
Bc. Tereza Šnellerová: ,'Nové" počátky poezie Jiřího Kolráře a jejich místo v interpretaci díla
ÚČrr FFUK 2014)

Posudek diplomové práce

TerczaŠneilerová věnovala svou diplomovou práci vztahu mezi juveniliemi, resp.

časopisecky publikovanou i nevydanou ranou tvorbou Jiřího Koliíře, a jeho prvotinou Křestný
list z roku 1941. K tématu, které od vydríní dvou raných textoých celků Jiřího Kolaře ze
třicátych let v roce 2009,tj. ,,románu reafory'o Rudý havran a básnického souboruNoý don

Quijote provokuje k literárněhistorické ana|ýze, si zjednala vlastní přístup a dospěla k -
přinejmenším v dílčím ohledu _ k nosnému interpretačnímu stanovisku a na jeho zák|adé
k přehodnocení dosavadního pojetí dlouhé geneze básníkova knižního debutu.

Těžisko práce tedy představuje problém juvenilií _ jejich zpravidlarůznorodý,
nevyhraněný a receptivní charakterjako by vybizelk návrhu konstrukcí vyvojové tvůrěí
logiky. Autorka práce si vzala na pomoc vybrané nástroje textologické avyužilarukopisných,
resp. časopiseckých variant některych Kolářoqých textů z druhé poloviny třicá!ých let a
přelomu let třicátých a ětyřicáých, aby podpořila svou tezi o soudobé složité proměně
básníkovy poetiky, jeho básnické věcnosti a jejích časových modalit, jakoŽ i o motivech této
proměny.

První dvě kapitoly charakterizují Kolrířovy básnické počátky ve vztahu k soudobé
literafuře' přesněji, podněty, které jeho tvorbě poskýly vazby k surrealismu, diůe, autorěin;imi
slovy, k proletařskému umění či spíše k socialistickému realismu a konečně k aktivitě
představované Halasovou osobností. Týo kapitoly tvoří spíše úvod svého druhu _ jsou sice
vymezeny literárněhistoricky, zůstávají však _ zejménav halasovské kapitole _ u
biografického líěení poznamenaného formulační neobratností (autorka patrně nechtěla napsat,

že si Kolář k Halasovi uchoval ,,otcovský" vúah, s.24). Nic proti biografismu _ užíváme-li
však termínu,,určující setkání" měli bychom jeho ýznam upřesnit či alespoň vsvětli, zda je
pojem míněn v původním surrealistickém smyslu či jinak (zde patrně jinak). Sdružení, o němŽ
je řeč v pasrížích o Kolářově vztahu k Václavu Pekárkovi se jmenovalo Blok socialisticloých
spisovatelů a jeho časopis měltitulU. K obojímu existuje dostatek literatury předmětu,

nemělo by tedy v diplomových pracích dochánet k obvyklé kontaminaci U-Blok. Iftitická
pozornost k literatuře předmětu, která v analytické části práci rozhodně nechybí, je zde
bohužel značně omezenáa úvodní část se tím do znaěné míry odděluje od následujících
rozboru. Autorka zde spěchá od jednoho problému k druhému (dobově příznačný
manifestovaný vztahk surrealismu lze otevřít jak směrem k textu, tak ke kontextu v jeho

konfliktní povaze, ať vž jde o angažmáv U či o příklad Nezvalovy poezie; není patmě

náhoda, Že ještě rukopis části Křestného listu, jímž se autorka posléze zabývá,je psán

zeleným inkoustem). Pro hodnocení práce je však podstatné, že so úvodní pasáže nejsou
jejím těžiskem. Tím je, jak řeěeno, složitá geneze Kolrířovy knižní prvotiny.

Na přístupu T. Šnellerové si cením především zaujaté zvídavosti, s níŽ se poťýká

s heterogenní rozbíhavostí Kolářových raných textů a hledá cestu k jejich qýznamovému

sjednocení. v druhé části podává alternativní návrh chronologie vzniku jednotlivých
časopiseckých textů a textů z dochovaných rukopisů ve vztahu k postupnému vyhraňovaní
poetiky prvních dvou básníkoých sbírek a při tom polemizuje s dosavadními interpretacemi
(M. Červenka, V. Karfik), které přinejmenším dílčím způsobem koriguje. Pouští se tu ovšem
místy na nejistou půdu, po nižpak dovede kráčet s jistotou snad až upřílišněnou (spekulace o

chronologii vzniku složky básní v pozůstalosti J. Chalupeckého n s. 64 nebo o důvodech
nezaÍazení Srdce! hlavní nádraŽit. na s. 70). Její argumentace je však převažně přesvěděivá,

nová a především poukazuje na svébýnou hodnotu textů, resp. variant, které dosud nebyly při
interpretaci geÍLeze Kolaře-básníka vyrržity. Kromě schopnosti logického úsudku při sledovríní
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