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Abstrakt (česky): 

 

Diplomová práce je věnována „novým“ počátkům poezie Jiřího Koláře. Soustředí se 

především na genezi jeho rané poetiky z období Křestného listu. 

Křestný list jako Kolářův debut vychází v září 1941, avšak cesta k jeho publikování 

a ani Kolářův vstup do literatury nebyly tak přímé, jak by se mohlo z prozatím dostupných 

zdrojů zdát. Trvalo téměř deset let, než mladému básníkovi jeho prvotina vyšla, a on za tu 

dobu prošel zatím určitým vývojem, získal zkušenosti a básnicky i lidsky dospěl. Záměrem 

první části práce je proto zachytit toto období (tj. léta 1937–1941/2) v procesu se všemi 

literárněhistorickými událostmi, které mohly jeho samého, jeho poetiku i finální podobu první 

sbírky ovlivnit. V druhé části práce potom uvádíme dané události (např. seznámení 

s Václavem Pekárkem, Františkem Halasem a Jindřichem Chalupeckým nebo problémy 

s protektorátní cenzurou) do širšího kontextu s Kolářovými juvenilními a dosud 

nepublikovanými texty, jež se nacházejí u Vladimíra Karfíka a v pozůstalosti Jindřicha 

Chalupeckého. Jejich interpretace je základem této a třetí části práce. 

Celek pak vytváří ojedinělou „mapu“ Kolářova raného básnického vývoje, 

která na straně jedné zachycuje historické okolnosti utváření autorova prvního díla a na druhé 

charakterizuje původní, jinde jen naznačené, jádro jeho rané tvorby. 

 

 

Abstract (in English): 

 

In this diploma thesis, the “new” beginnings of Jiří Kolář’s poetry are addressed. The main 

focus lies upon the genesis of his early poetry in the period of his “Křestný list”. 

The “Křestný list” was issued as Kolář’s début in September 1941, however, neither 

its publication nor Kolář’s accession into literature were as immediate as they might appear 

in sources available so far. It took nearly ten years until the young poet’s first oeuvre was 

issued and he had undergone a certain development in the meantime – he had gained more 

experience and become mature as a poet and person. The first part of the thesis is aimed 

at portraying this period (i.e. the years of 1937–1941/2) within the process of all events 

of literary history which could have impacted Kolář, his poetry and the final appearance of his 

first colletion. In the second part of the thesis, the given events (e.g. the acquaintance 

with Václav Pekárek, František Halas and Jindřich Chalupecký or the problems 

with the censorship in the Protectorate of Bohemia and Moravia) are put into the wider 



 

 

context of Kolář’s juvenile and hitherto unpublished texts that are now in the possession 

of Vladimír Karfík and in the inheritance of Jindřich Chalupecký. The interpretation of these 

is the core of this one and also of the third part of thesis. 

The integral outcome is a unique “map” of Kolař’s early development as a poet 

showing on the one hand historical surroundings which influenced the author’s first work 

and on the other hand characterising the original core of his early production, which 

elsewhere, has merely been implied. 
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ÚVOD 

 

„Dnes mi píše nějaký člověk, že chce, nebo že píše studii o Křest. listu. Nešťastník. Vymluvím 

mu to, jak nejlépe budu umět.“ 

 

J. Kolář J. Chalupeckému, 26. 6. 1944 

 

 

 

Křestný list Jiřího Koláře vyšel poprvé jako devátý svazek edice První knížky redigované 

Františkem Halasem v nakladatelství Václava Petra v září 1941 a jeho přijetí bylo 

rozporuplné, na jedné straně byla tvorba mladého Koláře zavrhována jako ryzí (ve smyslu 

„klasický“) surrealismus (J. Černý), nebo dokonce jako anarchie nejradikálnější surrealismus 

překonávající (J. Červinka), na druhé byla chápana jako předzvěst nového umění objevujícího 

skutečnost pro poezii a odpovídajícího na požadavky moderní doby (J. Chalupecký). 

Z perspektivy autora pak představovala jeho první a oficiální uvedení do světa literatury, 

při němž mu asistoval František Halas a Jindřich Chalupecký.  

Z úvodního citátu je zřejmé, že se Kolář ke svému debutu v pozdějších letech 

ovlivněných poetikou Skupiny 42 stavěl shovívavě. V roce 1964, kdy připravoval výbor 

ze své rané poezie z let 1937–1947 s titulem Náhodný svědek, z něj dokonce do výboru 

zařadil jen úvodní cyklus nazvaný Přespolní dělník. Naše práce se zabývá právě specifičností 

postavení nejen daného cyklu v autorově rané tvorbě, ale i dalšími juvenilními texty, a také 

celkovou genezí Kolářovy poezie, jež se utvářela v kontaktu s význačnými literárními 

osobnostmi třicátých let. 

Konec třicátých a začátek čtyřicátých let byl pro Koláře plodným obdobím, seznámil 

se s Františkem Halasem, v jehož osobě získal svého prvního skutečného mentora 

a zasvětitele do literatury. A přestože se věnoval poezii již dříve (verše píše již téměř 

od počátku třicátých let), setkání s Halasem pro něj bylo v mnoha ohledech určující. 

Tato skutečnost patří k známým faktům kolářovské historie, naším záměrem je ovšem 

na základě primárních pramenů prohloubit dostupné poznání, které o mladém básníkovi 

literární historie má, a představit jeho ranou tvorbu v co nejužším uměleckém i historickém 

kontextu. Krátce řečeno: chceme popsat Kolářovy „počátky před počátky“. 

Domníváme se, že toto zkoumání může osvětlit jeho vlastní vstup do poezie i lépe 

pochopit stanoviska jeho kritiků a především přispět dalšími zajímavými souvislosti k recepci 

a ke studiu Kolářova raného díla. Musíme se přitom vyrovnat s tím, že se zabýváme převážně 

texty, které autor sám do svého díla nezařadil, to znamená převážně rukopisnými 
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a časopiseckými básněmi, které rostly určitým způsobem „vedle“ (ať již záměrně 

či nezáměrně), stranou mimo kánon, respektive vydanou prvotinu. Právě toto „vedle“ však 

dotváří celistvost Kolářovy tvorby, činí viditelnými či odmítá původní předpokládané vztahy, 

vrhá větší světlo na směřování jeho poetiky a  v budoucnosti by mohlo i napomoci k přípravě 

nové, obsáhlejší monografie, jíž by si Jiří Kolář zřejmě zasloužil. 

 

* * * 

 

Práce je tematicky rozdělena do tří částí. Úvodní část představuje seznámení mladého Koláře 

s literárním světem. Charakterizujeme v ní jeho tehdy nezveřejněné juvenilní texty i cestu, 

kterou si jako začínající básník hledal k soudobým literárním autoritám. Věnujeme se 

zejména třem osobnostem: Václavu Pekárkovi, Františku Halasovi a Jindřichu 

Chalupeckému, neboť oni v období formování Kolářovy poezie i během geneze Křestného 

listu mladého básníka nejvíce ovlivnili. 

 Druhá a třetí část je věnována interpretaci Kolářových dalších textů z daného období 

(tj. z let 1937–1941/2). V druhé části se zabýváme časopisecky publikovanými texty, jejich 

historií a jejich proměňující se poetikou. Závěrečná část pak představuje završení zkoumání 

Kolářova raného díla. Obsahuje rekapitulaci historických okolností geneze Křestného listu, 

popis událostí, jež se mohly promítnout do jeho konečné podoby, a především interpretaci 

dvou nikdy nepublikovaných souborů veršů spadajících do tohoto období, které se nacházejí 

jednak v pozůstalosti Jindřicha Chalupeckého v Literárním archivu Památníku národního 

písemnictví v Praze a jednak ve vlastnictví Vladimíra Karfíka. 
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RANÝ KOLÁŘ V LITERÁRNĚHISTORICKÉM KONTEXTU 

 

Při interpretaci rané Kolářovy tvorby je v sekundární literatuře stabilně zmiňováno především 

jméno Františka Halase (srov. ČERVENKA 1991 [1989], KARFÍK 1994, PEŠAT 1998 

[1990]). A od devadesátých let minulého století, kdy se našel v Nezvalově pozůstalosti 

Kolářem podepsaný strojopis „románu reafora“ Rudý havran a básnický rukopis Nový don 

Quijote, jsou v jeho tvorbě doložené rovněž vlivy surrealismu prostředkované právě skrze 

Vítězslava Nezvala (KARFÍK 2002a [1996]). Interpretační možnosti se ovšem pojmenováním 

těchto dvou linií nevyčerpávají a kontext, v kterém se mladý Kolář pohybuje, je zřejmě 

obsáhlejší. Proto chceme nyní představit širší souvislosti počátků Kolářovy vlastní psané 

tvorby a také osobnosti, jež ho v těchto počátcích ovlivnily, neboť soudíme, že jejich poznání 

je klíčové pro pochopení proměny jeho rané poetiky. 

Chceme charakterizovat především rozdílnou povahu vztahů, jež ho pojily k výše 

zmiňovaným básníkům, představit důležitost seznámení s Františkem Halasem, který měl 

při genezi Kolářova básnického debutu i v jeho dalším životě nezastupitelnou roli (a proto mu 

věnujeme samostatnou kapitolu), a také rozšířit tento kontext o další neméně podstatnou 

postavu – Václava Pekárka. 

 

Juvenilní texty 

 

Na základě nalezených rukopisů (především Nového dona Quijota) a Kolářovy přijaté 

korespondence z let 1938 až 1942 nacházející se v jeho fondu v Literárním archivu Památníku 

národního písemnictví v Praze se jeho místo v nějakém ucelenějším poetickém kontextu 

problematizuje. Přistoupíme-li ke Kolářovi blíže a dovolíme-li si zkoumat jeho raný vývoj 

nikoli po rocích, ale den po dni či měsíc po měsíci, nakolik nám to jeho pozůstalá 

korespondence dovoluje, zjistíme, že jeho cesta k poezii nebyla tak přímočará, jako když se 

na jeho počátky díváme z perspektivy celé jeho tvorby. Politické i umělecké okruhy, v nichž 

se během té doby pohyboval, nejsou z této perspektivy a u autora, jak ho známe dnes, vždy 

očividné, významně však obohacují intepretaci jeho raného díla o (nové) hlubší souvislosti. 

Trvalo téměř deset let (od jeho nepublikovaných počátků), než mu vyšla první 

básnická sbírka Křestný list. Za tu dobu Kolář prošel určitým vývojem, získal zkušenosti, 

básnicky i lidsky vyspěl (začal psát ani ne jako dvacetiletý).  Jeho poezie během těchto let 

získala určitý tvar, vystřízlivěla a svým způsobem se „zklidnila“. Byť se toto tvrzení může 

zdát u autora, jakým je Kolář, nepřiměřené, v porovnání s jeho juvenilními texty (zejména 
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s téměř třísetstránkovým opusem Rudého havrana) jsou básně jeho prvotiny skutečně 

precizované, mají nepoměrně kratší rozsah, a proto jsou i obrazy v nich koncentrovanější, 

jak ukážeme v další části práce věnované genezi Křestného listu a proměně Kolářovy rané 

poetiky.  

Období Rudého havrana s oporou v textech i korespondenci je skutečně výrazně 

surrealistické. Kolář se v textu explicitně odvolává na autority moderního básnictví 

(Apollinaire, Baudelaire, Lautréamont, Marinetti, Nezval), tvoří si svůj vlastní surrealistický 

rodokmen (srov. KARFÍK 2002a [1996]), experimentuje s formou (texty Prostap, 

automontáž) a rovněž (nad)užívá výsostně surrealistickou metodu: automatický text. Takto 

souhrnně můžeme popsat jeho první dílo z formální stránky. Z  významového hlediska je 

popis situace komplikovanější. Celé mnohastránkové pasáže textu lze považovat za podivný 

avantgardní čtenářský deník, respektive svědectví o tom, co všechno autor do té doby četl. 

Ale také za pouhé nejasné a grafomanské chrlení „chromého jazyka“ (LANGEROVÁ 2009). 

Cena Kolářových prvních a do roku 2009 nepublikovaných děl pro nás tkví hlavně v jejich 

dokumentárním charakteru než v jejich umělecké hodnotě.  

 Pro literární historii jsou přitažlivé zejména proto, že představují materiál z Kolářova 

„prehistorického“ období tvorby (přinejmenším z let 1934–1938), a na důležitosti jim přidává 

i to, že se svou poetikou navzájem liší a můžeme tak na nich pozorovat první významnou 

proměnu, jíž Kolářova poezie prošla ještě před Křestným listem i poezií Skupiny 42. 

Nový don Quijote má oproti Rudému havranovi zřetelnou (tradiční) podobu básnické 

sbírky. Rudý havran balancuje mezi poezií a prózou, text je nezvykle členěn a stojí na pomezí 

obojího. Někdy má klasický formát prózy: postupuje levého okraje k pravému okraji řádku, 

jindy je zalomen v půli či odsazen stroficky na způsob poezie a vše se také vzájemně 

propojuje. Tato výstavba často nemá žádné formální (žánr odlišující) ani tematické (změna 

tématu si žádá nový typ textu) opodstatnění a zdá se, že rozhodujícím pro ni byl princip 

nahodilosti. Kolář sám tento text označuje blíže nespecifikovaným termínem, odkazujícím 

k avantgardní zálibě (tentokrát v neologismech a experimentu): „román reafora“. Nový don 

Quijote je celkově kompaktnější, básně jsou soudržnější, mají pevnější výstavbu a proměňují 

se i motivicky. Do popředí se dostává téma poezie. Lyrický subjekt již nevytváří svůj 

rodokmen na základě pouhých spletenců odkazů k jiným autorům, ale zejména 

ve své mytické autobiografii, jež je významnou součástí díla. Dochází k proměně básníka, 

k jeho rozchodu s dosavadní poezií a básnickou praxí vůbec a k zasvěcení života poezii 

„nové“, takové, která bude účastna na revoluční přeměně světa. U Koláře se tak objevuje poté 

již (až na jednu níže zmíněnou výjimku) neopakovaný motiv proletářství a sociální poezie: 
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„To není jenom zlomená jehla v šicím stroji národa / To není jenom ztráta zraku barvami 

ohluchlého dne / To přísaha je / - přísaha věrnosti dělníka syna dělníku otci“ 

(KOLÁŘ 2009: 349). Jeho verše získávají rys časovosti, respektive angažovanosti. Odkazují 

ke konkrétním událostem, faktům i ideovému přesvědčení. Po básníkově mytickém zasvěcení 

následuje cyklus básní tematizujících Kladno, město básníkova pobytu, jako město revoluce. 

Ve stejnojmenné básni lyrický subjekt toto město oslovuje, snažně touží, aby bylo součástí 

světa vytvořeného na ideálech komunismu:  

 

Kouřem zasněženou tvou líc 

Když vídám myslím na pochod 

Ohněm zkrvavenou tvou píc 

Když jídám žárlím na východ 

 

Chlebodárná opero vidoucích lůn 

Neomylné hlasy uhelné spásy 

Miluji Vás 

Miluji tě Země Slunce Moskvy 

  (KOLÁŘ 2009: 354) 

 

 

Ačkoliv tento rys není oproti jiným motivům ve sbírce nijak dominantní, je u Koláře pro jeho 

interprety něčím novým, co si zasluhuje pozornost právě kvůli exkluzi v dalších 

publikovaných dílech (viz ŘÍHA 2008). Jakkoli byl totiž tento motiv zde i v pozdějších 

rukopisných básních nápadný, finální podoba Křestného listu (tj. první knižní vydání ze září 

1941) ho již postrádá. Přesto nebo právě proto nám může být výrazným vodítkem 

pro vytvoření obrazu politické i umělecké společnosti, v níž se Kolář před seznámením 

s Halasem a Chalupeckým vyskytoval. Vedle motivu proletářství přikládáme důležitost 

i zmiňovanému vlivu surrealismu, o kterém sekundární literatura před zveřejněním těchto 

prvotin spíše spekulovala či ho odmítala jako neprůkazný
1
 a který byl nálezem textů 

prokázán. Nejen v Rudém havranovi, ale i v mladších básních Nového dona Quijota je vliv 

surrealismu a s ním i Nezvala stále přítomen a v „Quijotovi“ eskaluje až v básníkovo horoucí 

vyznání: 

 Miluji jej pro darovaný polibek Ženy v množném čísle 

 Ale –  

  Házejí po něm růže plné prstů 

 A jako správně hravé drama může vidět i hluchý a porozumí mu 

 Neudržíš Nezvalovu poesii 

 Neboť potkáš-li tento Devětsil do smrti nezapomeneš na jeho barvu 

 Nejen tato obhajoba práva na svobodu – štěstí – dobro činí biče jeho 

prstů geniálními ale i jeho lhostejnost 

     (KOLÁŘ 2009, 364 –365) 

                                                 
1
 „Prošel-li jím [tj. surrealismem] Kolář v mladistvých a dnes ztracených obdobích své umělecké aktivity, to už 

dnes může být nanejvýš záležitostí osobních vzpomínek nebo nedoložitelných analogií.“ (ČERVENKA 1991 

[1989]: 184) 
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Kolář k Nezvalově osobnosti zcela nekriticky vzhlížel, byl jím fascinován, inspirovala ho jeho 

tvorba a obdivoval i jeho angažovanost politickou. A k avantgardě či surrealismu, který 

pro něj Nezval ztělesňoval, se nepřihlašoval jen ve svých juvenilních textech, 

ale i v  performativních činech, jakým bylo například odeslání těchto textů Nezvalovi stejně 

jako psaní zeleným inkoustem, jež bylo surrealistům vlastní. 

 Nezvala tedy můžeme považovat za Kolářova prvního učitele na poli poezie, nicméně 

jak dále uvidíme, byl to vzor spíše domnělý a vytoužený než skutečný. 

 

Surrealismus a proletářská poezie 

 

Časově můžeme Kolářovu literární prehistorii vymezit na základě nalezených textů léty 

1932–1938. Opíráme se přitom o dataci, která je součástí některých básní, o odkazy 

na soudobé kulturní i politické události a také o poetickou proměnu. 

Rudý havran je podle všeho starší. Vzniká převážně mezi léty 1934–1936, kdy Kolář 

„román reaforu“ uzavírá: na posledním listě strojopisu je rukou připsáno datum „24. IV. 36“.
 2

 

Nový don Quijote naproti tomu dobou svého vzniku i změnou poetiky představuje Kolářův 

přechod od surrealistických počátků k poetice Křestného listu a datovat ho můžeme léty 

1936–1938. Sbírka byla podle odkazů na mobilizační noc z 24. září 1938 dokončena nejdříve 

téhož roku na podzim.
3
 Definitivní uzavření svého prvního díla Kolář navíc zpečetil tím, 

že ho na konci téhož roku, poslal i s průvodním dopisem básnické autoritě Vítězslavu 

Nezvalovi.
4
 Tento první Kolářův pokus o prosazení se ve světě literatury či o  posouzení 

vlastních veršů však zůstal patrně bez odezvy. 

Vítězslav Nezval nebyl typem umělce, kterému by lichotilo být něčím mentorem 

a tím méně starostlivým průvodcem mladých autorů. O mladou (surrealistickou) generaci 

                                                 
2
 Dřívější datace jsou ojedinělé, například báseň 1932 Socha s bílou holí. Tato báseň je však součástí Nového 

dona Quijota a patří zřejmě mezi starší texty, které pak autor v rozmezí let 1936–1938 z důvodu jakési první 

básnické bilance do sbírky zařadil (viz ŘÍHA: 2008). 
3
 Mobilizační noc je explicitně apostrofovaná například v závěru první části sbírky a implicitně přítomna v básni 

„Svému španělskému otci“. 
4
 „Drahý pane 

Děkuji Vám 

Žena v množném čísle – ó jak jsem sláb 

[…] 

Jen několik slov 

Jen vznítit zápalku v té tmě 

Jež mě dusí 

Děkuji i za břitvu podanou tonoucímu 

     Váš Jiří Kolář 

Kladno 31–XII–36“ 
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se příliš nezajímal, hleděl si především sebe, svých stejně starých přátel a jejich společné 

tvorby. Obdivná pozornost mladých ho spíše obtěžovala (srov. HIRŠAL 1991). Na Kolářův 

dopis pravděpodobně vůbec neodpověděl. V jeho ani Kolářově pozůstalosti podle nám 

dostupných poznatků neznáme z tohoto ani jiného období žádný dopis, který by mu Nezval 

adresoval, a rovněž nic, co by svědčilo o tom, že Nezval jeho text četl. Avšak Kolář pro něj 

v této době (tj. na přelomu let 1936/1937) patrně již nebyl zcela neznámý (nebo se s ním 

přinejmenším seznamoval). 26. ledna 1937 do svého diáře poznamenává: „V Metru ten 

surrealistický adept z Kladna. Štyrský odmítá prohlédnout si jeho koláže.“
5
 Zmíněná událost 

se odehrála necelý měsíc poté, co mu Kolář posílá svůj obdivný a naléhavý dopis, tudíž je 

zřejmé, že Nezval věděl, o koho se jedná. Na druhou stranu můžeme z této stručné a přezíravé 

poznámky vyčíst, že nijak netoužil Koláře blíže poznat. 

Nezval byl přesto pro Koláře stále autoritou nedotknutelnou. Věnuje mu další obdivné 

básně v Novém donu Qujiotovi a  patrně i celý jeho rukopis, který se rovněž nachází 

v Nezvalově pozůstalosti. Zůstává nicméně otevřeno, za jakých okolností se tam tento text 

dostal. Kolář Nového dona Qujota dokončil prokazatelně až po napsání Rudého havrana 

a odeslání dopisu Nezvalovi. Musel ho tedy nadále obdivovat, i když autor Ženy v množném 

čísle jeho text vlídně nepřijal. A posléze mu poslal své nové verše v naději, že mu nyní 

Nezval snad svoji přízeň prokáže. 

Kolářovo spojení se surrealismem bylo ovšem nepřímé. Nevyplývalo z osobních 

kontaktů s jinými autory ani z debat o teoretických základech poezie či umění vůbec, v nichž 

později krystalizoval jeho názor na poezii (nejen v období Skupiny 42). Surrealismus 

je ze své avantgardní podstaty kolektivní hnutí, avšak Kolář v něm stojí jako solitér. Stylizuje 

se do role umělce-surrealisty, ale není součástí kolektivu, zůstává (pouze) u textů, 

jež ho nadchly a inspirovaly k vlastní tvorbě. 

Naproti tomu k druhému zmíněnému rysu své poezie (k proletářství, k angažované 

poezii a k myšlence revoluční přeměny světa) dospěl především osobním kontaktem. 

Na základě juvenilních textů, korespondence a  nově objeveného životopisu (2011), který byl 

Kolář nucen sepsat pro potřeby StB v době svého pobytu ve vazební věznici, se vedle Nezvala 

objevuje další podstatné jméno: Václav Pekárek. Na jeho důležitost již před nálezem 

životopisu upozornil v souvislosti s Novým donem Quijotem Jakub Říha (2008: 5) 

a poté i v článku Varianty básně Sedm let (2012: 238). 

Václav Pekárek (1907–1982) byl na Kladně po celá třicátá léta činný jako pedagog 

a politicky angažovaný funkcionář a zároveň působil jako přední marxistický teoretik, kritik 

                                                 
5
 „Číšník polije Toyen šaty“ (Z diářů Vítězslava Nezvala) in: Analogon 23, 2011, č. 64, s. 36 
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a překladatel. Na Kladně pořádal přednáškové večery i večery věnované literárním tématům. 

Svými teoretickými texty a básněmi rovněž přispíval do místního studentského časopisu Naše 

cesta (1930–1932), jehož druhý ročník také redigoval, a snažil se jej v souladu se svým 

smýšlením i profilovat. Ve svých teoretických článcích v Naší cestě z roku 1932 Pekárek 

zavrhuje poetismus a s ním odmítá i avantgardu jako umění odloučené od člověka, jež ztratilo 

vztah k soudobému sociálnímu zápasu. Úkolem básníka je především rozhlédnout se kolem 

sebe. Cesta k modernímu člověku podle něj vede skrze poezii proletářskou, kterou i s jejími 

ideologickými východisky v textech propaguje.
6
 

Jeho činnost však nebyla jen lokálně omezená. Od roku 1936 Pekárek úzce 

spolupracuje s Bedřichem Václavkem a stává se členem literární skupiny Blok, posléze 

i tajemníkem její pražské části. Patří tak k širokému okruhu marxistických a levicově 

orientovaných intelektuálů sdružujících se kolem čtvrtletníku U.
7
 A do tohoto okruhu přivádí 

také mladého Jiřího Koláře. 

Václav Pekárek se seznámil s Kolářem na Kladně a byl první literárně činnou 

osobností, jež se o Kolářovu tvorbu zajímala a zároveň ho skrze zprostředkovanou četbu 

do moderní literatury uvedla: „Tu mě Václav Pekárek představil Lautréamontovi“ 

(KOLÁŘ 2009: 351). Oba autoři se úzce přátelili, rozmlouvali spolu o poezii a byl to patrně 

Pekárek, kdo Kolářovi dopomohl i k jeho první publikované básni Kladenská noc
8
, která byla 

otištěna v druhém čísle třetího ročníku čtvrtletníku U (28. 6. 1938). A ačkoliv nemáme mnoho 

přímých dokladů o jejich kontaktu, jeho vliv na mladého Koláře je zřejmý. Václav Pekárek 

byl silnou osobností a již tehdy významným kritikem. Byl jen o sedm let starší než Kolář, 

ale představoval pro něj spíše literární autoritu než (jen) přítele. Zasvětil ho do literárního 

a politického okruhu, k němuž patřil, a toto prostředí současně Koláře formovalo.  

Jiří Kolář si je tohoto vlivu také vědom, a to jak v době jejich intenzivního kontaktu 

ve třicátých letech, jak je patrné z výše uvedené citace, tak i v letech pozdějších. Ve svém 

životopise z počátku padesátých let tuto dobu rekapituluje: „zvláště Pekárek mě všemožně 

podporoval“ (HOLANOVÁ 2013: 566). 

Pekárek byl rovněž jedním z prvních, kdo četl a posuzoval Kolářovy vlastní verše. 

V dopise z 1. 8. 1938 mu vytýká přílišnou obraznost: „Milý Jirko, děkuji Ti za dopis, 

ve kterém jsem se ovšem moc nevyznal, jsi samý obraz, už ani jinak neumíš myslet, doufám, 

                                                 
6
 Srov. např. Václav Pekárek: „Revise české moderní poezie“; Naše cesta 2, 1931, č. 6–7, s. 88–91nebo týž: 

„Otázky české proletářské literatury“; Naše cesta 3, 1932, č. 3–4, s. 26–27 
7
 Není bez zajímavosti, že mezi přispěvatele čtvrtletníku U patří v tomto období mimo jiné např. Lumír Čivrný, 

který na této platformě v roce 1936 také debutoval, nebo také František Halas. 
8
 Zmíněná báseň je součástí kladenského cyklu z druhé části Nového dona Quijota. 
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žes udělal řadu pěkných básní, a já se už na ně těším“, a na závěr dopisu dodává: „těším 

se na naše večery a na Tvé verše“. Z toho se dá usuzovat, že byli v úzkém kontaktu a jejich 

společné schůzky měli určitou pravidelnost. Václav Pekárek na mladého básníka svými 

marxistickými i uměnovědnými postoji silně zapůsobil a směroval i jeho vznikající poezii – 

neostýchá se mu sdělit svou kritiku, Kolářovu obraznost nehodnotí příliš příznivě, 

jeho estetická kritéria ho orientují jinam. Preferuje poezii, jež by přiblížila člověka 

současnému životu, a abstraktní obrazy a imaginace vlastní prvním Kolářovým veršům 

pro něj představují rezidua poetismu. 

V tomto ohledu však nepůsobí jen Pekárek, ale i další autoři sdružení kolem U Bloku. 

S ohledem na téma naší práce a dané období je pro nás důležité zejména spojení 

se začínajícím básníkem Lumírem Čivrným, který rovněž patří k okruhu U Bloku a  současně 

mu právě v této době (tj. v roce 1938) vychází u Halase v Prvních knížkách básnický debut 

sociálně orientované poezie Hlavice sloupů. 

