze Skupiny 42 „vytvářejí proud, který je 

protikladný asociativně melodizační harmonické poezii. (…) Hlavní tematickou základnou 

této poezie bylo současné velkoměsto, jeho drsná tvář, mnohovrstevnost a mnohohlasost, 

mísení přírodní živelnosti s civilizací.“
12

 Zaměřuje pozornost na obyčejný život na městské 

periférii a spojuje jeho všední existenční realitu s existenciální kosmickou osudovostí. Tímto 

propojením obyčejného života s životem jako moderním mýtem se výrazně liší  

od jednoduššího pojetí socialistického realismu sovětského střihu. Proto bylo také působení 

Skupiny 42 omezeno únorem 1948. 

Kolářova tvorba je ovlivněna dobou zlomových událostí a velkých katastrof, které 

vývoj ve dvacátém století přinesl. Vladimír Karfík ji vymezuje léty 1937 – 1957.
13

  Život i 

umění jsou v  tomto období konfrontovány s násilím, válečným běsněním a terorem 

                                                
11Viz vyšetřovací protokol z roku 1953, část Administrativní svazek, V – 1090 č. j. 25884/53, str. 12 – 14. 
12LEHÁR – STICH – JANÁČKOVÁ - HOLÝ: Česká literatura od počátků k dnešku, c. d., str. 708.  
13KARFÍK, Vladimír: Jiří Kolář, c. d., str. 7 – 35. 
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totalitních režimů. Kolář si klade otázky, jaké může a má být umění v čase katastrof, co má 

sdělovat, o čem podávat svědectví. Podle něj musí především dosvědčit, jakým se člověk 

v takovýchto dobách může nebo naopak nemusí stát. Pro Koláře (a pro celou Skupinu 42) byl 

klíčový život ve městě, které interpretuje jako velký a složitý organismus, v jehož nitru se 

odehrávají lidská dramata, mnohdy až klasického rozměru. Snaží se dopátrat odpovědí 

na otázky, kde se tato dramata berou, co člověku přinášejí a co nám sdělují. Jeho vztah 

ke skutečnosti se utvářel za války. Porážkou fašismu roku 1945 však pro něj doba katastrof 

nekončí, nýbrž pokračuje jiným způsobem dál. O tomto přepodstatnění otevřeného válečného 

násilí do skrytějšího násilí budoucího socialistického státu vydává Kolář očité svědectví. Byl 

pro to disponován životními zkušenostmi, nadáním a charakterem. 

 

*** 

 

V bakalářské práci se zabývám politickým, nikoli uměleckým rozměrem Prométheových 

jater. V první kapitole nastiňuji Kolářovo postavení v literatuře po roce 1945. V druhé kladu 

do kontrastu ducha Prométheových jater (v roce 1953 považovaných za jednoznačný důkaz 

autorova nepřátelství k poúnorovému režimu) a oficiální stalinské poezie. Rád bych ukázal 

zásadní odlišnosti ve vnímání reality mezi Jiřím Kolářem a tehdejšími prorežimními básníky. 

Ve třetí kapitole se zaměřuji na samotné vyšetřování Jiřího Koláře. Čerpal jsem 

z vyšetřovacího spisu
14

, který zatím nebyl nikým interpretován. Jeho analýza mi umožnila 

najít a uvést nové informace k tématu, které bylo vícekrát rozebíráno a komentováno, avšak 

téměř výhradně v kulturním či uměleckém kontextu. Vyšetřovací spis je rozdělen do tří částí. 

První tvoří vzácný rukopis Prométheových jater, zabavený při domovní prohlídce 

u literárního kritika Václava Černého v září 1952 a použitý Státní bezpečností jako „předmět 

doličný“ dokládající Kolářovu protistátní a protispolečenskou činnost. Vyšetřovatel Státní 

bezpečnosti v něm pečlivě podtrhal tzv. závadové pasáže. Zbylé dvě části spisu jsou opatřeny 

názvy Osobní spis státně bezpečnostního vyšetřování proti Jiřímu Koláři a Administrativní 

svazek a věcně spolu úzce souvisejí, neboť v obou se setkáme s životopisnými údaji a 

protokolovanými výpověďmi obviněného Koláře a jeho kolegů, kteří byli vyslýcháni jako 

svědci. Druhá část obsahuje dva dokumenty StB, které sehrály velmi důležitou úlohu v době 

                                                
14Osobní spis státněbezpečnostního vyšetřování proti Jiřímu Koláři. V – 1090, Č. j. B/4-V- 25884/53. 
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mezi odhalením Kolářova autorství a jeho zatčením.
15

 Další významnou část tvoří trestní 

oznámení, žaloba a záznam ze soudního procesu.
16

  Vedle toho v nich najdeme záznamy 

o formálních úředních záležitostech, které doprovázely zatčení a vyslýchání. Jsou jimi návrh 

na zatčení a příkaz k zatčení, rozhodnutí o uvalení vyšetřovací vazby, protokol o domovní 

prohlídce,
17

 zpráva o rozvázání pracovního poměru mezi obviněným a Státním 

nakladatelstvím krásné literatury, hudby a umění a žádost manželky Běly Kolářové  

o povolení napsat dopis manželovi.
18

  

 Jak už jsem řekl, zajímá mě politický rozměr rukopisu. V této své práci pojímám 

básně a deníkové záznamy jako předmět sporu o svobodu slova a uměleckou tvorbu. Kladu si 

především následující otázky. Co je obsahem rukopisu? Co se dělo od chvíle, kdy byl 

identifikován autor, až do okamžiku jeho zatčení? Jaké měla žalující strana důvody k tomu, 

aby soudila Koláře za obsah rukopisu? Jakou obrannou strategii volil při výsleších zatčený 

básník? Jak uvažoval vyšetřovatel? Jakými argumenty se Kolář hájil u soudního líčení? Co ke 

Kolářově osobě a věci rukopisu vypověděli přátelé předvolaní během vyšetřování i soudního 

procesu jako svědci? Proč dostal mírný trest navzdory tomu, že obžaloba shledala Koláře 

vinným ze spáchání závažných trestných činů proti tehdejší republice? 

Při práci jsem se opíral o dvě metody. V prvé řadě mi posloužila textová analýza.  

Na jejím základě jsem podrobil text kritickému zkoumání a nejprve oddělil poznatky klíčové  

pro mou práci od poznatků méně významných, které jsem využil jen okrajově nebo vůbec. 

Do materie, která mě v této souvislosti zajímala, spadají strojopis Prométheových jater, tajné 

dokumenty Státní bezpečnosti vzniklé před Kolářovým zatčením, dále výslechové protokoly, 

trestní oznámení, záznam o hlavním soudním přelíčení a rozsudek. Do kategorie méně 

důležitých jsem zařadil krátké administrativní záznamy o domovní prohlídce, rozvázání 

pracovního poměru a další dokumenty, které nebyly pro moji práci tak podstatné. 

V textové analýze jde také o konfrontaci různě motivovaných textů: to se týká především 

srovnání Kolářovy a stalinské poezie. Tady mi šlo především o základní rozlišení východisek, 

nikoli o podrobný jazykový rozbor. Do textové analýzy patří také specifické souvislosti 

při vzniku výslechového protokolu: prostor vypovídání je dán vyšetřovací procedurou, 

výpověď obviněného je diktována vyšetřovatelem, takže vliv obviněného na její konečnou 

podobu je limitován. Jeho výpovědi a z nich vyplývající skutečnosti musejí být jistým 

způsobem deformovány, takže určit postoje a názory vyšetřovaného je složitější, než se  

                                                
15Dva tajné dokumenty najdeme v části Administrativní svazek. Rozebírat je budu v další části své práce. 
16Osobní spis státně bezpečnostního vyšetřování proti Jiřímu Koláři. 
17Tamtéž. 
18Tamtéž, Administrativní svazek. 
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na první pohled zdá. V textech vyšetřovacích protokolů je třeba rozlišovat více vrstev a v nich 

teprve hledat strategii obou stran a odlišit jádra skutečných názorů obviněného od jeho 

obranných manévrů.  

Tím se dostáváme k druhé použité metodě. Při pokusu o hlubší porozumění reality 

obsažené v textech – uměleckých i úředních – jsem se opíral o metodu kontextové analýzy, 

konkrétně o rekonstruktivní hermeneutiku.
19

 Hermeneutice se dnes přisuzují v zásadě tři 

hlavní úkoly: 1. vypovědět; 2. vyložit; 3. přeložit a to vše lze shrnout slovem rozumět.
20

  

Na poli filozofie se jejími průkopníky stali například Fridrich Schleiermacher
21

 a Hans Georg 

Gadamer.
22

 V nefilozofických humanitních vědách rozpracoval metodu rekonstruktivní 

hermeneutiky Emilio Betti
23

. Jejím prostřednictvím se snažím o rekonstrukci kauzy Jiřího 

Koláře a Prométheových jater tak, aby se v něm pokud možno neodrážely předsudky či mé 

vlastní názory ovlivněné dobou, v níž se sám nacházím, a aby byl zasazen do širších 

dobových souvislostí.
24

  K naplnění prvního z požadavků hledám pochopení pro názory a 

uvažování obou zúčastněných stran, pokouším se vžít do jejich pozic a na základě toho 

nejprve položit badatelské otázky a potom vše znovu sestavovat, rekonstruovat. Dále beru  

na vědomí, že příběh Kolářova zatčení a vyšetřování neproběhl izolovaně, nýbrž se utvářel 

jako součást celku, kterým zde mám na mysli režim po únoru 1948 a politické klima 

vytvořené vládnoucí komunistickou stranou, ale i formy přizpůsobení se novému klimatu či 

odporu k němu.  

 

*** 

 

Komunistická strana Československa, která hrála hlavní úlohu v poúnorovém režimu, získala 

podporu značné části společnosti již po skončení druhé světové války. Tehdy panovala skepse 

k liberálně demokratickému kapitalismu a stranickému politickému systému předmnichovské 

republiky, čehož dokázali komunisté využít ve svůj prospěch. Odrazilo se to v parlamentních 

volbách roku 1946, v nichž získali 38,11% hlasů a zvítězili a v parlamentu obsadili 114 

                                                
19SOUSEDÍK, Stanislav – BETTI, Emilio: Úvod do rekonstruktivní hermeneutiky. Triton, Praha 2008. 
20Tamtéž, str. 15. 
21Schleiermacher vznesl poprvé požadavek, že hermeneutika jako filosofická metoda musí vést k porozumění 

textu. Tamtéž str. 19. 
22GADAMER, Hans-Georg. Pravda a metoda I. Triáda, Praha 2010. Gadamer byl protagonistou tzv. integrativní 

hermeneutiky, která vycházela z premisy, že interpret textu se vždy ocitá v nějaké dějinné situaci, která ho 

ovlivňuje a v jeho výkladu se vždy více či méně odrazí. Jedná se o prostředí, z něhož vzešel, lidi, kteří  ho 

obklopovali, jeho vlastní předsudky či názory atd. Tamtéž, str. 27. 
23 Betti pracuje s termínem smysluplné formy, kterými má na mysli texty, či umělecké výtvory, jimiž chtěl autor 
něco konkrétního sdělit. Rekonstruktivní hermeneutika má ve srovnání s integrativní mnohem přísnější pravidla. 

Úvod do rekonstruktivní hermeneutiky, str. 14. 
24Tento požadavek Emilio Betti definoval jako „zásadu autonomie objektu.“ Tamtéž, str. 32 – 40. 



13 

 

z celkového počtu tří set křesel.
25

 Po únorovém převratu 1948 uchopili veškerou moc a 

zahájili svoji neomezenou vládu. KSČ si přisvojila výhradní právo rozhodovat o všech 

záležitostech politických, ekonomických a kulturních. Pro účely mé práce se pokusím pouze 

ve stručnosti charakterizovat její kulturní politiku, vše ostatní ponechám stranou. 

Za její hlavní představitele můžeme považovat ministra školství, vědy a umění Zdeňka 

Nejedlého, ministra informací Václava Kopeckého a marxisticko-leninského literárního 

kritika Ladislava Štolla, na jehož referát později vydaný tiskem odkazuji.
 26

 

 Štoll ospravedlňoval boj proti osobám, které se stavěly ať již svým kritickým postojem 

nebo aktivní činností proti zavádění nových trendů spojených s procesem výstavby 

socialismu, a zároveň proti proudům spojeným s předcházejícím kapitalistickým systémem. 

„Vlastní úkol tu připadne našim mladým. K tomu ovšem bude nutno se vypořádat především 

se všemi těmi existencionalismy, personalismy, subjektivismy, solipsismy, které paralyzují 

přirozené zanícení mladých lidí, odvracejí oči naší mladé generace od tohoto velkého 

pozitivního společenského úkolu.
27

 (...) Starý a umírající svět se snaží strhnout s sebou 

do hrobu celé hekatomby svých obětí, všechno živé, co se strhnout dá. A tu jsou především 

ohroženi oni kolísající rozpačití. My je chceme zachránit a převést do nového života. A tady 

nelze nestranit, tady nelze nebojovat.“
28

 

Vládnoucí elita zahájila v  tomto duchu radikální přestavbu kulturní sféry. 

Intelektuálové, univerzitní profesoři, spisovatelé, členové kroužků byli rozděleni do dvou 

skupin. Do první spadali konformisté, kteří dali najevo plný souhlas s názory a postupy 

strany, přijali marxisticko-leninský pohled na svět a socialistický realismus (o něm bude řeč 

v další kapitole). Druhou tvořili nepohodlní, pro které našel režim ústy ministra informací 

Václava Kopeckého pojmenování příslušník tzv. „reakční fronty“, jenž platil za „nepřítele 

lidu a dělnictva.“
29

 Ještě v únoru 1948 vznikl akční výbor Syndikátu českých spisovatelů pod 

vedením Jana Drdy, Karla Nového, Marie Pujmanové, Vítězslava Nezvala a dalších, jenž 

nařídil vyloučit ze Syndikátu všechny nekomunisticky smýšlející spisovatele. O místo v něm 

přišli Bedřich Fučík, Zdeněk Rotrekl, Josef Knap, František Kovárna, Václav Černý a další 

názorově odlišní sepisovatelé. Potom přišly na řadu čistky v nakladatelstvích, redakcích 

časopisů a v univerzitním prostředí. Jaromíra Hořce připravil režim o místo šéfredaktora 

Mladé fronty, protože „projevil malou politickou bdělost a ostražitost, když dopustil, aby se 

                                                
25Viz Rudá záře nad literaturou, c. d., str. 57. 
26ŠTOLL, Ladislav: Skutečnosti tváří v tvář. Orbis, Praha 1948. Projev z 10. dubna 1948. 
27Tamtéž, str. 39. 
28Tamtéž, str. 29 – 30. 
29HOŘEC, Jaromír: Doba ortelů. Scholaris, Brno 1992, str. 24. 
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v Mladé frontě vytvořila skupina, která politicky i literárně neměla nic společného s linií 

SČM a strany, jejíž někteří příslušníci utekli za hranice, když předtím svými zvrácenými 

názory a výplody ohrožovali duši naší mládeže, když dopustil, aby jednotliví příslušníci této 

skupiny učinili z kulturní rubriky listu nástroj své polotrockistické linie.“
30

 Univerzitní 

prostředí museli opustit Jan Patočka, Václav Černý, Zdeněk Kalista, Karel Engliš a další.
31

 

Proti dílům, která se neshodovala s režimními názory, se rozpoutala tvrdá kampaň, jíž 

poskytovaly široký prostor kulturní periodika Tvorba a Nový život. V redakci Tvorby byla 

nejvíce aktivní trojice Stanislav Neumann (vnuk S. K. Neumanna), Jan Štern a Ivan Skála, 

kteří ve svých článcích nevybíravě psali proti všem spisovatelům, kteří měli něco společného 

se Západem. Ostré invektivy směřovaly vůči „dekadenci“, „existencialismu“ a 

kosmopolitismu.“
32

 Následovalo zavedení přísné cenzury knižního trhu. Stát začal provádět 

pomocí povolaných osob selekci literárních děl a do knihkupectví postoupil jen omezený 

počet schválených knih.
33

 Cenzoři zakázali publikovat například Kafkovo dílo Amerika, 

Ztracenou uličku Bohumila Hrabala, Černého Druhý sešit o existencialismu, Paměti Edvarda 

Beneše a díla TGM.
34

  

 Kromě represivních opatření používal režim také nenásilné metody. Po vzoru 

Sovětského svazu připravoval různé literární a výtvarné soutěže, jejichž prostřednictvím chtěl 

na prvním místě naučit lidi správným způsobům vyjadřování v duchu socialistického realismu 

a tím je získat pro svoji věc. Navenek vytvářel zdání, že všichni pracující mají stejnou šanci 

uplatnit svůj talent a mezi společenskými vrstvami neexistují bariéry. Autorům těch 

nejlepších počinů slíbil štědrý honorář a zvýšení společenské prestiže. To byl také důvod, 

proč se spousta lidí hlásila do literárních soutěží dobrovolně.  

