
 

- 1 - 
 

Jiří Kolář 
 

 
Jiří Kolář (24. září 1914 Protivín – 11. srpna 2002 Praha) byl český básník a výtvarník 

známý po celém světě, a to především díky svým kolážím a experimentálnímu 

umění. Svým básnickým i výtvarným dílem ukazoval na lidskou nesvobodu 

v totalitní společnosti. 
 

 Narodil se v Protivíně, většinu života ale prožil na Kladně.  

  Vyučil se truhlářem. Pracoval jako dělník a později redaktor novin. 

 Za války spolu s J. Chalupeckým založil Skupinu 42 v té době ovšem nikoli 
jako výtvarník, ale jako básník. Byl také členem Umělecké besedy. 

 1944 se poznává s Bělou Kolářovou, 1949 uzavírají sňatek. 

 V letech 1952 – 1953 byl vězněn za svoji kritiku komunismu ve 
sbírce Prométheova játra, jejíž rukopis byl nalezen při domovní prohlídce 
u literárního historika V. Černého. 

 V roce 1977 podepsal Chartu 77. Brzy poté, 1979 jemu a ženě nebylo 
umožněno vrátit se do Československa ze studijního pobytu ze západního 
Berlína, a tak od roku 1980 žili v Paříži. 

 V březnu 1981 tam založil Revue K, jako tříměsíčně vydávanou publikaci a 
asociaci věnující se šíření českého a slovenského umění diaspory.  

Diaspora 
 
• rozptýlení 
 
• dlouhodobý pobyt náboženské nebo etnické skupiny v cizím prostředí 
 
• část rostliny zajišťující rozmnožování oddělená od mateřské rostliny 
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 V témže roce se jeho žena vrátila se do Prahy vyřizovat majetkové 
záležitosti, a až 1985 jí úřady povolily odjet za manželem. 

 V r. 1984 dostal Kolář francouzské občanství. Jeho především výtvarné 
dílo je mezi uznávanějšími své doby zejména ve Francii. 

 V roce 1997 se s manželkou vrátili do Čech. Běla Kolářová, patří k 
originálnějším českým výtvarnicím.  

 

Obr: Hrob Jiřího Koláře na Vinohradském hřbitově v Praze 

 

Poezie 

 Křestný list – 1941. Jeho básnický debut. Svou autoritou pomohl k 
vydání František Halas, jehož Kolář poprosil o posouzení svých básní.  

 Roky v dnech – napsáno v letech 1946 – 1947, v roce 1949 byly již vydané 
knihy zničeny (nezachoval se ani jediný výtisk), další vydání v r. 1970 stihl 
stejný osud, poté byly vydány v samizdatu (několik desítek kusů), vydáno v 
r. 1992. 

 Ódy a variace – 1946, poválečná doba, různorodost básní 

 Dny v roce – 1948, básnický deník 

 Očitý svědek – napsáno 1949, jedná se o básnický deník 
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 Prométheova játra – napsáno 1950, vydáno v samizdatu 1979, oficiálně 
až 1990. Jedná se o jeho nejvýraznější dílo, je zde kladen velký důraz na 
morálku a důrazně odmítl všechny formy totalitní vlády.  

 Básně ticha – napsáno kolem roku 1960, vydáno 1994, jedná se o poezii 
psanou ve formě tzv. konkrétní poezie, která je ovlivněna tzv. vizuální 
poezií. 

 Vršovický Ezop – autobiografické (např. už název pochází z autorova 
bydliště); napsáno v polovině 50. let, částečně vydáno v r. 1966, celé dílo 
vyšlo až v r. 1993 

Eseje 

 Mistr Sun o básnickém umění – 1957, veršovaný esej o básnickém umění – 
může být pro nebo proti; vojenský mistr Sun prosazoval v Číně vojenské 
novinky   

 

Překlady z angličtiny a francouzštiny (Walt Whitman, Thomas Stearns 
Eliot, Edgar Lee Masters). 