V Kolářově přijaté korespondenci nalezneme Čivrného dopis ze 13. 5. 1938, 

tj. z doby, kdy Čivrný odesílá svou první sbírku do tisku. Motivem k jeho napsání byla 

předchozí společná schůzka, kde byl Kolář před ostatními účastníky nucen obhajovat svou 

poezii a odrážet výtky dalšího člena U Bloku Františka Nechvátala, který mu vyčítal přílišnou 

násilnost obrazů a malé spojení se skutečností. To Čivrný odmítá a Koláře v jeho směřování 

podporuje. Na druhou stranu ho ovšem stejně jako Pekárek upozorňuje na svůdné, 

leč nežádoucí stopy surrealismu, které jsou v jeho básních znatelné. Poukazuje především 

na přílišný schematismus a tendenci k pastiši: „Podvádí tě hlavně Nezval, dere se ti do pera 

jako vzpomínka na okamžik, kdy Tě okouzlil, jeho vlivy, které u Tebe jsou šablonami, najdeš 

sám, ale ne najednou.“ 

Také Čivrný tedy Koláře nějakým způsobem v jeho tvorbě usměrňuje, 

a to v ideologických intencích celé skupiny. A je možné, že byl právě on, 

kdo Koláře inspiroval k tomu, aby poslal své verše Halasovi do Prvních knížek. 
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HALASOVO KMOTROVSTVÍ 

 

František Halas byl pro Koláře v jeho básnických počátcích klíčovou osobností a později také 

přítelem, jehož si Kolář vážil celý život. 

Halas celkově představoval pro mnohé mladé básníky třicátých let zasvětitele 

do poezie. Měl pro ně vždy vlídné slovo, poskytoval jim oporu ve chvílích nejistoty 

a při hledání jejich osobitého básnického výrazu a nikdy, nakolik můžeme soudit z jeho 

korespondence, k nim nebyl strohý, přezíravý či je neodmítal. Naopak každému se snažil 

pomoci, jak jen mohl i přes hranice svých profesních možností. Svou obětavostí pro druhé byl 

proslulý (viz HIRŠAL 1991).  

Mladým autorům pomáhal nejen najít cestu k jejich vlastní básnické tvorbě, 

ale podporoval je i v složitých životních situacích, kdy prožívali osobní krizi nebo se ocitli 

na pokraji hmotné či jiné nouze, využil pak veškerých svých možností, aby jim jejich stav 

jakkoli ulehčil. Ne vždy byl úspěšný, ale jeho nasazení bylo vždy takřka absolutní.
9
 

Halasova role zasvětitele byla do velké míry spjata s jeho tehdejším zaměstnáním - 

edicí První knížky, kterou vydávalo nakladatelství Václava Petra od podzimu 1936 do roku 

1942 a kterou Halas redigoval. Edice Prvních knížek již svým jménem odkazuje ke svému 

zaměření. Zprostředkovávala vstup do literatury mladým básníkům a vydávala jejich 

prvotiny. Za osm let své existence se rozrostla na deset básnických titulů, z nichž každý 

vznikal pod přímým vedením Františka Halase.
10

 Mnozí z debutantů Prvních knížek se stali 

významnými představiteli nastupující básnické generace, mezi nimi i Jiří Kolář, jehož Křestný 

list tuto knižnici uzavíral. 

Halasovi se z hlediska jeho funkce dostávaly do rukou často první, někdy ještě 

nehotové verše či nesmělé pokusy o ně a on se stal většinou i jejich prvním posuzovatelem. 

Začínající básníci k němu vzhlíželi jako k nesmírné autoritě i jako ke svému patronovi. Halas 

                                                 
9
 Na počátku čtyřicátých let (léto 1940) tento ochranitelský vztah směřoval především k ohroženému Jiřímu 

Ortenovi, na nějž dopadla veškerá tíha rasových zákonů a s ní zdaleka ne jen nemožnost publikování a veřejného 

vystupování. Halas o něj měl velké obavy, a přestože jeho možnosti byly v tomto případě omezené, snažil se 

Ortenovi alespoň neustále dodávat naději:: „…Řeknu Vám rovnou, že v tomhletom se teď nedá dělat nic. Je to 

hrůza. Jedině ten Hanuš by snad mohl něco udělat. Pokoušel jsem se nedávno v jiném případě, ale je to 

zašlapané tak důkladně, že není škvíry, kde by se dalo prolézt. Nějaký ten krejcar by se snad sehnal z příspěvků, 

ale i to je dnes ztíženo, jen čas, jen čas“ (Halas, 2001: 163). K Ortenovi měl Halas velice blízko, dalo by se říci, 

že jeho vztah k němu byl vzhledem k ostatním v generaci jedinečný a obdobně jedinečné pouto, přestože jiným 

způsobem, měl později i ke Kolářovi. 
10

 V edici První knížky celkem vyšlo: Jiří Valja: Nohama v blátě (1936), Hanuš Bonn: Tolik krajin (1936), 

Kamil Bednář: Kámen v dlažbě (1937), Lumír Čivrný: Hlavice sloupů (1938), Karel Jílek (J. Orten): Čítanka 

jaro (1939), Oldřich Nouza: Rozmluvy přes plot (1939), Josef Kainar: Příběhy a menší básně (1940), Josef 

Hiršal: Vědro Stříbra (1940), Jiří Kolář: Křestný list (1941) a Hana Marková (H. Žantovská): Černá hodina 

(1942). 
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pečlivě volil slova chvály i kritiky. I při odmítnutí neopomněl projevit opravdový zájem, 

vyzdvihnout, co je na zaslaných textech zdařilé, co oceňuje a v čem si podle něj mladý autor 

ještě není dost jistý. K textům nepřistupoval nikdy s hodnocením definitivním, vážil si důvěry 

mladých básníků, kterou mu projevovali předáním svých veršů, a zůstával s nimi i přes 

vrácení rukopisu nadále v kontaktu, jenž nezřídkakdy přerostl v opravdové přátelství.
11

 Pro 

nejmladší básnickou generaci byl Halas především prvním mentorem, s jehož pomocí si 

osvojovali básnické řemeslo. Přestože často prohlašoval, že by básníkům jen těžko mohl 

nějak radit, mnoho mladých v něm nalezlo své východisko, a to nikoli jen poetologické, 

vyrůstající ze zakoušení téhož životního pocitu, nýbrž zejména morální a lidské, a nepřestali 

si ho pro to vážit po celý život. Jiří Kolář ve svých dílech mnohokrát tematizoval svou velkou 

náklonnost, kterou k Halasovi cítil, i to, jakou ztrátou pro něho bylo jeho předčasné úmrtí. 

Nejpalčivější jsou pak v tomto ohledu záznamy z Očitého svědka napsané bezprostředně po 

básníkově smrti v listopadu 1949: „ČÍM VÍC PŘIBÝVÁ dnů od smrti Františka Halase, tím 

silněji a zoufaleji cítím, jakou strašnou tragédií byl jeho odchod… Říkáme rádi o Halasovi 

‚Básník smrti‘, je to stejně nespravedlivé, jako když říkáme o Máchovi ‚Básník lásky‘. Teprve 

později se ukáže, jakou láskou byl vykupován každý jeho verš, jak vše, co napsal, bylo 

zaplaceno tou nejlidštější daní.“ (KOLÁŘ 1997: 278) Stejnou úctu cítili k Halasovi také další 

mladí, s nimiž se od třicátých let až do své smrti stýkal. Zdaleka pro ně nebyl jen někým, kdo 

jim vydal nebo mohl vydat verše. 

Avšak Halasova korespondence svědčí i o tom, že jako otec Prvních knížek nebyl 

v tehdejší literární společnosti přijímán jen kladně. Zejména ze strany jeho vrstevníků se často 

ozývaly výhrady, že si kolem sebe shromažďuje své epigony, a Halas, ač mu to nebylo 

vlastní, se nařčením ostře bránil. 

Když mu na začátku roku 1938 stejnou věc vytýká v jednom z dopisů i jeho blízký 

a dlouholetý přítel Bedřich Václavek, cítí se velice dotčen: „Těch pár lidí, s kterými 

se stýkám, dělají, co si myslí, že je dobré a poctivé. […] Nikoho neshromažďuju!!! […] 

Nemám nejmenší chutě zakládat školu. Půl je toho způsobeno redaktorováním v Prvních 

knížkách a možností někam umístit někomu verše.“ (HALAS 2001: 138) Prudce odmítá, 

                                                 
11

 Na druhou stranu ho však řízení edice a s tím spojené i neustálé nasazení a kontakt s mladými básníky také 

velmi vysilovalo: „Odmítám, když za mnou chodí, abych něco ‚vedl‘ atd. Ubezpečuji Tě, že mezi těma mladýma 

je taková spousta literárních hnid, že to nestačím odmítat. Já mám ovšem veliký handicap ve své nátuře, která má 

nakonec úctu před každým torzem, a tak spíš se vyhnu ostrému odmítnutí, aby neranilo, ačkoliv opak by byl více 

na místě“ (HALAS 2001: 138). To píše Bedřichu Václavkovi už na přelomu let 1937/1938.  A postupem času 

cítí, že se prací na edici již zcela vyčerpal. V únoru roku 1940 Jana M. Tomeše žádá, ať mu pošle verše, že by je 

chtěl vydat ještě předtím, než s edicí skončí. „Ať se s tím trápí zase někdo jiný,“ říká (HALAS 2001: 169). 
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že by si pěstoval generaci následovníků: „Co jsem vydal v Prvních knížkách, nepovažuji 

za své epigony, nýbrž vidím tam právě náznak cest jiných“. (ibid) 

Halas si sbírky pro svou edici vybíral velice pečlivě ze stovek rukopisů, některé autory 

sledoval dokonce delší čas od jejich prvních časopisecky vydaných pokusů, než se rozhodl 

jim vydat knížku, a je nepochybné, že při výběru nemohl být neosobní. Volil ty, 

kteří ho oslovili a byli mu rozličnými způsoby blízcí. Byl nicméně otevřený poezii 

i básnickému jazyku jinak založených autorů a dokázal ocenit původní básnické vidění, 

přestože bylo jiné než jeho. Příbuznost mezi ním a jím vydávanými debutanty musíme hledat 

jinde či hlouběji, nelze poukazovat na spřízněnost básnických postupů, u nichž se vyčerpali 

Halasovi kritičtí současníci, uvádějíce je jako důkaz pro údajné epigonství. Halas byl 

pro mladé básníky přitažlivý zejména tíživým životním pocitem, jímž ve svých básních 

ztělesnil rozpornost doby, kterou mladí básníci rovněž zakoušeli a v níž začínali psát své 

první verše. 

 Ovšem stejně horlivě, jako Halas odmítal výtky týkající se epigonství, se bránil 

přijmout i blízké sousedství s mladými a iniciační roli, již mu připisovali a za niž mu byli 

vděčni. Sám sebe vnímal jako člověka pouze vykonávajícího své povolání, a pokud viděl, 

že by mohl být ku prospěchu, pomohl. Jeho výchova začínajících autorů spočívala zejména 

v nenápadném jemném vedení. Nebyl zvyklý dávat výslovné rady k poezii a v odpovědích 

na prosby o ně se ostentativně odvolával na své rčení, „že neradí, že to ani neumí, 

že básníkům se vůbec radit nedá, že si mohou jen poradit sami, ale - - - že si třeba řeknou víc, 

když se sejdou.“ (KUNDERA 1999: 309) Nakolik můžeme soudit z pamětí autorů Prvních 

knížek i z rozsáhlé halasovské korespondence, Halas opravdu nebyl mentor direktivní, 

jeho závěry nikdy nebyly konečné, pokud by nebyly kladné, a velice šetřil slovem: „ne“. 

Mladé naopak intenzivně podporoval ve zvolené cestě. V jeho dopisech adresovaných 

jednotlivým autorům tak sice nenalezneme většinou konkrétní rady
12

, ovšem velice často 

můžeme číst řádky typu: „až přijedete, povíme si víc“ či „více u vína“. Při osobních setkáních 

se pak podle pamětníků mladému básníkovi explicitní rady stejně nedostalo, ale většinou 

si odnesl nové přátelství, kontakt na jiného člověka, s nímž by se měl podle Halase určitě 

setkat, či četbu, která se Halasovi pro něj zdála vhodná, odpovídala současnému rozpoložení 

daného básníka a vposled i sama poradila. 

                                                 
12

 Ilustrací za všechny jiné případy může být Halasův dopis Josefu Kainarovi z doby příprav vydání Příběhů 

a menších básní: „…Jak víte, já básníkům neradím, ale potřebovalo by to místy přísnější výběr. V těch písních 

Janě si Vám cit vyvádí víc, než je poezii zdrávo. Podívejte se na to znova, jistě na to přijdete sám.“ 

(HALAS 2001: 159) 
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Takto nad poezií vznikalo Halasovo přátelství s nejmladší básnickou generací. 

A stejným způsobem se s ním seznámil v lednu roku 1940 i mladý truhlář z Kladna Jiří Kolář. 

 

* * * 

 

V Kolářově nedatovaném životopisu, který musel pro potřeby Státní bezpečnosti v roce 1953 

po svém zatčení sepsat v ruzyňské vazební věznici, se dočteme: „V té době [někdy po roce 

1936, kdy dostal práci ve spotřebním družstvě Včela ve strojírně tamní truhlárny] jsem měl 

tolik napsaných básní, že jsem si troufal je poslat Františku Halasovi, který vydával v naklad. 

Petr v Praze edici začínajících autorů nazvanou První knížky. Halas moji knihu vlídně přijal 

a po roce ji také vydal, to bylo v září 1941.“ (HOLANOVÁ 2013: 566) Cesta prvních 

Kolářových veršů od rukopisu k jejich vydání ani jeho sblížení s Halasem však zdaleka 

nebyly tak snadné, jak je Kolář líčí. Stručnost a povšechnost, s níž se zmiňuje o své prvotině 

i o Františku Halasovi oproti jiným, pro jeho básnický vývoj méně relevantním životním 

událostem, přičítáme okolnostem vzniku životopisu i jeho účelu. Kolář měl ve vězení jen 

omezenou možnost se hájit a i vnucený úkol (sepsání životopisu) mohl brát jako příležitost 

k vybudování své obhajoby, proto v něm patrně vyzdvihl ta fakta, o nichž se domníval, že by 

mu mohla pomoci nebo že jemu a jeho blízkým přinejmenším neuškodí. 

 K prvnímu doloženému kontaktu mezi Halasem a Kolářem však došlo již mnohem 

dříve, než Kolář popisuje. Své první verše zaslal Halasovi do nakladatelství Václava Petra 

už na podzim roku 1937. A Halas mu dopisem ze 4. listopadu téhož roku odpovídá. Máme 

za to, že toto je nejen první doložitelný kontakt obou básníků, ale rovněž jejich první kontakt 

vůbec, neboť zmíněný dopis je na rozdíl od všech ostatních, které Halas Kolářovi 

kdy adresoval a které se nacházejí v jejich pozůstalostech, psán strojopisně na hlavičkovém 

papíře Petrova nakladatelství a rovněž oslovení, jež se u Halase výrazně měnilo spolu 

se sbližováním s daným adresátem, je oficiální: „Vážený pane“.   

Redaktor Halas v dopise sděluje začínajícímu kladenskému básníkovi, 

že mu  z nakladatelství vracejí jeho rukopis. (Pravděpodobně šlo o Kolářovy první, 

ještě surrealismem ovlivněné pokusy, které známe z Nového dona Quijota a které spíše 

vypovídají o Kolářově okouzlení básněním a nadšení z básnických experimentů než o jeho 

skutečném talentu.) I přes odmítnutí rukopisu ho však v souladu se svým otevřeným 

přístupem k mladým opatrně navádí a povzbuzuje k další tvorbě: „Líbí se mi na něm 

[na rukopise] jeho snaha o nový výraz, ale je to zatím všechno příliš křečovité a je tam také 

mnoho idejí, které nejsou dostatečně zbásněné. Nechal jste se nad příliš svést surrealistickými 



20 

 

manifesty. Ale krása některých Vašich obrazů dokazuje, že to půjde, když se zbavíte zbytečné 

přítěže.“ Stejně jako Václav Pekárek si tedy všímá kolářovské obraznosti, ale v hodnocení je 

mírnější. Také jemu je zřejmý vliv surrealismu, ale právě obraznost vyzdvihuje jako velký 

klad zaslaných veršů.
13

  

Na závěr dopisu ještě přívětivě dodává: „Přijedete-li někdy do Prahy, navštivte mne.“ 

Kolář má tehdy své úplně první pokusy o vstup do pražského uměleckého prostředí za sebou: 

Nezval na jeho text, který mu poslal asi tři čtvrtě roku předtím, nereagoval a zatím jediné 

Kolářovo veřejné umělecké vystoupení se odehrálo na poli výtvarného umění. Během roku 

1937 vystavuje v divadle E. F. Buriana třináct svých koláží.
14

 Halasovu podanou ruku však 

nejdřív nevyužil. 

Také korespondence s ním nebyla ze začátku intenzivní. Ačkoli můžeme jejich 

vzájemný kontakt datovat již ke konci roku 1937, k prvnímu oficiálnímu seznámení obou 

básníků dochází až o více než dvě léta později, na jaře roku 1940. Pár měsíců předtím 

(na konci roku 1939) totiž Kolář Halasovi posílá své nové verše. A ten je tentokrát přijímá 

o poznání vřeleji: „už když jsem dostal tehda poprve Vaše verše, byl jsem si jist, že ‚se něco 

rodí‘! Tyto mne přesvědčují naplno. Fakt je, že jste básník, a to ostatní, co ještě nemáte, to se 

dostaví časem a učením a zmáháním.“ Od ledna 1940 jsou pak spolu oba v čilém kontaktu 

a Halas Koláře znovu zve k osobnímu setkání, na které Kolář z Kladna tentokrát přijíždí.
15

 

Od té doby se postupně stávají z básníků přátelé. Starší Halas zasvěcuje Koláře do pražského 

kulturního života i světa literatury. Seznamuje ho se svými přáteli, dalšími básníky a rovněž 

s jejich literárními díly. Potud se Halas chová ke Kolářovi jako k ostatním začínajícím 

z okruhu Prvních knížek.  

Nicméně ačkoliv se Halas staral o všechny své mladé přátele stejně svědomitě 

a věnoval jim všem velkou péči, postavení Jiřího Koláře bylo přes to všechno do určité míry 

výjimečné.  

Kolář zapadal mezi ostatní mladé básníky zpočátku jako bílá vrána - pocházel 

z diametrálně odlišného prostředí. Jako vyučený truhlář neměl oproti většině ostatních, 

                                                 
13

 Specifickou obrazností se vyznačuje Kolářova tvorba celá a s ohledem na výše zmíněná hodnocení obou 

básníků ji považujeme už od rané doby za původní a charakteristický rys jeho poezie, stává se od počátku něčím, 

co činí Koláře mezi ostatními mladými básníky nezaměnitelným. 
14

 Mezi další vystavující patří například František Gross, František Hudeček či Miroslav Hák (z pozdější 

Chalupeckého korespondence (24. 3. 1941) s Kolářem, však vyplývá, že v této době se ještě neznají). V katalogu 

akce je i přes chybu ve jméně patrná jinakost: „Jan Kolář (truhlář – Kladno)“. Ostatní autoři mají vedle jména 

uvedeno pouze město, odkud pocházejí. Kolář tam má povolání – to zřejmě plyne z potřeby deklarovat, že není 

umělec z povolání. 
15

 Kolář je z Halasova přijetí veršů i pozvání nadšen: „Bylo málo chvil v mém životě, kdy byl jsem šťasten 

a minuty, v nichž čtu Váš dopis, zasadím na trůn jejich skromného záhonu. Potkat se s Vámi? Co žádat víc?“ 

(z nedatovaného dopisu nacházejícího se v Halasově pozůstalosti v Moravském zemském muzeu v Brně, v němž 

Kolář na událost bezprostředně reaguje). 
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kteří se s Halasem stýkali, žádné všeobecné (ve smyslu literární) vzdělání a už vůbec 

ne vzdělání vyšší.
16

 Chyběl mu všeobecný přehled a také nevládl cizími jazyky. Vyrostl 

v prosté dělnické rodině pekaře a švadleny, kde mu nic takového nemohlo být umožněno.  

Již během dětství poznal strádání. S rodiči se často stěhovali kvůli nedostatku peněz 

i kvůli otcově práci a nepřipadalo v úvahu, že by kdy nastoupil na studia. 

Jeho dělnický původ ho pak zpočátku v očích ostatních autorů Prvních knížek značně 

diskvalifikoval, a to jak podle nich samých: „Nám byl Kolář přímo groteskní…“ 

(HIRŠAL 1991: 73), tak i podle vzpomínek dalších osobností z Halasova okruhu: „mladí 

pražští básníci nechtěli s nově příchozím nic mít. Byl docela jiní než oni; zdál se jim 

primitivem“ (CHALUPECKÝ 1987: 40). Přesto je Kolářova poezie dostihovala. A Halase, 

na něhož Kolář udělal veliký dojem, značně trápilo, že se od něj ostatní mladí kvůli prostředí, 

z něhož pochází, odvracejí. Neboť právě jeho původ ho tolik poutal. Kolář byl skutečný 

básník-proletář. V tom byl tolik odlišný od všech ostatních a v tom rovněž pro Halase tkvěla 

jeho jedinečnost. Byl stejného původu jako on sám, sdílel s ním tentýž pohled na svět 

a připomínal mu, že i on se cítil v době svých literárních počátků v okruhu pražských 

intelektuálů vykořeněný a osamělý. Halas v něm v podstatě viděl sama sebe mladšího a věděl, 

jak pro něho samého bylo nelehké vybojovat si své místo i jak ztíženou začáteční pozici 

takový samouk má. 

Současně na něj zřejmě kromě Kolářova původu spřízněně zapůsobil i jeho způsob 

psaní, v němž dominovalo množství nejrůznějších aluzí k jiným textům i mimoliterárním 

skutečnostem a důraz na zvukovou stránku verše. Právě tyto atributy Kolářovy rané poezie 

mohly Halase rovněž upamatovávat na jeho vlastní mladické básnické pokusy a je možné, 

že právě proto zprvu Kolářovy verše nepřijal. Také Halasova juvenilní poezie obsahuje texty 

okouzlené cizími slovy, exotikou a spletené z množství odkazů, které jako mladý použil jen, 

aby prokázal svou literární zběhlost. Toto puzení k aluzivnosti a exotismu připisuje Ludvík 

Kundera právě Halasovu původu a považuje ho za „proletářský rys“ (KUNDERA 1999: 58) 

jeho mladické poezie. Halase na základě těchto veršů charakterizuje jako toho, „jemuž nebylo 

dáno vyšší školní vzdělání, jenž však shltal kdeco, [a jenž] chce přesvědčit, že ‚to taky 

zvládl‘“ (ibid). Zmíněné postupy se skutečně zdají být motivovány zejména básníkovou 

                                                 
16

 Většina autorů Prvních knížek prošla středoškolským gymnaziálním vzděláním a řada z nich stihla 

před uzavřením vysokých škol na podzim roku 1939 absolvovat i několik semestrů na vysoké škole či dokonce 

stihli studia úspěšně dokončit. Například Josef Kainar (1917-1971) studoval rok od podzimu roku 1938 

do uzavření škol v listopadu 1939 češtinu a francouzštinu na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, o dva roky 

starší Lumír Čivrný (1915-2001) absolvoval několik semestrů na právech a poté od roku 1936 studoval rovněž 

na FF UK francouzštinu, němčinu, srovnávací literatury a estetiku a další dva z Kolářových vrstevníků 

a předchozích autorů Prvních knížek, Hanuš Bonn (1913-1941) a Jiří Valja (1914-1967), zdárně absolvovali 

Právnickou fakultu UK již v roce 1938. 
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potřebou demonstrovat, že dobře zná své řemeslo i rodokmen poezie v celé její šíři. A tentýž 

pocit potom pravděpodobně sdílel také mladý truhlář a básník-samouk Jiří Kolář. 

V poválečné době se sice sám rychle stal uznávanou básnickou autoritou a známým 

intelektuálem, tuto pozici si však budoval těžko celá léta. Během války se sebevzdělával 

v literatuře a následně po setkání s Jindřichem Chalupeckým i v cizích jazycích. Od Halase 

si zkraje půjčoval knihy na jeho doporučení - Halas mu posílal to, co mu pro Koláře připadalo 

vhodné, avšak postupem času si Kolář sám psával o tituly, které ho zajímaly. A on mu je 

ochotně sháněl a posílal, maje z Kolářova zaujetí a touhy po vzdělání upřímnou radost.  

V počátcích jejich přátelství mu tedy nebyl jen zasvětitelem do světa poezie, 

ale doslova zarputilým obráncem. Držel nad ním v básnickém světě ochrannou ruku tak, 

jak nad nikým jiným z generace (a také jako nikdo jiný). Podporoval ho v tvorbě a samotného 

ho mrzelo, pokud se na něj nebo jeho poezii díval někdo přehlíživě či s despektem. Halas byl 

podle všeho mírný a empatický, nerad se dostával do konfliktů, avšak nesnášel povrchnost, 

kterou zahrnoval pod tzv. „literátštinu“ (HALAS 2001: 406) spolu s dalšími negativními 

vlastnostmi básníků. Nesl ji velmi nelibě a špatně ji odpouštěl. V dopise Ivanovi Blatnému 

z 15. 2. 1942 si stěžuje, že se někteří Kolářovi přátelé z právě vznikající Skupiny 42 dívají 

na jeho prvotinu přezíravě, a je rád, že Blatný tento názor nesdílí: „Jsem rád, že se na K. 

díváte tak, jak se má. Jen ať se posmívají, ten hřebínek jim asi spadne. Víte, jak to nemám 

rád, a že zrovna oni nepodali ruku chlapcovi, který za podmínek, o nichž nemají ponětí, 

to udělal a tak jinak než oni, to si budu pamatovat. Mám obavy, aby z tzv. generace nebyla 

stolní společnost, která mezi sebou si bude vyměňovat poklony, a ostatní budou holt volové. 

Opravdu jste mne potěšil a budete vidět, že se budeme smát naposled.“ (HALAS 2001: 188) 

 Halas si Koláře oblíbil a dobře věděl, jak moc se ho slova z úst někoho z literárních 

kruhů dotýkají. Kolář si svou jinakost dobře uvědomuje a není mu v pražské společnosti příliš 

dobře. Neodlišuje se od ostatních jen vzděláním, ale i svým kladenským bydlištěm, 

které ho rovněž na jedné straně limituje a na druhé zasazuje do zcela jiného světa, a i proto 

je ostatními, kteří žijí v Praze, považován za provinčního básníka. Průmyslové Kladno je 

vzhledem k Praze periferií. A přestože Kolář Kladno nenávidí
17

, je mu v něm lépe než 

v Praze. Praha se svými intelektuálními obyvateli pro něj zpočátku představuje záludný 

prostor, k němuž si získává důvěru teprve postupně díky stále častějším návštěvám u Halase. 

Od jara 1940 za ním Kolář začíná dojíždět poměrně pravidelně a v okruhu Halasových 

známých, s nimiž se během svých návštěv setkává, získává pověst plachého dělníka - nerad 

                                                 
17

 Z toho, jak Halasovi v jednom z prvních dopisů (18. 8. 1940) Kladno popisuje, je zřejmé, jak opuštěný 

a nepochopený se v něm cítil: „toto špinavé město, kterým neprocházím bez nadávky na očích, o zrůdách kol 

mých uší nemluvě.“ 
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hovoří před ostatními. Nechce se dát všanc, uvědomuje si neustále své nedostatky a své 

znevýhodněné postavení proti vzdělanějším literátům. A rovněž i k Halasovi, 

kterého si nesmírně vážil, cítil z počátku jejich přátelství velký ostych a s lítostí se pak na něj 

v dopisech zpětně obracel: „chtěl bych se Vám omluvit za svou málomluvnost, jsem-li u Vás“ 

(18. 8. 1940). Zároveň se zdá, že ona málomluvnost patřila k trvalejším rysům Kolářovy 

osobnosti, jichž si byl dobře vědom: „Těším se, až budu opět s Vámi. Chtěl bych Vám toho 

tolik říct (až budu moci, budu jako bubák),“ (2. 4. 1941). Právě pokorou a nesmělostí 

v jednání s druhými si mladý Kolář Halase patrně získal nejvíce. 