V prosinci 1948 byla pod patronací ministerstva zemědělství a informací vyhlášena soutěž 

o nejlepší literární, výtvarné a hudební dílo zachycující současný venkov. Ministr zemědělství 

Julius Ďuriš „dotoval soutěž darem ve výši jeden milion korun, která byla nakonec rozdělena 

mezi autory nejlepších textů“
35

 Ministerstvo obrany přichystalo o dva roky později podobnou 

akci pod názvem Kulturní pracovníci armádě, která měla za cíl ukázat jednak význam boje 

husitů za lepší společnost, jednak zásluhy československých vojáků v nedávné minulosti, 

tj. za občanské války ve Španělsku a v Protektorátu a v neposlední řadě jejich úlohu v nově 

                                                
30Tamtéž, kapitola Procesy s literaturou, str. 55. 
31CATALANO, Alessandro: Rudá záře nad literaturou, c. d., str. 69. 
32Tamtéž, str. 79. 
33BAUER, Michal: Ideologie a paměť. HaH, Jihlava 2003. Kapitola První kroky poúnorového režimu v ediční 

činnosti str. 139 – 152. 
34Rudá záře nad literaturou, c. d. str. 69. 
35Finanční ohodnocení získali M. Ferka za dílo Rola, mám tě rád, A. Kraus za Balvan z cesty, J. Berka za Ves u 

řeky a Václava Komendu za Chmelaře Petra. Viz Ideologie a paměť, kapitola „Pracující do literatury“, str. 217.  
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vznikající lidově demokratické armádě. Opět se dávaly velké finanční odměny za nejlepší 

díla.
36

 

                                                
36Za román 100 000 Kčs, za divadelní hru 70 000 Kčs, za filmový námět či scénář 90 000 Kčs, za text k písni 

nebo báseň 15 000 Kčs. Tamtéž str. 219 - 220. 
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1. Postavení Jiřího Koláře v literatuře po květnu 1945 

 

Po skončení druhé světové války působil Kolář krátkou dobu v Revolučním městském 

národním výboru Kladno, místní organizaci vedené komunistickou stranou.
37

 Zakrátko 

obdržel nabídku od sovětské diplomatické delegace pracovat jako novinář v „redakci Světa 

sovětů“
38

. Odmítl ji a zdůvodnil to slovy: „Snad to byla neznalost ruštiny, snad komplex 

nevzdělanosti, snad přetíženost ve Svazu české mládeže a nabízené místo redaktora 

nakladatelství Družstva Dílo, nevím, ale literatura mě lákala více než všechno ostatní, než 

politika, než novinaření, a tak jsem se rozhodl vstoupit do redakce nakladatelství a zanechal 

všeho ostatního.“
39

 Před nástupem komunistů k moci se Kolář podíval dvakrát do zahraničí. 

Díky pomoci tehdejšího ministerstva informací mohl navštívit výstavu českého malířství 

pořádanou roku 1946 v hlavním městě Francie. O dva roky později krátce před únorovým 

převratem mu umožnil Syndikát českých spisovatelů vyjet na krátký studijní pobyt  

do Anglie.
40

 

 Na podzim 1945 vydává Družstvo Dílo jeho útlou básnickou sbírku Sedm kantát, jež 

se obsahem odlišuje od jeho budoucích prací. Silný pocit nadšení, že válka skončila, 

doprovází víra v příchod lepší budoucnosti, v níž si bude společnost opírající se o ideály 

socialismu vážit lidského života a udělá maximum pro to, aby odstranila všechny doposud 

napáchané škody a zajistila lidem lepší a důstojnější podmínky. „Vezmi tuto dřevěnou polnici 

a vytrub konec tmy, / vezmi tento ostnatý plášť a zabal do něho tuto noc / a odnes ji, daleko 

odnes a přej jí smrt, / neboť dlouho nebude třeba vynalézat novou smrt, / nebude dlouho třeba 

vynalézat novou bolest, / ale zato lásku. / Ale zato lásku, / bude třeba dlouhých dnů odklízení, 

/ bude třeba začít znova od začátku znova, mládí.“
41

  Svou víru ještě spojuje s komunistickou 

stranou a Sovětským svazem. „Slyšel jsem volat své jméno / v řadě jmen, jež miluji a přísahal 

jsem / hájit a bojovat za práva pracujícího lidu / a byl jsem šťasten, že mohu toto slíbit 

s čistým srdcem.(...), Píseň o nejkrásnějším městě světa, píseň o Moskvě.“
42

  

Po válce pracoval v akčních výborech, které měly výrazný vliv i na kulturu. Avšak co 

se týkalo postavení literatury a jejích úkolů v tehdejší kultuře zastával už zcela odlišné 

názory, a ty ho nakonec přiměly vydat se vlastní cestou. Roku 1946 vystoupil ze strany 

                                                
37Viz Administrativní svazek, Kolářův životopis, str. 14. 
38Tamtéž, str. 14. 
39Tamtéž, str. 14. 
40Tamtéž, str. 15. 
41KOLÁŘ, Jiří: Náhodný svědek.  Mladá fronta, Praha 1964. Sbírka Sedm Kantát, str. 113 – 114.  
42 Sbírka Sedm Kantát, str. 113 – 114. 
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(později byl tento jeho krok hodnocen jakožto zrada dělnické třídy).
43

 Zdůvodňoval to 

neochotou podřizovat se stranické disciplíně a touhou psát zcela svobodně podle principů, 

které si stanoví jen on sám.
44

 Podle nich musí spisovatel psát zcela nezávisle na ideologických 

požadavcích a řídit se výhradně svým vlastním svědomím a ctí. Spisovatel celou svou 

osobností ručí za všechno, co napíše.
45

 V letech 1946 – 1947 vznikla sbírka Dny v roce a roky 

ve dnech, kde se tato autorova zásadovost naplno odráží. Zcela se vytrácí víra v socialismus a 

komunistickou stranu, jež prostupuje Sedmi kantátami. Jeho pozornost se obrací k jiným 

tématům, obává se o svobodu, pochybuje o slibu zářné budoucnosti, zajímají ho osudy 

obyčejných lidí a vytváří si kritický postoj ke komunistickým představám o umění. Tvrdí, že 

„nikdy v dějinách lidstva nebyla svoboda ohrožena tak jako dnes.(...) Svět jako by se zmítal 

v kolektivním quijotství, v jediné touze po svobodě, jejíž slunce zašlo, pravděpodobně  

do konce tohoto století.“
46

 Rezolutně odmítá představu komunistických představitelů o tom, 

jak by mělo vypadat umění. Jako naprosto absurdní se mu jeví jejich snaha přizpůsobovat 

výtvarná díla a básně stranickým představám o pracujícím člověku. Dělník se k umění 

nemůže vyjadřovat, protože o něm vůbec nic neví. „Ukažte mi dělníka, který plivl na moderní 

obraz nebo na moderní báseň a kleknu před vámi. Zatím jen vím, že na moderní báseň se 

plivá z klubovek, z limuzín, v mnohapokojových bytech, od stolů se šampaňským nebo mezi 

lokaji, však nikdy ne od sporáku, od necek, od ponku, z náklaďáku, ve sklepním nebo 

podkrovním bytě, od bandasky s polévkou, nebo mezi nosiči břemen.“
47

  

Krátce po únoru, ačkoli již nebyl ve straně, ještě na chvíli uvěřil, že nyní se literátům 

otevírají neomezené možnosti tvorby. Lze to vysvětlit asi tím, že v tu chvíli sdílel nadšení 

vyplývající z atmosféry převratu. Ve svých denících se o tom zmínil Jan Hanč, jeden z členů 

Skupiny 42: „když jsem oponoval Chalupeckému a Kolářovi v jejich iluzích o netušeném 

rozvoji kulturního života u nás po vítězném únoru tvrzením, že daleko větší slovo bude mít 

vrátný z ÚV KSČ než všichni básníci dohromady, rozzuřili se a div mne ze vzteku nehodili 

do Vltavy.“
48

 Dalo by se říci, že Kolář lavíroval mezi kladným a záporným postojem, neboť 

většina lidí nedokáže v čase velkých společenských převratů zachovávat neměnný postoj.  

O necelý měsíc později se od 13. do 17. 3.1948 zúčastnil konference mladých českých 

spisovatelů na Dobříši. Sedmdesát sedm zúčastněných se potýkalo s otázkami, jak správně 

                                                
43 CATALANO, Alessandro: Rudá záře nad literaturou, c. d., str. 232. 
44 Osobní spis státněbezpečnostního vyšetřování proti Jiřímu Kolářovi. Výpověď Koláře před soudem, která 

reaguje na obžalobu. Str. 45. 
45 Rudá záře nad literaturou, c. d., str. 232 – 233. 
46 KOLÁŘ, Jiří: Dny v roce a roky dnech. BB ART, Praha 2003, str. 74. 
47 Dny v roce a roky ve dnech, c. d., str. 92. 
48HANČ, Jan: Události. Torst, Praha 1995, „Sešit číslo čtyři“, str. 226. 
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psát poezii, prózu a drama v nadcházejících podmínkách socialistického řádu. Diskuze 

o daných tématech byly velmi bouřlivé, přesto se však všichni přítomní shodli na tom, že 

socialismus je ideálním státním zřízením. Kolář vytrvale hájil názor, že základním pilířem 

socialismu je svoboda. „…není socialismu bez svobody.“
49

 Spisovateli není možné diktovat, 

čím se má zabývat a jak má o tom psát. Musí se zabývat problémy, které na něj opravdu 

doléhají a popisovat je takové, jakými ve skutečnosti jsou, jak je vidí a vnímá on sám, a nikdy 

se neuchylovat k přikrášlování. Angažoval se také v diskuzi, která se týkala kontaktu 

spisovatele s lidmi a s jejich každodenním životem. Vymezil se vůči naivním představám 

o pozorování života a práce obyčejných lidí. „Nestačí dívat se, musí své prostředí žít. Nesmí 

být čumilem, nýbrž účastníkem. Jako každý člověk, ani básník nežije mimo společnost.“
50

  

Jeho odchod ze strany a udržování si odstupu od kulturní politiky neušel pozornosti 

reprezentantů poúnorového uspořádání. Stalinistický kritik Jan Štern v týdeníku pro kulturu a 

politiku jménem Tvorba.
51

 uveřejnil článek, který se jmenoval Zběhnutí od praporu. Štern 

v něm provedl srovnání Kolářových Sedmi kantát, Ód a variací a Dnů v roce a roků ve dnech 

a jejich autora obvinil, že se pod vlivem buržoazních autorů Thomase Elliota, Hermanna 

Hesse, Franze Kafky a Henryho Millera dal na scestí a tím zradil věc socialismu, za níž se 

zavázal bojovat. Štern našel jeho slib v Sedmi kantátách.
52

 O zbylých dvou dílech napsal, že 

v mnoha úsecích postrádají nápad, krásu a jsou chaotická. Kritikovým výtkám neušly ani 

nešťastné osudy anonymních lidí, které se ve zmiňovaných sbírkách nejednou objevily. Do 

této kategorie spadal příklad osudu ženy žijící s mužem, jenž jí později udělal ze života 

peklo.
53

 Štern zdůraznil, že takováto tragicky pojatá svědectví nejsou vůbec relevantní a ani 

v nejmenším nezachycují život v současné době. „A tuhle veteš, tuhle snůšku vyčichlých 

tragédií chce nám Kolář podkládat jako svědectví o našem životě!“
54

 Štern svým textem 

přispěl k tomu, že Kolářova díla spadla do kategorie nežádoucích a přestala být vydávána. Na 

dlouhou dobu jeho poslední knihou, která mu vyšla, byly Dny v roce. Sazba Roků ve dnech 

byla rozmetána. 

                                                
49Dny v roce a roky dnech, c. d., str. 74. 
50Konference mladých československých spisovatelů (Dobříš 13. – 17. 3.). 
51Tvorba, roč. XVII, č. 25, 1948.  
52Štern cituje v článku pasáž ze Sedmi kantát, v níž Kolář přislíbil, že bude hájit zájmy pracujícího lidu. Náhodný 

svědek, str. 113 – 114. 
53Ve části Roky ve dnech se dočteme: „... a nakonec tě odkopne, co na něm máš, / je to sobec, prachsprostý 
udavač, / dovede jen přivádět lidi do neštěstí, neohlíží se na druhého, // hrubec prvního ražení, nespokojenec...“. 

Dny v roce a roky ve dnech str. 37. 
54Tvorba, roč. XVII, č. 25, 1948, str. 497. 
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Pak vystoupil na „plenární schůzi Svazu československých spisovatelů z 22. 1. 1950 

se svou kritikou Kolářovy knihy Ódy a variace Jiří Taufer.
55

 Sbírka byla podle jeho názoru 

plná vulgarit a zvráceností. Kolář si prý libuje v pornografii a cynicky zabarvených výrocích. 

Při pouhém prolistování nabude čtenář dojmu, že „bude třeba si skutečně dezinfikovat ruce 

v nezředěné karbolce.“
56

 Nejednoznačnost a nesrozumitelnost některých veršů shledal jako 

další závažný nedostatek. Odvolával se v prvé řadě Ždanova, jenž prohlásil, že „pro úpadek a 

zahnívání buržoazní kultury je příznačné bujení mystiky, kněžourství, zájem o pornografii.“.
57

 

Sám Taufer k tomu ještě dodal, že se jedná o „něco, co by se dalo přiléhavě nazvat vpádem 

lumpenproletářského pepictví do poezie, cynickou,  v podstatě antihumanistickou notou (...). 

Při čtení výtvorů všech těch Chalupeckých, Kolářů, Hořců, Vladislavů, Grossmanů, Moráků 

atd. atd. máme pocit, že jde v podstatě o společnost chuligánů, kteří se v jakémsi nestřeženém 

okamžiku vloupali do literatury.“
58

 

 Podle svědectví jeho přátel vedly zdrcující kritiky jeho tvorby a zákaz publikační 

činnosti k tomu, že Kolář silně zahořkl a často se mu vracely špatné nálady. Někdy si je prý 

kompenzoval nadměrnou spotřebou alkoholu.
59

 Podobně o tom píše také pamětník tehdejších 

událostí a Kolářův kamarád Josef Hiršal v knize Vínek vzpomínek. Setkával se s jeho 

manželkou Bělou, která se mu svěřila s velkými starostmi a obavami. „Vyrazili jsme si tu a 

tam i na kafe do kavárny ve Vodičkově ulici či na Václavském a Běla se mi svěřovala se 

svými starostmi. Jirka prý strašně zatrpkl a po celý čas má ucho u rádia, aby sledoval události 

ve světě. Domnívá se, že brzy bude válka a píše další část svého deníku. Jednou na začátku 

dubna zašel jsem s ní přece jen i do jejich bytu. Jirka se mi zdál pohublý a morousovitý.“
60

 

Sled všech těchto pro Koláře negativních událostí vedl jeho samého k účtování s režimem ve 

sbírkách Očitý svědek (1949) a Prométheova játra. 

 

                                                
55BAUER, Michal: Souvislosti labyrintu, c. d., referát Jiřího Taufera str. 476 – 485. 
56Souvislosti labyrintu, c. d., str. 476. 
57Tamtéž, str. 485. Taufer uvádí tento výňatek ze Ždanovova referátu. 
58Tamtéž, str. 483 a 485. 
59HRUBÍN, František - ČERNÝ, Václav: Vzájemná korespondence z let 1945 – 1953. Torst, Praha 2004. Dopisy 

z 10. 8. 1949 (str. 37 – 38) a 13. 8. 1949 (str. 41 – 43). V prvním dopise píše Černý: „Jiří Kolář se mi zdál 

v Praze otráven“. V druhém dopise píše Hrubín: „Kolář prý je na tom opravdu blbě, prodává obrazy aj. A taky 

prý hodně chlastá, říkal Láďa Dvořák, že se někde setkali v noci náhodou, oba lezli do tramvaje po čtyřech, ale 

pak se ještě dokonali u Vocílků. 

60HIRŠAL, Josef: Vínek vzpomínek. Rozmluvy, Praha 1991, str. 331. 
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2. Socialistický realismus, oficiální stalinská poezie a Kolářův rukopis 

 

Nemalá část československých literátů, se po skončení druhé světové války plně ztotožnila 

s kulturně-politickým směrem, jenž vešel do dějin pod názvem socialistický realismus. V jeho 

duchu opěvovala Sovětský svaz, jeho vůdce a KSČ.  