 

Vyberte vhodná dokončení věty: 

Jiří Kolář……………………………………………………………………………. ANO x NE 

 byl český výtvarník a prozaik       

 patřil v 50. letech k hlavním představitelům ineditní literatury 

 

ineditní 

i. literatura - nelegální vydávání zakázané literatury nebo literatury 

zakázaných autorů, samizdat 

 podepsal Chartu 77 

 strávil část života v emigraci v USA 

 patřil k hlavním tvůrcům Skupiny 42 

 se z emigrace do vlasti již nikdy nevrátil  
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…….připravujeme se k maturitě 

SKUPINA 42 

Neumělecký text 
 

Směrování Skupiny 42 vedlo ke snaze navázat bezprostřední vztah k všední realitě, jít za hranice 
literatury a nalézt autentický výraz vyhrocené existenciální situace. Tíhlo tak k prozaizaci verše, 
hovorovosti jazyka, antipoetičnosti výrazu, která koliduje se stávajícími konvencemi, 
k fragmentarizaci tématu a roztříštění básnické výpovědi na řadu navzájem se osamostatňujících 
detailů, jejichž montáží se básníci snažili postihnout v jednom okamžiku simultaneitu dění. Záběry ze 
všedního života a útržky letmo zachycených hovorů se básníci pokoušeli scelit v dramatický příběh, 
stvořit epický mýtus každodennosti a jeho prostřednictvím zachytit metafyzický rámec lidského bytí. 

(Dějiny české literatury 1945–1989 II, s. 169) 
 

typické rysy daného neuměleckého textu, jeho stylová a jazyková charakteristika 
 

‐ identifikovat funkční styl a identifikaci zdůvodnit 
‐ postihnout účel textu 
‐ analyzovat lexikální prostředky užité v textu 
‐ charakterizovat stylovou výstavbu textu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontrolní otázky: 
 

• Co asi vyjadřuje název Skupiny 42? 

• Na jaká témata se skupina zaměřovala? 

• Jak se změnila forma básní? 

• Vysvětlete pojem „fragmentárnost“ v poezii, co vyjadřuje? 

• Kdo ze Skupiny 42 se nejvíce později proslavil jako výtvarník?  

• Zjistěte, kdo byl nejvýraznějším hudebníkem? 
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KŘESTNÍ LIST  

(1941) 

 

Básnický debut Jiřího koláře. 

 

Vysvětlete pojem debut. Jak slovo vyslovujeme. Najděte analogii. 

 

Poezie 

Jsem obraz pro sluch 

A hudba pro oči 

Ztracený ráj kdy vracejí se ptáci 

V hledání na dluh trdlují 

 

Jsem ústa beze rtů 

A ruka bez prstů 

Popelka s prázdným oříškem 

Zrozením nežádoucím časem zabrumlám si 

 

Jsem živá mrtvá voda 

 

Úkoly pro práci s textem v hodině  

1.  Jaké pocity autor vyjadřuje? 

2.  Básník zaznamenává nebo konfrontuje životní jevy? 

3.  Doložte princip disharmonie ve významové stavbě, kterým 

vyjadřuje rozvrácenost bytí.  

4.  Vyhledejte oxymóron a kontrast. 
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ÓDY A VARIACE   

(vznik 1940-2, vyd. 1946) 

 

Sbírka zaměřená na drsnou realitu velkoměstské civilizace (v duchu estetiky 

Skupiny 42), až nestvůrný svět lidského zla a bídy, jehož je člověk tvůrcem, ale 

zároveň obětí. 

 
Ráno 
  
Střechy vzlétají 

Dlouhé ubrusy plísně visí v cárech z drátů 

A řinou 

Po slizkých tělech  kandelábrů 

Na rozmodralý asfalt 

Z boláků hotelů 

Uniká vyfintěný hnis 

Praménky 

Proplétající se kolem zdechlých opon 

Reklamních tabulí 

Kolem tetanovitých štítů 

A umírajících ohrad 

Vnikají 

Za sklíčeného smíchu rozdrancaných střevíčků 

A pozdravů chrchlotu zřízenců návěstních ústavů 

K trnoucímu srdci předměstí 



 

- 7 - 
 

 

Svítání 

Zamačkává štěnice ohnípaných očí lamp 

Veliké červené plakáty… 

Zvony rolet hlaholí 

 

Úkoly pro práci s textem v hodině:  

1.  Jaké motivy si autor z města vybírá? V čem navazuje na 

Baudelaira? 