Na přelomu třicátých a čtyřicátých let byl Halas pro Koláře osobností určující. To on 

umožnil Kolářovi vydat první básnickou knihu, které dokonce podle Jindřicha Chalupeckého 

(1987: 40) dal i sám jméno Křestný list, a zdá se tak, že nebyl jen duchovním otcem jeho 

první knížky, ale i básnickým otcem Kolářovým. Přestože nebyl o tolik starší (o pouhých 

čtrnáct let), patřil již k zavedené básnické generaci a svou vyzrálostí mohl Kolářovi otce 

skutečně nahrazovat. Jak už bylo řečeno, Kolářův vlastní otec byl pekař, pocházel 

z dělnického prostředí a nesdílel synovo zaujetí pro umění. Navíc z Kolářových juvenilních 

textů můžeme soudit, že spíše než k otci měl blíže k matce
18

, jejíž smrt velmi prožíval. 

František Halas se pro mladého básníka stal rádcem ve věcech básnických i životních 

a choval se k němu opravdu téměř otcovsky. Byl jediným ze starších (Nezval nereagoval), 

kdo projevil seriózní zájem mluvit s ním o poezii a usilovně ho v psaní podporoval. Kolář se 

s ním seznámil jako pětadvacetiletý nesmělý mladík a Halas o něm s láskou mluvil 

jako o chlapci. A Kolář tuto představu díky svému nesmělému vystupování a neznalosti 

městských poměrů tehdy bezpochyby naplňoval. 

Podobně tomu bylo i naopak: přinejmenším v oblasti poezie Kolář Halase za svého 

otce považoval. V dopise z období, kdy vychází Křestný list a kdy se Halas léčí z menšího 

srdečního záchvatu ve smíchovské nemocnici (29. září 1941), ho tak poprvé explicitně 

nazývá: „…říkám si: náš táta je nemocen.“ A nebyl by to mladý plachý Kolář, kdyby se hned 

v následující větě za svou smělost neomluvil a nedodal: „Odpusťte mi to slovo.“  

Otcovský vztah si Kolář k Halasovi držel a uchoval až do jeho předčasného úmrtí 

v roce 1949. Jeho smrt ho ochromila tak, že na ni zprvu nebyl s to reagovat. Téměř o týden 

později posílá paní Halasové soustrastný dopis, v němž se snaží vyjádřit, čím pro něj její 

                                                 
18

 Matka je v jeho raných textech často přítomným motivem. A některé obrazy, v nichž se vyskytuje, zvláště 

v Rudém Havranovi a první části Nového dona Quijota, mají silně autobiografický charakter a zachycují 

okamžiky z básníkova dětství i z matčiny postupující nemoci. Například: „Včera matka plakala a modlila se 

za bratra“(KOLÁŘ 2009: 319)  nebo: „bolí mě hlava / ruce mám suché až drolím z nich šelest / doma matka 

kašle“ (ibid: 131). 
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manžel byl a v němž se otcovský motiv opakuje (dopis představuje koncentrované vyznání 

Kolářova vztahu k Halasovi, proto ho přepisujeme celý):  

 

„Drahá paní, 

František mne naučil psát, sama víte, že jako táta syna, a já nyní neumím pro něho, pro Vás napsat po tolika 

dnech ani slovo. Věřte, prosím Vás, že alespoň nepřestávám na Vás myslet. 

Váš 

Kolář 

2. XI. 49“ (BAUER 2005: 362) 

    

 Halas Kolářovi otevřel cestu k poezii. A jestliže nemůžeme najít jeho přímý odkaz 

v ní, můžeme ho nezprostředkovaně nalézt v Kolářově postoji k životu a v jeho specifickém 

přístupu k lidství, který pak do poezie přechází, stejně jako v pokoře, kterou k poezii 

a k umění vůbec cítí. 

Tento specifický přístup k lidství neboli plebejství, jak projev téhož v oblasti poezie 

podle našeho názoru nazývá Jan Grossman (1964), považujeme za jedno z nejpodstatnějších 

dědictví, které mohl Halas Jiřímu Kolářovi poskytnout. 

Jan Grossman připisuje Kolářovo plebejství ideovému rámci Skupiny 42 a rovněž 

historickým okolnostem a zkušenostem. A charakterizuje ho jako jeden z prostředků 

ke ztvárnění periferie (podobně jako motiv osamocení u Jiřiny Haukové či motiv noci 

u Františka Hudečka), kdy Kolářovo plebejství odkrývá člověka, který „vidí skutečnost 

‚zdola‘“ a s tím i to, že „se uprostřed rušně organizovaného kolektivu propadá 

do barbarství“. (ibid) 

Takto popsané Kolářovo plebejství má tedy své kořeny už před Skupinou 42. Ačkoliv 

se výrazněji projevuje právě ve sbírkách vzniklých v těsném spojení s ní a později, 

je implicitně přítomné již v Křestném listu. Kolářovy básně zdramatizovávají rub skutečnosti 

a převádějí v poezii to, o čem s ním Halas kdysi pouze hovořil, co s ním sdílel a co se v něm 

snažil dále pěstovat. Halas jako otec nevychoval z Koláře jen básníka, ale formoval ho 

zejména lidsky, především svým vlastním morálním příkladem. 

Z těchto kořenů zřejmě vyrůstá i Kolářova pokora a nejistota v tvorbě daná zpočátku 

ostychem a obdivem k autoritě, později „pouhou“ úctou k příteli. Halas o své poezii vždy 

mluvil s velkou nejistotou a nedůvěrou a Kolář, jenž jeho verše obdivoval, tak mohl být 

přímým účastníkem tohoto rozporu. Na jedné straně byl básník se svými neustálými 

pochybami o své tvorbě, na druhé jeho ceněné a obdivované verše. Právě „kvalita nejistá si 

sama sebou“ (CIESLAR 1997: 90) Koláře ovlivňovala. Zapůsobila na něj Halasova pokora 
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k básnění
19

, hluboce se v něm zakořenila a on si byl i ve své tvorbě této pokory stále velmi 

dobře vědom.  

 

* * * 

 

Během čtyřicátých let, po vydání Kolářovy prvotiny, korespondence mezi oběma autory 

ubývá. Nelze ovšem říci, že by se vzájemně odcizili. Spíše se Halasovi podařilo, 

oč od počátku usiloval. Seznámil Koláře i s dalšími pražskými umělci, zejména s Jindřichem 

Chalupeckým, budoucím teoretikem Skupiny 42, který v následujících letech nad Kolářem 

„převzal patronát“ a pomohl mu zapojit se do pražského kulturního života. Kontakt mezi 

Halasem a Kolářem se tak neporušil, jen množství písemných dokladů slábne. - Důvody 

pro to mohou být různé: Kolářovy častější návštěvy v Praze (po skončení války se tam 

dokonce přestěhoval), při nichž se vyřídí vše potřebné, zdárné dokončení příprav na vydání 

Křestného listu či později Halasova postupující nemoc. 

Přátelství vzniklé roku 1940 nad Kolářovými prvními verši vydáním sbírky tedy 

neskončilo. Kolář nadále chodil za Halasem na návštěvy, byl-li Halas v Praze, stýkal se s ním 

vřele až do jeho smrti a jeho rodinu a odkaz ani potom neopustil.
20

 

                                                 
19

 Tu popisuje i v Očitém svědkovi ve svých vzpomínkách na Halase, které vznikly bezprostředně po jeho smrti: 

„Jen ten, kdo jej znal a měl alespoň trochu rád, ví, jak cudně a stydlivě přijímal chvalozpěvy. Jednou mi řekl: 

‚Víte, mně když někdo řekne, že jsem básník, tak se červenám. Nosím v sobě něco, co mně brání se s tím slovem 

chlubit, někdy mu sám nechci ani věřit. Být básníkem, to je pro mne být nanejvýš opravdovým člověkem, 

nesmírně dobrým a prostým. Tím já nejsem.‘“ (KOLÁŘ 1997:262) 
20

 Autorce této práce poskytl krátkou vzpomínku ilustrující Kolářův vztah k Františku Halasovi i básníkův syn, 

František X. Halas (*1937), kterému v době otcovy smrti bylo dvanáct let: „Po otcově smrti se většina jeho 

(zejména literárních a také bázlivých) přátel přestala o naši pozůstalou rodinu zajímat. A ti, kdo před říjnem 

1949 bývali u nás ‚pečení vaření‘, pak po nás ani nevzdychli. Jednou z čestných výjimek tu byl právě Jiří Kolář, 

ten k nám chodil na návštěvy dále, ale měl při tom takovou ‚délicatesse‘, nenapadá mi teď český termín, 

že nechodil sám, ale v doprovodu Jiřího Weila, jiného tatínkova přítele a spisovatele. Oba to činili proto, 

aby nevrhli stín na počestnost vdovy. Dnes to asi může připadat starodávně prudérní, pošetilé, nepochopitelné, 

já si toho nicméně vážím.“ Tutéž vzpomínku, jen v o něco stručnějším záznamu, zachycuje František X. Halas 

také ve vzpomínkové knížce Osudy. (F. X. HALAS 2014: 38) 
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SITUACE POTÉ – vydání Křestného listu a Jindřich Chalupecký 

 

Halasovo postavení mezi mladými začínajícími básníky bylo význačné právě z toho důvodu, 

že nově nabytá přátelství byla celoživotní, Halasova spolupráce s autory však omezená. Halas 

mezi nimi působil jako jakási spojka. Mladé básníky zasvětil, odhalil jejich 

potenciál a „pustil“ je dál. Jejich další vývoj nepouštěl ze zřetele, ale zaujímal v něm již spíše 

pozici pozorovatele. Tutéž úlohu měl i v dalším básnickém vývoji Jiřího Koláře. 

 Již během geneze Křestného listu mu zprostředkovával publikační možnosti 

v periodikách, do kterých tehdy sám přispíval či na ně měl nějaké vazby. Jeho verše posílal 

svým známým a dopomohl mu k otištění básní v Programu D 40, který redigoval Vladimír 

Holan, i v čtvrtletníku Život, do jehož redakčního kruhu patřil Jindřich Chalupecký. To byl 

také zřejmě prvotní impuls k jejich vzájemnému seznámení. Na jaře 1941 posílá Halas 

Chalupeckému Kolářovy aktuální verše.
21

 Chalupeckého tyto básně i autorský přístup 

mladého básníka velmi zaujaly a v následujícím dopise Halase prosí o zprostředkování 

kontaktu, on mu pak zasílá Kolářovu kladenskou adresu. Roli prostředníka různých setkávání 

tak Halas plní dokonale. Dokonce bychom mohli říci, že svým způsobem stojí i u zrodu 

literární části Skupiny 42, neboť kromě Kolářovy adresy zprostředkovává Chalupeckému 

v témže dopise (který je Chalupeckého rukou opatřen datem 5. 3. 1941) i kontakt na Josefa 

Kainara. 

 Halas při propojování autorů postupoval záměrně, ne nahodile, jak by se mohlo 

zdát z vyprávění některých pamětníků i samého Chalupeckého
22

. Jindřich Chalupecký nebyl 

(jen) jediný, kdo měl zájem seznámit se s mladým básníkem z periferie, ale podle Halase byl 

také tím, komu mohl být Kolář svou poetikou vskutku blízký. Halas se s Chalupeckým 

přátelsky stýkal, dobře věděl, jakým směrem se ubírá jeho uvažování o poezii, a proto ho 

s citem sobě vlastním s Kolářem seznámil.
23

 

                                                 
21

 Halas o tom informuje Koláře v nedatovaném dopise patrně ze začátku března1941: „Bude vám psát 

Chalupecký, dal jsem mu nějaké vaše básně (moc se mu líbí) pro čtvrtletník ‚Život‘, vydává ho Umělecká 

beseda. “ 
22

 V úvodu  Příběhu Jiřího Koláře Chalupecký popisuje nejen již zmíněnou nechuť mladých básníků poznat 

proletáře z Kladna, ale i své seznámení s Kolářem: „Byl docela jiný než oni; zdál se jim primitivem. Halase 

to velmi mrzelo, vždyť on sám také byl původem proletář. Přišel tedy za mnou: nechtěl bych se s Kolářem 

seznámit aspoň já?“ (CHALUPECKÝ 1987: 40) Chalupeckého retrospektivní vyprávění podléhá však jisté míře 

autostylizace a rovněž se zdá, že ho na některých místech zrazuje paměť. K deklarovanému seznámení s Jiřím 

Kolářem dochází podle našeho průzkumu vzájemné korespondence až o rok později, než Chalupecký 

v „Příběhu“ uvádí, tj. v roce 1941. Tato informace má pro genezi Křestného listu důležité důsledky. 
23

 Toto vzájemně souladné nastavení Koláře s Chalupeckým považuje také Vladimír Karfík za klíčový moment 

pro Kolářovo další poetické směřování a jejich seznámení za „téměř osudové: Kolář už šel cestou, kterou 

Chalupecký v české poezii hledal.“ (KARFÍK 1994: 7) Osud však měl v tomhle ohledu podle korespondence 

všech tří autorů velkého asistenta právě v osobě Františka Halase. 
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Jindřich Chalupecký se pak stal další a zároveň poslední osobností, jež na mladého 

debutanta tak výrazně zapůsobila a směrovala ho na cestě v jeho raném básnickém vývoji. 

Pro naši práci tak není podstatná jejich pozdější skupinová spolupráce, ale fakt, že se 

seznámili ještě před vydáním Kolářovy prvotiny (v březnu 1941), v období jejích závěrečných 

úprav, kterých byl Jindřich Chalupecký spolu s Halasem aktivně účasten (Křestný  list 

vychází v září 1941).  

 

* * * 

 

Kolář si už od počátku své tvorby hledá autoritu. Silnou osobnost, která by ho mohla 

přesvědčit o oprávněnosti jeho veršů, o jejich hodnotě, či ho zbavit neustále přítomné 

nejistoty z tvorby. Z dopisů adresovaných výše zmíněným vzorům literárního světa je zřejmá 

jeho touha po sebepotvrzení, jež mladý básník získává jen v případě ocenění druhými. 

Oslovuje obdivovaného Nezvala, přátelí se s Pekárkem, poté vzhlíží k Halasovi a touží 

po jakémkoli slově uznání, na které vždy s neobyčejnou intenzitou svého mládí reaguje. 

Stejně horlivě se zpočátku chová i k Jindřichu Chalupeckému. 

 K jejich prvnímu kontaktu dochází 9. března 1941. Chalupecký Kolářovi píše téměř 

okamžitě po získání jeho adresy a vyjadřuje mu své sympatie: „Milý pane Koláři, laskavost 

pana Halase mi umožnila, abych si přečetl rukopis Vaší knížky. Bude mít asi nesnadnou 

posici; přál bych Vám i české poesii, abyste tuto posici vydržel…“ A Kolář na toto ve své 

podstatě nekonkrétní, ale uznalé hodnocení se vzrušením odpovídá: „Jsem neobyčejně 

potěšen Vaším dopisem a děkuju Vám za takovou důvěru. […] Kéž bych Vás nezklamal.“ 

Chalupecký ovšem není zvyklý přijímat podobné poklony a Kolářův projev ho zaskočí: 

„A nezlobte se, řeknu-li, že nechci nic udělat pro Vás, jde mi o poesii; a jsem vděčen, že jsou 

tu zrovna Vaše verše. Nechci Vám říkat žádné hezké věci, nejsem na to zařízen, poesie od nás 

nechce slušnost k lidem, ale něco docela jiného; ale nebuďte skromný, když jste si troufal 

takové básně, skromná poesie vypadá docela jinak.“ (14. 3. 1941) 

Kolář tak v osobě Chalupeckého narazil na vskutku tvrdou a hrdou osobnost. 

Chalupecký není tak skromný, ani shovívavý jako Halas, vyjadřuje se přímo a ve svých 

názorech nebere příliš ohledy na ostatní a jejich city. V dopise se stylizuje do role obránce 

poezie jako takové. Dává najevo, že odmítá podobné projevy úcty a že Kolářova osoba je 

pro něj v debatě o poezii vedlejší. Důležité jsou jeho verše. 

Zároveň s tím však upozorňuje na výrazný rys Kolářova díla: všímá si jeho 

neskromnosti v poezii. Troufalosti velkých věcí, experimentu a nového přístupu k jazyku. 
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To je stopa, kterou pak nalezneme v celém jeho díle. Ačkoli Kolář k poezii přistupuje vždy 

s úctou a pokorou opatrného tvůrce, troufá si velkých věcí. A Chalupecký toto tehdy ještě 

skrývané (či jen imanentně přítomné) kolářovské gesto s nenadálou samozřejmostí od počátku 

prohlíží a oceňuje. 

 Konstelace osobností kolem Koláře se tak pomalu proměňuje. Halas po vydání 

Křestného listu ustupuje do pozadí a Jindřich Chalupecký uvádí Koláře mezi své známé, 

budoucí členy Skupiny 42. Stávají se z nich blízcí přátelé a zůstávají v úzkém kontaktu. 

Od podzimu 1941 pak nabývají jejich vzájemné dopisy i pražské schůzky na intenzitě. 

Při nich Chalupecký s Kolářem probírá své estetické postoje a názory na umění a zcela jistě 

tím přispívá ke změně jeho poetické orientace. 

Zvnějšku se zdají být vztahy, které si Kolář k oběma (k Halasovi i k Chalupeckému) 

buduje, obdobné, nicméně jejich podstata je výrazně odlišná. Halas byl pro Koláře především 

tolik potřebným obráncem, pomohl mu k získání určité básnické sebedůvěry i k vydání první 

knížky. Jejich vztah byl spíše otcovský, předpokládající určitou hierarchii. 

 Naproti tomu Chalupecký byl Kolářův vrstevník (*1910), byli si věkově blízcí a Kolář 

se ho přes počáteční nevýslovnou úctu nakonec tolik neostýchal jako Halase, mnohdy 

ho dokonce používal jako prostředníka.
24

 A pokud bychom se drželi v intencích rodinných 

vztahů, byl Chalupecký pro Koláře spíše jako starší bratr. Není mu obráncem či starostlivým 

opatrovníkem, ale spíše aktivním pomocníkem, a je v tomto vztahu dominantní. Konkretizuje 

mu teoretické maximy poezie a v následujících letech s ním na jeho básnických textech 

vskutku úzce spolupracuje.
25

 Kolář ho často v dopisech explicitně žádá o konkrétní radu, 

podruhé mu Chalupecký dává po přečtení další zásilky veršů pokyny sám. Často jde 

o problematické verše, kompozici a u Ód a variací dokonce i o výběr titulu. Takovou roli 

Halas u Koláře nikdy nezastával a ani nepřijal. Přichází až s novým přátelstvím a dalším 

obdobím Kolářovy tvorby. Ta se nese v duchu skupinového umění, v němž se činnosti 

básnické, výtvarné i teoretické propojují jak na makroúrovni (výstavy, básnické knihy 

s obrazovým doprovodem apod.), tak na úrovni jednoho textu. 

Jak jsme již řekli, tímto novým obdobím Halasovo přátelství s Kolářem nekončí, 

jen se přelévá do ryze soukromé sféry jejich životů. A přestože si Halas na své pozici 

vzdáleného pozorovatele zakládal, přišlo mu v době vznikání Skupiny 42 občas líto, 

že již není přímou součástí Chalupeckého a Kolářovy společnosti. „Někdy jsem trošku 

                                                 
24

 „Prosím Vás, pozvete mi do Prahy. Stydím se hned po prázdninách obtěžovat p. Halase a bojím se tam 

vypravit na prázdno,“ píše Kolář Chalupeckému 17. 9. 1941. To je v době, kdy s Halasem již téměř dva roky 

svou knížku připravuje a kdy mu zrovna vychází. 
25

 Přímé návrhy změn obsahují například Chalupeckého dopisy ze 7. 4. 1943, ze 17. 5. a z 20. 5. 1944, tj. z doby, 

kdy Kolář pracuje na rozsáhlých básních z Ód a variací (např. Mosty a Svědek). 
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závistivě koukal v tu stranu Vašich schůzek, ale pak zas nebyla vůle zaklepat atd.,“ píše 

Chalupeckému v září 1942 (HALAS 2001: 202). 
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PRVNÍ ČASOPISECKY PUBLIKOVANÉ BÁSNĚ  

 

V raném období tvorby, tj. od počátku Kolářova psaní až do období kolem Křestného listu, 

vycházejí Kolářovi, nakolik je nám známo, časopisecky pouze čtyři básně: Kladenská noc 

(červen 1938), Ten klaun, Otevři! Země (obě květen 1940) a Sedm let (jaro 1942). Báseň 

Kladenská noc a Sedm let existuje rovněž v rukopisné verzi v Novém donu Quijotovi, 

pro další dvě básně se nám rukopisná podoba dohledat nepodařila. 

 

Kladenská noc 

 

Nejstarší báseň Kladenskou noc Kolář publikuje v druhém čísle třetího ročníku čtvrtletníku 

U Blok, jak bylo řečeno již v souvislosti s Václavem Pekárkem
26

, a nalezneme 

ji na straně 130: 

1 Trhal jsem růže těžních věží 

 Verše pročesával komínů hřebenem 

Měsíc je špatný hrobař 

Kvočna sirény již svolala světlušky 

5 Oblaků magnet továrny překřtěn na ohňostroj, 

Když rovník vysázel dostatek kopretin na vrávorající divan večera 

Dělníci převrhli s haldy pomeranč 

A nebe vykvetlo v muchomůrku 

Na varhany štól noc se rozehrála 

 

10 Mléčnou drahou dolů a hutí jsem bloudil v snách 

Oráč napínal struny na harfu mých polí 

Měsíc je špatný hrobař 

Lampář Den s modrýma očima přišel 

Z nevlídných kolem jiřiny vysoké pece 

15 Z čarovných ňader komínů klesla halucinace, 

Orloj předjaří proměnil laternu noci v ozonové umyvadlo revoluce 

Z palety života si namočila dobro 

Pod sluníčkem fantasie myslím na matku 

 

Tato báseň je také součástí sbírky Nový don Quijote, která v době otištění básně 

nebyla ještě dokončena, a otevírá v ní zmíněný kladenský cyklus. Časopisecké znění (č) se 

od rukopisné verze (r) liší. Změny jsou patrné zejména v grafické podobě básně. Strofické 

členění není tak čistě systematické, v rukopisné verzi je báseň rozdělena na pět strof o třech, 

šesti, třech a pěti verších, přičemž poslední strofu tvoří verš jediný. Dále je 3. a 12. verš 

odsazen od kraje stránky. Co se týče změn ostatních, jsou dílčí a zejména pravopisné 

(př. s haldy č > z haldy r, štól č > štol r, kolem č > kolen r). Původce těchto změn nelze určit. 

                                                 
26

 Za Kladenskou nocí dokonce bezprostředně následuje Pekárkova báseň Mír, která ústí v revoluční poselství: 

„Vlň se země kolébko zaslíbená / práci a vítězství našich snů / krví dělníků vykoupená / obloha jasná příštích 

dnů.“ 
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Jako markantní hodnotíme změny v interpunkci v 5. (ohňostroj, č > ohňostroj r) a 15. verši 

(halucinace, č > halucinace r), interpunkce totiž u Koláře v tomto období zcela chybí. 

Považujeme ji tedy za následně vloženou redakcí časopisu
27

. 

 V sekundární literatuře se Kladenskou nocí jako Kolářovým publikačním počátkem 

zabývají pouze Miroslav Červenka (1991 [1989]) a Marie Langerová (1998) 

a oba ji usouvztažňují již s následnou poetikou Křestného listu. Všímají si na ní střetu 

přírodního a uměle vytvořeného (ne)lidského světa a metaforiky, kterou s sebou tento postup 

přináší.
28

 I když máme oproti oběma interpretům výhodu nového kontextu a tato báseň 

pro nás nepředstavuje prvopočátek, nýbrž mezikrok (což nám umožnuje vztáhnout 

se k oběma krajním bodům tohoto období – k pozůstatkům surrealistických obrazů s vlivy 

proletářství i k poetice Křestného listu), autorům se i bez nově nalezených pramenů podařilo 

dotknout základních rysů básně i kolářovské rané poetiky. 

Langerová si kromě metaforiky, příbuzné Kolářovu debutu, všímá i proletářské linie 

jeho poezie. Srovnává ji s přístupem Neumanna a Seiferta a vyzdvihuje na ní autorův důraz 

na předmětnou přítomnost. Kolář podle ní ani jako proletář nehledí do budoucnosti, ke které 

se vztahují jiní básníci téhož zaměření. Nevzývá vize ani neopěvuje to, k čemu (ještě) 

nedošlo. Přítomnost tak považuje za rys, který do Kolářovy poezie přichází skrze proletářskou 

poezii. 

Souvislost mezi Kolářovým proletářstvím, lépe řečeno jeho výrazem proletářské 

poezie, a časovým rysem jeho poezie ve smyslu evokace přítomného dění by umožnila 

ukotvit již raného Koláře do bezprostředního vztahu s jedním ze základních prvků jeho 

deníkové a další tvorby vůbec. Ovšem s ohledem na množství dalších „proletářsky“ laděných 

básní Nového dona Quijota Kolářovu proletářství důraz na přítomnost připisovat nelze. Další 

verše, respektive části kladenského cyklu, se takové interpretaci vzpírají. Celý cyklus navíc 

umocňuje bezpochyby futuristická a proletářsky revolučním gradace: „A po vás trůny veta / 

Můj syn bude kovkop“ (KOLÁŘ 2009: 357). 

Na druhou stranu nelze popřít, že je důraz na přítomnost v Kladenské noci i v jiných 

juveniliích výrazně obsažen. V přítomné básni se realizuje především odkazy k místu bydliště 

mladého básníka, k průmyslovému městu (těžní věže, továrna, doly, vysoké pece, halda), 

                                                 
27

 A i v celkovém ohledu soudíme, že změny byly způsobeny spíše následnými zásahy redakce do textu 

než záměrem autora, toto tvrzení je však pouze naší domněnkou, přímé doklady pro ně nemáme. 
28

 Srov: „Už zde se prolíná městská (přímé významy) a přírodní (metaforické významy) oblast, ale není ještě 

stopy po mluvních městských kolokvialismech.“ (ČERVENKA 1991 [1989]: 185) Langerová vnímá tento střet 

převážně na úrovni atribuce jmen (1998:40): „Práce s podobností je komplikována především tím, že využívá 

taková konkréta, která svým úzkým významovým rejstříkem mohou navazovat jen velmi omezenou řadu vztahů. 

[…] V neustálých srážkách dvou světů, přírody a města, se však tyto podobnosti a přilehlosti teprve hledají…“ 
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a emotivním projevem obav o nemocnou matku či vzpomínkou na ni. Motivovanost tohoto 

jevu je však podle našeho názoru jiná. Časový rys Kolářovy poezie ve smyslu evokace 

přítomného dění nemá svou příčinu v proletářství, které básník záhy opouští, ale v potřebě 

vypovídat a svědčit o světě kolem. Tato potřeba provází Koláře od počátků a po celou dobu 

jeho psaní (v básních evokuje přítomný moment, viz: „Pod slunečníkem fantazie myslím 

na matku“, aktuální prožitek či událost, která je součástí jeho života i umění), a stává se 

tak organickou a osobitou součástí jeho stálého básnického repertoáru. Neprojevuje se jen 

v denících, ale vskutku již v jeho „tvůrčí prehistorii“ například v (auto)biografických pasážích 

Nového dona Quijota, v tendenci datovat básně, v aluzích na  soudobé kulturní či politické 

události nebo v rétorickém charakteru jeho veršů. 

Další argument sekundární literatury založený na Kolářově první otištěné básni, 

který se z dnešního pohledu jeví jako problematický, či dokonce neplatný, je Červenkův 

zamítavý postoj k surrealistickým kořenům autora.
29

 Červenka se o surrealismu u Koláře 

ve své jinak vyčerpávající studii zmiňuje jen lakonicky a považuje ho za nedoložitelný. 

