
 

Posudek disertační práce Mgr. Víta Schmarce Zem ocele a lyr. Subjekty a ideologie 

v kultuře českého stalinismu (1948–1953); školitel Petr Bílek, obor Dějiny české 

literatury, Ústav české literatury a literární vědy FF UK. 

 

Disertace Víta Schmarce Zem ocele a lyr přináší analýzu oficiální literatury přelomu 

čtyřicátých a padesátých let 20. století. Autor v ní prokazuje bezpečnou orientaci v odborné 

literatuře tématu a ve vlastních analýzách nabízí originální výklad zkoumaného období.  

Práce sestává z Úvodu, dvou kapitol teoretických (Nepolapitelný přízrak ideologie; 

Socialistický realismus. Teorie a praxe), čtyř analytických (Jak ideologie apeluje subjekt; 

Demiurg socialistické poezie; Mozkem muže, srdcem dítěte; Korejská válka jako černý bod 

socialistického realismu kapitol), Závěru a dvou příloh (Korejská válka v karikaturách a 

Socialistický realismus – Slovníček klíčových pojmů).
1
 V úvodu práce Vít Schmarc s odkazem 

na film Bélly Tarra Werckmeisterovy harmonie metaforicky naznačuje svůj přístup k tématu. 

Z něj jednak vyplývá autorova distance vůči totalitárnímu narativu o českých dějinách 

poúnorového období, jednak je v něm předznamenán osobitý autorský styl a jistá dvou aţ 

třídomost práce, jeţ se pohybuje na pomezí textostředně orientované literární historie, dějin 

kinematografie a kulturálních studií. 

V oblasti literární vědy náleţí disertace do kontextu novějšího, doposud především 

rusistického bádání soustředěného na výzkum socialistického realismu, jeţ reprezentují práce 

takových autorů či autorek, jako Katerina Clarková, Thomas Lahusen, Jevgenij Dobrenko ad. 

Tento tzv. revizionistický směr bádání se v posledních letech prosazuje i v české historiografii 

(srov. knihy Michala Kopečka, Michala Pullmanna, Vítězslava Sommera ad.), v rámci 

literárněvědné bohemistiky tomu však aţ na výjimky nebylo. Předloţenou práci pokládám za 

doposud nejsoustavnější vykročení tímto směrem.  

Základní interpretační pozici a jádro pojmového aparátu vymezuje úvodí kapitola, jeţ 

je věnována pojmu ideologie. Ve stručnosti se zde rekapitulují koncepce několika autorů, 

přičemţ pro Schmarce má klíčový význam pojetí Slavoje Ţiţka a především koncept 

ideologie a státních ideologických aparátů Louise Althussera, který nejvýrazněji akcentuje 

postavení subjektu ve vztahu ke společenské realitě, zkoumá podoby jejich interakce a otázky 
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 Úplný výčet zde neuvádím náhodnou, v práci citelně postrádám obsah, coţ s ohledem na poměrně sloţitou 

strukturaci výkladu stěţuje orientaci. Byla by škoda, kdyby tento formální nedostatek potenciálního čtenáře 

odradil, práce totiţ za přečtení rozhodně stojí. 



 

dominance. A právě skrze kategorii subjektu Schmarc ke zkoumanému období, dílům a 

literárním a kulturním procesům přistupuje. První kapitola vymezuje i další důleţité pojmy, se 

kterými autor v dalším výkladu pracuje (zejména ideologická fantazie, emblém, 

mytologizace). 

Ve druhé teoretické kapitole Vít Schmarc vymezuje základní rysy socialistického 

realismu. Tento oddíl vychází z výše uvedené rusistické literatury, z níţ vhodně vyzdvihuje 

jednak studie Leonida Hellera a především práci Kateriny Clarkové The Soviet Novel: History 

as Ritual. Od Clarkové přebírá klíčový pojmem masterplotu („modelové zápletky, kterou 

všechny romány konvenčně zařazované pod tento umělecký směr a tvůrčí metodu naplňují“, 

s. 51), který je pro interpretaci specifického materiálu totalitního umění velmi příhodný, a, jak 

se v práci praví, spolu s mýtem o „šťastné budoucnosti“ tvoří centrální bod estetiky 

socialistického realismu (s. 52). V této kapitole autor dle svých slov záměrně pomíjí veškeré 

domácí pokusy o konceptualizaci pojmu socialistického realismu (včetně známých diskusí 

z třicátých let), argumentem pro toto rozhodnutí je mu skutečnost, ţe socialistický realismus 

byl v českém prostředí po únoru 1948 výlučně kulturním importem násilně přeneseným ze 

