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Abstrakt 

Cílem předkládané disertační práce je zmapování vlivu novináře, literárního kritika, 

politika a komunistického ideologa Ladislava Štolla formování československé kultury 

ve 20. století. Zároveň se v ní pokouším zachytit život Ladislava Štolla formou 

politické biografie, která zachycuje působení v kontextu diskusí, polemik a politického 

vývoje československé kulturní levice. V rámci této práce zachycuji působení a 

postoje Ladislava Štolla v meziválečné republice, jeho pokusy o vlastní beletristickou 

tvorbu a v širším záběru také jeho účast v diskusích mezi levicovými intelektuály (tzv. 

generační diskuse, spor o André Gidea, polemiky o moskevských procesech). Stejně 

tak je v práci analyzován jeho vztah k myšlení Zdeňka Nejedlého a odkazu F.X. Šaldy 

i Štollova názorová pozice před vypuknutím druhé světové války.  Snažím se také 

zachytit Štollovu činnost v období druhé světové války, včetně otázky jeho zapojení 

do protinacistického odboje. 

Jádrem dizertační práce je Štollovo poválečné působení. Zabývám se jeho postavení 

v polemikách o socialismu a kulturní orientaci Československa. Věnuji se také 

Štollovu poválečnému působení ve vysokém školství i jeho přednáškové činnosti na 

Vysoké škole politické a sociální a Vysoké škole politických a hospodářských věd, 

kde působil v pozici rektora. Práce se dotýká i působení Ladislava Štolla v kulturní 

politice padesátých let, včetně pokusu o analýzu jeho neznámějšího referátu Třicet let 

bojů za českou socialistickou poezii. V práci je zachycen Štollův následný mocenský 

vzestup i období kritického zhodnocení jeho politicko-estetických konceptů v období 

destalinizace druhé poloviny padesátých let. Značnou pozornost také věnuji Štollovu 

politickému působení v šedesátých letech i probíhající diskusi o jeho konceptu, která 

se zároveň vztahovala k polemikám meziválečného období. V závěru práce se věnuji 
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Štollovu mocenskému pádu v době „Pražského jara“ v roce 1968 i jeho návratu a 

činnosti v letech sedmdesátých.  Poslední kapitola je věnována druhému životu 

Ladislava Štolla. 

 

Klíčová slova 

československá kultura ve 20. století, KSČ, kulturní levice, vysoké školství, ČSAV, 

československý marxismus, dějiny české literatury 
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Abstract 

The aim of the thesis is to describe how a literary critic and an ideologist of the 

Communist Party Ladislav Štoll influenced the making of the Czechoslovak culture in 

the 20
th

 century. At the same time we try to capture Ladislav Štoll´s life in the form of 

a political biography, which describes his activity in connection to the discussions, 

polemics and the political development of the Czechoslovak cultural left wing. As a 

part of the thesis we describe the activity and opinions of Ladislav Štoll in the interwar 

republic, his attempts to write his own fiction and broadly also his participation in the 

discussions amongst left-wing intellectuals (so called generational discussion, the 

controversy around André Gide, polemics about the Moscow Trials). Also his 

relationship with the thinking of Zdeněk Nejedlý, the heritage of F. X. Šalda and 

Štoll´s opinions before the outbreak of the Second World War is analysed in the thesis. 

We try to capture Štoll´s activity during the Second World War, including the problem 

of his involvement with the anti-Nazi resistance. 

The main focus of the thesis is Štoll´s activity after the war. We analyse his place in 

the polemics about socialism and the cultural orientation of Czechoslovakia. We also 

look at Štoll´s influence on the universities including his lecturing at the University of 

Politics and the Social studies and the University of Politics and Economics, where he 

worked as a lector. The thesis handles also Ladislav Štoll´s activity in the cultural 

politics of the 1950s, including his attempt to analyse his best known paper Thirty 

Years of Fight for the Czech Socialistic Poetry. Štoll´s following ascend to power and 

the period of the critical assessment of his political-aesthetic conceptions in the era of 

destalinization in the second half of 1950s is captured in the thesis. Much attention is 

paid to Štoll´s political activity in 1960s and the ongoing discussion about his 

conceptions, which correlated with the polemics in the interwar era. At the end of the 

thesis Štoll´s fall in the period known as “the Prague Spring” in 1968 and his 

comeback and the activity in 1970s is described as well. The last chapter is dedicated 

to the second life of Ladislav Štoll. 

Key Words 

Czechoslovak culture in the 20
th

 century, the Communist Party, cultural left wing, 

universities, Czechoslovak Academy of Sciences, Czechoslovak Marxism, the history 

of Czech literature 
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Úvod 

Tématem předkládané disertační práce je osobnost komunistického ideologa, 

politického a akademického funkcionáře a novináře Ladislava Štolla. Jejím námětem 

je Štollův podíl na formování i deformacích československé kultury ve 20. století i 

jeho působení v nejrůznějších akademických i politických pozicích a funkcích. 

Domnívám se, že toto téma ještě nebylo do současného období komplexním způsobem 

zpracováno (Štollovi je věnována pouze normalizační biografie Jaroslavy Heřtové) a 

proto by moje dizertační práce měla tuto mezeru nahradit. Tato práce se zaměřuje na 

několik okruhů problémů, které v souvislosti s působením Ladislava Štolla v kultuře, 

žurnalistice, politice i akademickém prostředí vyvstávají. Měla by tak poskytnout 

ucelený profil Štollovy osobnosti v kontextu bouřlivých změn, provázejících 

československou historii dvacátého století. Půjde mi tedy o souvislý, ucelený pohled 

na Ladislava Štolla, jeho myšlenkový i osobní vývoj. Doufám, že práce také doplní 

některá témata, která budu v souvislosti s Ladislavem Štollem sledovat (např. činnost 

komunistických intelektuálů v období druhé světové války, diskusi o surrealismu a 

pokus o jeho likvidaci v padesátých letech, činnost Svazu československých 

spisovatelů). Výsledkem by měl být komplexní pohled na Štollovu osobnost, na jeho 

vliv a důsledky toho, co v československé kultuře zanechal. Zároveň bych na pozadí 

Štollova života chtěl nabídnout analýzu vývoje československé kultury, především 

v období padesátých let.  

Vytkl jsem si tedy několik okruhů otázek, které se pokusím vyřešit. Na počátku 

zmapuji Štollovo rodinné zázemí a ideové kořeny, ze kterých vyrůstalo jeho 

přesvědčení i témata, kterým se věnoval v rámci své literární činnosti i publicistiky 

v meziválečném období. Štollovu činnost se pokusím zchytit prizmatem širšího 

kontextu politických a kulturních polemik, které se v meziválečné době odehrály 

(například tzv. generační diskuse, polemiky o André Gideovi a moskevských 

procesech). Stejně tak se zabývám Štollovými postoji a jeho vztahem k odkazu 

několika osobností, jakými byl například Zdeněk Nejedlý, F. X. Šalda, nebo T. G. 

Masaryk. Kladu si otázku Štollova vztahu k meziválečné republice, jejímu politickému 

systému a kultuře i jeho poměru k společenským fenoménům, jakým bylo kupříkladu 

sokolství. Zkoumám také jeho činnost v době tzv. druhé republiky a protektorátu 

Čechy a Morava a zabývám se jeho vztahem k druhému odboji a otázkou, do jaké míry 

se na něm podílel. 

 

Jádrem dizertační práce je Štollovo působení v období po druhé světové válce.  

Zabývám se námětem jeho přednáškové činnosti na Vysoké škole politické a sociální a 
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Vysoké škole politických a hospodářských věd, včetně jeho recepce ze strany 

studentstva. Zajímá mne také Štollovo pojetí dějin politických ideologií, kterým se 

v rámci své přednáškové činnosti věnoval.  Analyzuji Štollovy politické názory a 

postoje v období třetí republiky i pozice v debatách o specifické československé cestě 

k socialismu, i jeho chápání českých myšlenkových tradic. Pokouším se rozkrýt 

Štollovu úlohu v případu tzv. pamfletové aféry, tedy vyšetřování literární parodie, 

směřující proti Vítězslavu Nezvalovi i jejími pozdějšími reflexemi v memoárových 

svědectvích jejích tehdejších účastníků.  

Pozornost zaměřím také na Štollovo nejznámější veřejné vystoupení, jeho referát 

Třicet let bojů za českou socialistickou poezii. Pokládám si otázku, jakým způsobem se 

v rámci referátu vypořádal Ladislav Štoll s předcházejícími diskusemi o vztahu 

avantgardy a socialistického realismu a jakým způsobem se tento referát promítal 

v jeho vztahu k dílu Karla Teigeho a Františka Halase. Stejně tak mne zajímají 

bezprostřední ohlasy, které Štollův koncept po svém zveřejnění vyvolal. Dále se  

věnuji Štollovu postavení a vlivu v rámci stranické mocenské hierarchie uvnitř KSČ i 

otázkám, jaké bylo Štollovo postavení v období procesu se skupinou Rudolfa 

Slánského a jak se podílel na změnách, které se kvůli této události odrazily v kulturní 

politice.  Opomenut není ani Štollův podíl na založení Československé akademie věd. 

 

Reflexe Štollových konceptů v destalinizačním období druhé poloviny padesátých let i 

jeho podílu na kampani proti tzv. revizionismu se stala dalším předmětem mého 

zkoumání. Doposud zcela neprobádanou částí Štollova života je jeho činnost a aktivita 

v diskusích šedesátých let. V daném kontextu mne proto zajímá, jak Ladislav Štoll 

reagoval na svojí kritiku a jakým způsobem se zapojil do obsáhlých polemik na 

stránkách literárních časopisů a zároveň také jeho politické působení i činnost 

v Československé akademii věd. V závěrečné části práce se věnuji Štollově činnosti 

v sedmdesátých letech i jeho postavením v období tzv. Pražského jara. Kladu si 

především otázka, jakých změn doznal jeho koncept v průběhu sedmdesátých let, po 

bouřlivém dění předcházející dekády. Konečně se zabývám „druhým životem“ 

Ladislava Štolla, tedy reflexí jeho činnosti v období po smrti. Hlavním mezníkem je 

pochopitelně listopadová revoluce 1989 a zajímá mne reflexe jeho osobnosti 

v polistopadovém období v odborných i popularizačních textech, stejně jako 

v memoárech a beletrii. 
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Rozbor pramenů a literatury 

Při koncipování života a díla Ladislava Štolla je možné badatelsky opřít o rozmanitou 

pramennou základnu. Písemná pozůstalost Ladislava Štolla je uložená v jeho osobním 

fondu v Archivu Akademie věd. Tento však patří v současnosti k neuspořádaným a 

začal být pořádán právě v době zpracování této dizertace, což znamenalo bohužel 

jistou komplikaci. Díky vstřícnosti jeho správkyně PhDr. Mileny Josefovičové PhD. 

jsem však mohl nahlédnout do některých jeho částí, které jsou veřejně nepřístupné. 

Z meziválečného a válečného a válečného a válečného období obsahuje tento fond 

(tvořící původně přes šedesát kartonů) jenom naprostý zlomek materiálů. Největší část  

se vztahuje k období padesátých, šedesátých a sedmdesátých let a vesměs ji tvoří  

výstřižky, výpisky a poznámky, a to především konspekty připravovaných knih.  

Dochovalo se zde jenom torzo Štollovy korespondence, Až při zakončování mé 

dizertační práce byla nově objevena značná část Štollovy korespondence, která se nyní 

nachází v rodinném archivu Štollova vnuka Martina Štolla, což jistě může v budoucnu 

rozhojnit stávající poznání. 

Nevelká část Štollových dopisů se nachází v osobních fondech jiných osobností, často 

uložených v archivu Literárního památníku národního písemnictví. Tady jsem také 

mohl čerpat bohatý materiál z dosud neuspořádaného fondu Svazu československých 

spisovatelů, kde se nacházejí především důležité protokoly plenárních schůzí jeho 

předsednictva. Pro zmapování Štollových politických postojů v kulturní politice na 

přelomu čtyřicátých padesátých let i jeho politické činnosti v letech šedesátých byl 

hlavním zdrojem fond ÚV KSČ, který je deponován v Národním archivu. Hlavním 

zdrojem pro sledování jeho činnosti při zakládání Československé akademie věd i 

v jejím předsednictvu jsou archivní materiály, uložené ve fondu Československé 

akademie věd v Archivu Akademie věd. 

Významnou část pramenů tvoří také excerpované noviny a časopisy. Z nich 

lzedokumentovat vývoj Štollovy publicistické činnosti v meziválečném období i 

hlavní okruhy témat, na které se zaměřoval. Proto jsem svou pozornost zaměřil 

především na časopisy Signál, Reflektor, Levá fronta, Tvorba a noviny Rudé právo. 

V obdobímocenského vzestupu mého protagonisty a prosazení jeho politicko-estetické 

koncepce lze na stránkách periodik sledovat různé způsoby její recepce a prosazování. 

Na stránkách kulturních tiskovin druhé poloviny padesátých let a v šedesátých letech 

pak vyšly zajímavé polemické texty, které znovu otevřely diskuse o Štollově konceptu. 

K tomu jsem analyzoval především publicistiku Literárních novin, ale i časopisů 

Česká literatura, Host do domu, nebo Výtvarné umění. V rámci práce a předmětu 

jejího výzkumu se zaobírám také Štollovými knižními publikacemi. Analýze jsem 

podrobil jeho rané beletristické pokusy i o pozdější publikace.  
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Vzhledem k tématu práce bylo žádoucí také využití metod orální historie.  Svědectví 

z okruhu nejbližší rodiny mi v osobním rozhovoru podal Štollův syn Ivan a rodinnou 

paměť mi zprostředkoval také jeho vnuk Martin. Osobní výpověď o působení 

Ladislava Štolla v Ústavu pro českou a světovou literaturu v sedmdesátých letech mi 

poskytl historik Petr Čornej, který do této instituce nastoupil v roce 1974. Informace o 

Štollově činnosti a přednáškách na Vysoké škole politických a hospodářských věd 

jsem získal díky záznamům rozhovorů, které s jejími posluchači vedla historička 

Doubravka Olšáková. Různá, vesměs zlomkovitá svědectví se o Ladislavu Štollovi 

objevují v memoárech, vydaných po devětaosmdesátém roce. Hodnocení Štollovy 

osobnosti je v nich často poznamenáno jednostranně kritickým, de facto ahistorickým 

pohledem. 

Ke sledovanému období i tématům, jimiž se zabývám, existuje i poměrně rozsáhlá 

sekundární literatura. Diskuse, spory a vývoj meziválečné československé kulturní 

levice doposud ovšem nejsou komplexním způsobem zachyceny. Polemikám o 

socialistickém realismu se však věnovala Jana Drdová v rámce své dizertační práce 

Diskuse o socialistickém realismu, obhájené roku 2017 v Hradci Králové.
1
První 

porevoluční monografií, věnující se zpracování československé kulturní politiky je 

monografie Alexeje Kusáka Kultura a politika v Československu 1945-56.
2
 Kusákovou 

ambicí bylo nejenom zachytit dramatické události, odehrávající se na poli kulturní 

politiky v padesátých letech, nýbrž také postihnout obecnější tendence a rozpory české 

kultury od druhé poloviny 19. století. Její základní dichotomie spočívá podle Kusáka 

v napětí mezi dvěma jejími hlavními póly. První z nich je zakořeněn v biedermeieru, 

průměrném vkusu, uměřenosti a podřízenosti umění politické poptávce a 

deklarovaným národním zájmům.  Na tuto tradici podle něj navázal ve svých 

pozdějších politicko-estetických konceptech Zdeněk Nejedlý. Opačný proud vidí 

Kusák v kosmopolitních a univerzalistických tendencích české avantgardy, jejíž 

kořeny sahají až k Máchovu vystoupení. Jako jeden z klíčových sporů padesátých let 

identifikoval Kusák boj mezi skupinou pracovníků Kulturního a propagačního 

oddělení ÚV KSČ, sdružených kolem jeho předsedy Gustava Bareše a Ministerstvem 

informací a osvěty Václava Kopeckého. Zdánlivě mocenský, vnitrostranický boj 

v sobě podle Kusáka nesl také důležitá rozhodnutí o osudech české kultury. Barešovu 

skupinu považuje Kusák za sekernickou stalinistickou kliku, která prosazovala 

radikální stalinizaci československé kultury. Osobnosti, působící v okruhu Kopeckého 

(především Vítězslav Nezval) pak podle Kusáka představovaly naopak jistou 

kontinuitu s avantgardním uměním, surrealismem a předválečným obdobím. Ladislava 

Štolla zařadil Kusák mezi Kopeckého suitu a jeho proslulý projev Třicet let bojů…i 

                                                           
1
 Jana DRDOVÁ, Diskuse o socialistickém realismu, (dizertační práce, Univerzita Hradec Králové), Hradec 

Králové, 2017. 
2
 Alexej KUSÁK, Kultura a politika v Československu, Praha, 1997. 
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coby jistou apologii avantgardních tvůrců meziválečné poezie, ačkoliv podle něho 

posloužil i stranické skupině kolem Gustava Bareše. Autoři těchto prací se v nich často 

bezprostředně dotýkají Štollova politického působení v padesátých letech.  Knapík se 

kulturní politikou tohoto období zabýval především v monografii o Gustavu Barešovi, 

i v následujících pracích Únor a kultura
3
 (popisujícím vývoj československé kultury 

od období tzv. třetí republiky po její sovětizaci na počátku padesátých let) a V zajetí 

moci. 

Ve své studii Kdo spoutal naši kulturu
4
 se Knapík zaměřil na biografii do té doby 

pozapomenutého komunistického aparátčíka Gustava Bareše. Zmapoval přitom jeho 

život od počátků novinářské a politické činnosti v komunistické straně, přes mocenský 

vzestup na počátku padesátých let až po osobní pád, spojený s odstraněním Rudolfa 

Slánského z ústředních mocenských pozic a jeho pozdější popravou. V této publikaci 

se Knapík zabývá i širším kontextem československé kulturní politiky a několikrát 

zmínil i činnost Ladislava Štolla. Zde, podobně jako ve svých následujících studiích se 

Knapík zabýval tzv. pamfletovou aférou, tedy vytvořením protinezvalovského a 

protištollovského parodického textu Socialistická láska, jejíž zveřejnění mělo podle 

Knapíka dalekosáhlé politické důsledky. 

V  díle Únor a kultura se Knapík obsáhle věnoval vytváření institucionálního rámce 

československé kulturní politiky v období po Únoru 1948. Právě tady nejhlouběji 

rozpracoval kauzu pamfletové aféry a dělících linií v kulturní politice. Tato práce 

obsahuje především podrobnou analýzu významných změn směřujících k postupné 

centralizaci kulturní politiky ve sféře literatury, hudby, výtvarného umění, divadla i 

filmu a zachycuje přechod od předúnorového širokého konceptu postupného 

společenského přechodu k socialismu k vyostření tezí o třídním boji a jejich aplikace 

ve všech oblastech kultury. 

 

V monografii V zajetí moci
5
vytvořil Knapík doposud nejucelenější koncept vývoje 

československé kultury. K vývoji československé kulturní politiky v počátcích 

komunistického režimu vytvořil i nové periodizační schéma.  První období 

charakterizoval vytvářením nového rámce komunistické kulturní politiky v období po 

Únoru 1948. To je spojeno s činností akčních výborů v uměleckých syndikátech a 

v postupujících čistkách vůči „třídnímu nepříteli“, kdy docházelo k zastavování 

nepohodlných kulturních periodik i vymezování a represím vůči ,,nepřátelům“ 

z kulturní fronty. Na straně druhé se podle něho v tomto období vytvořilo instituční 

                                                           
3
 Jiří KNAPÍK, Únor a kultura, Praha, 2004. 

4
 Jiří KNAPÍK, Kdo spoutal naši kulturu, Přerov, 2000. 

5
 Jiří KNAPÍK, V zajetí moci, Praha, 2006. 
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zázemí komunistické kulturní politiky a došlo ke vzniku kulturních svazů jako 

převodových stranických pák. Jako rezultát těchto snah o koncepci jednotné kulturní 

politiky popsal Knapík i vznik Štollova referátu o vývoji české poezie.  Centrem 

kulturní politiky se staly podle něj tři instituce, mezi nimiž posléze docházelo ke 

střetům ve vymezování sfér moci a vlivu. Byly jimi Ministerstvo školství pod vedením 

Zdeňka Nejedlého, Ministerstvo informací a osvěty spravované Václavem Kopeckým 

a Kulturní a propagační oddělení ÚV KSČ (tzv. kultprop), řízené Gustavem Barešem.  

Právě po počáteční fázi konsolidace nadchází podle Knapíka druhá perioda 

kulturněpolitického vývoje, kdy především v letech 1951-52 docházelo k ostrým 

střetům mezi Kopeckého ministerskou skupinou a Barešovým centrem. Interpretace 

tohoto sporu také tvoří významnou část této knihy. Knapík se především zřetelně 

vymezil vůči pojetí Alexeje Kusáka a jeho pojetí sporu jako boje mezi liberálnější 

Kopeckého skupinou a ortodoxními stalinisty kolem Gustava Bareše.  Zatímco Kusák 

zdůraznil ideové rozdíly mezi oběma skupinami, Knapík v jejich střetávání vidí spíše 

mocenskou rivalitu, ačkoliv rozdílnost v některých názorových postojích mezi oběma 

skupinami nezastírá. Období postupné politické likvidace radikální Barešovy skupiny 

v období Slánského procesu nazývá ,,podivným táním ve stínu šibenic“. Oproti 

Kusákovi, který Štolla k žádné ze soupeřících skupin jednoznačně nepřiřadil, Knapík 

jej v zásadě popsal jako exponenta Kopeckého skupiny, který se stal v období ,,měření 

sil“ terčem útoků barešovců. Knapíkova poslední periodizace zahrnuje léta 1953-56, 

kdy po Stalinově a Gottwaldově smrti i událostech, spojených s měnovou reformou 

dochází k nastolení nového politického kursu. Výrazným periodizačním mezníkem 

jsou pochopitelně poltické události roku 1956, které se v československé kulturní 

politice zásadním způsobem odrazily a II. sjezd československých spisovatelů, kde 

z veřejného místa zazněla mimo jiné poprvé z Hrubínových úst ostrá kritika 

Štollových konceptů a došlo i k revizi přecházejícího odmítání Halasova díla. 

Jiří Knapík se zabývá především politickým a institucionálním rámcem kulturního 

vývoje v padesátých letech a obdobná témata pojednává ve svých pracích také 

českobudějovický historik Michal Bauer. Ten se Štollovou osobností zabýval 

především v pracích Souvislosti labyrintu
6
 a Tíseň tmy, aneb halasovské interpretace 

po roce 1948
7
. V první z nich řeší genezí ideologicko-estetických norem reálného 

socialismu v první polovině padesátých let. Je přitom symptomatické, že Štollovu 

referátu Třicet let bojů…připisuje Bauer zásadní význam. Stává se u něj jakýmsi 

kodexem kulturní a politické glajchšaltizace československé kultury, vůči níž stály 

později v opozici obrodné proudy destalinizačního období. Ve druhé z prací se Bauer 

                                                           
6 Michal BAUER, Souvislosti labyrintu. Kodifikace esteticko-ideologické normy, Praha, 2009. 

 
7
 Michal BAUER, Tíseň tmy, aneb halasovské interpretace po roce 1948, Praha, 2005. 
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podrobněji zaměřil na Štollovu literární metodu a recepci literárního díla Františka 

Halase. Jakkoliv Bauerovy a Knapíkovy práce zčásti zmapovaly Štollovo postavení 

v oficiální kulturní politice, jejich chronologický rámec se omezil z velké části na 

období první poloviny padesátých let, s menšími přesahy do dalších let.  

Knapíkovy a Bauerovy podněty pak ve své práci Rudá záře nad literaturou 

rozpracoval italský bohemista Alessandro Catalano.
8
 Ten se v této práci vymezil i vůči 

příliš úzkému chápání historie československé kulturní politiky padesátých let. Pokusil 

se vyhranit proti totalitaristickému paradigmatu v pojímání historie československé 

kultury. Jakkoliv podle něj došlo k její etatizaci a postupné sovětizaci, existoval 

v literatuře i výtvarné kultuře silný proud neoficiálního i podzemního umění. 

Pokračovala tak například i kontinuita s meziválečným avantgardním uměním. Bez 

ohledu na oficiální ideologicko-estetické normy tak i v omezených možnostech 

usměrňované kultury existovala určitá umělecká pluralita. Podobně jako Bauer a 

Knapík zdůraznil přelomový význam II. sjezdu československých spisovatelů roku 

1956, kde zazněla z Hrubínových a Seifertových úst ostrá kritika dosavadní kulturní 

politiky a jmenovitě i Ladislava Štolla. 

 

Československé kulturní politice v šedesátých doposud nebyla v soudobé historiografii 

věnována přílišná pozornost. Určitou výjimkou jsou práce historika Jana Mervarta 

Naděje a iluze
9
e a Kultura v karanténě, které zachycují proměny Svazu 

československých spisovatelů v průběhu politických změn této dekády. Štollově roli 

během počátku normalizace se v odborné studii v časopisu Česká literatura věnoval 

v roce 2017 Petr Andreas.
10

 

Jedinou doposud existující biografií Ladislava Štolla je monografie někdejší 

pracovnice Ústavu pro českou a světovou literaturu Jaroslavy Heřtové.
11

Ta byla 

vydána pět let po Štollově smrti a byla pochopitelně převyprávěním Štollova života 

v duchu panující státní ideologie. Jednotlivé etapy jeho života Heřtová pojala poměrně 

rovnoměrně. Její životopis přitom nese mnoho téměř hagiografických rysů. Ladislava 

Štolla pojímá jako člověka pevného ideového i morálního charakteru, který díky své 

povaze i správnému myšlenkovému zakotvení překonávat nejrůznější nástrahy dějin, 

Klade přitom značný důraz na Štollovo plebejství i silné sociální cítění a vnímání 

nespravedlnosti, spojené s odmítáním ,,abstraktního humanismu“. V mnoha směrech 

prostupuje její prací jazyk některých Štollových prací, s důrazem na přirozený 

                                                           
8
 Alessandro CATALANO, Rudá záře nad literaturou, Brno, 2009. 

9
 Jan MERVART, Naděje a iluze, Brno, 2010. 

10
 Petr ANDREAS, Celkem značně uklidněn a s chutí do nové práce. Ladislav Štoll v období Pražského jara a rané 

konsolidace, Česká literatura 6/2017. 
11

 Jaroslava HEŘTOVÁ, Ladislav Štoll, Praha, 1986. 
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optimismus a naději v pokrok, i jasnému světonázorovému a mnohdy velmi 

polaritnímu vidění světa. Samotné zdroje této biografie nejsou kvůli chybějícímu 

poznámkovému aparátu příliš zřejmé, v úvodních částech vychází Heřtová především 

z rodinného vyprávění. Štollův příběh se tu odvíjí také jako určitý ,,Bildungsroman“, 

zachycující vývojovou cestu hrdinova socialistického sebeuvědomění. 

Historické práce, které se doposud nějakým způsobem Štollovou osobností zabývaly, 

jej kromě jiných funkcí (literární kritik, novinář, politik) vesměs charakterizují jako 

,,ideologa“. Je na místě, abych vysvětlil svůj výklad tohoto pojmu, který má mnoho 

významových výkladů i zabarvení. Často bývá užíván k označování jednotlivých 

filosofických konceptů s odlišnými antropologickými přístupy k lidství a následnými 

politickými konsekvencemi. V protikladu k tomuto pojetí existuje východisko 

marxistické. Karl Marx společně s Friedrichem Engelsem vykládali ideologii jako 

,,falešné vědomí“, vytvořeného na objednávku vládnoucí třídy, sloužící k zakrývání 

mocenských a třídních vztahů.
12

 

Marxovo pojetí ideologie paradoxně převzali i autoři teorie totalitarismu, kteří v jeho 

intencích popisovali fungování komunistických režimů. V nekomunistických zemích, 

kde marxismus plnil sociálně-kritickou funkci, se přitom původní marxistická teorie 

významně modifikovala. Inspirativními se i pro soudobou českou historiografii a její 

bádání o fungování komunistického režimu staly koncepty italského neomarxistického 

myslitele Antonia Gramsciho. Ten namísto příliš redukcionistického chápání přichází 

s koncepcí tzv. kulturní hegemonie.  Na rozdíl od Karla Marxe nechápe ideologii 

pouze v pejorativním smyslu jako „falešné vědomí“, nýbrž spíše jako sféru 

zprostředkování mezi bytím a vědomím, vytvářenou v rámci historické praxe. 

Ideologie má být nástrojem k dosažení kulturní hegemonie, tedy vytvoření nové 

hodnotové orientace za pomoci médií, školství, nebo literatury, která bude spojena ze 

zájmy pracujících tříd.
13

 Takto byl, podle mého soudu, pojem politické ideologie 

chápán i ze strany stranického a státního aparátu v období komunistického režimu.  

Také Štollův koncept literárního vývoje a jeho interpretace musíme zkoumat 

v kontextu proměn společenského a politického vývoje, od jeho vzniku přes období 

destalinizace, kulturní proměny šedesátých let a novou změnu mocenských poměrů 

v období normalizace. Proto je třeba se věnovat i jeho chápání v devadesátých letech, 

kdy dochází k nastolení nového typu kulturní hegemonie. Štollovu činnost i jeho 

myšlení lze ledy posuzovat jako pokus o prosazení marxisticko-leninské kulturní 

hegemonie od roku 1945, kdy se k tomu otevírala významná příležitost. 
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 Karl MARX, Bedřich ENGELS, Německá ideologie, Praha, 1952. 
13

 Antonio GRAMSCI, Historický materialismus a filosofie Benedetta Croceho, Praha, 1966. 
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Velmi inspirativní je podle mého soudu v tomto případě teorie německého sociologa 

vědění Karla Mannheima a jeho pojetí ideologického a utopického myšlení.  Podle 

tohoto konceptu lze hovořit o Štollově ideologické pozici až v období třetí republiky, 

kdy se cesta k socialismu stává obecně přijímaným diskursem, jakkoliv se o její 

podobě vedou prudké polemiky. O Štollovi se často hovoří jako o ideologovi ve 

smyslu, ve kterém Mannheim píše o „partikulární ideologičnosti“, která znamená 

zastírání faktického stavu věcí. V období jeho mocenského vzestupu pak lze ovšem 

uplatnit spíše Mannheimův koncept totální, či radikální ideologie, které ukazují, že 

„ideje jako určité, problematické názory, tvrzení, objektivace nemohou být pochopeny 

ze sebe samých, nýbrž ze situace bytí subjektu tím, že se interpretují jako funkce této 

situace“.
14

Tento pojem zahrnuje podle Mannheima především vnímání myšlenkových 

struktur určité epochy. Toto pojetí může lépe přiblížit okolnosti Štollova vzestupu a 

jeho koncepcí, než pouhé pojímání ideologie coby „falešného vědomí“. V jeho případě 

platí některé teze, které Mannheim napsal o politickém chování intelektuálů jako 

skupině, která sjednocuje impulsy, pronikající sociálním prostorem. Podle Mannheima 

pak stojí mezi pozicemi „připojení se k nejrůznějším, právě zápasícím třídám, 

připojení uskutečňující se dalekosáhle svobodnou volbou, a za druhé je to uvědomění 

si vlastních kořenů, hledání vlastního poslání, být predestinovaným zástupcem 

duchovních zájmů celku“. Jako přínosný se jeví i Mannheimův popis socialistického 

vnímání vědomí a chiliastických prvků, které jsou v něm obsažené. V meziválečném 

období byl Štoll ovšem nositelem vědomí „utopického“, které chce transcendovat 

skutečnost a rozbít stávající řád. Ve společenské praxi však lze podle Mannheima 

utopii a ideologii často ztěžka odlišit, protože to „závisí i na tom, na jakém stupni 

skutečnosti bytí se začne s přiložením měřítek a je jasné, že vrstvy obhajující existující 

sociální a duchovní řád bytí budou prožívat jako skutečné souvislosti, jichž jsou 

nositeli, a že naproti tomu vrstvy, zatlačené do opozice, budou se již orientovat na 

zárodečné tendence životního řádu, který chtějí a který se jimi začíná.“
15

Mannheimův 

koncept pak lze podle mého soudu uplatnit právě na Štollův politický vývoj až do 

období počátku padesátých let. 

Jistým metodologickým východiskem pro pochopení Štollova vzestupu může být také 

koncepce „politických náboženství“, jejímž nejznámějším představitelem byl německý 

filosof Eric Voegelin
16

. V tomto pojetí se politická ideologie stává jistou novou 

eschatologií, klade nárok na totalitní panství nad člověkem a politickou moc 

ztotožňuje s Božskou prozřetelností. Tento koncept, rozvíjený dalšími politickými 

teoretiky pokládám za problematický, v některých rysech však umožňuje chápat 

Štollovo politické myšlení a může být aplikován i na některé pasáže jeho projevu o 
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 Karl MANNHEIM, Ideologie a utopie, Bratislava, 1991, s. 111. 
15

 Tamtéž, s. 240. 
16

 Eric VOEGELIN, Politická náboženství, Praha, 2016. 
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Třiceti letech bojů…Stalinistický režim počátku padesátých let může být chápán jako 

jeden z příkladů sakralizace politiky, s důrazem na osobní víru v uskutečnění 

komunistického projektu, který v sobě nese rysy chiliastických a mileniaristických 

hnutí starších dob. Téma komunistického fideismu je přitom reflektováno i ve Štollově 

konceptu vývoje československé poezie, a to ve vztahu k Wolkerovu i Halasovu dílu. 

O tomto námětu bylo diskutováno i v nadcházejících letech na II. sjezdu 

československých spisovatelů a na stránkách kulturních periodik. 

Výraznou roli hraje při zpracování Štollovy politické biografie také otázka generační. 

Jeho generaci nazývám pracovně „československou ztracenou generací“, pro níž byla 

iniciačním prožitkem první světová válka a odtud se potom může odvíjet Štollův 

příběh v širokém kontextu generačních diskusí, polemik a sporů. Optikou střídání, či 

konfliktů generací, lze pohlížet i na Štolovy spory a zápasy v druhé polovině 

padesátých let i v letech šedesátých. 

 

 

 

 

 

 

 

. 
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Mládí a kořeny Ladislava Štolla 

 

Štollova cesta životem započala 26. července 1902 v Jablonci nad Nisou, kde se 

narodil v rodině nájemce maloskalského pivovaru Emila a jeho ženy Anny, která 

pracovala jako kuchařka. K Turnovsku a maloskalské krajině se potom váží jeho rané 

dětské zážitky i období postupného formování jeho osobnosti. Stejně tak je s ním 

spojena určitá rodová paměť Štollových potomků (nachází se zde například 

nakladatelství Malá Skála, vedené Štollovým vnukem Martinem).  

Český ráj a okolí Malé Skály (které je od roku 1955 první chráněnou krajinnou oblastí 

v českých zemích), kde Ladislav Štoll vyrůstal, patří k nejpozoruhodnějším oblastem 

severovýchodních Čech a vhodné klimatické podmínky zde umožňují rozvoj 

rozmanitých forem rostlinné i živočišné vegetace. Stejně tak je ovšem tento kraj velmi 

bohatý na památky historické. K nim patří gotické hrady Frýdštejn, Vranov a zřícenina 

hradu Zbirohy. V její blízkosti pak leží přestavěný zámek Hrubý Rohozec, přestavěný 

v empírovém a klasicistním stylu. Moderní historie Malé Skály je neodmyslitelně 

spojena s osobností podnikatele Františka Zachariáše Römische, později pak Ludwiga 

Oppenheimera a od roku 1902 také Wilhelma Medingera. Ten pocházel z vídeňské 

průmyslnické rodiny, jeho otec Joachim byl majitelem několika velkých pivovarů. 

Wilhelm proslul na maloskalském velkostatku především zaváděním moderních metod 

v zemědělství. Zároveň se angažoval v politice jako poslanec českého zemského 

sněmu i říšské rady rakouského parlamentu. Angažoval se i v období první republiky, 

kdy se stavěl i ve svých politických spisech jako obhájce německé menšiny. Zemřel 

v roce 1934 a je pochován na maloskalském hřbitově.
17

 Na Medingerově panství se 

také nacházel hostinec, spravovaný v pronájmu Štollovým otcem Emilem. 

Klíčovým zážitkem Štollova mládí bylo nečekané vypuknutí a průběh „Velké války“, 

která se stala určujícím prožitkem celé jeho generace.
18

 Můžeme jej přitom skutečně 

označit za příslušníka české „ztracené generace“, která bývá také označována jako 

generace wolkerovsko-nezvalovská. Samotné označení je spíše zavádějící, protože 

redukuje tuto generaci pouze na příslušníky levicové avantgardy. Nejobecněji se jedná 

o generaci, která se po bezprostředním zážitku války velmi silně potýká s otázkami 

ohledně možnosti vybudování nového společenského řádu. V průběhu 20. století pak 
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 Jan ŽUPANIČ, František Zachariáš Römisch, podnikatel, velkostatkář, šlechtic. In: Šlechtické rody a jejich sídla 
v Českém ráji, Turnov, 2002, s. 60-71. 
18

 Tamtéž, s. 27-28: „Hovořím-li o citové výchově války, domnívám se, že tato výchova, která nás v dětství 
mentálně formovala a která nás v době občanského dozrávání přivedla na pravdivou cestu životem, tvoří 
výrazný rys naší generační mentality. Bez ní by bylo patrně těžko pochopit kořeny naší poválečné poezie - 
Wolkera, Nezvala, Biebla, Branislava či Halase. Dokonce se domnívám, že tato výchova tvoří kořen revoluční 
socialistické poezie evropské.“ 
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docházelo k vzájemnému stýkání a potýkání příslušníků této generace, které 

v některých případech skončilo definitivními rozchody. Výchozím prožitkem však 

bylo rozbití světa jako smysluplného celku, které se projevilo hmatatelně ve velmi 

intimním způsobu, jímž válka zasahovala životy rodin.  

Dostat se ke kořenům Štollova dětství a dospívání přitom není zcela jednoduché. 

Zůstává mi tak písemné svědectví Ladislava Štolla samotného, momentky 

z normalizačního spisku Jaroslavy Heřtové (která čerpala informace během 

pravidelných návštěv Štollovy rodiny) a svědectví z osobního rozhovoru se Štollovým 

synem Ivanem. Tato svědectví, která jsou určitou součástí „ rodinného vyprávění“, na 

sebe celkem plynule navazují. Zároveň jsou však také součástí jisté mytologie. Právě 

mýtus má totiž odpovědět na prapůvodní otázky původu a kořenů. V tomto smyslu 

poskytuje určitý ucelený obraz světa, sloužící v něm k základní orientaci. Budeme se 

tedy jednotlivým svědectvím podrobně věnovat. 

Ve Štollově pozůstalosti se nacházejí rukopisné vzpomínky na období jeho dětství a 

zrání, které později vyšly jako součást sborníku štollovských textů.
19

 Štoll zde 

vzpomíná na své rodiče i určující zážitek jeho generace – vypuknutí světové války 

a všeobecnou mobilizaci. Svého otce Emila Štoll popsal jako člověka „hluboce 

demokratického a vlasteneckého smýšlení“ a zároveň coby zaníceného slavjanofila, 

stranícího za první světové války Rusku a Srbsku. Zmiňuje přitom, že ještě před 

válkou četl jeho otec sešitová vydání Vojny a míru, která měl předplacená. K ozvukům 

první světové války na maloskalském panství se také vztahuje příběh mající dosvědčit 

otcovu sveřepou a neústupnou povahu, stejně jako jeho kladný poměr ke slovanskému 

živlu. Jeho zaměstnavatel Medinger jej prý pozval do své kanceláře, kde mu nabídl 

vyreklamování z války, pokud bude prý na Malé Skále jako voják hlídat srbské 

zajatce. Na ně vzpomíná Štoll jako na statné muže, opředené „pověstí hrdinů, 

krajansky spřízněných s Gavrilo Principem, který spáchal v Sarajevě atentát na 

následníka císařského trůnu Ferdinanda“
20

. K pobytu těchto zajatců také Štoll 

zaznamenal příhodu, vztahující se k okolí Vranova.
21

 Štollův spolužák, tedy asi 

dvanáctiletý chlapec se sem vydal nasbírat klestí, byl však postižen epilepsií a zřítil se 

na dno hluboké studny, kde vydechl naposledy. K vynesení mrtvého těla byli povoláni 

právě srbští zajatci Nikola Pedovič a Živko Bojovič. Bojovič sice chlapcovo tělo 

připevnil na lano a nechal vytáhnout, sám však dole omdlel. Proto k němu musel být 

spuštěn ještě Pedovič, kterému se nakonec podařilo druha zachránit. Emil Štoll prý 
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 ŠTOLL Ladislav, Z kulturních bojů, vzpomínky, rozhovory, portréty, Praha, 1986. 
20

Tamtéž, s. 28. 
21

 Tamtéž, s. 29. Stejnou příhodu mi pak v osobním rozhovoru vyprávěl i Ivan Štoll. 
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tehdy k pomalu se probírajícímu Bojovičovi přispěchal s placaticí tvrdého alkoholu, 

strážmistr jej však zadržel s tím, že se jedná o srbského zajatce.
22

 

Ve svých vzpomínkách na otce tak Ladislav Štoll vytvořil postavu pevného 

a poctivého muže, lpícího i v krizové situaci neochvějně na svých zásadách. 

Mobilizaci se Emil Štoll nakonec nevyhnul a byl donucen narukovat na italskou 

frontu. Tady byl zraněn a v roce 1917 zemřel na tyfovou nákazu v uherské nemocnici 

v Békécsaby. Tam byl posléze pochován do hromadného hrobu. Zanechal přitom po 

sobě čtyřčlennou rodinu, kromě Ladislava pak ještě jeho mladší sourozence, bratra 

Čestmíra a sestru Gabrielu. 

Podle vlastních slov získal Štoll kladný vztah k literatuře a poezii již jako student 

a prostředí střední školy také zřejmě výrazně formovalo jeho literární zájmy. Zmínil tu 

především vliv svého češtináře Juliána Vobořila, jeho schopnost vštěpovat žákům 

lásku k poezii i jeho recitační dovednosti. Vobořil sehrál jako pedagog ve Štollově 

životě důležitou roli. Dospívajícího Štolla seznámil s Bezručovými Slezskými písněmi 

a vedl s ním i dialogy o díle S. K. Neumanna a Fráni Šrámka. Silným zážitkem byla 

pro Ladislava Štolla také Vobořilova recitace Neumannovy Panychidy za Jaroslava 

Vrchlického, která mladého studenta seznamovala s Neumannovou sbírkou Nové 

zpěvy, jež byla pro Štolla téměř iniciačním zážitkem. Štoll také vzpomínal na výraznou 

osobnost maloskalského písmáka a kronikáře Jana Šimona, který byl podle Štolla 

ctitelem „francouzských republikánských tradic“.
23

 Jako na své oblíbené autory pak 

Štoll vzpomíná na K. J. Erbena a B. Němcovou, především však na Petra Bezruče 

a jeho Slezské písně. Silně prý na něj zapůsobily rovněž Neumannovy Nové zpěvy, 

které označuje jako generační událost. Jako určující životní zážitek pak zmiňuje první 

světovou válku.  

Štoll se k vlivu války na svou generaci v memoárech několikrát vracel a popisoval, 

jakým způsobem ovlivnila jeho myšlenkový vývoj, včetně odklonu od katolické církve 

i náboženství jako takového. Štoll se k vystoupení z církve rozhodl již během svého 

středoškolského studia. Podle vlastních slov jej k němu inspiroval také tehdy nově 

vydaný Jiráskův román Temno a jeho „obraz pobělohorské doby, drsné, násilné 

rekatolizace Čech, obraz nenávistného poměru jezovitského k pokladu naší novodobé 

mateřštiny, ke Kralické bibli (…), že to všechno na nás zapůsobilo v době, kdy jsme 

viděli, jak novodobá církev oslavuje císaře, militarismus a válku, v níž umírali na 

frontách naši otcové“.
24

 Vyprávění pak pokračuje sepsáním dopisu, v němž Štoll 
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 Tamtéž, s. 29: „Mezi přítomnými občany, kteří s napětím celé drama sledovali, se ozval repot. Strážmistr na 
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 Tamtéž, s. 30-33. 
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 Tamtéž, st. 33. 
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oznamuje vystoupení z církve, chce jej odeslat okresnímu úřadu v Semilech a dostane 

se kvůli tomu do konfliktu se svou matkou, která jej v slzách roztrhne. Mladý Ladislav 

se však odradit nenechá a vystoupení z církve si prosadí, a to i za cenu vystoupení 

místního faráře Ignáce Muziky, oznamujícího veřejně z kazatelny jeho odchod. 

S určitým obdivem se naopak Štoll vyjadřuje o páteru Švecovi, kterého poznal jako 

katechetu na střední škole, kterého si i jako „bojovného, zaníceného katolíka“ velmi 

vážil pro jeho vzdělanost, a prý jej dokonce požádal, aby k němu směl docházet na 

hodiny náboženství i po vystoupení z církve.
25

  

Lze přitom připomenout, že vystupování z řad římskokatolické církve bylo po 

válečných událostech obecnějším jevem, souvisejícím s pocity metafyzické krize 

a ztráty důvěry v smysluplnost náboženské víry. V tomto ohledu byl Štoll zároveň 

typickým reprezentantem své vlastní generace, která se od církve a náboženství 

programově odklonila jako od symbolů „rakušáctví“. Řada z nich se krátce nato 

upnula k myšlence nastolení komunismu jako beztřídní společnosti, která mohla 

v mnohém tuto ztracenou víru nahradit. Ladislav Štoll se po vystoupení z církve stává 

podle slov svého syna bezvěrcem a tento ateismus je později posílen jeho přijetím 

marxismu jako světonázorového východiska. Jaký byl však Štollův skutečný vnitřní 

postoj k duchovním a náboženským otázkám, se můžeme spíše domýšlet. Jisté 

svědectví však o něm vypovídají Štollovy osobní zápisky.
26

 

V zápiscích, nadepsaných Materialismus a bojovný ateismus podmínkou umění 

skutečně svobodného, se Štoll krátce zabývá vztahem mezi uměním a náboženstvím. 