V  básni Kladenská noc komentuje několik surrealistických obrazů (např. „Orloj předjaří 

proměnil laternu noci v ozonové umyvadlo revoluce“), na nichž dokládá Kolářovo ovlivnění 

tehdejším uměleckým ovzduším a hodnotí je jako „obecně avantgardní nebo bretonovský 

povlak“, který však ještě Kolářův surrealismus nedokazuje. Toto stanovisko jsme ovšem již 

šíře popsali v souvislosti s Kolářovými juvenilními texty a sem ho zařazujeme pouze 

pro úplnost diskuse nad první publikovanou básní
30

. 

  

                                                 
29

 Viz pozn. 1. 
30

 Více se interpretací této básně zabývat nebudeme, neboť je svou poetikou příbuzná s ostatními básněmi 

rukopisu Nový don Quijote, kterému jsme se podrobně věnovali v předchozí kapitole. 
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Ten klaun a Otevři! Země 

 

Ten klaun a Otevři! Země vyšly Kolářovi téměř až o dva roky později než Kladenská noc, 

7. května 1940 v Programu D 40 (v sedmém čísle sedmého ročníku) na straně 139: 

 
Ten klaun  

 

Jen kadlubem vždy buď má básni 

Ó kéž – 

 

Komory srdce v pastoušku změní 

Na výměnek tam dají Klekánici 

 

Jahelníku hutí vnutí kolena 

 

Do klíčového háje vlasů 

Pošlou širočiny hrát: na pana doktora 

 

Odloženým dětem očí stačí lístky na slzy 

 

Z hrobečků pivoněk ňader 

kulomet vystrnadil slavíka 

Ó kéž ten klaun jenž proskakuje hořící kruh rána 

Tak nejsnáz na buben ti dají křestní list 

 

Jen kadlubem má ženo 

 

Otevři! Země 

 

K bramborce smutků snědl jsem sochu tvou mé jaro 

Jaro? 

Čas přeřekl se Bubáku 

Když vavřín s hlavy předem spásal 

A mozol pálil v erb 

 

Čas přeřekl se a přeříkává zas 

 

Zas nežli by verši dechl do dlaní 

Namlouvá ptákům ekrasit 

A květům dohazuje granát 

 

Zas nežli by smekl před houslemi 

Z ocele vodníky rodí 

Po lesích staví ježibaby 

 

Zas – 

 

Skřivani závěsů 

Otevři náruč Země! 

 

K jejich vydání dopomohl Kolářovi František Halas, který je na jaře 1940 poslal 

Holanovi a Koláře o tom informoval v dopise: „Budete mít dvě básně v Programu 40. Dá je 

tam Holan!“
31

 Otisky v časopise jsou také jedinými verzemi básní, které se zachovaly. Jiné 

textové předlohy jsou nedohledatelné. Jelikož však básně předal Holanovi František Halas, 

jde zřejmě o texty, které Kolář průběžně psal a postupně Halasovi zasílal od počátku téhož 

roku. Ten klaun a Otevři! Země tak představují mezistupeň mezi uzavřeným cyklem Nového 

dona Quijota a Křestným listem (do něhož zařazeny nebyly) a zaznamenávají přechod 

od poetiky nadreálné a proletářské k poetice nové, lépe řečeno k té právě se tvořící, která je 

silně ovlivněna soudobými událostmi. 

                                                 
31

 O tom, že jejich spolupráce neměla být jednorázová, svědčí i Holanova pozdější odpověď na Kolářův dopis. 

Mladý básník v něm děkoval za publikování svých básní a Holan se mu v replice z 12. listopadu 1940 svěřuje se 

svým záměrem:  

„Vážený pane, 

děkuji Vám za milý dopis. Už jsem se chystal otisknout některou z Vašich dalších básní - ale byl jsem nucen 

zříci se místa v Programu. A tak z toho nic není. 

Nijak jste se mi nemusil zvlášť omlouvat. Jsem rád, že Vám to tenkrát způsobilo potěšení. 

A pozdravuji Vás. 

   Vladimír Holan“ 

 Z korespondence s Halasem je dále patrné, že se Kolář s Holanem osobně neznal přinejmenším do Vánoc 1940, 

kdy o něm Halasovi píše: „…chtěl bych se s ním seznámit, ne seznámit, poklonit se jemu“.  
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Na rozdíl od jiných básní z tohoto „prehistorického“ období, které máme k dispozici 

v časopiseckých verzích, mají tyto dvě skutečně silně aktualizující a naléhavý charakter a řadí 

se tak mezi časové verše. Zpředmětňují dobu svého vzniku, nikoli z ideologicky-estetického 

hlediska ve smyslu avantgardních výzev, stylizace či patosu, který Kolářovy první verše jistě 

nepostrádají, ale tíživým zakoušením reality. Vyrůstají z pocitu ohrožení, z dopadu válečné 

hrozby a z konfrontace s násilím, které s sebou současná situace přináší a které je v básních 

zjevně přítomno.  

 Přes toto společné jádro nepůsobí obě básně na první pohled tímtéž dojmem. To je 

také pravděpodobný důvod, proč Miroslav Červenka (1991 [1989]), který zatím podal 

nejucelenější interpretaci Kolářovy rané poetiky a jeho prvních časopisecky vydaných básní, 

ve své studii analyzuje pouze druhou z nich, Otevři! Země. Kolářovské rané období vykládá 

jako období výsostně inspirované Halasem (nejen na základě pohádkových motivů a lidové 

frazeologie) a jako možná se mu jeví i poetologická příbuznost s Richardem Weinerem
32

 

(v souvislosti s jeho uměleckým postupem polidšťování přírody). Nicméně první báseň 

z Programu by mu tuto interpretaci mohla problematizovat či nabourávat svým stále ještě 

surreálným, respektive avantgardním podkladem.  

Stýká se v ní totiž několik rovin a některé jsou stále ještě ovlivněné předchozí 

perspektivou. Ten klaun už svým titulem odkazuje k avantgardní tradici.
33

 Motiv klauna 

vyvolává dojem hravosti, zábavy, nových forem umění a vytváří kontrast s žitou válečnou 

skutečností, kde „kulomet vystrnadil slavíka“. Zároveň však obsahuje i vrstvu hlubší 

a v literární tradici zavedenější: představu klauna jakožto šaška, blázna, jehož nebere nikdo 

vážně, a může si proto dovolit prohlašovat i v těžkých chvílích pravdu, aniž by za ni byl 

potrestán. A tato interpretační cesta by nás mohla zavést zpět k poezii Františka Halase, který 

přestože užívá jiné básnické prostředky, vyvolává ve svých básních tutéž ohroženou, 

ale pravdomluvnou skutečnost. Na avantgardu či surrealismus ovšem odkazují i jiné postupy: 

například paralela mezi poezií a ženou (již Kolář několikrát zhodnotil v Rudém Havranovi) 

či metapoetická apostrofa básně spojená se vzrušeným rozkazem: „Jen kadlubem vždy buď 

má básni“, evokující představu experimentu, v němž měla avantgarda zálibu, nebo dále motiv 

nádoby, formy, která ještě není zaplněna obsahem či ho ztratila a jež nás může dovést 

až k představě prázdna, zmaru a ztráty. 

                                                 
32

 Z korespondence je však zřejmé, že Kolář v tomto stadiu své tvorby Weinera zcela jistě ještě neznal. Seznámil 

se s ním až později, zřejmě až v souvislosti s prací Jindřicha Chalupeckého. 
33

 Motiv klauna i s jeho typickými cirkusovými atributy (aréna, kruh) použil Kolář již v Rudém havranovi 

(KOLÁŘ 2009: 143). 
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Veškeré tyto pro avantgardu typické motivy, jež jsou v básni obsaženy na malém 

prostoru třinácti veršů, tak působí nejednoznačně a jinotajně, a proto je i intepretace celé 

básně bez jakéhokoli kontextu složitá. Zdá se totiž, že Kolářova poetika se proměňuje 

postupně stejně jako rejstřík jeho pojmenování a Ten klaun představuje důležitý moment této 

transformace, kdy Kolář stojící v soumraku avantgardy či na samé hraně jejího konce sesbírá 

pozůstatky její (i své původní) poetiky a zatíží je novými souvislostmi. 

V tomto vztahu je pak třeba tento text také vykládat. Báseň působí „dvojitě“, jako by 

byla vydlabaná a znovu naplněná. Původní vrstva staré poetiky nyní představuje pouhou 

(avantgardní) formu, kterou drží jak motivicky, tak rétoricky první dva a poslední tři verše 

(„Jen kadlubem vždy buď má básni / Ó kéž – […] Ó kéž ten klaun jenž proskakuje hořící 

kruh rána / Tak nejsnáz na buben ti dají křestní list / Jen kadlubem má ženo“). A tato forma je 

znovu naplněna novým obsahem – zvrácenou skutečností
34

. Do popředí vystupuje lyrický 

subjekt a oslovuje báseň, rozkazuje jí, nařizuje jí formu, která jí ale už nesedí, je spíše 

fragmentem a odchlipuje se od obsahu. Nedokáže ho držet vlastní silou, a tak se vrstvy 

rozdělují vedví (aby se na závěr zase spojily). Avantgardistická vrstva drží vnějškově báseň 

pohromadě, ale jádro básně ji obsahově přebíjí. Pojímá do sebe těsně přiléhající kontrasty, 

které zde však ještě nejdou do přímé konfrontace, z níž by rostla síla obrazů (jak je tomu 

později například u Ód a variací), ale „pouze“ jeden nahrazuje druhý. Nejde tak o vztah mezi 

kontrasty a jejich střet jako takový, ale o zničující důsledky, který má tato záměna na prostor, 

v němž se odehrává. Srdce je přeměněno na pastoušku, v lese vlasů si hrají surové širočiny 

a kulomet vystrnadil slavíka. Známý a milovaný prostor je znásilněn, destruován a zabydlen 

zlou silou Klekánice. Z této představy pak vyrůstá pointa, jež je opět součástí formy, 

neboť báseň je (jen) forma, médium, které má nést tento děsivý obsah: „Tak nejsnáz na buben 

ti dají křestní list
35

 / Jen kadlubem má ženo.“ Paralelní oslovení z počátku básně je 

transformováno, nyní lyrický subjekt oslovuje přímo ženu, metaforickou formu, nositelku 

plodnosti, nového života, kterou si ale kdosi vzal násilím. Vlasy, oči, ňadra, všechny atributy 

ženy byly pošlapány a lyrický subjekt v závěru střídá imperativ za (pouhé) konstatování 

hrůzné reality: „Jen kadlubem má ženo.“ 

 

*** 

                                                 
34

 Surrealismus se vyčerpal. I u Koláře zaniklo estetické puzení zkoumat nadreálno, když veškerý sen byl 

překonán hrůznou realitou. 
35

 Tomuto slovnímu spojení „křestní list“ je třeba věnovat stručnou poznámku. Je součástí obrazu zvěstujícího 

příchod předem poznamenaného života a ve veškeré dostupné předcházející Kolářově poezii je to jeho jediný 

výskyt (forma „křestný list“ přítomná v titulu prvotiny se nevyskytuje vůbec). Proto se nám tento obraz i forma 

slova zdají být předzvěstí titulu či jeho inspirací. 



36 

 

Druhá báseň již takové prvky odkazující explicitně k avantgardě neobsahuje. Je průhlednější 

a celkově dobově dráždivější, či přinejmenším se zdá, že by mohla být v době protektorátu 

nepohodlná, přesto ji v roce 1940 cenzura
36

 ještě povolila a báseň Otevři! Země mohla vyjít. 

Obě básně mají stejné emocionální podloží, odkazují k soudobé hořké situaci a děsu, 

který ještě nekončí. Kulomet již vystrnadil slavíka, ale Klekánici na výměnek teprve dají, 

a stejně tak Čas z druhé básně se již v minulosti přeřekl a přeříkává se zas. Nemá zde funkci 

absolutní ve smyslu nekonečného bytí a věčnosti, ale naopak je tím, co je teď.
37

 To on, Čas, je 

činitel všeho současného: „Čas přeřekl se a přeříkává zas / Zas nežli by verši dechl do dlaní / 

Namlouvá ptákům ekrasit / A květům dohazuje granát / Zas nežli by smekl před houslemi / 

Z ocele vodníky rodí / Po lesích staví ježibaby.“ Ničí dění typického jara a je i původcem 

veškerého násilí. Znásilňuje typické atributy jara, ptáky a květiny, a tentokrát se děje násilí 

nejen fyzicky („Z ocele vodníky rodí / Po lesích staví ježibaby“), ale i verbálně. Čas není 

„poetický“ a už vůbec nezpívá jarně, ale manipuluje, dohazuje a namlouvá. Kazí řeč jara 

vůbec, když nechce oživit jarní poezii a „vdechnout verši do dlaní“. Takto vytvořenou 

průrvou v poezii se pak do básně dostávají nepoetické lexikální prostředky 

odkazující explicitně k válečné a každodenní skutečnosti (ekrazit, granát). 

 K té odkazuje i titul básně, jenž následně rezonuje v závěru naléhavou exklamací 

či prosbou, kdy lyrický subjekt zvolává: „Otevři náruč Země! – “ A doufá v její ochranu 

a pomoc. Gradace v pointě básně a její souvislost s titulem nás pak vede k lákavé hypotéze, 

že původně mohl titul básně být totožný s posledním veršem
38

, avšak z cenzurních důvodů 

byl autorem či dalšími osobami pozměněn. 

 Posledním výrazným rysem, jenž je třeba v souvislosti s oběma básněmi zmínit, 

je zvolený slovesný materiál, kde kromě „nepoetických“ slov dominují dvě vrstvy: lidová 

frazeologie s pohádkovými bytostmi (Klekánice, Bubák, vodník, ježibaba) a přírodní motivy 

(háj, pivoňky, slavík, brambůrka, ptáci, květy, les, skřivan). Samy výrazové prostředky by tak 

odkazovaly k pohádkovému a idylickému venkovskému světu, jsou však záměrně 

konfrontovány s neidylickým prostředím (slavík-kulomet) nebo vybrány z pohádkového 

repertoáru tak, aby představovaly jeho negativní část. V propojení všech uvedených vrstev 

pak poselství ohrožení propuká naplno. 

Kolářovo ovlivnění válečnou situací je v těchto básních zcela evidentní, stejně jako 

inspirace Františkem Halasem. Miroslav Červenka nadto na základě Kolářova dopisu 

vyvozuje přímou souvislost mezi těmito jeho dvěma básněmi a Halasovými Časy (vyšly 

                                                 
36

 Benevolence cenzury byla nevyzpytatelná a často překvapila i samotné autory. Viz níže u Křestného listu. 
37

 Na tento rys upozorňuje první Červenka (1991 [1989]). 
38

 Jak je tomu v druhé části Křestného listu, kdy je jako titul pro jednotlivé básně použit některý z jejich veršů. 
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na podzim roku 1939), v nichž vidí přímý inspirační zdroj, stejně jako v básni 1940, 

která byla poprvé publikována 10. dubna 1940 v třetím čísle třetího ročníku Kritického 

měsíčníku na straně 107 a 108 a později přešla do Halasovy sbírky Ladění pod titulem 

Hrejme dále.
39

 Červenka to odůvodňuje příbuzností uměleckých postupů i Kolářovým 

nadšeným dopisem z 21. 3. 1941:  

„Drahý pane  

Obdržel jsem od Vás knihy. Vím, že si nepřejete díků, ale nemohu mlčet, neboť čím dále tím více si 

přeji, abych Vás nikdy neztratil. 

Zvláště nyní. 

Nyní, kdy chápu, nyní, kdy sám pociťuji úžasnou odysseiu citu Vašich Časů prohnětlých vztýčeným 

ukazováčkem Vaší básně: ‚1940‘. 

 

Váš přející si opětného stisku Vaší ruky 

  Kolář 

 Kladno 21. 3. 40“ 

 

 I my jsme přesvědčeni o nesporné poetické základně Koláře, již čerpá z Františka 

Halase, na bázi vlastního výzkumu a veškerého současně dostupného materiálu z daného 

období se však tento přímý vztah s Časy zdráháme vyslovit.
40

 

 Navíc příbuznost mezi uměleckými prostředky a motivy u Koláře a Halase jde spíše 

skrze poetické jádro jejich veršů, básnickou výpověď, jež se však nerealizuje stejným 

jazykem, ale vyvolává tentýž pocit, který u Koláře ještě graduje. Využití týchž básnických 

figur není tak přímočaré – Červenka za všechny doklady uvádí využití personifikovaného 

„času“ v Otevři! Země 
41

. Pokud se ale podíváme i na další postupy, souvislost není v prosté 

nápodobě. Kolář si halasovské podněty po svém upravuje. Přebírá pohádkové a přírodní 

motivy a uvádí je do jiného poetického světa. Halas využívá všechny pohádkové motivy 

k navození idyly, kde dobro zvítězí nad zlem, a evokuje tak budoucí šťastný pocit a naději 

                                                 
39

 Pokládám takřka za nepochybné, že uvedené dvě básně z Programu D 40 jsou výsledkem prvního okouzlení 

mladého básníka Halasovými Časy.“ A dále: „Jak svědčí Kolářův dopis Halasovi (21. 3. 40), seznámil se autor 

s nedávno vydaným dílem někdy v březnu 1940 a reagoval na ně s krajním vzrušením.“ 

(ČERVENKA 1991 [1989]: 145) 
40

 Zmíněný Kolářův dopis skutečně vyjadřuje jeho nadšení nad Časy. Přesto se nám toto spojení zdá příliš 

hypotetické, na základě poetiky a lexikálních prostředků bychom mohli stejně dobře spojit tyto Kolářovy básně 

s Naší paní Boženou Němcovou, která vyšla později v únoru 1940 v těsnějším časovém rozmezí s Kolářovými 

básněmi. A pochybnosti do Červenkova výkladu vnáší i další okolnosti: 

1.  Ačkoli je dopis, v němž Halas píše Kolářovi o básních v Programu D 40 nedatovaný, podle našeho 

čtení je Kolářův dopis z 21. 3. jeho bezprostřední replikou, neboť Halasovi děkuje a potvrzuje přijetí 

zásilky knih, na niž se Halas v předchozím dopisu ptá, a v němž děkuje za zaslání nových veršů. Časy 

jistě Koláře velmi zasáhly, ale přesto podle našeho názoru z chronologie korespondence vyplývá, že tou 

dobou, kdy Kolář píše citovaný dopis, měl již Halas jeho verše, které posílal Holanovi do Programu, 

u sebe. 

2. Báseň 1940 byla publikována pod tímto titulem až později po napsání dopisu z 21. března, a to 

10. dubna. To by znamenalo, že ji Kolář četl buď přímo od Halase v předstihu, nebo že své básně psal 

až v dubnu a měl na jejich odeslání Halasovi nebo redakci Programu zhruba tak dva týdny. 
41

 V problematizaci situace kolem citovaného dopisu nám nejde o zamítnutí vlivu Časů na zmíněné dvě básně 

vůbec, ale pouze o rozšíření kontextu na celou soudobou Halasovu poezii (Časy, Naše paní Božena Němcová 

a soudobé časopisecky vydávané básně). 
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v tíživé současnosti. Aby k tomuto mohlo dojít, musí být v básni přítomny oba póly – dobro 

(Smolíček pacholíček, Popelka, Sněhurka) i zlo (hejkal, jezinky, drak).  Kolář naopak 

aktualizuje jen záporné figury vyvolávající soudobý pocit ohrožení. Také rostlinné motivy 

vytrhává z Halasova poklidného venkova a staví je v konfrontaci s civilizací v té nejsurovější 

podobě (ekrazit, granát). Kolář říká věci skrze báseň otevřeně, neodvrací pohled od strastí 

k lepším časům minulosti či budoucím nadějím. A rovněž není melodický, neužívá zde 

vázaný verš jako Halas, který se k němu a k melodičnosti v tomto kritickém období navrací. 

Zde je tedy největší posun na závěr: Kolářovy básně v Programu D 40 na rozdíl 

od Halasovy soudobé poezie nepřinášejí explicitní naději a neevokují idylu, nesou spíše trpké 

poselství, že před skutečností není kam uniknout.  
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Sedm let 

 

Poslední časopisecká báseň spadající do raného Kolářova vývoje a období Křestného listu nás 

v chronologii zavádí více jak půl roku za jeho vydání. Vychází na jaře 1942 v druhém čísle 

sedmnáctého ročníku revue Umělecké besedy Život na straně 103 a představuje jeden 

z významných důkazů o přepracování starého básnického materiálu (původní verze básně 

je součástí druhé části Nového dona Quijota) v souladu s autorovým novým básnickým 

směřováním, jež dal najevo právě veřejným vydáním tohoto přepracovaného díla. 

Důležitý je rovněž kontext, v kterém nakonec Kolářovy verše vycházejí. Toto číslo 

Života je první, v němž je Jindřich Chalupecký uveden jako člen redakční rady a zřejmě měl 

velký vliv i na jeho kompozici. Obsah čísla má téměř charakter kolektivního uměleckého 

vystoupení. Báseň Sedm let je v těsném sousedství Chalupeckého programového textu 

Generace (v jeho záhlaví) a v blízkém okolí se nachází i práce dalších budoucích členů 

Skupiny 42: reprodukce oleje Zátiší s polní výhní (1940) Františka Grosse (na protější straně) 

a báseň Josefa Kainara Varhaník (otištěna později ve sbírce Osudy), která bezprostředně 

předchází tu Kolářovu. 

Původní záměr otisknout Kolářovy verše v Životě je ale starší než příprava tohoto 

čísla. Už na začátku března 1941 Halas Kolářovi píše, že předal jeho básně Chalupeckému 

(viz poznámku 21) a Chalupecký si z nich do Života nějaké vybral. A v prvním dopise, 

který pak zasílá Kolářovi Chalupecký (9. 3. 1941) a jehož část jsme již citovali, mu rovněž 

svůj úmysl verše vydat potvrzuje: „Rád bych otiskl ve sborníku Život, jehož část má být 

věnována mladému umění, dvě z Vašich básní: onu počínající ‚Povídám stará ta holka se nám 

nevdá‘ a onu ‚Zpropadeně Meluzíno‘. Prosím Vás, abyste svolil k této publikaci a laskavě 

udal, pod jakými názvy mají být uveřejněny; obě jsou součástí cyklu a o první ani nevím 

(rukopis, který jsem měl v ruce, nebyl asi úplný), jaký ten cyklus má nadpis.“ Obě zmiňované 

básně se však ještě předtím staly součástí finální podoby Křestného listu. „Zpropadeně 

Meluzíno“ je zařazena jako šestá v úvodním cyklu Přespolní dělník a báseň, 

kterou Chalupecký nazývá podle prvního verše „Povídám stará ta holka se nám nevdá“, přešla 

do druhé části prvotiny pod titulem Balada. Z dopisu je také patrné, jakým způsobem 

Chalupecký chce číslo profilovat (bude věnováno mladému umění) a že si přeje mít v něm 

nové, respektive ještě nepublikované, verše mladých autorů. Proto se s Kolářem na konci 

května 1941 (24. 5.), kdy už je sbírka dohotovena, dohodne na změně: „… Do toho Života – 

když ty vybrané budou v knížce – bude lépe dát některé z těch ostatních – po té malé potřebné 

úpravě (ekrazity atd.)“. 
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Naráží tak pravděpodobně na cenzurní problémy, které by mohla některá slova 

v básních způsobit (měli s tím čerstvou zkušenost kvůli Křestnému listu), a zároveň odkazuje 

na jiné starší básně, které od Koláře zná a které by mohly být využity.
42

 Kolář si nakonec 

ze svých starších rukopisných textů
43

 vybírá autobiografickou báseň Sedm let. 

Pro časopisecké vydání ji však markantně přepracovává a nám se tak stává významným 

zdrojem pro porovnání jeho poetiky datované léty 1936–1938 (r, KOLÁŘ 2009: 345–7) 

a druhé poloviny roku 1941 či začátkem roku 1942 (č), proto uvádíme obě podoby básně: 

 

                                                 
42

 Slovo ekrazit Kolář poprvé použil už v automontáži PAPEŽOVY JATKY, která je součástí Rudého havrana 

(KOLÁŘ 2009: 181). Další jeho výskyt je až v citované básni Otevři! Země, kterou však patrně kvůli její 

předchozí publikaci Chalupecký také otisknout nechce a toto slovo uvádí zřejmě jen jako příklad motivovaný 

obstrukcemi kolem Křestného listu. 
43

 O tom, že Nový don Quijote byl pro Koláře stále živým materiálem pro nové básně, svědčí i další přechody 

veršů či celé básně do Křestného listu, jak je tomu v případě čísla Kladno: to je téměř celé utkáno z veršů 

patřících ve sbírce Nový don Quijote do čtyř různých kontextů. 
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Sedm let (r) 

 

1 Ve vlasech z pentlí umíráčku 

Rejžáky strnišť vydrhnutý soumrak 

Krvácí 

 

Způsobil jsem si smrt již v sedmi letech 

5 Když chtěl jsem polapit modřenku nebes 

A obláčků vatou si vycpat špičky bot 

Jak vypovím tu hrůzu sedmi modlících se krápníků 

Z nich vytesával růže s čelem Tisícího muže 

S očima vínem zbroceného šeříku 

 

10 Způsobil jsem si čaromoc již v sedmi letech 

Když rozepl jsem blůzičku noci 

Zašlápl hlídající včelu 

A ňader jitrocelem ústa obložil k samému čelu 

 

Jak vypovím tu krásu havraních sněženek svých 

 sedmi let 

15 Šesti bílých skřivanů neznajících let 

Sedmé zpívající bělice 

Pro něž Dantem být 

Neznal bych tě Beatrice 

 

Způsobil jsem si bolest již v sedmi letech 

20 Když chtěl jsem koupit si duhu 

Když řeka ovinula kol krku mého paže své stuhu 

 

Bylo mi sedm let když ukradl jsem prsten polárce 

Když poprvé jsem plivl na květinu 

Bych smyl z ní špínu 

25 – Ó – narodil jsem se ve válce 

 

Bylo mi sedm let když vstoupil jsem do učení ke  

    kováři rýmů 

Dodnes nejsem vyučen 

Ve snu spatřil rudou českou zimu 

 

Jak vypovím svou touhu 

30 Matko! 

 

Sedm let (č) 

 

Rejžáky strnišť vydrhnutý soumrak 

Krvácí 

 

Způsobil jsem si smrt již v sedmi letech 

Když chtěl jsem lapit modřenku nebes 

Vatou obláčků vycpat špičky bot 

Jak povím tu hrůzu  

 

Dřevěnko děvenko má spíš 

 

Způsobil jsem si čaromoc již v sedmi letech 

Na kutě zlákal hutě 

Kocábku polibků převrhl z ňader hald 

Zašlápl hledající včelu 

A klína jitrocelem ústa obložil k samému čelu 

Jak povím tu báj 

 

Bylo mi sedm let když ukradl jsem prsten polárce 

Na křtiny mě pozval krkavec 

Bylo mi sedm let když 

Dodnes nejsem vyučen 

Ó narodil jsem se ve válce 

 

Dřevěnko děvenko má spíš 

 

Jak vypovím – – 

Časopisecká verze se od té rukopisné podstatně liší. Báseň je seškrtána víc jak 

o polovinu. Z původní verze o 30 verších jich bylo vypuštěno celkem 16 celých a z dalších tří 

se vytratily jejich podstatné části (verše 7, 26, 29). S vyškrtnutými verši mizí i nános původní 

poetiky: dříve významný motiv revoluce („Ve snu spatřil jsem rudou českou zimu“), motiv 

matky, jehož přítomnost byla vyvolána její nemocí a  úmrtím v době vzniku Kolářových 

prvních veršů, dále motiv poezie („[…] vstoupil jsem do učení ke kováři rýmů“) a v původní 

básni dominantní motiv touhy. Pro další genezi Kolářovy poetiky je rovněž důležité, že jsou 

z básně eliminovány i rostlinné motivy (růže, šeřík, sněženka, květina), jež byly v Křestném 

listu ještě hojně zastoupené. 
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Kromě původních motivů do časopisecké verze nepřechází ani Kolářova předchozí 

nesouvislá rozbíhavost a horečná snaha obsáhnout toho na ploše básně co nejvíce. Odpadá 

množství veršů zpřesňujících obrazy či dokreslujících okolnosti (např. verše 19–21 „Způsobil 

jsem si bolest již v sedmi letech / Když chtěl jsem si koupit duhu / Když řeka ovinulo kol 

krku mého paže své stuhu“ a stejně verše 23–24) a vypuštěna je i explicitní aluze k jiným 

textům (verše 17–18 „Pro něž Dantem být / Neznal bych tě Beatrice“). Se škrty také dochází 

k upuštění od rýmu, časopisecká verze je psána volným veršem. 

