
Posudek vedoucího diplomové práce Terezy Šnellerové 

„Nové“ počátky poezie Jiřího Koláře a jejich místo v interpretaci díla 

 

Uvozovkami v titulu práce dává diplomantka najevo jistý odstup od významů, na něž je adjektivum vázáno. 

Ve studii samé popisuje ovšem prokazatelně dosud neznámé skutečnosti o Kolářově básnické tvorbě konce 

třicátých let dvacátého století a rozšiřuje tak poznání o etapě, která se v zásadě v literatuře předmětu po-

kládá za zpracovanou (zejména kvůli studiím M. Červenky a V. Karfíka). 

V první části popisuje T. Šnellerová Kolářovu tvorbu inspirovanou nezvalovským surrealismem a soci-

ální motivikou (podstatnou roli přitom sehrál politik a publicista Václav Pekárek). V dalším průběhu se au-

torka zabývá Kolářovými kontakty s Františkem Halasem, počínaje konsultacemi veršů, které nakonec zů-

staly nepublikované, až po ty, jejichž „život“ nakonec vyústil do redakce Kolářovy knižní prvotiny v edici 

Petrova nakladatelství První knížky a v seznámení s Jindřichem Chalupeckým. – V kapitole „První časopisec-

ky publikované básně“ (od s. 33) ukazuje diplomantka, že dokáže texty v osobních archivech a dobových 

periodikách nejen objevit, ale také popsat v jejich jedinečnosti (cenná srovnávání rukopisné a časopisecké 

verze) i v kulturních souvislostech, ale také naznačit směr jejich výkladu: „Avantgardistická vrstva drží 

vnějškově báseň pohromadě, ale jádro básně ji obsahově přebíjí. Pojímá do sebe těsně přiléhající kon-

trasty, které zde však ještě nejdou do přímé konfrontace, z níž by rostla síla obrazů ..., ale ‚pouze‘ je-

den nahrazuje druhý. Nejde tak o vztah mezi kontrasty a jejich střet jako takový, ale o zničující důsled-

ky, který má tato záměna na prostor, v němž se odehrává“ (s. 35). – Kapitola „Geneze Křestného listu“ 

se opírá jednak o Kolářovu korespondenci z let 1939–1941, jednak o rané básně uchované v Nezvalově 

literární pozůstalosti (a objevené v devadesátých letech dvacátého století) a o dosud nezveřejněný 

rukopis cyklu 16 básní, které tvoří jádro oddílu Přespolní dělník v Křestném listu. Autorka se zastavuje 

u jednotlivých fází vznikání Kolářovy sbírky, zvláštní pozornost věnuje opatřením nacistické cenzury 

(s. 49 nn.) a zejména textovému vývoji básní Přespolního dělníka od rukopisu k publikované podobě 

(od s. 53) s řadou cenných zjištění (dosud nepublikované básně jsou kriticky přetištěny v příloze práce). 

Práce nevznikala snadno, autorčina „noetická“ dychtivost často předháněla stylistiku; verzí bylo ně-

kolik a kromě péče o koncentrovanost výrazu se text musel krátit o několik doširoka rozvinutých pasáží. 

Tereza Šnellerová ale pracovala porozumivě, a myslím, že míra věcných chyb (např. J. Černý místo V. Čer-

ného hned na první stránce), neschopnost dělat tečku až na konci věty, a ne před bibliografickým údajem, 

formulační nedbalosti a občasné spekulace o možných příčinách jevů pořád nepřekračují spodní hranici 

tolerance. – Diplomová práce je výsledkem bytostného až vášnivého zájmu o vymezené téma a v řadě 

ohledů přináší bez uvozovek nové výsledky bádání. Rád ji proto doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnoce-

ní „velmi dobře“ až „výborně“ dle průběhu obhajoby. 
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