Důsledně přitom rozlišoval mezi antickým polyteistickým náboženstvím 

a křesťanským monoteismem v dopadu na ideovou stránku umění. „Zdá se, že 

například řecká náboženská ideologie dávala možnost, ba dokonce že ji skýtala i 

základnu pro rozkvět umění, pro umění silně poetického, okouzlujícího, osvěžujícího… 

Takže umělec této doby zpodoboval svět velmi lidský, velmi rozervaný svět mužů a žen 

uvádí ve svých rukopisných zápiscích Ladislav Štoll, když posléze srovnává antickou 

kulturu se světem křesťanským. „To nebyl svět už udělaný z oblačné pěny a páry, svět 

odkrvený, svět asketické bludičky a moralistní brutality Jehovy a pomstychtivosti 

a neoblomnosti a brutality.“
27

 Podobně pak nacházel Štoll později zálibu i v renesanci. 

Jeho vnímání náboženství bylo zřejmě prosto hlubšího teologického či 

religionistického citu. Křesťanství se jako celek Štollovi jevilo jako náboženství 

odcizené od reálných poměrů stávajícího světa, jako zastaralá a překonaná forma 

duchovní nadvlády. V antice naopak spatřoval šťastného pozemšťanství. 
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Obraz, který v kapitolách o Štollově mládí vykresluje Jaroslava Heřtová, v podstatě 

vychází z jeho vzpomínek i osobních rozhovorů, které se s ním vedla. Zdůrazňuje 

přitom především vliv války na formování Štollovy osobnosti, který podle ní vedl u 

Štolla k obdivu k Říjnové revoluci i k pozdějšímu komunistickému přesvědčení.
28

 

Heřtová pak v duchu určitých ideologických stereotypů vyzdvihuje Štollovo zapojení 

do života, kdy „nepodléhal vymyšlenému světu iluzí, abstraktního dobra a 

abstraktních moudrostí, které se v „těžké hodině“ dospívání nezřídka obratem 

proměňují v hlubokou beznaděj a nevíru“ a kdy si uvědomil, že „smysl pro dobro, 

krásu a spravedlnost, láska k člověku i k rodné zemi vyžaduje zároveň boj proti jevům 

nepřátelským, proti bídě, utlačování, ponižování, proti válečnému vraždění“.
29

 

Vyprávění Ivana Štolla o mládí jeho otce je součástí jisté rodové paměti, 

mezigeneračního předávání informací. Jeho vyprávění začíná u Ladislavova otce 

Emila, kterého vylíčil jako člověka, který navzdory nízkému formálnímu vzdělání 

projevoval velký zájem o kulturu a měl prý dokonce předplacený Ottův slovník 

naučný. Projevoval se prý jako nadšený vlastenec a prý u příležitosti všesokolského 

sletu vyvěsil na maloskalské hospodě červenobílý prapor, čímž se měl dostat do 

konfliktu s Medingerem. Ivan Štoll pak také zdůraznil blízký vztah svého otce 

k maloskalskému prostředí, neboť přestože se narodil v Jablonci, nikdy „se 

nepovažoval zvlášť za Jablonečáka a vždycky se považoval za Maloskaláka“.
30

 Podle 

jeho slov zde prožil Ladislav Štoll mládí běžného venkovského chlapce, o Emilu 

Štollovi pak hovořil jako o přísném vychovateli. Předválečný život Štollovy rodiny 

pak popisuje jako život v „relativním dostatku“, kdy neměla hospoda o zákazníky 

nouzi. Jedno z přátelství, které zde Ladislav Štoll v raném věku navázal, vzniklo 

s pozdější spisovatelkou Jarmilou Glazarovou.
31

 Ke Glazarové pak měl Štoll osobně 

velmi blízko, což vysvítá i ze vzájemné korespondence.
32

 Také Ivan Štoll potvrdil jako 

formativní otcovy zážitky z mládí, prožitek války. Řečeno poněkud klišovitě, čtyři 

válečná léta byla pro Ladislava Štolla zároveň ukončením etapy dětství. Štoll 

absolvoval reálku a abiturientský kurs na obchodní akademii v Turnově a na konci 

desátých let se vydal do Prahy shánět pracovní uplatnění. Značnou roli v Ladislavově 
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odchodu přitom zřejmě hrály i napjaté rodinné vztahy, kdy si jeho matka Anna našla 

po otcově smrti nového přítele. S ním se mladý Ladislav Štoll zřejmě dostával čím dál 

častěji do osobních konfliktů, měl jej obvinit ze zpronevěry rodinných peněz a mezi 

oběma muži málem došlo i k fyzickému střetu.
33

 Odchod do Prahy tak řešil jak 

Štollovu tísnivou finanční situaci, tak problematické vztahy uvnitř rodiny. 
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Ztracená generace a apoštol Neumann 

 

V roce 1926 vstoupil Ladislav Štoll do mladé, pět let fungující Komunistické strany 

Československa (KSČ). Jeho život, kariéra i osobní postoje a názory pak budou 

s komunistickou stranou po celý život významně spojeny. „Malé dějiny“ Štollova 

života se budou stále více proplétat do „velkých“ dějin československého státu a Štoll 

se o mnoho let později stane jednou z jeho vlivných postav. V Československu je 

přitom tato generace v oblasti veřejného života nesmírně plodná a jejími příslušníky je 

mnoho profilujících osobností československé kultury – Karel Teige, Jaroslav Seifert, 

Konstantin Biebl, Jindřich Štyrský, František Halas, Vítězslav Nezval, Zdeněk Kalista, 

Jiří Wolker… a příslušníkem této generace je i Ladislav Štoll. Ten také o jistém 

společném generačním pocitu píše ve svých pamětech, především pak o zážitku první 

světové války, která jemu a řadě jeho druhů sebrala otce. Během války tedy dochází 

k vyzrávání Štollova postoje ke světu, který se pak v Praze ještě rozvíjí pod vlivy 

nového městského prostředí i jeho pravidelných návštěv na půdě Filosofické fakulty. 

Sem mladý Ladislav Štoll docházel na přednášky Zdeňka Nejedlého a F. X. Šaldy, 

z nichž si vypisoval velmi pečlivě podrobné poznámky. Počátky Štollovy politické 

„uvědomělosti“ pak můžeme nacházet v jeho vstupu do KSČ i v náznacích jeho 

tvorby. Položíme-li si otázku, v čem byl Štoll osloven komunistickou ideologií, 

musíme se zaobírat nikoliv pouze vlastními prožitky jeho generace, ale podniknout 

obsáhlejší exkurs do české kultury na přerodu 19. a 20. století. Štollovo uvažování a 

práce se totiž často stáčely právě k období devadesátých let a moderny, která jeho 

vlastní generaci předcházela. 

V druhé polovině 19. století procházejí české země významným modernizačním 

procesem, který se projevil v oblasti hospodářské, politické i kulturní. O kulturním 

kvasu v českém prostředí pak můžeme mluvit v případě generace devadesátých let, 

spojených s tzv. českou modernou, poznamenanou rozmanitými kulturními vlivy ze 

zahraničí, která se pokoušela o postupné vymaňování umění ze sféry bezprostřední 

politické účelnosti. Interpretovat vnímání „generačního pocitu“ osobností české 

moderny je úkolem velice obtížným a problémem se stává již samotné hledání a 

nalézání „ducha doby“. Historik Martin Kučera například spojuje toto období 

především s revoltou vůči scientistickému obrazu světa, pozitivismu, darwinismu a 

materialisticky založeným koncepcím. V protikladu k optimismu, vycházejícího z víry 

ve stupňovitý vědecký pokrok, tu vychází směry, opírající se o voluntaristický přístup 

ke světu (Schopenhauer), vitalistické koncepce dějin přírody i člověka (Bergson, 

Dilthey), nebo vypjatě individualistické koncepty (Nietzsche).
34

 Právě s oblibou 
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Nietzscheho díla pak souvisí jistý příklon k subjektivismu a individualismu, který se 

stává pro intelektuály této generace typickým (a odlišným způsobem potom rezonuje 

v díle Březinově, Macharově či Neumannově). Nietzscheho dílo silně zasahuje i 

generaci mladých výtvarníků, zakládajících na počátku 20. století skupinu Osma. 

S tímto ovzduším se pojí také politická aktivita některých intelektuálů, směřující mimo 

poněkud stojaté politické vody českých parlamentních stran. 

Je příznačné, že řada osobností české moderny v této době myšlenkově inklinovala 

k anarchismu. Tento směr přitahoval mladou generaci především jako radikální 

alternativa vůči soudobému politickému establishmentu. Český anarchistický 

radikalismus přitom klíčil v období diferenciace socialistického hnutí v osmdesátých 

letech. Jeho principem byl především důsledný antietatistický postoj, odmítnutí 

veškerých forem společenské hierarchizace a státní moci, a to včetně zastupitelské 

demokracie. Anarchisté se tak vymezovali vůči pokusům dosahovat dílčích sociálních 

reforem cestou „mírného pokroku v mezích zákona“ prostřednictvím parlamentní 

moci, která byla vnímána jako zástěrka mocenské, ekonomické a kulturní nerovnosti. 

Hojně skloňovaným slovem se stává pojem „neodvislost“, značící cestu 

individuálního sebeuvědomění, nezávislého na vnější autoritě a směřujícího k boji za 

individuální i všeobecnou svobodu. Anarchistický proud je tak zároveň vnímán jako 

obrana vůči nejrůznějším formám politického centralismu. V tomto směru také došlo 

k rozkolu s reformistickou sociální demokracií. Jak uvádí ve své monografii Václav 

Tomek, anarchismus se na jedné straně jevil jako „přímá cesta postupu k emancipaci, 

jako údajně správnější alternativa vůči sociálně demokratické představě o emancipaci 

společnosti prostřednictvím organizovaného dělnického hnutí a jeho odborů“, na 

straně druhé však „byl anarchismus spatřován zejména prizmatem individualismu jako 

cesta individuálního popření autorit politických, ekonomických i duchovních, jako 

cesta individuálního životního postupu a světonázorového stanoviska“.
35

 

Literární generace, tvořící na přelomu 19. a 20. století a inklinující v této době 

politicky k anarchismu, je dnes v literárně-historických příručkách a učebnicích 

nazývána generací „buřičskou“. Sociologický výklad její tvorby pak z komunistické 

perspektivy přinesl Bedřich Václavek ve studii Česká literatura XX., který tak ovlivnil 

i její další interpretace. Samotný pojem „generace buřičů“ poprvé používá ve své 

stejnojmenné monografii na toto téma literární vědec František Buriánek.
36

 Pro něj je 

buřičství „širší pojem pro společné specifické znaky této mladé generační vlny, pro 

jejich revoltu, která šla nejen proti státu a kapitalistickému řádu, proti církvi, proti 

militarismu, proti útlaku národnostnímu a třídnímu, ale i proti měšťanské morálce, 

proti deformaci milostných i rodinných vztahů, proti sociální realitě, jež omezuje 
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svobodu člověka a jeho přirozenost“.
37

 Mezi pronikavé zjevy této generace pak patřili 

osobnosti jako Viktor Dyk, Stanislav Kostka Neumann, František Gellner, Fráňa 

Šrámek či Jiří Mahen a jejich tiskovými tribunami byly časopisy Moderní revue 

a Nový kult. Vypjatý individualismus i nekonvenční přístup k životu a umělecké tvorbě 

se na stránkách těchto časopisů snoubí s příklonem k anarchismu, který je vnímán 

v protikladu k většinové společnosti jako kontrakultura „svobodných duchů“.
38

 

Výraznou vůdčí literární a organizátorskou osobností této generace byl básník 

Stanislav Kostka Neumann. U něj se však musíme zastavit i kvůli jeho zásadnímu, 

formativnímu vlivu na mladého Ladislava Štolla v přelomových letech dospívání. 

Právě ve Štollových pracích (včetně nejznámějších Třiceti bojů) vždy Neumann stojí 

na piedestalu českého básnictví. Neumanna Štoll zřejmě jistým způsobem považoval 

za svého „duchovního otce“ a ve svých spisech jevil zaujetí pro poněkud klikatou 

cestu, jíž Neumann směřoval ke komunistickému přesvědčení. 

Z těchto teoretických konceptů posléze vzešla Neumannova sbírka Nové zpěvy, která 

tvoří výrazný milník jeho literárního života a jež také výrazně poznamenala 

dospívající „ztracenou generaci“. Tato sbírka, ačkoliv vznikla dva roky před 

sarajevskými výstřely, vyšla až několik měsíců před ukončením války v roce 1918 

a dostalo se jí tehdy rozporuplných ohlasů. Z mladší generace ji uvítal například Karel 

Čapek, který tehdy S. K. Neumanna velmi obdivoval a spolu se svým bratrem Josefem 

s ním udržoval v této době pravidelnou korespondenci.
39

 S nepochopením se naopak 

sbírka setkala u Neumannova bývalého druha z Moderní revue Arnošta Procházky 

a Františka Xavera Šaldy. Naopak dospívající generace Neumannovu sbírku přijímala 

s bezprostřední spontaneitou a často i s nadšením.
40

 

Při pročítání Nových zpěvů můžeme konstatovat, že Neumannovi se podařilo do sbírky 

principy „nové poezie“ vskutku začlenit. V básni Zpěvy drátů se například hlasatelem 

hymnu městské civilizace stávají sítě telegrafních, elektrických a telefonních drátů či 

obloukových lamp. Neumann však ve své sbírce dokázal dobře vystihnout 

i ambivalentní povahu technické kultury, její netečnost k lidským osudům a odcizení 

lidské společnosti. Technické vynálezy jsou nyní u Neumanna součástí přirozeného 

světa, zároveň však ve vztahu k lidským osudům překypují značnou lhostejností. 

Stejně tak si tato poezie všímá každodennosti všedního života, přírodního cyklu, 

rostlin a zvířat.  

                                                           
37

 Tamtéž, s. 16-17. 
38

 O formování české politické levice na sklonku 19. století i rozporech uvnitř anarchistického hnutí pojednává 
též Ladislav CABADA Intelektuálové a idea komunismu v českých zemích 1900-1939, s. 15-24. 
39

 Viktor DYK, Stanislav Kostka NEUMANN, bratři ČAPKOVÉ, Korespondence z let 1905-1918, Praha, 1962. 
40

 František KAUTMAN, St. K. Neumann, Praha, 1966, s. 182. 



27 

 

Zatímco se ze svých válečných zážitků na balkánské frontě pokusil Neumann vypsat 

v Elbassanovi a Válčení civilistově, v Nových zpěvech upřednostňuje jistou lehkost 

a nevázanost. Téměř iniciační zážitek pak Nové zpěvy představovaly pro dospívajícího 

studenta turnovské reálky Ladislava Štolla. Odchovanec příběhů Erbena, Němcové 

a Jiráska i pozorný čtenář ruských realistických románů se náhle setkává s poezií, která 

velice silně rezonuje v jeho vnímání světa, přírody a společnosti. Pro Ladislava Štolla 

znamenaly vždy čtenářské zážitky výrazné životní impulsy a dílo Stanislava 

K. Neumanna se pro něj stalo doslova „srdeční záležitostí“. Jakkoliv byla jeho 

pozdější interpretace Neumannova díla veskrze podřízena ideologickým konceptům a 

politické účelnosti, v jádru Štollova výkladu vždy stálo silné osobní zaujetí právě tímto 

básníkem. Jednu ze vzpomínek na seznámení s Novými zpěvy uvádí Štoll o více než 

půlstoletí později v Neumannově medailonu, zařazeném do knihy Socialismus 

a osobnosti, když vzpomíná jak „v sextě turnovské reálky jsme poprvé v hodině češtiny 

uslyšeli Neumannovy verše –jeho Panychidu za Jaroslava Vrchlického. Profesor 

Vobořil vynechal před šestnáctiletými žáky erotický obraz bohyně Pomony 

a naléhavým hlasem recitoval /…/ Byla to báseň ze sbírky Nové zpěvy, která nám, 

šestnáctiletým, padla do rukou na konci války jako zjevení /…/ Bylo to opravdu veliké 

dojetí. Do všeobecného opojení z nabyté národní svobody a z konce války přišla tato 

sbírka veršů a přinesla nám něco jako lidské probuzení. I když se v těch verších 

nemluvilo ani o sociální revoluci, ani o socialismu, byla to poezie vrchovatého 

životního kladu a lásky k životu a lidem, opojení hojností a krásou, poezie prostá 

jakékoliv mystiky. Byly to pohanské verše ateistovy. Měly neobyčejný vliv na tzv. 

wolkerovskou generaci.“
41

 Jak posléze uvádí, Neumannovy Nové zpěvy podle něho 

výrazně přispěly k formování politických názorů nastupující generace, kdy podle něho 

„sehrály velikou, dosud nedoceněnou úlohu. Jejich protisymbolistní tendence, jejich 

chvála všední lidské práce i technického důmyslu, zdravé lidské přirozenosti, obrácení 

pozornosti k velkoměstské periférii, jejich vášnivá obžaloba kolonialismu (Zpěvy 

drátů), jejich hluboce cítěný internacionalismus (v básni Černoch), to vše zapůsobilo 

mohutným (a znovu říkám, literární historií dosud nedoceněným) vlivem, který 

vychovával mladé básníky v komunisty ještě před vznikem komunistické strany.“
42

  

Taktéž Štollovy rané pokusy o psaní poezie (jim se budeme věnovat v následující 

kapitole) čerpají především z Nových zpěvů (včetně používání volného verše, který je 

pro Neumannovu tvorbu typický a kde se Neumann inspiroval Whitmanovou 

a Verhaerenovou tvorbou). Zatímco hrozivá netečnost technických vynálezů tvoří 

druhou minci Neumannovy civilní poezie, ve Štollových raných pokusech převažuje 

důvěřivý optimismus. Pojetí techniky má u Štolla přitom značně modernistický ráz a je 

pro něj projevem vzepětí nové, nastupující a odvážné generace. Silný byl i 
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Neumannův vliv na začínajícího a nadějného Jiřího Wolkera. O tom svědčí i dopis jeho 

matky Zdeny, zaslaný S. K. Neumannovi v roce 1945 u příležitosti jeho sedmdesátin. 

„Kdyby Jiří žil, byl by jistě mezi prvními, který by Vám stiskl pravici… Byl jste mu 

vzorem a jasným příkladem, vzhlížel k Vám s úctou a nadšením mladého básníka. Dnes 

by byl zralý, vyspělý muž a stál by po Vašem boku.“
43

 píše jistě s upřímnou 

vzpomínkou Zdena Wolkerová.  

Ladislav Štoll se v této době stává také zaujatým čtenářem Neumannova časopisu 

Červen (nesoucího podtitul „tendenční čtrnáctideník“), vzniknuvšího na sklonku roku 

1918. Ačkoliv tento týdeník existoval jen po krátkou dobu tří let, výrazně formoval 

nastupující generaci levicových intelektuálů. Právě tuto etapu Neumannova života 

později ve Třiceti letech bojů za československou socialistickou poezii označil Štoll za 

klíčovou pro jeho přerod v komunistického básníka. Tento časopis přitom vycházel 

pouhé tři roky, mezi léty 1918-1921. Také jeho tematická náplň se v proudu tohoto 

času postupně měnila. Už od počátku byl ale koncipován jako časopis kulturně-

politický, dávající pod Neumannovým vedením prostor především vyjádření 

nastupující generace umělců. Objevují se zde literární příspěvky Neumannových přátel 

– Viktora Dyka, Karla Čapka, ale také Josefa Hory nebo Ivana Olbrachta, stejně jako 

jemu značně názorově vzdáleného Jaroslava Durycha (tady je potřeba uvést, že i přes 

svůj militantní ateismus udržoval Neumann přátelské styky s některými katolickými 

literáty, například s Jakubem Demlem nebo Sigismundem Bouškou). Ve svých 

politických komentářích píše Neumann o nutnosti pozvednutí proletariátu v přelomové 

poválečné době i o nutnosti „přímočarého“ socialismu, dávaného do kontrastu 

k politickému opatrnictví.
44

 Stanislav Kostka Neumann však tehdy spojoval 

budoucnost socialismu s Československou stranou socialistickou (i svou vlastní, neboť 

za ni získal poslanecký mandát), která byla nástupnickou stranou národních socialistů. 

O tom svědčí i příspěvek pisatele, skrytého pod pseudonymem Civis Bohemicus (pod 

níž přitom psával samotný Neumann). Ten zde píše o zvláštnostech českého 

moderního socialismu, vyvíjejícího se mezi „mezi státním socialismem, jehož zákony 

nejpřesněji formulovali Němci a jehož metodou byla především činnost parlamentární, 

a volným komunismem svobodářským, jehož nejkrásněji vyslovili Rusové a Francouzi 

a jehož nejtypičtější metodou byl revoluční syndikalism“.
45

 Český socialismus přitom 

nesmí setrvávat v domácím sebeuspokojení a zahalečství a musí naopak čerpat 

podněty z mezinárodního prostředí (tady jej dokonce přirovnává k situaci českého 

umění v druhé polovině 19. století). Jeho pozici pak vidí velmi nadějně, protože „není 
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důvodu pochybovati o tom, že právě vzniklá (přejmenovaná – pozn. autora) Česká 

strana socialistická jest nejen povolána, nýbrž schopna státi se takovou půdou“. 

V následujícím období se pozice Června mnohem více radikalizuje, na jeho stránkách 

je ostře kritizován versailleský systém jako forma diktátu mezinárodního imperialismu 

(byl zde po uzavření Versailleské dohody otištěn protestní manifest levicového hnutí 

francouzských intelektuálů Clarté), vedly se zde často ostré útoky proti agrární straně 

a národní demokracii a stále více příspěvků se dotýkalo vývoje v „Leninově“ Rusku. 

Politické články pak již zcela převládají v roce 1921, kdy se Neumann odklonil od 

národního socialismu (což se týkalo i původní anarchistické skupiny uvnitř této strany) 

a přimyká se k nově vzniklé komunistické straně. O tom, že to nebyl poklidný rozchod 

a zanechal v Neumannovi nejspíše celoživotní šrámy, svědčí i svědectví z jeho 

posledních dní, zaznamenaných Lídou Špačkovou.
46

 Ačkoliv si redakce Června přála 

razantní politické změny a doufala v určité „zúčtování s buržoazií“, prezidenta 

Masaryka vnímala v zásadě kladně. Právě v tomto hledačském období na počátku 

nové republiky byl totiž program socialismu chápán často v kruzích levicové 

inteligence jako prohloubení občanských svobod a formální demokracie, jako 

odvážlivý pokus o „demokracii hospodářskou“.
47

 K značnému vyhrocení situace a 

radikalizaci těchto kruhů však pochopitelně dochází po násilném potlačení stávkového 

hnutí v prosinci 1920
48

, jakkoliv mohla být tragická bilance tohoto příběhu spíše 

důsledkem nezkušenosti příslušníků nové československé armády, jak naznačuje 

kupříkladu Zdeněk Kárník.
49

 Neumann se však již dříve přiklonil k ideji komunismu 

založením Svazu komunistických skupin v květnu roku 1920. V roce 1921 byl tento 

Svaz rozpuštěn a většina jeho členů, včetně S. K. Neumanna, spojuje svůj osud s nově 

vzniklou Komunistickou stranou Československa (a to i přes napjaté vztahy 

s Bohumírem Šmeralem).
50

 Zatímco Červen v tomto roce zaniká, Neumann zakládá 

organizaci Proletkult, zaměřenou na vydávání socialistické literatury, včetně 
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stejnojmenného týdeníku.
51

 V roce 1923 potom vychází jeho sbírka Rudé zpěvy, jíž se 

konečně přimknul k ruskému bolševismu. Na počátku dvacátých let také zakládá 

časopis Reflektor, v němž své rané básnické pokusy otiskuje Ladislav Štoll. Štollovo 

mladické hledání vlastní cesty se potom (jistě i pod výrazným vlivem Neumannovým) 

završuje v roce 1926 vstupem do KSČ. Pro úplnost dodejme, že k historii Června také 

vyšla v období tzv. normalizace monografie od komunistického politika a literárního 

historika Jaromíra Langa
52

, a to právě s předmluvou Václava Kopeckého a Ladislava 

Štolla.
53

 

Ve dvacátých letech se tedy upevňuje Neumannovo komunistické přesvědčení, 

kterému zůstává do konce života věrným. Jako jeho politické „zakolísání“ byl 

pochopitelně vnímán rok 1929, kdy se připojil k manifestu komunistických 

spisovatelů, vymezujících se vůči nástupu nového Gottwaldova stranického vedení. Ve 

třicátých letech však v jeho postoji k novému stranickému kursu dochází k určitému 

„rozhřešení“. Podle mého soudu se však nejednalo o natolik dokonalou symbiózu, jak 

by vyplývalo z pozdějších Štollových textů a interpretací. Zajímavě o tom svědčí 

například Neumannův dopis Ferdinandu Peroutkovi z 28. srpna 1936, týkající se právě 

proběhnuvších moskevských procesů. „Nejsem členem komunistické strany a nesnažil 

jsem se v ní setrvati, ni se do ní vrátiti, poněvadž jsem si chtěl zachovati i navenek 

svobodu v překotných dobách našich dnů a měnících se situací“
54

, píše Neumann hned 

na úvod. O reflexi moskevských procesů na české intelektuální scéně ještě na jiném 

místě pojednáme podrobněji, stejně jako o Neumannově Anti-Gidovi a diskusi 

o sovětském komunismu ve třicátých letech. S. K. Neumann tyto procesy 

s „trockistickou“ opozicí v zásadě schvaloval (v tom byl zajedno i se soudobou 

vstřícnou Benešovou zahraniční politikou vůči Sovětskému svazu), těžko však u něj 

přímo hovořit o fanatismu nebo zaslepenosti. Z dopisu vyplývá, že Neumann je 

o existenci stranického spikleneckého centra skutečně přesvědčen, ačkoliv, jak píše, 

„nemůže býti sporu o tom, že způsob, jímž se v sovětském procesu obžalovaní 

přiznávali, vzbudil obecný údiv“.
55

 I ve třicátých letech si pak S. K. Neumann 

udržoval od stranického vedení KSČ a politického stranictví jistý odstup. Také již 

zmiňované svědectví Lídy Špačkové o posledních Neumannových dnech, kdy se 

básník nacházel v podivném deliriu, vyvolává některé otázky. Podle jejích zápisků se 

tu Neumann na „smrtelném loži“ odvolává hlavně na F. X. Šaldu a T. G. Masaryka, za 
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jehož nejlepší dílo mimo jiné označuje protimarxistickou Otázku sociální (!).
56

 Rovněž 

je potřeba uvést, že Neumann se nechoval zaslepeně ani ke svým ideovým 

protivníkům. K jeho sedmdesátinám mu kromě různých „soudružských“ pozdravů 

přišla také velmi srdečná osobní gratulace od katolického nakladatele Bedřicha Fučíka 

(který pak bude ve Štollových konceptech vystupovat v nejtemnějších barvách).
57

  

Vraťme se však nyní k samotné Štollově generaci. Prvním důležitým manifestem této 

generace je založení uměleckého spolku Devětsil v roce 1920, jehož vůdčí osobností 

se stal mladý umělecký teoretik, pocházející z intelektuálních pražských kruhů, Karel 

Teige, a také vznik levicové Literární skupiny v Brně. V případě Devětsilu přitom 

městský původ a jistá forma „salónního levičáctví“ spojovala řadu jeho členů. Zároveň 

se však jednalo o velmi čerstvou a svěží příležitost pro manifestaci vlastního 

uměleckého programu. V prvních letech existence se diskuse Devětsilu točí především 

okolo koncepce proletářského umění, podobně jako v Neumannově Proletkultu. Z této 

diskuse pak také v roce 1922 vzešla proslulá, tehdejšími Teigeovými koncepty 

inspirovaná Wolkerova přednáška O proletářském umění, uspořádanáv Nejedlého 

kruhu Varu. Domnívám se, že tato přednáška v mnoha ohledech vyslovovala pocity 

mladé generace dvacátníků. Na druhou stranu však mohla některé individuality 

odrazovat přílišnou rigorózností. Projevil se v ní především vzrůstající zájem mladé 

generace o filosofii marxismu, kterou spojovala s proběhnuvšími revolučními 

událostmi v Rusku. Ještě hlouběji je zde vyjádřena především eschatologická touha po 

radikálním dějinném zlomu, která se projevuje především v onom proklamovaném 

požadavku „revolučnosti“. Základním rysem tohoto „proletářského umění“ má být 

především jeho tendenčnost a jasně ukotvená světonázorová pozice. V tomto směru 

má jít o umění stojící jednoznačně na straně komunismu, kolektivismu a historického 

materialismu. Z toho vyplývá, že je tedy uměním „třídním“, tedy stojícím na straně 

utlačovaných skupin. Celé proletářské umění je tak zasazeno do kontextu revolučního 

boje a s nastolením komunismu jako poslední etapy dialektického vývoje by mělo 

v posledku zaniknout a vplynout do nové epochy („Nazírajíce marxisticky i na 

proletářské umění zjišťujeme, že jest uměním přechodným. S ukončením období 

diktatury proletariátu zanikají společenské třídy. Se zánikem tříd padá i třídní umění 

proletářské. Nebo spíše, než padá, – rozproudí se na všechny strany z úzkých mezí 

třídy a rozroste se v nové katedrály socialistické kultury (tady jde o terminologickou 

nepřesnost, neboť se mělo jednat již o stadium komunismu – pozn. autora).“
58

 Ačkoliv 

se Wolker v rámci přednášky vymezoval vůči „bezradnosti nejrůznějších ismů“
59

, 

přesto měla tato koncepce proletářského umění s avantgardou v mnoha ohledech 
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podobné rysy. Jedním z těch nejvýznamnějších byla ona výzva po překročení hranic 

mezi uměním, politikou a životem a vytvoření nové skutečnosti, v níž se všechny její 

části budou vzájemně prostupovat. Vytvoření tohoto nového života, spojené 

s radikálním politickým myšlením, pak bude i leitmotivem Teigeho pozdějších prací. 

V této etapě je pro teigeovský Devětsil důležité také vymezení generační, kdy se 

například odmítáním kubismu a expresionismu programově postavil proti 

předcházející čapkovské generaci nebo ve výtvarném umění vůči generaci Osmy. Ze 

starší generace našel jeho program pochopení pouze u F. X. Šaldy, naopak vůči 

Neumannově poetice se stavěl v zásadě odmítavě. Stejně se v Teigeho teoretických 

konceptech upouští od prvoplánového civilizačního optimismu. Celkově je uvnitř 

Devětsilu patrná opozice vůči jakémukoliv patosu v kultuře, nové proletářské umění 

má v rámci přiblížení „skutečnému životu“ a vkusu proletářské třídy naopak hledat 

inspiraci i v zábavních a pokleslých žánrech – detektivkách, dobrodružných románech, 

cirkusech a groteskách.
60

 Z těchto představ pak vyklíčila také koncepce poetismu jako 

volné fantazijní a zábavné hry umění, oproštěné od tradičních uměleckých forem i 

politické a společenské účelnosti.
61

 

Tento koncept přitom vzniká až s příchodem Vítězslava Nezvala do Devětsilu, kdy se 

tato skupina postupně od programu proletářského umění odklonila a v roce 1923 ji 

opustil Jiří Wolker.
62

 Můžeme snad konstatovat, že rozmanité ideové různice 

a rozmíšky, které mezi individualitami uvnitř Devětsilu panovaly, jsou typickými 

znaky celé intelektuální levice. Jakkoliv se příslušníci Devětsilu cítili být opojeni 

možností budoucí sociální revoluce, v mnoha ohledech se však eklekticky obraceli 

k nejrůznějším soudobým filosofům a naukám. Velmi populární byla kupříkladu 

vitalistická filosofie Henriho Bergsona, která na intuitivním a neortodoxně 

náboženském základě budovala i zřejmý dějinný optimismus. V dnes již téměř 

zapomenuté studii Václava Černého Ideové kořeny současného umění
63

 dokonce 

mladý literární historik nadšeně spojoval Bergsonovo umění s avantgardními proudy, 

a to především s dadaismem a surrealismem. 

Právě surrealismus, který přišel z mnohými  intelektuály obdivovaného francouzského 

kulturního prostředí, sehrál ve dvacátých letech pro sebevnímání této válečné generace 

významnou roli. Zčásti jej dokonce (stejně jako dadaismus) můžeme nazvat dítětem 

první světové války. Jeho zakladatel André Breton se jako ošetřovatel ve vojenském 
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lazaretu, kde se často používala narkotika a kde býval nezřídka svědkem halucinačních 

stavů pacientů, začal intenzivně zajímat o Freudovu psychoanalýzu, lidské snění 

a nevědomí. K samotnému ustavení První surrealistické skupiny došlo v roce 1924, 

kdy také vychází první Bretonův Manifest surrealismu. V něm se Breton vymezil 

především vůči realismu a tradičnímu románu, proti němuž postavil inspiraci 

z rozmanité říše snění a snových představ a objevil se v něm také pojem 

„nadskutečnost“ (či nadskutečno), představující jakousi vyšší syntézu umění a života, 

jehož pojetí se stane v surrealistickém prostředí předmětem vášnivých debat.
64

 

Zpočátku se surrealisté definovali především jako opoziční hnutí, pokoušející se rozbít 

okovy měšťanské společnosti a jejích materiálních i ideálních opor – státu, 

nacionalismu, kapitalismu a rodiny. Prostředkem k tomu bylo právě objevování 

nevědomí jako rezervoáru svobodných sil, pudů a fantazie, nezglajchšaltovaného 

heteronomními společenskými normami. Ve dvacátých letech došlo k ještě výraznější 

politizaci hnutí, když André Breton spolu s Paulem Éluardem, Louisem Aragonem, 

Benjaminem Péretem a dalšími surrealistickými protagonisty vstoupil do řad 

Francouzské komunistické strany, což vyvolalo uvnitř skupiny bouřlivé diskuse. V této 

době také začala surrealistická skupina vykazovat určité sektářské rysy a část jejích 

členů byla dokonce vyloučena. Pro vyjasnění nově nastalé situace a „očistu 

surrealismu“ vydal Breton v roce 1929 Druhý manifest surrealismu. V něm vyjádřil 

surrealistický program ještě mnohem radikálněji nežli v manifestu prvním. 

Surrealismus zde Breton vyhlásil s radikální nekompromisností za jediné skutečné 

umění. Zároveň byl politický obsah tohoto manifestu mnohem jasnější a zřetelnější 

nežli v případě předchozí deklarace. Breton se zde přihlásil k dialektickému 

materialismu jakožto „revolučnímu učení“. Surrealistická činnost je pak ve vztahu ke 

komunistické straně paralelní aktivitou na uměleckém poli.
65

  

Surrealismus se dokázal velmi rychle šířit v celém západním světě a nemohl minout 

ani mladou, nastupující uměleckou generaci. Ohlas surrealismu dorazil do 

Československa především ve třicátých letech, kdy v roce 1934 vzniká z bývalých 

členů Devětsilu pod Nezvalovým vedením Surrealistická skupina. Také 

v Československu se ve třicátých letech vedly na kulturní levici vášnivé spory 

a diskuse o vztahu surrealismu a revoluce či dialektického materialismu, 

psychoanalýzy a nadskutečna, jimž se budeme ještě věnovat. Nesouhlasím ovšem 

s Ladislavem Cabadou, který ve své práci o české levici pojal vztah surrealismu 

a komunistické levice příliš jednostranně jako antagonistický. Pokud uvádí, že 

surrealismus „proklamativně rezignoval na spojení politiky a umění a své úsilí chtěl 

zaměřovat na změnu člověka, nikoliv politického řádu“
66

, tak se podstatně minul 
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s Bretonovým, Éluardovým či Teigeovým způsobem uvažování, které vždycky 

vnímalo člověka v plné hloubce jeho společenského i individuálního života. Stejně tak 

lze s Cabadou polemizovat, když klade ostrou diferenci mezi Prvním a Druhým 

manifestem surrealismu a tvrdí, že se „surrealisté původně přihlásili k idealistické 

filosofii (lze snad Freudovo učení považovat za idealistickou filosofii? – pozn. autora) 

a až roku 1927 (1929 – pozn. autora) se přihlásili k marxismu a proletářské 

revoluci“
67

. 

Tiskovým orgánem českého surrealismu se pak stal měsíčník Zvěrokruh, redigovaný 

Vítězslavem Nezvalem. Ten otiskoval především básně a ukázky z děl významných 

evropských surrealistů (například Bretonův známý román Nadja), vycházely zde však 

i teoretické texty. K nim patřily velmi kontroverzní a inspirativní eseje Teigeovy, ale 

byly zde otiskovány i statě Engelsovy, Freudovy a Jungovy.
68

 Právě Karel Teige 

přitom v mnohém vyslovoval velmi silný generační pocit, že je potřeba se radikálně 

rozejít se starým světem. V oblasti estetiky to znamenalo jasné odmítnutí „zděděných 

forem uměleckých“ a vytvoření zcela nového typu umění. Teigeho myšlení a práce 

přitom sehrály na kulturní levici velmi důležitou roli, a to i mnoho let po jeho smrti 

(podle mého soudu si lze těžko třeba představit Kalivodovy filosofické eseje bez 

Teigeho vlivu). Zároveň však Teige provokoval i starší generaci levicových 

intelektuálů, tvořící spíše v tradici sociálního románu. Karel Teige se ve svých statích 

přihlásil k tradici evropského revolučního romantismu, v němž spatřoval především 

politickou opozici vůči dominantním společenským třídám a peněžnímu systému, 

pokoušejícímu se převádět na zboží veškerou lidskou práci a tvořivost. Z toho také 

vyplývá Teigeho ostré rozlišení hranice mezi akademickým uměním, které pracuje ve 

prospěch utvrzení stávajícího společenského řádu, a novým a progresivním typem 

umění, které vyvěrá z vnitřní spontaneity tvůrce a není proto tržnímu mechanismu 

v ničem podřízeno. Svoji současnost pak Teige vidí především prizmatem postupného 

zániku kapitalistických výrobních vztahů a vytvoření nového typu společenské 

organizace. Tyto revoluční změny musí být doprovázeny i odpovídající formou 

kulturní revoluce, jejímž cílem bude vytvoření „nového člověka“ a vymýcení přežitků 

a kultury „starého světa“. „Především je třeba vyhladiti zbytky a přežitky starých 

životních způsobů, vyrostlých ze starých společenských a životních slohů a civilisací, 

atavistické formy myšlení a cítění… myšlení magické, mytologické, religiosní, 

metafyzické, idealistické. V době, v níž se rozpadávají přežitky starých společenských 

formací, je třeba rozbíti a zahoditi do starého železa konservativní usazeninu zvyků, 

citů a předsudků, jež byly výsledkem oněch výrobních a sociálních poměrů. Je třeba, 

aby se člověk nové třídy oprostil od přítěže a pout starého světa, a jedině tak se stal 
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způsobilým k životu a tvorbě v novém světě“, napsal na počátku třicátých let v časopise 

Zvěrokruh Karel Teige. 
69

  

Velmi živým a podnětným zachycením duchovního světa této generace jsou také 

paměti Vítězslava Nezvala, vydané pod názvem Z mého života
70

. Stejně jako 

u ostatních jeho generačních druhů vnímal první světovou válku jako okamžik vstupu 

do dospělosti, do níž se mu svět „zdál být přes všecky své občasné stinné stránky 

idylický“.
71

 Na následující události potom vzpomínal jako na dobu, v níž prožíval „až 

do konce války úzkost, kterou nelze k ničemu přirovnat“. Na vojně pak krátce pobyl 

pouze v posledním roce války, kdy se mu nakonec podařilo uchýlit do civilní služby. 

Krátce po skončení války se podle vlastních slov seznámil v Třebíči s marxisticky 

orientovaným dělnickým hnutím, kdy na něj zapůsobily i poválečné masové dělnické 

demonstrace. Když však Nezval zanedlouho přesídlil do Prahy, kde studoval na 

Filosofické fakultě University Karlovy, byl ještě silně přitahován myšlením ruského 

anarchisty Kropotkina a až tady se prý z Nejedlého popudu stal čtenářem Marxových 

spisů a nakonec se přimknul ke komunistické levici.
72

 Pražské intelektuální prostředí 

skýtalo Nezvalovi mnoho podnětů a jako vysokoškolského studenta jej, stejně jako 

Ladislava Štolla, ovlivnily působivé přednášky Zdeňka Nejedlého a F. X. Šaldy. Ve 

dvacátých letech se také prohloubil jeho zájem o soudobé umělecké směry a moderní 

poezii, zároveň vzpomínal, že (na rozdíl od Štolla) „oficiální mladá literatura 

dvacátých let, hůř či lépe napojená na Neumanna, nechávala mě lhostejným“.
73

 Jak 

však z mnohaletého časového odstupu vyplývá, hlavní „školou života a umění“ byl pro 

Nezvala bohémský život, vedený po pražských kavárnách, a nakonec i návštěvy 

Paříže, která pro něj znamenala silnou inspiraci a setkání se surrealismem (který 

dokázal ve třicátých letech originálně zprostředkovat československé veřejnosti 

v rámci antologie Moderní básnické směry). Nezval, podobně jako Ladislav Štoll, 

pojímá svoji vlastní, válkou poznamenanou generaci jako zvláštní a pozoruhodnou 

entitu, pokouší se vysvětlovat její motivace, tužby a přesvědčení a zanechává tak 

pozoruhodné svědectví. „Leckdo se podiví“, píše Nezval, „že právě naše generace, 

která se vášnivě přimkla k myšlence socialismu, dopřávala si v životě a v tvorbě jistou 

lehkomyslnost, která v měšťáckých a maloměšťáckých kruzích vzbuzovala nedůvěru a 
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odpor k nám. Otázka není tak složitá, abych se ji nemohl pokusit vyložit. Od svých 

třinácti, čtrnácti let jsme byli svědky toho, jak ve světové válce byly diskreditovány 

hodnoty, jimiž se holedbala buržoazie, morální zásady, na které přísahala, a životní 

hodnoty, které se před tváří války zdály být balastem … jako všichni ostatní hoši 

z mých ročníků narukoval jsem v posledním roce války a měl jsem být vyškolen na 

důstojníka. Jako většina kamarádů dal jsem přednost metodě, kterou později popsal 

Jaroslav Hašek ve svém Švejkovi. Potácel jsem se od jedné marodvizity k druhé. 

Někteří kamarádi z mého ročníku, pokud měli iluze a pokud nedovedli dosti 

houževnatě bojovat s pitomou rakouskou soldateskou, nechali své mladé životy na 

bojišti. …Jak jsem již řekl, to co se dělo v ohromné ruské zemi, budilo naše sympatie 

ještě dřív, než jsme to mohli pochopit. K filosofii idealistické se utíkali většinou jen 

desperádi, nebo lidé poznamenaní nespravedlivým osudem … s tím, co je měšťákovi 

předmětem jeho nejvnitřnějších trýzní, jsme si hlavu nelámali. Zdravá skepse nám 

pomáhala vidět život v jeho neustálém pohybu, v jeho neustálých proměnách, které 

mnohdy svou mocí napravovaly chybný včerejšek. Většinou však bylo nutno tomuto 

včerejšku aktivně pomoci a přeřadit ho k zítřku.“
74

 

Samotný Ladislav Štoll se debat a diskusí v první polovině dvacátých let ještě příliš 

neúčastnil, jeho výraznější novinářská aktivita začíná až v na přelomu dvacátých 

a třicátých let. Již v roce 1925 však dospěl k důležitému životnímu rozhodnutí, když si 

podal přihlášku do KSČ, kam byl po krátké etapě čekatelství příštího roku přijat.
75
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Počátky Štollovy publikační činnosti 

 

Ladislav Štoll začíná výrazněji publikovat až na konci 20. let, kdy se také s nástupem 

Gottwaldova vedení do čela KSČ v roce 1929 upevňuje jeho komunistické 

přesvědčení.
76

 Jeho prvotní literární pokusy však vycházejí z jeho zážitků z dvouleté 

vojenské služby u československého letectva (1922-24). Štollova vojenská služba 

přitom probíhala v éře poválečného rozvoje leteckého průmyslu, který byl jednou 

z hlavních priorit nově vzniklé republiky.
77

 Nábor nových leteckých specialistů měl 

posilovat armádu československého státu vést k jisté obranné soběstačnosti. Z této 

osobní zkušenosti vychází potom Štollova útlá kniha Člověk v aeroplánu, vydaná 

nakladatelstvím jeho přítele a pozdějšího vydavatele časopisu Levé fronty Pavla 

Prokopa.
78

  

 Z knihy lze vycítit velmi silnou Štollovu zaujatost, ba fascinaci letectvím 

i technickými přednostmi letadel. Tuto svou publikaci, doplněnou technickými náčrty 

a fotografiemi přitom koncipoval jako popularizační text pro zájemce o létání. Letadlo 

považoval za důležitý symbol moderní doby a létání si zároveň spojoval s odvahou 

a odhodláním mládí, spojeném také s vírou v šťastný průběh letu.
79

 Z tohoto spisku lze 

především vnímat Štollův obdiv k vymoženostem vědy, moderní techniky a jejímu 

fungování, který se přitom mísí s pokusy o jeho poetické vyjádření. Víra v dokonalost 

techniky a moderních létacích strojů je zároveň pro Štolla projevem přirozeného 

optimismu „zdravého“ moderního člověka.
80

 Odhodlanost a optimistická víra, spojená 

s létáním, nese podle Štolla i výrazné analogie k společenským a politickým postojům, 

neboť „mládí konsumující největší mírou sluneční dary, projevuje svou vděčnost vírou 

a je možné se odvážiti tvrzení, že je to táž víra, která pomáhala lidstvu vyléčit 

v samozřejmosti nazírání na poměr otrocký a robotní a která vyléčí lidstvo ze 

samozřejmosti nazírání na poměr námezdní“.
81

 K prožitkům létání však podle něho 

také velmi silně náleží vědomí možnosti pádu letadla a permanentní hrozby smrti 
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vznášející se nad letcem. Proto je každý let pokaždé znovu odvážným a riskantním 

pokusem, kdy „letec je bytost věčně moderní v tom smyslu, že jsa v neustálém pohybu, 

nesmí se zastaviti, aby se něčemu obdivoval, protože ztráta rychlosti znamená pro 

něho smrt“
82

 a „umírá-li letec, umírá naráz, roztříští si lebku na tisíc kusů a žár 

benzinové kremace odbude se na trávníku“.
83

 Také v osobním rozhovoru mi Ivan Štoll 

sdělil, že v souvislosti s létáním hovořil jeho otec o blízkém nebezpečenství smrti. Ke 

své prvotině se však již později Štoll nevracel a osobně si ji ani příliš necenil.
84

  

Stejně jako odvrácenou tvář letectví ovšem popisoval Štoll při letu radostné pocity 

lehkosti a zaznamenal rozmanité způsoby létání a letecké akrobacie, stejně jako různé 

formy použití padáku. Oproti motorovému letu přitom vyzdvihoval plachtění, které 

označoval jako „čistou poezii“. Také proto se velmi obdivoval Charlesi Lindbergovi, 

který právě v roce vydání této knihy (1927) přeletěl přes Atlantik.
85

  

Kladného ohlasu se přitom této brožuře dostalo ve Štollově „domovském“ časopisu 

Signál, kde recenzent (pod značkou AP) tento spisek pochválil jako „dílko“, jež „jest 

příkladem, jak má být psána poučná knížka. Čte se jako povídka, veškeré problémy 

podá tak srozumitelně, že rázem pochopíš, co v jiných knihách lze studovati celé dny. 