Co se týče pozitivních změn (tj. přidaných prvků), autor do časopisecké verze doplnil 

šest veršů, které nemají oporu v rukopise básně. Jedná se z kompozičního hlediska o velmi 

funkční refrén (verš 7 a 19: „Dřevěnko děvenko má spíš“), dále o verše 9–10 „Na kutě zlákal 

hutě / Kocábku polibků převrhl z ňader hald“, z nichž ten druhý Kolář převzal z jiné své 

básně Balada, jež je součástí Nového dona Quijota (KOLÁŘ 2009: 301), a o verše 13 a 15 

(„Jak povím tu báj“ a „Na křtiny mě pozval krkavec“). 

Báseň tak prochází výraznou rekonstrukcí, nejde jen o drobné dílčí lexikální či jiné 

úpravy, ale o celkovou proměnu základu básně i jejího vyznění. Dochází k očištění textu 

od patosu (mizí exklamace „Matko!“), obrazy jsou koncentrovanější a mnohomluvná koheze 

textu držená konektémy „když“ a „a“ se rozkládá, díky tomu také nejsou tak zřetelně určeny 

významové vztahy mezi jednotlivými obrazy a báseň inklinuje k fragmentárnosti. 

Nejvíce dominantní přidanou hodnotou časopisecké verze je posun k prozaizaci 

či mluvnímu charakteru básně. Ten vyjadřuje jednak absence rýmu a jednak nově přidané 

verše: zdvojená apostrofa refrénu, paralelní navracení veršů „Jak povím […]“, respektive 

„Jak vypovím – –“ i následná odmlka v pointě, která tento dojem podtrhuje. Nepřikláníme se 

tak názoru Jakuba Říhy
44

, že by tyto pozitivní změny rozvíjely jen účinek těch negativních 

(tj. exkluzí) a že by byly přítomny jen v náznacích, naopak pokládáme přinejmenším jednu 

z nich (využití mluvního charakteru) i přes její menší uplatnění proti změnám negativním 

za vysoce signifikantní, nejen naznačenou či něco předznamenávající. 

Celkově je poetika básně Sem let oproti juvenilním textům precizovanější 

a originálnější: mezi škrty se zbavila zejména nepůvodních vrstev své poetiky, které byly 

ovlivněny snahou vyrovnat se svým literárním vzorům, a s tím i divoké obraznosti, 

již komentoval už Pekárek, a také dřívějšího těžkopádného patosu. A nastupuje tak novou 

                                                 
44

 Srov.: „Pozitivní změny měly na přestavbě Kolářovy poetiky menší podíl a spíš podporovaly a rozvíjely 

účinek změn negativních, přesto i zde lze určit náznaky nového směřování: antropomorfní obraznost, zobrazení 

komunikace a využití neliterárního jazyka.“ (ŘÍHA 2011: 243) 
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cestu, již v souvislosti s opuštěním přírodních motivů hodnotíme už jako cestu směřující 

k východiskům Skupiny 42. 
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GENEZE KŘESTNÉHO LISTU 

 

Vývoj Kolářovy knižní prvotiny od jejích prvních textů až po oficiální vydání nemůžeme 

dnes ve všech detailech zachytit. Existuje však dostatek pramenů pro to, abychom mohli 

rekonstruovat její směřování a charakterizovat cestu, jakou musel Kolář i jeho verše urazit, 

i faktické a umělecké obtíže, s jakými se přitom musel vyrovnat. 

Pro historické okolnosti vzniku díla je nám základním zdrojem korespondence. Její 

studium je pro interpretaci rané tvorby Jiřího Koláře přínosné ve více ohledech: přehledně 

ilustruje vazby mladého autora ke svým uměleckým vzorům (což jsme se snažili doložit 

v přechozích kapitolách), drží pohromadě kontury debat o jeho poetických začátcích 

a především (a to je pro nás v tuto chvíli podstatné) do vysoké míry zachycuje historické 

okolnosti vzniku jeho první knihy a vlivy, které zasáhly do její konečné podoby. Z tohoto 

období, tj. od podzimu 1939 do podzimu 1941, se dochovalo padesát jedna dopisů, 

které se přímo týkají vydávání sbírky nebo tematizují Kolářovu tehdejší poetiku. Počítáme 

sem Kolářovu vzájemnou korespondenci s Halasem, s Chalupeckým a také tři dopisy, 

jež mladému básníkovi adresoval Kamil Bednář z pozice redaktora Petrova nakladatelství.
45

  

Co v korespondenci z tohoto období naopak nalezneme jen zlomkovitě, je Kolářova 

měnící se poezie. Kolář v těchto letech posílá své básně vždy zvlášť, na jiném listě papíru 

mimo hlavní text dopisu
46

, a jen stěží lze dohledat, jaké verše kdy tvoří či jaké Halasovi 

kdy posílá. Vývoj jeho poetiky tak nemůžeme na základě pouhé korespondence spolehlivě 

zachytit. Proto pro nás výchozím zdrojem pro její výklad zůstávají autorovy původní básnické 

texty. Mezi ně v minulosti patřily dvě základní vrstvy: vydaná knižní prvotina a již citované 

časopisecky publikované básně z období její přípravy. Miroslav Červenka se ve své studii 

První čtyři sbírky Jiřího Koláře z roku 1989 opírá i o další materiál. Z jeho stati vyplývá, 

že měl k dispozici přinejmenším ještě Kolářovy „Netištěné verše z doby Křestného listu“, 

jež jsou pod tímto názvem uloženy v pozůstalosti Jindřicha Chalupeckého,
47

 a následně 

i korespondenci. 

                                                 
45

 Všechny zmíněné dopisy jsou uloženy v Literárním archivu Památníku národního písemnictví v Praze v přijaté 

korespondenci fondů: Jiřina Hauková, Jindřich Chalupecký a Jiří Kolář, nebo v pozůstalosti Františka Halase 

v Moravském zemském muzeu v Brně. 
46

 V období Skupiny verše naopak přesouvá přímo do textu dopisu, explicitně popisuje Chalupeckému, co mu 

činí obtíže, a rozepisuje se o metodách tvorby. Skupinová fáze se tak u Koláře projevuje tendencí ke kooperaci, 

zatímco při vydání prvotiny usiloval spíše o posouzení svých hotových veršů. 
47

 Červenka však ze šesti básní, které takto nadepsaný konvolut obsahuje,  uvádí jen nepojmenovanou báseň 

s incipitem Srdce! hlavní nádraží!. 
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Další dva podstatné prameny, které nadto zahrnujeme do naší práce my, se objevily 

až později a do žádné ucelenější práce o Kolářovi zatím nebyly zařazeny. Jsou jimi básníkovy 

rané texty
48

 nalezené v devadesátých letech minulého století v Nezvalově pozůstalosti 

a Kolářův nikdy nezveřejněný rukopisný básnický cyklus z období Křestného listu. Rukopis 

je soukromým vlastnictvím Kolářova monografisty Vladimíra Karfíka (pracovně jsme 

si ho proto pro náš výklad nazvali „Karfíkův rukopis“), a pokud víme, neexistuje o něm dosud 

žádná sekundární literatura. Považujeme ho tak za nový díl z mozaiky Kolářovy rané poetiky 

a za nové svědectví, jež může osvětlit některé dříve jen naznačené (a spekulativní) otázky – 

mezi ně například patří předpoklad, že básně Křestného listu
49

 pocházejí z různých časových 

vrstev, či otázka, do jaké míry se František Halas a Jindřich Chalupecký účastnili redakce 

na textech samotných. 

S ohledem na množství materiálu (i toho chybějícího) jsme si vědomi, že se snažíme 

analyzovat a seskládat dohromady dílky mozaiky, která již patrně nikdy nebude úplná. Přesto 

si myslíme, že její skládání má smysl. Naším cílem není podat vyčerpávající výklad vývoje 

Kolářova raného díla, ale představit Křestný list v procesu vznikání a zachytit okolnosti, 

jež do jeho geneze zasáhly. K tomu všemu jsou nám uvedené prameny cenným svědectvím 

a jako kamínky z mozaiky nám vydávají místy velmi ostré obrazy, které se nyní pokusíme 

zasadit do nejbližšího okolí. 

 

 

Historické okolnosti geneze díla 

 

Prvotní impuls ke vzniku díla datujeme koncem roku 1939, kdy František Halas zasílá 

Kolářovi kladný ohlas na jeho verše. Posunujeme tak počátek přípravy Křestného listu daleko 

za hranici jara 1941, kterou uvádí Chalupecký, i za hranici léta roku 1940, tj. přibližného roku 

před vydáním díla, o níž mluví ve svém životopise Kolář. Počátek geneze Křestného listu 

pro nás totiž nepředstavuje sebrání básní do knížky (Kolář), ani práce na kompozici sbírky 

(Chalupecký), ale uzavření prvního celku textů, které vydání sbírky předjímalo 

nebo přinejmenším přimělo Františka Halase k podnětu ke spolupráci s mladým kladenským 

básníkem. Za tento první celek textů, které ke konci roku 1939 poslal Kolář Halasovi a jež on 

přívětivě přijímá, považujeme právě nikdy nezveřejněný „Karfíkův rukopis“. Soudíme tak 

na základě úpravy rukopisu i jeho obsahu. 

                                                 
48

 Jim se v dílčích studiích věnují např.: Karfík (2002a [1996]), Říha (2008) a Langerová (2009). 
49

 Srov. Červenka (1991 [1989]: 184). 
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František Halas Jiřího Koláře již jednou (v roce 1937) odmítl, a pokud se Kolář 

k tomuto opětovnému kroku odhodlal a zaslal Halasovi své nové verše, jistě to byly básně 

k tomuto účelu připravené, tzn. ukončené. I svá ostatní (nepublikovaná) díla z té doby Kolář 

uzavíral. Rudého havrana před odesláním Nezvalovi přepsal do strojopisné podoby a i Nový 

don Quijote se zachoval v čistopise s minimem oprav. Usuzujeme proto, že ani Františku 

Halasovi by Kolář neposlal dílo, jež by považoval za nehotové či jehož ukončenost by nedal 

najevo také formální úpravou. Tomu by „Karfíkův rukopis“, který má rovněž charakter 

čistopisu, odpovídal. Jeho texty jsou jen minimálně upravené
50

 a psané zeleným inkoustem 

Kolářovou rukou - stejně jako Nový don Quijote. A rovněž tyto vnější znaky vznik rukopisu 

(respektive zakončení) zasazují mezi Kolářovu druhou juvenilní sbírku (1936–1938) a  konec 

roku 1939, kdy Kolář přestává zelený inkoust používat. Naposledy ho u něj můžeme doložit 

v nedatovaném dopise z konce roku 1939, jenž je bezprostřední replikou na Halasovo kladné 

přijetí, a poté jen ojediněle. Počínaje začátkem roku 1940 Kolář od zeleného inkoustu 

ustupuje, a to jak v korespondenci, tak při psaní básní
51

. 

Rok 1939 jako nejzazší datum ukončení rukopisu potvrzují i další fakta týkající 

se přímo obsahu textu a jeho následného osudu. „Karfíkův rukopis“ obsahuje šestnáct básní, 

z nichž podstatná část (devět) přešla do Křestného listu a tvoří v něm úvodní cyklus Přespolní 

dělník. Zmíněný rukopis tak považujeme za původní verzi cyklu.
52

  Také tato skutečnost 

spolu s dalším osudem Přespolního dělníka by k navržené dataci rukopisu rovněž odkazovala, 

zdá se totiž, jako by ji Kolář sám v šedesátých letech potvrzoval. Když na začátku šedesátých 

let připravuje výbor ze své rané tvorby s titulem Náhodný svědek (1964), Křestný list je zde 

reprezentován právě Přespolním dělníkem a uveden datací 1937–1939. Toto časové rozvržení 

zpochybňuje ve své studii M. Červenka
53

. Považuje je nejen za nepravděpodobné, 

ale dokonce za zcela nepřijatelné. Vztahuje je na celý kontext Kolářovy prvotiny, což dokládá 

                                                 
50

 „Karfíkův rukopis“ tvoří cyklus šestnácti básní a k úpravám došlo pouze v šesti z nich, zpravidla na úrovni 

jednoho verše, v jednom případě na úrovni dvou po sobě jdoucích (viz přílohu). Změny mají převážně charakter 

škrtu či lexikální záměny. 
51

 Jediná rukopisná báseň (ALBATROS), která se dochovala v Chalupeckého deskách „Netištěné verše z doby 

Křestného listu“, je psaná inkoustem černým, rovněž jako všechny Kolářovy dopisy od počátku roku 1940. 

Výjimku tvoří pouze dvě dopisnice z května 1940 (z 5. a 8. 5.), v nichž si Kolář domlouvá s Halasem další 

schůzku. 
52

 Nevyjasněná prozatím zůstává otázka bezprostředního osudu rukopisu: zda si z něj Kolář pro potřeby 

Křestného listu verše vybíral, či zda je vyškrtla cenzura. 
53

 „Datování ‚1937–1939‘, připsané k titulu sbírky (zastupované zde pouze cyklem Přespolní dělník) ve výboru 

Náhodný svědek (1964), pokládám za zcela nepřijatelné, už jen proto, že podle svědectví dopisů po celý rok 

1940–41 zasílal Kolář Halasovi nové básně; těžko si lze představit, že by jen postupně dávkoval ze staré 

ukončené zásoby a nadto z komentářů plyne, že to byly zrovna dopsané texty […] V Křestném listu šlo o přísný 

výběr z rozsáhlé tvorby, a je pravděpodobné, že se tam dostalo především to, co názorem – a tedy i dobou vzniku 

– bylo aktu volby časově nejblíže. Do doby starší než 1940 bych se v Křestném listu odhodlal umístit jen některé 

z básní z druhé poloviny sbírky…“ (ČERVENKA 1991 [1989]: 184) 
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tím, že Kolář pro Křestný list píše básně ještě přinejmenším po celý rok 1940. Pokud však 

odhlédneme od této perspektivy a nebudeme danou dataci vztahovat k celku sbírky, ale pouze 

k jejímu úvodnímu cyklu, jenž ji ve výboru reprezentuje a jehož předobraz se nám dochoval 

v rukopise, je podle nás toto časové určení nejen možné, ale zřejmě i adekvátní. 

Po shrnutí všech těchto důležitých argumentů tedy zasazujeme dobu ukončení 

„Karfíkova rukopisu“ do konce roku 1939 a s touto datací dále pracujeme jako s výchozí. 

Nadto předpokládáme, že jde o tentýž soubor veršů, které Kolář poslal Františku Halasovi 

opětně k posouzení, a právě ty se staly impulsem pro jejich další spolupráci, 

která vyústila ve vydání Křestného listu v Prvních knížkách. 

Halas Koláře velmi podporoval a hned po jejich seznámení mu začal intenzivně 

pomáhat: již v květnu 1940 vychází Kolářovy verše v Programu D 40 a v červnu (28. 6.) 1940 

Halas v dopise poprvé otevřeně mluví o přípravě knížky: „…Děkuju za verše. Hleďte si to dát 

nějak dohromady, jak sám byste si knížku představoval. Jsme na tom všichni stejně…“ 

To znamená, že už tehdy (ani ne šest měsíců od seznámení) musel mít Kolář pro knížku 

nastřádaný dostatek nových básní. K nim patřily jednak ty z „Karfíkova rukopisu“ a jednak 

ty, které Halasovi průběžně posílal
54

. Další básně během roku ještě přibývaly – Kolář 

na přípravě sbírky přes léto 1940 usilovně pracoval a v dopise z 18. 8. posílá Halasovi verše 

seřazené, mimoto však tvoří ještě další básně a také ty mu posílá. Jejich množství přitom sám 

v závěru roku reflektuje s despektem: „co jsem se toho za rok vyzvracel“. I přes jeho 

sebekritiku se však existence těchto básní ukázala pro realizaci Křestného listu jako důležitá. 

 Cesta Kolářovy sbírky k jejímu vydání totiž nebyla nakonec tak přímá, jak to zprvu 

vyhlíželo. Ačkoliv Halasovým původním úmyslem bylo vydat knížku již na podzim 1940 

potom, co se vrátí z prázdnin a co Kolář básně do sbírky sestaví, vlivem rozličných vnějších 

okolností bylo vydání několikrát odloženo a Křestný list vychází nakonec téměř s ročním 

zpožděním od původního plánu a patrně i v jiné podobě, než Kolář zamýšlel. 

 První okolností, která vydání sbírky oddálila, byl zdravotní stav Františka Halase. Ten 

dostal v září 1940, kdy měla začít přípravná práce na sbírce, poukaz na léčení do lázní 

do Vráže a musel tam nastoupit. Již předtím však musel mladého nesmělého básníka 

ujišťovat, že básně skutečně vydá. Delší časové intervaly mezi dopisy Koláře zneklidňovaly 

a Halas ho musel ubezpečovat, že od svého úmyslu neupustil („Jak můžete mít takové obavy? 

Líbíte se mi a basta“) a že vše je na dobré cestě. 
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 Explicitně se o tom zmiňuje Halas v březnu, kdy některé z nich či dříve přijatých zasílá do Programu D 40, 

a v červnu, kdy si má Kolář sestavit knížku. 
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Když se Halas vrátil v polovině října zpět do Prahy i do práce, vrátil se 

i ke Kolářovým veršům. A v nedatovaném dopise z této doby jejich vydání ještě odsunul, 

chtěl je vydat až na jaře příštího roku. Činil tak zřejmě jednak z časových důvodů a jednak 

z důvodů uměleckých, neboť po Kolářovi žádal ještě jisté úpravy. Změny opět přenechal jeho 

úsudku, nicméně Koláře pozval ke schůzce, kde patrně upravovali básně spolu: „…teprve teď 

jsem se dostal k Vašim veršům. Tentýž silný dojem! Na podzim se už nedá nic dělat, 

ale na jaře to pustíme do světa. Taky si myslím, že to ‚přezimování‘ jim neuškodí, že místy 

ještě zezlátnou a zvoňavějí. Kde, to poznáte sám. Méně křiku a více zaoblení jak hlasu, 

tak vidění a citu. Přijeďte, sedneme si nad ně a zastavíme se u slov.“ „Ukřičenost“ ve smyslu 

hromadění exklamací, enumerativních apostrof a patetických verbálních projevů 

je dominantním rysem Kolářových juvenilních textů. Máme za to, že toto má na mysli 

i Halas, když Kolářovi radí „zaoblenost“ hlasu a „jemnější“ vidění. Snaží se tím u Koláře 

mírnit surrealistické pozůstatky i viditelné (explicitní a podle Halase „dostatečně 

nezbásněné“) stopy doby, která do jeho básní silně vstupovala. Halasovy námitky 

či připomínky ke Kolářově poezii tak na jednu stranu předjímají budoucí problémy s vydáním 

sbírky, na druhou ovšem i podstatně vystihují jeden z pilířů Kolářovy poezie, který z jeho 

tvorby ani postupem let nevymizel. 

První koncept sbírky (počet básní a jejich kompozice) byl zřejmě hotov již před zimou 

1940 a Kolář s Halasem dál upravoval jen jednotlivé verše básní, které do ní zařadil. A není 

pravděpodobné, že by s uspořádáním sbírky jako celku potom více hýbal. Na první pohled se 

tak zdá, že Jindřich Chalupecký se i z tohoto důvodu sestavování první knížky nemohl 

účastnit, neboť se s Kolářem seznámil právě v době, kdy šel Křestný list do tisku, totiž na jaře, 

přesněji na začátku března 1941, a kdy mu Halas také Kolářovy básně na ukázku zaslal.
55

 

Podle dopisu, který Chalupecký Kolářovi adresoval jako první, měl kritik v ruce dva cykly 

básní. Jeden z nich byl pravděpodobně některou verzí Přespolního dělníka, jelikož obsahoval 

báseň Zpropadeně Meluzíno, a byl už opatřen titulem, který Chalupecký ovšem nezmiňuje. 

O druhém cyklu víme jen, že nebyl pojmenován a jeho součástí byla báseň s incipitem 

Povídám stará ta holka se nám nevdá, která je zařazena do druhé části Křestného listu 

pod názvem Balada. Nabízí se tak otázka, zda Chalupecký neměl v ruce již celý rukopis 

sbírky (či jeho značnou část), rozdělený na dva cykly básní, z nichž jeden tvořily básně 

z „Karfíkova rukopisu“ a druhý verše bez názvu napsané během roku 1940. To by 

korespondovalo i s finální kompozicí sbírky, která mohla zůstat i přes další změny 
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 Již uvedeným důvodem je chybná datace v Příběhu Jiřího Koláře: „Setkal jsem se s Jiřím Kolářem v druhém 

roce poslední války.“ (CHALUPECKÝ 1987: 40) 
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v uspořádání sbírky v zásadě zachována. Narážíme zde však na nedostatek dokladů, o něž 

bychom se mohli opřít, a nezbývá nám než zůstat u pouhé domněnky. 

Březen 1941 je celkově pro Koláře velice důležitý měsíc, odehrávají se v něm 

paralelně dvě pro něho významné události. Jednak se seznamuje se s Jindřichem 

Chalupeckým, jehož dominantní osobnost bude mít výrazný vliv na básníkovu další tvorbu, 

a rovněž, což je pro naši práci podstatnější, konečně odevzdává rukopis Křestného listu 

do tisku. Svědčí o tom jak Halasův dopis Kolářovi z počátku března: „…knížku dám tento 

týden Petrovi a už to pojede“, tak dopis Kamila Bednáře, který Kolářovi 12. 3. 1941 píše: 

„Co nejdřív Vaše knížka půjde do tisku, jen co nám ji F. H. dá.“ Zatímco seznámení 

s Chalupeckým proběhlo a Kolář je z něj nadšen, situace kolem Křestného listu 

se neočekávaně komplikuje. 

Někdy v polovině března (po 13. březnu) Halas Kolářovi sděluje, že vydání sbírky 

postoupilo o další krok, k cenzuře. Z dopisu se zdá, že předložení textu úřadům Halas 

považuje za pouhou formalitu a za součást povinného postupu, který je sice nepříjemný, 

protože vydání o trochu pozdrží, ale v podstatě jde vše, jak má: „Knížka Vaše je u cenzury, 

a tak na jaře ji ještě uhlídáte. Až to bude vysázeno, přijedete a zase si popovídáme…“  

Další vývoj však Halase zaskočí. Protektorátní cenzura ve svém postupu začíná 

přitvrzovat. Halas sám jako autor má zkušenost s cenzurními zásahy na úrovni veršů či strof, 

jak tomu bylo u Časů, které vyšly v prosinci 1939, či s vyřazením několika básní. To postihlo 

v omezené míře Naši paní Boženu Němcovou (1940). Intenzivní jednání nakladatelství 

Fr. Borového s cenzurním úřadem ji původně uhájilo v jejím celku, ale už druhé vydání 

sbírky téhož roku v květnu zabavilo gestapo a pro další (třetí) vydání z roku 1941
56

 musely 

být odstraněny dvě závěrečné strofy Chvála naší paní a celá báseň Ať se stalo. 

Přes tyto zkušenosti byl Halas z nastalé situace rozčarovaný, s tak výrazným 

zakročením cenzury u Kolářovy sbírky nepočítal: „Milý kamaráde, to, co jsem čekal nejméně, 

stalo se. Z cenzury přišel Váš rukopis na polovinu seškrtaný. Musíme to tedy za každou cenu 

doplnit. Seberte ze šuplíku, co kde máte, a napište, kdy by se Vám to hodilo přijet, a dáme 

to nějak dohromady. Čekám na Vaši odpověď…“. 

Ze sbírky tedy „polovina“ zmizela, a pokud můžeme předpokládat, že si konečná 

podoba Křestného listu zachovala přibližně stejný počet básní jako ta předchozí, jde o zhruba 

osmnáct básní, které musel Kolář, aby sbírka vůbec mohla vyjít, rychle doplnit. Kolář je 

z dosavadního vývoje stejně zaskočený jako Halas, ale reaguje obratem: „Drahý pane, Váš 
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 Třetí a čtvrté vydání vyšla v roce 1941 a 1942, byla však záměrně antedatována a vyšla ve stejné úpravě a se 

stejným vročením jako první dvě vydání (F. X. Halas 1981: 357). 
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poslední dopis mne poněkud zmátl. No co se dá dělat – smířit. Pokusím se něco připravit 

a tuto sobotu bych k Vám přijel…“ (2. 4. 1941). 

Na domluvenou schůzku ze začátku dubna Halas přizval i Chalupeckého a údajně 

možná je i účast Vladimíra Holana, kterého (podle korespondenčního lístku psaného o den 

později Kolářovi v odpověď) Halas také pozval. Jiné doklady o tomto setkání, nakolik je nám 

známo, se nedochovaly. A tak si můžeme jen domýšlet, zda účelem schůzky bylo nové 

uspořádání sbírky, či zda snad byl Vladimír Holan na schůzce přítomen proto, že by mohl 

podle Halase v této věci intervenovat a zmírnit zásahy cenzury. 

Naproti tomu přítomnost Chalupeckého je jistá a také vysvětluje jeho tvrzení, 

že se sestavování sbírky bezprostředně účastnil. Účastnil se ovšem až druhé fáze 

komponování prvotiny (ta první probíhala přes léto a na podzim předchozího roku). Vybíral 

spolu s Kolářem a Halasem, jakými básněmi sbírku doplnit po tom, co ji zasáhla cenzura. 

Tato situace byla od předchozí odlišná. Zatímco při prvním utváření sbírky a její kompozice 

měl Halas čas Koláře směřovat, upozorňovat ho na neforemné či těžkopádné formulace 

a obrazy a Kolář měl možnost je přes zimu cizelovat, druhé komponování sbírky má zcela 

jiný charakter. Během něj není čas na dotváření básní či jejich upravování, jeho cílem 

je co nejrychlejší doplnění sbírky a její vydání. Lze si tak představit, že bychom v jistém 

ohledu mohli o finální kompozici Křestného listu mluvit jako o díle kolektivním, respektive 

jako o díle autora, jenž si při výběru ze svých básní mohl do značné míry nechat poradit 

od svých zkušenějších druhů. 

Zcela rekonstruovat, z jakých básní byl tento výběr proveden, nemůžeme. Domníváme 

se však, že šlo právě o ty básně, jež Kolář psal po celý rok 1940 a na jejichž existenci jsme 

upozornili dříve, a pravděpodobně také i o část novějších z roku 1941. Stejně tak nemůžeme 

až na dvě možné výjimky přesně doložit, jaké básně byly vyškrtnuty ze sbírky cenzurou. 

Výjimky v tomto ohledu tvoří zřejmě Otevři! Země, na niž naráží ve svém dopise 

Chalupecký, a také báseň ALBATROS. Ta patří do konvolutu, jenž je uložen v Chalupeckého 

pozůstalosti v deskách „Netištěných veršů z doby Křestného listu“, a jako jediná je 

přeškrtnuta červenou tužkou a pod ní je obyčejnou tužkou (pravděpodobně Halasovou rukou) 

připsáno: „škrtnuto protektorátní cenzurou“.
57

 U ostatních básní z konvolutu již nelze vůbec 

doložit, z jakého důvodu se do finální podoby sbírky nedostaly, zda byly cenzurou vyřazeny 

všechny, či zda s některými z nich autor do sbírky jednoduše nepočítal. Ani nadpis těchto 
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 Cenzurou tak byla evidentně vyřazena, ovšem není zcela jisté, zda to bylo z této sbírky, neboť strojopis básně 

je podepsaný (Jiří Kolář). To by mohlo naznačovat, že báseň měla být vydána samostatně, k čemuž bychom se 

přikláněli spíše (viz oddíl „Netištěné verše z doby Křestného listu“). 
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básní „Netištěné verše z doby Křestného listu“ neodkazuje k tomu, proč nebyly do prvotiny 

zahrnuty
58

. 