Tento směr byl poprvé definován na sjezdu sovětských spisovatelů roku 1934 

v Moskvě, kde termín prvně použil spisovatel Ivan Gronskij
61

, a v jeho popředí stojí jako 

zdroj pokroku dělnická třída, pracující lid. Proto se upřednostňovalo prostředí továren nebo 

vznikajících zemědělských družstev, uvědomělý dělník či režimu oddaný zemědělec byli 

nositeli pokroku v kontrastu s vykořisťovatelskou kapitalistickou třídou či váhavou 

inteligencí. Po stránce politické se předpokládala naprostá oddanost straně a jejímu programu, 

nepochybování o mimořádných schopnostech a dobrých úmyslech nejvyšších představitelů 

režimu, v SSSR Stalina, v poúnorovém Československu Klementa Gottwalda, 

komunistických ministrů a dalších významných funkcionářů. Západní politici byli 

interpretováni jako jejich negativní protějšky. Záměr vykreslovat postavy „černobíle“ úzce 

koreloval s požadavkem všeobecné srozumitelnosti. Komunisté apelovali na spisovatele, aby 

svá díla psali jazykem, kterému budou rozumět i lidé s minimálním vzděláním. Domnívali se, 

že prostřednictvím jasných formulací bude možné různorodou společnost vnitřně stmelovat a 

získávat pro věc socialismu.  

V Sovětském svazu tento směr reprezentoval Andrej Ždanov, kritizující představitele 

západní kultury slovy: „Hrdiny buržoazní literatury, té literatury, která zaprodala své péro 

kapitálu, jsou dnes zloději, detektivové, prostitutky, lotři. Naproti tomu v Sovětském svazu 

jsou hlavními hrdiny literárního díla aktivní budovatelé nového života: dělníci a dělnice, 

kolchozníci a kolchoznice, členové strany, hospodářští odborníci, inženýři, komsomolci, 

pionýři. (...) Naše literatura je prodchnuta entuziazmem a hrdinstvím.“
62

 Na něj navazoval 

další významný sovětský spisovatel Maxim Gorkij. Podle jeho slov má spisovatel plnit úlohu 

prostředníka, jenž vhodným způsobem seznamuje dělníka s uměním.  

Se socialistickým realismem se seznámili českoslovenští kulturní činitelé již 

v meziválečném období. Patřil mezi ně například Karel Teige, Vítězslav Nezval, Záviš 

Kalandra, Ladislav Štoll a Jan Krejčí. Slibovali si od něj, že bude poskytovat prostor pro 

                                                
61CATALANO, Alessandro: Rudá záře nad literaturou, c. d., „Zrod socialistického realismu“, str. 30. 
62Tamtéž, str. 32. 
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svobodnou diskuzi a bude otevřený dalším uměleckým směrům a trendům.
63

 V době 

protektorátu se literatura a tisk dostaly pod přísnou nacistickou cenzuru, jež zakazovala díla 

židovských autorů a díla s marxistickou tematikou. Někteří spisovatelé se angažovali 

v odbojových organizacích.    

Po skončení druhé světové války, v období nazývaném někdy jako Třetí republika, které 

ukončil únorový převrat 1948, se intelektuálové, spisovatelé a jiní umělci začali aktivně 

zapojovat do politických diskuzí a mnozí našli uplatnění ve významných institucích.  

Kupříkladu Vítězslav Nezval se stal vedoucím filmového odboru na ministerstvu financí, 

František Halas stanul v čele tiskového oddělení ministerstva informací a rovněž začal 

předsedat Syndikátu českých spisovatelů.
64

  Kultura se tak měla spolupodílet na budování 

stabilního společenského systému v poválečném období. Italský literární historik Catalano 

píše, že nastával postupný odklon od představy, že umění má být odděleno od politiky a 

fungovat jako autonomní subjekt. Nyní měli umělci s mocenskou elitou navázat úzkou 

spolupráci ve věci zajištění lepší budoucnosti.
65

  

 Mnoho z nich vyjadřovalo bezprostředně po květnu 1945 vděčnost Sovětskému svazu, 

jeho vůdci Stalinovi a Rudé armádě. Básník Vladimír Holan tehdy publikoval oslavné básně 

Dík Sovětskému svazu a Rudoarmějci. Holanův současník František Hrubín vystihl 

s odstupem času dobovou atmosféru slovy: „byly to slavné dny, patos byl v jejich samém 

základu. (...) Nebylo básníka, který by se patosu ubránil. (...) Slova jako krev, barikáda, má 

vlast nebyla jen slovy, za nimi byla hmatatelná skutečnost.“
66

   

 Avšak spolu s oslavováním Sovětského svazu jako vítěze a našeho osvoboditele nad 

hitlerovským Německem se ve společnosti rozšiřovala víra, že zavedením socialismu 

programově nabízeným a prosazovaným komunistickou stranou, se podaří napravit škody 

napáchané v nedávné minulosti, naplnit vizi zářné budoucnosti a překonat traumata, kterými 

si příslušníci českého národa museli projít. V tomto duchu vznikl dokument Májové poselství 

kulturních pracovníků českého lidu, pod nějž připojilo svůj podpis celkem 843 umělců 

působících v různých oborech. Tímto způsobem demonstrovali, že spojují s komunistickou 

stranou naděje na lepší budoucnost v trvalém míru, na společnost bez vykořisťování, bídy a 

nouze, v níž každý potenciální umělec bude mít příležitost uplatnit svobodně své schopnosti. 

Mezi signatáře patřili například František Halas, František Hrubín, Ivan Olbracht, Ivan 

Blatný, Konstantin Biebl i Jiří Kolář. Výjimkou nebyl ani uznávaný literární kritik Václav 

                                                
63Tamtéž, str. 33 - 35. 
64Tamtéž, str. 55. 
65Tamtéž, str. 49. 
66Tamtéž, str. 50. 
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Černý, jenž o sobě napsal: „Jsem socialistou a domnívám se být vědeckým socialistou. (...) 

Z toho všeho plyne i můj poměr ke Komunistické straně Československa. Je nutně kladný. A 

přesněji, takový: přijímám v plném rozsahu i jejich formách cíle komunistické přestavby 

lidské společnosti.“
67

 

 V literární či umělecké praxi byly při popisech hojně využívány vhodné protiklady. 

Autoři proti sobě stavěli: mnichovskou zradu následnou okupaci a hrdinství národního 

odboje, hrůzy koncentračních táborů a líbivé obrazy ráje na zemi.
68

 Osobou, která útrapy a 

hrůzy nacistických lágrů přežila, byla Heda Kovalyová - Margoliová. Zanechala po sobě útlou 

knihu vzpomínek „Na vlastní kůži“.
69

 V ní si položila si otázku, jak by mohla společnost 

odčinit zločiny z válečných dob a co by se v ní mělo změnit, aby se stala spravedlivou. 

Odpověděla si na ni takto: „Všechna nespravedlnost, diskriminace, bída a války pocházejí 

z toho, že hrstka mocných není ochotna vzdát se své hrabivosti, bezuzdného vykořisťování a 

expanzivních choutek. Ale jakmile pracující lidé, tvůrci všech hodnot, pochopí, co je třeba 

udělat, přemohou odpor vykořisťovatelů a jejich přisluhovačů, převychovají je i sebe a 

nastane ráj na zemi.“
70

 (...) 

„Lidé si připadali vyvolení osudem k tomu, aby se obětovali, byl v tom jistě silný komplex 

viny, který se projevoval skoro u každého, kdo přežil koncentrák: proč jsem zůstal naživu 

zrovna já a ne můj otec, bratr a kamarád? Jsem jim zavázán, oni zahynuli místo mne, já za ně 

musím vybojovat svět, ve kterém by se tohle nemohlo nikdy opakovat. A v tom byl právě 

kámen úrazu – že za systém, ve kterém by se tohle nemohlo opakovat, se pokládal 

komunismus. Ovšemže ne komunismus třicátých let v Sovětském svazu, to je dávno skončená 

epocha krutostí, z nichž se rodí každá velká změna“
71

 

 

 

2.1 Stalinská poezie a Prométheova játra 

 

                                                
67Tamtéž, str. 56. 
68Protiklady se vyskytují například v knize Zdeňka Nejedlého Komunisté, dědici velikých tradic českého národa. 

Československý spisovatel, Praha 1953. Poprvé vydáno v roce 1946, dále v letech 1947, 1948, 1950, 1951 a 

1953). Nejedlý zde komentuje zradu domácí reprezentace slovy: „I v boji proti fašismu pak jsme byli my 

komunisté ne již mezi předními, ale vůbec vedoucími. Pro vlastenčící, ale v jádře nečeskou buržoazii zůstanou 

jistě typickými známá slova dr. Kramáře: „Zaplať pánbůh za fašismus!“ jako později pak neméně známé 

agrárnické heslo „Raději Hitler než Stalin“. Zato komunisté věrni tradicím národa a nepodléhající zájmům kapes, 

kterým podléhala buržoazie, tím usilovněji a neochvějněji vedli boj proti fašismu. (...) A nakonec oni 

(komunisté) to proto byli, a pak už jediní, kdo vedli boj proti kapitulaci největšímu to zločinu jak na národě tak 

na nejkrásnější jeho tradici a s tím i národní cti.“ Str. 66 – 67. 
69KOVALYOVÁ, Heda: Na vlastní kůži. Československý spisovatel, Praha 1992. 
70Na vlastní kůži, c. d. str. 67 - 68. 
71Tamtéž, str. 68 - 69. 
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Básně poplatné socialisticko-realistickému pojetí, kterými jejich tvůrci opěvovali Sovětský 

svaz, jeho vítězství nad nacistickým Německem, Stalina a socialismus, začaly vznikat již 

v roce 1945 a velký vliv měly v zakladatelském období státního socialismu. Mezi autory 

patřili například Stanislav Kostka Neumann, Karel Šiktanc, Jiří Šotola, Vilém Závada, Josef 

Kainar, Ivan Skála, Vítězslav Nezval a Marie Pujmanová.
72

 O jakých tématech tyto básně 

byly? Jaká kritéria musely splňovat? Co a jakým způsobem měly kritizovat? Pro koho byly 

texty určeny?  

Komunističtí představitelé chtěli jejich prostřednictvím posilovat nadšení 

pro budování nového světa u těch, kteří se s programem komunistické strany ztotožnili před 

únorem a zároveň systematicky přesvědčovat o jeho správnosti ty, kteří doposud váhali. 

Protože měly být dostupné širokému okruhu čtenářstva, apelovalo se na básníky (v souladu 

s oficiální linií SSSR), že verše musí být srozumitelné i těm nejširším vrstvám obyvatel. 

Jinými slovy šlo o to, aby každý čtenář příslušný text snadno a správně pochopil. Dobová 

rétorika pro to vynalezla označení lidovost. Konečná podoba básní se proto vyznačovala 

nekomplikovaností a přímočarostí. Nenajdeme zde žádné symboly a metafory, které by nesly 

více významů, či na první pohled nejasná sdělení, nad nimiž by čtenář musel dlouho váhat.  

Při jejich čtení se neubráníme dojmu, že jsou plytké, povrchní a sestavené podle 

zjednodušených schémat. Avšak banálnost textů plnila důležitou funkci sdělovat čtenářům 

základní pravdy nového režimu.
73

  

Všichni autoři tvořili podle vzorce, v němž dobro představovala socialistická 

společnost vedená komunisty, a do kategorie zla spadal imperialistický nepřítel tajně 

spřádající plány, jejichž pomocí chtěl budovatelskou snahu nové společnosti rozvracet. 

V textech se často opakuje motiv o plánech rozpoutat novou válku, o zákeřně vedené 

špionáži, o nasazování tajných agentů apod. 

Úhlavním nepřítelem se tedy stal Západ se svou úpadkovou kulturou a kapitalistickým 

systémem, který na prvním místě reprezentovaly Spojené státy. Básně na ně útočí s nenávistí 

a ironií. Vykreslují je jako místo neřestí, kde bují korupce, kde politici chystají v tajnosti 

válku a kde kulturní činitelé nemají smysl pro umělecký projev, neboť si libují si 

v dekadentních jevech. Ruku v ruce s tím se v dílech objevuje i propagandistická teze, že tato 

oblast světa podléhá pomalu, ale jistě svému zániku a až se tak stane, zavládne na zemi 

                                                
72BROUSEK, Antonín: Podivuhodní kouzelníci, čítanka českého stalinismu v řeči vázané z let 1945–55. 

Rozmluvy, Praha 1987. 
73HRUŠKA, Petr: Někde tady. Český básník Karel Šiktanc. Host, Brno 2010. „Možná, že lidská společnost jako 
taková mívá čas od času své „manické fáze“, v nichž je ochotna snadněji obětovat svou sebezáchovnou složitou 

rozrůzněnost a podlehnout zjednodušujícím euforickým vizím „řešení světa“, srážet se k sobě i tou nejbanálnější 

vzájemností, určovanou kultem, módou nebo povelem...“ Str. 14. 
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socialismus.  Potvrzuje to například báseň s názvem Dravci
74

 z roku 1952. „Zatím co noříš se 

v blažené ticho lesní, / buržuů hlas o tajné zbrani běsní. / Zatím co pronikáš do krásy 

nevídané, řvou stále silněji o válce, která vzplane, / řvou stále silněji a brousí ostří chrupu 

obchodní přátelé těch Stinesů a Kruppů./ (...) Zatím co básníci sny jasných dětí chrání/ 

businessman přemýšlí o strašných druzích zbraní,/ a chtivý loupeží, prolhanou staví plentu 

svým dračím záměrům v prodejném parlamentu, / hloupoučký generál a kongresmani lysí,  

/ římského papeže na pomoc volají si.“ Tvrdým narážkám neušel ani americký styl života, 

například jazzová hudba  nebo podnikání či obchodování na burze ve Wall street. „A jazzy 

vyjí v jejich New Yorcích.“
75

  (...) „Račte jít tedy k čertu s vaším byznysem!“
76

 „Wall street 

ve své televizi promítá nahé tanečnice.“
77

 „Pak se souborem jel jsem do Anglie / a zblízka 

viděl / jak impérium hnije / v ostrovní míse.“
78

 „Žádné Trumanovy fondy, žádný dolar, / 

žádné typy milující stále stín, žádná zkyslá politická coca-cola / z Ameriky, z Bělehradu, 

z Palestin.“
79

 

Mezi nepřátele socialismu byli zařazeni příslušníci domácí inteligence, kteří si 

odmítali osvojit socialistické smýšlení. Straničtí představitelé je hodnotili jako vyznavače 

úpadkové západní kultury a jako nositele převážně špatných vlastností, například úplatnosti, 

honby za mamonem, podlosti, podvádění a finančního mrhání, které se snažili dále zlovolně 

šířit. Za jejich další prohřešek považovali vytváření a uplatňování zavádějících vědeckých 

metod, kterým nikdo nerozumí, čímž si našli záminku obvinit je z tvůrčího sektářství. „Viděl 

jsem / inteligenci / bezmezně zkorumpovanou / pomáhajíce vytvářet vědu plechovým 

držkám.“
80

  

Proti tomu všemu stavěli coby ctnostný vzor Sovětský svaz. Tvrzení, že SSSR dokáže 

zabránit útoku tohoto agresivního a nebezpečného nepřítele, mělo dodávat poúnorovému 

režimu v ČSR potřebnou legitimitu a přesvědčit současníky, že převzetí moci komunisty 

nepředstavovalo diskontinuitu v poválečném vývoji, jímž se hrubě narušily dosavadní tradice, 

ale naopak se stalo tím nejlepším politickým východiskem přinášejícím vizi zářné 

budoucnosti a zajištění jen těch nejlepších podmínek pro život občanů. 

Tématem, o němž se psalo až skoro s náboženskou úctou, byli vojáci osvoboditelské 

Rudé armády, její příslušníci byli nositeli jen těch nejlepších vlastností, jakými kupříkladu 

                                                
74Podivuhodní kouzelníci. Čítanka českého stalinismu v řeči vázané z let 1945–55, c. d., NECHVÁTAL, 

František: Dravci, str. 111. 
75Tamtéž, NEUMANN, Stanislav: Píseň o lásce a nenávisti, str. 113. 
76Tamtéž, ZÁHOŘÍK, Josef: Z ódy na únor, str. 35. 
77Tamtéž, Z ódy na únor, str. 35 
78Tamtéž, KOHOUT, Pavel: Poslání, str. 43. 
79Tamtéž, TAUFER, Jiří: Za básníkem, str. 124. 
80Tamtéž, úvodní báseň Zbyňka Havlíčka s názvem Kabinet doktora Caligariho. 
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byly statečnost, odhodlanost, obětavost, skromnost a vstřícnost. „Dceruško, vidíš tu statečnou 

armádu? / Svobodu vrací nám, zhrzenou čest. / Dneškem se mění naše zem v zahradu, / ve 

které mír všemu dá růsti kvést. Všichni jsme jako pochodně planoucí, / Jediná ústa, z nichž 

jeden zní hlas, / který nám ležel tak dlouho na srdci:/ Ať žije mír! Sovětský svaz!“
81

 „Přišli 

včas jak legendární vojska z dávných kronik. / Zvítězili! Nyní sedí v hloučcích u harmonik.
82

 

Podobně hodnotili autoři nejvyšší představitele režimu. Stalin figuruje v jejich textech 

jako geniální vůdce mas, který se nedopouští žádných chyb, jako konstruktér nového světa 

s téměř nadpřirozenými schopnostmi a nejlepšími povahovými rysy, zkrátka je vykreslován 

jako pravý opak zkažené západní politické reprezentace. „Tím, čím je táta pro dítě, / tím je 

jim soudruh Stalin.“
83

 „Nad lůžky našich dětí září tak moudře Sluníčko - Stalin...“
84

 „Jsi naše 

hlava, my tvoje ruce.“
85

 „Od úst k ústům běží / jméno, co krásu střeží, / jméno, co sluncem 

začíná, jméno soudruha Stalina.“
86

 

Kromě výše uvedených témat věnovali básníci pozornost každodenní práci a životu 

pracujících lidí z řad dělnictva či rolnictva. Dominovali manuálně pracující, ať již jako 

skupiny či jednotlivci. Oslavou dělnické práce a její nezastupitelnosti je například báseň 

Vítězslava Nezvala  Kdyby vás nebylo dělníci
87

, v níž vyjadřuje, že bez dělníků „byl by svět 

pustý jako na Sahaře“. Často byla také popisována práce horníků zajišťujících své vlasti 

energii a teplo. „My havíři bychom chtěli, / abyste nás rádi měli, / abyste nás všude znali / a 

nám svoje srdce dali. / Jestlipak si vzpomínáte, / když do kamen přikládáte, / že je u nás 

každý den bez slunce a bez oken. / Z toho si nic neděláme, / sjedem dolů, narubáme, / černé 

zlato – však ho znáte / a jsme rádi, že ho máte.“
88

 Vedle těchto skupin prožívá svoji 

každodennost v socialismu také uvědomělá „pracující inteligence“ nebo i ti z ní, kteří se 

dokáží poměrně rychle zbavit své názorové nerozhodnosti a k myšlence socialismu se 

nakonec přikloní a prosazují ji. Čtenářům či posluchačům je předkládán radostný a 

činorodostí vyplněný život, v němž pracující zaujímají entuziastický postoj k práci, 

k budování nového světa a na svůj úděl si nestěžují. Zároveň s tím je předkládán příklad 

vhodný k následování.  