Hlava myslí na vzduch a sousedství bílých mraků, plujících pod nebem.“
86

 Ačkoliv se 

později Štollova kariéra ubírala zcela jinými směry, letectví bylo jednou z jeho 

životních vášní. Spisovatel Karel Konrád dokonce později vzpomínal na jeho husarský 

kousek z konce září roku 1938, kdy měl Ladislav Štoll v Poděbradech doletět 

aeroplánem až na zahradu churavějícího básníka S. K. Neumanna a k jeho nohám 

shodit z výšky slavnostní kytici…
87

 

Druhým literárním dílkem, které Štoll vytvořil na konci dvacátých let a které opět 

vyšlo v Prokopově nakladatelství, byla novela Otrávený chléb
88

. Vyprávěl v něm 

příběh jakési podzemní anarchistické organizace, jejíž démonický protagonista Arrigi 

je organizátorem atentátů na významné politické potentáty, stejně jako loupeží 

v trezorech velkých bankéřů a finančníků. Autor v ní pak líčí, jak peripetie 

nejrůznějších zločinců, tak také jejich policejní vyšetřování. Na přetřes se tak dostávají 

i různé metody detektivní práce a sugesce, jako byl například dobově diskutovaný 
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hypnotismus.
89

 Štollův příběh se přitom hemží překotným akčním dějem a svým 

ztvárněním postav nemá příliš daleko k literárnímu braku. Na druhou stranu v sobě 

nesl i určitý sociální podtext, aniž by však byl jednoznačně politicky návodný. 

V tomto díle se ovšem objevil i jeden z leitmotivů Štollovy tvorby. Tím byl obraz 

bankéřského a finančnického světa jako falešného prostředí, odtrženého od trpkosti 

sociální reality. 

Ve dvacátých letech se Štoll zpočátku věnoval psaní poezie, kterou publikoval 

zpočátku v časopise Reflektor, později pak v literárních přílohách Rudého práva a 

Národního osvobození. V Reflektoru se Štoll ocitl přímo v řadách komunistických 

intelektuálů a samotný časopis se profiloval na pozicích radikální socialistické levice. 

S. K. Neumann jej přitom založil po svém odchodu z vedení Proletkultu a výrazně se 

v něm vymezoval vůči Devětsilu.
90

 On sám přitom zastával pozici vedoucího 

redaktora časopisu, mezi jehož přispěvatele patřili Vladislav Vančura, Marie 

Majerová, Ivan Olbracht (Anna proletářka zde vycházela na pokračování) a mnoho 

dalších. Články, reportáže i kulturní rubriky se zde věnovaly téměř výhradně 

politickým otázkám. Kromě reportáží z republikových stávek a protestů časopis 

monitoroval i zahraniční události, velkou pozornost věnoval i problémům 

kolonialismu a komunistickému hnutí ve třetím světě. Štoll zde nebyl příliš častým 

přispěvatelem a na stránkách časopisu publikoval pouze v letech 1925-1926. Otiskoval 

zde převážně básně, které na rozdíl od většiny neměly vždy zpočátku politickou 

tendenci. Jako náměty svých básní se Štoll snažil většinou vybírat poetické motivy. 

Básně se někdy nesly v duchu juvenilního erotismu, jako v básni Červenec
91

, jindy se 

zde protíná víra v budoucí pokolení s obavami z budoucnosti, jako v básni Naděje
92

. 

Poněkud vyostřenější už je Štollova báseň Prvnímu máji, kde dochází k razantnějšímu 

zúčtování se „starým světem“.
93

 Štoll se zde zapsal také jako autor sociálněkritické 

reportáže Seeman vlk.
94

 Ta pojednává o jistém „soudruhu Vlkovi“, obchodním 

cestujícím, který se dostal až na americkou Floridu. Tady se Vlk setkává s bezmezným 
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vykořisťováním lidské pracovní síly, především při otrokářském zacházení 

s afroamerickým obyvatelstvem. Pod dojmem těchto zlořádů si potom Vlk zkonstruuje 

motorový člun, na kterém se odplaví do sovětského Ruska, nabízejícího 

antikapitalistickou alternativu. V Reflektoru také vycházely na pokračování jednotlivé 

části Člověka v aeroplánu. Své oblíbené letecké tematice se Štoll věnoval i ve verších 

zveřejněných na stránkách Národního osvobození. Příkladem může být báseň Letcova 

píseň
95

, která je opět oslavou lidských schopností a je naplněna velmi silným 

technologickým optimismem, a zároveň je zde motiv pokroku spojen s neomezenými 

lidskými možnostmi. 

Dvě krátké básně publikoval Štoll také v Národních listech pod pseudonymem E.Leš. 

Je to báseň Zabitý letec, pojednávající o leteckém neštěstí, a sociálně laděná báseň 

Chudý kraj, přinášející obraz chudé a nehostinné krajiny.
96

 Během pražského pobytu 

se tak Ladislav Štoll seznámil s mnoha mladými umělci a teoretiky své generace. 

Seznámil se zde s avantgardními proudy, Osvobozeným divadlem, Karlem Teigem, 

E. F. Burianem, Jindřichem Štyrským, Toyen i s řadou komunistických novinářů 

z redakcí levicových novin a časopisů.
97

 Vstup do KSČ v roce 1926 byl pro Ladislava 

Štolla tedy přirozeným vyústěním jeho vnímání sociálního napětí a válečných událostí 

na Maloskalsku v době jeho dospívání, jeho četby a obdivu k S. K. Neumannovi 

i setkáváním s levicově orientovanými vrstevníky, které potkával v kulturním světě 

meziválečné Prahy. Ve volném čase pak v Praze navštěvoval přednášky Zdeňka 

Nejedlého a F. X. Šaldy na pražské Filosofické fakultě, které jej velmi okouzlily. 

Paradoxně se přitom stal ve dvacátých letech zaměstnancem Živnostenské banky, kde 

pracoval na úřednické pozici.
98

 

V druhé polovině dvacátých let také započal Štoll svou publikační činnost v kulturně-

politickém časopisu Signál, vydávaném nakladatelstvím jeho přítele, levicově 

orientovaného intelektuála Pavla Prokopa. Tady se Štoll stal také členem redakční 

rady, kde usedl například vedle kritika Františka Kovárny nebo avantgardního 

divadelníka Emila Františka Buriana. Časopis se politicky profiloval výrazně nalevo, 

své články zde však otiskoval i spíše „středový“ František Xaver Šalda a vycházely tu 

kupříkladu i upoutávky na romány Uptona Sinclaira, označovaného později na 
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radikální levici pejorativně za „křesťanského sociála“. Štoll zde uveřejnil své další 

básnické pokusy. Některé z nich už nesou jasné politické poselství. Jako příklad 

můžeme uvést báseň Za žaluzií, která je Štollovou obžalobou světa finančního 

kapitálu. Jako svůj terč si protentokrát zvolil ředitele významné francouzské banky 

Credit Lyonnais.
99

 Štoll se však na stránkách Signálu věnoval také recenzním 

příspěvkům. Jedna z nich se týkala i hojně diskutovaných legionářských pamětí 

Jaroslava Kratochvíla Cesty revoluce,
100

 v níž tento spisovatel popisoval své zážitky 

z legionářského působení v Rusku i jeho kladné přijetí Říjnové revoluce. Na 

Kratochvílově knize ocenil především „osvětlení“ průběhu vyzrávání československé 

anabáze, kdy měl spisovatel ukázat, jak „šedesát tisíc lidí, sjednocených silnou ideou 

nacionalismu, prostoupených duchem Jiráskových selanek
101

 bylo náhle přesazeno, 

jakoby pro školský, pedagogický pokus do půdy a větru, z něhož vyrostly mozky 

Bakuninův, Dostojevského, Tolstého, Leninův“
102

… Štoll také ocenil Kratochvílovu 

„kosmopolitickou orientaci“, schopnost porozumět smyslu dějin a vhodného skloubení 

ideologie a formy. K protikladu k němu naopak staví legionářské prózy Josefa Kopty, 

kterým vytýká ideové neukotvení a formalismus. 

Počátkem třicátých let započal Štoll mnohem pravidelnější publikační činnost 

v časopisech kulturní levice. Jako kulturní referent se přitom zabýval především 

politickými souvislostmi pojednávaných témat. Příkladem může být jeho článek 

Nedotknutelný Jirásek, uveřejněný v časopisu Tvorba
103

. Štoll se v něm vyjadřoval 

k jednomu z jiráskovských sporů, propíraných na stránkách prvorepublikových 

periodik. Poté, co se o Jiráskovi kriticky vyjádřil časopis Čin, vyzvaly městské rady 

Vysokého Mýta a Jiráskova rodného Hronova veřejně redakci časopisu k vypuštění 

článku. Na to reagoval v časopisu Dnešek spisovatel Karel Josef Beneš rozhořčenou 

filipikou proti vměšování politické moci do svobody tisku. Jeho článek pak 

vyprovokoval Štollovu reakci, která oproti názvu neměla se samotným Jiráskem 

mnoho společného. Štoll v zásadě napadl Beneše coby představitele prohradního 

křídla za zatemňování podstaty cenzury tisku, které podle něho formální svoboda slova 

vůbec nezamezuje. Jako příklad cenzurní praxe uvedl například konfiskaci Šaldova 
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Zápisníku, Neumannových sbírek veršů, časopisu Signál, ale dokonce i děl 

Macharových, Vrchlického a Lautrémontových. Štoll se v zásadně polemickém duchu 

vymezil vůči všem účastníkům této diskuse, kterou označuje jako produkt 

skleníkového prostředí české buržoazie. Jako radikálnímu socialistovi mu vadilo 

především domnělé předstírání „nadtřídního“ a autonomního pojímání umění, kdy se 

třídní pozice buržoazie zahaluje do symbolické terminologie a imaginace, která má 

zakrývat konkrétní politické postoje. U Štolla se tak objevuje základní dualistické 

schéma společnosti. Proti „buržoaznímu“ způsobu uvažování postavil materialistickou 

a ateistickou filosofii, v níž se postupně „slévají prvé praménky vědeckého myšlení 

v prameny francouzského utopického socialismu, anglické politické ekonomie 

a německé idealistické filosofie, aby se slily v jeden proud, který o 100 let později 

zasáhl jednu šestinu světa, aby zde vytvořil podmínky, zdravé pro práci v duchu čisté 

vědy“
104

, zatímco „na ostatních pěti šestinách řádí subjektivistická zvůle, skepse, 

relativismus, autoritářství, transcendentalismus a náboženství – odrazy to oněch 

slepých sil trhu, vládnoucích nad společností výrobců zboží, jako božstvo, které staví 

člověka do společnosti, spoutané papírovými smlouvami, směnkami, úpisy, závazky, 

vyjadřujících poměry směny, o jejichž krutosti měšťáčtí romanopisci sepisují své 

„osudné“ romány“.
105

 Tento manicheistický pohled na skutečnost a její vidění 

v ostrých binárních opozicích se stává pro Štolla nyní i pro příště charakteristickým 

rysem. 

Ve třicátých letech se s postupující hospodářskou krizí a posilováním pozice 

Komunistické strany v rámci prvorepublikového stranického systému začíná Štoll 

věnovat především politickým tématům. Pomineme-li nyní jeho činnost žurnalistickou 

a soustředíme-li se na jeho knižní publikace, musíme zmínit především krátkou, 

polemicky laděnou monografii Politický smysl sokolství
106

, vydanou před 

IX. všesokolským sletem roku 1932. Zatímco jeho otec Emil patřil před válkou 

k nadšeným sokolským funkcionářům, pohled Ladislava Štolla na Sokol se zde 

projevil ve velmi negativním duchu. Spisek o sokolství na jednu stranu koncipoval 

jako historickou práci (Štoll dokonce píše o zaplnění jisté badatelské mezery), na 

druhé straně se jedná o dílo politicky zaujaté, napsané se zřejmou snahou o aktualizaci. 

Štoll se zde, jak je patrno z názvu, věnoval především společenskému a politickému 

kontextu existence Sokola. Vznik Sokola a jeho následná činnost je pak pro něj 

především aktivitou české „měšťácké třídy“ a jejích aspirací v konkurenci s německou 

buržoazií. Kriticky se vymezil i vůči zakladatelům Sokola. Podnikatel Jindřich Fügner 

je pro něj „dokonalým předobrazem nynějších představitelů finančního kapitálu, 

oněch mezinárodně organizovaných měšťáků, Scheinerů, příbuzných dra Preisse, 
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správních radů Škodovky“
107

, zatímco Miroslav Tyrš mu představoval typ 

„moralistního eklektika“.
108

 Sokolské oživení antického kultu těla je pro Štolla 

záležitostí synů bohatnoucích otců měšťanské třídy.
109

 Štoll se při svém popisu 

sociální stratifikace Sokola opřel také o líčení sokolského kronikáře Václava Červinky, 

když uvádí, že „v Sokole převládly obchodnické, průmyslové, úřednické a akademické 

vrstvy“
110

, zatímco proletářským vrstvám zůstal uzavřen. Sokolská cvičení, výlety 

i životní styl tak jsou pro Štolla jednoznačně spojeny s „vykořisťovatelským“ 

charakterem buržoazie.
111

 

Štoll také podrobil razantní kritice sokolské zahraniční akce a výjezdy. Sokolské pojetí 

slovanské vzájemnosti vidí především jako reakci na proletářský internacionalismus, 

a proto kritizoval jak sokolské zájezdy východním směrem (do Krakova, Lublaně, 

Záhřebu a Dalmácie), tak střety Sokolů s německými buršáky. Od vzniku republiky se 

podle Štolla Sokol stává „nástrojem reakce“
112

, kdy mu vytknul také propojení 

s prvorepublikovými bankovními kruhy nebo pořádání sbírek na pomoc ruským 

emigrantům. Ve Štollově zaujatém spisku tak můžeme v boji proti Sokolu (jako 

„spojenci buržoazie“) vycítit především odpor vůči politickému i ekonomickému 

establishmentu první republiky, s nímž byl Sokol spojován. Vyostření sociální situace, 

vyvolané hospodářskou krizí, pak této publicistice jenom nahrávalo. 

Tady nás pochopitelně napadne otázka, jaké jsou příčiny tak rozdílného postoje 

k Sokolu, jaké byly mezi Emilem Štollem a jeho synem Ladislavem. Pro Emila Štolla 

byla sokolská organizace důležitou součástí jeho osobního života a tvořila důležitou 

komponentu jeho mladočeského vlastenectví. Ladislav Štoll se pak nepochybně musel 

nějakým způsobem s otcovým odkazem vyrovnat. Zároveň se však hluboce proměnila 

politická situace a s ní i postavení Sokola. Na počátku třicátých let se Štoll stále 

hlouběji začíná zajímat o politické otázky a především pak o marxistickou filosofii. 

Upevňující se komunistické přesvědčení tehdy demonstroval především vyhroceným 

radikalismem ve svých politických pracích. Sokolské hnutí se přitom nabízelo jako 

ideální cíl ostrého útoku, jehož prostřednictvím si Štoll mohl vyřídit účty 

s „buržoazní“ republikou. Protože se řada sokolských aktivistů účastnila prvního 

odboje, vykonávala v zahraničí zpravodajskou činnost a zapojovala se do 

československých legií (což nakonec vedlo k rozpuštění České obce sokolské), dostalo 

se jí v novém státním zřízení náležitého zadostiučinění. Významnou úlohu sehrávali 
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sokolové také v armádě, považované radikální levicí za jeden z nejreakčnějších 

nástrojů československé buržoazie.
113

 Důvodem k opovrhování Sokolem pak byla 

i angažovanost jeho příslušníků ve válce proti Maďarské republice rad.
114

 

Sympatizantem Sokola byl i známý plukovník Josef Jiří Švec, kterého především 

politická pravice vnímala jako tragického hrdinu antibolševického vzdoru a někdy 

i jako protipól vlastností „dobrého vojáka Švejka“ (jeho osud se ostatně stal také 

námětem divadelní hry Plukovník Švec legionářského spisovatele Rudolfa Medka).  

Načasování zveřejnění své sokolské publikace v roce 1932 přitom musel Ladislav 

Štoll pojímat jako plánovanou provokaci. Vždyť právě v tomto roce mělo uplynout 

stoleté jubileum od Tyršova narození a po celé republice se u této příležitosti chystaly 

mohutné oslavy. Kromě vydávání několika svazků Tyršových spisů (včetně jeho prací 

estetických) a pamětí jeho manželky Renáty probíhají také přípravy na 

IX. všesokolský slet, uspořádaný k zakladatelově poctě. Štollův článek se tak výrazně 

vymykal z rámce oslavných tirád a vysloužil si posléze rozhořčenou polemickou 

reakci sokolského funkcionáře Františka Loubala, zveřejněnou v časopise Sokol. 

Loubalův útok na Štolla byl přitom velice nevybíravý, především však postrádal 

věcnější argumentaci. O Štollovi zde se značnou jedovatostí psal jako o „pokřivené 

duševní dílně“ a „moskevském ideologovi“. 
115

 Ze zpracování tématu vztahu sokolství 

a politiky by podle něho byla „jistě studie zajímavá, a někteří se o její řešení k Tyršovu 

jubileu pokusili, ale vyžadovalo by to nejen odborné zkušenosti, nýbrž také taktnosti 

při řešení. To však nemožno říct o politickém pamfletu Lad. Štolla, redaktora Levé 

fronty, kolem níž se točí mnozí, kteří nemají pevné politické orientace a za přihlášení 

ke komunismu se asi stydí.“
116

. Loubal však také dosáhl pomyslné hranice hlouposti i 

nevkusu své vlastní argumentace, když kritizoval Štollovy výpady proti sokolské 

angažovanosti v první světové válce. Bez ohledu na jeho věk a rodinnou válečnou 

tragédii v této době napsal, že „velmi duchaplně Štoll vykládá světovou válku jako náš 

osvobozovací boj. Podle Štolla by nám asi svoboda spadla rovnou do klína. Škoda, že 

to neporadil vůdcům zahraničního odboje … mohlo se přece jenom několik životů 

ušetřit. Nevíme ovšem, na jaké frontě stál levý frontista Štoll tenkrát.“
117

 I Štollův 

poměr k sokolskému hnutí však procházel vývojem v průběhu času a v pozitivnějším 

duchu se změnil v období ohrožení republiky, jak o něm v dalších kapitolách 

pojednám. 
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Přestože Štollova práce později upadala v zapomnění a dalšího vydání se již 

nedočkala, na počátku osmdesátých let se k její reflexi vrátil literární historik a teoretik 

Vladimír Macura v časopisu Česká literatura, v čísle věnovaném Štollovi po jeho 

úmrtí.
118

 Na základě analýzy Štollovy monografie se pokusil o obecnější hledání 

otázek po vztahu KSČ k dědictví 19. století a národnímu obrození. Macura Štollovu 

ranou práci ocenil jako příklad zdravého kriticismu vůči národně-obrozeneckým 

mýtům a popsal jej jako příklad kritické historické reflexe. Povšimnul si především 

Štollova negativního hodnocení českého politického establishmentu v revolučním roce 

1848 a jeho odmítání tehdejších panslavistických mýtů, které se později staly součástí 

sokolské ideologie.  

Můžeme tedy konstatovat, že Štoll se o sokolskou tematiku velmi zajímal 

a v pozdějších dobách mobilizace roku 1938 svůj postoj k Sokolu přehodnotil. V jeho 

osobním archivu jsem našel celou řadu výstřižků z novin, časopiseckých článků a 

publikací týkajících se Sokola (od jeho počátků až po XI. všesokolský slet roku 

1948).
119

 Nachází se zde dopis, který mu již jako výrazné osobnosti veřejného života 

(tehdy byl rektorem Vysoké školy politické a sociální) v roce 1947 zaslala 

Československá obec sokolská. Ta jej tehdy informovala o záměru natočit film 

z připravovaného všesokolského sletu, jenž měl původně směřovat k „sjednocení 

národa“ po ukončení války. Československá obec tehdy žádala Štolla o radu v oblasti 

ideové, tedy jaké myšlenky a ideje by podle něho měl připravovaný film obsahovat. 

Pokud bude některý z jeho nápadů realizován, byla dokonce Štollovi přislíbena 

finanční odměna. Nemám však žádné doklady o tom, že by na tento dopis zareagoval. 

V roce 1930 se Štoll stává spolu s Juliem Fučíkem jedním z vedoucích redaktorů 

stejnojmenného časopisu organizace Levá fronta, sdružujícího představitele české 

kulturní levice. Tento časopis byl především opoziční platformou jak vůči nebezpečí 

nastupujícího fašismu ve třicátých letech, tak proti meziválečnému politickému 

a hospodářskému systému, proti němuž vyzdvihoval především sovětský model 

komunismu. Členy Levé fronty byli také teoretici a umělci, kteří se přihlašovali 

k surrealismu (Karel Teige, Vítězslav Nezval, Toyen, Záviš Kalandra) a její život tak 

byl poznamenán bouřlivými diskusemi o vztahu politiky a umění. U založení Levé 

fronty v roce 1929 stáli kromě Teigeho další avantgardní tvůrci, jako spisovatel 

Vladislav Vančura nebo architekt Jaromír Krejcar. Vedení Levé fronty přitom 

procházelo rychlými obměnami. V roce 1932 byl předsedou Levé fronty zvolen 

Zdeněk Nejedlý a Ladislav Štoll se stal členem jejího výboru.
120

 K činnosti této 
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organizace patřila výrazná antifašistická a antinacistická agitace, která se stupňovala 

po nástupu Hitlera k moci roku 1933. Časopis Levá fronta, deklarující se jako 

„týdeník, usměrňující intelektuální život levých lidí v Československu“, se často nesl 

v duchu mladického, velmi silného radikalismu. Ten se zde projevil například ve 

Fučíkově kritice Šaldova „idealismu“ (proti němuž staví komunismus jako „víru 

uhlířskou“), nebo Kalandrovu razantní kritiku Masarykovy filosofie (kterou vnímá 

především jako konzervativní obranu před snahou o radikální změnu společenského 

řádu). Ladislav Štoll hrál v Levé frontě coby odpovědný redaktor poměrně významnou 

roli. Kulturní témata, jimž se věnoval, potom velmi zřetelně propojoval se svými 

politickými postoji. Je to například jeho kritika kulturní oblasti, která se podle něj 

vyznačuje na jedné straně produkcí sentimentální literatury pro široké lidové vrstvy 

(jako o prototypu brakové literatury zde píše například o detektivkách), z druhé strany 

potom „řáděním subjektivismu“ v oblasti vysokého umění. Proto také Levá fronta 

uspořádala v roce 1930 výstavu Proletářské knihy, kde byly vystaveny proletářské 

propagační brožury, marxistická literatura, publikace, týkající se ženské otázky, ale 

také beletrie a dětské knihy. Šíření osvěty v otázkách literárního vkusu tehdy Štoll 

považoval za své osobní poslání. 

Jako vášnivý čtenář Marxových, Engelsových a Leninových spisů se Štoll stává také 

apologetou dialektického materialismu. Ve svém článku Znemravňující 

materialismus
121

 reagoval na anketu Levé fronty právě na toto téma, která se konala 

mezi významnými osobnostmi kulturního a intelektuálního života. Tyto osobnosti pak 

na základě odpovědí rozděluje Štoll na dvě skupiny. První označuje jako 

„idealistickou“ a tvoří ji osobnosti jako Inocenc A. Bláha, Vladislav Vančura nebo Jiří 

Mahen). Pro ni má být charakteristickou izolace od sociálních problémů a unikání do 

mystického zásvětí. Druhá skupina, do které patří například Stanislav K. Neumann, 

nebo Jaroslav Kratochvíl, naopak přihlášením k dialektickému materialismu podle 

Štolla manifestovala rozpoznání materiálních a hospodářských příčin ekonomické 

krize. Štoll se stává obhájcem materialistického principu ve filosofii a vymezil se 

zvláště vůči výtkám „nemravnosti“, která na něj často dopadala, například právě ze 

strany Tomáše G. Masaryka nebo Františka Krejčího. Pro Štolla je naopak 

materialistický světonázor předpokladem lidské tvůrčí aktivity v úsilí o přeměnu světa 

a osvícenský holbachovský materialismus stojí u počátku moderní koncepce lidských 

práv. Dialektický materialismus podle Štolla především umožňuje pochopení 

dějinného vývoje a revoluční úlohy proletariátu, jehož zbavuje okovů nevědomosti. 

K manifestaci svých politických postojů využíval Ladislav Štoll především literární 

rubriku Levé fronty. Jeho články přitom většinou měly velmi polemický charakter. 
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Kupříkladu jeho článek Lidé v laboratoři
122

 byl vyjádřením k soudobé diskusi 

o marxistické estetice. V této době se Ladislav Štoll výrazně zapojil právě do diskusí 

ohledně jejího formování. Jak ukázala ve své dizertační práci historička Jana Drdová, 

na přelomu dvacátých a třicátých let 20. století probíhaly v prostředí československé 

kulturní marxistické levice zaujaté diskuse ohledně socialistického realismu, zatímco 

komunistický stranický aparát tuto debatu spíše přehlížel. Ve vzájemném protikladu 

tak vykrystalizovaly především koncepce brněnského literárního kritika Bedřicha 

Václavka a básníka S. K. Neumanna. Václavek nazíral socialistický realismus 

především jako nový umělecký směr, překonávající nedostatky klasického realismu 

19. století, měl být spojen s optimistickou vírou ve vítězství sociální revoluce 

a zároveň se měl inspirovat i lidovou tvorbou.
123

 Zatímco Václavek reprezentoval 

syntetický a široký koncept socialisticko-realistického umění, v Neumannově pojetí 

byl socialistický realismus spojen především s proletářskou poezií, nekritickým 

vztahem k dění v Sovětském svazu a odmítáním avantgardního umění.
124

 V tomto 

sporu se Ladislav Štoll přiklonil na stranu Neumannovy koncepce. Terčem jeho kritiky 

se stala Václavkova studie literárně-sociologizující studie Poesie v rozpacích,
125

 která 

na počátku třicátých let vzbudila v kruzích levicové inteligence rozmáchlé diskuse. 

Václavek se v ní pokusil sloučit principy marxistické estetiky s avantgardními proudy 

a zároveň se vymezit vůči estetickým konceptům z tábora „buržoazní estetiky“. Na 

rozdíl od ní postuloval marxistický pohled na estetiku jako procesuální, mající 

ukazovat působení společenských změn na strukturu umění. V tomto směru se 

Václavek zabýval jednotlivými historickými epochami a především proměnami 

umělecké tvorby ve feudální a kapitalistické společnosti. Ladislav Štoll varoval na 

jednu stranu před vulgárněmaterialistickým chápáním umělecké tvorby jako pouhého 

odrazu hospodářské základny, na druhé straně však i před zabřednutím do 

„idealistické“ estetiky. Svou kritickou odezvu adresoval v článku Lidé v laboratoři
126

 

i Karlu Teigemu, kdy dokonce psal o koncepcích „Teige-Václavkových“. Jeho kritika 

pochopitelně zasahuje ta místa, kde se domnívá, že je Václavkova koncepce zasažena 

l’art pour-artismem a ocitá se v nesouladu s dialektickým materialismem. V recenzi se 

Štoll naopak přihlásil k pozicím Plechanovovým, když popisoval nutnost jakési 

„abstraktní revoluce“ v hlavách „nových lidí“, kdy podle něj „nyní konečně dochází 

k nutnosti, aby byla ukázána společnost v člověku, aby byly vědecky vysledovány ony 

procesy ve vnitřním životě individua, jež jsou podmíněny vývojem výrobních sil, 

historickým pochodem společenských změn“.
127

 Štoll se tu rozepsal o tomto typu tzv. 
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nových lidí jako o revolučních umělcích, kteří v sobě dokázali překonat rezidua 

společenských vzorců jednání a chování v rámci kapitalistického systému. Psal o nich 

jako prototypech, „kteří v sobě vysokou intelektuálností bytostně překonali starého 

společenského člověka kapitalismu, kteří vědomě prodělávají proces přerodu a stávají 

se lidmi příštího společenského pořádku nejen svou ideologií, ale též svými 

psychologickými předpoklady, noví lidé, v nichž se uvolňují pod náporem intelektu ony 

nové pocity a schopnosti, jež byly až dosud ve všech komplexech dušeny základním 

pocitem soukromého vlastnění a psychickými i fysickými silami, jež z tohoto 

existenčního principu člověka kapitalistické společnosti nutně vyleptají“.
128

 

V radikálním socialistickém duchu, který byl charakteristický pro Štolla i ostatní 

redaktory Levé fronty, se na počátku třicátých let nesl jeho článek Národ sobě,
129

 

napadající nově ustanovený Sbor pro postavení druhého Národního divadla v Praze. 

Štollova ostrá kritika směřovala především na členy tohoto výboru coby představitele 

politického a ekonomického establishmentu, na prezidentského kancléře Přemysla 

Šámala, pražského primátora Karla Baxu a ředitele Živnobanky (tedy vlastního 

zaměstnavatele!) Jaroslava Preisse. Protože byl výbor ustanoven u příležitosti 

osmdesátiletého výročí založení „zlaté kapličky“, ironizoval Štoll ve svém článku 

rozdíly mezi tehdejší a soudobou sbírkou. Zatímco tehdy prý vybudovala Národní 

divadlo pospolitost, složená z drobných řemeslníků a živnostníků
130

, v současnosti 

byla podle Štolla tato vrstva zproletarizována a zbídačena. „Baťové a Preissové 

vyrazili z rukou jejich usmolené dratve a pilníky, jež byly jejich vlastnictvím, a zahnali 

je do továren svých koncernů, odkudž podle toho, jakou cifru zisku ukazují citlivé 

jazýčky bilancí, je házejí napospas nezaměstnanosti a hladu, bez ohledu na to, že i tito 

lidé jsou součástí národa, jejž přece tolik milují.“ 
131

 V době, kdy psal Ladislav Štoll 

tyto řádky, nemohl vědět, že problému nezaměstnanosti bude brzy muset čelit i on 

sám. 

Štoll také na stránky Levé fronty přispíval v pravidelné rubrice krátkých Poznámek, 

kde se často dotýkal aktuálních politických událostí. Příkladem může býti článek 

Spravedlivá justice
132

, kde v krátkém textu ironizoval justiční moc na příkladu 

soudního sporu dvou okultistů a jeho malichernost v protikladu k projednávání kauzy 

„hladovějícího dělníka“. „Před pražským městským soudem je veden spor známého 

vědeckého spolupracovníka Poledního listu, teoretika okultismu dra. Šimšy s jeho 

konkurentem, panem Losmanem Svengalim o záhadnou tyčinku, která se otáčí pod 

soustředěným vlivem vůle hypnotiserovy, jednou do prava, jednou do leva. A tento 
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spor se již táhne přes dva roky, neboť samozřejmě tak důležitý a subtilní problém 

vyžaduje mnohem více soudcovské odpovědnosti a rozvahy, než např. takový spor 

hladovějícího dělníka s vykrmeným policajtem, kde právo nahmátne i slepý podle 

knoflíků“
133

, komentoval soudobé události se zjevným sarkasmem Ladislav Štoll. Je 

pozoruhodné, že v soukromém životě se o hypnotismus zajímal a dokonce se jej 

zřejmě nikoliv bez úspěchů pokoušel provozovat.
134

 

Pokud bychom chtěli charakterizovat Štollovy články v Levé frontě, vyznačovaly se 

především značnou bojovností a útočností, které vyostřené období hospodářské 

a politické krize jenom nahrávalo. Terčem útoku pak na stránkách Levé fronty nebyli 

pouze představitelé finančního kapitálu a pravicových stran, ale především sociálně-

reformní proudy a sociální demokracie, označované podle oficiálních směrnic 

Kominterny za „sociálfašisty“. 

Levá fronta také pořádala celou řadu veřejných diskusí a přednášek, ať už se jednalo 

o témata fašismu, jugoslávské krize či moderního umění. Jedním z velkých témat 

diskusí na marxistické levici byla přitom otázka příslušnosti surrealismu k radikální 

marxistické levici. Tyto diskuse rezonovaly především v první polovině třicátých let, 

kdy kulturní levici výrazně rozdělovaly. Tyto rozpravy většinou iniciovala 

Surrealistická skupina, reprezentovaná především Vítězslavem Nezvalem, 

Konstantinem Bieblem, Bohuslavem Broukem nebo Jindřichem Štyrským a Toyen. 

Nejzásadnější diskuse se přitom vedly během jara roku 1934. 11. května se v prostoru 

pražského Mánesa uskutečnil přednáškový večer o surrealismu, kde vystoupil 

V. Nezval po boku ostatních výtvarných i divadelních avantgardních tvůrců.
135

 Na tuto 

akci reagoval na stránkách Rudého práva právě Ladislav Štoll.
136

 Na celou akci přitom 

nahlížel značně kriticky. Ve vystoupeních Jindřicha Štyrského, Bohuslava Brouka 

nebo Vítězslava Nezvala bylo podle něho zatemňování reálné podstaty dialektického 

materialismu, na nějž se podle jeho slov surrealisté snažili uměle naroubovat 

freudiánskou psychoanalýzu. Štollův článek však vedl k dalšímu pokračování 

roznícené diskuse. Jedním z pozoruhodných počinů vycházejících z debaty 

o surrealismu je sborník Surrealismus v diskusi, který společně redigovali Ladislav 

Štoll s Karlem Teigem.
137

 Tento sborník zachycuje vystoupení účastníků diskusního 

večera, který proběhl v pražské Městské knihovně 28. května 1934. Práce tak 

zachycuje celou debatu a diskusní příspěvky, tak jak po sobě následovaly.
138
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Jako první vystoupil v diskusi Karel Teige. Ten označil surrealismus za výzvu pro 

současnou kulturní levici a jeho projev se stal především apologií surrealistického 

přihlášení k „revoluční frontě“. Otázky, které zde nadnesl, se pak objevovaly 

i v dalších příspěvcích. Týkaly se vztahu umění a politiky, poměru surrealismu ke 

komunistické levici a především jeho koncepce nadreality a jejímu vztahu 

k dialektickému materialismu. Teige pak svou obhajobu surrealismu založil především 

na Bretonově Druhém manifestu surrealismu a jeho příklonu k revoluční levici 

a dialektickému materialismu. Zdůraznil především rozdíl mezi manifestem prvním, 

který se podle něho nachází v zajetí metafyziky, mystiky a hegeliánského idealismu, 

a manifestem druhým, jímž se surrealisté dostávají na pozice dialektického 

materialismu. V historické perspektivě tak vidí v surrealismu vyústění „revolučního 

křídla romantismu“. Tímto pojmem Teige označil linii revoltujícího umění, kořenící už 

v dílech „prokletých básníků“ Arthura Rimbauda a Charlese Baudelaira, stejně jako 

jejich amerického souputníka Edgara Allana Poea. V programu surrealismu prý tato 

individuální vzpoura přechází důsledně na revoluční pozice.
139

 Stejně ovšem Teige 

poukazoval na materialistický základ Bretonova konceptu nadreality z knihy 

Surrealisme et peinture (Surrealismus a malířství), kde je nadrealita pojímána nikoliv 

jako odlišná forma skutečnosti, nýbrž jako její prohloubení. Stejně tak surrealistická 

orientace nevědomí jako rezervoár potlačených impulsů nemá být způsobem útěku od 

skutečnosti, nýbrž aktivní výzvou k proměně světa. Surrealismus se v současné době 

podle Teigeho jednoznačně nachází na pozicích marxistického socialismu 

a revolučního postoje ke skutečnosti a svými experimenty má možnost kulturní levici 

obohatit. Proto se také ostře vymezil vůči Plechanovovým a Ehrenburgovým 

koncepcím, považujícím soudobou avantgardu za buržoazní umění.
140

 

Štollova reakce na Teigeho příspěvek se nesla v polemickém duchu.
141

 Štoll se 

věnoval především různým typům romantismu, včetně jeho „reakčních složek“. 

S Teigem souhlasil v jeho pojetí romantismu „prokletých básníků“ jako 

individualistické vzpoury a reakce na rozmach kapitalismu. Zároveň však podle něho 

některé formy romantismu nesou silné opiové prvky a nejrůznější způsoby úniku od 

skutečnosti. Jednou z nich je například idealizace feudálních vztahů, z níž Štoll 

obviňuje i Vladislava Vančuru jako představitele soudobé avantgardy (především jeho 

román Pekař Jan Marhoul). Revolta romantismu, z níž povstávají avantgardní směry, 

měla být určitým typem nepoučené opozice, která se sice bouřila proti buržoazním 

hodnotám, nikoliv však proti buržoazii jako třídě. Štoll se však zároveň vůči 

avantgardě neprojevoval s nepřátelstvím, naopak hovořil o přibližování surrealistů 

k revoluční frontě a proletářskému hnutí. Zároveň však mluvil o hrozbě odchýlení 
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surrealismu od dialektického materialismu, a to právě v jeho koncepci nadreality, která 

může narušit dialekticko-materialistický koncept jedné objektivní skutečnosti. Po 

překonání těchto problémů ze strany surrealismu může podle něj dojít k jeho plné  

inkluzi do „revoluční fronty“.
142

 

Po Štollově příspěvku následovalo vystoupení Vítězslava Nezvala, který promluvil na 

obranu významu snu a snové imaginace v surrealismu.
143

 Nezval pak hovořil o souladu 

surrealismu s dialektickým materialismem, kdy je pro něj snění „součástí objektivní 

reality (víme-li jako materialisté, s Feuerbachem, Marxem, Leninem, že podmínkami 

skutečnostmi jsou reálný čas, prostor a kauzalita) a nepodivíme se, že ji obráží nejen 

lidské myšlení, nýbrž také sen“.
144

 Sny mají podle Nezvala velký význam právě pro 

proměnu skutečného, reálného světa, zatímco „glajchšaltování nevědomí“ je naopak 

produktem asymetrických mocenských vztahů. Surrealismus se proto nemůže utápět 

v mystice, nýbrž má uvést nevědomí a vědomí v soulad, dosáhnout v člověku 

celistvosti. Surrealismus jako hnutí podle Nezvala jednoznačně stojí na straně 

revoluční levice „na straně boje proti kapitalismu, válce, fašismu a kapitalistické 

rodině“. 

Diskusní večer uzavřelo vystoupení Záviše Kalandry na téma „nadskutečna“.
145

 

Kalandra tu rozlišil dva typy pojetí nadskutečna. První, idealistické pojetí postuluje 

„nadskutečno“ jako svět existující za hranicemi smyslového vnímání, druhé, 

materialistické naopak jako oblast tvůrčí psychické aktivity. Podle Kalandry však 

hrozí surrealismu nebezpečí vymknutí se z pout skutečného světa a je úkolem 

marxistické kritiky na tento problém upozornit. Jinak je však surrealismus vyjádřením 

opozice vůči statu quo a stejně tak i hnutím, poukazujícím na možnost alternativy vůči 

soudobému politickému a ekonomickému systému (freudovsky řečeno, jde o postavení 

principu reality proti principu slasti). Vydaný sborník pak zakončil společný epilog 

Ladislava Štolla a Karla Teigeho, nesoucí se ve smířlivém duchu. Oba autoři 

konstatovali, že „Levá fronta vidí předpoklad plodné a soudružské diskuse v tom, že 

surrealisté jsou otevřeni seriózní autokritice, zabývati se tím, co jim marxistická 

kritika namítá, ať už z titulu, že se přihlašují k marxismu a k revoluční frontě a 

marxistická kritika z téhož titulu je povinna přesně a seriózně rozebírati teoretické, 

básnické i politické projevy surrealismu“.
146

 Sborník tedy dokladuje, že v době před 

rozdělením kulturní levice moskevskými procesy se o těchto otázkách vedla velmi 

živá a zaujatá debata. 
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Levá fronta proti sobě zákonitě popudila mnoho nepřátel. Jedním z těch největších byl 

Ferdinand Peroutka, který byl zároveň častým terčem útoků z levě-frontových pozic. 

Peroutka napadl na stránkách Přítomnosti kupříkladu i antihitlerovskou aktivitu Levé 

fronty v třiatřicátém roce.
147

 Nezpochybňoval pochopitelně legitimitu odporu proti 

nacismu, nýbrž obsah i formu vystoupení levicových aktivistů. Nešetřil přitom svou 

pověstnou ironií: „Aby čelila známým katastrofálním a barbarským německým 

událostem, vydala „levá fronta“, která má se s komunismem jako dveře k pokoji, 

zvláštní vydání tohoto časopisu, jejž sama označila za sensaci a v němž otiskla projevy 

některých intelektuálů proti hitlerismu. Věru malá senzace. Existuje už hezky mezi 

námi skupina intelektuálů, kteří každý týden vydají proti něčemu protest, nebo pro 

něco manifest, zbrázdili svými projevy celý širý svět, protestovali už proti událostem ve 

všech zemích, vyjma proti jakýmkoliv událostem v Rusku, velmi si libujíce v této formě 

nečinné činnosti, učinili z veřejného projevu věc tak obyčejnou a ošumělou, jako je 

feuilleton (…) Poněvadž bez rozpaků protestují tito muži i proti událostem v tak 

vzdáleném prostoru, jako je útlak domorodých dělníků v holandských koloniích, zdá 

se, že už si jednou pro vždycky zvykli na neúčinnost svých projevů. Nestydí se, když se 

ukáže, že nemají sílu ani mírného vánku. Jsou to pijáci svých vlastních slov.“
148

 Pro 

aktivisty a redaktory Levé fronty, včetně Ladislava Štolla, byl naopak Peroutka 

prototypem služebnického, maloměšťáckého prohradního novináře po celou dobu její 

existence. Ironizování činnosti Levé fronty po Hitlerově nástupu k moci přitom 

Ladislav Štoll mohl vnímat velmi osobně. On sám byl po Hitlerově nástupu 

organizátorem diskusního večera Levé fronty, nazvaného podtitulem Má fašistické 

nebezpečí zničit evropskou kulturu?, který se konal 10. března 1933. Diskusi tehdy 

řídil známý levicový politik Bohuslav Vrbenský. Po úvodním proslovu Ladislava 

Štolla zazněly projevy Bohuslava Vrbenského, Zdeňka Nejedlého, F. X. Šaldy (kvůli 

nemoci v zastoupení Františka Soldana) a Otokara Fischera. Vzrušená diskuse, 

monitorovaná policejními orgány, se zabývala příčinami vzniku fašismu a nacismu 

i otázkami budoucí strategie levice. Nejedlý se na schůzi nejobšírněji rozhovořil 

o příčinách fašismu, které viděl ve zradě „maloměšťácké inteligence“, která 

zmanipulovala široké masy iracionálními resentimenty nacionalismu a konzervatismu. 