Poté, co Kolář s Halasem a Chalupeckým nové básně vybrali a sbírku doplnili, 

se musel celý schvalovací postup opakovat. Rukopis byl zaslán cenzuře spěšně, s určitostí 

k tomu došlo do poloviny dubna. Patnáctého téhož měsíce si totiž Kolář při práci v truhlárně 

vážně poranil pravou ruku, kvůli bolestem nemohl vůbec psát (první dopisy po zranění za něj 

píše sestra) a ani cestovat do Prahy. Kdyby práce na sbírce pokračovala ještě přes polovinu 

dubna, zmínky v korespondenci by se o tom skoro jistě dochovaly.  

Rukopis na cenzurním úřadě ležel napodruhé téměř měsíc. To Koláře už zneklidňuje 

a obrací se na Kamila Bednáře, zda o sbírce nemá nějaké zprávy, on mu 12. května odpovídá: 

„Vaše knížka zatím stále vězí na vyšších místech a nevím, proč tak dlouho. Mějte 

trpělivost…“. 

Nakonec je v druhé polovině května Křestný list bez dalších omezení povolen 

k publikování. Básník tedy spolu s Halasem a Chalupeckým vybral ze své poezie takové 

verše, jež na protektorátní cenzuru už působily „nezávadným“ dojmem. Je to poprvé 

a naposledy, kdy Kolář ustupuje politické moci. Jako mladý básník, zjevně toužící vidět 

své verše publikované, se do jisté míry přizpůsobuje vnějším požadavkům a při druhé redakci 

sbírky bere na cenzuru ohled. 

Míra Kolářova přizpůsobení však podle Chalupeckého nebyla dostatečná, podle něj se 

básník přece jen nevzdal všeho, co by uveřejnění Křestného listu mohlo ohrozit, a proto je 

z jeho povolení překvapený. Když Koláře, který je kvůli zranění stále v pracovní 

neschopnosti, zve na konci května (24. 5.) do Prahy, upřímně se tomu podivuje: „Nemohl by 

Vám v tom případě lékař povolit ‚vycházku‘ na jeden večer do Prahy? Jako vysvětlení by mu 

snad stačilo, že dáváte do tisku knížku (k čemuž Vám upřímně gratuluju, nečekal jsem, že to 

projde.)“. 

Poslední prodlevu, která ve vydání sbírky (od konce května do září 1941) nastala, 

způsobilo autorovo, respektive Halasovo rozhodnutí. Poté, co je sbírka uvolněna k tisku 

a korektura se vrátila beze změn, Halas vydání Křestného listu pozdržuje. Chce, aby čas 

uveřejnění sbírky byl Kolářovi ku prospěchu a aby jeho knížka měla možnost rezonovat 

a dojít ohlasu, a proto „na léto by to byla škoda, aby to přešlo bez patřičné odezvy“ 

(z Halasova nedatovaného dopisu z konce května). S publikováním sbírky čekají 

až do podzimu, ale již od konce května je knížka hotová. 
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 Těmito básněmi se proto budeme zabývat více v další kapitole a důvody jejich absence ve finální podobě 

Křestného listu se pokusíme vysvětlit z jiných hledisek - na základě jejich interpretace. 
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* * * 

 

Na detailní historii vzniku Křestného listu jsme se v této kapitole soustředili především proto, 

že uveřejnění Kolářovy první sbírky je do jisté míry jeho manifestací. Zasazuje ho 

do soudobého literárního kontextu a ve vztahu k němu ho také profiluje. Jakékoli průběžné 

změny provedené během přípravy debutu proto odkrývají další pozoruhodné okolnosti 

Kolářova básnického vývoje. Narážky v korespondenci navíc dokládají jisté vnější okolnosti, 

za nichž sbírka vznikala (sílící tlak protektorátních úřadů) a umožňují nám představit si 

rozhodnutí, jaká musel Kolář jako autor učinit a jež ho také formovala jako básníka. 

Vzájemné působení autorských (vnitřních) a vnějších vlivů nakonec vedlo k vydání sbírky 

v podobě, jak ji známe dnes. Na příkladu Křestného listu tak můžeme vidět, co vše se 

do finální publikované podoby knížky promítá, respektive nepromítá. A ačkoliv by Kolář jistě 

neuveřejnil nic, s čím by nesouhlasil, musíme připustit, že jeho možnosti byly v tomto případě 

omezené. Z tohoto důvodu také v našem dalším výzkumu považujeme texty, jež do finální 

podoby sbírky zařazeny nebyly, za rovnocennou složku autorova díla. 
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TEXTY Z OBDOBÍ KŘESTNÉHO LISTU 

 

„Karfíkův rukopis“ Přespolního dělníka 

 

Jako „Karfíkův rukopis“ označujeme cyklus Kolářových básní, které jsou zapsané zeleným 

inkoustem v nelinkovaném sešitě se šedými deskami o formátu A5 Kolářovou rukou.  

Rukopis se nachází ve vlastnictví Vladimíra Karfíka a považujeme ho za jediný existující 

ucelený pramen dokládající genezi Křestného listu.
59

 Obsahuje šestnáct nepojmenovaných, 

římskými číslicemi označených básní (I – XVI), z nichž do finální podoby sbírky přešlo 

devět. Texty ve sbírce ovšem nejsou zařazeny v pořadí jako v rukopise, básně byly 

přečíslovány a jejich uspořádání v cyklu upraveno.
60

 

Celkové vyznění cyklu se od Přespolního dělníka z Křestného listu podstatně liší. 

Básně mají výrazně časový charakter, odkazují k současnosti, českým reáliím (Praha, Vltava) 

i slavné české minulosti (Karel IV., Dalibor). Svou naléhavostí a obrazy připomínají 

Kolářovy básně otištěné v Programu D 40. Zejména první básně rukopisného cyklu odkazují 

k téže poetice a využívají i tytéž výrazové prostředky: apostrofování Země ve smyslu 

vlasti (I), Vltavy (IV, VI), Prahy (IV.), ale nejen těchto reálií, ale i matky, milenky, poezie 

(„Má vodnářko velebná“, „Víš již Mesiáško?“) či smrti („Ty s kosou“) a vposled i jiných 

motivů: „noci“, „dýmko“ apod.
61

 Mezi další dominantní prostředky patří exklamace. Ta má 

silně vyzývavý charakter a vynořuje se ve dvou pólech: na jedné straně usiluje o probuzení, 

vyburcování k činu („Vstaň Vltavo!“, „Praho!“), na straně druhé vyjadřuje bezmoc, smutně 

vyznívající bilancování a zneklidnění („Matko! ryzí láska říkáš?“). 

Kromě těchto dvou prostředků se v cyklu do velké míry uplatňují i jiné rétorické 

figury, imperativ („Vstaň Vltavo!“) a otázka („Víš již Mesiáško?“, „Slyšíš?“, „Posloucháš 

Praho?“, „Štětec ze strun ještěrko?“). Žádná z těchto figur však neslouží k vyvolání dialogu, 

mají většinou kontaktovou funkci. Prostředkují navázaní vztahu mezi mluvčím a oslovovanou 
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 Vladimír Karfík ho zmiňuje pouze jednou, ve své studii o Kolářově raném díle (2002b [1999]), a považuje jej 

za původní rukopisnou verzi Křestného listu: „rukopisnou verzi psal Kolář do sešitu dodacích lístků ještě 

zeleným inkoustem surrealistů.“ Sešit tohoto popisu je totožný s tím, který zapůjčil Vladimír Karfík i nám. My 

se však domníváme, že tento rukopis nemohl být původní verzí celé sbírky, na to obsahuje příliš málo básní 

(zmíněná studie zahrnuje více takových nepřesností, například se v ní uvádí, že se Kolářův rukopis dostává 

do rukou Halase v roce 1940 zásluhou Jindřicha Chalupeckého). 
60

 První báseň ve vydaném cyklu je v rukopisu až devátá apod. Všechny změny zaznamenáváme v příloze, která 

obsahuje přepis celého rukopisu. Nejprve uvádíme římskou číslicí původní pořadí básně v cyklu, arabskou číslicí 

v hranatých závorkách pak výsledné pořadí básně v debutu. Pro přehlednost ke změněnému pořadí odkazujeme 

i ve vlastním textu, a to také arabskou číslicí. 
61

 Oslovování jako takové je nosným principem cyklu a apostrofování věcí či přírodnin jsou i pro konečnou 

podobu Přespolního dělníka charakteristické.  
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osobou, respektive antropomorfizovaným městem (Prahou) či přírodninou (rostlinou 

či zvířetem), ale k přímému rozhovoru mezi nimi nikdy nedojde. Repliky nejsou vzájemné. 

Promluvy mluvčího v jednotlivých básních mají vždy výrazně monologickou povahu. 

Lyrický subjekt ovšem nepromlouvá do anonymního prostoru, nehlásá poselství pro všechny, 

ale vždy se s novou naléhavostí obrací k určitému adresátovi. Proto mají básně i přes užití 

důrazných a „hlasitých“ exklamací v podstatě intimní vyznění. 

Většina básní, které charakterizujeme jako časové, patří převážně do první poloviny 

cyklu a rozvíjí v sobě určitý symbol Čech, který oslovuje, vztahuje se k němu a dovolává se 

ho. Vlast odolávající okolnímu nebezpečí zastupuje především symbol Prahy jako srdce země 

a plynoucí řeky Vltavy, jež rovněž patří k  výsostným národním atributům. Nadto cyklus 

uvádí báseň oslovující explicitně Zemi a odkazující zřetelně k poetice básní z Programu D 40 

Ten klaun a Otevři! Země. „Karfíkův rukopis“ stejně silně evokuje pocit ohrožení 

skrze konkrétního antropomorfizovaného adresáta. 

Pro charakterizaci původní poetiky sedmi básní, které nebyly zařazeny dále 

do Přespolního dělníka, jsme zvolili dvě, v nichž je podle nás původní charakter obsažen 

nejkoncentrovaněji (ostatní básně uvádíme v úryvcích a celkové znění rukopisu zařazujeme 

do přílohy práce): 
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I 

Vykloněna z okna svého medvědího srdce 

Raněné prameny rukou lámaly chléb květům 

 

Podobalas se spíše dívence klanějící se červenkám 

Má Země 

Ty bezklasá po jakéms to šlapala zvonění 

 

Ne! 

Tvá vůně dál mi vypráví o perníkové chaloupce 

s mrtvou babou 

Dál šťasten budu dřít mlýnský kamen 

   tvého svatebního prstenu 

Dál – 

Ó jak dávno tomu co ti upálili syna 

Co poručili Hvězdě zvednout sukénku 

nechápeš že i na stříbrné modříny tvých nohou 

  navěsí čas údy dětí 

nechápeš ani důtky slova cvikýř ? 

 

Neplač 

Víš že rulík nemluví s tvýma marnotratnýma očima 

V kytici noci (kéž bylo tvé to požehnané lůno) 

   kdosi vhodil rubín 

 

 

Již vidím věnec z trnů rozkvétat nad tvým čelem 

 
 

VIII 

S očima velkýma jak strach 

Požádala mne o dýmku 

Praho! 

Darovala mi živůtek 

– Nad nímž zalehal hmat 

Darovala mi – 

 co by tomu řekli hutě 

Vždyť i já v tento čas měl ukopnuty oba palce 

 

Posloucháš Praho? 

Když stádo tvé hudbě rozumí 

Proč si láska dovede chladit žáhu jen a jen na  

chudobkách 

Proč vyhánět mám Tatry od nohou Jungmanna 

Či jsem neměl líbat potůček s kuřátkem její ruky 

Mluv přeci 

 Vyvolavačko lásky 

jakou to skočnou ti hrálo jaro dnes 

již zapomnělas ždímat vodníkům šosy nápisem  

„cholera“ 

Ani neslyšela královnu ohniváčků Matky naděje 

Což nevíš 

 Umlkl pták 

 To bude zpívat kulovnice 

 

 

ó uč se uč se držet srp a zpívat s kladivem 

Klasy jsou plné rolniček 

Místo chytat růže 

 

První báseň je pro celý cyklus příznačná a reprezentativní. Zachycuje tragickou 

proměnu Země a útrapy, jimiž v minulosti prošla. Země v tomto kontextu představuje 

„osobu“, s níž je lyrický subjekt bezvýhradně spjat a jež mu poskytovala vždy domov 

a bezpečí. Nyní je tato „osoba“ v ohrožení: Země je raněná, a přestože si zachovává svou 

lásku a něhu, jakou má „dívka klanějící se červenkám“, stává se neplodnou a „bezklasou“ 

a ztrácí svou původní schopnost zajišťovat mluvčímu bezpečí. Zde se úlohy obrací: Pokud 

chce mluvčí Zemi zachránit, musí jí nyní on zprostředkovat domov a dodat novou naději 

a sílu. To činí básník dvojím způsobem: poukazuje na utrpení, které v minulosti již překonala 

a které ji posílilo, a také vyzdvihuje neměnné hodnoty, jež pro něj Země stále představuje. 

Utrpení a násilnosti jsou uvedeny smířlivým povzdychnutím, tyto hrůzy potkaly Zemi 

před dávným časem a ona se s nimi dokázala vyrovnat, a snad se z nich i vyléčila: „Ó jak 

dávno tomu co ti upálili syna / Co poručili Hvězdě zvednout sukénku.“ Oba verše jsou 

zaplněné aluzivními obrazy. „Upáleného syna“ můžeme v širším kontextu básně vykládat 

jako metaforu absurdnosti války, kterou ztělesňuje nesmírná bolest matky Země nad ztrátou 

svých dětí, v užším kontextu pak jako přímý odkaz k české historii a jejímu statečnému 
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„synu“ Mistru Janu Husovi
62

. Také „zvednutá sukénka Hvězdy“ má dvojí výklad. V širším 

kontextu odkazuje k básním z Programu D 40: obsahuje tentýž motiv vynuceného ponížení 

a násilí, který je vyvolán a aktualizován atmosférou doby. V užších souvislostech může 

„Hvězda“ s velkým písmenem odkazovat k české minulosti a strastem, kterými země prošly. 

Tentokráte k bitvě na Bílé hoře, jež se odehrála v blízkosti letohrádku Hvězda a jejíž důsledky 

na dlouhou dobu smutně ovlivnily český národ. Ačkoliv Kolář v rukopise i poté ve vydaném 

Přespolním dělníkovi používá často velká písmena u obecných jmen, jako je Den, Vesna, 

Meluzína, a směřuje tak k mytizaci evokované skutečnosti, považujeme tento případ 

„Hvězdy“ za specifický, jde o explicitní odkaz k dané události (je to vlastní jméno), který 

pouze využívá výše zmínění produktivní postup k rozostření přímého významu. 

Všechna tato minulá utrpení dokázala Země přestát. A mluvčí ve stejnou věc doufá 

i nyní. Podporuje Zemi, vyzdvihuje její neměnné hodnoty a slibuje být jí nadále věrný, 

nehodlá ji opustit: „Tvá vůně dál mi vypráví o perníkové chaloupce s mrtvou babou“. 

Znovu se tu tedy po básních z Programu D 40 setkáváme s pohádkovým motivem, 

vyskytuje se tu ovšem v poněkud odlišné podobě, než tomu bylo v básni Otevři! Země. Opět 

je sice vybrána postava ze záporného pohádkového repertoáru, nyní však její funkcí není 

evokovat ohrožení, ale naopak má vést k vyvolání idyly: „Mrtvá baba v perníkové chaloupce“ 

přináší do pohádky uklidnění a úlevu, neboť příběh tímto aktem dospěl ke svému šťastnému 

konci. Nově tak pohádkové motivy (bytosti) nezískávají kladné či záporné vyznění 

v závislosti na volbě té které (dobré či zlé) postavy, ale v závislosti na vztazích, do nichž jsou 

jednotlivé bytosti uváděny či v závislosti na „místě“, do něhož pohádkový příběh již dospěl 

(viz šťastný závěr pohádky O perníkové chaloupce).  

 Přestože Země má své neměnné hodnoty, které ještě mohou vyvolávat idylu, 

nevyskytuje se nyní v klidné situaci. Naopak stojí tváří tvář dalšímu nebezpečí a mluvčí se ji 

snaží na postupující hrozbu upozornit a přimět ji k prozření. Násilí a utrpení nepatří jen 

do minulosti, je stále aktuálně přítomné. Úpěnlivá otázka v přítomném čase: „Nechápeš 

že i na stříbrné modříny tvých nohou / navěsí čas údy dětí“, má v Zemi evokovat právě 

současné  ohrožení, jemuž může zabránit, nebo jehož si musí být přinejmenším vědoma, 
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 Není to první Kolářův odkaz k němu. Již ve svých raných počátcích měl v úmyslu napsat o Husovi báseň, 

ale vzniklo z ní nakonec jen dvouverší. Přesto měl Hus jako osobnost pro autora zřejmě zvláštní význam, neboť 

toto dvouverší využil hned dvakrát. Poprvé jako úvodní citát kapitoly D v Rudém Havranovi (KOLÁŘ 2009: 93) 

a podruhé v druhé (bilanční) části Nového dona Quijota (KOLÁŘ 2009: 341). 

 „Z nenapsané básně – Hus –: 

    Blázen to byl jenž rozdával své srdce 

    Bedlivě rozhoďte jeho prach“  
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aby mu mohla čelit. Závěrečná pointa básně pak rekapituluje těžký osud Země, ale zároveň 

dodává i novou naději do budoucna: Země jako mučednice, ale i spasitelka „s kvetoucí 

trnovou korunou“ nakonec dojde osvobození. 

 I v druhé básni je ústředním tématem probuzení či procitnutí Země, která nesmí jen 

tak „proplouvat životem“, ale naopak si musí uvědomit samu sebe a své bezprostřední 

ohrožení. Zde ji ztělesňuje Praha, jež si musí připustit akutní nebezpečí, které je kolem, 

a přimět se k činu.  Mluvčí ji nabádá otázkami („Posloucháš Praho?“, „Proč“, „jakou“) 

k reakci a zároveň jí odhaluje skutečnost, respektive její děsivou stranu, kterou Praha odmítá 

vidět a která je opět vyvolána odkazy k historii a prostřednictvím pohádkových motivů. 

Historie je zde konfrontována se současností („Proč vyhánět mám Tatry od nohou 

Jungmanna“): Čechy a Slovensko patřily po staletí do jednoho státu, lidé navzájem se 

vnímající jako bratři byli nyní rozděleni. Mluvčí tuto situaci považuje za nepochopitelnou 

a Prahu vyzývá, ať si sama vzpomene na hrozné věci, které se dějí kolem a jichž je přímým 

účastníkem („již zapomnělas ždímat vodníkům šosy s nápisem ‚cholera‘“). Rovněž použití 

pohádkového motivu v tomto obrazu už není tak přímé jako v Programu D 40. Vodník 

nevnáší do básně negativní konotace čistě sám o sobě, ale na základě vztahu, do něhož je 

uveden. Zničení vodníci, trpící cholerou, vzbuzují lítost a evokují zánik idyly, který plyne 

ze zneužití i tak nevinného symbolu, jakým je pohádka. 

 Naléhání a oslovování mluvčího pak graduje až ve výčitky, protože Praha se hořké 

skutečnosti stále brání a utíká před ní za každodenními radovánkami („jakou to skočnou ti 

hrálo jaro dnes“) a k minulé slávě. Její zaslepenost dovede mluvčího až k přímému 

konstatování reality: „Což nevíš / Umlkl pták / To bude zpívat kulovnice“, a naposledy Prahu 

vyzývá, aby přestala být marnivá, přestala myslet na svou minulou slávu, „chytat růže“ a aby 

se přiměla k činu. Jediné východisko podle něj vposled přináší komunismus a revoluční 

přeměna Prahy (země). Totiž jedině aktivní čin v komunistických intencích může Prahu 

vyvést z této děsivé doby: „ó uč se uč se držet srp a zpívat s kladivem“. 

 Tyto nezastřené symboly Koláře opět přimykají k jeho předchozí poezii, 

k té angažované, která chce být účastna na revoluční přeměně světa, jak ji známe z Rudého 

Havrana a Nového dona Quijota. Dále ovšem do následující autorovy tvorby tato explicitnost 

a politicky angažovaná poezie již nepřechází, naopak z jeho tvorby zcela mizí. Uvedená citace 

je její poslední výskyt. Nenalezneme ji ve finální verzi básnického debutu, ani v dalších 

sbírkách ovlivněných skupinovou poetikou. Důvodů pro to může být hned několik. Kolářovo 

smýšlení v této době velmi ovlivňoval Halas, který přestože byl komunistou, zastával 

umírněnější postoje a explicitní revolučnost v poezii upozaďoval. Druhou příčinou může být 
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(auto)cenzurní tlak, neboť přímé přihlášení se ke komunismu by za protektorátu patrně 

znamenalo naprosté znemožnění publikace. Vlastní rozhodné nasazení a angažovanost se 

do Kolářovy tvorby navrací až v poválečném období, v denících, to však již v proměněné 

perspektivě, kdy Kolář komunismus, respektive jeho reálné projevy ve společnosti 

s despektem odmítá. 

 

* * * 

 

Jakkoli se v cyklu mění aktuální rozpoložení antropomorfizovaných „postav“, které zastupují 

v jednotlivých básních zemi (zaslepená Praha, ohrožená a raněná Země, milovaná Vltava 

/VI/), rozpoložení mluvčího zůstává stejné. Cítí blízkost ohrožení a touží svou zemi varovat 

a povzbudit ji k obraně. V některých básních tento pocit ohrožení natolik graduje, že válku 

tematizuje přímo: válka nevstupuje do básní jen skrze tísnivou atmosféru, ale i skrze 

konkrétní předměty – zejména zbraně. V citované básni z Programu D 40 Otevři! Země jsme 

už mohli zaznamenat ekrazit. V „Karfíkově rukopisu“ je jmenována dále např. kulovnice 

v básni VIII, kdy mluvčí prohlašuje: „Umlkl pták / To bude zpívat kulovnice“, nebo bomba, 

jež se objevuje v úvodních verších básně XVI /9/: „Kůň opovrhuje lokomotivou stejně jako 

ryba lodí / A orel by se nikdá nesnížil k tomu aby vzal / do rukou bombu.“  

Tyto verše byly původně součástí básně, která stála v závěru cyklu „Karfíkova 

rukopisu“ a pod číslem 9 přešla rovněž jako závěrečná do Přespolního dělníka. Z té však byly 

vyškrtnuty a v Křestném listu tato báseň začíná až veršem čtvrtým: „Drahá dýmko“. Dá se tak 

předpokládat, že právě tyto verše mohly být vyřazeny během Kolářových pozdějších zásahů 

nebo na příkaz cenzury. My tyto změny připisujeme spíše Kolářovu autorství, neboť se jedná 

o škrty na úrovni jednotlivých (popřípadě několika) veršů (cenzura vyřazovala podle všeho 

celé básně). 

Kromě těchto prvních veršů z XVI. básně, bezprostředně odkazujících k válečným 

událostem, z „Karfíkova rukopisu“ neprošla do tištěného vydání ani žádná slova, verše a celé 

básně, která by odkazovala k strastem české země, k její slavné minulosti i k jejím reáliím. 

Vedle básní citovaných výše zmiňme ještě báseň VI, v níž je česká historie ze všech 

vyřazených básní zastoupena nejexplicitněji: „Již nikdo nedozví se Vltavo / Proč ti Karel IV. 

daroval náhrdelník / Sbohem přátelé / odpusťte mi housle ale Dalibor hrál opravdu na / 

pivoňku.“  

A tak se z doby před vydáním Křestného listu z Kolářovy rané poezie vytrácí jedna 

podstatná vrstva – rys časovosti jeho poezie. Z cyklu bylo vypuštěno celkem sedm básní (I, II, 
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V, VI, VII, VIII, X), z nichž přinejmenším čtyři hodnotíme jako výrazně aktuální (I, VI–

VIII). Ostatní přešly do tisku v pořadí, které zaznamenáváme v příloze. Ani ty ale nezůstaly 

v identické podobě. Kolář je dále (minimálně) upravoval. 

Nejčastější provedenou změnou je právě exkluze na úrovni veršů. Z básní přejatých 

do Přespolního dělníka bylo vyřazeno jedenáct veršů (v příloze jsme je označili hranatými 

závorkami). Nejrozsáhlejší je zmiňovaný škrt z básně XVI, z níž mizí tři úvodní verše 

tematizující válku a verš poslední: „Dělníci narovnali řeku.“ Nepředpokládáme však, že by 

všechny škrty měly příčinu v (auto)cenzuře. Kolář dále texty upravoval i z důvodů 

uměleckých. Takového charakteru je podle nás například exkluze z níže citovaného úryvku 

XII. /4./ básně (začínající veršem „Marná sláva z tebe nebude básník“), kdy básník nahrazuje 

svou mnohomluvnost účinnou elipsou: 

 

XII 

nevím nevím 

Co když včely již ví proč spávám s jejich královnou 

jdi a popros ukazováčkem zemi 

Řeknu nebi o několik oblázků slz 

Snad ti je promění v kolovrátky 

4 

Nevím 

Co když včely již ví proč spávám s jejich královnou 

Nevím nevím 

Snad ti je promění v kolovrátky 

 

Škrty přispívají k rozložení, k fragmentarizaci obrazu. Tendence k fragmentárnosti se 

v textech projevuje zejména omezením opakování („nevím nevím“ (XII) -> „Nevím“ /4/) 

a anafor („Ještě dnes jitřence ukrást věneček / Ještě dnes slavíkům držet noty“ (IV) -> „Ještě 

dnes jitřence ukrást věneček / Slavíkům držet noty“ /6/) a ve vypuštění tzv. „zpřesňujících“ 

výrazů („Kůzlátka prsů již sťatá“ (III) -> „Kůzlátka prsů sťatá“ /3/). S poslední zmíněnou 

změnou  obraz ztrácí svou „komplikovanost“ či detailnost. Z citovaného verše „Kůzlátka prsů 

(již) sťatá“ například spolu s příslovcem mizí rys časovosti. Použité příslovce v básni 

evokovalo určitou kauzalitu momentu: „kůzlátka prsů“ byla sťata, to, co se mělo stát, k čemu 

děj směřoval, již proběhlo. Naproti tomu verš se škrtem posunuje obraz na (pouhé) 

konstatování stavu věcí a vnáší do něj působivou torzovitost. 

Další častá změna je systémového charakteru: původně obyčejná apelativa (sůl, let, 

vesna) a osobní zájmena (ji) jsou v Přespolním dělníkovi užita s počátečním velkým 

písmenem (jak je tomu už u Řeky a Dne) a přispívají k hlubší mytizaci a „zbožštění“ 

básnického světa Křestného listu, kde neožívají lidským životem jen přírodniny a nezabydlují 

se tu jen pohádkové bytosti, ale kde může být lyrickému subjektu milenkou i nepojmenovaná 

bytost (Ona), Vesna nebo Poezie. Díky tomuto postupu se ve vydaném cyklu dostává 

do popředí mytická i milostná tématika básní. 
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Poslední (neméně důležitou a na lexikální úrovni asi nejmarkantnější) změnou je 

substituce slov. Pro její charakterizování jsme si vybrali úryvky z básně IV /6/, jež je na 

záměny slov nejvydatnější a v níž pouhá čtyři slova na úrovni dvaceti veršů citelně proměňují 

celkové vyznění básně: 

 

IV 

Kamenný dělník města již dávno spal 

Tak dlouho tančím s obrazem až políbí mě verš 

… 

Vrať mi paletu dokud rybíz nezačal 

… 

Vstaň Vltavo! 