Tím si odpovídáme na otázku, koho vykreslovali autoři jako příkladné hrdiny. 

 

                                                
81Tamtéž, ALDA, Jan: Rozhovor 9. 5. 1945, str. 16. 
82Tamtéž, NEZVAL, Vítězslav: Přišli včas, str. 37. 
83Tamtéž, ŠIKTANC, Karel: Obrázek, str. 25. 
84 Tamtéž, BOJAR, Pavel: Písnička nového štěstí, str. 207. 
85Tamtéž, PUJMANOVÁ, Marie: Generalissimus mír, str. 209. 
86Tamtéž, NOHA, Jan: Jméno soudruha, str. 203. 
87Tamtéž, NEZVAL, Vítězslav: Kdyby vás nebylo, dělníci, str. 64. 
88Tamtéž, SEMERÁKOVÁ, Františka: Havířovo štěstí, str. 61. 
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*** 

 

Proti vytváření jednoznačně pozitivních a líbivých obrazů, které měly evokovat příklady 

hodné následování a rozvíjet kladný vztah k současnému politickému vývoji a navozovat 

dojem, že se národ ocitá na prahu zlatého věku, kde neexistuje nezaměstnanost a bída a 

všechny čeká jen ta nejlepší budoucnost, se stavěl Jiří Kolář. Svůj nesouhlas s politikou 

komunistické strany i s jejím pojetím umění vyjadřoval již před únorem 1948.  Prométheova 

játra představují vrchol svým zcela odlišným viděním skutečnosti oproti protagonistům 

socialistického realismu. Kolář patřil k nemnoha autorům, kteří se neztotožnili s falešnou 

kolektivní euforií a nepociťoval z ní žádné nadšení, spíše obavy: „Ještě nikdy jsem 

nepochyboval tolik o svém rozumu, srdci, duši, svědomí, mravnosti a cti jako tentokrát“.
89

  

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. Častým nadužíváním pojmů 

socialismus, zářivá budoucnost, lid, dělnictvo a rolnictvo, aniž by je konfrontovali s 

konkrétním životem a děním na periférii, ztráceli podle Kolářova názoru smysl pro realitu. 

Neuvědomovali si to, anebo nedomýšleli konsekvence svých tvrzení. Kolář se znechucením 

sledoval, jak kulturní činitelé přednášeli při různých příležitostech svoje referáty o tom, jak 

úspěšně pokračuje budování socialismu nebo jak mluvili o hrdinství z válečných dob. Přičítali 

si zásluhy, které neměli.
90

 Shromáždění jim horlivě tleskali, jako by šlo o výjimečný, ne-li 

geniální projev. „Po projevu tohoto mesiáše nové české literární kritiky (Taufera), jemuž byl 

vzdán nemenší hold než předcházejícímu, vystoupil za nesmírného jásotu pan ministr 

Nejedlý. Blábolil asi hodinu.“
91

  

Kolář se držel zásady, že básník nesmí dění pouze přihlížet, ale naopak se snažit vžít 

do situací. Když zachycuje osud konkrétní osoby, promlouvá jejími ústy. Poznal mnoho lidí, 

kteří neměli důvod jásat, protože byli velmi chudí, režim jim nevěnoval pozornost, ocitali se  

v nejistotě a strachu z přítomnosti i budoucnosti. Stalinisté psali básně o všeobecném 

budovatelském úsilí, úspěších, nadšení a spokojenosti pracujících, avšak ani slovem se 

nezmínili o osudech těchto nešťastných lidí. V ignoraci k utrpení viděl Kolář velkou faleš. 

Proto zpochybňoval tvrzení vládnoucí vrstvy, že nastolila spravedlivé zřízení pro lepší život 

                                                
89Obálka č. 1 s listinným doličným materiálem, Prométheova játra,  

Část Skutečná událost, Doslov str. 35.  
90Tamtéž, část Jásající hřbitov str. 70. „Naučili jsme něco ty, pro něž jsme psali? Co měl dělat prostý člověk, než 
kolaborovat, než chtít za každou cenu žít, když totéž činili ti, ti nejlepší z jeho středu, když ti neměli odvahu ani 

myšlenku činit něco jiného, důstojnějšího, když ti neuměli ukázat jak žít.“ 
91Tamtéž, část Jásající hřbitov, str. 5. 
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lidí. Kolář se ptá, jak může režim pracovat pro blaho lidu, když mnoho jedinců trpí, je 

zavrženo a téměř nikdo pro ně nemá slov vlídnosti či pochopení. „Všichni přemýšlejí 

o lidstvu a nikdo nemyslí na člověka, všichni mluví o knihách a nikdo neumí říct poctivé 

slovo, všichni volají po sbratření národů a nikdo neumí podat ruku, všichni budují a nikdo 

nevidí postavené, všichni si přejí vzkřísit svět a nikdo nevidí živého, všichni bojují za práva 

svých otců a nikdo nevidí syny v otroctví, všichni horují pro mír a žádný neví, co je to zemřít 

přirozenou smrtí, (...) všichni pracují na největším díle dějin a žádný neví, co dělá, všichni 

kráčejí vpřed k zářící metě budoucnosti a nikdo neví, kudy jde.“
92

 Za zcela nesprávnou 

považoval také exaltaci pracujících. Oslavné výroky mu připadaly zplošťující a úmyslně 

obcházející realitu mnohdy velmi drsnou a rozhodně zdaleka ne tak idylickou. „Dělá v Tatře, 

v propagaci, (...) nebyl to špatný chlap. / Nebýt toho pití a sukní, / kdyby se naučil chodit 

včas, /, nespat při práci / a odvykl si brát zálohy, / Nebyl to špatný chlap.“
93

  

Kritizoval režimní představitele za to, že mluvili a psali o vytváření idylické 

budoucnosti, a přitom prodali svou čest a svědomí a stali se neupřímným, zaslepeným 

nástrojem propagandy, který nevědomky anebo záměrně přehlížel negativní dopady svého 

působení. Tento názor prostupuje Prométheovými játry, ale nalezneme jej i ve sbírce Očitý 

svědek. „...ale co je daleko těžší, je neumět si vydělat nadbytek peněz, zajistit si pohodlný 

život, když stačí, aniž bys uměl co jiného, zapřít čest, umlčet svědomí, zakrýt oči vlastnímu 

charakteru, nosit falešnou tvář v době, kdy většina národa toto ochotně a bez nejmenší výčitky 

s radostí činí.“ 
94

 Svědomí a čest mají pro Koláře a jeho tvorbu stěžejní význam. Se zřetelem 

k nim a nezávisle na jakýchkoli ideologických požadavcích by se měl literát snažit vidět a 

líčit skutečnost takovou, jaká je a ne takovou, jaká by měla být. 

Pro srovnání s prorežimními básněmi jsem používal původní, policií zabavenou verzi 

rukopisu, která posloužila vyšetřovatelům jako předmět doličný. V knižním vydání (1985, 

1990) byly některé pasáže pozměněny nebo zcela vyňaty.
95

 Přistupuji k tomuto prameni jako 

k uměleckému dílu nasycenému politickou skutečností. Autor rozdělil Prométheova játra 

do tří hlavních částí s několika podtituly: První se jmenuje Skutečná událost, s podtitulem Rod 

Genorův. Zde se Kolář inspiroval povídkou expresionisty Ladislava Klímy Skutečná událost 

sběhnuvší se v Postmortálii. Druhá část se jmenuje Jásající hřbitov. Poslední částí je 

Každodenní komedie, která obsahuje podtituly Povrchně o poezii, Věk náboženství a 

Nejmladší vnuk Genorův (aneb) život chudší než smrt.   

                                                
92Viz Jásající hřbitov deníkový záznam z 20. května 1950, str. 69. 
93Viz Každodenní komedie s podtitulem Život chudší než smrt str. 52.  
94KOLÁŘ, Jiří: Černá lyra, Čas, Očitý svědek. Mladá fronta Praha 1997, c. d. Očitý svědek, str. 290. 
95Obálka č. 1 s listinným doličným materiálem, Prométheova játra.  
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Sbírka dostala název podle bájného řeckého hrdiny, jenž se odmítl podrobit autoritě 

řeckých antických bohů a ukradl oheň, aby pomohl lidem. Za trest byl přikován ke skále a 

v pravidelných intervalech k němu přilétal orel živící se jeho játry. Bolest a utrpení mytického 

hrdiny vztáhl Kolář na moderní dobu státního socialismu konce čtyřicátých a začátku 

padesátých let. Díval se na ni jako na temnou éru, v níž hlavní roli hrálo násilí, podezřívavost 

a strach ze zítřka. To vše navenek doprovázely nejrůznější líbivé výroky, které 

ospravedlňovaly špehování s udavačstvím, pokud měly sloužit novému režimu. Zločinnost, 

které se státní orgány nezřídka dopouštěly, zůstala buď utajena, nebo ji komunistická strana 

vykládala jako zásluhu. „...udavačství je revoluční bdělostí, / ponižování důstojnou 

sebekritikou, / militarismus velikým projevem lásky k ochráncům a drahým osvoboditelům  / 

(...) žalářování splněním nejvroucnějšího přání převýchovy“
96

 V některých ohledech 

připodobňoval Kolář současný stav k  nacistické minulosti  „...že každý z těch nečistých je 

novým pánem koncentráku, / hrůznějšího, neboť neviditelného, / (...) žene lidi do jejich táborů 

smrti, / neviditelných, / z nichž není návratu, / od nichž není pomoci, / ani krveprolitím, jen 

životem v pravdě, / cti, odvaze, nefalšovanosti, / poctivosti, lásce, / v němž práce bude 

svobodou.“ 
97

 

Zářivá budoucnost se podle stalinských básní zakládala na dosažených úspěších a 

dobrých plánech nejvyšších představitelů do budoucna, což podporovala tvrzení 

demonstrující spokojenost a bezstarostný ničím nenarušený život pracujících. Aby se dařilo 

snadno a rychle rozšířit takovýto idylický obraz mezi široké vrstvy obyvatel, považovali 

spisovatelé a politici za zcela nevyhnutelné tvrdě potírat to, co nejvyšší politické vedení 

vyhodnotilo jako dekadentní či nebezpečné. Jednalo se o různé oblasti kultury, způsob 

vzdělávání a v neposlední řadě nepohodlné, kriticky smýšlející osoby. 

Těm, kteří projevili nesouhlas se současnou politikou, či vyjádřili své sympatie 

neoficiální kultuře, hrozilo zatčení a následné vyšetřování. Za zmínku stojí proces s tzv. 

zelenou internacionálou, skupinou katolických spisovatelů a intelektuálů. Konal se v Brně 2. 

– 4. července 1952 a soud při něm vynesl mnohaleté tresty nad Josefem Kostohryzem, 

Václavem Renčem, Zdeňkem Kalistou, Bedřichem Fučíkem, Janem Zahradníčkem a 

dalšími.
98

 Jiří Kolář, jenž byl o rozsudcích informován prostřednictvím tisku, však  

v odsouzených žádné kriminální živly nespatřuje. Hodnotí je jako jedince, které stihlo utrpení 

za to, že našli odvahu se svobodně projevit. „Však si pamatujete, ne za zločin a zradu, za 

poskytnutí pomoci hrozila smrt, Bože za jedno slovo hrozilo větší utrpení, než vytrpěl tehdá 

                                                
96Tamtéž, část Jásající hřbitov, str. 20. 
97Tamtéž, část Jásající hřbitov – Mé svědectví Jakubu Demlovi, str. 51. 
98Viz. Doba Ortelů, c. d., Procesy s literaturou, str. 61. 
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On na kříži za nás všechny.“
99

 V této citaci lze nalézt existenciální prvek. Člověk je souzen 

nikoli za to, co spáchal, ale za to, jaký byl.
100

 

Kolářovy básně se ostře vymezují vůči oficiálně proklamované spokojenosti a nadšení, 

o čemž svědčí mimo jiné dvě krátká slovní spojení. Prvním je „Přízračné království smrti.“
101

 

Slovo „přízračný“ úzce koreluje se lžemi, které komunistům pomáhaly při budování a 

upevňování systému. Šlo v mnoha ohledech o vytváření záměrného klamu. Pokud někdo 

našel odvahu to zpochybňovat, vystavil se hrozbě nemilosrdné odplaty. Proto si myslím, že se 

ve vyjádření vyskytuje „království smrti“. Název prostřední části sbírky „Jásající hřbitov“ se 

skládá ze dvou vzájemně si odporujících slov. Kolář tím naznačuje, že komunisty vedená 

společnost plná budovatelského elánu, umlčela mnoho lidí. Vedle onoho kolektivního jásání a 

představy ráje na zemi, existovaly pracovní lágry a věznice, kde se s člověkem nakládalo 

nelidským způsobem a ten zde nezřídka vedle utrpení nalezl i smrt. „...dál vynášíme rozsudky 

smrti, dál popravujeme, dál zatýkáme, dál píší Václavové Kellerové o ráji socialismu...“
102

 

Kolář se ptá po vinících těchto násilností? Nejprve se obrací k představitelům nového 

systému, kterým vyčítá, že se ze sebe snaží udělat někoho, kým být nemohou, a ještě si 

kladou za cíl převýchovu člověka. „Všechna veliká zla vznikají hlavně z toho, že lidé si 

umiňují být někým, kým vskutku nemohou být. Potom musí, aby zakryli svůj omyl, svou 

neschopnost, aby pravdivě lhali a dokonale maskovali nemohoucnost, uchylovat se k násilí a 

nejhroznějším podvodům, nezřídka kdy končícím v bestialitách. (...) Jak jste mohli být tak 

zaslepení, tak malověrní a tak věřiví? První slovo již v sobě neslo všechnu tu zvrhlost, 

nesmyslnost, vládu hrůzy, jak jste se mohli domnívat, že krysa nezůstane krysou, vlk vlkem, 

hmyz hmyzem, že jediný z těch krkavců vše nezneužije hned, jak se ujme slova, důvěřiví 

pitomci, zbabělí, svatí, JAK?“
103

 Vedle nich nesli svůj díl viny lidé s malým rozhledem a 

špatnou morálkou, jací žijí všude, ale v nesvobodných systémech nacházejí o to větší prostor 

pro své uplatnění a vyniknutí. Kolář ve svém souboru cituje báseň T. S. Elliota Dutí lidé, 

na níž dokládá hodnotovou vyprázdněnost, nízkou úroveň vzdělání a různé podoby deprivace. 