Výsledkem schůze se stala rezoluce, odsuzující fašismus i nacionální socialismus jako 

barbarské a reakční ideologie, které ve svých důsledcích zároveň zachovávají principy 

kapitalistického řádu. Z tohoto setkání pak vzešlo ono Peroutkou kritizované zvláštní 

vydání Levé fronty, která se vymezovala i vůči československé nacionalistické pravici, 

reprezentované Gajdovou Národní obcí fašistickou.
149
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Po požáru Říšského sněmu v Berlíně a následné vlně represivních opatření pak Levá 

fronta svoji antifašistickou rétoriku ještě vyostřila. Spolupracovala přitom i s ostatními 

občanskými iniciativami, mezi které patřila Socialistická mládež československá 

a francouzská organizace Ligy pro lidská práva, důrazně se přitom vyhraňovala i vůči 

bujícímu antisemitismu. Činnost Levé fronty pak byla definitivně zastavena 

v okleštěné Česko-Slovenské republice v prosinci roku 1938, kdy byla označena jako 

spolek sloužící účelům rozpuštěné KSČ.
150

 

Úzké propojení mezi radikálně socialistickým tiskem a centrálními orgány KSČ bylo 

velmi pevné, tak tomu však bylo i v případě jiných, politicky odlišných tiskovin 

a jejich vazeb na jiné politické strany. Specifikem komunistického tisku však byla 

navíc jeho vázanost směrnicemi pro činnost stranického tisku, které byly vypracovány 

na III. kongresu Kominterny v roce 1921 a v zásadě znamenaly implementaci politiky 

tzv. demokratického centralismu. Činnost komunistických periodik tak nebyla 

v posledku oficiálně podřízena ústředním orgánům strany, nýbrž Komunistické 

internacionále. Na počátku 20. let pak KSČ vlastnila dohromady třiapadesát periodik 

a z toho sedm deníků.
151

 Některá stranická periodika vycházela pouze na regionální 

úrovni (ostravský Dělnický deník, brněnská Rovnost, kladenská Svoboda či plzeňská 

Pravda), KSČ však vydávala i cizojazyčné deníky. Mezi ně patřil například německy 

psaný liberecký Vorwärts, nebo maďarský deník Magyar Nap, vydávaný na 

Ostravsku.
152

 Podrobný výčet různorodých komunistických časopisů uvádí ve své 

pamětnické studii z počátku šedesátých let komunistický novinář a politik Vojtěch 

Dolejší.
153

 Ve dvacátých letech se KSČ zmítala v ostrých politických a ideologických 

rozporech a bojích a její šmeralovské vedení bylo obviňováno ze strany Kominterny 

z revizionismu, což se promítalo i do osudu stranických periodik. Zásadní změny se 

odehrávaly v redakci Rudého práva především v druhé polovině dvacátých let. Do 

jejích řad míří mladá generace novinářů, spřízněná věkově i politicky 

s gottwaldovským křídlem „karlínských kluků“ (například Josef Guttman, Záviš 

Kalandra či Julius Fučík).
154
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Ladislav Štoll začal do Rudého práva přispívat rovněž v druhé polovině dvacátých let. 

Na jeho stránkách zpočátku publikoval v příloze Dětská besídka, kde otiskoval tzv. 

sociální pohádky pro děti, které s sebou nesly politické ponaučení. Příkladem může být 

například jeho krátká Pohádka o Lampě lesa
155

 z roku 1927. Ta vypráví příběh malého 

Frantíka a jeho otce dřevorubce, tvrdě pracujícího na pile pana Vávry. Ten pak 

představuje prototyp měšťáka, bezohledně tyjícího z cizí práce. („Pan Vávra byl 

podivný člověk. Měl veliké kručící břicho, které nosil v širokých kalhotech uvázané na 

zlatém řetězu jako řeznického psa-hltavce. Pan Vávra měl také automobil. Velký černý 

auťák, na který si Frantík nesměl nikdy prstem sáhnouti.“)
156

 Frantík se jednoho dne 

vypraví s otcem do lesa, kde je překvapen podivuhodným, mysteriózním zářením, 

které nazývá „lampou lesa“. To jej zavede k hukotu z Vávrova automobilu a poblíž 

stojícímu Vávrovi, který tu do země zakopává hromadu peněz, jež získal jako 

nadhodnotu z dřevorubcovy práce. Otec si synem vykopou a seberou peníze, které jim 

náleží a „druhého dne starý Vávra strašně brečel a naříkal. Za týden mu splasklo 

břicho a umřel.“
157

 Podobnými motivy je nesena i pohádka O zlatém žebráku
158

, 

kterou „komunistickým dětem věnoval Ladislav Štoll“. V tomto příběhu potkává v lese 

zlatý žebrák děti, jejichž otce odvedli četníci do šatlavy, a společně se jej vydají 

vysvobodit. Žebrák potom dětem ukazuje honosné příbytky boháčů a žaláře, naplněné 

chudáky. Nakonec se ukáže, že tento zlatý žebrák je Měsíc. Ten pak svými paprsky 

pošimrá vojáky, střežící cestu do paláců a jejich kýchání zničí honosné domy i vězení. 

Štoll se zde také pokoušel o psaní krátkých povídek, jako byla kupříkladu povídka 

Z lesa, otištěná v literární příloze Rudého práva – Dělnické besídce.
159

 Jedná se 

o příběh podivína Emana, žijícího ve stavení se svou neteří, který zde v nevědomosti 

ubytuje uprchlého mnohonásobného vraha Horáka. O tom, koho nechávají spát pod 

svou střechou, se oba dozvědí až podle popisu z ranního vysílání rozhlasu. V tu chvíli 

vstupuje do místnosti rozběsněný vrah, který během mnoha let v kriminále vůbec 

neměl čas se s novým technickým zařízením seznámit. Oba dobrodinci již mají na 

kahánku při pohledu do vrahova browningu, nakonec však „škubnul cizinec rukou 

a vypálil dvě rány do středu mluvícího kotouče. Současně vykřikla Anka a Eman 

zamrkal očima, když bouchly dveře, takže jen stěží zahlédl v měsíčním svitu 

prchajícího, jenž namáhavě tahal bosé nohy z bařiny, až zmizel v černě civící díře 

lesa.“
160

 Celá tato povídka je věnována „hlasateli radiových zpráv“ a nezapře v sobě 

Štollův mladický obdiv k technickým vynálezům. V roce 1934 pak Ladislav Štoll 
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konečně nastoupil jako stálý přispěvatel do redakce Rudého práva, kde se již začal 

naplno věnovat politické publicistice. 
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Prubířské kameny třicátých let 

 

Politický život Ladislava Štolla pochopitelně poznamenaly dramatické změny, 

odehrávající se uvnitř Komunistické strany Československa ve dvacátých a třicátých 

letech. Proto se nyní podrobněji zaměřím na generační diskuse o politice a umění, 

jichž se Ladislav Štoll zúčastnil. Tyto diskuse totiž vrhají světlo na stanoviska 

jednotlivých osobností a vytváření a diferenciaci názorových proudů. Do průběhu 

těchto diskusí významně zasahovaly především proměny mezinárodněpolitické situace 

ve světě a od třicátých let nacistický vzestup v Německu. Některé konflikty, jichž se 

Ladislav Štoll účastnil, lze vnímat jako spory generační. Výrazné diskuse se vedly 

však především také o socialistickém realismu a jeho vztahu k avantgardnímu umění i 

poměru avantgardy k sociální revoluci. Právě těchto diskusí se na sklonku třicátých let 

začal Ladislav Štoll zúčastňovat. Do diskusí vstupoval především z perspektivy 

komunistického novináře, ale i literárního kritika zaujatého otázkami umělecké tvorby. 

Přes různé rozpory uvnitř kulturní levice lze přitom vnímat intence propagátorů 

socialistického realismu i avantgardních tvůrců jako spojité nádoby ve snaze o 

radikální přetvoření stávající světa. V tomto směru jsou inspirativní teze ruského 

kulturního teoretika Borise Groyse, který právě ve stalinském projektu vidí analogii 

k avantgardním programům.
161

 Tradicionalismus v kultuře socialistického realismu je 

tak podle něho spíše prostředkem snahy o vybudování nových společenských struktur. 

Napětí mezi avantgardními umělci a socialistickým realismem tak vyvěralo ze 

společného úsilí o tuto přeměnu. Ačkoliv mezi účastníky těchto diskusí existovaly 

výrazné názorové rozdíly a různice, jednalo se o polemiky značně úzkého okruhu 

osobností, které se pohybovaly v prostředí redakcí levicových kulturních a politických 

časopisů. V těchto diskusích se stal Ladislav Štoll zároveň reprezentantem utopického 

modu uvažování o přítomnosti, tedy z pozice snahy o prolomení stávajících 

společenských poměrů z pozice revoluční levice. 

Výrazná změna nastala v Československu na levicové scéně v roce 1929, poté co 

v KSČ na V. sjezdu nastoupilo k moci gottwaldovské křídlo tzv. „karlínských kluků“. 

Tato událost v zásadě znamenala radikalizaci stranické politiky a její podřízení politice 

Kominterny. Ačkoliv v parlamentních volbách roku 1929 získalo nové vedení strany 

poslanecké mandáty, voličská podpora komunistické strany významně poklesla. 

Protestní hlas zazněl i z řad některých intelektuálů hlásících se ke straně a pracujících 

ve stranických tiskovinách. K zveřejnění antigottwaldovského otevřeného dopisu 

komunistickým dělníkům (označovaného někdy jako tzv. dopisu sedmi) došlo na 
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stránkách Lidových novin, považovaných za prohradní tiskovou tribunu. Toto 

prohlášení podepsalo sedm spisovatelů, s výjimkou Jaroslava Seiferta náležejících 

spíše ke starší generaci. Mezi podpisy se objevila jména Vladislava Vančury, Josefa 

Hory, Ivana Olbrachta, Heleny Malířové, Marie Majerové a Stanislava K. Neumanna. 

Po tomto vystoupení následoval atak na zmíněné signatáře na stránkách Rudého práva. 

Tady jim bylo především vyčteno, že tuto záležitost neřešili v rámci stranických 

orgánů, nýbrž že s ní přispěchali do „buržoazního“ tisku. Situace pak v řadách těchto 

intelektuálů vyvrcholila (pro některé jen dočasným) rozchodem s KSČ. Zároveň však 

na podporu Gottwaldova vedení vystoupila skupina mladých levicových intelektuálů, 

a to především z „děvětsiláckého“ okruhu, kam patřili Karel Teige, Bedřich Václavek, 

Vladimír Clementis, Jiří Weil, František Halas a další.
162

 Najít jednoznačnou motivaci 

tohoto vystoupení přitom není právě jednoduché. Zdá se, že podněty se tu navzájem 

spíše překrývají a doplňují. Velkou úlohu zde hrála jistě generační otázka. 

Gottwaldovo křídlo (snad s výjimkou Antonína Zápotockého) náleželo daty svého 

narození ke stejnému generačnímu okruhu a projevovalo v politické sféře podobně 

přímočarou nekompromisnost jako mladí autoři v oblasti umění. S tím šla ruku v ruce 

potřeba jasného vymezení vůči předešlé generaci a především pak vůči Stanislavu 

Kostkovi Neumannovi, který s Teigem i Devětsilem jako takovým i soudobými 

avantgardními proudy často polemizoval. Zároveň se zde mladé generaci naskýtala 

příležitost zaujmout uvolněná místa ve stranických tiskovinách. Zatímco na starší 

generaci ještě ulpívala nálepka „sociáldemokratismu“ a bernsteinovského 

revizionismu, do redakcí komunistických periodik nastupuje mladá generace, která 

svůj politický život spojovala od počátku s Komunistickou stranou a která se 

v mnohém definovala právě nepřátelstvím vůči sociálnědemokratickému reformismu. 

S mladými intelektuály se tak objevoval i čerstvý radikalismus, který vyhovoval 

nastupujícímu vyostřenému kursu. Mezi mladými autory se totiž často vyskytovala 

představa radikálního socialismu jako konečného zúčtování s buržoazním světem. 

Někteří z nich pak byli právě obdivovateli francouzského surrealismu, který pro ně 

znamenal revoluci v umění i v pohledu na člověka. Velmi pronikavým duchem této 

generace byl kupříkladu rožnovský rodák Záviš Kalandra, pohybující se obratně 

v oblasti filosofie, estetiky i historie. Stejně tak k ní však náleželi Julius Fučík nebo 

Ladislav Štoll. 
1
 

Jako generační rozpor mezi starou a mladou komunistickou levicí může být tento 

konflikt ilustrován na polemických výpadech mezi Karlem Teigem a Josefem Horou, 

toto napětí se však přeneslo i do dalších diskusí.
163

 Josef Hora, těžce nesoucí své 
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vyloučení ze strany, reagoval na situaci v bolestivě vyznívajícím eseji Literatura 

a politika, uveřejněném během května 1929 v časopisu Plán. V něm pak podal 

výmluvné svědectví o vztahu intelektuála k fungování politických stran, stejně jako 

o hlubokém pocitu rozpolcenosti, kterou v něm rozchod s Komunistickou stranou 

zanechal. Na jedné straně se zde Hora vyznal ze svého okouzlení komunistickými 

idejemi, pro které prý on a jeho generační souputníci museli obětovat mnohé ze svého 

pohodlí, když „opustili po převratu strany, jimiž byli blízcí, vzdali se možností 

republikánských kariér, společenských výhod republikánské demokracie a stali se 

vyznavači i dělníky hnutí, proti němuž zvedla se nenávist všech, kdo měli moc v tomto 

státě“.
164

 Jako jeden z významných důvodů své fascinace komunismem shledával 

Hora jeho dějinotvornou sílu a odvahu k sociálnímu experimentu. „Komunismus, jejž 

jsme přijali, byl mnoha z nás více než politickým hnutím“, pokračuje ve svém článku 

„byl mnoha z nás novým světovým názorem, jenž ze stadia teorií přešel do stadia 

uskutečňování, byl nám socialismem činu, revolucionismem, v němž se ztělesnilo 

hrdinství nové, mladé třídy, jež s jeho jménem na rtech přistoupila k přehodnocení 

všech hodnot“ (…) Tento mohutný dech dějin, jenž kácel státy a konvence a před nímž 

se třásla světová buržoazie, proti němuž zbrojili kapitalisté i nacionalisté, šosáci 

i církevníci, nemohl nás neovát svým přitažlivým kouzlem.
165

 Na straně druhé si Hora 

povšimnul kvazináboženských a kultických projevů sovětského komunismu 

i zvláštního druhu sektářství, uplatňovaného uvnitř stranických struktur. Jeho článek 

vyzněl jako obhajoba dosavadní činnosti všech vyloučených spisovatelů, především 

pak Stanislava K. Neumanna (z jehož práce vyzvedl Hora zvláště třísvazkové Dějiny 

Francouzské revoluce), Heleny Malířové a Marie Majerové. Právě vylučování 

intelektuálů jako lidí kritických a pochybujících vnímal Hora jako bariéru k dalšímu 

rozvoji socialismu. Zachovat si socialistické přesvědčení je pak podle něho možné 

i bez stranické legitimace. „Jsme chudší o několik krásných iluzí, toť vše. S klidem však 

odmítáme výtku nekulturnosti, kterou nám vrhá v tvář měšťácká a lžisocialistická 

žurnalistika. Víme, že není opravdové kultury tam, kde principem společenského řádu 

je vykořisťování většiny lidstva příživnickou menšinou.“
166

 zrekapituloval stávající 

situaci Josef Hora. 

Teigeho polemická reakce na sebe nenechala dlouho čekat. Ještě v tomtéž měsíci se 

objevila na stránkách časopisu ReD, kde v krátkém výpadu počastoval Teige Horu 

nadávkou „sociáldemokratismu“.
167

 Originálnější bylo tentokrát vystoupení dalšího 

Gottwaldova podporovatele, mladého a nadaného literárního kritika Bedřicha 
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Václavka. Ten se ve svém příspěvku Otázka, na niž nechci odpověď
168

 věnuje 

výhradně pasážím, kde Hora přirovnává současnou podobu sovětského komunismu ke 

katolicismu, jako systému ustrnulých pravd a dogmatismu. Aniž by Horu vůbec 

jmenoval, zabýval se Václavek v krátkém článku touto otázkou a zároveň poměrem, 

který mezi komunismem a katolicismem panuje. Lze tvrdit, že Václavka článek jeho 

názorového oponenta inspiroval a shledává mezi oběma proudy pozitivní styčné 

plochy, které by se však nakonec mohly pro záležitost komunismu ukázat jako 

osudové: „Přehlížíme-li, kde se dnes seskupují u nás tvořivé síly umělecké, tj. v kterém 

názorovém táboře, vidíme, že jsou tu především dva tábory: komunistický a katolický. 

Není to tak protismyslné, jak by se zdálo. Neboť onen příklon ke katolicismu, není leč 

reakcí na rozkládající se měšťácký individualismus a liberalismus, jenž přestal být 

životaschopným principem. Co zůstává mimo tyto dva tábory, je jednak umění 

naprosto podprůměrné a reakční, jež přisluhuje velké buržoazii, jednak umění 

průměrné kvality, jež chce dělat podle maloměšťácké ideologie (…) Ježto komunističtí 

i katoličtí umělci, abych tak řekl, rostou na odporu proti stejné věci, je přirozeno, že se 

mimoděk vytvářejí i určité sympatie.“
169

 píše s jistou dávkou provokace Václavek. 

Z toho však podle něho zároveň vyplývá nebezpečí otupení a náběhu k reformismu, 

neboť se prý „v poslední době se vyskytuje zjev, jenž si zaslouží pozornosti: zdá se, jak 

by v komunistickém táboře byli lidé, kteří nemají daleko ke katolicismu, 

a v katolickém, kteří nemají daleko ke komunismu … ale nejde o to, že jedinci, kteří 

nejsou dost ujasnění, kolísají mezi dvěma tábory. Vidíme, že část umělců, vysloveně 

svým přesvědčením komunistických, revolučních, spolupracuje vydatně v orgánech 

katolíků.“.
170

 Václavek pak pokračuje: „Ale je možno takto – objektivně – posilovat 

pozice něčeho, co jde diametrálně proti komunismu? Je popřípadě možno jít tak 

daleko v nějakém osobním (anebo dokonce kavárenském) kamarádství? A neroste tu 

jisté nebezpečí tím, že se tu vytváří ovzduší, jež usnadňuje dezerci z levé fronty bez oné 

příchuti méněcenného odpadlictví, jež je spojena s přímou dezercí do buržoazně 

reformistického tábora? Je možná taková snášenlivost?“
171

 V této rétorice lze zdánlivě 

vidět stopy oné podezíravosti, která pak bude provázet kulturní dění v padesátých 

letech. Diskusi již tedy provázel opar hledání oněch „kolísavých typů“ ve vlastních 

řadách. Přesto však nelze na tuto diskusi hledět prizmatem pozdější doby, a můžeme ji 

chápat především jako zanícenou polemiku o identitu levicových tvůrců a umělců. 

Narážel zde Václavek například na svého blízkého spolupracovníka Františka Halase, 

známého osobními styky, ba dokonce sdílením společného pronájmu s Janem 

Zahradníčkem? To už nelze s jistotou potvrdit, každopádně přátelské osobní vazby 
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mezi komunistickými a katolickými autory nepochybně existovaly, a to i navzdory 

zdánlivě železné neprostupnosti obou táborů. 

Polemika o vystoupení sedmi spisovatelů pak pokračovala ve velmi sarkastické 

odpovědi na Teigeho článek, se kterou vystoupil Josef Hora. Právě z této polemiky 

nejvíce vyčnívá i její generační aspekt. „Teige tváří se ve své kritice jako komunista 

dnešní polbyrácké ráže, jenž dovoluje si s klukovským radikalismem plivat na vše, co 

nemá aplomb jeho politického sekretariátu. Přijal bych takto jeho projev, kdybych 

věděl, že Teige je skutečně tím, zač se vydává, to jest opravdovým komunistou … Ale 

Karel Teige je komunistou, asi jako je kakadu dravcem, což by se dalo lehce zjistit, 

kdyby ho v elementárním komunistickém kursu podrobili zkoušce z Abecedy 

komunismu. Komunismus na jeho tváři je jen koketně nasazená maska mladistvého 

radikalismu, jemuž dnes vyhovuje komunismus právě tak, jako kdysi mu vyhovoval 

intelektuálský individualismus.“ kontroval Hora. Generační příkopy tak byly zcela 

vykopány.  

Je určitým paradoxem, že po krátkém čase dojde k dalšímu přeskupení sil 

a nejvýznamnějším prubířským kamenem, který vetkne ostří do československé 

kulturní obce, se stanou až moskevské procesy. Je proto paradoxní, že s výjimkou 

Hory a Vančury si ostatní vyloučení spisovatelé dokázali cestu ke komunistické straně 

znovu nalézt a řada z nich patřila později do oficiálního kánonu československé 

literatury. Naproti tomu většina mladých radikálů, vítajících posun uvnitř strany, se 

časem ocitla na protilehlých pozicích, Záviš Kalandra a Vladimír Clementis byli 

v padesátých letech dokonce popraveni. Příběh Ladislava Štolla byl v tomto směru 

výjimkou. Můžeme říci, že v období třicátých let dokázal při „lámání chleba“ 

zachovávat loajalitu vůči stranickému vedení, které mu umožňovalo i částečnou 

obživu díky psaní do novin. Ve třicátých letech se Štoll začíná také hlouběji zajímat 

o hospodářskou problematiku a věnuje se studiu marxismu. Dobrá znalost němčiny, 

k níž měl od svého maloskalského mládí blízko, mu pak umožnila překládat Marxovy 

a Engelsovy spisy, přičemž se překladatelská činnost stala později na čas jeho plným 

pracovním úvazkem. 

Stejně jako jeho generační vrstevníci byl Ladislav Štoll ve třicátých letech v souladu 

se stranickými ustanoveními vycházejícími ze směrnic Kominterny především 

důrazným bojovníkem proti reformismu. Počínající epocha hospodářské krize, růstu 

nezaměstnanosti a vyostřujících se sociálních problémů tomuto typu rétoriky jenom 

nahrávaly. Právě doby počátků hospodářské krize, dva roky po nástupu Gottwaldova 

vedení do čela komunistické strany, vychází na stránkách Levé fronty Štollův 

konferenční referát o možnostech získání „pracující inteligence“ do komunistických 
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řad, nazvaný Úředníci.
172

 Líčil zde jistě i svou vlastní zkušenost s dopady ekonomické 

krize, když píše o potencialitě přilákání komerčního, průmyslového a bankovního 

úřednictva. S jistou sociologickou intuicí zde dokázal zachytit i kolísavost, nejistotu 

a nestabilitu středních vrstev i protichůdnost jejich zájmů.
173

 Zatímco v počátcích 

industrializace patřilo úřednictvo k pomocné síle kapitálu a stavělo se tak proti 

dělnické třídě (tady se odvolává na druhý díl Marxova Kapitálu), jinak je tomu 

v současné době, kdy pokročila racionalizace výroby a upevnila se moc bankovního 

velkokapitálu; kdysi početné skupiny byrokratů se stávají přebytečnými. Štoll tak 

přišel s tématem hluboké sociální krize a postupné pauperizace středních vrstev, 

z nichž se měly řady státních zaměstnanců rekrutovat.
174

 Tento článek se stal nakonec 

i příčinou Štollova propuštění ze Živnostenské banky na počátku třicátých let, 

o kterém pojednávám na jiném místě. 

Podobně nepříznivá sociální situace a nízká životní úroveň měla postihnout také 

učitelský stav jako další tradiční středostavovskou oporu. To se týká jak učitelstva na 

školách středních, tak v mnohém směru ještě více pedagogů vysokoškolských. Štoll se 

zde pustil i do velmi razantní kritiky výchovného systému a školních osnov. Školský 

systém je podle Štolla nastaven takovým způsobem, aby vyhovoval zájmům panující 

třídy. „Vládnoucí třída“, uvedl Ladislav Štoll, „která tak bídně odměňuje učitelskou 

práci, nemá zájem na tom, aby učitel, jemuž je svěřena výchova pracujících, se 

vzdělával, ona potřebuje učitele jen jako tlumočníky předepsaných osnov a učebnic, 

potřebuje učitele jako devótní služebníky inspektorů, jako lidi, kteří jsou nuceni trávit 

volný čas výdělečnou činností(...) Vládnoucí třída žádá od vychovatelů našich 

pracujících, aby co nejdříve ubili v dítěti primitivní cit odporu vůči křivdě, aby se 

lidem, kteří z těchto dětí vyrostou, zdálo docela samozřejmým a přirozeným zjevem, 

když pracující horník hyne vysílením a hladem, zatímco jeho nepracující 

zaměstnavatel žije v nezřízeném luxusu (...) k tomu slouží učebnice, vnucující dětem 

např. takové romantické pojetí dějin, podle něhož se minulost lidské společnosti zdá 

být naplněna samými hrdinnými činy, válkami, korunovacemi, vraždami, všemožnými 

daty a nikoliv vážnými sociálními otázkami, ze kterých by vychovávaný člověk vytušil 

smysl života společnosti. K tomu slouží učebnice, vnucující dítěti opatrným výběrem 

takové pojetí literatury, v němž se básníci, jako St. K. Neumann či Wolker, jeví jako 

milující snílkové a nikoliv jako bojující, nenávidějící muži zotročených pracujících 

lidí.“
175

 Podobné prozření a realistické nahlédnutí své vlastní pozice se může podle 

                                                           
172

 Ladislav ŠTOLL, Úředníci, Levá fronta, 1930-31, s. 2-3, 12. 2. 
173

 O nesoudržných strategiích jednání tzv. střední třídy v období modernizace pojednává ve svých odborných 
pracích například sociolog Jan Keller - viz např. Soumrak sociálního státu, Vzestup a pád středních vrstev, Tři 
sociální světy. 

174
 Archiv Akademie věd, fond Ladislav Štoll, neuspořádáno,. V dopise Antonínu Černému 13. 1. 1971 vzpomíná 

Štoll, jakým problémem zůstávalo pro Levou frontu právě podchycení úřednictva. 
175

 Ladislav ŠTOLL, Inteligence a její třídní diferenciace. In: Z bojů na Levé frontě, 1977, Praha, s. 55. 



62 

 

Štolla týkat i dalších příslušníků střední třídy. Levá fronta má tedy v době hospodářské 

krize a společenské anomie vyplňovat jasný úkol – zprostředkovat inteligenci, 

intelektuálům a střední vrstvě nové perspektivy, pojící se s „revolučním světovým 

názorem“ a opírající se o model Sovětského svazu. 

Štollovy nejpolemičtější příspěvky však nejčastěji směřovaly vůči prohradnímu, 

mainstreamovému tisku. Ostrými polemickými články se postavil například vůči 

redaktorům Přítomnosti. Štoll ostatně kritizoval Ferdinanda Peroutku za jeho přístup 

k Sovětskému svazu, přičemž polemiky na toto téma patřily k nejvděčnějším tématům. 

Vůči jeho skeptickému pohledu na hospodářský vývoj v Sovětském svazu 

argumentoval Štoll údajně pozitivním poměrem sovětských lidí k práci a k pracovním 

strojům. Peroutka si jako představitel „buržoazní demokracie“ podle Štolla „při 

srovnání dvou společenských útvarů troufá nevidět, že v jednom z nich chybí celá 

společenská složka bankéřů, obchodníků, továrníků, majitelů domů a velkostatkářů, 

jejíž bohatství nebylo ničím jiným, než nahromaděnou nadhodnotou, tj. nezaplacenou 

prací dělnické třídy.
176

 Proto také Štoll srovnával z jedné strany nepřátelský postoj 

ludditů ke strojům, sloužícím v kapitalistických zemích k odcizení jejich práce, a 

situací v Rusku, kde „sovětské stroje zvyšují horečně svou výrobní potenci, avšak 

nadhodnota, stékající z jejích běžících pásů se neproměňuje v zisk a bohatství, netuhne 

v klenoty a luxusní vily lidí, kteří mají ve svých kapsách klíče od továren a od skladišť 

a pokladen, střežených zákonem a bajonety“.
177

 

Když zkoumáme Štollovy příspěvky z oblasti kultury, můžeme konstatovat, že na 

rozdíl od článků Václavkových se do nich nepromítá nějaký specifický pokus 

o vytvoření marxistické estetiky, či nějaký jiný uměnovědný koncept, nýbrž jsou psány 

velmi prostým jazykem s jasnými politickými zřeteli. Ladislav Štoll sice přispíval do 

kulturní rubriky Signálu, nejednalo se však o žádné obsáhlejší recenze. Všímal si 

přitom především současné prózy, vztahující se především k vývoji v sovětském 

Rusku. V tomto směru například ocenil Gorkého Podnik Artamonových a Lidé a osudy 

či Romanovova Rusa, odehrávající se nedlouho před vypuknutím bolševické 

revoluce.
178

 Věnoval se však i soudobé moderní próze a dokonce i filmu. Zajímavější 

jsou Štollovy poznámky lingvistické, kdy se mu opět naskýtala příležitost k polemice 

s Teigem, v němž viděl prototyp buržoazního a kosmopolitického intelektuála a zjevně 

k němu pociťoval i silnou osobní averzi. V tomto směru zůstával pevně stát na 

Neumannových proletkultovských pozicích. Přesto však ve svém sloupku Cizí slova
179

 

učinil Teigemu jakousi „přátelskou výtku“ ohledně používání cizích slov 
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a terminologie. Ladislav Štoll hned v úvodu konstatuje, že „v povaze některých 

intelektuálů je, že nesnášejí nevinný pohled na prosté věci. Je-li například někdo 

„nejdůslednějším zástupcem“, udělá z něho intelektuál najisto jejího 

konsekventnějšího reprezentanta.“ Jako příklad přitom uvádí právě Karla Teigeho, jako 

„nejdůkladnějšího uvaděče cizích myšlenek“, jehož „slovník obsahuje nejméně třicet 

procent nečeských, a tudíž nesrozumitelných slov“. Podle Štolla tak na jedné straně 

spočívají Teigeho přednosti „v jeho vzdělanosti, temperamentní pohotovosti, v jeho 

rozkošnickém smyslu pro přítomnost a časovost, v úžasné, téměř slovníkové paměti, 

věcnosti a reprodukční schopnosti“, na straně druhé u něj vyvstává „nebezpečí povahy 

intelektuála, jenž ustavičně pročítá cizí revue a ztrácí dotek s nejbližší skutečností, 

smysl pro naléhavé otázky svého živého prostředí, které jediné je jejich podnětem a 

pravým zřídlem uměleckých tvarů.“ Tady se už ozývaly Štollovy výtky na Teigeho 

kosmopolitismus, které budou později důležitou součástí jeho oficiálních projevů. 

Další ze sporů, který vypukl na kulturní levici a který ve svých Třiceti letech bojů 

označil Ladislav Štoll jako jeden z jeho účastníků za „významnou generační diskusi“, 

se odehrál na počátku třicátých let.
180

 Za její počátek můžeme považovat provokativní 

článek Jindřicha Štyrského Koutek generace
181

 zveřejněný roku 1930 v časopise 

Tvorba, který v roce 1928 převzal po Františku Xaveru Šaldovi Julius Fučík. Diskuse, 

která se kolem tohoto článku rozpoutala, měla opět širší politický přesah. Štyrský se 

v tomto článku pokusil o určité „nastavení zrcadla“ své vlastní generaci, dospívající 

pomalu do „Kristových let“. Ačkoliv byl přesný cíl a záměr Štyrského kritiky poněkud 

neurčitý, celkovým vyzněním příspěvku zůstal pocit rozčarování a zklamání 

z konformismu, s nímž se mnoho jeho generačních druhů zapojilo do etablovaných 

struktur. U Štyrského se mohlo jednat i o běžný pocit člověka jeho věku, všímajícího si 

postupně probíhajících změn v blízkém okolí. On sám byl přitom tvůrcem, který se 

z jedné strany na počátku dvacátých let nadšeně hlásil k avantgardnímu programu 

Devětsilu, na druhé straně jej jistě ovlivnilo i mladické přátelství s Jiřím Karáskem ze 

Lvovic a zhlížení se v dekadentních směrech, ovlivněné raným dětským zážitkem 

úmrtí starší sestry. Ve dvacátých letech se nakonec spolu s Toyen stal průkopníkem tzv. 

artificielismu jako nového avantgardního směru, s názvem inspirovaným 

Baudelairovými Umělými ráji, zabývajícího se vytvářením imaginativního umění, 

rušícího tradiční prostorové vztahy a vyvazujícího se z kauzální zákonitosti. Tento 

směr je potom jedním z plodů jeho pařížského pobytu, kde spolu s Toyen absolvoval 

několik úspěšných výstav a vernisáží a dostalo se mu ocenění i od Karla Teigeho, pro 
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kterého artificielismus znamenal jednu z cest emancipace umění od zobrazování vnější 

zkušenosti.
182

 Po návratu z Paříže na konci dvacátých let se ve spolupráci s Jindřichem 

Honzlem věnoval experimentální scénografii Osvobozeného divadla, odkud však po 

dvou letech kvůli roztržce s jeho ústředními protagonisty Voskovcem a Werichem 

odešel. Bylo poměrně překvapující, že právě on spustil tuto generační diskusi.
183

 

„Naše generace dozrála: ztotožňuje lunu s elektrickou žárovkou, lásku s postelí, poezii 

s portmonkou. Kvality měří mírou úspěchů a života dobývá pucováním klik. Mnozí 

zestárli, sešli, a čas změnil nepatrná a mikroskopická znaménka duševní choroby. Jiní 

učinili zadost své zbabělosti. Povznesli svou ubohost, aby beztrestně mohli být 

považováni za podřadné darmošlapy. Kdesi za větrem, v ústraní, těší se jidášským 

penízem (….) Přestože shledávají svět velmi idylickým, vytvářejí vcelku útvar mnohem 

složitější, než by se dalo předpokládat, neboť čím jsou prodejnější, tím větší 

porozumění pro kýč jeví, nebo lépe řečeno, čím jsou shovívavější, tím více kýčů 

vytvářejí. Mají výborný postřeh. Generace sní o koupací vaně. Pro skutečného básníka 

není dnes jiného místa, než na pranýři“
184

, zbilancoval se značnou trpkostí své pocity 

Štyrský. V dalších článcích na toto téma pak svoji představu konkretizoval právě na 

příkladu protagonistů Osvobozeného divadla Voskovci
185

 a Werichovi, které dokonce 

nazval „bulvárními šašky“
186

. Štyrského články vzbudily mezi levicovými intelektuály 

veliký zájem. F. X. Šalda je ocenil jako vzácný případ sebekritiky a upřímné odvahy 

pohlédnout do očí realitě. Představovaly také výzvu pro členy nově vzniknuvší Levé 

fronty, které konvenovaly především svou nekompromisností. „Konečně začíná 

neorganizovaný sice, ale přesto soustředěný útok na nečistotu, s níž kulturní 

pracovníci právě mladé generace, která přeci má jasné úkoly, od svých prvních kroků 

dovedou vplouvat do vod měšťácké oficiálnosti, dávají se korumpovat a kupovat své 

přesvědčení. Ještě je několik časopisů, nedotčených takovou hnilobou. Čistku začínají 

Odeon, Signál, ReD – je třeba ji stupňovat, je třeba ji provádět velmi důkladně. Nebo 

celá generace zahyne tak bídně jako třída, na jejíž židli si přisedává“ kvitoval 

Štyrského článek Julius Fučík.
187

 Stejně tak přivítal Štyrského podněty Karel Teige, 

a to dokonce jménem celé Levé fronty.
188

 Teigeho bouřlivácké povaze jistě 

imponovala myšlenka nutnosti „oddělování zrna od plev“ a v ovzduší politického 

a sociálního napětí počátku třicátých let a razantního zvýšení cenzurních tiskových 

opatření, zvolil taktiku radikální kritiky československého kulturního i politického 

establishmentu. Současná doba je mu tedy časem tříbení charakterů a je zároveň 
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vhodná pro šíření revoluční osvěty, jež má být významným úkolem Levé fronty. 

„Jestliže se vzrůstající kulturní reakcí budou se patrně množit beztak již hojné případy 

dezercí, charakterových přemetů a nectného přeběhlictví, může být zásluhou Levé 

fronty, podaří-li se jí provětrat zatuchlou kulturní atmosféru a probudit skleslé 

a ospalé kulturní svědomí, že takovéto případy – typické made in Czechoslovakia – 

budou opravdu znamenat diskvalifikaci a mravní sebevraždu dotyčného autora, kdežto 

dnes jsou osvědčeným začátkem oficiální kariéry, úředního uznání a akademických 

poct.“
189

 uvedl Teige. Svou averzi pak nasměroval opět proti Josefu Horovi, píšícímu 

do národněsocialistického Českého slova, které Teige považoval za tribunu 

„sociálfašismu“ a připisoval mu i zrádné trockistické záměry.
190

 Jeho polemika 

s Horou, která v sobě nepochybně nesla velmi silnou osobní animozitu, se nakonec 

dotýkala i otázek odlišného vnímání uměleckých forem. Teige se ohradil vůči Horově 

„proletářské poezii“, které vytýká uslzenou sentimentalitu a literární konformitu. 

Naproti tomu revoluční linie literatury má podle Teigeho počátek u jeho oblíbených 

„prokletých básníků“ – Baudelaira, Rimbauda, Verlaina a Lautrémonta
191

: „Prokletí 

básníci jsou novatéry, objeviteli, iniciátory: jejich dílo je živým zdrojem moderní 

tvorby, tvoří energetickou osu vývoje. Je projevem revolučního ducha, vzpourou proti 

bastilám tradice, Akademie, společnosti a morálky v Augiášově buržoazní epoše (…) 

Nevindikujeme „prokleté básníky“ nikterak pro komunismus a dokonce nikoliv pro 

nějaké ubohé „proletářské umění“, uvádíme toliko fakta: „prokletí básníci“, právě tak 

jako Darwin, Einstein, Cézanne, Lenin – duchové revoluce.“
192

  

Došlo tak k situaci, že Teige stáhl Štyrského kritiku „změšťáčtění“ vlastní generace na 

generaci předcházející, spojenou právě s „dopisem sedmi“ a vyloučením z KSČ v roce 

1929. V tomto duchu také vytýkal Josefu Horovi a Vladislavu Vančurovi převzetí 

státních cen za literaturu. Ačkoliv tu Teige vychází ze Štyrského článku, v závěru 

odmítl celkový princip generačního dělení. Šiboletem pro rozlišování kvality v umění 

je mu totiž diskrepance mezi uměním oficiálním, kýčovitým a „profesionálními“ 

porotami oceňovaným a uměním revolučním, nonkonformním svým obsahem 
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i formou, které je nepřátelské k současnému státnímu zřízení a nemůže být proto 

oficiálními kruhy uznáváno.
193

  

Zdálo se tedy, jakoby se celý spor zauzloval a navracel zpátky do debaty vztahující se 

k V. sjezdu KSČ. Vzápětí se však mělo ukázat, že celý spor je vlastně mnohem hlubší 

a že je rovněž sporem uvnitř jedné generace. Proti Teigemu tu totiž nečekaně vystoupil 

jeho bývalý souputník z Devětsilu a muž, který vlastně svým článkem tuto diskusi 

rozpoutal, tedy Jindřich Štyrský. Celá debata tak získala jiný a v jistém směru hlubší 

rozměr. V časopisu Odeon uveřejnil Štyrský v prosinci 1929 článek Koutek 

generace II
194

, jímž reagoval na předchozí diskusi a také se důrazně vymezil proti 

zpolitizovaným interpretacím svého předchozího příspěvku. Se značnou jízlivostí zde 

vystoupil především proti Teigemu a pokusil se zesměšnit jeho představu o propojení 

„prokletých básníků“ s revoluční tradicí. „Velice jsem se pobavil, když jsem zjistil, že si 

mnozí představují při mých slovech: Pro skutečného básníka není dnes jiné místo než 

na pranýři nějaký sloup, k němuž je řetězy připoután jakýsi villonovský trhan, 

podobající se řvounu z politických schůzí a držící v ruce (mozolovité ovšem) emblémy 

jisté partaje“
195

 napsal Štyrský a i jeho další slova lze chápat jako hozenou rukavici: 

„Můj článek neměl vůbec žádného podbarvení politického. Mluvil jsem především 

o čistotě díla, o literární prostituci a z mých slov je zřejmo, že moderním básníkem je 

pro mne básník, který nezradil své dílo (...) Důsledné slučování duchů revoluce 

s revolučními duchy v umění považuji za pošetilost a za zbytek reakcionářství nejen 

politického, ale i uměleckého. Je to negativní obrázek vlasteneckých rájů. Nezáleží na 

tom, je-li básník kamelotem Rudého práva nebo československým generálem, ač je si 

to těžko představit. Skutečný básník stojí vždy stranou politických štvanic a machlů. 

Revoluce si vždy přivlastňuje básníky až ex post.“
196

 V tomto článku se také objevila 

proslulá Štyrského věta, která pak v Třiceti letech bojů posloužila Štollovi jako 

nejúplnější doklad jeho „reakcionářství“: „Básník se oprostil ode všech předsudků. 
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Obdivuje hrdiny revoluce, stejně jako kontrarevoluce. Jestliže miluje smrt, vzruší ho 

poprava Sacca a Vanzettiho
197

 stejně, jako poprava carské rodiny.“
198

 

Je zřejmé, že tento Štyrského koncept umění jako oblasti nezávislé na politice zřetelně 

z řady vybočoval. Zároveň se i vymykal dobovým koncepcím surrealismu, v tomtéž 

čase se naopak Breton a jeho skupina přiblížili k francouzským komunistům a jasně 

definovali své přimknutí k ideji sociální revoluce. Domnívám, že tento programový 

Štyrského l’art pour l’artismus byl v kontextu avantgardy dosti ojedinělý. V prostředí 

československé kulturní levice působil velice provokativně a negativní odezva na sebe 

nenechala dlouho čekat. Do této disputace, týkající se Štyrského druhého 

„koutkařského“ článku, se zapojil Ivan Sekanina, František Xaver Šalda, Karel Teige 

a v závěru posléze Ladislav Štoll. U všech vzbudil Štyrského článek značné 

rozčarování i překvapení. Nemohla být proto překvapující ostrá kritika Štyrského 

postoje ze strany komunistického intelektuála Ivana Sekaniny, pro kterého coby 

vystudovaného právníka byla komunistická příslušnost často „nošením kůže na trh“, 

který několikrát v politických zápasech prokázal osobní statečnost a nakonec za druhé 

světové války zemřel jako politický vězeň. V jeho reakci se opět objevuje jisté obtížně 

specifikovatelné generační vědomí, s nímž posuzuje Štyrského postoje jako formu 

politické dezerce. „Je to velmi smutné, když v generaci, které revoluční období 

umožnilo zaujmout její avantgardní pozici a která po dlouhá léta vystupovala jako 

umělecky i politicky levá, najednou se objeví u jejího jistě ne bezvýznamného člena 

úplně kontrarevoluční a reakční názory (…) Je opravdu tuze trapné, že je to Štyrský, 

který si vymyslil tak dokonalou sérii blbostí, které by velmi slušely septimánu, 

hrajícímu si na intelektuála v krajinském týdeníku národně demokratickém, a na něž 

přísahá buržoazie. Ten „skutečný básník“ by musil být skutečným idiotem, oproštěným 

nejen od politických machlů, ale i od svého rozumu, aby mohl vyhovět Štyrskému. 

Vždyť nežádáme na umělci, aby byl negramotným primitivem, ale domníváme se, že je 

i pro umělce prospěšno, je-li inteligentním a kulturním. A politika, revoluce, převraty 

státní, společenské a třídní jsou přece tím, co velmi silně zasahuje nejen do života 

umělce, ale i do kulturní sféry, v níž se umělec pohybuje“, konstatoval polemicky 

Sekanina.
199

 A jako napadený člověk se s vehemencí sobě vlastní bránil útočnou 

rétorikou také Karel Teige. Jeho kritika Štyrského byla agresivní a osobně vyhrocená 

a z jeho slov zaznívala především uražená ješitnost. Štyrského Teige obvinil 

z posluhování kulturnímu a politickému mainstreamu, z toho, že svým článkem 

posloužil pravici, prohradní politice a kulturní reakci. „Všichni rutteové, kodíčkové, 

peroutkové, všichni dávní i noví bojovníci proti moderně a levici vykopali svůj 
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tomahawk, dokonce i někteří dávno zapomenutí dezertéři této levice dnešní generace a 

moderny rozjařili svá srdce při četbě Štyrského článku (…) Ozvěna, kterou Štyrského 

článek měl na literární pravici, nadšení, s jakým byl uvítán v řadách kýčařů, 

bankrotářů a reakcionářů, kteří ovlivňují z velkých žurnálů buržoazní inteligentské 

stádo a tvoří oficiální hlas české kultury – to je prý Štyrskému, jak tvrdí, úplně 

lhostejno(…)Štyrského obžaloba této „generace“ a „avantgard“y nebyla pohříchu 

žádnou kritikou a sebekritikou, nýbrž útokem reakcionáře: aby byl kvitován napravo 

i nalevo, snažil se mátožnou a lžipoetickou stylizací nikde nenarazit.“
200

 reagoval 

rozhořčeně Teige. 

Ladislav Štoll do této, podle vlastních slov „nejzásadnější generační diskuse“ zasáhl 

jen velmi stručně, v krátkých příspěvcích Opět jasněji a Na článek Štyrského, 

otištěných na stránkách Levé fronty.
201

 Ke Štyrského koutku se Štoll nevyjadřoval příliš 

konkrétně, naopak spíše v určitých náznacích. Na rozdíl třeba od obsáhlého 

Sekaninova článku, který zde vyzdvihnul, postrádá jeho příspěvek promyšlenější 

argumentaci. Hlavním dojmem, který z něho vyplývá, je osobní averze nikoliv pouze 

vůči Štyrskému, nýbrž především k Teigemu. Zatímco tedy Sekaninovi a Fučíkovi 

neupíral „dobrou vůli“ vypořádat se s problémy postupného štěpení generace 

a odpadlictví některých členů, v případě Karla Teigeho zaznamenával své pochybnosti: 

„Což Karel Teige nepomáhal Štyrskému k jeho artificielismu? Což teprve článek 

v 1. čísle Odeonu probudil v Teigovi kritickou skepsi?“
202

, ptal se Ladislav Štoll 

řečnicky. V krátké poznámce nazvané Opět jasněji pojímal Štoll Štyrského vystoupení 

jako nutný důsledek jeho frankofonní kulturní orientace, k níž ho „vedl úzký program 

propagace francouzské dekadentní poezie, hrubě osobní záliba v uzoučkém kulturním 

komplexu“.
203

 Štoll tedy v zásadě uvítal, že Štyrského vystoupením došlo k jasnému 

vymezení názorových pozic, když píše: „J. Štyrský tímto projevem otevřeně a vědomě 

přechází do měšťáckého tábora. Je to nesporně zajímavý okamžik, událost 

v myšlenkové oblasti tzv. Devětsilu. Vítáme ji jako konec levé kulturní selanky, jako 

počátek nového, osobitějšího myšlení a jako nového tříbení duchů.“
204

 Můžeme snad 

konstatovat, že oba Štollovy krátké příspěvky zůstaly ve své době stranou pozornosti a 

Karel Teige se na něj ani nepokusil zareagovat. Větší úsilí věnoval další polemice se 

Štyrským, přičemž se pokračování sporu neslo na rovině vzájemného osočování. 