6 

Kamenný chasník města již dávno spal 

Tak dlouho lomcuji s obrazem až políbí mě verš 

… 

Vrať mi paletu dokud jeřáb nezačal plakat 

… 

Vstaň Mesiáško! 
 

Kolářova poezie se v době formování Křestného listu i Přespolního dělníka 

proměňuje. Pozvolna opouští revoluční radikální verše a inklinuje k prostředí venkova, 

v němž se Kolářovo básnické já zabydluje. Kolář pocházel z Kladna, z hranice mezi městem 

a venkovem, a sám sebe v autostylizačním titulu Přespolní dělník situuje až za onu hranici 

města, jinam, spíše k venkovu, kde o sobě lidé z jiných vesnic navzájem hovoří jako 

o přespolních. Přespolní dělník si sebou nese ale i další konotace: pochází odjinud z jiného 

prostředí a při své cestě za prací se stýká s přírodou, s poli, jimiž prochází. K městu jako 

takovému se Kolář v této době vztahuje jen v kontrastech, což je charakteristické i pro první 

uvedenou lexikální záměnu: slovo „dělník“ patřící do repertoáru města je nahrazeno pojmem 

z venkovské řeči a samotný prostor města je uveden z perspektivy vesnického člověka, který 

je bezprostředně spjatý s přírodou. Tento posun, respektive ukotvení básnického já dále 

do oblasti venkova a přírody, zaznamenáváme i ve změně „rybíz“ -> „jeřáb“. Rybíz je rostlina 

rostoucí v zahradách a sloužící lidem svými plody. Jeho konotace přimykají básnické já blíže 

k civilizaci než konotace druhého pojmu z říše rostlin. Jeřáb je strom lemující cesty 

do přírody a je její „svobodnou“ součástí, proto i jeho pláč naléhavost příkazu („Vrať mi“) 

umocňuje více než pláč rybízu. 

Také další změny směřují ke snaze o určité projasnění obrazů, aby byly co nejvíce 

v souladu s autorovou představou. Záměna slov „tančím s obrazem“ -> „lomcuji s obrazem“ 

zachycuje zřetelněji nesnadnost básnického řemesla a úsilí, jež je třeba vynaložit pro vznik 

verše. Vystihuje básnění jako náročnou činnost vyžadující značnou (duševní) sílu a zavrhuje 

představu, že jde uvolněnou a snadnou věc, jako je tanec. 

Poslední změna („Vstaň Vltavo!“ -> „Vstaň Mesiáško!“) má oproti předchozím 

protichůdnou tendenci. Místo k precizaci obrazu směřuje k jeho rozostření. Nahrazení Vltavy 
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v apostrofě pointy básně méně průhlednou Mesiáškou mění celé poselství: odjímá jí její 

aktuální vyznění a naopak prohlubuje milostnou tématiku. 

Touto poslední změnou z cyklu mizí i jediný ještě zůstávající odkaz k českým reáliím, 

který byl pro původní verzi cyklu tak význačný. Kolář české reálie, přesněji řečeno vlastní 

jména odkazující k nim, využíval ve své poezii i dříve. Jejich užití v „Karfíkově rukopisu“ 

u něj není nijak ojedinělé, ovšem jejich motivovanost byla původně jiná. V Rudém havranovi 

nebo starších částech Nového dona Quijota tyto odkazy ještě neevokovaly současnost 

a nebyly ani zástupným symbolem pro vlast, ale fungovaly jako součást jiných, 

např. erotických, motivů nebo sloužily k prosté evokaci místa (zejména v básních, které byly 

inspirovány Apollinairovým Pásmem
63

). V chronologicky mladších básních, jež se nacházejí 

ve třetí části Nového dona Quijota, je však tento časový charakter a využití reálií jako 

symbolů již signifikantně přítomno
64

 a následně přechází i do „Karfíkova rukopisu“, kde je 

obé (časový charakter a využití reálií) ještě vygradováno. Není tak bez zajímavosti, že tyto 

motivy do finální podoby cyklu ani v náznacích nepřecházejí. 

 

* * * 

  

Ačkoliv jsou lexikální úpravy básní, které přešly z rukopisu do vydání, četné, v celkovém 

měřítku jsou básně upravovány minimálně. Kromě změn v lexiku a vyškrtnutých veršů byly 

v básních provedeny jen dílčí změny, které vedly ke sjednocení formální stránky díla 

(např. důsledné dodržování psaní velkých písmen na začátku veršů či důsledné vynechávání 

interpunkce – vypuštění vykřičníků a otazníků). Pro naši práci se jako podstatnější ukazuje 

naopak to, co z původního rukopisu do Křestného listu zařazeno nebylo. Spolu 

s  vyloučenými básněmi se z Kolářovy poezie ztrácí i její výrazně aluzivní charakter: nemizí 

jen odkazy k mimoliterárním skutečnostem, tedy zejména ty, které jsme charakterizovali jako 

časové, respektive dobově podmíněné, ale i jiné neliterární odkazy aktualizující cizí prostředí 

a avantgardu (Seina) a také literární narážky vztahující se k antickým mýtům (Achilles, 

Dibutades) či ke Starému zákonu (Noe). Výrazná intertextovost je upozaděna a zachována je 

v tištěném vydání ojediněle. Jako by Kolář nyní už nechtěl odhalovat celý svůj rodokmen 
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 Srov. např. „Po vltavách stehen pluly jí pohřební čluny“ (KOLÁŘ 2009: 342), „Práce toť struna Vltavy“ 

(ibid: 334) a „Jsem znaven neboť jsem spal s Prahou“ (ibid: 342). 
64

Viz např. báseň Svému španělskému otci: „Bázliv o ženu svou Čechy / Rodině hrozí hnědý mor / … / Písně 

s bodáky pochodují tepnami jejího dítěte Prahy“ (ibid: 379). 
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a dokládat své kořeny, ale naopak představit sám sebe jako básníka, který by mohl prohlásit: 

„toto je moje poezie a můj křestný list“. 

 Do této chvíle jsme se zabývali tím, co je mezi rukopisem a vydáním Přespolního 

dělníka odlišné (zejména básněmi do Přespolního dělníka nezařazenými), neboť naše práce 

cílí především na zmapování změn, jimiž Kolářova raná tvorba prošla. Naším záměrem však 

není v žádném případě tvrdit, že se zde Kolářova poetika nějak „láme“ nebo že rukopis 

obsahuje dvě oddělené části Kolářovy poezie, z nichž jednu bychom mohli označit jako 

časovou a druhou řadit například k veršům milostným, k metapoetickým či k přírodně-

mytické poezii. Tyto jednotlivé „vrstvy“ se nevyskytují v rukopise nijak izolovaně, využívají 

tytéž umělecké prostředky, jsou součástí týchž básní a liší se pouze mírou zastoupení 

jednotlivých motivů. Tato míra pak byla zřejmě rozhodující pro zachování či vyloučení básně 

z cyklu. Verše, v nichž převládala aktualita, byly z cyklu vypuštěny a zůstaly ty, jejichž téma 

je spíše milostné či metapoetické. Přesto je ladění všech básní cyklu soudržné a všechny 

vykazují shodné rysy, které bychom nyní chtěli popsat, neboť jsou signifikantní 

pro interpretaci Kolářovy rané poetiky jako celku. 

 

* * * 

 

Básně „Karfíkova rukopisu“ (nejen ty dále nezařazené) mají výrazně rétorický charakter. Ten 

je realizován kromě frekventované apostrofy také množstvím kontaktových slov „Hleď“, 

„Poslechni“, „Zdravíčko“, které mají u oslovovaného vzbudit pozornost. Každá báseň cyklu 

je sestavena z přesně adresovaných promluv (oslovována je např. Praha, Poezie, jiřička, 

Meluzína, heřmánek) s jasnou funkcí: jsou výčitkou, povzbuzením, vyznáním (lásky), 

varováním atd. Verše evokují rozhovor tváří v tvář, i když druhá strana dialogu mlčí (nebo je 

zapřena), pouze v jednom případě má text formálně podobu komunikace psané: báseň XVI /9/ 

odkazuje zřetelně k formě dopisu, obsahuje oslovení „Drahá dýmko“ a v závěru naznačuje 

podpis „Tvůj – “. 

 Promluvy jsou vedeny z pohledu jedné osoby, z perspektivy „Přespolního dělníka“, 

který se dívá na město z odstupu. Ačkoliv sousloví „přespolní dělník“ vztah k městu (k místu, 

kam za prací dochází) implicitně předpokládá, v básních město přímo tematizováno není. 

V nezařazených básních můžeme doložit ojedinělé lexikální výskyty odkazující, podobně 

jako v Novém donu Quijotovi, k hutnímu městu („zakazuješ haldám vyplazovat jazyk“, „co by 

tomu řekli hutě“, „vysoké peci se narodila polnice“) a také explicitní zmínku o Praze, 

která má ovšem v básních jiný, a to aktualizující význam. 
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Město se do básní dostává zejména skrze kontrasty v jednotlivých obrazech, skrze 

konfrontaci s přírodou, a zejména skrze vlastní perspektivu mluvčího, jež je situován 

v přírodě (viz uvedený příklad: „Kamenný chasník města již dávno spal“ a další obrazy: 

„Skřivane zmýli si jednou žitný lán s lánem komínů / Možná že někdo přijde požnout tu 

černou harfu“). 

 To však není jediný způsob, jímž se město v přírodninami zabydlených textech 

zpřítomňuje. Druhým prostředkem evokace městského prostředí v básních je jejich jazyk, 

respektive řeč (ČERVENKA 1991 [1989]: 140). Lidová mluva dělníků a sociálně slabších 

vrstev odkazuje k životu na městských periferiích či k běžné komunikaci vedené na chodbách 

uvnitř činžovních domů. Prezentují ji zejména frazeologismy: nemaluj čerta na zdi, pro pět 

ran, pověsit něco na hřebík, čert tě vem, prásknout do bot, marná sláva, zlomit nad někým hůl, 

být s někým na hromádce, ale i hrubší fráze jako například: zavři zobák nebo co je ti po tom. 

Tyto městské obraty se spojují s motivy původem venkovskými či přírodními (se zvířaty: 

slavíkem, jeřábem, kukačkou, rosničkou, úhořem, či s rostlinami:  fialkou, modřínem, 

mákem, rulíkem, lípami, fialkami, blatouchy atd.) a vytvářejí zvláštní až mytický vztah mezi 

přírodou a člověkem. Přespolní dělník ležel s levandulí, spává s včelí královnou, může mít 

schůzku s kukuřičným polem a také poklízí lipám. Nejenže se propadá do světa přírodního, 

ale naopak i zvířata a rostliny se stávají součástí světa lidského: sojka je klepna, slunečnice 

drbna, puškvorec pijan a roháč partie pro fialku. Tvoří pak spolu dohromady jeden mytický 

svět, v němž může probíhat zcela civilní, banální i intimní a emocionální komunikace 

mezi člověkem a přírodou. 

Stejný mýtus prohlubují následně další básnické postupy, použití pohádkových 

motivů, psaní velkých písmen u obecných jmen typu Vesna, Den, Život, která jsou tímto 

jistým způsobem „zbožšťována“ apod. Vytváří se tak jeden velký pohanský mýtus. 

Tento metafyzický svět, jímž Kolář ve své prvotině zaujal, do svých dalších sbírek 

ovšem již nepřebírá. Četné přírodní motivy tolik evokující Demlovy „Přátele“, které se 

u mladého Koláře objevují už s básněmi Nového dona Quijota a v prvotině dominují, 

po vydání Křestného listu mizí. Básníkovy další verše jsou naopak zaplněny nejen 

odposlechnutými replikami městské provenience, ale i konkrétními předměty náležícími 

městu. 
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„Netištěné verše z doby Křestného listu“ 

 

V pozůstalosti Jindřicha Chalupeckého v Literárním archivu Památníku národního 

písemnictví v Praze se nacházejí hnědé papírové desky s vloženými listy průklepového 

papíru. Na prvním z nich je strojopisně napsáno „JIŘÍ KOLÁŘ“ a pod tím „Netištěné verše 

z doby Křestného listu“. Tato sloha dále obsahuje na zvláštních listech šest strojopisných 

básní
65

, z nichž tři mají titul (ALBATROS, Jeseň a Zima), zbylé tři nazýváme podle incipitu 

Zdravíčko jiřičko, Sbohem lijáku hvězd a Srdce! hlavní nádraží!. Tyto básně představují další, 

dosud neprozkoumaný pramen, který může vedle „Karfíkova rukopisu“ přispět k osvětlení 

geneze Kolářovy rané tvorby a zamýšlené kompozice Křestného listu. 

 Na úvod je třeba říci, že žádné přímé doklady pro jasné zasazení těchto nalezených 

básní do geneze Kolářovy poetiky neexistují a veškeré následující závěry jsou podložené 

pouze našimi hypotézami. Je třeba také dodat, že míra benevolence cenzury v této době byla 

poměrně nízká, nakolik můžeme soudit z množství vyškrtaných básní z první verze Kolářovy 

sbírky i z Chalupeckého dodatku ke konečnému uvolnění knížky do tisku: „nečekal jsem, 

že to projde“, a proto se z dnešního pohledu může zdát, že jí mohlo vadit téměř cokoliv. Také 

to je přispívající důvod, proč nelze s jistotou rozhodnout, které básně z Křestného listu 

vyškrtly úřady a které sám autor. 

Naším záměrem tedy není rekonstruovat Kolářovu prvotinu krok po kroku, určit, které 

básně přesně měly do Křestného listu patřit a v jakém pořadí, to na základě nashromážděného 

materiálu nelze. Cílem této kapitoly je zdokumentovat Kolářovu měnící se ranou poetiku 

na útlém prostoru šesti textů, které i přes své malé množství představují pestrou paletu, jež 

zřetelně dokládá posuny v Kolářově mladé tvorbě (přechod od přírodních a časných motivů 

k městu a jeho prostoru) i postupy, které pro něj byly v počátcích tvorby příznačné, jež však 

během let opustil. 

 

* * * 

 

Za nejstarší ze složky považujeme báseň Zdravíčko jiřičko, neboť je totožná s X. básní 

„Karfíkova rukopisu“
66

 (viz příloha). Tato báseň se ve všech ohledech shoduje s ostatními 

z rukopisu. Nepostrádá verbální charakter realizovaný apostrofami a imperativem („Přiznej 

se“), odkaz k městskému folkloru zprostředkovaný skrze frazeologismy („Zavři zobák 

                                                 
65

 Kromě strojopisných básní, složka obsahuje ještě navíc i rukopisnou ještě nepojmenovanou verzi básně, 

jež má ve strojopise titul ALBATROS. 
66

 Připomeňme, že ukončení „Karfíkova rukopisu“ datujeme nejpozději do podzimu až zimy1939. 
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heřmánku“), ani pohádkové motivy (Šípková Růženka) a také bezprostřední odkaz k násilí 

a válečným událostem („Vysoké peci se narodila polnice“), obdobný básni Otevři! Země 

i jiným básním rukopisu. Důvod, proč báseň nakonec nepřešla do publikované podoby, není 

zcela jasný.
67

 Zdravíčko jiřičko po formální ani obsahové stránce nevybočuje z kontextu 

cyklu Přespolního dělníka, naopak je podobná například básni XI (/2/ – „Štětec ze strun 

ještěrko?“) či XIII (/5/ – „Zpropadeně Meluzíno“). A Kolář s touto básní přinejmenším 

v určité době koncipování Křestného listu i počítal – ve strojopisné verzi, která se dochovala 

u Chalupeckého, má Zdravíčko jiřičko místo nadpisu nikoli číslo X, ale I. Původně tak zřejmě 

měla být součástí nové kompozice či přepracovaného cyklu Přespolního dělníka (dokonce ho 

měla otevírat). Později však byla z ne zcela známých důvodů vyřazena. 

 Poměrně jasně se jeví i kontextové zasazení dalších dvou básní Jeseně a ZIMY, které 

svými tituly doplňují druhou půlku ročního cyklu, jehož první polovina Jaro a Léto je 

součástí Křestného listu. Obě básně zřejmě vznikly někdy mezi začátkem roku 1940 

a květnem 1941, kdy byla kompozice sbírky konečně schválena a připravena k tisku. Básně 

Jaro a Léto mají identickou formu: jsou členěny do čtyř strof o čtyřech verších, přičemž první 

a poslední strofu tvoří zároveň refrén. Naproti tomu básně dochované u Chalupeckého jsou co 

do formy rozkolísané (předpokládáme tedy, že básně Jaro a Léto pro vydání autor 

do identické formy upravil): 

                                                 
67

 Obsahuje pouze jeden explicitní dobový odkaz v posledním verši. Pokud by byl on tím příčinou, kvůli které 

text do sbírky nebyl zařazen, šlo by ho zřejmě eliminovat vyškrtnutím tohoto verše. Podobně byly vyškrtnuty 

verše s aktuálními aluzemi z básně XVI /9/. 
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Jeseň 

 

Slabikář žhář krví maloval 

Jeseň 

Jde bílá a modrá v očích pal 

Macecha sladká révou píše 

Poslední vůli zemřít tiše 

 

Blín zazdil okna ve své cele 

Jeseň 

Červánek bydlí v každém těle 

Ach cestám vzdá-li se ten světec 

Vzbouřenec jen Ti zvedne štětec 

 

Přísahy stříbří hlavy věží 

Jeseň 

Lásky o smrti věrnost střeží 

Noty v brvách s pochodní dálek 

Od bičování nejsi dalek 

 

 

ZIMA 

 

Ty chlácholící čas 

Když pero smlouvá s hlínou 

Věrná když žloukne hlas 

A ticho plýtvá slinou 

 

Jíž datel slunce dá 

Se do már když má chovat 

A k pěnovce sedá 

Hlad chce-li pozpívat 

 

Již z hnízda padá meč  

Za rouhání kose 

S níž věru špatná řeč 

Bez úlitby rose 

 

Ty jíž koupel v potu 

Klade loutny přes propast 

Ty zimo přej mi tu 

Nepovitých tušit strast 

 

ZIMA má tutéž strofickou formu jako básně vydané ve sbírce, obsahuje čtyři strofy 

o čtyřech verších, avšak rezignuje na refrén. Jeseň je z formálního hlediska publikovaným 

básním ještě vzdálenější, tvoří ji tři strofy o pěti verších a také jí chybí refrén. Místo něj 

využívají obě básně pro rytmizování textu jiné prostředky: paralelismus (respektive 

jednoslovný refrén: „Jeseň“) a anaforu, tu ovšem ve zcela jiné funkci, než v které se uplatňuje 

v Přespolním dělníkovi. Zde (v básni ZIMA) nemá vyvolávat ani zdánlivý dojem komunikace, 

ale naopak neopětované promluvy téměř modlitebního charakteru. Obě dvě čísla se od svého 

„půlročního protějšku“, Jara a Léta, vydaného v prvotině viditelně různí: mají jiné strofické 

členění, v případě Jeseně nemají ani týž počet veršů, chybí u nich refrén a rovněž postrádají 

pro Jaro a Léto tak příznačné nominální konstrukce. Jediným shodným rysem u všech čtyř je 

na první pohled vázaný verš. 

 Básně se ovšem liší i vzájemně. Jeseň se formou a týmž uplatněním paralelismu 

přibližuje básni Komu k hanbě (Křestný list). Její obrazy bychom mohli opět charakterizovat 

slovy Františka Halase jako „ještě nedostatečně zbásněné“. Proti veršům ze sbírky si Jeseň 

navíc zachovává neutrální syntax a pro českou větu důležitá slovesa. Obrazy tak působí 

dynamicky, v každém verši se něco děje („Blín zazdil okna ve své cele“, „Přísahy stříbří 

hlavy věží“ atd.). Statičnost, jisté zastavení děje, do básně vnáší jen opakující se refrén: 

„Jeseň“. Použitým slovesným materiálem se báseň navrací ke stylu Rudého havrana a Nového 

dona Quijota: ve velké míře obsahuje barevné kontrasty (krev, bílá, modrá, červánek, stříbřit) 

a rovněž se tu výrazně uplatňuje motiv smrti (poslední vůle, smrt). Stejně tak by ovšem tyto 

rysy i charakter ročního cyklu mohly odkazovat k vlivu mladšímu, a to k Františku Halasovi 
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a jeho Časům. Ačkoliv téma básní se různí, použité motivy jsou do značné míry podobné. 

Také z těchto důvodů považujeme báseň Jeseň (i ZIMU) oproti jiným dochovaným 

v Chalupeckého pozůstalosti za starší.  

 Ve srovnání s předchozí básní je ZIMA vyzrálejší. Má pevnější formu, sevřenější 

obrazy a její poetika koresponduje s rysy druhé části Kolářovy prvotiny. Na první pohled není 

zřejmé, proč by neměla být do Křestného listu zařazena. 

 Podle nás bychom však měli o obou básních uvažovat zároveň, obě totiž odkazují 

k ročnímu cyklu a také se spolu dochovaly u Chalupeckého. A ačkoliv je jejich forma 

i umělecká kvalita zjevně odlišná, mají něco společného, a to, že si obě oproti básním 

ze sbírky zachovávají již zmíněnou neutrálnější syntax a obsahují více sloves, a dosahují tím 

výpravnějšího charakteru. Ten bychom také mohli považovat za konečnou příčinu, proč se 

do Křestného listu nedostaly. Jejich obrazy i vyznění jsou průhlednější, nezastřené složitými 

syntaktickými vazbami a „neukrývají“ se ani pod rytmem a kakofonií jako např. v básni Jaro: 

„Kdo plodem jist se jara bál / Kdo jen hnátem fidlal o duhu / Kohoutu v zimě řekne Druhu / 

Již se Ti stalo žes zaspal“ (KOLÁŘ 1992: 32). Verše básně Jeseň evokují pocity člověka 

jdoucího na smrt či někoho, kdo je v bezprostředním ohrožení. Zprostředkovávají děsivou 

atmosféru světa, v němž sám vězeň (blín) zazdil okna své cely, protože svět venku je 

hrozivější než vězení. Slabikář, který je odnepaměti implicitně spjatý s dětmi, maluje krví 

a posledním přáním macechy je zemřít tiše. To vše se děje aktuálně kolem, svět se hrozivě 

proměňuje a vyvolává ve svých obyvatelích nejen neklid, ale především strach a očekávání 

nejhoršího. 

Druhá báseň ZIMA netematizuje ohrožení jako pocit, ale jako fakt, který je třeba 

přijmout. Má meditativnější charakter, mluvčí se k zimě obrací jako k metafoře neustále 

přítomné smrti, která chlácholí čas, jediná je věrná, ale jež také může vše zahubit hned 

v zárodku:  „datel slunce jí dá se do már když má chovat“. Nelze jí uniknout, a proto se na ni 

chce mluvčí připravit: chce od ní získat „vědomí“ smrti, poznání, jaká je, a v závěrečném 

oxymoronním verši ji k tomu přímo vyzývá: „Ty zimo přej mi tu / nepovitých tušit strast“. 

Právě tato bezprostřední přítomnost smrti v básních, která aktualizuje prožívání skutečné 

smrti a znovu i vědomí neustálého ohrožení, mohla být na obtíž cenzurním úřadům, a proto 

básně do prvotiny zařazeny nebyly, přestože tím byl roční cyklus utnut v půli. 

 

* * * 
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Další tři básně pojednáváme společně, neboť se vyznačují týmiž rysy: oproti předchozím 

číslům jsou psány volným veršem a také jejich ladění je pozměněné. Obsahují určité 

charakteristiky (zejména motivické) vlastní poezii Křestného listu, ale zasazují je do nového, 

již výrazně civilizačního či městského, kontextu. Trochu stranou stojí podle nás svým 

vyzněním báseň Sbohem v lijáku hvězd:  

Sbohem v lijáku hvězd 

Vzňatý anděl 

Zběsile hloubí jámu v mlatu 

 

Hle burcování na okna Páně 

Hle pro propast rozlétlá ňadra 

S sukénkou vzhůru každému 

Hle křivice chvály v kostýmu osení 

A úkosé křivdění stříbru 

Hlavy do vos 

Hle cementáře v páteři 

 

Najde-li šperk pryč s hrdlem 

 

Svými prostředky, volným veršem, kumulací jmenných konstrukcí a paralelismem 

evokovaným anaforou „Hle“, připomíná texty ze zhruba poslední třetiny Křestného listu, 

například báseň Očima vypoulenýma, která využívá podobnou anaforu („Hle bolest“) a je také 

celá složena jen z jednotlivých obrazů vytvořených paralelním řazením jmenných konstrukcí.  

Dalším rysem, který by Sbohem v lijáku hvězd spojoval s prvotinou, je tendence 

k fragmentárnosti, nedořečenosti. Kvůli ní je však také bližší charakteristika Sbohem v lijáku 

hvězd obtížná a klíč se k ní hledá jen velmi nesnadno. Fragment je zde vytvářen právě 

eliminací sloves a kupením na / za sebe jednotlivých obrazů. Báseň se tak nesoustředí 

na dynamický děj, ale v jejím středu (druhé strofě) stojí mozaika izolovaných okolností děje 

(anděla hloubícího jámu), který tuto dominantu básně spíše rámuje. Báseň sama pak 

i přes svou nedořečenost působí mocným dojmem a její vyznění je značně kritické vůči 

současnému stavu světa a ve spojení s obrazem vzňatého anděla až apokalyptické: představuje 

zvrácenou skutečnost plnou obscénní erotiky („pro propast rozlétlá ňadra se sukénkou vzhůru 

každému“) a nestoudných a povrchních lidí, jimž chybí pokora a kteří se nebojí rámusit 

u oken Páně, úkosem každému křivdí a sami mohou být napřímení jen s vycementovanou 

páteří. 

 Poslední dvě básně ze složky se viditelně přibližují stylu Ód a variací, 

 přičemž báseň Srdce! hlavní nádraží! si ještě drží  i charakter básní Přespolního dělníka: 
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Srdce! hlavní nádraží! 

Horké rýmy! horké rýmy! 

Slova! slova! 

 

Ústa plná drůžiček 

V čekárnách klímá v aktovce blankyt 

Pošeptáš verš - - 

Hlouček ve smutku přinesl obraz 

 

Nechvátej vlak ještě popíjí 

Cítíš? to bolí mlze zuby 

Jó uhlí zná udělat paseku 

A tam co švelují vlasy 

Ne 

Ložnice a ordinace zároveň 

 

Pane chrpa ten kufřík musíte najít 

 

Ale někdo mi ukradl smrt 

 

Miroslav Červenka (1991 [1989]: 185) klade vznik veršů za hranici prvotiny (tj. do druhé 

poloviny roku 1941 a doby mladší) do kontextu některých starších básní z Ód a variací 

a uvádí je do souvislosti s básní Kamenné září (z oddílu Variací). Dále Srdce! hlavní nádraží!  

identifikuje s jinou básní s titulem Nádraží, o níž mluví Kolář v dopise ze srpna 1942 

s Chalupeckým. Dobu jejího vzniku tak zasazuje až do léta 1942. Nalezený text skutečně 

tematizuje prostor nádraží a umělecky transformuje reálná vyvolávání pouličních prodavačů, 

se zmiňovanou básní Nádraží se ji ale zdráháme ztotožnit. Domníváme se, že motiv nádraží 

jako atributu města nebyl u Koláře v té době ojedinělý a pouze na jeho základě nelze dobu 

vzniku básně určit.
68

 

Absencí titulu by báseň mohla odkazovat k cyklu, který dostal Chalupecký od Halase 

a z něhož si vybíral básně pro Život, a také zapadat mezi novější básně z období Křestného 

listu, neboť jejich titul byl vposled tvořen některým (většinou prvním) veršem či jeho částí. 