Sovětského svazu. Na tomto místě kladu první otázku, kterou lze rozvinout v rámci ústní 

obhajoby: Vystačíme při základní charakteristice tohoto směru (či metody? autorovo označení 

v tomto bodě kolísá, pro mě nese chápání socialistického realismu jako „metody“ stopy 

dobového slovníku) s konceptem definovaným na materiálu sovětské kultury? Nedošlo 

v průběhu kulturního transferu k nějakým proměnám původního sovětského konceptu, které 

zůstaly nepojmenovány a stranou autorovy pozornosti? A obecněji: existují vůbec nějaká 

specifika českého (a slovenského) socialistického realismu ve srovnání se sovětskou 

variantou? Na straně 48 autor rekapituluje Günterovo pojetí geneze kánonu sovětské 

socialistické literatury, v práci o československém socialistickém realismu bych očekával 

obdobný pokus o vymezení fází českého kánonu socialistického realismu/socialistické 

literatury. S ohledem na to, ţe při domestikaci socialistického realismu sehrály spory o českou 

tradici socialistické literatury nemalou roli, přimlouval bych se za to, aby při úpravě práce pro 

kniţní vydání autor tento moment rozpracoval.  

Důleţitým rysem disertační práce je funkční a poměrně soustavná aplikace v úvodu 

vymezeného teoretického a pojmového aparátu ve vlastních interpretačních kapitolách. Ty, 

jak autor píše, záměrně věnuje tvorbě autorů tzv. svazácké generace, pro něţ byla padesátá 

léta byla „mateční půdou, která formovala jejich jazyk i jejich fantazii“, a u nichţ „odpadá 

případná represivní motivace tvorby“. Na příkladu filmu Zítra se bude tančit všude nejdříve 



 

demonstruje podoby ideologických apelů na subjekt (názorné exkurzy k apelům „reprodukuj“, 

„transformuj“, „kolektivizuj – exkomunikuj“), celý film následně vykládá (opět s odkazem na 

L. Althussera) jako „návodný akt víry, audiovizuální rituál, který má strhnout recipienta, 

dovést ho k tanci a ke zpěvu a skrze tyto rituální činosti pak k víře samotné“. Z Athussera 

vycházející role rituálu se mi v souvislosti s českým stalinismem jeví velmi nosná.  

Druhá literárněhistorická kapitola se zabývá Štollovými Třiceti lety za českou 

socialistickou poezii, jeţ autor chápe jako modelový, mimořádně vlivný domácí derivát 

sovětského masterplotu a interpretuje jej z hlediska výstavby fikčního světa. Hlavní pozornost 

pak věnuje tomu, jaké symbolické role jsou přiřčeny jednotlivým postavám fikčního světa 

Třiceti let (S. K. Neumann,  Karel Teige, Jiří Wolker, František Halas, Vítězslav Nezval). 

Přestoţe je Schmarcovo čtení mnohokrát analyzovaného Štollova díla osvěţujícím záţitkem, 

domnívám se, ţe celá kapitola z práce poněkud vybočuje. Jednak z hlediska celku 

nesystémovým vykročením do obecně kulturních a literárních debat let 1945–1948, zejména 

však samotnou volbou Štollova textu. Říká-li se v úvodu, ţe disertace bude soustředěna ke 

tvorbě autorů, jejichţ umělecké počátky jsou spojeny s obdobím vrcholného stalinismu, pak 

Ladislav Štoll je jediným, kdo toto kritérium nesplňuje. Druhý podnět k debatě v rámci ústní 

obhajoby tedy směřuje k tomu, zda by se nenašel jiný příklad socrealistického masterplotu, 

který by výchozí generační kritérium naplňoval? Případně: koho z tehdejších mladých kritiků 

autor povaţuje za hlavního teoretika či vůdčí kritickou osobnost „svazácké“ generace?  