Nakonec se spor přelil do diskuse o marxistické estetice a „krizi kritérií a charakterů“, 

která se potom vedla mezi příslušníky Levé fronty a kterou Štoll později ve svém 

referátu označil za klíčovou pro tříbení charakterů na kulturní levici.  
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Tuto novou diskusi, týkající se otázek vztahu umění a politiky, započal se svým 

článkem O krizi charakterů a kritérií 
205

 Ivan Sekanina, označující přitom sám sebe za 

„naprostého laika v oblasti uměnovědy.“ Hlavní otázky diskuse se týkaly vztahu, 

možností a podílu avantgardní kritiky na „očistě generace“. Z diskuse o vztahu umění, 

politiky a revoluce pak Sekanina vytvořil diskusi o kritériích charakterových. Svůj 

článek přitom koncipoval jako polemiku s F. X. Šaldou, Josefem Horou i Karlem 

Teigem. Současnou „krizi charakterů“ ilustroval Sekanina na dvou příkladech. První 

z nich se týkal avantgardního režiséra Osvobozeného divadla Jindřicha Honzla, který 

se měl „zaprodat“ v pozici režiséra činohry Národního divadla v Brně. Druhý příklad 

pak vidí u Vítězslava Nezvala, kterému vytýká zpronevěřování se vlastnímu talentu 

spoluprací na „kýčařských filmech“. Stejně tak mu kritizoval jeho Kroniku z konce 

tisíciletí, které vytknulpřílišnou líbivost a kýčovitost. Podle Sekaniny tak krize kritérií 

nemůže ležet v oblasti estetické, kde jsou v krizi pouze kritéria buržoazního umění, 

nýbrž jedině v oblasti utváření charakterů. 

Na Sekaninův článek reagoval jak František Xaver Šalda, který přivítal diskusi jako 

prospěšnou k vyjasnění důležitých otázek
206

, které si kladla mladá intelektuální levice, 

tak také velmi polemicky Karel Teige.
207

 Podle něho naopak „krize kritérií“ v oblasti 

umění existuje naprosto zřetelně a je tedy potřeba se vůči tomuto problému postavit 

čelem. Cílem avantgardní kritiky přitom podle Teigeho nemá býti nic menšího, než 

vytvořit novou koncepci estetiky, vycházející z marxistických a materialistických 

principů. Tato teorie přitom nesmí být redukována na pouhý sociologický přístup, 

nýbrž se musí aktivně zaobírat také vývojem a přeměnami uměleckých forem. Teige 

chce přitom především, aby marxistická estetika dokázala postihnout linii 

„revolučního vývoje v literatuře z XIX. století k dnešku“
208

 a měla by dokázat 

„zhodnotit onen ustavičný souboj akademické a oficiální tvorby (klasicismus, 

parnasismus, realismus) a tvorby revoluční (od romantismu přes symbolismus 

a kubismus k surrealismu“.
209

 Pro Teigeho coby levicového teoretika bylo tedy 

významné a důležité stanovit kritéria pokrokovosti a naopak zpátečnictví, přičemž 
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ovšem vycházel ze svých vlastních preferencí francouzské kultury, „prokletého 

básnictví“ a surrealismu.
210

 

Teigeho článek vyvolal širokou odezvu, velmi rozsáhle na něj reagoval Bedřich 

Václavek. Ten dal Teigemu za pravdu, že „krize kritérií“ skutečně existuje a že je třeba 

marxistickou teorii umění skutečně vybudovat, neboť je „docela samozřejmé, že je 

v naší levici více jasno v otázkách politických než v otázkách uměleckých“.
211

 Podle 

Václavka musí být tedy marxistická teorie v oblasti umění dotvořena, což má být 

právě úkolem revolučních intelektuálů. Václavkovi se jedná o souručenství revoluční 

politiky s moderní kritikou a tvorbou, přičemž společnou ideovou základnou má být 

pochopitelně historický materialismus. Z opačné pozice zasáhl do sporu jako 

představitel proletkultovského směru Stanislav K. Neumann.
212

 Ten se naopak vůči 

Teigeho představě o „krizi kritérií“ ostře vymezil. Jako hlavní problém vnímal 

u mladých kritiků především jejich okouzlení avantgardními směry, které podle něj 

mohou vést až k odklonu od marxistického materialismu. Právě Teigeho příchylnost 

k surrealismu, který považoval Neumann za spiritualistický směr, a obdiv pro 

„prokleté básníky“ mohl podle něho svádět na scestí celou generaci, na níž měl Teige 

zásadní osobnostní vliv. Právě příklon k soudobým avantgardním směrům, v nichž 

spatřuje Neumann znaky snobismu, podle něho zanáší na kulturní levici zmatek 

a vyvolává ony pochybnosti o marxistických kritériích. Hlavním problémem podle 

Neumanna zůstává především nedostatečné osvojení dialektického materialismu, které 

pak vede k názorové nekonzistenci. K Teigemu, podle svých slov „nejnadanějšímu, 

esteticky nejvzdělanějšímu a nejpilnějšímu z této generace“
213

, se tady s jistou dávkou 

ironie postavil jako starší přítel, který se jej pokouší ukáznit dobře míněnou radou: 

„Hleď soudruhu, plýtváš svou energii v tom, že děláš agenta všelikým na pět minut 

avantgardním směrům a směrečkům, zjevům a zjevečkům, zatímco jsme chudí, jak 

kostelní myši. Chybí nám například všeobecný výklad modernosti a dějiny jejího 

vývoje od renesance až k dialektickému materialismu.“
214

  

Vzrušená debata posléze ještě pokračovala, zapojil se do ní pochopitelně i Jindřich 

Honzl, který se bránil Sekaninově kritice. Autorem jednoho z ostrých polemických 

příspěvků byl architekt a komunistický publicista Leo Nessis (popravený zanedlouho 

poté v roce 1936 v Moskvě, v období vnitrostranických procesů). Svůj článek Kritika 
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kritiky
215

, zveřejněný v Tvorbě však podepsal pod šifrou ellen. Nessis ve svém článku 

ostře zkritizoval „ideovou nezakotvenost“ avantgardních protagonistů, která je prý 

infikována směsí „idealistických předsudků s pozitivistickou eklektikou, subjektivních 

úsudků s „vědeckými“, vypůjčenými z arzenálu Bergsona a Freuda, formálního 

fetišismu s výplody psychického automatismu surrealismu“
216

 atd. Na tento (v zásadě 

spíše bezvýznamný) článek potom ostře reagoval Václavek, který autorovi vytknul 

i používání anonymní šifry. Do diskuse se vložil s krátkým příspěvkem i Ladislav 

Štoll.
217

 Václavkovi vytkl jeho kritiku autorovy anonymity, kdy připomněl současná 

cenzurní opatření s narážkou na zákony na ochranu republiky, kdy se KSČ ocitala stále 

více pod drobnohledem, s tím, že „takhle dívat se může jen měšťanský idylik, který 

vůbec nevidí zostření třídního boje, postupující fašizaci státního aparátu, který pranic 

neví o existenčních potížích některých jednotlivců, pracujících v revolučním hnutí (…), 

který pro své neujasnění se začíná dopouštět idealistických hrubostí, proti nimž nutno 

protestovat“. Zároveň vyčetl Václavkovi jeho anonymně zveřejněné příspěvky pro 

ruralistický měsíčník Sever a Východ. Tento příspěvek však v celé diskusi zanikl 

a neobjevuje se ani později v antologii Štollových textů. Diskuse pak pokračovala dál 

vlastními cestami, zasáhl do ní i nadaný levicový historik Kurt Konrad, Vítězslav 

Nezval a mnozí další. 

O dvacet let později se k celému sporu vrátil ve svých Třiceti letech bojů… právě 

Ladislav Štoll. Ten v něm však polemizoval s autory, kteří již vesměs nebyli naživu, 

nebo se nacházeli v politické emigraci. Mezi ně patřil Jindřich Štyrský (který 

předčasně zemřel roku 1942), kterého spolu s Toyen, Bohuslavem Broukem 

a Jaromírem Krejcarem Štoll nazýval „bažinou surrealistické freudovské mystiky“,.
218

 

Velká část pozdějšího Štollova projevu je zároveň také výkladem a interpretací 

předcházejících generačních sporů. Ta však byla podepřena mocenskou asymetrií mezi 

Štollem a jeho někdejšími názorovými oponenty. Na druhé straně lze Štollův referát 

číst i jako pokračování této diskuse, byť v odlišných politických podmínkách. A 

v neposlední řadě jde o interpretaci sebepojetí kulturní levice a jejího směřování ve 

vztahu k politické moci. Ve svém projevu však celou tuto velmi dynamickou a 

zapálenou diskusi převedl do vyjádření v období, kdy patřil k mocenským 

protagonistům a zdůraznil své přihlášení ke gottwaldovské linii z roku 1929. 

„Osobností Klementa Gottwalda začíná i do kulturního našeho života prozařovat duch 

stalinismu. Tím je také třeba si vysvětlit reflex takzvané generační diskuse v Tvorbě o 

„krizi kritérií a charakterů“, kterou zahájil Ivan Sekanina. Přímý podnět k ní dávají 

dezerce z revoluční fronty. Štyrského výrok, že ho dojímá smrt Sacca a Vanzettiho 
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stejně jako smrt carské rodiny, odhalil celou hlubinu maloměšťáckého cynismu 

maskovaného abstraktním humanismem.“
219

 uvedl ve svém známém projevu téměř 

dvacet let po skončení „generační diskuse“ Ladislav Štoll a připojil i invektivu vůči 

Karlu Teigemu, když se vrací k jeho postojům ve sporu prohlášením, že „Teige 

poznává nebezpečí odhalení své masky, překotně hystericky od věci utíká. Přesto se 

však dostává do centra pozornosti. Ivan Sekanina odhaluje nevědecký, nemarxistický 

způsob jeho myšlení, jeho bezprincipní klikaření a ukazuje jednak na dezerci, jednak 

na úpadku Nezvalovy tvorby, kam taková kulturní politika vede. St. K. Neumann opět 

míří prstem na Teiga jako na dekadenta, „jemuž komunismus je jen jedním 

favorizovaným ismem. Julius Fučík si po Sekaninově zásadním zásahu uvědomuje 

„katastrofální následky dosavadní cesty“. Vinu vidí především u Teiga, který podle 

jeho slov se „svým rozhledem a svou vzdělaností stal vůdcem generace a dovede takto 

bloudit“
220

. V tomto duchu měl také Štollův referát jistým způsobem tuto generační 

diskusi uzavírat. 

Ani v dalších letech ovšem nebyly otázky generační diskuse třicátých let zapomenuty. 

V polovině šedesátých let se, v době probuzeného zájmu o meziválečnou avantgardu, 

k ní v Literárních novinách konala anketa mezi reformně orientovanými literárními 

vědci, kteří vesměs stáli v opozici vůči Štollovým konceptům z padesátých let 

(podrobně kapitola Ve vlnách šedesátých let)
221

. S odstupem více než třiceti let se 

vyjadřovali k diskusi o krizi kritérií renomovaní literární vědci nastupující generace 

Alexander Matuška, Jiří Brabec a Zdeněk Pešat, i stárnoucí strukturalistický teoretik 

Felix Vodička.
222

 Ten viděl v diskusi z počátku třicátých let především zjevnou 

analogii k soudobému „deschematizačnímu“ procesu v kultuře, kdy po období 

neseném ve znamení kultu osobnosti znovu vystupuje nutnost položit základní otázky 

týkající se vztahu umění a společnosti. Ještě otevřenější byl v této anketě příspěvek 

literárního kritika Jiřího Brabce, který vyjadřoval i touhu mladé generace navázat po 

období diskontinuity na více, či méně zapovězené postavy generační diskuse Karla 

Teigeho, Františka Halase a Bedřicha Václavka a zároveň byl i voláním po nezávislejší 

pozici literární kritiky. Podobně viděl Pavol Števček v diskusi ukázku rozmanitosti 

a mnohohlasnosti marxistického myšlení a estetiky, které spojil s myšlenkovým 

dědictvím evropské moderny. Stejně polemicky se s odkazem na diskusi o „krizi 

kritérií“ vyjadřoval k tematice současného marxismu a jeho vztahu k umění také 

Zdeněk Pešat. Jestliže ve třicátých letech došlo v rámci diskuse o krizi kritérií 

k zpochybnění proletkultovského konceptu literatury z let dvacátých, pak spatřovala 

nastupující generace v šedesátých letech obdobnou analogii ke Štollovu konceptu 
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a ždanovovské estetice, aplikované zčásti v československé kulturní politice 

v padesátých letech.  

Literární kritik a Štollův přítel Vladimír Dostál se k celé polemice posléze vrátil 

v časopisu Nová mysl až v devětašedesátém roce
223

, v období nastupující normalizace. 

Dostál se v textu propracoval ke komplexnějšímu zhodnocení, včetně diskusí 

o proletářském umění, socialistickém realismu a surrealismu. Celá diskuse pak podle 

Dostála ukazovala z jedné strany jak na projevy rozporů a krize uvnitř avantgardy, tak 

na druhé straně odhalovala u komunistických teoretiků přílišnou vulgarizaci 

a schematizaci nastolených otázek. Důsledkem „generační diskuse“ bylo podle něj 

zároveň vytříbění názorových pozic marxistické kulturní levice. V případě Ladislava 

Štolla dokonce jeho příspěvky označil za jeho „vstup do marxistického tábora“. 

Generační diskuse vedla podle jeho interpretace k údajnému pádu sebeklamných 

avantgardistických mýtů, především pak ke krizi představy o poetismu jako 

pokrokovém proudu soudobého umění. 

Jak ovšem dnes, s osmdesátiletým odstupem, zhodnotit tuto diskusi? Průběh sporu 

krátce zmiňuje ve své práci Michal Bauer,
224

 poněkud podrobněji se jí věnuje Ladislav 

Cabada.
225

 Jeho interpretace celého sporu je však v mnoha ohledech příliš 

jednostranná. Nejširší pozornost přitom věnuje konfliktu mezi Teigem a Horou, kdy 

Teigeho pozici líčí jako „neustálé přizpůsobování se nejnovějšímu módnímu trendu, 

lhostejno zda v oblasti umělecké, či politické“ a dodává, že „Teige byl nesporně jedním 

z typických komunistických intelektuálů meziválečného období v Československu – 

nevšímavý k reálným projevům komunismu, zahleděný do prázdných frází marxistické 

teorie. (…) Teigeova nekritičnost k sovětskému komunismu a jeho československé 

odnoži trvala celých dvacet let, u mnoha dalších levicových intelektuálů nedošlo 

k vystřízlivění nikdy“. Tady je Cabadův soud přespříliš příkrý a navíc značně 

ahistorický. Je dlužno poznamenat, že samotný Teige členem Komunistické strany 

nikdy nebyl a těžko jej označit za nějakého „typického komunistického intelektuála“. 

Naopak můžeme konstatovat, že Teige byl velmi komplikovanou a vskutku renesanční 

osobností a jeho mnohostranná práce zasahovala do mnoha oborů a měla například 

i velký význam pro moderní architekturu. Stejně tak nelze Teigeho bezprostřední 

politickou radikalitu, souznějící s jeho nadšením pro cesty nových experimentů 

v umění, označit za ideologický fanatismus. Teigeho osobnost, život a dílo tak podle 

mého soudu ještě čeká na své nepředpojaté hodnocení. O celé diskusi pak můžeme 

konstatovat, že obnažila šíři a rozmanitost nejen nejrůznějších ideových proudů na 
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levicové scéně, ale také postoje, sympatie i antipatie jejích jednotlivých protagonistů. 

Polemika však především nastínila základní otázky, týkající se vztahu politické 

ideologie a umění, či obecněji umění a společenských vztahů, propojené především 

tématem revoluční změny. 

Důležitá diskuse na československé kulturní levici se také týkala recepce sjezdu Svazu 

sovětských spisovatelů v Charkově ve druhé polovině srpna roku 1934. Tento sjezd 

měl i politický význam pro sovětskou kulturní politiku a byl také reflektován na 

stránkách Levé fronty. Tady vedle sebe ještě vystupovali společně Andrej A. Ždanov 

s Nikolajem Bucharinem a Maximem Gorkým, přičemž tato vystoupení měla velký 

ohlas i v rámci československé kulturní levice. Jak ve své práci připomíná Michal 

Bauer, většina kulturní levice se tehdy přikláněla k teoretickým konceptům Nikolaje 

Bucharina. Ty na jedné straně požadovaly pevné zakotvení uměleckých projevů 

v dialektickém materialismu, na straně druhé ovšem také náročnější kritéria než 

pouhou politickou služebnost.
226

 Bucharin svým vystoupením dokázal vzbudit 

v řadách Levé fronty velkou pozornost, o čemž svědčí i vydání sborníku Socialistický 

realismus,
227

 v němž se autoři Bucharinovou koncepcí důkladně zabývají. Právě 

v polovině třicátých let dochází v rámci mocenského systému k Bucharinově 

politickému vzestupu a ten se pro Josifa V. Stalina pomalu stává nevítaným 

konkurentem. Až do této doby však byl považován za loajálního zastánce stalinského 

kurzu budování socialismu v jedné zemi, pomáhajícímu potlačit trockistickou opozici 

„zleva“, a proto mohl být brán v prostředí kulturní levice velmi vážně. Ve zmíněném 

sborníku byl otištěn Bucharinův projev a stanoviska Karla Teigeho i mladého 

levicového historika Kurta Konrada jako představitelů rozdílných názorových pozic 

uvnitř Levé fronty. Bucharin tu požadoval především důsledné projasnění otázek, 

týkajících se postavení básnické tvorby v Sovětském svazu a vymezení jejích úkolů při 

vytváření „nové skutečnosti“. Jeho projev měl být především kritikou soudobého stavu 

sovětské literatury, kdy podle něj nadešel „čas generálního rozboru a je nutno shrnouti 

dosavadní zkušenost, určiti přesnou orientaci, vytýčiti nové úkoly
228

“, a proto podle 

něj současná doba „volá na všech frontách po vyšší kvalitě a složitějším pojetí veškeré 

literární produkce a zejména tvorby básnické“
229

. Bucharin se zde dotkl témat, o nichž 

se právě vedl spor v debatě o „krizi kritérií“ a českou levici tak musel příspěvek velmi 

zajímat. Byla to například otázka vztahu obsahu a formy, kdy Bucharin požadoval 

vyřešiti otázku jejich sepětí. Na jedné straně odmítl v umění formalismus jako 

pozůstatek „idealistické estetiky“, na straně druhé si podle něho nové básnické umění 
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musí osvojit také „technologii básnické tvorby“. Bucharinovy požadavky na novou 

kvalitu sovětské poezie byly zároveň provázeny kritikou současného stavu.
230

 Můžeme 

také konstatovat, že Bucharin přikládal kulturním otázkám patřičnou pozornost, 

mnohem větší, než bylo ve stranickém politbyru obvyklé. S odvoláním na spisy raného 

Marxe Bucharin postuloval, že básnická tvorba by měla být námětově pestrá a měla by 

odrážet dialektiku veškerých rozporů prožívané skutečnosti, kdy se „všechno životní 

bohatství, všechny tragédie a konflikty, kolísání, porážky, zápas tendencí – vše to se 

musí státi materiálem poetické tvorby.“
231

  

Diskuse o vztazích politiky a umění tak byla v rámci československé kulturní levice 

vnímána jako velmi prospěšná. V rámci Levé fronty vedl ohlas Bucharinovy 

přednášky k polemice mezi Konradem a Teigem. Konrada především inspirovala 

výzva socialistického realismu jako proudu směřujícího k zachycení třídního zápasu, 

který je zajímavý právě jako „bolestný proces zrození“ nové skutečnosti a nového 

člověka. Konrad přivítal v bucharinovském socialistickém realismu nový životodárný 

směr, který si na rozdíl od starších forem „měšťáckého realismu“ poučeně všímá 

podstaty třídních rozporů ve společnosti. Naproti tomu romantismus vnímá Konrad 

pouze jako únikovou cestu z rozporů „tohoto hnusného a nenáviděného světa“
232

, 

který „vede k vytvoření světa ilusí a touhy – a poněvadž kritičnost vážně atakuje i tyto 

iluse, ztrácí posléze umělec veškerý zájem na realitě.“
233

 Na socialistickém realismu 

přitom nejvíce vyzvedl v marxistických pojmech právě jeho aktivizující funkci, ve 

vztahu k materiální základně, ve společenském působení umění a uměleckých děl. 

Konrad přitom v duchu Bucharinových tezí zdůraznil význam a důležitost sepětí 

obsahu a formy, které má na jedné straně překlenout prvoplánovou tezovitost díla, na 

straně druhé však hraje úlohu především jako nástroj společenské praxe. Konrad si 

především pomáhá pojmem marxistické dialektiky, která má překonat rozpory mezi 

formou a obsahem, logikou a vědeckým myšlením na straně jedné a uměleckou 

obrazotvorností na straně druhé, stejně jako vztah mezi umělcem a společností. 

Z Konradova textu můžeme vyčíst značné nadšení, se kterým mladý teoretik vítal 

Bucharinovu koncepci, která podle něj měla překonat jak dosavadní agitačně působící 

poezii proletářskou, tak také koncepty avantgardní, k nimž měl Konrad bytostně 

daleko a které z pozic marxistického materialismu rezolutně odmítal.
234

 Uvnitř Levé 

fronty se pak se svými postoji střetával především se surrealisty Teigem a Nezvalem. 
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Můžeme dokonce konstatovat, že v porovnání se Štollovými texty z této doby (viz 

zmíněná přednáška Sociologie romantismu) je Konradův osobní postoj k surrealismu 

mnohem nesmiřitelnější. Bretonově konceptu surrealismu vytýká Konrad především 

odtrhávání lidské existence od jejích ekonomických, společenských a historických 

podmínek a souvislostí, které jej podle něho vzdalují od revoluční dialektiky a reality 

třídních rozporů. V této souvislosti také kritizuje především u Nezvalovy tvorby její 

surrealistickou imaginaci, snové motivy, psychický automatismus a další jevy 

vycházející z Freudovy psychoanalýzy. Stejně tak vnímá surrealismus pouze jako 

„destruktivní sílu“, neschopnou zapojit se do budování nového společenského řádu. 

Zvláště silný náboj má potom jeho polemika vůči Teigemu jako intelektuální veličině 

soudobého surrealismu v Československu, která je vlastně polemikou proti koncepci 

revolučního romantismu jako progresivního proudu, nejúplněji rozvíjejícího 

potencialitu lidské imaginace. 

Jakkoliv byl Teige bojovným duchem, v této fázi diskuse akceptoval odlišné názory 

a projevoval vůči socialistickorealistické skupině, včetně Ladislava Štolla, kterého 

dokonce cituje ve svém příspěvku uvnitř Levé fronty plný respekt. Ve třicátých letech 

se mu také již více jednalo o sjednocení „levé kulturní fronty“ a v polemikách mu šlo 

především o překonání vzájemných rozporů a sjednocení v boji proti fašismu 

a kapitalistickému systému, přičemž jeho politické názory měly značně protistátní 

náboj a šlo mu tedy o to, „aby antifašističtí intelektuálové se sjednotili, aby nebyli, 

přes všecky rozdíly, které mezi nimi trvají a které nelze zahladit nějakou ilusorní 

shodou o tvůrčích metodách a názorech, posléze násilím sjednoceni společným údělem 

emigrantů, nebo zajatců v koncentračních táborech československého hitlerismu, 

v němž k úloze pražského Goebbelse se přihlásil generál a „spisovatel“ 

Medek.“
235

Teige dokonce Bucharinovu koncepci uvítal jako teorii poskytující široký 

rámec pro nejrůznější proudy, včetně surrealismu. Ten obhajoval jako projev 

intelektuální síly, napadající a destruující poměry v západním kapitalistickém světě, 

kde je tohoto radikálního přístupu zapotřebí. Zatímco socialistický realismus může 

podle něho fungovat v beztřídní společnosti a poukazovat na „novou kladnou sociální 

i lidskou realitu“
236

, surrealismus je rovněž na druhé straně součástí tohoto procesu 

jako podzemní proud, který „v rozkladu starého světa (…) destruktivně, kriticky 

a revolučně prohlubuje tento rozklad“
237

, kdy je v tomto boji „jedinou silou opravdu 

konstruktivní, potenciálně konstruktivní, a revoluční destrukce sjednává podmínky, aby 

tato potencionalita se přeměnila v realitu“
238

. 
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První polovina třicátých let je dobou sblížení surrealismu s komunistickou levicí, které 

však nebylo samozřejmé a procházelo bouřlivými diskusemi, o nichž jsme již 

pojednali. Ke komunistické levici jako příslibu nové budoucnosti a zároveň opoziční 

síle vůči fašismu se upínala i Surrealistická skupina, založená v Praze roku 1934. 

V této době existovala v prostředí české radikální levice sdružené v rámci Levé fronty 

naděje na integraci politických záměrů a cílů, přestože zde proti sobě stály dvě 

skupiny, které se přely především o otázku surrealismu. Bucharinovy koncepce tu 

měly především významnou úlohu integrační. Ždanovovy koncepty naopak nebyly 

příliš reflektovány, zůstávaly spíše v pozadí a nelze říci, že by se k nim někdo 

z radikální levice (včetně samotného Štolla) otevřeně přihlašoval. Jestliže totiž 

v následujících čtyřech letech dojde k nejhlubšímu rozštěpení kulturní levice, ve 

sporech kolem moskevských procesů a Gideovy reportáže, jedná se tu v mnoha 

ohledech o pohyby paradoxní. V mezinárodní politice pomalu dochází k akceptaci 

Sovětského svazu na geopolitické scéně. V létě 1935 zahájila Kominterna na svém 

sedmém sjezdu ostrý antifašistický kurs, jehož součástí bylo vytváření taktiky 

„lidových front“. V roce 1936 je přijata nová sovětská ústava, která oficiálně kromě 

občanských práv garantovala také práva sociální a na mezinárodní scéně měla budit 

dojem postupné demokratizace Sovětského svazu.
239

 Jestliže z pragmatických 

geopolitických důvodů a obavy z fašistických režimů dochází v polovině třicátých let 

k postupné akceptaci sovětské diplomacie, získal tak Stalin příležitost pro upevnění 

své vlastní pozice ve vnitřní politice. A klíčovým prubířským kamenem, který rozdělil 

nejen kulturní levici, evropský surrealismus, ale i československou společnost jako 

takovou, se staly tzv. moskevské procesy.
240

 

Éra stranických čistek počínala v Sovětském svazu právě po upevnění Stalinovy moci 

a dokončení industrializace a po navázání diplomatických vztahů s okolními státy 

měla konsolidovat jeho postavení uvnitř stranického aparátu. Jak je známo, záminkou 

pro vyvolání tribunálů s „pravou“ i „levou“ opozicí bylo dodnes neobjasněné 

zavraždění leningradského tajemníka Sergeje M. Kirova. Během tří politických 

monstrprocesů mezi léty 1936 a 1938 byla nejprve odsouzena levá „trockistická“ 

opozice v čele s bývalým tajemníkem Kominterny Grigorijem Zinověvem a Lvem 

Kameněvem, přičemž v celém procesu sehrály úlohy i antisemitské nálady. Druhý 

proces byl zamířen proti skupině Radka a Pjatakova, třetí pak proti Nikolaji 

Bucharinovi, který měl naopak představovat „pravicovou“ opozici. Recepce těchto 

procesů v Československu se pak stala velmi ožehavým problémem. Čeští autoři, 
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zabývající se tímto tématem, zdůrazňují především rozpačitost Benešovy zahraniční 

politiky, která v této době prosazovala představu o pozvolné demokratizaci Sovětského 

svazu a navázala s jeho představiteli diplomatické styky. Sovětský svaz byl vnímán 

také jako ochranná hráz proti fašistickým a autoritativním režimům, které se dostávaly 

v evropských státech na výsluní. Reakce na moskevské procesy, které na ně uvnitř 

československé společnosti přicházely, byly velmi různorodé a sahaly od jejich 

bezpodmínečného schvalování až po naprosté odsouzení. Ze strany prohradní levice 

zaznívala spíše opatrná kritika, poukazující spíše na nehumánnost a procedurální 

stránku procesu, v zásadě však považovala existenci protistátního spiknutí za 

prokázanou. Významnou úlohu jistě sehrával i fakt, že kritika SSSR mohla být 

posuzována jako snaha o jeho oslabení v boji proti fašismu. Více než z ústředních 

politických tiskovin proto zaznívala kritika ze strany některých výrazně profilovaných 

intelektuálů, jako Ferdinanda Peroutky, nebo v mnohem vyhrocenější formě 

u Františka Xavera Šaldy.
241

 

Ze strany gottwaldovského vedení KSČ byl pochopitelně kladen požadavek na 

členskou základnu, aby procesy schválila a odsoudila „zrádcovskou kliku“. To 

samozřejmě představovalo pro mnohé stranické intelektuály závažný morální 

i intelektuální problém, k němuž se potřebovali veřejně postavit. Byla to právě kritika 

moskevských procesů, která vedla Josefa Guttmana a Záviše Kalandru v roce 1936 

k rozchodu se stranou, který měl pro Kalandru o patnáct let později fatální životní 

následky. Součástí těchto prudkých sporů byla i polemika o reportáži levicového 

francouzského spisovatele André Gida Návrat ze Sovětského svazu, zveřejněná právě 

v roce 1936, kdy v Moskvě začínal první politický monstrproces. Gideova kritika 

stávajících poměrů uvnitř SSSR tak vyvolala v rámci Levé fronty velmi vzrušené 

diskuse. Setkání znesvářených stran se pak odehrálo 13. ledna 1937 v rámci 

diskusního večera uspořádaného Klubem Přítomnosti v Praze. Zde se sešli na jedné 

straně odpůrci Gideovy knihy jako Bedřich Václavek, Ladislav Štoll, Vladimír 

Clementis či Marie Pujmanová, ze strany druhé pak Gideovi obhájci jako Záviš 

Kalandra, Jan Slavík, Karel Teige a Jan Noha
242

. Svůj příspěvek z této diskuse 

zanedlouho otiskl Ladislav Štoll v Tvorbě pod názvem Případ André Gida, kdy proti 

Gideově reportáži postavil i vlastní zkušenost z dvouletého pobytu v Sovětském 

svazu.
243

 V duchu stranických směrnic pak Gidea vylíčil jako představitele buržoazní 
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třídy a maloměšťáka, který „se v důsledku své myslitelské ubohosti nemohl vyznat 

v houšti sociálních otázek, nových dějinných problémů, které na něho v Sovětském 

svazu dorážely ze všech stran, nemohl je domyslet“ a „propadl vlivu fašisticko-

trockistické agitace“. Je zajímavé, že v tomto textu argumentoval autodidakt Štoll 

především Gideovou nevzdělaností v ekonomických otázkách a potom také jeho třídní 

příslušností k buržoazní inteligenci. Gideovi pak vytýká přílišný subjektivismus při 

posuzování sociálních a ekonomických procesů, které podle Štolla v Sovětském svazu 

postupně a plánovitě směřují k nastolení beztřídní, komunistické společnosti. Štoll 

přitom argumentoval poukazy na nadšení sovětského obyvatelstva a jeho entuziasmus 

při budování komunistické společnosti, který pomáhá překonat i počáteční obtíže. 

„Stalo se mi nejednou“, vypráví Štoll ze své vlastní zkušenosti, „že jsem navštívil nově 

otevřený obchod s novým zbožím a prodavačka, mladá dívka, nedovedla sbalit 

kornout“.
244

 Přesto však pro něj „sovětský proces, třebaže z toho mohou a jistě leckde 

vznikají nejrůznější potíže, je zjevem nanejvýš kladným, radostným. Je samozřejmé, že 

se tyto dva procesy musí odrazit i v psychologii lidí: na jedné straně u lidí 

kapitalistického světa v psychologii deprese, skepse, subjektivismu, rezignovanosti 

a cynismu, na druhé straně u sovětských lidí v psychologii optimismu, životní radosti, 

objektivnosti, stachanovské hrdosti, oddanosti vládě a lásky k jejím představitelům.“
245

 

Štollova kritika Gideovy reportáže přitom vycházela ze stranických směrnic kampaně 

proti trockismu, který byl v rámci této značně těžkopádné konstrukce spojován 

s fašismem. V podstatě se mělo jednat o nespecifikované „trockisticko-fašistické 

spiknutí“, údajně zaměřené na diskreditaci Sovětského svazu. Na schůzi se dostal do 

střetu s Karlem Teigem, který ke Gideově práci zaujal odlišný postoj. Domnívám se, 

že právě v tomto klíčovém období Teige dovedl prokázat svou názorovou konzistenci 

i kritický úsudek v situaci, která mohla mít a měla pro jeho pozici v rámci kulturní 

levice zásadní důsledky. Ve svém projevu především rozlišil mezi kritikou 

pokrokovou, vycházející podle něho ze samotných principů socialismu, „jehož páteří 

je kriticismus, je školou nezávislosti, kde každý má mít možnost vyslovit svůj názor a 

objasnit svá stanoviska“
246

 a kdy „demokratická kritika uvnitř socialistické fronty je 

předpokladem socialistické orientace této fronty, která by nutně zdegenerovala, kdyby 

omezovala kritiku“ a kritikou „reakční“, přicházející z nepřátelského tábora. Gideovu 

reportáž proto se zájmem přivítal jako projev zdravého kriticismu moderního 

levicového intelektuála, která by měla být vzata uvnitř stranických struktur na vědomí. 

Teige tu v podstatě zaujímal postoje radikálního socialismu, kdy se jeho kritika 

stávajícího politického a hospodářského systému první republiky (včetně zdůrazněné 

tiskové cenzury) organicky prolíná s kritikou domněle stejných, či podobných nešvarů 

v sovětském Rusku. 
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Vznícená diskuse pak gradovala vydáním Neumannova proslulého, ostře polemického 

pamfletu, nazvaného s voltairovskou reminiscencí Anti-Gide neboli optimismus bez 

pověr a iluzí,
247

 v roce 1937. Tento text je koncipován jako autorova poučená 

promluva k mladé generaci, kdy se Neumann stylizoval i do úlohy zkušeného 

průvodce bouřlivými a vzrušenými časy. Prostřednictvím polemiky s André Gidem, 

podle svých slov „naivním a domýšlivým sobcem, který se domnívá, že našel pro 

člověka štěstí v krupičné kašičce jakéhosi křesťanského hedonismu, s ústy plnými této 

starodávné sladkosti a s hlavou plnou idealistických pověr…“
248

 vedl Neumann svůj 

útok nejen na Gideovy „buržoazní kořeny“, kdy mu prý třídní vědomí zabraňuje 

v adekvátním ocenění sovětského experimentu. V Neumannových očích je Gide právě 

oním reprezentantem salónního levičáctví intelektuálů měšťanské třídy setrvávající na 

pozicích formální demokracie, kterou staví do protikladu k sovětskému systému, 

radikálně rušícímu kapitalistické formy vykořisťování.
249

 Kromě výtky individualismu 

a odtrženosti i odtažitosti od skutečných sociálních problémů a rozporů, vyčetl 

Neumann Gideovi také estétské koketování s náboženstvím, které by mělo podle 

něhoodumřít spolu s odstraněním vykořisťovatelského řádu.
250

 Z Neumannova textu 

prosvítá i značný antiintelektualismus, typický právě pro jeho poválečnou názorovou 

pozici. Jeho pohled na „intelektuálštinu“ pak jakoby předznamenával některé postoje, 

které ve vztahu k intelektuálům zaznívaly v padesátých letech, kdy se toto slovo stalo 

téměř nadávkou.
251

 Je přitom paradoxní, že na intelektuály a intelektualismus bývá 

přitom zpravidla útočeno více z pozic konzervativní ideologie, která jim vytýká 

tendenci k sociálnímu inženýrství a snahu měnit tradiční a zavedený řád světa. 

Z Neumannovy perspektivy šlo o kritiku trojího typu intelektuálství, které přitom 

rozlišil. Liberálního (které spojoval s Gidem a kterému vytýká abstraktní humanismus) 

a katolického (jemuž vytýká zpátečnictví). Třetím typem je intelektuál marxistický, 

kdy podle Neumanna „běží o člověka chudého a talentovaného. Studoval sekvoje, 

studoval marxismus, studoval surrealismus. Nevybuchni, kamaráde, že podle toho, jak 

vidím intelektuála a mám bezpochyby pravdu, znamená marxistický intelektuál 

contradictio in adiecto neboli rozpor vzniklý spojením odporujících si pojmů. Vím to. 

Ale jak nazvati člověka, který o sobě tvrdí, že marxista je, a který marxisticky 
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teoretisuje, a přece je intelektuální měšťák (…) Studoval marxismus bez skutečné 

souvislosti s pohybem proletariátu jako radikální teorii, a proto jej nutně prosel 

inteligentským řešetem, v němž zbyla mu radikální hesla, z něhož mu však úplně unikla 

dialektika, porozumění pro dialektickou povahu třídních bojů a světových situací, ta 

nádherná pružnost Leninova.“
252

 Zároveň Neumann neopomněl zmínit trockistickou 

inspiraci těchto intelektuálů, když uvedl, že „bezprostřední příčinou jeho
253

 odchodu 

z komunistické strany byly tuším články, v nichž doporučoval, poněkud zahalečně, 

generální stávku pro případ války, věc v dnešní situaci mezinárodní jistě tak 

nesmyslnou a eventuálně i nebezpečnou, jako bylo před časem tvrzení jeho učitele 

Trockého, že španělské sověty by vyvolaly ihned komunistickou revoluci dělnickou také 

ve všech okolních zemích. Radikalismus je nejen dětská nemoc komunistů, jak o tom 

psal Lenin, nýbrž také permanentní nemoc inteligentská, neobyčejně hojná 

a tvrdošíjná. Radikalismus a nedialektický poměr k umění jistě podporovaly také jeho 

zálibu v surrealismu, která ho už tak karakterizuje jako intelektuála nikoli 

„marxistického“, nýbrž dekadentního (…) Může se stát, že chudý intelektuál 

nedosáhne včas žádoucího místa na veřejném výsluní a prohraje v kartách, na které 

vsadil. Intelektuálština jako všecky kulturní stavy bývá často jen šatem na lidském 

živočichu. Mohou nastat situace (…), kdy živočich se nám ukáže nahý. Ale není to 

živočich zdravý a přirozený, dlouhá domestikace udělala z něho něco strašně 

odporného…“
254

 

Neumannův pamflet působil jako hozená rukavice vůči avantgardním intelektuálům, 

kterým se nyní dostávalo nálepky „trockistů“ (ačkoliv se vesměs k Trockému nehlásili 

a někteří se spíše posunuli do politického středu) a byli vesměs cejchováni jako zrádci 

a renegáti. Ladislav Štoll patřil k osobnostem, které naopak vydání Neumannova Anti-

Gida náležitě přivítaly. Svědčí o tom i jeho recenze Neumannova pamfletu na 

stránkách Tvorby, která vyšla pod názvem Kniha optimismu bez pověr a iluzí
255

, kde ji 

označil za „knihu evropského významu“ a „jednu z těch vzácných publikací, které 

musely být napsány“. Tady se Štoll plně přihlásil k Neumannově argumentaci a 

k socialistickému realismu, který vnímá jako obranu proti dekadenci a avantgardním 

výstřelkům. Dlužno podotknout, že on sám přitom nebyl vždycky pouze Gideovým 

kritikem, v roce 1929 jej kdysi v recenzní rubrice Signálu pochválil za jeho 

antikolonialistický román Kongo.
256

 Tato doba však již byla nenávratně ztracena.  

Vydání Anti-Gidea vzbudilo na kulturní levici další bouře a rozvášněné diskuse, které 

se prolínaly spolu s debatami o moskevských procesech. Domnívám se přitom, že 
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pozici jednotlivých intelektuálů je potřeba posuzovat velmi pečlivě a vyhnout se 

přílišnému zobecňování. Celou tuto debatu nelze redukovat na fráze o jakési 

„ideologické zaslepenosti“.
257

 V případě Ladislava Štolla, který byl nadšeným 

obdivovatelem Sovětského svazu, lze konstatovat, že byl tehdy přívržencem soudobé 

stalinistické linie strany, které se po celou tuto dobu pevně držel. Jeho pozice zastánce 

moskevských procesů se projevila i v jeho publicistické činnosti v oblasti kultury, a to 

ve vztahu k jeho bývalému spolupracovníku z levicových časopisů dvacátých let, k 

originálnímu a nonkonformnímu divadelníkovi Emilu Františku Burianovi. Ten 

reagoval na procesy mrazivou interpretací Laforgueova přepracování jedné z 

nejznámějších Shakespearových her, inscenovanou pod názvem Hamlet III. Tato 

inscenace, která se na prknech Déčka objevila na konci března 1937, byla jednoznačně 

vnímána jako alegorie moskevských procesů, jejichž mechanismů se stává Hamlet 

obětí.
258

 Burianovu pojetí se pochopitelně nejostřejší kritiky dostalo ze strany zastánců 

moskevských procesů. V otevřeném dopise jej v Haló novinách zkritizoval Kurt 

Konrad, který režisérovi vytkl inscenaci i po formální stránce její „odcizenost“ 

a „tísnivou náladu“. Podobně reagoval v Divadelních novinách i Julius Fučík.
259

 Je 

ovšem pozoruhodné, že Štollova kritika Burianovy inscenace explicitně odhlíží od 

přímých politických konotací, které vzbuzovala. Úkolem mladé, levicové kultury má 

být podle něho „pochování hamletovštiny“, odrážející se ve vnitřních a vnějších 

svárech „postavy, rozpolcené na středověkého feudála a renesančního humanistu“.
260

 

Štoll však Burianovi především vytknul převzetí Laforgueovy předlohy, odrážející prý 

anarchistické postoje jejího autora. Stejně tak Štoll kritizoval i formální provedení 

Laforgueovy hry. Burianovu inscenaci však popsal jako jisté „sklouznutí“ jinak 

talentovaného režiséra, který „dokázal nesčíslněkrát, že má bohatý tvořivý fond.
261

  

Ladislav Štoll se přitom o Buriana a jeho avantgardní projekty velmi intenzivně 

zajímal, což dokládá i bohatství materiálů, týkajících se Burianova divadla, nyní 

pečlivě shromážděných v pozůstalosti.
262

 Štoll zde velmi pečlivě a se zájmem 

schraňoval jednotlivé ročníky Burianova časopisu D 37 z druhé poloviny třicátých let. 

V pozůstalosti jsem také objevil uschované recenze na Burianovu divadelní hru 

Pařeniště z padesátých let, v níž poté, co se v poválečném období Burian přimknul 

k oficiální stranické linii, účtoval se svým někdejším přítelem a souputníkem Závišem 

Kalandrou. Ve Štollově osobním fondu se však nacházejí i tiskopisy dnes již obtížně 
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dostupného Burianova Hamleta III. a Štollovy osobní poznámky k této divadelní 

hře.
263

 V rukopisných výpiscích se objevují některé pasáže ze hry, které Štoll 

považoval za inspirativní a doprovázel je komentářem, stejně tak jsou zde citovány 

názory literárních autorit na Shakespearovu hru – od Johanna Wolfganga Goetha až po 

Františka Xavera Šaldu. Ačkoliv tedy Štoll celou hru oficiálně v tisku kritizoval, 

některé pasáže, které mu konvenovaly, si v osobních poznámkách vypsal. Je zde 

zachycena například pasáž, kdy Hamlet potkává skupinu proletářů a pozastavuje se 

nad jejich údělem, stejně jako u něj dochází k pochybnostem o jeho vlastní, tedy 

feudální třídě. „Dnešní společenský řád je věru svinstvo, div že v něm příroda 

nezalkne“ citoval Ladislav Štoll v osobních poznámkách soudobého Burianova 

Hamleta.
264

 

Těžko lze zjistit, co se odehrávalo Štollovi v mysli například po zákazu Mejercholdova 

divadla v Moskvě roku 1938. Avantgardní režisér Vsevolod Mejerchold byl 

v meziválečném období výraznou osobností ruské divadelní scény, kde proslul mnoha 

formálními scénografickými a činoherními experimenty, přičemž se politicky hlásil 

k radikální avantgardní levici. Jeho divadelní hry však byly zároveň velice inovativní, 

vědomě svým antiakademismem provokovaly profánní vkus divácké obce a v podtextu 

obsahovaly i kritiku sovětského byrokratismu. V roce 1936, kdy započaly moskevské 

procesy, došlo zároveň k utužení sovětské kulturní politiky a ze strany státní moci 

začala být činnost divadel pečlivěji sledována. Na konci roku 1937 byla 

Mejercholdova tvorba podrobena tvrdé kritice oficiálního deníku Pravda a hned 

v následujícím roce bylo divadlo uzavřeno. Mejercholdův osobní příběh se posléze 

tragicky uzavřel. V prosinci roku 1939 byl režisér zatčen při cestě do svého 

petrohradského bytu, obviněn z trockismu a ze služby zahraničním politickým zájmům 

a roku 1940 byl popraven. Přesné okolnosti jeho smrti jsou ovšem dodnes zahaleny 

v mlze nejasností.
265

 Mejerchold se přitom v prostředí české avantgardy těšil ve 

třicátých letech značné oblibě a jeho obdivovatelem byl i Ladislav Štoll. Ten jej 

zpovídal jako novinář v roce 1934 při jeho pražské návštěvě v rozhovoru do Rudého 

práva, kdy ho přímo v titulu článku nazýval „největším sovětským divadelníkem“.
266

 

„Jméno Vsevoloda Mejercholda zná celý kulturní svět. Tento vynikající sovětský 

umělec (…) je prostý, živý a v rozhovoru soustředěný (…) Díváte se na jeho tvář, tvář 

člověka, jehož talent a tvůrčí síly rostly z revoluce, z ušlechtilé nenávisti 

k utlačovatelům, z třídního revolučního uvědomění a poznání dějinné úlohy 

proletariátu“ vzpomínal Štoll s uspokojením na setkání s Mejercholdem zanedlouho 
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poté.
267

 Po uzavření Mejercholdova divadla a odsouzení jeho ústředního protagonisty 

se Štoll k této věci již nevyjadřoval. 