Díky nim bylo mnoha jedincům znemožněno, nebo přinejmenším hodně ztíženo uvažovat 

o věcech do hloubky. Snadno pak podléhali svodům oficiální ideologie a stádnosti. Stávali se 

oddanými nástroji v rukách moci, neschopnými činit vlastní rozhodnutí. Podobné svědectví je 

obsaženo v básni Termiti. Termiti jsou druhem hmyzu, jenž, jak známo, nemá oči. Alegoricky 

                                                
99Obálka s listinným doličným materiálem, část Skutečná událost, str. 5. 
100Tento existenciální prvek se objevuje v díle Alberta Camuse s názvem Romány a povídky. Konkrétně 

v povídce Cizinec je osoba souzená za to, jaká byla, nikoli za kriminální prohřešek. 
101Obálka s listinným doličným materiálem, část Jásající hřbitov str. 12. 
102Tamtéž, část Jásající hřbitov, str. 84. 
103Tamtéž, část Jásající hřbitov, str. 19. a 90.  
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zde představují služebníky, kteří nedokážou nebo možná ani nechtějí vidět skutečnost 

takovou, jaká je, a slepě se ve vidině zisku nějakých výhod podřídí přikrášleným 

interpretacím, různým režimním požadavkům. …„vědí jak plakat, jak se smát, žení se pro 

výhodu, množí se, mají spořádané rodinné štěstí, co doma uvaří, doma snědí, spí na rozkaz, 

myslí na povel. Trychtýři s kusadly.“
104

 Takovéto osoby se uplatnily jako donašeči nebo 

nelítostní dozorci. Pro mnohé začaly být postrachem. „Mám bratrance, věřte, byl tři roky 

v koncentráku, když se vrátil a vyprávěl, pouštěla se mi krev. Po válce se stal velitelem jedné 

věznice. Nosí domů harantům na hraní zlaté zuby. Čas od času ho to chytne a celou noc 

prořve: „Jsem zvíře, zastřelte mne místo nich! Nebo pobijte je, nevidíte? Tam je otec, má 

matka, bratříček, sestřička, tam leží její děti a hledí na mne, jaký jsem lotr, vyvrhel, bídné 

zvíře!“ Včera mi řek: „Vole, každý člověk má chtít být víc než je, musíš před sebou vidět 

jasnou budoucnost!“
105

 

Vedle těchto poměrně málo vzdělaných lidí se snažil komunistický režim získat pro 

své ideje vzdělané osoby. Tento fakt se odráží v Kolářově deníkové výpovědi, 19. únor – 23. 

březen 1950. Čtvrtek. Odstupňovává závažnost provinění. Problémem herce je, že má „vůli 

cvičeného psa“. Malíř se dokáže chovat mnohem hůře než zloděj: „Žádný zloděj neumí tak 

dokonale, tak drze před veřejností krást, jako to dokáže mnohý, často i ten poslední malíř. Jen 

jděte po výstavách a srovnávejte, co je zde původního, neukradeného, nebo alespoň poctivě 

vypůjčeného. Zapláčete.“ Podle jeho názoru nejhorší jedince představují kolaborující 

spisovatelé. „Jestliže se někde houfně vyskytují lidské sviňky, štěnice nebo tasemnice, pak 

nejvybranější exempláře budou vždy v řadách spisovatelů. Není větší mrvy nad spisovatele, 

který si umíní dobýt slávu nebo moc. Ještě horší je však spisovatel mamonář, zbabělec a 

úředník. V totalitních režimech jsou to nejhorší špinavci, u kterých by se měl každý udavač 

nebo tajný učit.“
106

 Komunisté jako přínos svého vládnutí vyzdvihovali, že odstranili 

nezaměstnanost a každý má práci, tato skutečnost se odrážela i v tvorbě oficiálních autorů. 

Kolář si však klade jinou otázku. Jak velká cena se musela zaplatit za to, aby všichni bez 

výjimky měli práci. „Copak v koncentračních táborech byl nebo je nedostatek práce, copak 

tam nebyla práce pro všechny, copak se tam lidé nepředstihovali ve výkonech, v pracovních 

výkonech všeho druhu a stupně, copak to nevyhrávali vždy ti politicky nejuvědomělejší, 

copak tam nebyl nedostatek pracovních sil, rozbíječství solidarity, dokonalý pracovní 

pořádek? (...) „bylo to stejně jednoduché, vyráběli se mrtví. Ano, těm pánům bylo stejně 

jednoduché, neproblematické, bylo ničím nadělat tisíce a tisíce mrtvých. Jen když bylo co 

                                                
104Tamtéž, část Jásající hřbitov, str. 45 - 46. 
105Tamtéž, část Skutečná událost, str. 9. 
106Tamtéž, část Jásající hřbitov, str. 17 - 18. 
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dělat, jen když to sloužilo vlasti, myšlence.“
107

 V této citaci Kolář předkládá porovnání 

nacistického a komunistického režimu.  

Jak Kolář popsal onoho pracujícího, průměrného člověka ze středních a nižších 

společenských vrstev? Ukazuje, že ne všichni si žili spokojeně a bez velkých problémů. Stále 

existovaly chudé rodiny, které musely žít v malých světničkách.
108

 Jiné svíral neustálý strach 

z toho, že by jim, jejich příbuzným a přátelům režim způsobil trápení. „Úzkost / černá 

mrazivá úzkost (...), úzkost živého slova uloženého do rakve (...), úzkost starce, jemuž před 

očima postříleli syny, / čekajícího, zda ještě přivedou vnuky / a jejich syny, / úzkost (...) kde 

smrt je obětím, / zoufalství láskou...“
109

 

                                                
107Tamtéž, část Jásající hřbitov, str. 16. 
108Tamtéž, část Jásající hřbitov, str. 56. „Prádelní hrnec zabírá celou plotnu, / a vybafuje na zčernalý strop / 

necky uprostřed světnice / na podlaze dítě / přilepuje slinami hlavu koníčkovi.“ 
109Tamtéž, část Jásající hřbitov, str. 65, 1. květen – 20. květen 1950. Sobota. 
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3. Zatčení a vyšetřování na základě rukopisu 

 

3.1 Nalezení rukopisu, první kroky policie  

 

Rukopis Prométheových jater z roku 1950 dal Kolář přečíst svým blízkým přátelům. Mezi ně 

patřil básník a spisovatel František Hrubín, malíř Kamil Lhoták a literární kritik Václav 

Černý. Ve vyšetřovacím protokolu, který vedla Bezpečnost proti Kolářovi, jsou obsaženy 

výpovědi všech tří lidí, z nichž každá je v tomto ohledu odlišná. Václav Černý na otázku, jak 

se k němu rukopis dostal, odpovídá: „Slabší rukopis mi po prázdninách roku 1952 přinesl 

malíř Kamil Lhoták, který jej asi měl od autora.“
110

 Lhoták však Černého tvrzení popřel 

slovy: „ Musím opakovat, že jsem tuto sbírku básní od Koláře nedostal a že se profesor 

Václav Černý mýlí v tom, že jsem mu ji přinesl sám, což naprosto popírám.“
111

 Hrubín 

vypovídá následující: „Z tohoto svazku znám pouze poslední část nazvanou Každodenní 

komedie. Tuto část mi dal Kolář asi v červnu nebo v květnu 1952...“ a také přiznal, že dal 

rukopis Černému. „Ačkoli jsem tento svazek dal na podzim r. 1952 Černému...“.
112

 Tuto 

skutečnost potvrzuje ve svých Pamětech také Josef Hiršal, jenž parafrázuje slova samotného 

Koláře takto: „Tak dneska sebrali Černýho. „...A já měl u něj rukopis Prométheových jater. 

Půjčil mu ho Franta Hrubín.“
113

 Z výše uvedených tvrzení vyplývá, že do kontaktu 

s rukopisem přišli všichni tři, a František Hrubín byl tím, kdo jej předal Václavu Černému. 

 Poté, co Václav Černý rukopis převzal a přečetl, uložil ho do zásuvky svého 

pracovního stolu, kde zůstal do 18. 9. 1952. V tento den ho zatkla StB a provedla v jeho bytě 

domovní prohlídku, neboť představoval pro režim nepohodlnou osobu kupříkladu proto, že se 

na univerzitě odvážil opakovaně kritizovat marxismus-leninismus. Převrátila Černého byt 

vzhůru nohama a přitom spolu s dalším písemným materiálem zabavila také Kolářův rukopis. 

Ten se ocitl na seznamu podezřelých písemností jako jedna z hlavních položek pozornosti 

vyšetřovatelů.
114

 Již při zběžném zhlédnutí jim muselo být jasné, že jde o soubor textů ostře 

se vyhraňujících vůči státnímu zřízení a jeho představitelům. Na první pohled nebylo jasné, 

kdo je autorem, neboť na úvodních stránkách chybělo jméno. Při bližším zkoumání našli 

v oddíle nadepsaném Věk náboženství na straně 35 zvolání: „já se jmenuji Kolář, mohu vás 

                                                
110Osobní spis státně bezpečnostního vyšetřování proti Jiřímu Koláři, výpověď Václava Černého, str. 10. 
111Tamtéž, výpověď Kamila Lhotáka, str. 20. 
112Tamtéž, výpověď Františka Hrubína, str. 15-16. 
113HIRŠAL, Josef – GROGEROVÁ Bohumila: Let let. Pokus o rekapitulaci. c. d., str. 38. 
114ČERNÝ, Václav: Paměti 1945–1972. Atlantis, Brno 1992, str. 399. 
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přesvědčit“
115

. Podle stylu psaní i obsahu díla určili, že autorem je zakázaný básník a 

intelektuál Jiří Kolář.  V pramenech však není žádná zmínka, kdy přesně autora identifikovali. 

Jisté je jen to, že se tak stalo někdy koncem měsíce září, v říjnu, avšak nejpozději v listopadu 

1952.   

 Co se vlastně dělo od chvíle, kdy vyšetřovatelé odhalili Kolářovo autorství? Jaké 

konkrétní plány vůči němu bezpečnostní složky spřádaly? Rozkaz k zatčení totiž nebyl vydán 

ihned po identifikaci, ale až v únoru 1953. Odpovědi jsem hledal a našel v Administrativním 

svazku vyšetřovacího spisu a ve vzpomínkách Josefa Hiršala. 

 Když vyšetřovatelé předvolali Václava Černého, aby vypovídal k osobě Kolářově, 

sdělil jim, že Kolář „vždy platil za komunistu“, ačkoli nevěděl, zda byl členem komunistické 

strany nebo ne. Jako příčinu jeho sílícího averzního postoje vůči oficiální kulturní linii Černý 

uvedl opakující se veřejnou kritiku, kterou vůči Kolářovým knihám vznášelo především 

kulturní periodikum Tvorba, do něhož psal Jan Štern.
116

  

Tato Černého informace osvětlující Kolářovu frustraci z toho, že má zakázáno 

publikovat a zároveň skutečnost, že působil mezi léty 1934-1945/6
117

ve straně, přiměla 

Bezpečnost k přípravě alternativního plánu, v němž použili svého agenta působícího 

v Kolářově prostředí. Vyplývá to ze dvou tajných úředních záznamů, jejichž náplní jsou dva 

pětibodové a vcelku stručné texty se základními informacemi o Kolářovi a v hlavičce se 

objevuje agentovo krycí jméno „Jarda“ - 31588.
118

 Pod touto přezdívkou se s největší 

pravděpodobností skrýval Jaroslav Pokorný.
119

 Ve svazku, který si o agentově činnosti StB 

vedla, nenajdeme žádnou zmínku o Kolářovi ani o jeho přátelích, ale jen to, že se pohyboval 

ve spisovatelském a divadelnickém okruhu a udržoval kontakt s podporučíkem Olšaníkem, 

mužem, který sestavil zprávu o Prométheových játrech.
120

 „Pokorný se však i nadále obracel 

na svého bývalého (nadřízeného z) řídícího orgánu s. Olšaníka a předával mu ústně čas 

od času závadové poznatky o jednotlivých osobách i o situaci mezi spisovateli a divadelními 

umělci.“
121

 Na základě zprávy poskytnuté agentem sestavili příslušníci policie v prosinci 1952 

druhý dokument, nazvaný „Kolář Jiří, spisovatel – poznatky“
122

. Jsou v něm uvedena jména 

                                                
115Obálka č. 1 s listinným doličným materiálem, oddíl Věk náboženství je součástí dílu Každodenní komedie. 
116Václav Černý vypovídal v Kolářově případě 14. 11. 1952. Administrativní svazek, str. 31.  
117Informace o délce působení Koláře ve straně jsou odlišné. Kolář sám říká, že ve straně působil v letech 1934-

1945, zatímco záznam Evidenčního a registračního sektoru MNB uvádí roky 1934 – 1946. 
118Úřední záznam č. 133 ze dne 24. 11. 1952 řídícího orgánu 2042 vedeného podporučíkem Olšaníkem. List A, 

č. 39 ze dne 11. 12. 1952 téhož řídícího orgánu, Administrativní svazek str. 16-17. 
119Svazek StB č. 79683 MV. Jaroslav Pokorný se zavázal ke spolupráci 30. 5. 1952. StB s ním rozvázala 

spolupráci 25. 4. 1955. 
120Referát vyhotovil Olšaník 30. 1. 1953. Administrativní svazek, str. 9. 
121Svazek StB č. 79683 MV, str. 24. 
122List A č. 39 ze dne 11. 12. 1952. V záhlaví se píše: „Zpráva řídícímu orgánu předána dne 29. 11. 1952. 
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lidí, se kterými Kolář udržoval pravidelné kontakty. Jednalo se o členy již zaniklé Skupiny 

42, malíře Františka Grosse, Kamila Lhotáka, Františka Hudečka, Jana Kotíka, sochaře 

Ladislava Zívra, fotografa Miroslava Háka a výtvarného kritika Jindřicha Chalupeckého. 

Některé režim podezíral z prozápadních sklonů a negativního působení na Koláře.
123

 Ačkoli si 

udržoval od režimu odstup a byl negativně ovlivněn lidmi ze svého okolí, prý údajně projevil 

snahu se polepšit. „Kolář vystoupil s upřímnou sebekritikou a má snahu se z toho dostat. Nyní 

se pokouší psát, zatím mu to však nejde.“
124

 Jak mohl Kolář, jenž doposud zaujímal odmítavý 

postoj vůči režimu a jeho kulturní politice, tak náhle pozměnit svá stanoviska a snažit se 

dosáhnout kompromisního řešení? Na tuto otázku se mi v pramenech nepodařilo najít 

odpověď. Lze se jen domnívat, že to mohl být agent, kdo podal takovéto hlášení svým 

nadřízeným. 

Co však považuji za nezpochybnitelné, je skutečnost, že se vyšetřovatelé pokusili 

Koláře nejprve získat pro spolupráci. Uvádím citace z obou dokumentů: „...jmenovaného 

hodláme použít jako našeho spolupracovníka“
125

  „...získat jako našeho spolupracovníka“.
126

 

Nabídli mu cestu z průšvihu. Za předpokladu, že by se stal jejich agentem, byli ochotni 

ponechat rukopis Prométheova játra ve svém stole a nepoužít ho proti němu. Věděli velice 

dobře, že takovýto nepřizpůsobivý intelektuál udržuje kontakty s mnoha vzdělanci. Kdyby se 

z něj stal donašeč, mohli by si s jeho pomocí posvítit na členy Skupiny 42, případně na další 

nonkonformisty. 

Podle vzpomínkového svědectví jeho kamaráda Josefa Hiršala absolvoval Kolář první 

výslech na svobodě na začátku prosince 1952. Dostal zde onu nabídku ke spolupráci. „Volal 

mne do Jungmanky a sešel se se mnou na Národní před budovou ústředí nakladatelství. – Co 

je? Už se něco děje? Ty věci dobře schovej! A kdyby se tě ptali, jestli jsme se sešli a o čem 

jsme mluvili, tak jsem tě zval na film Tatík Goriot. – Jak jsem se dozvěděl později, měl 

za sebou ten den první výslech. Zpočátku mu vyšetřovatel tykal a byl ochoten vrátit mu 

rukopis, přijme-li jako starý kladenský soudruh nabídku spolupráce. Dostal týden na 

rozmyšlenou. Ten týden se Jiří s nikým nestýkal. Ani se nikomu nesvěřil. Po týdnu volala 

                                                
123List A, č. 39 ze dne 11. 12. 1952. Negativní vliv na Koláře měl podle vyšetřovatelů výtvarný kritik 

Chalupecký. „Kolář brzy podlehl nectnostem intelektuálského pražského kulturního života a okouzlení 

nejrůznějších moderních a módních „ismů“. Jeho duchovním vůdcem, kterému dodnes podléhá, se stal výtvarný 

kritik Jindřich Chalupecký, hodně vzdělaný, ale intelektuálsky odtržený, obdivující západnickou kulturu 

nejrůznějšího ražení.“ 
124Úřední záznam č. 133 ze dne 24. 11. 1952. 
125Úřední záznam č. 133. 
126List A, č. 39. 
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Běla: - Přijď k nám odpoledne! – Když jsem dorazil, měla v očích slzy: - Jirku odvezli včera 

odpoledne, nevrátil se a ráno jsme měli domovní prohlídku.“
127

 

Hiršal datuje Kolářovo zatčení do prosince 1952, což však odporuje informacím ve 

vyšetřovacím protokolu. Zde stojí, že ho zatkli až 7. 2. 1953 v 15:10 odpoledne na základě 

návrhu z 30. 1.
128

 téhož roku. Bohužel se nezachoval záznam prvního výslechu s přesným 

datem, pravděpodobně proto, že nebyl protokolován. Lze se domnívat, že se Hiršal mohl 

při psaní svých vzpomínek v dataci splést a posunout událost Kolářova zatčení z konce ledna 

a začátku února o měsíc zpět. Jako zdůvodnění bych uvedl, že své vzpomínky zaznamenal 

s odstupem času, a rekonstrukce událostí proto nemusela být zcela přesná. Kolář mohl 

hypoteticky podstoupit první výslech až v druhé polovině ledna či na jeho konci. 