 Konfrontujte svoji odpověď s úvodním textem ke sbírce. 

 2. Jak se liší Kolářova óda na velkoměstské ráno od klasické ódy? 

Óda  

 oslavná lyrická báseň nebo 

 hudební skladba stejného zaměření. 

Jako první byl tento útvar použit ve starověké poezii a měl svou pevnou 
strukturu. Byl složen ze tří částí: strofy, antistrofy a epody. Óda oslavuje hrdinu, 
předmět, osobu, vlast, moudrost, lásku atd. 

 

3. Doložte v textu depoetizaci jazyka. 

4. V čem se liší vztah příslušníků Skupiny 42 k velkoměstu od 

S.K.Neumanna a od poetistů? 

 

 

 

 

 

 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Poezie
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DNY V ROCE  

(1948) 

 

4. září 

 

Rádio mluví o tvé slávě 

V biografu, v novinách tě ukazují 

S ženou po boku. 

Slyším jak divou zvěř tvoje přísahy 

Že budeš bez života v dnech beze mne. 

S ženou po boku; 

Promrhals celé moje věno, 

Nevidíš, co je to za flundru? 

Nevidíš, že zapíráš v ní sebe? 

Je málo mužů tam, kde jsi. 

S ženou po boku 

A mně přišla dvojčata, 

Synové, 

zasloužíš, aby vyrostli 

a některý z nich tě zabil, 

anebo ta tvá dnes 

aťmá také syny 

a pak ať tě zláká jiná zlatá veš. 
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Úkoly pro práci s textem v hodině:  

1.  Proč je lyrický subjekt rozezlený a hněvá se na osobu, ke které 

promlouvá. Jaký je jejich vzájemný vztah? 

 2. Kdo je ZLATÁ VEŠ, kterou lyrický subjekt zmiňuje v posledním verši? 

 3. V čem spočívá prozaizace básně? Jak se projevuje v ukázce?  

 4. Do jakého proudu poezie patří tato báseň? 
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BÁSNĚ TICHA  

(1965) 

 

Co znamená písmeno 

 

Slava plouhy zameno jalíček hrak vrvy 

Chrdce botník tápeř kátra zluch řoltec 

Vohy kazyk rýl xedvina šich kacíček 

Tuce nuby čebra šluč dmat eladívko 

(…) 

 

Úkoly pro práci s textem v hodině  

1.  Připojte k názvu básně otazník, vyberte si několik písmen a 

odpovězte na otázku.  

2. Vyberte si jiné téma než lidské tělo a napište obdobnou báseň. 

3.  Přečtěte si další básně z téže sbírky a doložte znaky evidentní 

poezie, ke které básník v 60. letech dospěl. 

Evidentní poezie pracuje jen s útržky textů, písmen, slov a vytváří 

tak nevýznamové, jen vizuální kombinace. 

4. Kterým žánrem se Jiří Kolář inspiroval? 
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PROMÉTHEOVA JÁTRA   

(1996) 

 

Mezi tupci. 
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23.července 1950. Neděle.  

 

 

Aforismy 

Čím tupější nůž, tím horší rána, čím tupější člověk, 
Tím nebezpečnější zvíře. 
 
Buď co nejdutější a poplaveš vždycky navrch, 
A čím budeš prázdnější, tím lépe budeš stoupat. 
 
Člověk, který se snaží udělat ze sebe něco víc, 
Než je, učiní ze sebe vždycky zrůdu. 

 

Úkoly pro práci s textem v hodině  

1.  Jak lyrický subjekt charakterizuje život v Československu na 

začátku 50. let?  

2. Autor v knize spojuje více žánrů. Uveďte jaké. Zopakujte si, co je 

aforismus. 
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3.  Zopakujte si, co víte o antickém mýtu o Prométheovi. Jak podle vás 

souvisí s Kolářovou sbírkou?  

  

4.  Co může naznačovat drastický název knihy v kontrastu s názvem 

romantického díla P.B. Shellyho Odpoutaný Prométheus?  