K definitivní a v mnoha ohledech fatální roztržce na české kulturní levici došlo pak 

v průběhu třetího moskevského procesu v roce 1938, kdy byl odsouzen k trestu smrti 

Nikolaj Bucharin. Došlo tak k odsouzení muže, k němuž se kulturní levice do té doby 

vesměs hlásila a s nímž si spojovala progresivní tendence v náhledu na vztahy mezi 

politikou a uměním. Bucharinova smrt symbolizovala i konec jistým nadějím 

avantgardy na rozvíjení jejího vlastního programu v rámci stávající politiky 

komunistických stran. Když potom počátkem ledna roku 1938 na vernisáži díla 

Štyrského a Toyen při svém projevu ztotožnil Teige stalinistický režim s nacistickou 

vládou v Německu, došlo ještě k silnějšímu vyostření celého sporu a nakonec 

i k definitivní roztržce uvnitř Surrealistické skupiny. Tu rozpustil o dva měsíce později 

v březnu jednostranným prohlášením Vítězslav Nezval, který se vůči Teigemu ostře 

vymezil a jeho projev vehementně odsoudil. Spor o moskevské procesy kulturní levici 

výrazně rozdělil a toto štěpení pak hrálo zásadní roli i pro formulaci estetických norem 

v padesátých letech. Na Teigeově straně přitom stáli mnohé významné osobnosti 

kulturního života – Konstantin Biebl, Bohuslav Brouk, Jindřich Honzl, Jindřich 

Štyrský, Toyen, E. F. Burian, Záviš Kalandra a další.
268

 I v této skupině zaujal Teige 

dominantní roli a jejím jménem odpověděl svým odpůrcům v brožuře Surrealismus 

proti proudu.
269

 

Tuto práci Teige nazval „odpovědí surrealistické skupiny“, což znamenalo mimo jiné 

vymezení vůči Nezvalově autoritě a vlivu v surrealistickém prostředí, jehož 

uplatňování vnímal Teige jako konkurenční a autokratické. V podtitulu knihy Teige 

otevřeně vyjmenoval své odpůrce, proti jejichž útokům se vymezoval, kromě Nezvala 

šlo o Julia Fučíka, Kurta Konrada, Stanislava K. Neumanna, Josefa Rybáka i Ladislava 

Štolla. Teigeho reakce byla přitom velmi přesná a adresná. Teige se zaměřil jak na 

obecnou kritiku stávající kulturní politiky a cenzury v Sovětském svazu, tak na velmi 

konkrétní odpovědi na výtku svých odpůrců. Své námitky přitom formuloval 

z levicových pozic, z perspektivy surrealismu jako progresivního směru, bojujícího 

uvnitř revoluční fronty za svobodu diskuse, nezávislost kritiky a stavějící se proti 

„reakčním“ a tradicionálním uměleckým formám. Teige viděl současnou pozici 

československého surrealismu v jisté permanentní opozičnosti, protiproudnosti, 

provokující i současnou oficiální lidověfrontovou strategii, přehlížející v rámci 

spolupráce se Sovětským svazem stále více vyvstávající stinné stránky stalinského 
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režimu. Proto napadl Teige sovětskou cenzuru a kulturní politiku jako projev 

reakcionářství a zpátečnictví, sbližující ji s podobnou praxí v západních státech 

i ve fašistických režimech, srovnává s ní dokonce i Goebbelsovo tažení proti 

„zvrhlému umění“. Nejvyhrocenější polemiku tu Teige vedl s S. K. Neumannem, 

přičemž tato polemika nesla i určitý bilanční podtext. Teige tu Neumannovi připomněl 

jeho ranější národněsocialistické období z počátků Června v období konce války, jeho 

tehdejší schvalování vojenské zahraniční intervence v Rusku a připomněl i jeho 

názorovou pozici v roce 1929, kdy „v době nejhlubší krize KSČ porušil disciplinu 

a vystoupil s pravičáckým manifestem proti straně“
270

 a Neumanna označil za pouhého 

politického ideologa, který je svými názory „ochoten spolu s křiklouny fašismu 

a pravice spoluúčinkovat na hanobení a vyhlazování progresivních uměleckých 

směrů…
“271

. V Sovětském svazu sice podle Teigeho došlo k úspěšnému přebudování 

hospodářské základny, v rámci společenské nadstavby však přetrvávají reakční 

tendence, dané také zaostalostí sovětské byrokracie. Teige tu především hájil právo na 

svobodnou diskusi a kritiku, protože socialismus je mu „školou duchovní neodvislosti, 

kde každý má právo a povinnost vyslovit svobodně svůj názor na sporné otázky, bez 

ohledu na možný omyl: je to sféra, kde je nepřípustné jakékoliv tabu. Ustavičná 

srovnávací kritika rozmanitých tendencí je fermentem socialistického myšlenkového 

vývoje.“
272

 

Hlavní polemický útok však vedl Teige proti Nezvalovi, a to především za jeho 

samozvané rozpuštění Surrealistické skupiny, které označil jako „likvidátorské gesto“. 

Stejně tak kritizoval i vývoj Nezvalovy poezie, jež se prý od svých svých nadějných 

začátků ubírá stále více k vyčpělým a konvenčním formám. Teige tu zmínil jeho 

poemu Stalin i verše ze sbírky Matka Naděje, dotýkající se úmrtí prezidenta Masaryka. 

Tady se však zajímavě ukazuje, jakým způsobem se během třicátých let změnila 

společenská situace, vykrystalizoval Teigeho poměr právě k Masarykovi, 

symbolizujícímu ohrožený československý stát. Je zřejmé, že Teige a celá avantgarda 

stáli v jasné opozici vůči Masarykově filosofii dějin, jeho politice i vůči tatíčkovskému 

kultu a adoraci „Prezidenta-Osvoboditele.“ Teige tu vyčetl Nezvalovi také politickou 

konformitu, kdy „oslavovat jedněmi ústy J. V. Stalina a T. G. Masaryka dovoluje dnes 

taktika lidové fronty, či spíše jistá oportunita politického dne“.
273

 Na druhou stranu 

však po mnoha letech dokázal najít pro Masaryka i uznání, v době kdy už tato 

vstřícnost nemohla být vnímána jako konjunkturální. Teige tady vyjádřil naději, že 

„historická marxistická kritika zhodnotí jako převážně progresivní a namnoze 

revoluční poslání Masarykovy aktivity v českém myšlenkovém životě od rukopisných 
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bojů až po revoluční čin, jímž T. G. Masaryk dovršil stoletý proces zápasů o národní 

obrození a osvobození“
274

, aniž by se měla zamlčovat „skutečnost, že ten, kdo stál 

v čele buržoasně-demokratické revoluce, věnoval podstatnou část svého filosofického 

polemickému boji proti historickému materialismu“.
275

 

Z literárních kritiků zde Teige polemizoval konkrétně pouze s Josefem Rybákem, 

Ladislava Štolla jmenuje jen ve zmiňovaném úvodu. Když se podíváme na Štollovu 

pozici ve třicátých letech, můžeme konstatovat, že po celou tuto dobu dokázal držet 

stalinskou stranickou linii a to mu také usnadnilo jeho pozdější postavení ve třetí 

republice. V první polovině třicátých let u něho pozorujeme určitou ochotu po 

„dohodě“ se surrealisty v rámci Levé fronty, v jejich druhé polovině, za časů 

moskevských procesů, schvalování aktuálního stalinistického programu vyrovnávání 

se s „renegáty“ a „trockisty“. Celý příběh třicátých let pak poznamenal průběh 

kodifikace a mocenské rozložení v poválečné době a především po únorovém převzetí 

moci komunistickou stranou. Diskuse třicátých let nám však kromě osobních a místy 

malicherných sporů ukazují širokou názorovou pluralitu kulturní levice a prolínání 

nejrůznějších konceptů. Opět se také ukazuje, jak nelze oddělovat avantgardní teorie 

umění od jejich politického kontextu, který byl nedílnou součástí jejích tužeb po 

proměně dosavadních pořádků. S nepříliš velkou nadsázkou můžeme konstatovat, že 

karty byly na kulturní levici rozdány koncem třicátých let. V následujícím období se 

však několikrát významně změnila pravidla hry. 
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Předválečný svět Ladislava Štolla  

 

Když sledujeme Štollovy texty z třicátých let, můžeme na nich pozorovat některé 

společné charakteristické rysy. Je to především značná polemická útočnost a pevné 

politické přesvědčení, které při jeho hodnocení literatury sehrávalo zásadní roli a kdy 

se ostentativně přihlašoval k marxismu jako ke svému výchozímu politickému 

přesvědčení. 

Rekonstrukce Štollova myšlenkového světa přitom není úkolem zcela jednoduchým. 

Můžeme snad konstatovat, že k vyzrání jeho politického postoje došlo v první 

polovině třicátých let, kdy byl propuštěn z práce a musel se potýkat s problémem 

vlastní nezaměstnanosti. Ukončení pracovního poměru přitom souviselo s jeho 

politickou i publicistickou činností.
276

 V roce 1931 nechal na stránkách Levé fronty 

otisknout již zmíněný článek článek Úředníci 
277

. V něm kritizoval především stávající 

poměry na svém pracovišti v Živnostenské bance, ze které byl po vyjití článku 

propuštěn. Podle osobních vzpomínek Ivana Štolla
278

 byl po svém vyhazovu v zásadě 

odkázán na příjem své manželky Vlasty a časopiseckými články si pouze přivydělával, 

což mu prý bylo vyčítáno ze strany jejího „měšťáckého“ příbuzenstva. Pro Štollův 

osobní vývoj se zdá být proto důležitou pracovní cesta do Moskvy v roce 1935, kam se 

vydal i s manželkou profesionálně překládat Marxovy a Engelsovy spisy. A právě zde 

se mu narodil i syn Ivan. 

Je pozoruhodné, že jakkoliv se Štoll v této době věnoval především studiu a překladům 

klíčových děl marxismu a ve svém posledním šaldovském textu se pochlubil, jak jej 

měl uznávaný kritik poprosit o vysvětlení základů marxistické teorie
279

, nenajdeme 

u něj v meziválečném období žádný pokus o vlastní formulaci marxistického pojetí 

estetiky. Ačkoliv Štoll psával do komunistických tiskovin krátké recenze a hodnocení 

beletrie, nejednalo se o převažující oblast jeho zaměření. Mezi ojedinělé vstupy na 

pole estetické polemiky patřil zmíněný spor s Bedřichem Václavkem týkající se jeho 

konceptů v Poezii v rozpacích, i tady však sehrál výraznější úlohu spíše Eduard Urx. 

Můžeme konstatovat, že v rámci svých kritik se Štoll dokázal na některá literární díla 

dívat i z jiné než úzce stranické perspektivy, a to především zpočátku své novinářské 

kariéry. Dokázal tak ocenit i básníky ideově protichůdné, kupříkladu Otokara Březinu 

za sbírky Tajemné dálky a Svítání na západě. „Není mnoho těch, kdož se Březinovi 
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upřímně obdivují, a přece neznat jeho úžasné dílo znamená nevědět, k jaké dokonalosti 

formální se může dopracovat básník, znamená nemít velmi důležité měřítko 

uměleckých hodnot“, napsal Štoll na stránkách knižní rubriky Signálu v roce 1929.
280

 

I v případě jiných autorů pak dokázal rozpoznávat jejich literární hodnotu. Štollův 

myšlenkový posun můžeme kupříkladu pozorovat na vztahu k dílu Vladislava 

Vančury. Jako redaktor Signálu jej v roce na sklonku dvacátých let oceňoval coby 

„básníka, naplněného hrůzou před zvyklostí a manýrou, úporně zápasícího o ryzí 

výraz… Básníka, který houževnatě dobývá svá slova - řeč velkolepě logicky vládnoucí 

nad skutečností, která spí v přírodě slov přemísťujících se, kladoucích se k sobě a na 

sebe v jakousi mohutnou bosáž domů svatých.“
281

 S jistou patetičností Ladislav Štoll 

dodává: „Knihami tohoto básníka se ubíráte, jako byste kráčeli proti proudu kamenité 

řeky, jdete těžce, avšak osvěžené smysly vás mámí jakousi hořkou vizionářskou krásou 

prokleté lidské práce, hořkou krásou srdce Marhoulů, těchto novodobých Kristů.“
282

 

Později byl jeho poměr k Vančurovu dílu mnohem odměřenější. Terčem jeho kritiky 

se stal po vydání v roce 1931 i slavný román Marketa Lazarová. Ten je podle Štolla 

projevem Vančurova odklonu od zachycování reálného života k úniku do říše fantazie. 

Problém viděl především ve Vančurově nedostatečném osvojení dialektického 

materialismu, který mu znemožňuje pojímat historické skutečnosti z hlediska dějinné 

zákonitosti. „Básník, který zná tajemství oběhu krve (…), který vidí jasně do 

organismu lidského těla, jeho složitých funkcí, zákonů jeho vzniku a zániku, 

nepochopil tajemství spletitých vztahů organismu společnosti, objevených v 19. století 

Marxem“
283

, uvedl na stránkách Tvorby Ladislav Štoll. Je zřejmé, že se zde Štoll 

minul s autorovým záměrem a poněkud mechanicky aplikoval na Vančurovo dílo 

kritéria dialektického materialismu, jimiž se měl podle něho spisovatel jako příslušník 

komunistické levice řídit. Přitom v něm však nepřestával vidět nadějného autora, který 

je „subjektivně umělec neobyčejně nadaný, zápasí o formu a zápasí o ni poctivě“.
284

  

O tři roky později byl Štollův poměr k Vančurovi ještě mnohem kritičtější a v již 

zmíněné přednášce o surrealismu v Městské knihovně kritizoval i Vančurova Jana 

Marhoula, kterému vytýkal idealizaci patriarchální společnosti a feudálních vztahů. 

Tady dokonce hovořil a psal o Vančurově „reakčním romantismu a Marketu 

Lazarovou
285

 dokonce nazval „gobineauovským dílem“
286

. K proměně Štollova 

poměru k Vančurovi však jistě významně přispělo i spisovatelovo vystoupení proti 
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gottwaldovskému křídlu v roce 1929 a následné vyloučení z KSČ, do níž si už cestu 

zpátky nikdy nenašel. Z české literatury naopak Štoll vysoce ocenil práce Stanislava 

Kostky Neumanna, Gézy Včeličky a Marie Pujmanové, ze zahraniční potom romány 

Barbusseovy, Remarqueovy a Rennovy, pokoušející se o vystižení válečné zkušenosti 

„ztracené generace“. Dokázal přitom zaujímat kritická stanoviska i k dílům dalších 

spisovatelů veřejně se přihlašujících ke komunistickému hnutí. Sám přitom podle 

mého soudu vycházel z vulgárně chápaného marxismu, který postuloval chápání 

literárního díla jako mechanický odraz společensko-ekonomických vztahů, a z této 

perspektivy také vycházelo jeho chápání tendenčnosti v umění. Novináři a spisovateli 

Karlu Novému tak například v jeho novele Chceme žít
287

 vytýkal přílišnou 

psychologizaci postav a přílišnou zaměřenost na jejich individuální osudy, odvádějící 

podle Štolla pozornost od dialektiky společenského dění. Ještě ostřejší postoj pak 

zaujal k novele Přehrada od Marie Majerové, kdy této, podle svých slov, výjimečně 

nadané autorce vyčetl „metafyzický názor“ na společnost. 

Štoll se ve své publicistice nevyhýbal ani hodnocení filmové tvorby. Tady se projevil 

razantní kritikou surrealistické filmové avantgardy, především Man Rayova 

a Cavalcantiho filmového díla. Na sklonku dvacátých let začínal surrealismus pronikat 

i do oblasti filmu, kde se pokoušel rozrušovat tradiční narativní schémata a vycházel 

ze spontánní logiky nevědomí. Právě Man Rayovo dílo bylo přitom prostorem 

filmového experimentování, kdy kupříkladu jeho snímky Emak Bakia či Mořská 

hvězdice prolomily mnohé filmové konvence.
288

 Štoll se ve své kritice zaměřil na Man 

Rayův snímek Tajemství zámku Kostky (někdy též Tajnosti zámku Kostky), natočený 

v roce 1929 za přispění filmového mecenáše, vikomta de Noailles.
289

 Tento film 

vnímal jako falešný pokus o vzpouru vůči tradičnímu umění a Rayovy filmové 

experimenty odsuzoval jako unikání do fantazijních poloh, které zamlžují třídní 

podstatu společenských zápasů. „Tak revoltují tito měšťáčtí avantgardisté proti 

kýčařskému osudu v umění. Vytrhnou člověka ze společnosti, zpřetrhají všechny jeho 

osudy vytvářené společenskými vztahy a silami, zbaví ho psychologie a zařadí jako 

součást do říše fotogenických věcí, obcházejí ho s objektivem kamery a hledají na něm 

nové lesky.“
290

, směřoval svou kritiku na avantgardní tvorbu Ladislav Štoll. Je zjevné, 

že i v oblasti filmového umění uplatňoval podobná kritéria jako v literatuře. Oproti 

francouzskému surrealismu naopak vyzvedl filmovou avantgardu sovětskou, která 

podle něj dokázala diváctvo plně zaujmout jasnou politickou pozici v soudobých 

třídních zápasech. Štoll tedy neodmítal avantgardní umění jako takové, požadoval po 
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něm ovšem explicitní angažovanost, postavenou na marxistických principech. 

Z československé divadelní tvorby přitom dokázal ocenit kupříkladu dramaturgii 

Osvobozeného divadla, k němuž měl velmi blízko i Štollův přítel Julius Fučík. 

Osvobozené divadlo mu nepochybně imponovalo svým levicovým zaměřením, 

angažovaností jeho tvůrců, s nimiž se osobně znal. Štolla především zaujala jistá 

politická bojovnost ústředních protagonistů, kdy podle něho to, co se „mnohým 

povrchním pozorovatelům zdálo, že je to záležitost nezávazné psiny studentského světa, 

bylo možno rozpoznat, že pod klaunským maskami, jejichž „hubám není nic svaté“, se 

skrývají záměrní bojovníci, kteří perziflujíce, parodujíce, odhalujíce všechny 

symptomy rozkladu měšťácké společnosti, snobismu, prolhanou sentimentalitu, 

akademickou důstojnost, nebo blazeovanou mondénnost, strhávají masky z tváří těch 

subjektů a hodnot, o něž se opírá reakce a mocní tohoto světa (...). Z improvizace 

vyrůstal tvar, z nezávazného vtipu se tvořila zbraň, z výlučnosti individualita. Však 

také reakce postřehla nebezpečí toho osvobozujícího smíchu v hledišti Osvobozeného 

divadla.“
291

 Po deseti letech existence Osvobozeného divadla tak Štoll ocenil, že jeho 

protagonisté „neklesli k „populární“ banálnosti, laciné líbivosti, k hospodským vtipům, 

a přece se stali lidovým divadlem, získali lásku těch, jejichž přátelství je pravým 

vyznamenáním – získali lásku dělníků“.
292

 Příchylnost k Osvobozenému divadlu byla 

v jeho případě také generační záležitostí a v meziválečné době i ideovým souzněním.  

Hluboký respekt a úctu choval Ladislav Štoll ke dvěma výrazným intelektuálům, 

jejichž přednášky navštěvoval, k Františku Xaveru Šaldovi a Zdeňkovi Nejedlému. 

V tomto směru se nikterak neodlišoval od svých levicově orientovaných generačních 

souputníků. Zdeněk Nejedlý měl přitom mezi mladou generací velmi specifické 

postavení. Jako přednášející na Karlově universitě a organizátor aktuálních debat na 

kulturní a politická témata se těšil značnému respektu u nastupující generace kulturní 

levice. Nejedlý se sám v prvních letech republiky začal stále výrazněji zajímat 

o socialismus v jeho radikálních formách, ačkoliv jeho vztah ke komunistickému hnutí 

rozhodně nebyl nekritický. Mnohem spíše byl Nejedlý osobností hledačskou, 

pohybující se politicky mezi masarykovským sociálním reformismem a radikální 

marxistickou teorií, a právě tento otevřený postoj mohl řadě jeho mladých studentů 

imponovat.
293

 K atraktivitě jeho přednášek mohlo přispívat i jejich sledování ze strany 

policie pro možný „protistátní“ charakter, což Nejedlému ještě více přinášelo pověst 

buřiče a nonkonformisty. Štollův raný zájem o Nejedlého dosvědčují i velmi pečlivé 

a podrobné poznámky z Nejedlého přednášek, které jsem nalezl ve Štollově osobním 

fondu. Štollovým nejvýraznějším oceněním Nejedlého práce v meziválečném období 

                                                           
291 Ladislav ŠTOLL, Deset let Osvobozeného divadla, Z bojů na Levé frontě, s. 414. 
292 Tamtéž. 
293 Podrobně k Nejedlého vývoji a postavení ve dvacátých letech viz Jiří KŘESŤAN, Zdeněk Nejedlý, Praha, 2013, 
s. 140-207. 
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je recenze na jeho práci o Leninovi, kde prý dokonce předčil soudobou sovětskou 

historiografickou a kulturní produkci. Štoll v jeho přístupu k Leninovi oceňoval 

i Nejedlého specifický, osobní přístup k Leninovi, vyzdvihoval jeho pojetí Lenina jako 

člověka s „pozitivními lidskými vlastnostmi“ a právě jeho pojetí je podle Štolla 

ukázkou správného pojímání marxistické dialektiky, kdy se ukazuje „jaký že subjekt, 

jaká osobnost se stala nástrojem tak převratných historických sil pokroku, jakého 

krásného člověka historie pověřila světodějným posláním“
294

. Nejedlý podle Štolla 

přesvědčivě ukázal, jakým způsobem dochází v Leninově bytosti k odstranění rozporu 

mezi jednotlivcem a společností, kdy se právě v jeho charakteru ukazuje a prosvítá ono 

kýžené „nové lidství“.
295

 Na Nejedlého portrétu Lenina jej silně zaujalo i hledání 

revolucionářova ideového rodokmenu, proudu, který nazýval „revolučně 

demokratickou tradicí“ a kam počítal kromě Gercena, Dobroljubova či Černyševského 

také západní osvícenské autory Denise Diderota či Gottholda Eprahima Lessinga.
296

 

Z této Štollovy recenze můžeme vyčíst vřelý vztah kNejedlého tvorbě a upřímný 

zájem o něj. Domnívám se, že Štollovi imponoval i jistý Nejedlého tradicionalismus, 

s nímž Nejedlý spojoval své představy o pokroku a revoluci. Po ukončení války 

a únorových událostech roku 1948, kdy se Štoll už jako vysoký funkcionář dostává 

k Nejedlému nepoměrně blíže, byl asi jeho největším holdem této osobnosti příspěvek, 

otištěný v pamětním sborníku, vydaném krátce po Nejedlého smrti v roce 1962.
297

 

Jakkoliv se samozřejmě jednalo o oficiální záležitost a Štoll zde v duchu oficiálního 

výkladu Nejedlého odkazu značně zkreslil některé skutečnosti,
298

 byl tento příspěvek 

pravděpodobně napsán i s jistou dávkou osobní upřímnosti. Se Zdeňkem Nejedlým se 

později i osobně seznámil a v padesátých letech občas trávil s ním a jeho rodinou 

společné dovolené.
299

 

Nejobsáhlejším Štollovým nejedlovským příspěvkem byl jeho portrét v knize 

Socialismus a osobnosti, kde Štoll přichází s medailóny mnoha svých spolupracovníků 

a osobností, které jej ovlivnily.
300

 Ten se však nesl v poměrně konvenčním duchu, kdy 

Štoll především vyzvedl Nejedlého jako osobnost, která nepodlehla dekadentním 

náladám své generace devadesátých let, dokázal se emancipovat jak od vlivu svého 

učitele Masaryka, tak od ideového zázemí pozitivistické historiografie. 

                                                           
294 Ladislav ŠTOLL, Z bojů na Levé frontě, s. 183. 
295 Tamtéž: „Tato dialekticky, živě poznaná pravda, která připomíná slova jednoho Malrauxova čínského hrdiny: 
„Jsem komunista, protože jsem člověk“ tato dialektika je duší Nejedlého knihy. A to je také klíč k pochopení 
Lenina, stejně jako všech velkých proletářských revolucionářů, jejichž „soukromý“ a „veřejný“ život, „osobní 
štěstí“ a „štěstí lidstva“ tvoří jednotu, slévají se v osobnostní monolit, v nového člověka.“ 
296 Tamtéž. 
297 Ladislav ŠTOLL, Velký člověk Zdeněk Nejedlý, s. 14-17. 
298 Týkalo se to především pojetí Nejedlého vztahu k Masarykovi, který nebyl zdaleka tak antagonistický, jak jej 
vylíčil Štoll. 
299

 Rozhovor s Ivanem Štollem 25. 10. 2011. 
300

 Ladislav ŠTOLL, Socialismus a osobnosti, Praha, 1974. 
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Mnohem obtížnější bylo Štollovo vyrovnávání s dílem a myšlením jedné 

z intelektuálně nejpozoruhodnějších a nejoriginálnějších osobností české kultury – 

Františkem Xaverem Šaldou. Je zřejmé, že rovněž k němu měl Štoll blízký osobní 

vztah a později se pokusil zhodnotit jeho odkaz v rámci oficiální kulturní kritiky 

v pozitivním světle. Zatímco však mezi Nejedlým a Štollem lze nalézt některé blízké 

osobnostní rysy, týkající se například spojování jistého kulturního tradicionalismu 

s revoluční politickou vizí, Šaldův svět se od toho Štollova výrazně odlišoval. Štoll 

choval z jedné strany vůči Šaldovi obdiv, který byl vyvolán jak jeho osobním 

charismatem a erudicí, tak jeho zájmem o tvorbu a myšlení mladé generace a mladých 

autorů. V mnoha ohledech Šalda mladé generaci levicových intelektuálů nepochybně 

imponoval. Ve dvacátých letech proslul jako nekompromisní odpůrce tiskové cenzury 

a v roce 1928 pak přenechal šéfredaktorskou pozici kulturního časopisu Tvorba Juliu 

Fučíkovi, čímž otevřel časopis pro názory mladé komunistické levice. Šalda pak ve 

třicátých letech obnovil vydávání svého Zápisníku, kde se zeširoka dotýkal kulturních 

i politických témat. Celý Šaldův život byl dějištěm vnitřních i vnějších intelektuálních 

zápasů, které pak vygradovaly v dramatických událostech třicátých let. Šaldovo dílo 

a osobnost přitom nelze vymezit žádnými všeobecnými škatulkami. Ačkoliv patřil 

datem svého narození do starší generace České moderny, jeho vliv byl 

i v meziválečném období velmi silný. Ve dvacátých letech se profiloval na levicových 

politických pozicích, kam zapadaly i jeho vize o budování spravedlivého 

společenského řádu, spojeného i s představou omezení soukromého vlastnictví. 

Ačkoliv byl Šalda celý život důsledným nestraníkem, vznik komunistického hnutí 

v Československu uvítal jako progresivní pohyb, stejně jako se zajímal o soudobé 

koncepty proletářského umění. Dokázal být rovněž razantním kritikem 

československého parlamentního systému, buržoazie i většinového „měšťáckého“ 

kulturního vkusu.
301

  

Jako červená niť se Šaldovým dílem táhne otázka poměru mezi jednotlivcem a masou, 

individualitou a společností. Na jednu stranu se jednalo o výchozí generační pocit 

generace České moderny, ten byl však umocňován i Šaldovým osobním pocitem 

izolovanosti a odloučení od společnosti, který vytrval až do jeho posledních dnů.
302

 Na 

druhou stranu byl Šalda otevřený různým směrům a osobnostem, vůči nimž uplatňoval 

                                                           
301 Jaroslav MED, Ráje a utopie F. X. Šaldy. In:Tomáš KUBÍČEK, Luboš MERHAUT, Jan WIENDL (ed)., „Na téma 
umění a život“ (F. X. Šalda 1867-1937-2007), Brno, 2007, s. 44-45. 
302 Výmluvně o tom svědčí Šaldova závěť, viz Závěť F. X. Šaldy. In: František Xaver ŠALDA, Zápisník 1936-37 (IX. 
díl), 1995, Český spisovatel, s. 169: „Mé tělo budiž pohřbeno zcela tichým a nehlučným způsobem, zcela prostě, 
s nejmenší měrou obřadů, zcela lhostejno, zda bude zpopelněno žehem, lhostejno, bude-li uloženo do hrobu. 
Jen žádný pomník ať se mi nestaví! Jsem nepřítel vší pompy hřbitovní. Žádám snažně, aby nad mým hrobem 
nebylo nikým řečněno, zejména ne nikým z oficiálního světa českého, nenáviděl mě a choval se ke mně často 
ničemně a urážlivě - nechci tedy, aby musil po smrti mé lhát a se přetvařovat… z téhož důvodu odmítám 
i jakékoli tzv. pocty pohrobní, jako je pojmenování budov, ulic, ústavů atd. mým jménem, nebo rytí mého 
jména do kovu, nebo do kamene pamětního atd.“ 
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svá vlastní náročná kritéria. Zatímco ve dvacátých letech se zájmem sledoval vzestup 

nových, mladých a radikálních politických hnutí (včetně italského fašismu), v letech 

třicátých zaujal postoj mnohem ostražitější a opatrnější. V jejich druhé polovině se 

také mnohem více přimyká k masarykovsko-čapkovskému pojímání demokracie.
303

 

Zároveň začal sám sebe situovat do pozice politického středu. Velmi ostře se přitom na 

stránkách Zápisníku vyhraňoval proti průběhu moskevských procesů, stejně jako vedl 

velmi zaujatou polemiku o socialistickém realismu s Bohumilem Mathesiem. 

V moskevských procesech přitom spatřoval plné obnažení stalinistického represivního 

systému, který nakonec srovnal i s hitlerovským nacistickým Německem.
304

 Stejně tak 

zkritizoval redakci Tvorby za schvalování procesů, což považoval za čirý 

oportunismus a slepé dodržování komunistické stranické linie.
305

 Ve sporu o Gideovu 

reportáž si Šalda zachoval věcný nadhled a francouzského intelektuála kritizoval spíše 

za jistou naivitu v pohledu na sovětskou skutečnost a mechanické přenášení západních 

vzorců myšlení do odlišné sovětské reality. Je tedy zřejmé, že ve třicátých letech došlo 

mezi Šaldou a redaktory z fučíkovského okruhu Tvorby k hlubokému odcizení. Šalda 

se navíc k jeho nelibosti stejně jako řada dalších intelektuálů v této době začíná 

intenzivně zajímat o období baroka, v jehož rozpolcenosti spatřoval přes všechny 

rozdíly analogie k současné době. 

I přes zásadní názorové rozdíly si Štoll svůj obdiv vůči Šaldovi uchoval, což se 

projevuje i v jeho zápiscích, vzniknuvších pravděpodobně již krátce po Šaldově 

smrti.
306

 „Soudobá česká literatura má řadu, respektive měla do nedávné doby řadu 

vynikajících duchů kritických a mezi nimi v F. X. Šaldovi ducha vedoucího. Není 

ovšem ani tajemstvím, že F. X. Šalda byl právě především duchem aktuálně kritickým, 

to je reagujícím na soudobé umělecké dění v tom smyslu, že se jako aktivní spolutvůrce 

novodobé české literatury vnořoval do živých otázek žijících umělců uměleckého 

literárního projevu, žil je plně se svojí dobou a zasahoval vášnivě do jejích nejživějších 

sporů autoritou mohutné literární osobnosti, ale i vahou velké osobnosti kritické, svým 

vkusem, svým citem pro poruchy formy. Poválečná generace představující vzmach 

sociální poezie bude mu vděčit za to, co učinil pro její uplatnění“
307

 uvedl Štoll 

a připojil osobní vzpomínku: „V několika málo rozmluvách, které se mi poštěstilo 

s ním míti (a byly to rozmluvy, týkající se filosofických otázek), nazval jsem v kterémsi 

článku Šaldu idealistou a Šalda se mě ptal, co si pod tím představuji. Šalda přiznal, že 

ho filosofie jako taková celkem nezajímá, že ji potřebuje prakticky asi tak jako švec 

potřebuje dratev, že vskutku metodologicky Šalda potřebuje filosofii jen tam, kde 

                                                           
303 Viz např. F. X. ŠALDA, Masaryk viděný Emilem Ludwigem a Karlem Čapkem, Zápisník 1935-36 (díl VIII.), 
Praha, Český spisovatel, 1994, s. 59-70. 
304 F. X. ŠALDA, Zápisník 1936-37 (IX. díl), Ve věku železa a ohně, Praha, Český spisovatel, 1995, s. 1-10. 
305 Tamtéž, Poznámky, s. 71. 
306Archiv akademie věd, fond Ladislav Štoll, , neuspořádáno, sešit s osobními zápisky. 
307

 Tamtéž. 
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pracuje na švech svého ducha.
308

 Jeho dílo není prostoupeno názorovou jednotou, není 

uceleno s pevnou a jasnou konstrukcí a bylo by těžko pro každého, kdo by chtěl z jeho 

díla vyabstrahovat nějakou soustavnou estetiku, či poetiku. Jeho dílo je plno 

názorových rozporů a protichůdných soudů často o jedné a téže věci, že budí u čtenáře 

méně interesovaného rozpaky (…) Jeho hlavním problémem, na jehož řešení kutal, 

byla především jedinečnost, neopakovatelnost uměleckého díla. Obecné, zjistitelné, 

objektivní společenské, vědecky positivně zjistitelné podmínky jeho ducha nezajímaly. 

To, co jednou dohořelo, doplálo, doznělo, to, co již nezalilo současného umělce, ho 

nezajímalo. Do historie chodil jen pro obdoby.“ Štollovy obsáhlé poznámky tak 

vydávají svědectví jak o osobním vztahu Štolla k Šaldovi, který byl prosycen obdivem 

k výrazné a nonkonformní kritické osobnosti, stejně jako o dosti odlišném přístupu 

k umění. Lépe řečeno, Štoll se pokoušel posoudit Šaldovo dílo svými vlastními, někdy 

značně schematicky určenými kritérii. Z jeho osobních zápisků však zaznívá i 

představa, že literární kritika může sloužit nějaké „objektivně zjistitelné“ a „vědecky 

podložené“ pravdě, kterou Štoll v podtextu spojoval se společensko-ekonomickými 

zákonitostmi dialektického materialismu.  

Ve své rané publicistice se potom Štoll Šaldova díla veřejně zastával, když jej 

například hájil před polemikami Ferdinanda Peroutky v Přítomnosti Je nutno zmínit, 

že ve dvacátých letech měl Šalda k Peroutkovi i k Čapkovi jako kritik „mělkého“ 

liberalismu značně daleko. Štoll dal jasně najevo svůj postoj, když článek Peroutka 

kontra Šalda zakončil nemilosrdným verdiktem: „Víme objektivně, že F. X. Šalda 

vychovával a vychovává básníky. Pan Peroutka vychovává ve svém žlutém listě 

chytráky a politické machry. Básníky nazývá hnidami a tiskne nad jejich nedělní verše 

své politické úvodníky“.
309

 Stejně tak se však Štoll dokázal vůči Šaldovi také kriticky 

vymezovat. Ve zmíněné polemice Julia Fučíka proti Šaldovi, ve sporu o „víru 

uhlířskou“ se Štoll celkem očekávatelně postavil na Fučíkovu stranu.
310

 Tento případ 

byl také jediným, kdy se Štoll dostal se Šaldou přímo do veřejné disputace. Julius 

Fučík, jakkoliv si Šaldy rovněž vážil a považoval jej za důležitého myšlenkového 

inspirátora, uveřejnil na konci roku 1931 na stránkách Levé fronty kritický 

                                                           
308 Tuto příhodu rozvádí Štoll ve své práci Občan F. X. Šalda, mělo se jednat právě o článek, v němž Štoll 
vystoupil proti Josefu Kodíčkovi: „Šalda mi položil otázku: „Proč jste mne ve své polemické stati proti Kodíčkovi 
nazval „filosofickým idealistou“, jaká pro to máte kritéria?“ Otázka mne překvapila. Stáli jsme před Šaldou vždy 
s pocitem respektu, s pocitem žáka k uctívanému učiteli. Musel jsem mu jako nezralý, ale zaníceně přesvědčený 
marxista vyložit elementární marxistickou poučku o dvou základních táborech ve filozofii (…) Bylo mi 
nepříjemně, že jsem se musel postavit tak trochu do role poučovatele a velikému Šaldovi, který o marxismu 
téměř nic nevěděl, věc vyložit (…) Šalda tehdy naslouchal velmi pozorně. Když jsem svůj výklad dokončoval, 
unesen určitým patosem velké myšlenky, čekal jsem napjatě, jak bude reagovat. Šalda, jak se na jeho několik 
slov pro mne nezapomenutelných pamatuji, řekl: „Víte, já se filozofií nezabývám, já filozofii potřebuju asi tak, 
jako švec potřebuje dratev…“ Tady nás však může napadnout i jiná interpretace - totiž že mohlo jít ze Šaldovy 
strany o projev jeho proslulé ironičnosti. 
309 Ladislav ŠTOLL, Peroutka kontra Šalda, Signál č. 2, 27. 9. 1929, s. 1, šifra l.š. 
310 Ladislav ŠTOLL, Šaldův Zápisník, Levá fronta II, č. 2, říjen 1931, s. 57, šifra lš. 
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a provokativně-polemický článek Víra uhlířská, zaměřený proti F. X. Šaldovi.
311

 Zde 

mu vytkl nepochopení a zkreslování dialektického materialismu, který je podle něho 

určujícím filosofickým postojem mladé generace. S ním pak Fučík spojoval tuto „víru 

uhlířskou“ jako jasné přesvědčení o nutnosti aktivní proměny nespravedlivého 

společenského řádu. V tomto ohledu vytkl Šaldovi jisté salónní intelektuálství 

a estétství, které jej odvádí od správného náhledu na soudobé sociální boje, konflikty 

a proměny. Příčinou této zaslepenosti je podle Fučíkova soudu Šaldova třídní 

příslušnost, tedy nepřekonaná sounáležitost s buržoazií. Šalda posléze Fučíkovi 

kontroval v poznámkách ve svém Zápisníku. Ve své razantní odpovědi se označil za 

„individualistického socialistu“, který není komunistou, ba ani marxistou a pro něž 

patří právě myšlenková a tvůrčí kritická nezávislost mezi základní hodnoty.
312

 Fučík se 

pak již polemiky neúčastnil, místo něj však na jeho straně vystoupil Ladislav Štoll. 

V jednom ze svých krátkých článků, nazvaném stručně Šaldův zápisník, ocenil Šaldu 

jako kritika, který „vědeckým zákonem postihl zákony a dialektiku společenského 

transformismu“
313

 a získal proto „kritický poměr k vlastní třídě v době, kdy všichni 

ostatní měšťáčtí kritikové jej nevidí“.
314

 Je ovšem poněkud absurdní, že ve stejném 

článku píše, že Šalda „nepoznal zákony společenského transformismu, nezajímá se 

o ony historické strukturální a revoluční proměny společenských útvarů, nestará se 

o jejich vzájemnou souvislost“.
315

 Štoll se tak zapletl do pastí svého poněkud koženého 

jazyka. Z celého článku nakonec vyplývá, že Šalda i přes svůj progresivní přístup 

k společenským změnám a proletářské třídy zůstává zajatcem idealistické filosofie 

buržoazní třídy, která mu znemožňuje pochopit současné politické a společenské 

procesy. Štollova argumentace rozhodně nebyla příliš vytříbená, přesto však na ni 

František Xaver Šalda reagoval. Stalo se to však pouze v krátké poznámce na okraj 

jeho Zápisníku, dosvědčující navíc, že na počátku třicátých let byl pro Šaldu Ladislav 

Štoll autorem neznámým. V této poznámce se zároveň odráží typicky šaldovská ironie, 

se kterou svého kritika počastoval: „Jakož vědí čtenáři tohoto Zápisníku, měl jsem 

jakési nedorozumění s Juliem Fučíkem z Levé fronty. V druhém sešitě odpovídá za 

něho Ladislav Štoll, s nímž nemám čest se znát. Ale budiž! Jen by neměl hájit Fučíka 

tak pochybně. Prý se mne nedotkl pravdivý a plný pathos článku Fučíkova. Nikoli, to 

je zkreslování věci. Pathos-nepathos, to je vedlejší. Hlavní je, že p. Fučík se jako 

takzvaný muž činu (rádo by) domníval, že má právo posmívat se teoretikům 

a intelektuálům a tropit si šašky z odborné práce básnické. To je mně krátkozraká 

nedomyšlená pósa a tak jsem jí také odmítl. Že prý jsem sám, píše p. Štoll, čímž míní 

osamocený ve své měšťácké třídě i osamocený v novém rodícím se světě. Předně: 

                                                           
311

 Julius FUČÍK, Víra uhlířská, Levá fronta, r. 1, č. 1, 16. 11. 1931,  
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 F. X. ŠALDA, Zápisník IV: Poznámky, s. 42-43. 
313 Ladislav ŠTOLL, Šaldův Zápisník, Levá fronta 2, 1931-32, č. 2, s. 57, říjen. 
314 Tamtéž. 
315 Tamtéž. 
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nejsem členem žádné třídy, jsem zjev mimotřídní, musím jím být, ač mám-li míti 

kritický poměr k dnešku, prosím, aby se to jednou vzalo již na vědomí. A za druhé: 

chci-li býti kritik intelektuál v plném slova smyslu, musím míti týž volný poměr 

k mladým. Nikdo neví, kolik sil musím vynakládat, abych si tu volnost a samotu uhájil! 

Ta samota je mně drahá a je i podmínkou mé spisovatelské existence.“
316

 

Štoll se o Šaldovi kriticky ponejvíce vyjadřoval ve třicátých letech. Na stránkách 

Rudého práva se například vymezil vůči Šaldovu polemickému postoji vůči 

zmiňovanému sjezdu sovětských spisovatelů v roce 1934 v Moskvě. Tady podle Štolla 

Šalda podlehl názorům historika Jana Slavíka, podle něho „nejzavilejšího 

protisovětského pomlouvače“
317

. Tady už podle něho „Šalda ztrácí v politicky a 

ideologicky složité atmosféře doby schopnost správně se orientovat“ a „na jeho 

duševním vývoji je možno pozorovat nový příklon k duchu Pekařova katolického pojetí 

smyslu českých dějin.“
318

 Proto se také v polemice Šaldy s Nejedlým o hodnocení 

lipanské bitvy jednoznačně přiklonil k Nejedlého hodnocení lipanské bitvy jako 

porážky „pokrokového“ tábora. Štollovi tu bylo trnem v oku Šaldovo přihlášení 

k politice středu, k níž dospěl i na stranách svého Zápisníku a která jej podle Štolla 

vháněla do náruče melantrišské skupiny, kterou nazýval „bojovnými barokními 

katolíky“. Štoll tu naznačil jisté své vlastní zklamání ze Šaldy, který kdysi „dovedl 

brilantně obhájit historický smysl Říjnové revoluce.“ Z pozornosti, kterou Štoll 

Šaldovi věnoval, však jistě vane opravdový a živý zájem o jeho názory a postoje. 

O Štollově silném zaujetí pro Šaldovo dílo svědčí i bohatství materiálu, vztahující se 

k této osobnosti, které ve svém osobním archivu shromáždil. Je to například text 

přednášky Šalda a socialismus, proslovené v roce 1947 ve Společnosti F. X. Šaldy.
319

 

Na počátku přednášky se Štoll obdivně vyznává z úcty a obdivu k Šaldovi, majícímu 

počátky v raných dvacátých letech, kdy pravidelně navštěvoval jeho univerzitní 

přednášky, a tehdy na něj Šaldova výjimečná osobnost mohutně zapůsobila: „O F. X. 