Podle tohoto principu (tj. výběru některého verše z básně) se zdá, že jednotlivá čísla většinou 

získávala tituly až následně (za účelem vydání), a to zcela bezprostřední či intuitivní cestou 

čili tak, že si autor vybral jako název pro svou báseň jeden z jejích veršů. S básněmi 

Křestného listu pojí Srdce! hlavní nádraží! rétorický charakter, který tentokrát ale již nestojí 

v kontrastu k oslovovaným přírodninám, ale oslovuje v básni nepřítomného adresáta, mluví 

o lidmi zabydleném, městském prostoru a antropomorfizuje věci patřící k civilizaci 

(„Nechvátej vlak ještě popíjí“, „Jó uhlí zná udělat paseku“). V básni se střetává konkrétní 

prostor nádraží s jeho vyvolavači a téma poezie či jen „poetická“ slova („Horké rýmy! horké 
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 Navíc v době, kterou zmiňuje Červenka, Kolář podle korespondence už tvoří rozsáhlejší básně charakteristické 

pro první část Ód a variací a kratší báseň typu Srdce! hlavní nádraží!  by byla výjimkou. 
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rýmy!“, „V čekárnách klímá v aktovce blankyt“). Dochází tak k výraznému tematickému 

posunu, v této fázi se Kolářova tvorba už odklání od přímé časovosti ve smyslu aktualizace 

historických motivů atd. i od motivů idylických (přírodních a pohádkových) a směřuje 

k tématům konkrétní (až banální) každodennosti a její „poezie“. Také jediný pozůstatek 

přírody v básni je posunut, oslovení „pane chrpa“ i přes malé písmeno „ch“ odkazuje 

k vlastnímu jménu a evokuje představu osoby, a nikoli jen poetické oslovení květiny, 

jak tomu bylo v dřívějších textech. 

Důvod, proč by báseň dle cenzury nemohla být součástí do sbírky, je nám nejasný 

(příliš „nepoetické“?, motiv ukradené smrti?). Máme za to, že se tyto verše do sbírky 

nedostaly patrně z jiných důvodů – mohly být napsány během roku 1941 v období, kdy finální 

podoba sbírky byla hotova, nebo knížka dokonce už vyšla, nebo také (což považujeme 

za pravděpodobnější) proto, že svým vyzněním už do celkového kontextu sbírky nezapadaly.  

 Také text nazvaný ALBATROS už styl básnění charakteristický pro Křestný list téměř 

opustil. Jako poslední z dochovaných básní ji zařazujeme právě proto, že již evokuje zcela 

explicitně obrazy příznačné pro skladby z „Ód“
69

, jí velice blízké jsou například obrazy 

z úvodní Litanie (např. „štěnice svědomí nábytku“, „k smrti sužující rozestýlání hrnců“ 

apod.): 

 

ALBATROS 

 

Jediná slza chybí k potopě 

Předvídají Předvídají 

 

To již sami nemají komu podobat 

/Kruté náhrdelníky činží/ 

Štěnice přísah lomcují bytem 

/Sladké čubčení přátel/ 

Již sami /luna si dala pomoct/ 

Červánku na ňadra nesmíš mi líbat holku 

A ty kopřivo jak ještě ji štípneš odepnu pásek 

Sami v rozlétlých oknech 

 

Předvídají 

Jsi dávno na lopatu 

 

 

Verše „Kruté náhrdelníky činží“ a „Štěnice přísah lomcují bytem“ již ohlašují tutéž 

zapuštěnost člověka ve městě, jakou známe z pozdějších Ód a variací, a skrze 

antropomorfizaci věcí a střet vysokého a nízkého, tj. abstraktního psychického jevu (přísahy) 

                                                 
69

 Do této sbírky měla být také původně zřejmě zařazena jako jedna ze starších básní, svědčí o tom úvahy 

Chalupeckého z června 1944: „Obávám se, že už do sbírky staré básně nepůjdou.  […] Snad Albatros a Sotva 

rozednívá by se daly zachránit – se ctí.“ 
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s konkrétním nehezkým „předmětem“ každodenního městského života (se štěnicí) vytvářejí 

rovněž nový, nikoli přírodní, ale civilizační městský mýtus. 

 Albatros je podle nás báseň spadající do tzv. „přechodného období“ Kolářova psaní. 

Opouští poetiku Křestného listu a vydává se jiným, „městským“ směrem.  Využije přitom 

nově i již uplatněné starší prvky (apostrofování rostlin a vůbec užití přírodních či „klasicky 

poetických“ motivů). Ty transponuje do nového kontextu města a ony tak získávají 

specifickou funkci. Přírodniny a klasické básnické „objekty“ zde působí nepatřičně 

a kontrastně. Tento pocit jejich nenáležitosti v daném prostoru ještě umocňuje mluvčí, když je 

napomíná a říká jim, jak se mají chovat: „Červánku na ňadra nesmíš líbat holku / A ty kopřivo 

jak ještě ji štípneš odepnu pásek“. 

Báseň si kromě pozůstatků minulých motivů stále také drží významný kritický podtón. 

Adresáty textu jsou nyní neurčití „oni“, evokující představu všech lidí, na něž mluvčí pohlíží 

(jsou „sami v rozlétlých oknech“ města) a které varuje před blížící se zkázou: „Jediná slza 

chybí k potopě“. Mluvčí se stylizuje do pozice proroka, který upozorňuje na zvrácenost 

tohoto světa a jeho možný zánik. Starozákonní motiv potopy i další (např. erotické) motivy 

(luna podstoupivší potrat, „sladké čubčení přátel“, které již explicitně a s určitou mírou 

vulgarity odkazují na současný stav světa) mohly pak v této koncentraci překážet cenzuře, 

a proto možná báseň vyškrtla (viz přípisek „škrtnuto protektorátní cenzurou“). Otázkou 

ovšem zůstává, kam měla báseň původně patřit. Z jejího strojopisu se lze domnívat, že měla 

být vydána samostatně. Pod textem je uvedeno autorovo jméno, které naznačuje, 

že ALBATROS neměl být součástí nějakého většího celku či sbírky (tedy, že se s ním 

přinejmenším do kompozice Křestného listu nepočítalo
70

), ale naopak měl patřit do nějakého 

časopiseckého vydání. To ho by orientovalo k uveřejnění v revue Život. Pro jednoznačné 

rozhodnutí a zařazení básně do určitého kontextu nám však chybí další důkazy, omezíme se 

tedy na tvrzení, že  ALBATROS je ze všech textů dochovaných v Chalupeckého deskách 

nejmladší a svou poetikou představuje významný (a téměř jediný) most mezi básněmi 

Křestného listu a těmi z Ód a variací.   
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 Podle zmíněného Chalupeckého dopisu, měl být zřejmě součástí až pro čtvrtou Kolářovu sbírku Ód a variací 

(1946), jejíž části však připravoval již od roku 1942. 
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ZÁVĚR 

 

Citát z úvodu práce vyvolává představu autorovy shovívavosti k vlastní prvotině i sdíleného 

tajemství, které mezi sebou s Jindřichem Chalupeckým v souvislosti s ní mají. Vzhledem 

k tématu naší práce působil přitažlivě: evokoval pocit nevyřčeného i možnosti ještě 

nezdokumentovaných okolností vzniku díla, jež jsme se v  práci snažili vyslovit a docelit. 

V popisu „počátků před počátky“ bylo naším cílem obtáhnout kontury dříve jen 

naznačených či dosud neznámých vztahů a také zmírnit dopad předchozích soudů, pokud by 

byly v přílišné diskrepanci s nově nalezeným materiálem (jako např. Červenkovo rozhodné 

odmítnutí surrealistických vlivů). Křestnému listu nebyla v minulosti věnována přílišná 

pozornost. Je to zřejmě proto, že ve světle následných „skupinových“ sbírek se jevil jako jistá 

„přípravná fáze“, jako debut. 

Křestný list však není sbírka „nehotová“, zrála dlouhý čas a její příprava se neobešla 

bez komplikací. „Karfíkův rukopis“ nám poskytuje srovnání k první části finální podoby 

sbírky a spolu s dalšími texty, které zůstaly „mimo“, přináší výrazné změny v autorově 

básnickém stylu. Texty dohromady dokumentují několik dosud nespojených linií Kolářovy 

poezie: jeho mladické nadšení pro surrealismus, proletářské verše inklinující až k radikálnímu 

revolučnímu vyznění a idejím komunismu, verše historicky podmíněné a v neposlední řadě 

verše, v nichž si básník po svém transformuje básnické postupy Františka Halase.  

Zmíněné texty nebyly pro literární historii zcela neznámé. Kolářovi nejbližší interpreti 

(Miroslav Červenka přinejmenším v případě „Netištěných veršů z doby Křestného listu“ 

a Vladimír Karfík v případě rukopisu Přespolního dělníka) o jejich existenci věděli, nicméně 

do svých výkladů je zařadili jen okrajově, nejspíše z důvodu, že nestály v centru jejich zájmu 

o širší Kolářovu tvorbu, či proto, že je považovali více za jisté procvičování v básnickém 

řemesle než za hotové dílo. Podle nás však mají tyto texty pro výzkum Kolářových počátků 

význam ústřední a jejich shromáždění a interpretaci shledáváme za největší přínos, jejž může 

tato práce poskytnout. Netvrdíme, že je kvůli nim nutné přepsat celou kolářovskou historii, 

myslíme si ale, že by bylo žádoucí ji jimi doplnit a přispět tak k opětovnému zkoumání 

významného autora, jehož dosavadní monografický výzkum je v jistých ohledech poněkud 

skromný. 

 Kolář se v roce 1941 v literárním světě nezjevil odnikud, měl za sebou téměř 

desetiletý vývoj a také první proměny své poezie. A přestože se jeho poezie může zdát zprvu 

vskutku debutantská, od počátku ji provází autorovo cílené úsilí. Kolář jako básník je 
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„řemeslník umění“, každé slovo má u něj své pevné místo a jeho dílo je přes všechny 

tematické i formální proměny soudržné a podržuje si svůj osobitý styl. Pregnantně to ve snaze 

o rekapitulaci celého (i zamlčeného) dosavadního díla Jiřího Koláře vyjádřil v doslovu 

k Náhodnému svědkovi Jan Grossman (1964: 185): „…jeho [Kolářova díla] rozmanitost 

nevzniká nahodilým těkáním od žánru k žánru, ale spočívá vždycky, i ve věcech zdánlivě 

okrajových, na stejném pojetí světa, které jen proniká do jiných oblastí a stále hledá další 

prostředky k úplnějšímu vyjádření. Jeho šířka se podobá šířce stromu, který se vzpíná a větví, 

ale pořád vyrůstá z téhož přímého kmenu a z týchž pevných kořenů, nezrazuje jádro, z něhož 

vzklíčil.“ Této metafory jsme se snažili držet i v naší práci. Záměrem našeho výzkumu nebylo 

zasadit „nový strom“, ale upevnit a přidat další kořeny ke koherenci Kolářova díla. 

 Nejsilnější kořen, z něhož vyrůstá síla Kolářovy poezie, přitom spatřujeme v autorově 

důrazu na skutečnost, respektive přítomnost. Básník ani v těch nejtěžších okamžicích 

z přítomnosti neprchá. Neutíká pohledem k (lepší) budoucnosti ani do idyly minulosti. 

I mytické prostředí jeho básní vždy obsahuje tentýž varovný odkaz ke skutečnosti 

a k nebezpečím, která s sebou přináší. V Kolářových verších je neustále přítomno trpké 

poselství, že před skutečností není kam uniknout, je třeba se jí naopak postavit. A ačkoliv se 

způsoby, jimiž se v textech projevuje, mění a přechází v juveniliích od aktualizací 

„historických“ a „mytických“ (jak je tomu v časopisecky vydaných básních i v „Karfíkově 

rukopisu“) až ke skutečnosti „žité“, kterou můžeme datovat od poezie města, neustále tu je. 

Skutečnost (přítomnost) zůstává a básník jí čelí. Součástí této konfrontace je pak od počátku 

silný morální apel, jenž je v Kolářově poezii bytostný a který v jeho osobnosti podporoval už 

od první vydané sbírky František Halas. 
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PŘÍLOHA 

 

„Karfíkův rukopis“ Přespolního dělníka 

 

V příloze uvádíme celé znění rukopisu, který se nachází ve vlastnictví Vladimíra Karfíka. 

Rukopis obsahuje šestnáct nepojmenovaných, římskými číslicemi označených básní (I – 

XVI), které jsou zapsané Kolářovou rukou zeleným inkoustem v nelinkovaném sešitě se 

šedými deskami o formátu A5. Mezi složené závorky vedle čísla textu zapisujeme 

„{nezařazeno}“, pokud verše nepřecházejí do cyklu Přespolní dělník, jenž je součástí 

Křestného listu, v opačném případě uvádíme arabskou číslicí jejich nové pořadí. Hranaté 

závorky pak používáme, pokud báseň přešla do Křestného listu, avšak dané verše z ní byly 

vyškrtnuty (např. XII /4/ „[jdi a popros ukazováčkem zemi / Řeknu nebi o několik oblázků 

slz]“). 

„Karfíkův rukopis“ je čistopis, autor do textu zpětně zasahoval jen minimálně. 

Zachycujeme devět následných úprav, které mají vesměs charakter lexikální substituce, adice 

či exkluze: 

 

I.  Podobala ses spíše dívence klanějící se >jiřičkám< <červenkám> 

 

II.  >Proč nenávidíš odříkavače v mé trnoucí hrudi / Vodnářko
 
velebná má mateřtino<  

< Proč tolik nenávidíš odříkavače v mé trnoucí hrudi / Má vodnářko velebná> 

 

IV. Vrať mi paletu dokud >violy jabloní nezačly< <rybíz nezačal> plakat 

 ... Ještě dnes >ukrást jitřence< <jitřence ukrást> věneček 

 

VII.  Narcisi >dnes třeba vyloupej si oči< <teď třeba> 

 

XII.  věděl >však< <aspoň> že člověk klanějící se lesu 

 

XIII. v posteli klekání >zardíval jsem< <jsem zardíval> 

... >ne jemu ale mně dala studánka do učení syna< < ne jemu ke mně dala studánka na učení syna> 

 

XV. Kdo vykvákal špačkovi že mu nadávám / křiklavých domkářů / <A> pasece mladých povaleček 

 

Co se týče edičních zásahů, snažíme se o zachování co největší autenticity původního 

textu a opravujeme pouze zřejmé, vesměs mluvnické, chyby (např. v deklinaci zájmena jenž 
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„Soumračník jež“> „Soumračník jenž“ (III) nebo zájmena čí „Opakují z čí rtů“> „Opakují 

z čích rtů“ (VII)) a normalizujeme pravopis podle současných pravidel. Tam se změny týkají 

převážně psaní s-z, i-y a příslovečných spřežek.  

Vzhledem k osobitosti Kolářova jazyka a dominantnímu rétorickému charakteru jeho 

veršů od dalších úprav upouštíme. Neopravujeme některé jevy, které v básních prohlubují 

příznak mluvenosti a ve kterých se autor odlišuje od kodifikace – jako například u slovesných 

tvarů prézenta: „zdravějí“, „křičejí“ a préterita: „muselas“, „smek“ a v použití dalších 

nespisovných slov: „raděj“, „sebelepší“ (ve smyslu adverbia). Všechny tyto uvedené jevy 

považujeme za projev osobitého stylu autora. 
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I. {nezařazeno} 

 

Vykloněna z okna svého medvědího srdce 

Raněné prameny rukou lámaly chléb květům 

 

Podobalas se spíše dívence klanějící se červenkám 

Má Země 

Ty bezklasá po jakéms to šlapala zvonění 

 

Ne! 

Tvá vůně dál mi vypráví o perníkové chaloupce 

     s mrtvou babou 

Dál šťasten budu dřít mlýnský kamen 

   tvého svatebního prstenu 

Dál – 

Ó jak dávno tomu co ti upálili syna 

Co poručili Hvězdě zvednout sukénku 

nechápeš že i na stříbrné modříny tvých nohou 

  navěsí čas údy dětí 

nechápeš ani důtky slova cvikýř? 

 

Neplač 

Víš že rulík nemluví s tvýma marnotratnýma očima 

V kytici noci (kéž bylo tvé to požehnané lůno) 

    kdosi vhodil rubín 

 

 

Již vidím věnec z trnů rozkvétat nad tvým čelem 
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II. {nezařazeno} 

 

Když mlád jsem dýchal do hlíny 

To poprvé myslel na tebe heřmánku 

A zkoušel zda rozbolaví verše rýmů zemědým 

Když řebříčka jsem ptal se na Achilla  

Matko! Když plašil babočky z božích muk tvých 

     sladkých ramen 

 

Běda – běda – třikrát běda 

Proč tolik nenávidíš odříkávače v mé trnoucí hrudi 

Má vodnářko
 
velebná 

Proč nejsi u mne zlatý dešti smutků 

Skráně ozávojíš mraky mluvíš-li se mnou 

Zakazuješ haldám vyplazovat jazyk 

Proč 

Cožpak málo zbožňuji Seinu 

Proč se do tebe zamiloval Krakonoš 

 

Ó jen do dlaní mých nech usednouti stříbrné orlice  

   svých tříkrálových ňader 

Nech 

Chci býti mužem 
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III. {3.} 

 

Ptáci Jí vraceli nástroje 

Protože i mně Den zlomil hůl nad hlavou 

A Život poslal tabatěrku 

Pili jsme spolu na zdraví 

 

Ó jak rád jsem pil 

 

Pili 

Až květiny pod našimi pohledy vyrůstaly do velikosti věží 

Až k pohárům našim se sbíhala oblaka 

Nelhu! 

Soumračník jenž obsluhoval nás nebyl o nic větší nežli já 

 

Tak znavené 

S očima vypoulenýma do bučících ohníčků dětství 

Narovnávajíc duhu nalezla nás Řeka 

Slíbila mi náhrobek 

 

–  vleže psal jsem 

 o křišťálové nůši plné létavic – jejího – 

 

 

S červánkem přes ústa 

Kůzlátka prsů již sťatá 

Ranami líbala Své tajnosnubné tělo 
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IV. {6.} 

 

Kamenný dělník města již dávno spal 

Tak dlouho tančím s obrazem až políbí mě verš 

Napsala solí na dveře a též ulehla 

 

vzbuď se! 

Charón mi vrátil 

Báseň prý je špatný dukát 

Slyšíš? 

Vrať mi paletu dokud rybíz nezačal plakat 

Musím ještě dnes  

Ještě dnes jitřence
 
ukrást věneček 

Ještě dnes slavíkům držet noty 

Dál obtiskovat rty do památníků bludiček 

Motýlů zpověď přijímat i pluhům dávat pomazání 

Dál posílat pomněnky na handl vzhůru 

Dál –  

 

Ach já nešťastný koktal 

Mám přinést prvorozený z tvých náramků 

Má krásná Lítice 

S putýnkou šťavelu krve 

 

vstaň Vltavo! 
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V. {nezařazeno} 

 

Šla jeseň s ježkem na provázku  

A plivla mi do kolébky 

Ostružiny práskly do bot 

 

Muselas přislíbit Hejmdalův karafiát mým ústům 

Či pro vydechnutí v mé prohořklé náruči  

    vylákalas i matku 

Má – má – 

 

Vím –  

Kamenovat vesnu 

Nedat jíst hladové zdi 

Pralinky večernic šlapat před zraky 

Tebe denně mohou popravit 

A kraslice prapořišť vždy zdravěji zaplanou 

Ale –  

Kdo žízni mé dokvésti nedá 

Když 

Poezie 

Hleď 

vědro zrání plné 

A koš kdouloví netknut 

 

Již víš proč tolik bažím 

(vystavím sobě dům kde i lůžko bude z trní) 

Zvednouti štětec mrazu ticha 

Víš již Mesiáško? 
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VI. {nezařazeno} 

 

Kolikrát líbal jsem rosničky tvých denic 

Hlubokých jak vzpomínka stolu na ptáka 

Maje chléb pouze na cestu 

Zeptej se Vah ty nechodí na opery lip 

Tolika –  

 

Sešiju rty tak přejím se tvých barokových ředkviček  

Naučím ostruháčky volat: Dříví dobří lidé dříví 

A pobiju jimi brány živůtků 

Tak rozkmotřím i hromničky nohou 

 

Již nikdo nedozví se Vltavo 

Proč ti Karel IV. daroval náhrdelník 

Sbohem přátelé 

odpusťte mi housle ale Dalibor hrál opravdu na 

pivoňku 

Raděj se smrtí si břinknu 

Jen nechtěj má Dibutades 

Nechtěj abych slyšel že Boubín naposled ti smek 

neboť ty – ty harfo z ruky mincmistra 

 

vidím jej 

v tekoucím mahagonu –  

Slunce kleká před tvým dítětem Praho 
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VII. {nezařazeno} 

 

Třebaže tě přijala jako hostii 

Bez hole z domu nechoď 

Praha se zrodila sázkou že rozezpívá žulu 

Sestře svedla dokonce verpánek 

I džbánku učarovala spokojenost 

 

Matko! ryzí láska říkáš? 

 

ó jak málo jsem tě jak malonko znám 

já bál se (obcházela mne jak závrať) 

Ona jediná je schopna dozatlačit tvé rybníky 

 

 

Narcisi teď třeba 

Křížem nohama lehej háji 

Ty s kosou – svým vínem májovým mě chceš-li zapij 

Noe! jejich ruce nazvu souhvězdím Štípaných pus 

Opakují koho oddávali s duhou 

Opakují z čích rtů vyletují holubice 

Křičejí kdo je má Řeč 

  Má Řeč 
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VIII. {nezařazeno} 

 

S očima velkýma jak strach 

Požádala mne o dýmku 

Praho! 

Darovala mi živůtek 

– Nad nímž zalehal hmat 

Darovala mi – 

 co by tomu řekli hutě 

Vždyť i já v tento čas měl ukopnuty oba palce 

 

Posloucháš Praho? 

Když stádo tvé hudbě rozumí 

Proč si láska dovede chladit žáhu jen a jen na chudobkách 

Proč vyhánět mám Tatry od nohou Jungmanna 

Či jsem neměl líbat potůček s kuřátkem její ruky 

Mluv přeci 

 Vyvolavačko lásky 

jakou to skočnou ti hrálo jaro dnes 

již zapomnělas ždímat vodníkům šosy nápisem „cholera“ 

Ani neslyšela královnu ohniváčků Matky naděje 

Což nevíš 

 Umlkl pták 

 To bude zpívat kulovnice 

 

 

ó uč se uč se držet srp a zpívat s kladivem 

Klasy jsou plné rolniček 

Místo chytat růže 
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IX.  {1.} 

 

Ležel jsem s levandulí 

 

Čert tě vem kukačko 

Co ti do milé když ptám se kolik let budu živ 

 

vím to sůl do tvých očí 

Však jasmín byl láska jediná mé matky 

víš ta veliká 

Kdy hlava hoří 

Srdce bije na poplach 

A nitro volá 

 chyťte toho žháře 

 

Ležel jsem s levandulí 

večer umíral 

 

Jsi těžká jako hrom 

Poezie 
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X. {nezařazeno} 

 

Zdravíčko jiřičko 

Pro pět ran snad nepláčeš 

 

Zavři zobák heřmánku  

Co ti po tom kde vzala na novou náprsenku 

Řekls mateřídoušce proč tebe zdravějí staré ženy 

Styď se tak zbavovat modelu 

Že na tebe šlápla Šípková Růženka ještě neznamená 

   letět za každou kutálkou 

 

ne! 

Hospodář má bubínky v dlaních 

A jak jej rozeznáš od blatouchů 

Přiznej se 

Žádné rýžoviště ale zázračně jí trpknul vlas 

 

Nemaluj čerta na zdi a pojď 

Pomalu bys polykal meče 

 

vysoké peci se narodila polnice 
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XI.  {2.} 

 

Štětec ze strun ještěrko? 

Ode dne kdy mi ukázali cimbál nebes 

Jsme spolu na hromádce 

Však obětní cep jejího srdce – 

 

Dával jsem vinu bříze 

Hle těch sedmadvacet ran 

Poslechni kdo závidí motýlům mimo květů 

Pochybuji že ledňáček nenávidí hudbu 

Přeci úhoř nemá nic přátelského s violou 

Houslový klíč měl za kmotru mléčnou dráhu 

 

Vyčítáš paže paní po letu 

Když jsem ještě nerozdával růže vybuchlé mi z úst 

Děvečko! 

Cesta lásky nejbližší z oněch k pranýři 
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XII.  {4.} 

 

Marná sláva z tebe nebude básník 

Co jsem se namluvil: Těch kuliček nech 

Ještě nikdo jí neobehrál 

Puškvorec je sice pijan 

věděl aspoň že člověk klanějící se lesu 

Byl rakvář 

Komu vymluvíš že jsi pil inkoust 

Když borůvky vzaly nohy na ramena 

 

nevím nevím 

Co když včely již ví proč spávám s jejich královnou 

[jdi a popros ukazováčkem zemi 

Řeknu nebi o několik oblázků slz] 

Snad ti je promění v kolovrátky 

 

Skřivane zmýli si jednou žitný lán s lánem komínů 

Možná že někdo přijde požnout tu černou harfu 

věřím 

Sklidil by velikou báseň 
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XIII.  {5.} 

 

Zpropadeně Meluzíno 

Ty ještě nemáš večeři a já mám schůzku s kukuřičným polem 

Dalo mi klíčíček od komůrky  

Uvař rychle některou hvězdu 

Poklidím lipám 

 

Poslechni ať si vítr nechá toho utřinosa 

Sám se honí za každou sukní 

Balamutí kdejakou květinu 

Ačkoliv nejméně třeba pověsit srdce na hřebík 

 

Řekni mu 

Dávno než svíce luk mých vyplakány 

v posteli klekání 
 
jsem zardíval 

Za žebřík Jakubův že považuji nohy kterékoliv z žen 

neboť každé lůno schopno píseň probudit 

A rozumu kouzelnu prázdnou-li má ať bázni pronajme ji 

ne jemu ke mně dala studánka na učení syna 

 

[Do linek drátů již sletují se noty 

Hraj hraj noci!] 
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XIV.  {7.} 

 

Pouze z tvých dlaní lze víno pít štědřejší naději 

Rtuť sháněla tvou adresu 

Poslal jsem ji na měsíc 

Sám musím s tebou být 

 

Sojka je klepna 

Rusalky platí lekníny tůním za byt 

flétnu měl s vrbou první pastýř 

A roháč sebelepší postavený  

Partií pro fialku? 

 

 Ještě běličko 

 Každičký verš mi stojí den sluchu 

 

Próza s Poezií jsou sestry 

Nejvychovaněji bojující o jednoho muže 

Zázrak v tom 

(Druhá je milována) 

Žádná netuší které paví oko a čí hoboj máku 

Tedy 

 Léčicí léčicích léčicím všech 
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XV. {8.} 

 

Říci mi někdo žes nevěrná slunci 

Plivnu mu do očí 

Ale podívej se slunečnice nejsi-li žádná drbna 

Kdo vykvákal špačkovi že mu nadávám 

     křiklavých domkářů 

A pasece mladých povaleček 

 

Zapalují se mu lýtka 

To celý ten krám 

nemel šedne ti hlas 

Kdo by záviděl labutím nebýt pradlen 

Kdo havířům nebýt světlušek 

Co děvčátek naučil zpívat strach 

Přál bych mu já 

 

Když ses narodila v přírodním divadle 

Zkus jednou hrát ne se mnou nebo s vodotryskem 

Se soustruhem 

 

 

[Hej! 

Šneku! 

Co bude s tím hromosvodem] 
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XVI. {9.} 

 

[Kůň opovrhuje lokomotivou stejně jako ryba lodí 

A orel by se nikdá nesnížil k tomu aby vzal 

do rukou bombu] 

 

Drahá dýmko 

 Bramborová nati 

 Nech spát svou první lásku 

 Z té se střílet nebude 

 Páva přichází dikobraz střídat pod má okna 

 

Sukni přes hlavu šla vesna má 

(Sochy koketovaly jedna s druhou) 

Melancholie volala: Máme spolu dceru 

Azur: O rubáš mramor požádal 

Tma: Šibeničník dobré bidlo jej pálí 

 

Tu mi počaly vyrůstat nové nohy 

Paže 

Hlavy paprika žhavá 

Co počnu s dvěma srdci 

 

Tu nalezla jsi mne má klíčnice 

Abych opět –  

 Místo růží nabízím darem židle 

 Jat 

 Vezen v káře 

 Házeli po mě mrtvé konipásky 

Kupodivu byl jsem šťasten 

 

     Tvůj –  

 

[Dělníci narovnali řeku] 

 

 