5. Vyjmenujte období českých dějin, kdy byly ničeny nevhodné knihy. 

Pokuste se obecně formulovat důvody takového ničení. 
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POJMY: 

Prometheus byl stvořitelem člověka. Jednou došel Zeus k Prometheovi a řekl, 
že by lidé měli bohům přinášet oběti, protože jim dovolují žít. Druhý den 
Prometheus zabil býka, stáhl z něj kůži, do které zabalil maso a dal to na jednu 
hromadu a pak na druhou hromadu dal kosti obalené tukem, zavolal Dia a řekl: 
„Pojď Die, vyber první hromadu toho, co chceš, aby lidé obětovali bohům a 
druhou, co si mají ponechat“. Zeus, který očekával nějakou zradu, přišel k 
hromadě kostí s tukem a odhrnul to bílé a hleděl na kost, která tam byla, když 
přišel k druhé, a odhrnul kůži, praštila ho do nosu vůně masa a odešel zpět na 
Olymp. Od té doby lidé obětovali bohům pouze tuk a kosti. Zeus, znechucen lstí 
s obětinou, na zemi větrem udusal všechen oheň a vodou uhasil všechna 
ohniště a řekl: „Když mají maso místo nás, ať ho jedí syrové“. Prometheus pak 
cítil lítost ke svým stvořením, když viděl, jak se chvějí v chladu o zimních nocích 
a jedí syrové maso. Rozhodl se vrátit do rukou lidí oheň tak, že ho lstí bohům 
ukradl a přinesl ho lidem ukrytý v dutině hole. 

Za tento čin Zeus vymyslel strašlivý trest: Nechal Promethea přikovat ke skále v 
pohoří Kavkaz a čekal, kdy se Prométheus začne za svůj čin odprošovat. 
Prometheus se však neodprosil, a tak za ním Zeus poslal orla Ethona (v mnoha 
zpracováních zaměňovaný za supa), který Prométheovi každý den vyrval játra. 
Ta mu pak do druhého dne dorůstala a orel měl po 12 generací co jíst. 

Prometheus měl také jasnovidecké schopnosti, které zdědil po své matce. Viděl 
zánik Olympu a všech bohů. Zeus mu slíbil svobodu, když mu prozradí věštbu, 
ale Prométheus odolával. 

Po dvanácti generacích Promethea osvobodil hrdina Héraklés: Orla 
zastřelil šípem. Prometheus se pak navrátil na Olymp, avšak stále musel mít s 
sebou skálu, ke které byl přikován, alespoň ve formě prstenu s kamínkem. 

 

Aforismus je krátký literární útvar zpravidla umělého původu, který existuje na 

pomezí poezie, prózy a běžné lidové slovesnosti. Obvykle se jedná o 

krátké rčení, jež je svojí délkou podobné lidovému pořekadlu, někdy se jedná 

jen o jednu jedinou větu s několika slovy nebo o jednoduché souvětí či 

zajímavé dvojverší s pěknou metaforou. Na rozdíl od běžného pořekadla však 

aforismus téměř vždy obsahuje nějakou hlubší myšlenku, závažnější autorův 

postřeh, neotřelý poetický nápad, osobitý pohled na okolní svět apod. 

Aformismus často pracuje 
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http://cs.wikipedia.org/wiki/Metafora


 

- 16 - 
 

s jazykovým humorem, nadsázkou, persifláží, ironií, paradoxem, protimluvem či 

slovní recesí - může se jednat o půvabnou slovní hříčku apod. 

 

samizdat samo-vydáváno, rusky самиздат) je způsob, jakým občanští aktivisté 

obcházejí cenzuru v represivních režimech. 

 

exilová literatura Exil (z lat. exilium, vyhnanství a exul, vypovězený) znamenal 

původně trest vypovězení, dnes znamená stav člověka nebo skupiny exulantů, 

lidí, kteří museli opustit svou vlast v důsledku vypovězení, vyhnání, deportace, 

ztráty občanství nebo aby unikli politickému, národnostnímu, rasovému nebo 

náboženskému pronásledování. 

Exilová literatura – literatura vycházející v exilu 
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