Šaldovi jsem se jako jeho čtenář a posluchač mnoho napřemýšlel. Četl jsem jeho knihy 

i jeho stati doslova se zatajeným dechem, oslněn smyslovou i duchovou krásou jeho 

vět, samorostlou dialektikou jeho nejhlubších myšlenek. Byl to však Marx, který nás
320

 

záhy naučil číst Šaldu kriticky, ale tím i s větším obdivem.“
321

 uvádí Štoll svoji 

přednášku. Následuje interpretace Šaldy jako osobnosti, vyrůstající z ideového klimatu 

generace devadesátých (za jejíhož nejvýraznějšího představitele spolu s Neumannem a 
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 F. X. Šalda, Zápisník IV., Praha, 1991, s. 151-152. 
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 Rudé Právo 31. 3. 1935. 
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 Tamtéž. 
319 Ladislav ŠTOLL: Šalda a socialismus, text přednášky z roku 1947, in: MÚA AV ČR, fond Ladislav Štoll, materiály 
o F. X. Šaldovi. 
320

 Tady je přeškrtnuto slovo „mně“ – pozn. autora. 
321 Tamtéž. 
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Nejedlým Štoll Šaldu považuje), který sice socialistou nebyl, byl ovšem souputníkem 

bojů za spravedlivější společnost. Šaldovým omezením byl pak podle Štolla určitý 

eklekticismus, s nímž přistupoval k životu, umění i společnosti, který mu prý 

znemožňoval světonázorovou konzistenci. Proto se tedy Šalda dopustil „řady mnoha 

vážných omylů, které vyplynuly ze skutečnosti, že Šalda jako literární vědec byl 

především kritik psychologický, mistrný analytik formy, a že filosofická, sociologická a 

ideologická (přeškrtnuto politicky ideová – pozn. autora) měřítka v jeho kritickém 

výboji nebyla vědecky ujasněna (přeškrtnuto hrála v jeho kritickém aparátu podružnou 

úlohu – pozn. autora).“
322

 

Ve Štollově pozůstalosti se rovněž nachází korespondence a záznamy rozhovorů 

s levicovým nakladatelem Otou Girgalem z padesátých let, týkající se počátku 

vydávání Šaldova Zápisníku.
323

 Ta se vztahovala především ke Štollovu zájmu 

o otázku, proč začal v roce 1928 Šalda vydávat Zápisník v nakladatelství Melantrich 

řízeném katolickým nakladatelem Bedřichem Fučíkem. Z materiálů vyplývá, že 

o vydávání Zápisníku mělo na jedné straně vážný zájem nakladatelství Františka 

Borového (za které prý jednal Ferdinand Peroutka a „jeden z Čapků“), z druhé strany 

nakladatelství Melantrich. Ze strany Šaldy pak padla podle Girgala na Melantrich 

volba právě proto, že se nechtěl stát součástí prohradního, mainstreamového 

nakladatelství. Ačkoliv si prý vymínil autorskou nezávislost, stal se podle Girgala od 

té doby poplatným „katolické klice“. Je tedy zjevné, že se Štoll potřeboval také vnitřně 

vypořádat s pozdější Šaldovou orientací. 

Nejobsáhleji a nejuceleněji se Štoll vyrovnal se Šaldovým odkazem až více než 

padesát let po jeho smrti, v roce 1978, kdy vychází jeho poslední monografie Občan 

F. X. Šalda (odkázaná památce Julia Fučíka), kde rozvinul některé motivy své 

poválečné přednášky. Tu můžeme číst jako jistou Štollovu apologii „starého Mistra“ 

i jako pokus začlenit Šaldu se všemi výhradami do galerie „pokrokových osobností“. 

Tato práce však byla i reakcí na předcházející interpretace Šaldova díla, které se 

objevily v předlednové atmosféře na sklonku šedesátých let. Byla to především 

šaldovská monografie Ludvíka Svobody a navazující bádání Olega Suse, který se 

zabýval Šaldovou inspirací německými duchovědnými a hermeneutickými proudy.
324

 

Stejně tak byla Štollova práce výsledkem i jistého pozdního ideového „boje o Šaldu“, 

o jeho ideologické přivlastnění, o čemž svědčí úvodní citát z Fučíkova dopisu, 

zaslaného Štollovi údajně tři roky po Šaldově smrti. Štoll tak svou bilanci Šaldova 

odkazu koncipoval a chápal i jako polemické vystoupení proti „zkreslování“ Šaldova 

                                                           
322 Tamtéž. 
323 Tamtéž. 
324 Ladislav SOLDÁN, Nad Susovými výklady díla osobnosti F. X. Šaldy. In: „Na téma umění a život“ (F. X. Šalda 
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díla náboženskými, či přímo katolizujícími interpretacemi, které jsou zároveň součástí 

naplňování odkazu Julia Fučíka.
325

 

Štoll především vykreslil Šaldovo myšlení v kontextu životních pocitů příslušníka 

generace devadesátých let, který se ve svém mládí musí poměřovat s nástupem 

rozvíjející se buržoazní třídy a odlidštěným působením kapitalistických vztahů. Hlavní 

rozpor Šaldovy osobnosti přitom popsal jako napětí mezi touhou po sociální 

spravedlnosti (jak ji Šalda tematizoval například v dramatu Zástupové) a jeho 

zakořeněním v „idealistické“ filosofii, která mu podle Štolla znemožňovala chápání 

marxistického materialismu a objektivních zákonitostí dějin. Šaldovo dílo je tak na 

jednu stranu protkáno religiozitou a někdy téměř mystickými prvky, pod touto fasádou 

se však skrývalo zdravé jádro kladného postoje k sociálnímu boji. Štoll se také pokusil 

interpretovat některé významné aspekty Šaldova díla – otázku vztahu jednotlivce 

a společnosti a jeho vztah k náboženství. Vztahy a poměr jednotlivce a celku, 

osobnosti a davu nesporně patří mezi otázky, které si Šalda kladl a jimiž se intenzivně 

zabýval. Samotný Šalda nepochybně silně pociťoval vlastní výlučnost, někdy byl 

dokonce označován přízviskem „velkého samotáře“. Na druhou stranu je z jeho díla 

patrná i touha po společenské nápravě i neurčitá představa nastolení jiného 

společenského řádu. Těmito otázkami se Šalda zabýval a jistě se potýkal s mnoha 

pochybnostmi, rozhodně však byl pravým opakem tradicionalisty, setrvávajícího na 

ustálených formách – ať již v umění, nebo společenském životě. Štoll ve své studii na 

jednu stranu vycházel ze skutečných otázek a problému Šaldova díla a myšlení, jeho 

interpretace však byla opět příliš poplatná ideologickým schématům. Problém tu 

Štollovi dělal i samotný pojem individualismu, který musel u Šaldovy osobnosti 

reinterpretovat. Šaldovu osamocenost tak vysvětloval především sociologicky 

a politicky – jako výraz odporu vůči buržoazní společnosti a především neochoty 

k identifikaci s reformistickým sociálnědemokratickým proudem. U Šaldy však podle 

Štolla skutečného individualismu (míněno v pejorativním slova smyslu coby 

solipsismu) nikdy nebylo. Naopak u něj zdůraznil touhu po bratrství a společenství 

s ostatními, které vůči těmto regresivním, subjektivistickým tendencím staví pevnou 

hráz.
326

 Štoll pak dokládá Šaldovy „pokrokové“ postoje například na jeho vztahu 

                                                           
325 Ladislav ŠTOLL, Občan F. X. Šalda, Praha, 1978, s. 9. Julius Fučík v dopise autorovi: „Což začít se Šaldou? Nebo 
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třeba říci jednou zvlášť hlasitě a hlavně dokumentovaně. 
326  Tamtéž, s. 100-101: „Mluvil-li Šalda o ozdravění poezie, představoval si tím její zobjektivnění, její vybřednutí 
ze subjektivismu. (…) Starý Goethe vyslovil v jednom ze svých rozhovorů s Eckermannem myšlenku, která byla 
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všechny epochy ustupující (rückschreitente Epochen) mají zaměření subjektivní. Nevím, nakolik znal Šalda tento 
Goethem objevený zákon, tento výsledek celoživotního pozorování velikého evropského básníka. Je však 
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k Říjnové revoluci nebo mladým komunistickým intelektuálům, kdy mělo být 

přenechání Tvorby Juliu Fučíkovi vrcholným projevem jeho náklonnosti mladé 

komunistické levici (velmi ostré spory z doby moskevských procesů pochopitelně 

zcela pominul). 

Svoji interpretaci Šaldova odkazu pak Štoll postavil do opozice vůči náboženským 

výkladům Šaldova díla. Šaldův zájem o náboženství a moderní katolické autory opět 

vysvětloval z čistě sociologické perspektivy, jako výraz odporu vůči pohodlnému, 

středocestnickému měšťanskému ateismu, nemajícího nic společného 

s „prométheovským“ ateismem Marxovým. Šaldu pak přímo nazval „renesančním 

theistou“ a „duchem protibarokním“, a to pouze na základě několika citátů 

z Šaldových dopisů a některých krátkých zmínek v Zápisníku.
327

 Z poněkud úzké 

Štollovy perspektivy je tedy Šaldův „lidově rozhněvaný, (…) jeho občansky 

aktivistický, realistický odpor ke společenskému zlu“
328

 zcela neslučitelný 

s jakýmikoliv náboženskými idejemi. Otázka Šaldova vztahu k náboženství, která by 

byla zajímavým námětem sama o sobě, tak byla ve Štollově pojetí výrazně 

zploštěna.
329

 Hlubší a adekvátnější analýzu Šaldovy religiozity přinesl v devadesátých 

letech ve své šaldovské monografii filosof Antonín Mokrejš.
330

 Podle něho je u Šaldy 

samotná náboženská zkušenost se světem velice důležitá a významná. Právě ze zážitků 

zkušenosti s posvátnem podle něho prýští Šaldův tvořivý a činorodý vztah k umění 

a životu. Tato zkušenost však pro něj nemusí být vždy totožná s klasickým teismem 

nebo nejrůznějšími konfesijními naukami. Samotné posvátno však přímo podmiňuje 

svobodnou a tvůrčí lidskou činnost. Šaldovu pozici pak Mokrejš analyzoval především 

na základě jeho ranějších textů (Bojů o zítřek, Kritických projevů), kde jsou Šaldovy 

texty zabarveny velmi zvláštním, osobním mysticismem.
331

 V současném literárně-

historickém bádání se antinomiemi Šaldova díla i jeho vztahem k avantgardním 

tvůrcům a konceptům zabýval ve studii Vizionáři a vyznavači literární historik Jan 

                                                                                                                                                                                     
nepochybné, že tento Goethův názor sdílel a že k němu sám i nezávisle na Goethovi na základě svých vlastních 
pozorování, svých zkušeností dospěl.“ 
327 Tamtéž, s. 126-130. 
328 Tamtéž, s. 128. 
329 Určitý záměr napsat studii a la these vyplývá i ze Štollova rozhovoru s Jaromírem Pelcem v Tvorbě č. 15 ze 
7. dubna 1976, kde Štoll hovoří o nutnosti překonání individualismu jako o podmínce zralé tvorby a odvolává se 
přitom právě na Šaldu: „Skutečně mladé osobnosti mohou opravdu vyrůst jen tehdy, překonají-li životní pocit 
individualismu-a tím, ač to zní zdánlivě paradoxně, osvobodí svou individualitu (…) Když Šalda vítal wolkrovskou 
generaci, všiml si právě jako jejího hlavního rysu jejího kolektivistického vyznání, jež si promítl do své vidiny 
příštího člověka „dokonale bratrského“ Šalda mladou generaci také hájil. Velká subjektivita, velká osobnost, na 
niž kladl důraz, mu byla neslučitelná se sobeckým individualismem, se subjektivismem v přístupu ke světu.“ Na 
Pelcovu otázku, na čem momentálně pracuje, odpovídá Štoll: „Mám rozpracovanou knížku o F. X. Šaldovi, 
v které si kladu mimo jiné i otázku, zda byl Šalda individualistou, či nikoliv. Pokouším se ho ukázat především 
jako občana, jako člověka s přímo bolestnou potřebou družnosti.“ Je tedy zřejmé, že k rehabilitaci Šaldova díla 
mohlo dojít pouze v případě popření, či upozadění mnoha jeho subjektivních prvků. 
330 Antonín MOKREJŠ, Duchovní svět F. X. Šaldy, Praha, 1997. 
331 Tamtéž, s. 53-69. 
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Wiendl.
332

 Jeho pohled na Šaldovo myšlení je od Štollovy perspektivy přitom zcela 

odlišný (přičemž je jeho práce pochopitelně odborně fundovanější a forma 

argumentace mnohem promyšlenější). Duchovní kořeny Šaldovy osobnosti vidí 

Wiendl především v hlubokém náboženském a spirituálním hledačství, které je 

přítomno především v jeho raných dílech, táhne se však jako červená nit celou 

Šaldovou tvorbou. Šalda má z jedné strany daleko ke konfesijnímu křesťanství 

a ustálené církevní věrouce, na stranu druhou pro něj víra představuje možnost 

zakotvení člověka v celku světa a šanci pro překonání izolovanosti jednotlivce 

i nalezení smysluplného řádu. Tento motiv je podle Wiendla pro Šaldovo dílo určující 

a provází jej v nejrůznějších podobách i v jeho nietzscheánském období na počátku 

20. století, i v jeho vztahu k nastupující generaci avantgardy. Šaldova afinita k mladé 

a výrazně levicově orientované generaci vychází podle Wiendla především z hluboké 

náboženské potřeby po proměně dosavadního světa a vzdoru vůči utilitárnímu 

a pragmatickému světu středostavovské přizpůsobivosti. Generace avantgardy, 

zastávající radikálně levicové politické postoje, mu proto byla blízká především 

myšlenkou překročení stávajícího společenského řádu a podřízením lidského jednání 

vyššímu principu. Je však zřejmé, že u Šaldy se nemohlo nikdy jednat o potlačení 

tvůrčí individuality, ale naopak o její rozvinutí v nadosobním celku. Jestliže Štoll 

zdůrazňoval u Šaldy především autenticitu jeho zájmu o Říjnovou revoluci 

a socialismus, Wiendl popsal Šaldovu politickou motivaci jako vedlejší. Šalda tak 

podle něho „spíše než praktické důsledky politických postojů v umění hodnotí mravní, 

etický náboj, který je implikuje“
333

 a „spíše, než konkrétní kroky, vedoucí k revoluční 

proměně společnosti hodnotí její sociální motivaci, její schopnost vetknout jedinci 

určitou možnost přesahu, osmyslnit jeho život touhou po čemsi nadosobním“
334

, 

přičemž mu však marxismus zůstal vzdálený. 

Jakkoliv Štoll ve své interpretaci Šaldova díla některé jeho momenty značně 

zamlžoval, hnacím motorem tu podle mého soudu byla především snaha učinit hold 

obdivovanému učiteli. O tom, že to však byl vztah rozporuplný, svědčí i to, že Štoll 

Šaldův portrét do souboru medailónů Socialismus a osobnosti v roce 1974 nezařadil 

a musel toto téma na sklonku života ještě zpracovat. Právě při porovnání svých učitelů 

Nejedlého a Šaldy se zde Štoll profiloval jako Nejedlého žák, kdy proti sobě postavil 

obě osobnosti do přímého kontrastu. „Individualista, a to krásně postřehl Nejedlý 

třeba na Šaldovi, neumí být žákem. A je jasné, že kdo neumí být žákem, neumí být 

učitelem (…) Je těžko říct, kterého ze svých učitelů-myslitelů oddaně miloval např. 

F. X. Šalda tak, jako Nejedlý miluje své učitele, např. Palackého nebo Hostinského. 

Ale také je těžko najíti skutečně tvůrčího ducha, jenž by se oddaně hlásil jako žák 
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a pokračovatel v díle Šaldově. Nejedlý má nespočetnou řadu takových žáků…“
335

 

uvedl Štoll. Štollovo vnímání Šaldy se tak v průběhu času vyvíjelo a procházelo 

různými zvraty. Domnívám se, že na jeho počátku ve dvacátých letech stála Štollova 

fascinace těmito tvůrčími a kritickými duchy, které však později posuzoval především 

na základě kritérií svého pevného politického přesvědčení. 

Politicky, generačně i osobními vztahy měl Štoll pochopitelně nejblíže 

k fučíkovskému okruhu redakce Tvorby. Tedy k Juliu Fučíkovi, Eduardu Urxovi, 

Ivanu Sekaninovi a dalším. Právě přátelství s Juliem Fučíkem mělo být jedním 

z důležitých faktorů, které se podílely na Štollově poválečném vzestupu. V mnoha 

ohledech si byli přitom Fučík se Štollem blízcí, v jiných ohledech to byly rozdílné 

osobnosti. Tím, co je spojovalo, bylo kromě příslušenství ke stejné generaci silná 

identifikace se sovětským státním systémem a gottwaldovskou linií uvnitř KSČ. Stejně 

jako Štoll byl Julius Fučík radikálním kritikem meziválečné republiky a jejích 

hospodářských a sociálních poměrů. Jako pětadvacetiletý mladík převzal po Šaldovi 

vedení redakce Tvorby a velmi výrazně se pak profiloval především na stránkách 

Rudého práva na počátku třicátých let, v období kulminující hospodářské krize, 

výrazného nárůstu nezaměstnanosti a prohlubující se sociální krize. Projevoval se zde 

především razantní kritikou etablovaných politických stran i představitelů finančního 

kapitálu. Ve třicátých letech se pak stává hlasatelem politiky lidové fronty, kterou 

ovšem popisoval v rozporu s konstelací politických sil a geopolitickou situací spíše 

jako velkorysou nabídku komunistické levice ostatním stranám.
336

 Lze také říct, že 

měli v některých ohledech podobný pohled na literaturu a u obou hrála formativní roli 

Wolkerova poezie, kterou vnímali jako vyslovování svého generačního pocitu. Právě 

ve Wolkerově poezii viděl Fučík proces bolestivého přerodu pochybujícího mladíka, 

bojujícího se skepticismem v muže oddaného myšlence budování nového člověka 

a světa. Tento Wolkerův boj pak v zásadě vnímal jako odraz boje celé mladé generace, 

zápasící o nové pojetí života a světa.
337

 Toto pojetí Wolkerovy tvorby muselo Štollovi 

velmi konvenovat a jistě ovlivnilo i jeho pozdější výklady díla tohoto básníka. Tím, co 

Ladislav Štoll s Juliem Fučíkem zcela jistě sdílel, byl obdiv k Sovětskému svazu, 
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umocněný společnými zážitky z pobytu. Fučíkovy reportáže ze Sovětského svazu byly 

mezi levicovou inteligencí všeobecně známy, v případě Ladislava Štolla, který měl 

i předtím blízko kupříkladu k ruské literatuře, se dá v druhé polovině třicátých let 

hovořit i o silném „sovětofilství.“ Příkladem může být Štollův článek Sovětské 

humanitní vědy a jejich význam pro nás, zveřejněný roku 1938. Tento článek se i na 

člověka silně oddaného sovětskému ztvárnění komunistické ideje vyznačuje naprostou 

nekritičností, hraničící téměř s dětskou naivitou. Údajný rozvoj humanitních věd 

v Sovětském svazu je podle Štolla pouze jedním z mnoha květů strmého rozmachu 

sovětské společnosti. „Sovětští žáci přerůstají rychle a v mnoha oborech své mistry. 

Sovětská nakladatelství, která dříve vydávala z původní literatury převážně vědecké 

práce starých pánů akademiků (…) nestačí už dnes vydávat samostatné práce nové, 

mladé sovětské vědy, čerpající z již nevyčerpatelných zkušeností ohromného díla 

technické, hospodářské, kulturní a sociální výstavby socialistického světa novou vědu, 

nové lidské poznání, hlubší a stokrát bližší pravdě (…) Plodnost, životnost 

a všemocnost marxistického světového názoru není prokazována jen očividnými 

úspěchy hospodářského, technického a sociálního budování nového společenského 

řádu, o jehož rozhodné a všestranné převaze nad starým kapitalistickým řádem 

nepochybuje dnes už žádný trochu poučený člověk“
338

 píše s nepochybnou upřímností 

Ladislav Štoll. Také ve Fučíkových reportážích nalezneme fascinaci společenskými 

změnami a průběhem industrializace, která se v Sovětském svazu odehrávala, které 

dával do protikladu k „měšťácké demokracii“ západních států. Fučíka a Štolla 

spojovala jistě také záliba v moderním a společensky angažovaném umění. Oba dva 

byli okouzleni Osvobozeným divadlem, Julia Fučíka spojovaly s některými členy 

souboru také přátelské vztahy.
339

 Podobný vztah měli oba i k Burianovu Déčku, který 

ochladila až vyhrocená diskuse ohledně moskevských procesů a Mejercholdovy 

tvorby. Ani tyto spory však podle mého soudu v této době nenabouraly v zásadě 

kladný vztah k Burianově tvorbě. Na rozdíl od Štolla však měly Fučíkovy texty 

mnohem dynamičtější, přitažlivější a osobně mnohem angažovanější formu. 

Do jisté míry si Štoll a Fučík byli blízcí také svým života během. Oba náleželi ke 

stejné generaci (Fučík se narodil roku 1903), jejich otcové narukovali na frontu první 

světové války a Juliův otec Karel měl být podobným odpůrcem válčení proti 

slovanským národům jako Emil Štoll.
340

 Stejně tak oba v období dospívání vystoupili 
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(tak jako řada jiných příslušníků této generace) z římskokatolické církve, jejíž vliv si 

spojovali s působením státní moci.
341

 K navázání přátelství došlo pravděpodobně 

v redakci Tvorby a později se prohloubilo během společného pobytu v Sovětském 

svazu. Jaroslava Heřtová ve své štollovské monografii považuje přátelství Fučíka 

a Štolla za symbiózu dvou odlišných psychologických typů lidí, kteří se protikladnými 

vlastnostmi vzájemně doplňovali. Zatímco Fučík je člověkem spontánním 

a temperamentním, Štoll je naopak mužem uvážlivějším, pomalejším, hloubavějším.
342

 

V monografii, která je Štollovou apologií, až téměř „hagiografií“, se pochopitelně 

jedná o snahu postavit vedle sebe oba novináře jako rovnocenné partnery. Julius Fučík 

však byl v této době jako šéfredaktor Tvorby a autor promyšleně koncipovaných, 

politicky radikálních textů osobností veřejněmnohem známější.
343

 Samotné Fučíkovy 

texty pak byly nabity osobitostí a rovněž kritickým, zvláštně přímočarým způsobem 

myšlení. V politické oblasti se stejně jako Štoll ztotožnil s gottwaldovským vedením 

KSČ, k níž už posléze zaujímal loajální postoje, které byly spojeny se silným osobním 

komunistickým přesvědčením. V oblasti literární a kulturní byl pak pro oba dva velmi 

silnou autoritou právě zmiňovaný F. X. Šalda. Ve svých poznámkách k šaldovským 

materiálům se Štoll zmiňoval, že právě „téma Šalda bylo častým předmětem našich 

debat“.
344

 Podle vlastních slov prý Šaldu spolu s Juliem Fučíkem ve třicátých letech 

intenzivně navštěvovali, neboť se domnívali, že i vlivem své nemoci a odkázanosti na 

invalidní křeslo propadá Šalda stále více dezinformacím a vlivu Juliova jmenovce, 

melantrišského nakladatele Bedřicha Fučíka. 

Fučíkova osobnost je dodnes zahalena řadou nejrůznějších a protichůdných mýtů, ze 

kterých řada přežívá až do současnosti. Samotný Štoll, stejně jako mnoho jiných těžil 

v poválečné době z kultu „druhého“ Fučíkova života, kdy se stal editorem jeho spisů 

a jedním ze strážců čistoty jeho posmrtného kultu. Přispěla k tomu důvěra, kterou 

k němu Fučík nesporně choval, když mu v motácích, vydaných později v Reportáži, 

psané na oprátce, odkázal správu své pozůstalosti. „Napsal jsem mnoho článků 

kulturních i politických, reportáží, literárních a divadelních studií i referátů. Mnohé 

s nich patřily dni a s dnem zemřely. Některé však patří životu. Doufal jsem, že je 

Gustina bude pořádat. Málo naděje. Prosím tedy poctivého kamaráda Láďu Štola 

(špatný přepis jména – pozn. autora), aby z nich vybral a sestavil pět knížek: 

1. politické články a polemiky, 2. výbor domácích reportáží, 3. výbor reportáží ze 

Sovětského svazu, 4. a 5. literární a divadelní články a studie“
345

 napsal v jednom ze 

svých posledních textů Julius Fučík. Je zřejmé, že tím prokázal ve vypjaté situaci vůči 
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Štollovi vysokou důvěru, která mohla být zároveň oceněním Štollových organizačních 

schopností. Stejně tak v tom lze ale také číst i předpoklad, že Štoll coby člověk 

nezapojený do odboje, bude mít v budoucnosti možnost s jeho odkazem nakládat, což 

se nakonec více než potvrdilo. O přátelství mezi Fučíkem a Štollem pak ve své 

vzpomínkové knize podala i Gusta Fučíková, podle níž Štoll Fučíka v jeho 

žurnalistické práci výrazně povzbuzoval. V memoárech uvedla, že Fučík „Svému 

věrnému příteli ještě ze společné práce v redakci Rudého práva a Tvorby soudruhu 

Ladislavu Štollovi dal svou knížku s věnováním: „Láďovi Štollovi, který mne kdysi 

poháněl, kamarádovi, srdečně jeho Julius Fučík…Ve slově poháněl podtrhl dlouhé á, 

aby nevznikl dojem, že napsal pohaněl. Štoll byl totiž jedním z těch, kdo v Julekovi 

poznal veliký talent a kdo ho proto hojně pobízel: „Julo, musíš hodně psát!, čili 

poháněl ho k psaní, jak Julek říkal“.
 346

 

V druhé polovině třicátých let se Komunistická strana Československa přiklonila 

k strategii tzv. lidové fronty, tedy spolupráci s levicovým středem v obraně proti 

postupující nacistické hrozbě. Jako počátek tohoto obratu pak můžeme vnímat 

hlasování komunistických poslanců pro Edvarda Beneše při prezidentské volbě roku 

1935 (ačkoliv toto jednání bylo tehdy ještě svévolným opuštěním linie Kominterny ze 

strany prozatímního vedení strany, vytvořeného po Gottwaldově emigraci do 

Moskvy). Výzvy k jednotě ve společnosti pak vyvrcholily v roce 1938, kdy byl již 

prakticky dokonán rozklad versailleského systému a Československo se ocitlo ve 

smrtícím obklopení nacistického Německa a autoritářských režimů ve střední Evropě. 

Přesto je právě rok 1938 na kulturní levici obdobím nejhlubšího politického rozkolu, 

který do ní vnesly spory o moskevských procesech a vztahu k Sovětskému svazu. 

Přesto dochází ze strany komunistické levice nakonec k zformování jasného 

antinacistického postoje, v publicistice spojeného i s bojem za československý stát 

a demokracii, přestože tato nová pozice může vzbuzovat dojem utilitárnosti a vyvolává 

u mnohých silné rozpaky.
347

 Tato změna se pak pochopitelně výrazně projevila 

v komunistické publicistice. Změnil se i její poměr ke Karlu Čapkovi, který byl mnoho 

let ze strany komunistického tisku označován za typického představitele „abstraktního 

humanismu“, zastírajícího antagonistickou třídní podstatu československé společnosti 

a jejího politického systému.  

V duchu tohoto nového postoje počíná publikovat i Ladislav Štoll. Své články přitom 

koncipoval opět značně polemicky, tentokrát na obranu „prohradních“ literátů proti 

atakům ze strany nacionalistických stran a integrálně katolických kruhů. Příkladem 

může být jeho úvodník z Tvorby na počátku roku 1937, kde Štoll vystupoval i jménem 
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celé redakce. Ve svém článku, nazvaném Ozvali se
348

 reagoval na ohlasy inscenace 

Čapkovy Bílé nemoci v tisku. Štoll se dokonce stylizoval do role Čapkova apologety 

před útoky „Stříbrného, Hlinkova a Henleinova tisku“.
349

 Pohnutý příběh doktora 

Galéna vnímal i jako Čapkovu sebereflexi, jako výraz sebezpytování liberálního 

humanismu, který se tváří v tvář nacistické hrozbě projevil jako neúčinný. „Vědění, 

humanita, svoboda mísící lidské ctnosti bez pathosu, hrdinství jakožto samozřejmost, 

všechno to, co je spisovateli Karlu Čapkovi nejdražší, co ztělesnil v hrdinovi svého 

dramatu dětinovi dru Galénovi, musel pohřbít pod patami běsnící fašistické tlupy. 

Vnitřní umělecká zákonitost jeho dramatu musela dovést k tomuto tragickému 

konci“
350

 uvedl v únorovém úvodníku Tvorby Ladislav Štoll. Na jednu stranu se tím 

vymezil vůči nepříznivým recenzím ze strany pravicového a nacionalistického tisku, 

na straně druhé odsoudil i ovace ze strany středostavovského publika, které prý 

nepochopilo Čapkovu sebeironii a sebekritickou skepsi. 

Štoll se stal také jedním z účastníků známé a pravděpodobně nejvyhrocenější 

polemiky mezi Karlem Čapkem a Jaroslavem Durychem. Ta se týkala velmi 

aktuálního a palčivého problému. Zaujetí občanského postoje k španělské občanské 

válce. Zatímco Durych viděl ve válce souboj ateistických a materialistických sil 

s bojovníky za křesťanskou identitu země, Čapkovy sympatie, ukotvené v jeho 

liberálním humanismu, stály na straně antifašistické fronty. Tento spor však nakonec 

získal velmi osobní charakter. Ve svém článku Pláč Karla Čapka reagoval Durych na 

předchozí Čapkovy články na toto téma. Vytkl mu přitom pacifismus, vycházející 

údajně z jeho vojenské diskvalifikace, tedy zdravotní nezpůsobilosti. Durych tu 

popisoval morálku nevojáků, tedy lidí s kategorií C, odrážející se podle něj v jeho 

nízké morální integritě. Také Čapkova reakce v Přítomnosti byla poměrně ostrá. Na 

jeho stranu se přitom postavilo několik osobností československé kultury sahajících 

politicky od středu doleva.
351

 Jednou z nich byl na stránkách Tvorby také Ladislav 

Štoll, o němž Jaroslav Med uvádí, že reagoval na Durychovy výpady v příspěvku 

nazvaném K. Čapek v kategorii C. Jeho autorství tohoto článku je však přitom značně 

sporné.
352

 Autor zde napadl Durycha za jeho frankistické postoje a militarismus, kdy 

by prý Durych „československou kulturu a spisovatele měří vojenskou šavlí
353

, kdy 

v době „lámání chleba“, jímž je španělská občanská válka, „na straně španělské vlády 
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stojí u nás demokratická část armády i většina národa
354

“, zatímco „na straně 

povstalců čeští a němečtí fašisté, Hitlerova armáda – a p. Durych.“ Ve vyhrocené 

polemice potom autor dodává: „A vzpomínka na koncentrační tábory opět oživuje. 

Nejlepší by bylo sehnat ty spisovatele a ostatní ubožáky „C“, přidat k nim ty, kteří sice 

mají „A“, ale jen proto, že neprošli před zraky odvodního lékaře Durycha (legionáři 

atd.) a všechny dát za ostnatý drát, pod dozor přítele generála R. Medka“!
355

 Právě 

konzervativně a nacionálně orientovaný literát Rudolf Medek patřil spolu 

s plukovníkem Emanuelem Moravcem
356

 mezi osobnosti, které se Durycha v jeho 

protičapkovské polemice zastali a Čapkovi vyčetli jeho humanistický pacifismus jako 

projev zbabělství.
357

 Štoll posléze reagoval v Tvorbě na Moravcovu polemiku 

příspěvkem K diskusi o chlapství
358

, kde vystoupil proti Moravcově poněkud 

machistické představě mužského hrdinství. V tomto textu se Štoll skrze kritiku 

Moravce, tehdy ještě republice oddaného vojenského hodnostáře, vymezil i vůči 

nacismu, jehož ideologie podle něj plodí představy o nerovnosti mezi pohlavími. „Je-li 

dnes právě z hlediska vojenské obrany republiky proti hitlerovskému vpádu něčeho 

třeba, pak je to nenávist k biologickému dělení společnosti na chlapský svět a citový 

svět ženství, odpor proti názoru, který přesouvá těžiště života mužova do velkého 

kolektivu státu a těžiště života ženina do malého kolektivu rodiny, čili do kuchyně a do 

postele“
359

, píše Štoll a pokračuje: „Což to není právě hitlerismus, který přisuzuje ženě 

tuto úlohu, což právě fašismus nestaví ženu mimo politiku? Hitlerismus koneckonců 

nemůže dělat nic jiného, protože v politice násilí, podřezávání hrdel nemůže žena 

spolupracovat (!). Není proto náhodou, že německý fašismus hlásá ideál brutálního 

chlapství, frontovního kameradschaftu. Hitlerovští ideologové líčí antagonismus 

fašismu a demokracie, míru a války jako antagonismus mužství a ženství.“
360

 Proti 

Moravcovu pojetí tvrdého a nesentimentálního „chlapství“ postavil Štoll svůj vlastní 

ideál (či spíše protikladný stereotyp) v podobě rudoarmějců, kteří jsou v jeho pojetí 

„lidé povah, kteří jsou pravým opakem chlapství, téměř tiší, skromní jinoši, politicky a 

kulturně vyspělí, kteří znají přesný obraz zahraničně politické situace, velmi často 
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znají a čtou mnoho nejlepší poezie, a ovšem kteří znají velmi dokonale svůj vojenský 

obor a jsou přitom nesmírně obětaví a odvážní. Puška, kulomet, bombardovací 

zaměřovač se v rukou takových lidí stávají stokrát přesnější a jemněji nastřelené než 

v rukou sebechlapštějšího chlapa.“
361

 Jestliže tedy ve dvacátých letech komunistická 

levice napadala Karla Čapka velmi nekompromisními polemikami, nyní se v jeho 

sporech s nacionální a konzervativní pravicí postavila na jeho stranu a Ladislav Štoll 

nebyl v tomto směru výjimkou.
362

 

Podobně se v duchu nové, oficiální stranické linie změnil i Štollův vztah k prezidentu 

Masarykovi, do té doby pojímaného radikální levicí jako vrcholného představitele 

prohnilé „buržoazní“ republiky. Přispěl také k záplavě nekrologů, dotýkajících se ve 

zjitřené atmosféře Masarykova úmrtí. Zveřejnil jej přitom anonymně ve dvanáctém 

čísle Tvorby v září roku 1937, společně s nekrology Stanislava Kostky Neumanna, 

Václava Kopeckého, Vladimíra Clementise a Karla Kreibicha.
363

 O Masarykovi psal 

jako o protagonistovi demokratických a humanistických ideálů a dědici tradic Velké 

francouzské revoluce. Přihlásil se tak v podstatě k Nejedlého vnímání Masaryka 

z počátku dvacátých let jako osobnosti stojící na rozhraní přechodu od společnosti 

buržoazní k společnosti socialistické. Stejně tak ocenil Masarykovy zápasy 

z rakousko-uherského období, především v rukopisném boji a v Hilsnerově i záhřebské 

aféře. Masaryk byl podle něho v politice sice reprezentantem zájmů buržoazní třídy, 

zároveň však byl důsledným odpůrcem jejích „nejreakčnějších“ složek. Ačkoliv tedy 

zůstal Masaryk vězet v osidlech „buržoazního demokratismu“ a s marxismem se 

dostával do zásadních ideových konfliktů, které se projevily i v jeho politické praxi 

(kde nemohl Štoll nezmínit známou prosincovou stávku z roku 1920), dokázal si svou 

reputaci napravit svými antifašistickými aktivitami na konci života. K Masarykovu 

odkazu se téměř buditelsky Štoll přihlásil i ve stati, nazvané jednoduše TGM, vydané 

v osudových zářijových dnech v Rudém právu 14. září 1938. Štoll zde zhodnotil 

především symbolický význam Masarykovy smrti, která je mu výzvou k vyburcování 

českého a slovenského národa k obraně československého státu. Ten si podle něj musí 

„chce-li hrát v dějinách vůbec nějakou roli, chce-li si udržet svou samostatnost a 

kulturně růst, že musí stát na straně pokroku a demokracie, a že v duchu Masarykova 

výkladu smyslu českých dějin musí čerpat poučení a své vzory z husitských a 

obrozenských ideálů svých dějin.“
364

 Ze Štollových vět tak v době fatálního ohrožení 

základů československého státu čiší do té doby nevídaná státotvornost odvolávající se 

i na přetrvávající silné zážitky z prezidentova pohřbu: „Masaryk nebyl socialista, 
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Masaryk patří do galerie velkých pokrokových politických duchů evropské buržoazie, 

jeho posláním bylo dovršit dějinný úkol osvobození českého a slovenského národa, 

uvésti ho jako rovnoprávného, kulturního člena pospolitosti evropských národů. Tento 

úkol Masaryk splnil s energií a ideovostí, jaká provází každé velké dějinné pokrokové 

dílo. Na obranu tohoto dnes tak vážně ohroženého díla, povstává veškeren 

demokratický lid Československa v jednotě, která se již před rokem počala tvořit za 

Masarykovou rakví a která dnes spojuje v zemi všechny, kdož mají v sobě pocit cti, 

lidské hrdosti, kdož se ani na okamžik nerozpakují, mají-li volit mezi násilím hlouposti 

a kulturou a mezi otroctvím a svobodou (…) Desetitisícové tábory v českých, 

slovenských městech a místech, široké lidové hnutí na obranu republiky, ukazují 

nejlépe, že obrana Masarykova odkazu je v rukou všeho lidu, že Masarykův odkaz se 

stal v tomto smyslu lidovou mocí.“
365

 Je ovšem pozoruhodné, že tento nový obrat 

dokázal Ladislav Štoll později zužitkovat v poválečném období, kdy se Komunistická 

strana Československa k odkazu prvního československého prezidenta částečně 

přihlásila.
366

 Štoll tu vzdal Masarykovi hold sepsáním rozhlasového pásma 

Vzpomínáme T. G. Masaryka.
367

 Tady prezentuje vypravěč pojetí Masaryka především 

jako bořitele feudálních pořádků, z jedné strany „postava složitá a mnohostranná“, 

z druhé strany „přímý, důsledný muž pravdy“, jehož předností byla „prostota a 

lidovost, (…), krásný poměr vysokoškolského učitele ke studentstvu, jinde jeho poměr 

k ženě, k dělnictvu a k lidu“. Kořeny nového, diferencovanějšího postoje k Masarykovi 

se však objevují u československých komunistů, a tedy i ve Štollově publicistice již 

před válkou, v období mobilizace. Stejně tak se mění již zmíněný Štollův vztah 

k Sokolu, v němž začíná hledat jeho „radikálně-demokratické“ kořeny.
368

 

V období ohrožení samotné existence republiky a krátkého sjednocení československé 

společnosti proti vnějšímu nepříteli, se naděje mnohých upírala právě k Sokolu. Štoll 

je proto ve svých článcích mnohem zdrženlivější nežli předtím, ba dokonce spojuje se 

Sokolem i jistou naději. Velmi výrazně se například proměnil jeho vztah k Miroslavu 

Tyršovi. V článku, příznačně nazvaném Červená košile, symbol svobody
369

, jej 

dokonce přirovnal k slavnému italskému revolucionáři, který byl v jeho očích 

„vášnivým obráncem a straníkem První, Marxovy internacionály a Pařížské 

komuny“.
370

 Spor o nošení červenomodrých garibaldiánských košil, které prosazoval 
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Tyrš, pak byl v jádru podle Štolla konfliktem ideologickým. Ve hře měla být otázka, 

zda se Sokol přihlásí k tradici radikální demokracie nebo naopak podlehne 

odstředivým vlivům. Pokud se podle Štolla sokolské hnutí navrátí ke svým 

tyršovským, radikálně-demokratickým kořenům, bude mít možnost v boji proti 

fašismu uspět. Nadějné vyhlídky pozoroval Štoll i v účasti některých sokolů ve 

španělské občanské válce na straně levicových interbrigád. Zatímco z jeho sokolského 

spisku čiší nechuť vůči Sokolu jako „prohradní a buržoazní“ organizaci, ve svých 

předmnichovských článcích znovu otevřel otázku poměru Sokola k dělnické třídě jako 

klíčovou.
371

 Sokolské hnutí tu dokonce přímo propojil s evropským humanismem 

a renesanční kulturou, v jeho zakladatelských idejích vidí principy demokracie, 

družnosti a pokrokovosti. Zároveň je však podle něho Sokol rozpolcen „v konfliktech 

víceméně neuvědomělých revolučně demokratických a liberálně-demokratických 

tendencí.“
372

 Ve svém článku dokonce Štoll zmírnil předchozí averzi vůči sokolským 

legionářům z první světové války, když je přirovnal k současným „pokrokovým“ 

sokolům, odhodlaným k obraně republiky. Naproti tomu škůdce sokolského hnutí stále 

viděl v představitelích prvorepublikového politického a finančního establishmentu – 

Jaroslavu Preissovi a Josefu Scheinerovi. Sokol má podle Štolla při obraně republiky 

skutečně najít pozitivní vztah k dělnické třídě, zároveň se však musí ubránit 

„nebezpečí, které stále vyplývá z úsilí reakčních živlů, jehož se sokolové stále úplně 

nezbavili.“
373

 

Ladislav Štoll se stejně tak zapojil do antinacistických a antifašistických aktivit 

komunistické a levicové inteligence, které v této vyhrocené době měly mezinárodní 

charakter. Došlo především ke spolupráci s levicovou asociací spisovatelů na obranu 

kultury, na jejíž půdě byl například koncipován proslulý dopis anglickým 

spisovatelům, v němž převážně levicoví českoslovenští intelektuálové varovali před 

důsledky politiky appeasementu. Štoll se výrazně angažoval především v praktickém 

organizování antifašistických aktivit Levé fronty, a to již od Hitlerova nástupu v lednu 

roku 1933. Již na 10. března 1933 Štoll uspořádal přednáškový večer Levé fronty 

v Plodinové burze, pod pracovním názvem „Má fašistické barbarství zničit evropskou 

kulturu?“. S ostrými projevy proti nacionalismu zde vystoupili například Zdeněk 

Nejedlý, Otokar Fischer, František Krejčí nebo Bohuslav Vrbenský, nemocný F. X. 

Šalda nechal svůj projev přečíst Fedorem Soldánem.
374

 Ve zvláštním vydání Levé 

fronty pak byly otištěny diskusní příspěvky z tohoto večera. Svůj postoj vůči nacismu 

pak Štoll nejuceleněji vyjádřil v předmluvě k českému vydání publikace německého 

levicového intelektuála Hanse Jägera Hitler a NSDAP bez masky. Pozadí německého 
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fašismu.
375

 Prezentoval v ní nacistický úspěch v Německu především jako rezultát 

krize kapitalismu a jeho selhání. Nacismus se v duchu této oficiální komunistické 

interpretace stává poslední zbraní buržoazní třídy v boji proti radikální levici. 

Příchylnost k nacismu je tak podle Štolla především odrazem sociálních nejistot 

středních vrstev, vyvolaných hospodářskou krizí.
376

 Na stranu druhou se ve své 

antinacistické činnosti dostávala Levá fronta do těsnější spolupráce s osobnostmi, 

inklinujícími spíše k levicovému středu. 

V květnu 1938 pak vznikl manifest Petičního výboru Věrni zůstaneme, mezi jehož 

zakladatele patřili aktivisté brněnské levicové skupiny U-Blok, sdružení okolo 

Bedřicha Václavka, Jaroslava Helferta, Josefa Ludvíka Fischera a Jaroslava 

Kratochvíla.
377

 Jak uvádí ve své studii o předmnichovském kulturním životě Jaroslav 

Med, nebyl tento manifest „v literárních kruzích všeobecně přijat, byl vnímán jako 

aktivita jednotlivců, a nikoli jako výraz jednotné vůle a odhodlanosti Obce 

československých spisovatelů.“
378

 Distanci si od něj zachovali právě představitelé 

prohradního proudu – Ferdinand Peroutka a bratři Čapkové. To, že nebyla tato výzva 

otištěna v Přítomnosti, Lidových novinách a Kritickém měsíčníku, si „vzal na paškál“ 

na stránkách Rudého práva právě Ladislav Štoll.
379

 Připomněl zde analogii petičního 

manifestu s Manifestem československých spisovatelů z roku 1917, který označil za 

akt ...tvořivé solidarity všech tvořivých sil národa – dělnické třídy, pracujícího lidu 

a kulturního světa“,
380

 k nimž postavil do protikladu politiku spisovatelské obce. 

Z tohoto článku pak vyvstává stará Štollova útočnost a bojovnost, s níž burcuje do 

boje proti „hnědému“ nebezpečí. Ostře napadl periodika, která Manifest neotiskla, 

kromě jmenovaných například ještě Venkov, Národní listy, Polední list a Živnostenský 

střed, které společně s konzervativními politiky i Ferdinandem Peroutkou označil za 

„agrofašistickou pravici“.
381

 Podobně nesmlouvavý byl i vůči katolickým 

intelektuálům. 

Jedním z charakteristických rysů kultury třicátých let je nepochybně oživený zájem 

o barokní kulturu související jistě s pocity hluboké krize tváří v tvář stahujícím se 

mračnům nad republikou. Jistě k tomu také přispívaly nové historické a literárně-

historické publikace, které nabízely na barokní období značně odlišný pohled než 

jednostranné odsuzování časů údajného národního politického a kulturního úpadku. 

Zájem o barokní dobu byl nepochybně silný i uvnitř společnosti, což dosvědčuje 
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především nebývalý zájem o velkou pražskou výstavu barokního umění, konanou 

v létě roku 1938. Ve vztahu k obnovenému zájmu o barokní tradice, jakkoliv byly 

vnímány v novém kontextu jako vlastenecké, zaujal Ladislav Štoll nesmiřitelný postoj. 