Třetí, vůbec nejobsáhlejší kapitolu tvoří portréty pěti básníků, jejichţ tvorba 

naplňovala rysy socialistického realismu. Víta Schmarce však primárně nezajímá to, co jejich 

poetice společné, naopak sleduje specifičnost jednotlivých sbírek a vyzdvihuje individuální 

charakteristiky promlouvajících lyrických subjektů (vychází zde z Miroslava Červenky). 

Schmarcův přístup je zde v jistém smyslu protikladný dosavadní výkladové tradici 

socrealistické poezie. Ačkoli i on reflektuje dominantní postavení ideologie u všech 

sledovaných autorů, je si vědom úzkého tematického rejstříku jejich tvorby, dobového 

významu písňové formy atp., věnuje se jednotlivým autorů v jejich rozmanitosti, ukazuje 

napětí, jeţ plyne ze střetu ideologické fantazie se subjektem. Při četbě této zdařilé části jsem 

měl jisté pochybnosti pouze nad tím, zda velmi skromně uváděný kritický ohlas jednotlivých 

sbírek skutečně „přesněji situuje jednotlivá díla na (sic) kontextu socialistické literatury“ 

(s. 128). Zvláště to vynikne v souvislosti s Pavlem Kohoutem, o němţ autor píše, ţe se mu 

kritika po určitou dobu vyhýbala a teprve „kritické vystoupení Jana Trefulky na stránkách 

Hosta do domu ukončilo tiché přešlapování“ jeho poezie. Vzhledem k tomu, ţe Verše a písně 



 

(1952) měly pět recenzí v hlavních periodikách (Literární noviny, Rudé právo, Obrana lidu, 

Mladá fronta dokonce dvě) a Čas lásky a boje (1954) stejně tak, lze se domnívat, ţe 

opomenutá část kritického ohlasu vypovídá o Kohoutově pozici v kontextu socialistické 

literatury (přinejmenším) stejně významně jako poměrně pozdní (listopad 1954) kritika 

Trefulkova. Druhá poznámka ke kapitole je obecnější, kladl jsem si při četbě otázku, zde by 

nebylo produktivní i v tomto oddíle systematičtěji pracovat s kategorií masterplotu, která se 

autorovi v předchozích částech ukázala jako nosná. Poslední podnět pro ústní obhajobu práce 

se týká kritéria výběru interpretovaných tvůrců. Nabízí se otázka, jak by závěrečné shrnutí 

kapitoly, jeţ akcentuje společný motiv domova, proměnily analýzy dalších generačních 

vrstevníků (např. díla Jana Šterna, Stanislava Neumanna ad.). 

V poslední kapitole, věnované reflexi války v Koreji, autor představuje „temný bod“ 

socialistického realismu, téma, v němţ se nejvýrazněji konkretizoval obraz nepřítele. Nejedná 

se „jen“ o tematologickou studii, funkčně se zde propojují interpretace textů publicistických, 

básnických i obrazového materiálů (text doplňuje je obsáhlá obrazová příloha) a ukazuje se 

vzájemná provázanost různých typů diskurzů. 

Celkově lze uzavřít, ţe Vít Schmarc ve své disertační práci naplnil cíle, jeţ si vytyčil 

v jejím úvodu. Jeho přístup je primárně interpretační, nikoli „usvědčující“, nezůstává u 

obecných tezí, ale působení ideologie a její dynamický vztah k subjektu ukazuje na příkladech 

konkrétních autorů a jejich tvorby. Disertační práce představuje podstatný přínos 

dosavadnímu bádání, domnívám se, ţe by po dopracování měla být vydána kniţně. 

Formální připomínky: Za nepříliš funkční pokládám strukturu některých odkazů, kdy 

se na dobový text odkazuje jménem editora antologie, v níţ byl příspěvek později otištěn 

(např. stať na Jiřího Hájka „Tvář generace“ se odkazuje „Přibáň 2001“). Některé zkrácené 

citace nelze bohuţel vůbec zjistit, neboť nejsou zahrnuty v seznamu literatury a pramenů 

(Wollman 2002, Schmarc 2006, Marešová 2011, Janáček 2007).  

Předloţená práce Mgr. Víta Schmarce splňuje poţadavky kladené na disertační práci a 

doporučuji ji k obhajobě.  

V Praze 24. února 2012  

        PhDr. Petr Šámal, Ph.D. 