Pramenem doložený fakt je, že 7. 2. 1953 ho policie odvedla a zavřela do vyšetřovací 

vazby, aby se zodpovídal ze spáchání trestné činnosti. Otázka, kterou bychom si mohli v této 

souvislosti položit, zní: Proč odmítl spolupráci a raději nastoupil do vězení? Nechtěl se za 

žádnou cenu stát donašečem a poplivat tak morální zásady, k nimž se hlásil. V deníku Očitý 

svědek píše: „Nebuďme novými Bláhovci, úkol a poslání literatury a umění zůstává od věků 

do dneška stejný, ten neomezeně prostý ve své složitosti: NELHAT!“
129

  Nechtěl se 

přetvařovat před přáteli a ani na ně žalovat. 

 

3.2 Výpovědi obviněného, svědků a jejich strategie 

 

Kolář strávil ve vazbě více než půl roku.
130

 Ve vyšetřovacím protokolu jsou datovány 

jeho vazební výslechy jen ze tří dubnových dnů, ačkoli byl zatčen už na začátku února.
131

 Tři 

týdny v únoru, celý měsíc březen, květen až září jsou velmi dlouhou dobou na to, aby žalující 

strana prosadila více opatření. Je pravděpodobné, že docházelo k výslechům, které nebyly 

protokolovány. S jistotou lze konstatovat jen to, že v březnu požádala Běla Kolářová 

o povolení napsat svému manželovi, o němž skoro dva měsíce od okamžiku zatčení nic 

nevěděla. Na dopis následně zaslaný manželovi obdržela krátkou odpověď s ubezpečením, že 

je v pořádku a ona si o něj nemusí dělat starosti.
132

 Jiné informace z vyšetřovací vazby ani 

nebyly přípustné. 

                                                
127HIRŠAL, Josef – GROGEROVÁ Bohumila: Let let. Pokus o rekapitulaci, c. d., str. 39. 
128Osobní spis státně bezpečnostního vyšetřování proti Jiřímu Kolářovi. Viz Rozkaz k zatčení dne 7. 2. 1953. 
129KOLÁŘ, Jiří: Černá lyra, Čas, Očitý svědek. Mladá fronta Praha 1997, str. 284. 
130Jeho pobyt ve vězení trval od 7. 2. do 21. 9. 1953. 
131V protokolu jsou výslechy s Kolářem datovány 2. 4., 4. 4. a 7. 4. 1953. 
132O dopis od manžela požádala Běla Kolářová 27. 3. 1953. Kolář jí napsal 31. 3. Viz Administrativní svazek str. 

39 - 40. 
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Z dochovaných pramenných záznamů plyne, že vyšetřovatel byl velice inteligentní 

člověk. Svědčí o tom, že měl dobře promyšleno, jaké otázky obviněnému položí. Jejich 

prostřednictvím se ho snažil dostat do úzkých, zamotat ho do jeho vlastních výroků a tím mu 

znemožnit nebo přinejmenším ztížit obhajobu. Chtěl se dobrat tajných informací o osobách, 

s nimiž se Kolář stýkal a hlavně toho, aby mu vlastními slovy potvrdil politické názory, které 

demonstroval svým rukopisem. Svými dotazy na ně vyšetřovatel záměrně narážel. Přednostně 

se zajímal o výroky zformulované v Prométheových játrech. Našel zde značné množství méně 

či více vůči systému vyhraněných slovních spojení, vět nebo celých odstavců. U těch nejvíce 

provokativních se zastavil a požadoval, aby mu Kolář podal bližší vysvětlení. Dále chtěl 

zjistit, jaký byl Kolářův vztah k minulosti před únorem 1948 a jakou si představoval 

alternativu k současnému zřízení. Kolářovy odpovědi měly tak vedle rukopisu poskytnout 

další přímý důkaz o jeho vině. 

Jakou taktiku zvolil obviněný? Jeho pozici mu ztěžoval rukopis, po kterém mohl 

tazatel kdykoli sáhnout a jeho prostřednictvím Kolářovu argumentaci snadno vyvracet. V jeho 

odpovědích nenajdeme ani náznak totální sebekritiky nebo pokání.  Nedočteme se v nich, že 

by přiznal naprosté pomýlení, sejití z cesty, nepřipouští si možnost umělecké tvůrčí činnosti 

v duchu socialistického realismu. Pozměnil jen málo ze svých dřívějších stanovisek. 

Prohlášení v tajném dokumentu, (o němž již byla řeč) sestaveném ještě před zatčením 

v listopadu předešlého roku, podle něhož Kolář provedl sebekritiku a přislíbil vlastní nápravu, 

zde nehraje žádnou roli. Při výsleších nevyslovil větu, v níž by připomínal, že tento příslib 

dal, a ani vyšetřovatel nezmiňoval nic o tom, že by se předtím k něčemu takovému zavázal. 

Kolář volil taktiku opatrné obrany, vyplývající z prekérnosti situace, v níž se nacházel 

a jež mu umožňovala malý manévrovací prostor. V rukopise se vyjádřil, že tehdejší doba 

dokázala kvůli několika málo kritickým slovům či jinému náznaku nepřizpůsobivosti tvrdě 

trestat. Velmi dobře si uvědomoval, že nyní visí podobná hrozba nad ním samotným. Před 

zahájením výslechu byl vyzván, aby mluvil pravdu. Nelze vyloučit, že obviněný mohl být 

před výslechem zastrašován a bylo mu vyhrožováno tvrdým trestem, pokud nebude vypovídat 

podle pravdy. V opačném případě na něj mohla žalující strana vyrukovat s tvrzením, že kromě 

rukopisu má k dispozici další materiály dokazující jeho vinu. Jak víme z jiných pramenů, 

ze vzpomínek politických vězňů, například komunisty Artura Londona, byli žalobci schopni 

překrucovat tvrzení, pokud se neshodovalo s jejich požadovanou verzí pravdy.
133

 Kolář proto 

                                                
133LONDON, Artur: Doznání. Československý spisovatel, Praha 1990: „A pak si všimnete, že lidé z bezpečnosti 
obrátí jako rukavici ne jednu nebo několik, ale všechny vaše odpovědi. Tak se nakonec ze všech vašich činů 

stávají zločiny. Tihle lidé si vůbec nikdy nepřáli odhalit pravdu. Naopak chtěli za každou cenu vyrobit viníka 

z člověka, který se jim dostal do rukou.“ str. 68. 
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spojil vypovídání pravdy s obranou, jejíž opatrnost spočívala ve snaze neprozradit nic, čím by 

sám sobě přihoršil nebo dostal do průšvihu své přátele. Proto se snažil minimálně mluvit  

o politických tématech, a když přišla řeč na jeho přátele, opakoval jen to, co vyšetřovatel už 

věděl z klíčového předmětu „doličného“ - rukopisu.  

Rozhodnutí vypovídat pravdivě potvrdil již tím, že přiznal autorství textů, v nichž je 

obsažena „spousta projevů, které štvou proti dnešnímu státnímu zřízení a urážejí představitele 

naší republiky a hanobí spojenecký Sovětský svaz.“
134

 Dal jasně najevo, co si o současných 

poměrech a politické atmosféře myslí.
135

 V tomto bodě se jeho obranná strategie prolíná 

s principy, které vytrvale hájil již předtím, tj. být upřímný, vyjadřovat a řídit se názory, které 

považoval za pravdivé. „Považoval jsem za nutné, abych svoje názory nezakrýval a skutečně 

nezakrytě hovořil, jak myslím.“
136

 Výsek „považuji za pravdu“ neušel pozornosti 

vyslýchajícího, jenž se okamžitě zeptal, zdali měl „tuto svoji pravdu něčím podloženou“.
137

 

Odpověděl, že ji ničím podloženou neměl a vše co napsal, bylo jeho vlastním výmyslem.
138

 

Ve skutečnosti své zdroje měl. Četl noviny, sledoval politickou situaci a pohyboval se mezi 

lidmi s úmyslem do hloubky porozumět jejich životu. Svou představu o době a lidech vtělil 

do svých rukopisů. Věděl, že v takto nelichotivé pozici a navíc proti vyškolenému, 

inteligentnímu vyšetřovateli by takovýto argument neprosadil, a proto zvolil únikovou cestu 

prohlášením, že všechno, co napsal, si vymyslel. Kolářovy rukopisné obrazy temnou stránku 

režimu zachycovaly s naprostou přesností. Je pozoruhodné, do jaké hloubky dokázal 

prohlédnout, pochopit a věcně vyjádřit, na jakých principech režim fungoval. Členové 

Bezpečnosti vyhodnotili obsah jeho tvorby jako velmi nebezpečný.  

Kolářovo postavení mimo oficiální kulturu ovlivnily tvrdé kritiky, které on sám 

považoval za neoprávněné. Jeho odpor se obrátil konkrétně proti Ladislavu Štollovi a Jiřímu 

Tauferovi. V rukopisu Jásající hřbitov o nich napsal: „Kdo nepoznal na vlastní kůži, nemůže 

vědět, co je to partajní zrůda, kdo jsou Štollové, a to jsou kostelní myši proti potkanům 

nahoře, co je to člověk, který umí jen poslouchat a chce mít za to moc, slávu za to, co je 

nemožné v čestném normálním životě, co je za zvíře člověk vystlaný jednou ideou, jednou lží. 

(...) Po panu Štolovi mluvil pan Taufer. Byly to dvě hodiny stejně ubohého žvanění, 

                                                
134Výpověď Jiřího Koláře ze 7. dubna 1953. Viz Osobní spis státněbezpečnostního vyšetřování proti Jiřímu 

Koláři, Protokol o výpovědi s obviněným, str. 23. 
135Viz Úsekový zápis o výpovědi, Administrativní svazek str. 24. Podle vyšetřovacího protokolu tento argument 

vznesl během výslechu, který byl v archivním prameni protokolován jako první, to znamená 2. 4. 1953. 

K autorství rukopisu se přiznal až 7. 4. 1953. 
136Administrativní svazek str. 24. 
137Výslech ze dne 7. 4. 1953, Osobní spis státněbezpečnostního vyšetřování proti Jiřímu Koláři, str. 24.  
138Tamtéž. 



38 

 

dokument stejné neschopnosti napsat něco alespoň souvislého: jen nadávky, sprostota, 

gestapáctví a recitování veršů bez ladu a skladu.“
139

 

Srovnával první republiku se současným zřízením a po pravdě tvrdil, že 

v prvorepublikové době existovala svoboda tisku a slova a že v tehdejších podmínkách by 

takovýto soubor textů vyšel zcela bez problémů. K současným možnostem se vyjádřil takto: 

„Dnes však může spisovatel vydat pouze to, co jest našemu státnímu zřízení příznivé a to 

jsem psát neuměl a nechtěl.
140

 Na tuto jeho argumentaci zareagoval vyšetřovatel další 

otázkou, zdali mu prvorepublikové zřízení vyhovovalo a zdali mu nepřipadalo, že ani ono 

nestrpělo žádné ostré slovní narážky a že i tehdy mohly vycházet tiskem jen takové práce, 

které nešly proti němu.
141

  Kolářova odpověď zněla: „Nikoli. Vydávali se i komunističtí autoři 

jako Olbracht, S. K. Neumann a jiní, kteří nepsali o tehdejších poměrech příznivě. Vycházelo 

v té době i komunistické Rudé právo, které publikovalo názory proti kapitalistickému řádu.“  

 

Následovala otázka: „Tito pokrokoví autoři však byli za svoje projevy žalářováni a 

Rudé právo bylo cenzory tak vybíleno, že na něm většina tiskové plochy zůstala prázdná. To 

byla ta vaše „tisková svoboda“ Takovou jste si přál?“  

 

Odpověď: „Žádná vláda nemůže připustit, aby někdo její moc podrýval. To jest však 

stránka politická, která nemá s mým případem nic společného. Za nynějšího zřízení může 

vydávat jen ten spisovatel, který píše v duchu socialistického realismu. Tak já jsem psát 

nechtěl a neuměl. Proto jsem byl nucen v literární činnosti ustat. Byl jsem znemožněn jako 

umělec a ne jako politik.“
142

 

 

Kolář odmítal širší politickou odpovědnost, přijal jen odpovědnost osobní a 

uměleckou. Politické činitele napadal jen kvůli tomu, že nenechali, jak sám řekl, vyniknout 

jeho umělecké nadání. Socialistický realismus, jenž propojoval kulturu s politikou, 

nepovažoval Kolář ani v nejmenším za základnu, na níž by se dala vytvářet umělecká díla. 

V této souvislosti lze chápat Prométheova játra jako autorovo osobité vyjádření odporu vůči 

režimu. „Doznávám, že vše, co jsem napsal, jest vylhané a napsané jen proto, abych vyjádřil 

svoji nenávist k režimu, v němž jsem viděl příčinu svého literárního neúspěchu. (...) 

Odstupem času jsem se snažil dostat z této svojí krize, ale ať jsem se jakkoliv pokoušel 

                                                
139Viz Obálka s listinným doličným materiálem, část Jásající hřbitov, str. 4. a 5. 
140Osobní spis státněbezpečnostního vyšetřování proti Jiřímu Koláři, str. 25. 
141Tamtéž, str. 25. 
142Tamtéž, str. 26. 
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o pořádnou práci, stále ze mě šlo jen takovéto svinstvo.“
143

 Právě tato snaha oddělit politické 

od uměleckého se stala jádrem jeho strategie a obrany. Pod velkým tlakem a nejspíš i pod 

vlivem strachu a obav, co může následovat, nazval svůj rukopis „svinstvem“, ale doopravdy 

takové názory nesdílel.  

Skutečnost, že srovnával první republiku se současným zřízením, se odrazila 

v trestním oznámení na jeho osobu, kde stojí: „Doznal, že pevně věřil, že u nás dojde ke 

zvratu dnešního zřízení a bude obnoven řád, jaký býval za minulé republiky, to jest řád 

kapitalistický, kdy bude moci tyto své štvavé básně vydat tiskem.“
144

 Zde si obžaloba upravila 

slova žalovaného k obrazu svému. Tvrdila, že si přál návrat kapitalistického řádu. Kolář však 

prvorepublikový kapitalistický systém také nepovažoval za ideální z několika spolu úzce 

souvisejících důvodů. On a jeho nejbližší žili v této době v bídě, ze které se jim nepodařilo 

vybřednout. Proto se nadchnul pro myšlenky socialismu a vstoupil do KSČ. Později, když 

v roce 1946 stranu opustil a začal se vymezovat vůči jejím politickým krokům, nenapsal 

ve svých dílech ani řádek o tom, že mu kapitalistický systém vyhovoval. Ani ve vazbě nic 

podobného neřekl. Výrok, že tehdy by mohl Prométheova játra vydat, se vztahuje jen 

na princip svobody projevu a tisku, ale neobsahuje ani slovo o tom, že by mu vyhovoval daný 

systém jako celek. 

 Takto vyhraněný text nemohl být publikován, což autorovi bránilo učinit ho 

„přístupným všem lidem.“ Dodal k tomu: „Odmítám však, že bych byl dnešnímu zřízení 

nepřátelsky nakloněn, anebo choval nepřátelství vůči SSSR.“
145

 Zamýšlel jeho vydání? Dobře 

si byl vědom toho, že za současných okolností jej žádné nakladatelství nevydá, a proto 

prohlásil, že očekával pád politické zřízení a nastolení takového, v němž by jeho rukopis mohl 

být vydán.  Tímto postojem projevil mimořádnou odvahu, neboť za volání po pádu režimu se 

dával trest smrti. O tom, jaká měla být alternativa k současnému stavu, a jak by měla být 

uskutečněna, nepadlo konkrétně ani slovo. „Aby bylo možno vydávat básně takového rázu, 

jako jest moje poslední literární práce Prométheova játra, muselo by u nás dojít k zvratu 

dnešního státního zřízení. Věřil jsem, že k tomu dojde, ale nedovedl jsem si vysvětlit, jakým 

způsobem.“
146

 

                                                
143Tamtéž, str. 27. 
144Tamtéž, str. 39. 
145Administrativní svazek, výpověď Jiřího Koláře z  2. 4. 1953, str. 24. 
146Tamtéž, str. 25. 
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 V posledních dvou citacích je patrný rozpor, na který Koláře upozornil i sám 

vyšetřovatel. Pokud sám sebe Kolář nepovažoval za nepřítele režimu Československé 

republiky ani Sovětského svazu, nemohl by si přece přát jeho pád.
147

  

V rukopisu najdeme celou řadu delších odstavců i kratších slovních spojení, která 

z pohledu vyšetřující strany jasně dokazují, že jejich autor zaujímal nepřátelské stanovisko 

vůči systému jako takovému. Nikde nenajdeme verše, či v případě deníkových záznamů věty, 

které by podepřely jeho tvrzení, že všechno psal jen proto, že jeho díla nesměla být vydávána. 

Již tím, že napsal Prométheova játra, volal z pohledu vyšetřovatele po pádu systému a uvrhl 

se v podezření z velezrádné činnosti, což se pak také objevilo v trestním oznámení. 

Komunisté byli přesvědčeni, že Kolář zaujímal averzní postoj vůči straně a politice SSSR 

ještě před únorem 1948 a nyní při vyšetřování potvrdil, že ve svých názorech neustoupí. 

„Vypověděl jste, že odmítáte, že byste byl dnešnímu státnímu zřízení nepřátelsky nakloněn. 

Vaše předchozí odpověď však svědčí o tom, že jste nebyl dnešnímu zřízení nakloněn 

přátelsky, když jste doufal, že dojde k jeho zvratu a budete moci tuto svoji práci vydat. 

Nebylo však třeba této vaší zpovědi, neboť o tom svědčí sama vaše práce.“
148

 

Domnívám se, že vyšetřovatel, aniž by se to zaznamenávalo do protokolu, Koláře 

zastrašoval  možnými následky a rozsahem následného tvrdého trestu, který mu hrozí za 

činnost znevažující, podvracející a očerňující stávající politické poměry. To však Kolář sám 

jistě dobře věděl, což dokládají pasáže v části Jásající hřbitov: „A dožiji-li se někdy jiných 

časů, / mám-li někdy chuť předvídat, / že ty časy přijdou, / řeknu také, / že předvídat 

neznamená / mít naději. Činím toto vše! Jen činím – víc nic! A jen proto, / že to ještě mohu 

dělat, / neboť dnes večer nebo zítra / nevím, / může přijít pán s odznakem nebo v koženém 

plášti/ a učiní všemu konec / Takový konec jako jej činí smrt“
149

 Ocitl se pod obrovským 

tlakem, který si stěží dokáže představit někdo, kdo takovou situaci neprožil.  

Kolářovu obranu striktně limitovalo jeho osobní nepřátelství k režimu, přímo 

vyjádřené v řadě míst jeho rukopisu. Musel vypovídat pravdu a zároveň ji podat tak, aby si 

příliš neuškodil, a to bylo opravdu složité. Vyšetřovatel mohl kdykoli citovat z rukopisu a 

stavět vyšetřovaného před dilema. A to také činil ve snaze dostat Koláře do úzkých. 

Dalším krokem vyšetřování byl rozbor vybraných úseků Kolářovy tvorby a následné 

otázky vyžadující autorovo bližší vysvětlení. Vyšetřovatel vybral například místo, kde 

popisuje ženu, která ležela na zádech s roztaženýma nohama a se šiškou salámu v ruce. 

Na těchto verších dokladoval autorovu zálibu v pornografických a perverzních obrazech. 

                                                
147Tamtéž, str. 25. 
148Tamtéž, str. 25. 
149Obálka s listinným doličným materiálem, část Jásající hřbitov, str. 16. 
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V protokolu je citována tato pasáž z rukopisu: „myslím si, že takováhle ženská schází všem 

těm zrůdám, jež dneska tancují s lidstvem ve všech těch Kremlech na celém světě. Jsou to 

stále stejní netvoři!“
150

 Z uvedeného jistě nevyplývá perverznost či pornografie, ale autorův 

odmítavý postoj k závislosti ČSR na Moskvě a jeho domněnka, že mnozí státníci, kteří 

působili v Kremlu i jinde, rozhodně nepředstavovali vzor ctností, jak byli oficiální literaturou 

a médii líčeni, ale naopak že se dokázali potají oddávat nejrůznějším požitkům všeho druhu. 

Na vyšetřovatelovu otázku, proč se takto vyjádřil a proč použil výraz Kreml v množném čísle, 

Kolář odvětil: „Bylo to vyjádření proti všem státníkům a hlavám států na celém světě. (...) 

„Použil jsem tohoto výrazu, protože to jest sídlo nejsilnější vládní moci. Viděl jsem ve všech 

vládních činitelích netvory a nevyjímal jsem ani představitele Sovětského svazu. Toto 

vyvěralo z toho, že jsem byl jako spisovatel znemožněn, nemohl pokračovat ve své práci a byl 

jsem označován za reakčního básníka. Věděl jsem, že toto se bude opakovat stále, pokud bude 

existovat u nás lidově demokratické státní zřízení.“
151

 V dané situaci však Kolář nemohl 

tvrdit, že nepociťoval odpor vůči Sovětskému svazu, protože by si totálně protiřečil. Přiznal 

se (byť pod nátlakem) k tomu, že věřil v pád současného politického systému. Za těchto 

okolností musel hledat způsob, jak situaci odlehčit a v danou chvíli bylo na místě, že svedl 

tuto svou averzi vyjádřenou oním perverzním obrazem na politiky a státníky všeobecně bez 

ohledu na to, zda se jednalo o představitele Západu či SSSR. Navíc oficiální propaganda 

vinila Západ z nejrůznějších zvráceností a Kolář tím chtěl dát před žalující stranou najevo, že 

ani o Západu nemá žádné iluze. 

Další vyšetřovatelem vybrané pasáže měly dokazovat, jak hrubým a vulgárním 

způsobem autor urážel čelní představitele státu, zpochybňoval jejich rozhodování a „hanobil“ 

celý systém a jeho spojence. Za pozornost stojí jeho ohodnocení tehdejšího ministra věd a 

umění Zdeňka Nejedlého. S velkou dávkou pronikavé ironie ho nazval infantilním starcem, 

což žalující strana vyhodnotila jako hrubou urážku vysokého ústavního činitele a osobnosti, 

jež patřila mezi pilíře poúnorového systému. „…četl a znovu slyšel řeč pana ministra školství 

a osvěty profesora Zdeňka Nejedlého. To stálo za to, pan ministr, přední znalec učení všech 

učení tam řekl, mimo jiné znamenitosti, mimo mnohé veliké věci, že se cítí nejstarším 

svazákem. A když jsem zvěděl, jak mladí vřele pozdravili příslušníky esenbé, mrzelo mne, že 

se tam pan ministr neprohlásil také za policajta, nebo rovnou za pionýra, ale brzy mě to 

přešlo, protože jakmile pan ministr jednou začne, hned tak se nezastaví a při prvním z příštích 

                                                
150Tamtéž, část Skutečná událost, str. 4., 6. a 7. 
151Administrativní svazek, výpověď z 2. 4. 1953 str. 25. a 26. 
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projevů to jistojistě historicky učiní, protože již nemůže dlouho trvat, aby mu vědomí nekleslo 

na úroveň osmiletého kluka s kapslovkou.“
152

 

To, co najdeme v originální verzi rukopisu, avšak nikoli ve vydání z roku 1990, je stať 

„Spravedlivý rozsudek nad rozvratníky“, která kritizuje otevřeně politické procesy proti Záviši 

Kalandrovi a Miladě Horákové. Oba byli odsouzeni k trestu smrti a popraveni. V rukopise o 

nich autor mluví jako o obětech, které zaplatily životem za svobodný projev v nesvobodném 

systému. U Kalandry stojí v Kolářově rukopise, že „ani na kraji hrobu si neodpustil jim říci do 

očí, že Sovětský svaz s jeho geniálním vůdcem je jedinou obludou vybudovanou na 

nesmírném otroctví a bezpráví, že celý výbor VKS i s jeho světovými přisluhovači je jedinou 

mamutí tlupou zločinců, že stalinismus předčil vše, co znamená – zoufalství na věky.“
153

 Před 

vyšetřovatelem se Kolář vyjádřil o něco mírněji. Řekl, že ani jeden z nich se nedopustil 

zločinu tak těžkého, aby za to musel dostat trest smrti. Oběma měl být vyměřen na určitou 

dobu pobyt za mřížemi.
154

 S tím úzce souvisí část rukopisu věnovaná osudu rolníků z 

Modeny, kteří byli zastřeleni, čehož propagandisticky využil komunistický tisk. Kolář v této 

souvislosti volá po tom, aby mohl skončit stejně jako modenští rolníci, jejichž nespravedlivá 

smrt vyvolala pobouření v celé Itálii. Aby nemusel být zlikvidován komunistickou mocí 

svévolně a bez důvodu „jako ty stovky, o nichž mně lidé s děsem šeptají, kam přijdu v této 

zemi nešťastných, v tomto městě mrtvých.“
155

 Alegoricky v tom bylo skryto Československo 

a jeho hlavní město.
156

  

Vzhledem k autorovu tvrzení, že chtěl rukopis dát přečíst všem lidem, bylo z pohledu 

vyšetřovatele na místě zjišťovat, kdo s rukopisem přišel do styku, kdo ho četl, popřípadě kolik 

toho přečetl a zda rukopis dál šířil. Kolář měl v plánu poslat rukopis předně literárnímu 

kritikovi Václavu Černému, k němuž choval velkou důvěru. V názorech na režim se s ním 

shodoval a důvěřoval mu, že ho kvůli rukopisu nepůjde udat, čímž si v případě jiných kritiků 

jistý nebyl.
157

  U Černého našla rukopis Státní bezpečnost a vyšetřovatel žádal po Kolářovi 

vysvětlení, jak se k němu dostal. 

 

Kolář: „Opravdu si již nepamatuji. Jest možné, že jsem tyto básně dal svému příteli 

Kamilu Lhotákovi a ten je předal Černému sám. Připouštím i to, že jsem je dal Černému 

osobně, ale nemohu to se vší určitostí říci. 

                                                
152Rukopis, část Jásající hřbitov, str. 76. 
153Obálka s listinným doličným materiálem, část Jásající hřbitov, str. 78 – 79. 
154Administrativní svazek, výpověď ze dne 4. 4. 1953, str. 28. 
155Obálka s listinným doličným materiálem, část Jásající hřbitov, str. 10. 
156Administrativní svazek, výpověď ze dne 4. 4. 1953, str. 27. 
157Administrativní svazek, výpověď ze dne 4. 4. 1953, str. 28. 
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Vyšetřovatel: „Tyto básně se dostaly k Černému loňského roku. Není to přece tak 

dlouho, abyste zapomněl, komu jste tuto svoji práci zapůjčil? Vzpomeňte si proto, zda jste dal 

básně Černému sám, nebo zda jste je po někom poslal?“ 

 

Kolář trvá na svém: „Skutečně si nemohu vzpomenout, jak to doopravdy bylo.“ 

 

Josef Hiršal v citovaných pamětech uvádí, že rukopis Černému donesl František Hrubín. A 

Hrubín to ve svědecké výpovědi potvrdil. 

 Jako první o Jiřím Kolářovi a jeho rukopisu vypovídal literární kritik Václav Černý, a 

to již v listopadu, protože u něj v bytě StB rukopis objevila a dalo se tudíž předpokládat, že o 

díle a jeho obsahu bude dobře obeznámen. Podruhé o tomtéž vypovídal až v dubnu 

následujícího roku.
158

 V obou případech tvrdil, že blíže rukopis nezná a že ho jenom vložil 

do zásuvky svého pracovního stolu, neboť měl v té době k posouzení mnoho jiných literárních 

počinů od začínajících autorů. Tvrzením „Přečetl jsem začátek rukopisu Koláře"
159

, se 

šikovně vyvaroval kladení dalších nepříjemných otázek ohledně jeho obsahu. Nejspíš jeho 

obsah znal, ale nepřiznal to, neboť měl sám s režimem podobné problémy jako Kolář. 

O osobě Jiřího Koláře jim sdělil prakticky tytéž informace, které už byly vyšetřovatelům 

známy, že těžce nesl kritiku a připadal si z uměleckého hlediska nedoceněn, a proto nadával 

na osoby, které představovaly příčinu jeho neúspěchu. „Jinak nemohu tvrdit, že by se nějak 

urážlivě přede mnou vyjadřoval o státním zřízení jako takovém...“ 
160

 

 Hrubín vypověděl, že rukopis také nečetl a nezná tudíž jeho obsah. V rychlosti prý 

prolistoval několik stran a usoudil, že soubor textů postrádá umělecký význam, a proto se to 

ani nesnažil důkladněji číst.
161

 Charakterizoval Koláře jako prudkou, vznětlivou osobnost, jež 

nešetřila ostrými invektivami na adresu oficiálních literátů a politiků. Pokud se týče politické 

roviny, jevil se mu Kolář jako buřič, který „s ničím nesouhlasil. (...) O Koláři mi bylo známo, 

že nemá kladný poměr k dnešnímu státnímu zřízení, ale nikdy nevyjadřoval, jak by si 

představoval spravedlivé zřízení. Neměl nijak ustálený názor a jeho odpor vyvěral z toho, že 

                                                
158Výpovědi Václava Černého a Jiřího Koláře ve věci rukopisu jsou v protokolu datovány na 14. 11. 1952 a 15. 

4. roku následujícího. 
159Administrativní svazek, výpověď Černého z 14. 11. 1952, str. 30. 
160Osobní spis státněbezpečnostního vyšetřování proti Jiřímu Koláři, Černého výpověď ze dne 15. 4. 1953, 

str. 11 – 12. 
161Tamtéž, výpověď Františka Hrubína ze dne 14. 4. 1953, str. 15. 



44 

 

nebyl jako básník uznáván, což odvozoval právě z dnešního zřízení.“
162

 Kamil Lhoták jen 

potvrdil, co už řekli Černý s Hrubínem.  

Ačkoli všichni tři přesvědčivě vyšetřovatelům tvrdili, že o Prométheových játrech nic 

bližšího nevědí, jednalo se z jejich strany o krycí obranný manévr, neboť se nechtěli nechat do 

věci zatáhnout. Dokladem toho, že dílo dobře znali, je Hrubínův dopis Černému ze 17. 7. 

1952: „Mám tu s sebou od Jirky Koláře rukopis Každodenní komedie s podtitulem Rod 

Genorův. Jirka mě prosil, abych ti to pak půjčil. Nečetl jsem nic, co by tak šíleně a sugestivně 

vyjadřovalo dobu. A přes všechny ty překlepy a nesrozumitelnosti a chyby v pravopisu je to 

opravdu strhující a mám o J. K. to nejlepší mínění. Nechal všechny ostatní za sebou.“
163

 

Předpokládám, že takto kladné hodnocení rukopisu přimělo Černého k tomu, aby si Kolářovu 

práci přečetl. 

Vyšetřovatel se před skončením výslechu Koláře zeptal, zdali by chtěl ještě něco 

dodat, ten připustil jisté přehodnocení některých svých očekávání. Ve své závěrečné odpovědi 

Kolář vypověděl, že některé skutečnosti svého zatčení a pobytu ve vězení předvídal v 

trochu jiném světle. Konkrétně měl na mysli své názory na policii a bezpečnostní složky, 

jejichž činnost a pracovní postupy v rukopise přirovnával ke gestapáckým metodám. Nicméně 

on sám takovouto zkušenost nemá, neboť v jeho případě StB nepoužila pro získání 

potřebných informací fyzické násilí.
164

 

 

3.3 Trestní oznámení, žaloba, soudní proces a rozsudek 

 

Jiří Kolář byl obviněn ze spáchání trestné činnosti. Co spáchal? Čím naplnil skutkovou 

podstatu zločinu? Na tyto otázky je třeba podívat se očima obou zúčastněných stran. Dnes se 

snadno může zdát, že se žádného trestného činu nedopustil, vždyť napsal pouze text, který ani 

nevyšel tiskem a autor ho veřejně nerozšiřoval, nikde ho nepředčítal ani nevystavoval. Četla 

ho jen úzká skupina Kolářových nejbližších přátel, a ti navíc tvrdili, že obsah díla blíže 

neznají. My však vycházíme z dnešních, nám samozřejmých demokratických a liberálních 

hodnot, ale tento pohled není relevantní vzhledem k tomu, že pracuji hermeneutickou 

metodou. 

                                                
162Tamtéž, str. 16. 
163HRUBÍN, František, ČERNÝ, Václav: Vzájemná korespondence z let 1945 – 1953. Torst, Praha 2004. Dopis 

z 27. 7. 1952, str. 123. 

164Osobní spis státněbezpečnostního vyšetřování proti Jiřímu Koláři, str. 29 – 30. 
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Pokud se snažíme objasnit, proč rukopis představoval takové nebezpečí a jeho autor 

byl chápán jako zločinec, je třeba vzít na vědomí pozici žalujících. Ti tvořili součást 

totalitního systému, který kontroloval život společnosti i jedince, aby co nejrychleji a tvrdě 

postihl každého, kdo by svými činy nebo názory podvracel stávající ideologii. Kolář jakožto 

kriticky naladěný umělec s pronikavými postřehy a názory představoval pro totalitní stádní 

společnost nebezpečí uměleckou svébytností. Tím, že napsal Prométheova játra, nastavil 

novému režimu zrcadlo s ne příliš lichotivým obrazem, ale zároveň jej jistě utvrdil ve 

„správnosti“ předešlého opatření vůči tomuto autorovi – tj. v zákazu publikační činnosti a 

v nutnosti potrestat jej. 

30. ledna
165

 vypracoval podporučík Olšaník hodnocení rukopisu. Pečlivě podtrhal tzv. 

závadné pasáže. Vybral jich celkem jedenadvacet a podle jeho názoru se jimi autor dopustil 

trestné činnosti. Jen pro představu uvedu dvě citace. První se vyskytuje pod číslem 5: „zvlášť 

v tomto věku, jemuž není nic svato, který vraždí, aby umlčel, loupí, aby zotročil....“ Druhá 

pod číslem 15 v části Jásající hřbitov na str. 121: „V době hospodářské krise měli lidé 

spravedlivou, někdy až zoufalou hrůzu z nezaměstnanosti. Dnes, mimo tento ničivý stav 

vyvstalo ještě něco děsivějšího, strach ze zaměstnanosti. Statisíce lidí: řemeslníci, úředníci, 

dělníci, inteligence všeho druhu, mladí, staří jsou vyháněni od svých stolů, ponků, kateder, 

strojů z dílen, kanceláří, obchodů, domácností, z půdy a jsou hnáni jako zvěř do dolů, do hutí, 

na staveniště, kde jak živi ani nebyli k práci, kterou nikdy nepoznali, k úkolům, které musí 

konat za nejhorších podmínek.“ Komunisté často mediálně vyzdvihovali, že se jim podařilo 

zajistit stav, kdy všichni mají práci a jsou schopni uživit své rodiny. Kolář uvádí, že se plné 

zaměstnanosti podařilo dosáhnout i za cenu násilného donucování a utrpení. Prométheova 

játra byla soudu později předložena jako důkaz Kolářových zločinných záměrů. To postačilo 

a nic dalšího již nebylo třeba dokládat.  

V trestním spise se dočteme, že Kolář spáchal několik trestných činů. Nejprve je uvedeno 

patnáct pečlivě vybraných tzv. závadových pasáží jako přímý důkaz a poté následuje 

odůvodnění: „Poněvadž tato práce byla zabavena ve sbírce podobného písemného materiálu, 

který reakční profesor Václav Černý shromažďoval pro ediční plán nakladatelství Vyšehrad 

pro případ zvratu lidově demokratického zřízení, lze míti právem za to, že básník Jiří Kolář se 

takto účastnil protistátní velezrádné činnosti, i když to ve své výpovědi nedoznal a jeho 

společník Václav Černý nepotvrdil.“ (...) Jed těchto štvavých básní a projevů se snažil Kolář 

                                                
165Bylo to 30. 1. 1953. Viz Administrativní svazek, Referát 2042, str. 4-5. 
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přenést i na další lidi...“ (...) „Vzhledem k tomu, že Kolář svou činností jest velmi nebezpečný 

lidově demokratickému státnímu zřízení, není možno přihlížet k jeho třídnímu původu...“
166

  

 Takto předložený materiál posloužil okresnímu prokurátorovi pro Prahu k obžalobě 

Koláře za to, že napsal urážlivou protistátní sbírku básní a deníkových záznamů a tím se 

dopustil několika těžkých trestných činů „pobuřování proti republice, snižování vážnosti 

prezidenta republiky, hanobení ústavního činitele, útoku proti skupinám obyvatel a hanobení 

spojeneckého státu.
167

 

 Soudní proces se konal na Karlově náměstí 21. 9. 1953, tedy 4 měsíce po skončení 

posledního protokolovaného výslechu. V jeho průběhu, kdy se museli Kolářovi přátelé a 

manželka zdržovat mimo soudní síň, panovala velmi napjatá atmosféra, kterou se pokusil 

popsat Václav Černý. „Odpoledne ho máte doma – řekl Běle. Mluvil jsem s prokurátorem. 

Neodvolá se. Je to starý čtenář Kritického měsíčníku“
168

 Po přednesení obžaloby, vyzvali 

soudci básníka, aby přednesl argumenty na svou obhajobu. Kolář se hájil v duchu ústupků, 

jichž použil už při výpovědích ve vazbě. Šlo mu o všechno, a proto musel obezřetně volit 

slova, aby zachránil, co se ještě zachránit dalo vzhledem k tomu, že vyšetřovatelé jeho 

odpovědi z předcházejících výslechů neuznali. „Tato sbírka nenávistných výplodů nezaslouží 

názvu literatury a tím méně poezie, a jestli se obviněný ve své obhajobě halí do roucha boje 

za svobodu uměleckého vyjadřování, tato obhajoba není na místě, neboť obviněný v rámci 

trestních předpisů měl plnou vyjadřovací svobodu. Kdyby tuto hranici trestního zákona 

nepřestoupil, stíhán by nebyl.“
169

 Obžalovaný soudcům sdělil, že se nedokázal podřizovat 

příkazům a kázeňským požadavkům, což ho přimělo vystoupit ze strany a také tím zdůvodnil 

svoji touhu působit jako literát naprosto nezávisle. Ke svému rukopisu vypověděl před soudci 

toto: „Přiznávám, že jsem byl na velkém omylu, když jsem psal takovým způsobem, jak je 

uvedeno v mé práci nadepsané Prométheova játra, a když jsem se stavěl k otázkám politickým 

a k otázkám našeho lidově demokratického státního zřízení tak individualisticky, jak je tam 

vyjádřeno. Již tím, že jsem od roku 1950 do dnešního dne nic takového nenapsal, dále tím, že 

jsem vstoupil do zaměstnání a že jsem opravdu pozitivně pracoval, chci dokázat, že jsem 

pochopil, že jsem vinil naše vládní činitele a i naše státní zřízení z něčeho, zač nemohli. (...) 

Mám za to, že jsem dospěl k zdravějším a rozumnějším názorům. Je ovšem pravdou, že se 

raději vyhýbám literární činnosti, protože nevím, zda bych se uměl vyjádřit tak, aby to 

                                                
166Tamtéž, str. 38-39. 
167Tamtéž, str. 42. Žaloba dokončena 12. 8. 1953.  
168HIRŠAL, Josef – GROGEROVÁ, Bohumila: Let, let, Pokus o rekapitulaci, str. 58. 
169Administrativní svazek, zdůvodnění obžaloby, str. 44. 
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odpovídalo zásadám socialistického realismu, jsem člověk, který se těžko podvoluje a který se 

vymyká jakékoli kázni.“
170

 

Jako svědky povolali znovu Černého, Lhotáka a Hrubína, kteří jen opakovali svá dřívější 

tvrzení, že obsah rukopisu neznají a autor jim připadá jako komunista svedený z cesty a nelibě 

nesoucí kritiku. 

 Po zhruba třech hodinách soud vynesl verdikt. Uznal Koláře vinným, protože napsal 

rukopis, jehož obsah urážel lidově demokratické zřízení, vedoucí představitele strany, 

spojenecký Sovětský svaz. Dopustil se tak „nepřátelského jednání proti republice.“
171

 

Skutkovou podstatu zločinu naplnil tím, že tento svůj rukopis dal přečíst svým přátelům, což 

soud vyhodnotil jako snahu ohrozit obecný zájem.
172

 Nakonec mu vyměřil trest 

nepodmíněného odnětí svobody na jeden rok. Do vězení nenastoupil, neboť byl ihned 

omilostněn na základě amnestie vyhlášené Gottwaldovým nástupcem Zápotockým. 

 Je možná udivující, že dostal pouze rok. V odůvodnění stojí několik polehčujících 

okolností. Soudci vzali v potaz, že obviněný od chvíle, kdy dopsal rukopis, v podobných 

počinech nepokračoval a k trestnému činu se přiznal. Nikdy dříve neměl žádný záznam 

v trestním rejstříku a trestného činu se dopustil pod vlivem svízelných osobních poměrů. 

Kromě toho řádně pracoval „jako redaktor v propagačním odboru Státního nakladatelství 

krásné literatury, hudby a umění.“
173

 Na konečné podobě verdiktu se nejspíš rovněž podepsala 

skutečnost, že již uplynulo půl roku od Stalinovy a Gottwaldovy smrti a celková atmosféra 

ve společnosti se poněkud uvolnila. Předpokládám, že kdyby Koláře pro stejné prohřešky 

soudili o dva či tři roky dříve, hrozil by mu trest mnohonásobně vyšší. 

                                                
170Tamtéž, výpověď obviněného Koláře u souodu, str. 45. 
171Viz odůvodnění rozsudku, str. 48. 
172V odůvodnění stojí doslova: „Všechny tyto trestné činy vyžadují k naplnění skutkové podstaty, aby byly 
spáchány veřejně, a veřejnost spatřovala okresní prokuratura v tom, že obviněný Kolář tento spis rozšiřoval tím, 

že ho odevzdal svým známým.“ str. 48. 
173Tamtéž, str. 49. 
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Závěr 

 

Ve své práci jsem se doposud zabýval podrobně Kolářovým vyšetřováním a nyní bych se 

vrátil do obecnější roviny a ukázal, že Prométheova játra nebyla žádným kuriózním 

protistátním spisem, ale významným kulturním počinem. Kolářovo dílo získalo 

nezanedbatelný ohlas u celé řady osobností ještě před tím, než bylo roku 1985 v Torontu a 

následně roku 1990 v Československu vydáno.   

Jako první je hodnotili Kolářovi přátelé Josef Hiršal, František Hrubín a Václav Černý, 

kteří dílo četli již v padesátých letech, krátce po jeho dokončení. Hiršal uvádí ve Vínku 

vzpomínek,
174

 že texty zařazené do sbírky se mu „zdály být uchvacující.“ Podobně reagoval 

Hrubín v dopise Václavu Černému z července 1952.
175

 Vyjádřil se, že doposud nepřišel 

do kontaktu s knihou, která by tak působivě vystihovala a vykreslovala současnou dobu jako 

Kolářova Prométheova játra. Literární kritik Černý věnoval Jiřímu Kolářovi s časovým 

odstupem kapitolu v první části svého rozsáhlého díla Tvorba a osobnost. Prométheova játra 

v něm označil jako zcela zásadní dílo a Koláře jako výjimečného, mravního a osobitého 

autora veršů a deníkových záznamů: „...jeho první touhou je ztotožnit se, splynout, přisvědčit. 

Připadlo mu proto, že se projevil jako tvůrčí osobnost neobyčejně mravně opravdová. Právě 

touto opravdovostí se vychoval na vědomého třebas původně neúmyslného tvůrčího 

osamělce. Právě tato opravdovost mu zajistila jak uměleckou hodnotu, tak uměleckou 

revolučnost.“
176

  „Mravní opravdovost“ a „pocit pravdy“
177

 je podle Černého určujícím 

kritériem Kolářova tvůrčího pohledu na skutečnost, a to na přelomu 40. a 50. let nebylo vůbec 

samozřejmé. 

Kolářovy postoje a odkaz jeho díla nezůstaly omezeny jen na jeho vrstevníky, ale 

ovlivnily i některé představitele mladší umělecké generace. Jan Zábrana vyzdvihl ve svých 

denících Kolářův smysl „pro detail všedního života, který nám tisíckrát denně uniká, aniž si 

jej uvědomujeme.“ Václava Havla
178

 a Jana Vladislava
179

 oslovil Kolářův morální postoj 

spočívající v upřímnosti, naprosté názorové neústupnosti a nepodlehnutí jakýmkoli 

ideologickým svodům nebo tlaku nejen při dialogu s blízkými přáteli, nýbrž i v krajních 

                                                
174HIRŠAL, Josef: Vínek vzpomínek, c. d., str. 313. 
175HRUBÍN, František, ČERNÝ, Václav: Vzájemná korespondence z let 1945 – 1953, c. d., str. 123. 
176ČERNÝ, Václav: Tvorba a osobnost I, c. d., str. 895. 
177Tvorba a osobnost I, c. d., str. 873. 
178HAVEL, Václav: Eseje a jiné texty z let 1970 – 1989. Torst, Praha 1999, str. 721 – 729. 
179 VLADISLAV, Jan: „Kolář neboli poezie – panství života a smrti“. Svědectví čtvrtletník pro politiku a kulturu, 

ročník XIX, č. 73, 1984, str. 133–146. 
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situacích, kdy byl konfrontován s trestající mocí. Nepodřídil se požadavkům socialistického 

realismu, nedal se přemoct strachem z represí, a psal, co mu diktovalo svědomí, aby podal 

sice subjektivní, ale vnitřně pravdivé svědectví o době. Silvie Richterová (která hodnotila 

torontské vydání Prométheových jater z roku 1985) se shoduje s Václavem Černým, když 

vyzdvihuje Kolářovu schopnost zcela se ponořit do autentické skutečnosti. Podle Richterové 

dokázal Kolář dosáhnout souladu mezi dvěma vzájemně si odporujícími principy, tj. věcně 

o něčem psát a zároveň to silně prožívat. „Další neobyčejně pozoruhodná věc je, že Kolář 

dokázal najít řešení zdánlivě neřešitelné rovnice – totiž vyjádřit maximální osobní zaujetí, 

účast, rozhorlení i mravní soud a zároveň prakticky nebýt, neexistovat jako lyricko-narcistní 

já v textu.“
180

 

 

*** 

 

Při tvorbě bakalářské práce mně jako prameny posloužily vzpomínky těch, kteří se 

s Jiřím Kolářem znali, knižně vydaná korespondence Františka Hrubína a Václava Černého, a 

další prameny vydané tiskem. Především mě ovšem zajímal Kolářův vyšetřovací spis, s nímž 

jsem pracoval nejdůkladněji, protože mě zajímaly detaily případu básníka a intelektuála 

zatčeného a odsouzeného na základě rukopisu básnické sbírky. Spis zatím nebyl nikým 

interpretován a výrazně doplňuje jinak známý Kolářův příběh o devítiměsíční vyšetřovací 

vazbě. 

Pokoušel jsem se porozumět postojům obou zúčastněných stran, a proto jsem se při 

práci volně inspiroval některými závěry rekonstruktivní hermeneutiky. Komunistický režim 

ve svých počátcích se choval velmi nekompromisně ke všemu, co se vymykalo marxisticko-

leninské ideologii a oficiálním stalinistickým normám. Proto i soukromou formu nesouhlasu 

vnímal jako nebezpečí a posuzoval ji v rovině trestných činů. Žalující strana určovala scénář 

vyšetřování jak v době, kdy byl ještě Kolář na svobodě, tak později za jeho pobytu ve vězení. 

Po odmítnutí spolupráce s StB byl Kolář zatčen a podroben důkladnému výslechu. V situaci, 

kdy proti němu stál vyšetřovatel, který si přichystal promyšlené otázky a svou argumentaci 

opíral o obsah textu zabaveného rukopisu, měl Kolář pro svou obhajobu velmi omezené 

možnosti. Vyloučil-li možnost spolupráce s režimem, nezbývala mu jiná ústupová cesta, než 

při výslechu tvrdit, že postoje obsažené v Prométheových játrech způsobila frustrace plynoucí 

ze zákazu publikační činnosti a přerušení tvůrčí kariéry. Což vlastně byla pravda. Kolář 

                                                
180 RICHTEROVÁ, Silvie: „Jiří Kolář. Prométheova játra. Toronto 68 Publishers, 1985“. Svědectví čtvrtletník 

pro politiku a kulturu, ročník XX, č. 77 r. 1986, str. 173–178. 



50 

 

komunistický režim sice nezpochybnil, ale neváhal říct vyšetřovateli, že v Československu 

neexistuje svoboda vyjadřování. Toho okamžitě vyšetřovatel využil a začal se vyptávat, jaké 

změny si tedy Kolář představoval, aby mohl být jeho soubor básní vydán. Kolář, vědom si 

toho, že žádné tehdejší nakladatelství by Prométheova játra nevydalo, odpověděl, že věřil 

v pád režimu a návrat svobodné společnosti. Vyšetřovatel naproti tomu začal rozebírat pasáže, 

jimiž Kolář brojil proti režimu v ČSR i v SSSR, kritizoval jejich nejvyšší představitele, a 

které jednoznačně dokazovaly jeho nepřátelský vztah k „lidově demokratickému zřízení.“ 

Básník to nemohl vyvracet, nechtěl-li se morálně znemožnit. Nátlak jej však nepřiměl, až na 

jisté výjimky (např. prohlášení, že to, co napsal, je výmysl a „svinstvo“, což pokládám 

za Kolářovu defenzivní strategii) ke změně svých dosavadních stanovisek. Nepřistoupil 

na úplnou sebekritiku a popření své tvorby, odmítl principy socialistického realismu a na 

svých postojích ke společenskému dění a ve svém vztahu k obyčejným lidem setrval. V září 

1953 ho soud shledal vinným ze závažné trestné činnosti „snižování vážnosti prezidenta 

republiky, hanobení spojeneckého státu, pobuřování proti republice.“ a vyměřil mu trest 

odnětí svobody na dobu jednoho roku nepodmíněně. Domnívám se, že tento relativně mírný 

trest dostal nejen díky dříve již uvedeným polehčujícím okolnostem, ale i kvůli nedávné smrti 

komunistických vůdců Stalina a Gottwalda. Osobnost Jiřího Koláře, jeho osud i odkaz jeho 

díla zůstávají inspiračním zdrojem a příkladem osobitého nazírání na dobu nesvobody. 
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