Ten s sebou zároveň nese silnou osobní averzi k jednomu z jejích hlavních 

organizátorů – bývalému Wolkerovu souputníkovi a příteli Zdeňku Kalistovi, kterého 

nazýval „mladým pekařovským historikem“. Ve svých příspěvcích zveřejněných 

v červenci roku 1938 v Rudém právu
382

 se Štoll razantně postavil proti všem pokusům 

o reinterpretaci barokního období. Štoll tu dokonce píše o „poťouchlém 

reakcionářském útoku“ na kulturní a demokratické tradice českého národa, na dědictví 

Husovo, Komenského, Palackého a Masarykovo. Ve vztahu k baroknímu období tedy 

Ladislav Štoll zůstával pevným zastáncem ideologické čistoty. Jinak je tomu například 

u komunistického intelektuála Františka Halase, z jehož proslulých veršů: „Kůň 

bronzový, kůň Václavův se včera v noci třás a kníže kopí potěžkal, myslete na chorál 

malověrní, myslete na chorál“
383

 zaznívá mobilizační výjev i národní apel, obracející 

se i ke katolické tradici. Domnívám se, že atak na barokní výstavu vzešel z přímo 

z redakčního okruhu Tvorby, či jej přímo stimuloval Julius Fučík. Ten se v téže době 

vůči barokní výstavě vymezil podobnými slovy jako Štoll, kdy je mu na výstavě nově 

prezentovaný pohled na baroko „falšováním historie a zamlouváním pravého smyslu 

českých dějin“
384

 jako období provázené „politickou a hospodářskou reakcí 

a největším vykořisťováním v celé Evropě.“
385

 

Z kontextu Štollových osobních poznámek a z jeho způsobu používání jazyka jako by 

téměř vyplývalo, že si Štoll aparátnický jazyk osvojil a používání tohoto jazyka už 

bylo významnou konstantou jeho přemýšlení. Klasifikovat však Štolla pouze jako 

„českého Ždanova“ by bylo příliš povrchní. Jak mi potvrdil i rozhovor s jeho synem 

Ivanem, komunistické přesvědčení, spojené s nekritickým obdivem k Sovětskému 

svazu, patřilo k jeho osobní identitě. Podobně jako ve dvacátých letech propadl Štoll 

(i pod vlivem Neumannovy civilistické poezie) okouzlení technikou a vědou, bylo pro 

něj v bouřlivých třicátých letech, poznamenaných hlubokou společenskou 

a ekonomickou krizí, komunistické přesvědčení silným zdrojem vlastní totožnosti. 

Nacistické nebezpečí, vzestup pravicových autoritářských režimů a španělská 

občanská válka jej jistě ještě upevnily. Jestliže v druhé polovině třicátých let dochází 

k strategicky mířenému přehodnocování vztahu KSČ k československému státu, vnímá 

to Ladislav Štoll jako příležitost pro své angažmá. I v těchto předválečných časech si 

pak dokázal udržet svojí vyhrocenou rétoriku. Štoll tedy v meziválečné době rozhodně 

nebyl původním autorem (a jeho literární pokusy v této době v zásadě končí) ani příliš 
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originálním novinářem, jeho hlavním dílem z této doby nakonec asi zůstane práce 

překladatelská, kdy uváděl do češtiny některá Marxova a Engelsova díla. Nelze mu 

však upřít jistou dávku kuráže a odvahy, kterou svými jasně formulovanými postoji 

v předvečer války ukázal. Československý stát, který byl pro něj ve dvacátých letech 

baštou reakce a politického útlaku a za jehož existenci se i s dalšími levicovými 

intelektuály v závěru třicátých let postavil, však byl v září 1938 ztracen. Můžeme 

konstatovat prostý fakt, že podpis Mnichovské dohody byl velmi tvrdým a brutálním 

šokem pro celou československou společnost, jakkoliv se historické interpretace 

„mnichovského komplexu“ v mnoha směrech liší. Po rozpuštění Komunistické strany 

Štoll svoji novinářskou činnost přerušil a stáhl se z veřejného prostoru. Osudy 

levicových socialistických a komunistických stran v okolních autoritářských režimech 

byly dobře známy a nad osudy levicových intelektuálů viselo ve vzduchu napětí 

a strach.  
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Se smrtí v zádech 

 

Asi nejtemnějším obdobím Štollova života, kdy se jeho samotná existence ocitla 

v osidlech nebezpečí a strachu, se stalo zlomové šestiletí nacistické okupace. Období, 

které v mnoha ohledech znamenalo fatální diskontinuitu s předválečnou republikou 

a vystavilo československé obyvatelstvo dosud nevídanému teroru. Průběh činnosti 

komunistického odboje přitom nebyl dosud plně zpracován a nad osudy 

komunistických intelektuálů během války zůstává viset stále mnoho otazníků. 

Významným problémem, který v komunistické historiografii vyvstával při pokusu 

o zachycení těchto témat, byl postoj tehdy již ilegální Komunistické strany k německo-

sovětskému paktu Ribbentrop-Molotov, jenž vedl k navázání diplomacie mezi 

hitlerovským Německem a Sovětským svazem a posléze k zpečetění konce dvacetileté 

existence polského státu. 

V československé komunistické historiografii bylo uzavření tohoto paktu 

prezentováno podobným způsobem, jako v době jeho vzniku směrnicemi Kominterny. 

Kupříkladu historička Alena Hájková vykládala činnost Sovětského svazu jako 

politickou strategii, která měla nechat v první fázi probíhat mezi Německem 

a západními mocnostmi „imperialistickou válku“ a po vyčerpání obou stran přistoupit 

k národně-osvobozeneckému boji.
386

 Sovětský podíl na napadení Polska přitom 

autorka zmínila pouze jako akt ochrany polského území proti německému 

nebezpečí.
387

 Je ovšem zřejmé, že v řadách československých komunistů, kteří se po 

vzniku protektorátu stávají oběťmi zatýkání a vyšetřování, dochází k značnému 

rozčarování a deziluzi. Přesto se však vedení ilegální KSČ rozhodlo uposlechnout 

směrnice Kominterny, odmítlo spolupracovat s ostatními odbojovými skupinami 

a dosavadní válku označovalo za střet mezi dvěma imperialistickými tábory.
388

  

Problematika politického vývoje Komunistické strany Československa během 

druhorepublikového období a druhé světové války patří k tématům, která dosud nebyla 

v historiografii komplexně zpracována. K nejnovějším studiím k této pohnuté historii 

dnes patří práce Jana Gebharta a Jana Kuklíka v rámci sborníku Bolševismus, 

komunismus a radikální socialismus v Československu
389

, stejně jako studie Václava 
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Kurala v této knize
390

. Gebhart s Kuklíkem především podávají svědectví o dlouho 

zamlčované činnosti KSČ v období druhé republiky, kdy už se její předmnichovské 

vedení nacházelo na základě instrukcí Kominterny v Moskvě. V prosinci 1938 potom 

došlo k rozpuštění KSČ v nově ustavené Česko-Slovenské republice. V té době už lze 

mluvit o jisté dvoukolejnosti vedení. Po mnichovských událostech působí v okleštěné 

republice I. ilegální výbor stranického vedení v čele s Janem Zikou, Emanuelem 

Klímou, bratry Synkovými a Eduardem Urxem, paralelně s ním však fungovalo až do 

rozpuštění strany také vedení legální, tvořené Antonínem Zápotockým, Luďkem 

Kopřivou a Jaromírem Dolanským. Právě ono má v popisu práce udržovat kontakt 

s levicovými politickými stranami z bývalé republiky, levicovými legionáři a skupinou 

kolem Petičního výboru Věrni zůstaneme. Legální vedení KSČ pak vyzývalo své členy 

ke vstupu do Národní strany práce jako jedné z platforem, skrze něž bylo v rámci 

nepříznivé situace možné uplatňovat prvky komunistické politiky. Část 

komunistických publicistů mohla anonymně publikovat i na stránkách legálních novin 

a časopisů.
391

 Razantní kritika tohoto postupu ze strany Kominterny zazněla až po 

15. březnu 1939, kdy byla československým komunistům vytýkána přílišná vstřícnost 

vůči Beranově vládě.
392

 V případě Ladislava Štolla se domnívám, že měl osobně 

mnohem blíže k ilegálnímu vedení KSČ, ačkoliv se do nebezpečných akcí přímo 

nezapojoval. Pokusím se však v následujícím textu ukázat, jakým způsobem tato 

„politika vstřícnosti“ podle mého soudu ovlivnila jeho způsob uvažování v té době. 

Jak je známo, novým impulsem pro rozvinutí dalších forem odboje bylo pro 

československé komunisty červnové napadení Sovětského svazu německou armádou 

v roce 1941. Ten se odrazil i ve změně komunistického postoje k ostatním odbojovým 

skupinám a již v srpnu roku 1941 došlo k navázání kontaktů mezi ÚVODem 

(Ústředním vedením odboje domácího) a Komunistickou stranou Československa.
393

 

Tím vzrostl i politický význam této strany, která se spoluprací s ostatními odbojářů 

jako by vracela ke svému předmnichovskému postavení. V období heydrichiády padla 

nacistickému režimu za oběť řada komunistických funkcionářů zapojených do 

odbojové činnosti.  

Řada osobností z komunistického prostředí, které znal Ladislav Štoll osobně, válku 

nepřežila. Patřil mezi ně kupříkladu Václav Sinkule, bývalý studentský levicový 

aktivista, interbrigadista a redaktor Rudého práva. Ten byl zatčen již na počátku roku 
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1941 a v dubnu následujícího roku popraven v Mauthausenu.
394

 Jeho osudy však byly 

dlouho neznámé, na konci války po nich pátral i Ladislav Štoll.
395

 Stejně tak se ve 

Štollově osobním fondu nachází pozůstalost Eduarda Urxe, jednoho z významných 

organizátorů prvního ilegálního vedení strany, který byl zatčen při gestapácké razii 

v roce 1941. Urx byl pak v Mauthausenu popraven spolu se Sinkulem 20. dubna 

1942.
396

 Osobní ztrátou byla pro Štolla jistě i násilná smrt jeho přátel Julia Fučíka, 

nakladatele Pavla Prokopa, Kurta Konrada a dalších bývalých spolupracovníků. 

Ocitáme se před otázkou, jakým způsobem se Ladislav Štoll po mnichovských 

událostech postavil k nové situaci. Z veřejného života se stáhl už po rozbití 

Československé republiky a nepokoušel se příliš ani anonymně publikovat 

v povolených periodikách. V této době se stává úředníkem akciové společnosti 

Maizena, zabývající se obchodem s kukuřicí. V roce 1939 však zveřejnil pod 

pseudonymem Vítězslav Záhoř krátkou studii, nazvanou S čím začínáme hospodařit,
397

 

kterou vydal jeho „domovský“ nakladatel Pavel Prokop na popud Kurta Konrada.
398

 

Z hlediska Štollovy dosavadní a v zásadě i pozdější tvorby se jedná o dílko značně 

neobvyklé. Kromě palčivých otázek pomnichovského období se v něm ozývá také 

prohlubující se Štollův zájem o ekonomii, který podle mého soudu získal při četbě 

a překladu Marxových spisů. I v tomto krátkém spisku, na první pohled psaném 

poněkud koženým jazykem, najdeme stopy optimismu, spojeného s vírou, či 

dopřáváním naděje, že i okleštěná Česko-Slovenská republika může nalézt cestu 

k hospodářské obnově. Tuto vizi proklamoval Štoll hned v úvodu ke svému textu, kde 

se s jistou odvahou odvolával na v této době často zpochybňované národní autority.
399

 

Jako hlavní úkol přítomnosti viděl Štoll znovuzískání národního sebevědomí, které 

mělo ochránit před rozkladností fatalismu, s nímž mnozí na novou situaci pohlíželi. 

Základ úspěšnosti nového státu spatřoval Štoll pod vlivem marxisticky ukotveného 

ekonomického determinismu především v hospodářské a surovinové soběstačnosti, na 

níž závisí i kulturní a duchovní vývoj národa. Práce a s ní spojené vytváření 

ekonomických hodnot má podle Štolla hluboký morální význam, neboť kultivace 

hospodářství vede také k upevňování „národního ducha“.
400

 Tento boj o hospodářskou 
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resuscitaci země po okleštění hranic je podle Štolla teprve na počátku, a proto svou 

studii především koncipoval jako „informativní přehled hospodářských změn a číslic 

(…) aby si čtenář mohl učinit představu obrysu poměru sil našeho nového 

národohospodářského ústrojí, aby se zbavil jak ilusí, tak i falešného pesimismu, aby 

nabyl přehled nových problémů a obtíží a mohl tím účinněji napomáhat v jejich 

překonávání a spolupracovat na přípravě šťastnější budoucnosti.“ 

Štoll se v rámci této drobné studie pokusil zmapovat hospodářskou situaci za druhé 

republiky a ve snaze o co nejpřesnější popis daného stavu se přitom hojně odvolával 

na statistické údaje. Jako hlavní surovinové obtíže nově ustavené republiky shledával 

Štoll kupříkladu výraznou ztrátu uhelných dolů, kdy navrhoval z hlediska energetické 

soběstačnosti nahradit ztracené zdroje výrobou energie vodní. Za další významnou 

strategickou surovinu považoval také železnou rudu, nacházející se uvnitř 

republikových hranic.
401

 Obdobně zde zkoumal hospodářské ztráty nové republiky 

v oblasti sklářského a textilního průmyslu, metalurgie, lesnictví, papírenství, lázeňství, 

či rostlinné a živočišné produkce. Zatímco v předmluvě ke knize si Štoll dovolil 

určitou patetičnost a z jeho textu lze vyčíst lehce útěšné podprahové poselství, celý 

následující text je potom statisticky chladný. Štollovi však nelze upřít preciznost 

a smysl pro detail, se kterým tuto práci nepochybně koncipoval. Studie by mohla být 

snad i podnětná pro historiky hospodářských dějin zabývající se právě tímto kritickým 

obdobím. Ačkoliv se také text na první pohled snad jeví spíše jako odosobněný popis 

stávající ekonomické situace, ze shromážděných údajů lze vyvodit, že Česko-

Slovenská republika je i přes všechny obtíže soběstačným průmyslovým státem 

a nemusí se tedy nikterak navracet k agrárním formám hospodaření. Z pozice 

nezávislého pozorovatele pak Ladislav Štoll ještě jednou vystoupil v samotném závěru 

knihy, kde se opět rozepsal o mravní a životní síle národa, rozrůstající se 

s hospodářskými úspěchy. A jistě mu nelze upřít i odvahu, jestliže ideu průmyslově 

soběstačného Česko-Slovenska postavil do kontrastu k nacistické tribalistické 

ideologii „krve a půdy“, spojujícího tříbení národního charakteru s obděláváním půdy 

jako udržováním starých etnických a kmenových vazeb. Jeho slovo směřovalo 

především proti domácím autorům, kteří mohli mít s tímto mystickým pojetím půdy 

cosi i vzdáleně společného. Lze se domnívat, že se jednalo o polemiku s ruralisty, či 

s jinými katolicky orientovanými autory. „Jenom vyslovený nepřítel národa může tuto 

mravní a kulturní odolnost národa podlamovat a oslabovat přenášením 

a naočkováním cizích ideologií. Tato mravní síla českého a slovenského národa, jeho 

dlouhými dějinami vypracované vědomí a kultura nemá také nic společného 

s importovanými cizími ideologiemi nenávistného nacionalismu, rasismu, národního 

egoismu, kterážto hesla, ať se to zdá jakkoliv paradoxní, vydávají konec konců český 
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národ na pospas germanizaci a vedou na konec ke ztrátě jeho hospodářské, politické 

a kulturní samostatnosti a svébytnosti“
402

 napsal Ladislav Štoll a na samotném konci 

optimisticky dodává: „Touha, přání, myšlenka v hlavách milionů představují fysickou 

moc, s níž musí počítat i protivník (…) Tak jako miliony českých a slovenských dělníků, 

rolníků, živnostníků a zaměstnanců nenáročně nastoupily k obraně republiky, tak 

budou nastupovat a rozhodovat i svou prací o osudu druhé republiky. Nic by však 

nemohlo tuto výstavbu druhé republiky ohrozit více, než řešení, které by tíhu situace 

přenášelo na tento lid.“
403

 Štoll tak projevil jistou statečnost v době, kdy politické 

a kulturní elity často razantně odmítaly předmnichovský politický systém a docházelo 

k procesu postupné fašizace státu.  

Jsem však přesvědčen, že tato drobná studie odráží postavení jeho i Komunistické 

strany v období druhé republiky. Ladislav Štoll se pravděpodobně domníval, že nově 

nastolená republika bude ještě po určitou delší dobu fungovat, podobně jako sousední 

autoritářské režimy v Polsku a Maďarsku. Podle mého soudu byl tehdy přesvědčen, že 

i Komunistická strana si může podržet vliv prostřednictvím bývalých příslušníků 

partaje, rozptýlených v Národní straně práce nebo mládežnických organizacích. 

Možnost pro uplatnění nezávislé politiky mu ovšem připadala zřejmá. 

Můžeme se domnívat, že během války se ilegálně pracujícím komunistům Ladislav 

Štoll nejspíše jevil jako spolehlivý muž, který po předpokládaném vítězství ve válce 

bude uchovávat jejich památku. O tom svědčí jak již zmíněné Fučíkovy zápisky 

v Reportáži, tak dopis Urxova syna, nacházející se ve Štollově pozůstalosti
404

. Na 

stranu druhou se Štoll přímé ilegální činnosti vyhýbal a ani oficiální komunistická 

historiografie mu v tomto směru zásluhy téměř nepřipisuje. Ve studii Aleny Hájkové 

o pražském komunistickém odboji se jeho jméno nevyskytuje ani ve jmenném 

rejstříku. Určitou výjimkou je tvrzení Jaroslavy Heřtové. Podle ní byl Štoll v kontaktu 

s I. ilegálním vedením strany, se kterým měl aktivně spolupracovat. Protože však, dle 

jejích slov, „doklady o jejím rozsahu a podrobnostech se pochopitelně 

nedochovaly“
405

, předpokládám, že vycházela především z ústního svědectví Štollovy 

rodiny či tehdy ještě poměrně hojného počtu pamětníků. Štollův byt potom líčí jako 

jedno z konspiračních středisek ilegálních schůzek komunistických odbojářů, kde 

platila pro případ nebezpečí velmi jasná pravidla.
406

 Svědectví, které zprostředkovala 

                                                           
402 Tamtéž, s. 121. 
403 Tamtéž, s. 122. 
404

Archiv Akademie věd, fond Ladislav Štoll (neuspořádáno,), materiály k popraveným členům KSČ za druhé 
světové války. 39). 
405Jaroslava HEŘTOVÁ, Ladislav Štoll, Praha, s. 54. 
406 Tamtéž, s. 54: „Štoll byl ve spojení s I. ilegálním vedením KSČ, lze předpokládat, že se podílel na jeho formách 
činnosti, která spočívala především v organizování odboje proti nacistickým okupantům, ve vydávání 
a rozšiřování ilegálních tiskovin, vyzývajících k odporu a posilujících národní sebevědomí a odhodlání 
a v zajišťování potřebných podmínek pro ilegální práci. (…) Už po Mnichově se stýkal ve svém bytě s Eduardem 
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Jaroslava Heřtová, určitě nelze jednoznačně popřít, na stranu druhou lze předpokládat, 

že výraznější Štollovy zásluhy by musely být vyzdvihovány přímo v poválečném 

i pozdějším období. Tak tomu ovšem nebylo a Štollova činnost za druhé světové války 

byla v oficiálních textech vždy spíše přecházena. Při hodnocení Štollovy pozice je 

podle mého soudu mnohem pravděpodobnější, že jeho pasivní role byla zcela 

záměrná, že byl „mužem určeným k přežití“ (například publicista Jan Sedmidubský jej 

v rozhovoru s historikem Eduardem Burgetem na rozhlasové stanici Vltava v pořadu 

Portréty označil za „odbojáře druhé, nebo třetí kategorie“
407

). V době, kdy byl 

trojkový systém komunistického odboje rozrušován rozsáhlou sítí německých agentů, 

těšil se Štoll mezi funkcionáři ilegální strany značné důvěře. Jeho jednoduchou 

strategií přežívání byla přitom snaha na sebe zbytečně neupozorňovat. Přitom se do 

pozornosti německé policie mohl dostat velice snadno, především díky své politické 

a publicistické činnosti ve třicátých letech. Ivan Štoll mi v rozhovoru naznačil, že 

policejní spisy týkající se jeho otce mohly být na počátku války zničeny. S touto tezí 

přichází rovněž Jaroslava Heřtová, když uvádí, že Štollovi se podařilo uniknout díky 

jeho spolužákovi z turnovské reálky, úředníkovi na policejním ředitelství Josefu 

Vodvárkovi, „který zařídil, aby se Štollovy materiály z pražského ředitelství nedostaly 

do rukou gestapa. Tak se nacisté nikdy nedozvěděli o jeho předválečné stranické práci, 

o tom, že byl v Sovětském svazu a že se tam narodil jeho syn.“
408

 Štollovo angažmá by 

se však při detailnějším rozboru komunistické publicistiky v předválečné republice 

podle mého soudu zjistit dalo, a tak se spíše domnívám, že ze strany protektorátních 

orgánů spíše neexistoval přímý zájem na Štollově zatčení. Přesto nad ním hrozba 

zatčení po celou dobu války visela.  

V období války publikoval Ladislav Štoll z pochopitelných důvodů jen velmi skromně 

a zaměřoval se především na činnost ediční. Podílel se přitom na vydávání české 

i překladů zahraniční beletrie v edici Lidová knihovna, přičemž některá díla 

doprovodil také doslovem. V této řadě vyšel kupříkladu román Doris Leslieové Chuť 

i vůně, byla vydána Diderotova díla Synovec Rameauův a Herecký paradox, 

Eckermannovy Hovory s Goethem, Lessingovy Hamburské dramaturgie, předmluvu 

napsal Štoll k Tillerovu humoristickému románu Můj strýc Benjamin a ke knihám 

dvou českých autorů, Pacltovým Cestám po Austrálii a Táborského Poutníkovi.
409

 

Podle Gusty Fučíkové převzal Ladislav Štoll vydávání této edice po zatčení Pavla 

Prokopa v roce 1939, společně s manželkou uvězněného nakladatele Jarmilou. 

                                                                                                                                                                                     
Urxem (…) a s redaktory Rudého práva Janem Krejčím a Václavem Křenem (…) (Štollovi - pozn. autora) bydleli 
tehdy v domě U Zaradičků u Trojského mostu a jejich byt v prvním poschodí dost často místem schůzek (…) 
Smluveným znamením pro návštěvy byl oranžový polštář v okně: signalizoval „vzduch není čistý“. 
407

 Rozhlasový pořad Portréty 30. 12. 2006, dostupné z archivu vysílání 
http://prehravac.rozhlas.cz/audio/485708, dne 30. 12. 2006. 
408Jaroslava HEŘTOVÁ, Ladislav Štoll, Praha, s. 51. 
409 Tamtéž, s. 52. 

http://prehravac.rozhlas.cz/audio/485708
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Redakční práce byla podle ní „za vlády nacistů (…) neobyčejně ztížena, neboť se pro 

edici vybíraly stejně jako za první republiky jedině pokrokové knihy, ale nesmělo jim 

hrozit, že je nacistická cenzura zakáže a zmaří tím práci překladatelů a zároveň 

i ohrozí existenci Prokopova nakladatelství.“
410

 Nutno podotknout, že při vědomí 

veškerých rizik zveřejňoval tehdy Štoll své doslovy a předmluvy anonymně. Ani tady 

ale Štoll nemohl zapřít svůj rukopis. Kupříkladu na Claudu Tillerovi ocenil především 

jeho plebejský původ, který mu umožňoval empatii s širokými lidovými vrstvami 

v období bouřlivých proměn industriální společnosti i užívání humoru jako nástroje 

společenské kritiky.
411

 Podobně ocenil i spisovatelku Doris Leslieovou, které se podle 

něho podařilo v románu Chuť a vůně vystihnout „přírodopis třech pokolení anglické 

společnosti s realismem neobyčejně pozorného a talentovaného postřehu a velkého 

citového fondu“.
412

 Román Leslieové podle Štolla dokázal dobře zprostředkovat 

proměny dobové mentality od sedmdesátých let 19. století až do vypuknutí první 

světové války, přičemž ji díky vhledu do otázek „řešení bolestí duše a moderního 

člověka“ zařadil po boku autorů, jako byli Henrik Ibsen, Émile Zola nebo August 

Strindberg
413

. Dlužno podotknout, že na grafické úpravě českého překladu této knihy 

se podílel i Štollův ideový protichůdce z generačních meziválečných diskusí Jindřich 

Štyrský. Ladislav Štoll také napsal poměrně rozsáhlou předmluvu k australskému 

cestopisu českého dělníka Čeňka Paclta.
414

 Paclt je Štollovi příkladem čestného 

a spravedlivého češství, kterého do exotických krajů nelákají blouznivecké romantické 

vize, nýbrž skutečná snaha a ochota poznat životní podmínky a sociální prostředí 

v exotických zemích. Jeho cestování však sebou nese také patos politického exilu, 

poněvadž „v této době byl Paclt vlastně nucen žíti v Africe, neboť hrdost na jeho 

husitský rodokmen díky kterémusi udavači mu vynesla nemilost rakouské vlády, takže 

musel pykat útěkem z vlasti, kterou opustil navždy“.
415

 Stejně tak se projevila ze 

Štollovy předmluvy náklonnost k Pacltovu antirasistickému a antikolonialistickému 

postoji, kdy ocenil, že autor je „hrdý především na to, že si získává důvěru 

australských a jihoafrických Kafrů, že není jimi považován za nositele civilizace.“
416

 

Vydávání cestopisné literatury navíc souznělo s probuzeným českým vlastenectvím 

                                                           
410

 Gusta FUČÍKOVÁ, Vzpomínky na Julia Fučíka, Praha, Svoboda, 1973, s. 89. 
411

 Claude TILLER, Můj strýc Benjamin, Nakladatelství Pavel Prokop, Praha, 1940, úvod Ladislava ŠTOLLA, s. 5-7: 
„Je to kniha plebejského pozemšťana, duchovně spřízněného s Diderotem. Vážíme si na ní oné plebejské hrdosti 
a vzácného, společensky kritizujícího humoru, který v pozdější literatuře buď rozbředl, klesnuv do nižších 
ideových poloh, nebo byl vystřídán individualistickou ironií. 
412

 Doris LESLIEOVÁ, Chuť i vůně, Nakladatelství Pavel Prokop, Praha, 1939, doslov Ladislava ŠTOLLA, s. 368-369. 
413

 Tamtéž, s. 369. 
414

 Čeněk PACLT, Cesty po Austrálii, Nakladatelství Pavel Prokop, Praha 1939. 
415

 Tamtéž, s. 12. 
416

 Tamtéž, s. 13. 
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a oblibou vyprávění o poutích do ciziny, kde se projevuje bohatství a přínosnost české 

kultury.
417

 

 Posledním příspěvkem tohoto druhu pak byl Štollův úvod ke knize Františka 

Táborského-Ignota Poutník. Román mého života, vydaný roku 1943, kde svoji 

předmluvu podepsal Štoll pod šifrou Vydavatel.
418

 Táborského útlá kniha je v podstatě 

špalíčkem veršů, pojednávajících o jeho cestách a bloudění fyzickém i duchovním, 

často se v ní objevují i různé náboženské obrazy. Tato kniha byla přitom poprvé 

vydána před první světovou válkou v roce 1913 a podle Štolla dokázala zachytit 

„myšlenkové a citové rozpoložení českého básníka ve chvíli, kdy procházel hlučnou 

křižovatkou krise evropského myšlení a cítění na rozhraní dvou našich věků a který si 

své lidské a myslitelské otázky dovedl řešit po svém pravdivěji a trvaleji, než mnozí 

věhlasní, kteří žili s ním“.
419

 Ačkoliv tuto dobu nazývá Štoll individualistickou, 

solipsistickou a subjektivistickou a v Táborského díle si nejvíce cenil soudržnosti 

a bratrství, domnívám se, že to byl také jeho vlastní pocit všeobecné krize ve válečné 

době, který nakladatele k vydání tohoto díla přivedl. Tady je potřeba ocenit, že 

Prokopovo nakladatelství uvádělo v těchto časech do povědomí často autory méně 

známé, i když kvalitní a otevíralo tak čtenářům nové obzory. 

Z této doby zaznamenala také Gusta Fučíková příhodu, jak její manžel Julius objevil 

za války v jednom pražském antikvariátu německy psanou teatrologickou studii Karla 

Sabiny, vydanou pod alonymem Leo Blass. Fučík měl přijít ke Štollovi s nabídkou 

jejího překladu a vydání v edici Lidové knihovny. Ze strany Prokopova nakladatelství 

však dlouho nepřicházela odezva a Fučík nabídl překlad Sabinovy práce nakladatelství 

Čin. Když se o tom Štoll dozvěděl, přemluvil nakonec Fučíka k vytvoření překladu pro 

Lidovou knihovnu. Ačkoliv pak byla z finančních důvodů edice Lidové knihovny 

zaměřena primárně na překladovou literaturu, navrhoval Fučík Štollovi vydávání 

Šaldových spisů, aby se zabránilo údajné katolické dezinterpretaci Šaldova odkazu.
420

 

V počátcích války se tedy Štoll věnoval převážně redaktorské práci a činnosti ediční, 

sporadicky však také publikoval v ilegálním tisku. V Rudém právu, kde byla na 

počátku května 1940 anonymně uveřejněna jeho báseň 1. 5. 1940, odkazující na dílo 

K. H. Máchy, z jejíhož přímočarého textu je cítit jistá dávka odhodlání.
421

 Štoll se tak 

po dlouhé době vrátil ke svému ranému veršotepectví. 
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 K tomuto žánru patří například i Bassův román Cirkus Humberto, nebo Kožíkův Poslední z pierotů, viz 
František ČERVINKA, Česká kultura a okupace, , Praha, 2002, s. 70. 
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 František Táborský-Ignotus, Poutník. Román mého života, Nakladatelství Pavel Prokop, Praha, 1943. 
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420

 Tamtéž, s. 88-97. 
421Ladislav ŠTOLL, 1. V. 1940. In: Rudé právo, květen 1940: „Buď pozdraven drsný máji / nejkrásnější barvo 
pivoněk a máku / kráčejte spanilé kolony / dnes bez odznaku / kráčej bojovníku/s pomněnkovými vráskami v líci 
/ božským humorem pod čepicí / a slavným odhodláním svých atletických dlaní / převrátit každý drn / a každou 
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Osudová smyčka se však Ladislavu Štollovi mohla stahovat kolem krku několikrát. 

Mezi popravenými aktivisty I. ilegálního vedení byli lidé, s nimiž se znal velmi dobře 

a jejichž kontakty mohlo gestapo odhalit. Podle Heřtové se tak stalo i díky tomu, že 

zatčení komunističtí intelektuálové „o Štollovi mlčeli nebo ho líčili jako vědce 

zabraného do literatury a nezajímajícího se o politiku“
422

. Protože však nemáme 

výslechové protokoly k dispozici, důkladné vysvětlení této záležitosti neznáme 

a nejspíše znát nebudeme. Podle Heřtové i po rozbití I. ilegálního vedení KSČ Štoll 

znovu navázal spojení s Juliem Fučíkem, se kterým měl při bytových návštěvách 

projednávat plány na ilegální vydávání Tvorby.
423

 Stejně tak měl v roce 1943 začít 

spolupráci s levicovým legionářským spisovatelem Jaroslavem Kratochvílem. O ní se 

kromě Heřtové zmiňuje i Kratochvílův životopisec, literární historik Radko Pinz. 

Podle něho patřil Kratochvíl za války do skupiny blízkých Fučíkových přátel 

a v odbojovém hnutí měl mít na starosti obstarávání informačního a propagačního 

materiálu. V rámci své činnosti v nakladatelství Čin prý měl pod záminkou redakční 

práce zadávat překlady těchto materiálů právě Štollovi a Fučíkovi.
424

 Problémem však 

nepochybně zůstává hodnověrnost těchto svědectví, kdy se nám z pochopitelných 

důvodů soudobé písemné prameny nedochovaly. V Kratochvílově osobním fondu, 

uloženém v Památníku národního písemnictví, se však bohužel žádné dokumenty 

týkající se Štollovy osobnosti nezachovaly.
425 

 

Ve dvou případech se Ladislav Štoll pravděpodobně dostal do smrtelného nebezpečí. 

Oba jsou však zaneseny mnoha hypotézami, spekulacemi a nejasnostmi. První případ 

líčí ve své monografii Jaroslava Heřtová a vyprávěl mi o něm i Ivan Štoll. Týkal se 

návštěvy komunistického odbojáře, parašutisty Rudolfa Vetišky ve Štollově bytě 

v roce 1943. Ten prý tehdy Štolla navštívil společně s dalším výsadkářem, 

předválečným stranickým funkcionářem Antonínem Vohradníkem a měl s ním chtít 

projednávat konspirační záležitosti. Podle líčení Jaroslavy Heřtové však Štoll 

„k Vohradníkovi neměl důvěru pro jeho osobní vlastnosti a násilnickou povahu. Využil 

proto krátké Vohradníkovy nepřítomnost a domluvil se na spolupráci jen s Vetiškou. 

Před Vohradníkem oznámil, že s nimi nechce jednat“. Tuto scénu mi rovněž lapidárně 

vylíčil Ivan Štoll. Hovořil o svém otci jako o vynikajícím „psychologovi“, který při 

rozhovoru s Vohradníkem vytušil nebezpečí a oba muže rychle vyprovodil z bytu ven. 

                                                                                                                                                                                     
dlaždici / evropské země jarní / cesta už není daleká / je šťastné dovolání /“ Tuto báseň snad lze chápat na jedné 
straně jako poctu K. H. Máchovi, jehož status „národního básníka“ se za války ještě upevnil, či na straně druhé 
jako pokus o prolomení máchovského pesimismu a vytvoření pozitivní analogie k temným „máchovským 
tendencím“. 
422 Jaroslava HEŘTOVÁ, Ladislav Štoll, Praha, s. 57. 
423 Tamtéž, s. 57. 
424

 Radko PINZ, Cesta Jaroslava Kratochvíla, Nakladatelství politické literatury, Praha, 1964, s. 266. 
425LA PNP, fond Jaroslav Kratochvíl. 
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Jak se zdá, intuice v tomto případě Ladislava Štolla nezklamala. V roce 1944 byly již 

ilegální komunistické sítě zcela protkány činností konfidentů. Rudolf Vetiška byl 

v červenci tohoto roku při nastupování do tramvaje v Praze zatčen, o několik týdnů 

později jsou zatčeni i mnozí jeho spolupracovníci. Brzy poté následoval zmíněný 

Štollův výslech na gestapu. Můžeme se domnívat, že tyto represálie mohly být 

vyvolány na základě Vohradníkova udavačství. Samotný Vohradník patřil stejně jako 

Vetiška do skupiny parašutistů vyslaných z Moskvy na protektorátní území v květnu 

roku 1943, přičemž činnost této skupiny byla už od počátku sledována gestapem a do 

této sítě brzy proniknul i nacistický konfident Jaroslav Fiala. Došlo pak k zatýkání 

jejích členů i jejich spolupracovníků z domácího komunistického odboje, spojených 

často s funkcionářstvím v obchodním družstvu Včela.
426

 V říjnu roku 1943 pak byl 

gestapem zatčen také Antonín Vohradník. Poté nejspíše došlo k navázání jeho 

spolupráce s gestapem, ačkoliv mohl být členem konfidentské sítě již předtím 

(můžeme připomenout náhlé zatčení Františka Maříka měsíc po schůzce 

s Vohradníkem v roce 1943). Lze tedy spekulovat, že si Ladislav Štoll v kritických 

chvílích mohl zachránit život díky obezřetnosti, kterou při setkání s Vohradníkem 

osobně projevil.
427

 Antonín Vohradník později tuto příhodu zmínil i během svého 

poválečného soudu. Podle vlastních slov se měl stát konfidentem gestapa 

nedobrovolně až později a Štoll měl patřit mezi první lidi, s nimiž se společně 

s Vetiškou měl pokusit o navázání kontaktu. Ve své výpovědi (která je doznáním viny 

a zároveň apologií vlastního chování) líčí „Štola“
428

 jako nedůvěřivého a vystrašeného 

muže. Vohradník uvedl, že jej s Vetiškou „prosili o byt, ale přesto, že několik dní 

k němu chodil s. Vetiška, nepomohl nám, naopak odmítl a radil, abychom s ÚV KSČ 

vůbec nic společného neměli, že tam sedí gestapák, že všechno se provalí do ústředí. 

Štol nepomohl.“
429

 Podle Vohradníka gestapo o schůzce u Štolla vědělo a vyptávalo se 

jej na něj při výslechu v roce 1943. Tehdy měl Vohradník uvést, že „u Štola jsme se 

ptali, zda má nějaký styk se stranou a protože jsme mu byli nápadní, vyhodil nás 

z bytu“.
430

 Podle Vohradníka dokonce gestapo vědělo o celé schůzce přímo od 

Štolla.
431

  

O tom, že ani Ladislavu Štollovi se výslechy na gestapu nevyhýbaly, mi vyprávěl 

v osobním rozhovoru jeho syn Ivan.
432

 Ten mluvil o domovní prohlídce, kterou ve 

Štollově bytě provádělo gestapo na konci války. Při prohlížení Štollovy knihovny je 
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prý podle Ivanových slov zaujal přebal Štollova Člověka v aeroplánu, na němž se 

nacházela ilustrace německého messerschmittu. Ivan Štoll hovořil i o celonočním 

výslechu svého otce na gestapu ke konci války, který měl být veden proslulým 

komisařem Böhmem a ze kterého se vrátil až pozdě k ránu. Ve vypjaté situaci však 

Ladislav Štoll o průběhu svého výslechu nevyprávěl. Tuto příhodu popsal Ivan Štoll 

sugestivní formou také ve svých memoárech. Zmínil také situaci, kdy měl být Ladislav 

Štoll u výslechu na gestapu konfrontován přímo s výpovědí zatčeného Rudolfa 

Vetišky: „Zatímco při výslechu táta tvrdil, že si na tuto návštěvu nevzpomíná, byl ke 

konfrontaci přiveden Vetiška. Zároveň tátovi ukázali protokol, kde se pravilo „dne … 

jsme navštívili Ladislava Štolla v jeho bytě…“ Text byl dále zakryt a dole byly podpisy 

Vetiška, Vohradník. V tu chvíli Vetiška udělal gesto – zajel si rukou za límec a lehce 

vykopl nohu. Táta si domyslel – vzal za límec a vyhodil. Pak připustil, že si takovou 

návštěvu matně vybavuje, ale že žádnou spolupráci nenavazoval a návštěvu z bytu 

vyhodil. Následovala další otázka: Co jste jim potom řekl? To si ovšem táta 

vzpomenout nemohl, protože nevěděl, co Vetiška a Vohradník v protokolu uvedli. Ti, 

aby mu pomohli, si vymysleli, že mu je rodina tisíckrát milejší než celá partaj. Kdyby 

to řekl, souhlasilo by to s protokolem, ovšem po válce mu to bylo přičteno k tíži.“
433

 

Také v roce 1959 přinesl na stránkách Literárních novin tehdejší ministr informací 

Václav Kopecký svědectví, podle něhož se Ladislav Štoll stýkal ve válečných letech 

na Zbraslavi s Vladislavem Vančurou, kdy spolu měli údajně připravovat vydání 

nového socialistického encyklopedického slovníku.
 434

 Na tuto návštěvu vzpomínal 

jako na jeden ze svých silných dětských zážitků také Ivan Štoll, který však podle 

vlastních slov nesměl kvůli bezpečnosti na vlastní oči Vančuru spatřit.
435

 

Podobně nebezpečná situace, kdy stál Ladislav Štoll velmi blízko smrti, se potom 

odehrála v samotném závěru války, krátce po vypuknutí Pražského povstání. V noci ze 

7. na 8. května se měl Štoll nacházet v Lidovém domě, kde se svými spolupracovníky 

připravoval první legální vydání Rudého práva po očekávaném osvobození. V napjaté 

situaci však dovnitř pronikla skupina příslušníků SS, která vyvlekla přítomné 

osazenstvo na Masarykovo nádraží, buď se záměrem jejich fyzické likvidace, nebo 

jejich využití v postavení rukojmích. Podle Heřtové tehdy krveprolití těsně zabránilo 

vyjednávání České národní rady s německým velitelstvím.
436

 Ladislav Štoll tento 

příběh popsal poměrně barvitě ve svých připravovaných memoárech „…v noci ze 

7. května na 8. květen časně v ranních hodinách vnikla do podzemí Lidového domu 

skupina esesáků, zajala všechny osoby v podzemí a vyvedla nás s rukama vztyčenýma 

                                                           
433

 Ivan ŠTOLL, Paměti (kapitola o rodičích), nevydáno. 
434

 Václav KOPECKÝ, Umělec revolucionář, Literární noviny 8/1959, číslo 41, s. 3. 
435

 Ivan ŠTOLL, Paměti (kapitola o rodičích), nevydáno. 
436

 Jaroslava HEŘTOVÁ, Ladislav Štoll, Praha, s.59. 



124 

 

nad hlavou na perón Masarykova nádraží. Vzpomínám, jak hitlerovští vojáci nás 

ohmatávali, nemáme-li u sebe zbraně, jak nám přitom snímali ze zápěstí náruční 

hodinky, patrně proto, aby je nemuseli snímat z rukou mrtvých (…) Dívajíce se po 

očku doprava, pod oblouk viaduktu směrem k divadelní budově Varieté, uviděli jsme 

kráčet vojenským krokem dva protektorátní policisty s bílými praporci nad hlavami, 

kráčejícími vojenským krokem k naší zajatecké skupině. Německý hauptman jim vyšel 

vstříc a vešel společně s nimi opět do budovy kasáren. Tentokrát po dlouhém 

vyjednávání s německým velitelem jsme už jasně tušili, že se jedná o nás. Konečně 

strážníci s bílými praporci vyšli z vrat kasáren, s nimi i německý velitel, který se 

přiblížil k naší zajatecké skupině zezadu, a zařval na nás: „Abtreten!“
437

 Jak ovšem 

ukáži v závěru kapitoly, nad Štollovou osobní účastí u této událost zůstává viset 

otazník. 

Jestliže se Ladislavu Štollovi podařilo během nacistické nadvlády přežít, vedl k tomu 

kromě jeho nesporné opatrnosti i řetězec nejrůznějších náhod. Komunistická strana 

Československa však byla během války výrazně zdecimována. V době heydrichiády se 

oběťmi nacistických perzekucí stávali začasté intelektuálové a řada z nich pocházela 

z komunistických řad. Domnívám se, že v přítomné paměti většiny lidí zůstává 

uchována především osobnost Vladislava Vančury, méně často připomínka Julia 

Fučíka. Právě zmíněné Fučíkovo ocenění Ladislava Štolla jako „věrného kamaráda“ 

z jeho posledních zápisků přidělilo po válce Ladislavu Štollovi novou roli strážce 

a ochránce Fučíkova mučednického kultu, který patřil k emblematickým znakům 

nadcházející éry.
438

 K této Štollově poválečné roli jistě přispěla i Gusta Fučíková, 

která jej později opětovně ve svých pamětech označila za blízkého rodinného přítele, 

který jí poskytl útěchu v kritických chvílích po Fučíkově smrti. Domnívám se, že 

Štollovi samotnému přišla tato forma Fučíkova druhého života velmi vhod, neboť 

dobře sloužila k projekci odhodlaného, angažovaného a nebojácného mládí do vize 

vytváření nového světa. Zároveň se však stal spolutvůrcem podivného profánního 

kultu se sakrálními prvky, který byl později mnohokrát zesměšňován. To však podle 

mého soudu nemění nic na velikosti Fučíkova hrdinství, ani na velikosti hrdinství jeho 

ostatních spolubojovníků, kteří se na protinacistickém odboji podíleli. Brilantně to 

vystihuje scéna z Kunderova Žertu, v níž se před vedením fakulty zpovídá ze svého 

„žertovného“ dopisu Ludvík Jahn. Když dostane Ludvík Jahn příležitost k sebekritice 

po Zemánkově komparaci Fučíkovy Reportáže a jeho dopisu, zvolí nakonec v zoufalé 

situaci cestu odporu. Tato scéna je zvláště zajímavá u Kundery jako u autora, jemuž je 

někdy vytýkán údajný stalinismus v jeho raných sbírkách padesátých let, kdy také 

v duchu oficiálního kultu vytvořil Poému o Juliu Fučíkovi. Jestliže je Kunderovi občas 
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předhazován nedostatek sebereflexe
439

, pak se jí v tomto jeho románu dostává 

vrchovatou měrou. Závěrečná Jahnova řeč je však pouze rozloučením 

s „mramorovým“ Fučíkovým kultem, nikoliv s odbojovým hrdinstvím jako takovým. 

Na otázku, co by řekli popravení soudruzi jeho žertovné pohlednici, tak nakonec 

odpovídá: „Ti stáli mezi životem a smrtí. Ti určitě nebyli malicherní. Kdyby četli mou 

pohlednici, možná by se jí i zasmáli.“
440

 

Nutno však podotknout, že i Štollovo chování během války, jeho úniky spárům 

nacistických orgánů a otazníky kolem válečných osudů Reportáže se stávaly 

předmětem nejrůznějších dohadů a fám. Ve své vzpomínkové knize Nezval, Seifert a ti 

druzí (která je však soustavou více, či méně uvěřitelných, leč těžko ověřitelných 

historek a příběhů známých českých literátů) vzpomíná básník a publicista Vlastimil 

Maršíček na rozhovor s Jarmilou Glazarovou, kdy se řeč stočila právě na jejího 

bývalého přítele z dětství: „(Glazarová – pozn. autora) často vyprávěla o svých 

někdejších přátelích, které měla prokouknuté naveskrz. Tak nám například jednou 

vykládala v autě (…) o Ladislavu Štollovi (…) Charakterizovala ho jako velkého 

„poseru“, jakým byl už od mládí – a když užila takového pregnantního slova, to už 

muselo sedět jako nejvýstižnější. Já si současně vzpomněl na to, jak mi Jiří Síla, 

předválečný redaktor Rudého práva a poválečný šéfredaktor Práce vyprávěl o tom, jak 

jediný Štoll z přeživších starých kádrů se za květnového povstání nedostavil k přípravě 

prvního poválečného vydání RP, protože se v Praze ještě střílelo a on se zřejmě bál 

riskovat cestu… Slovo dalo slovo až řeč přešla na Fučíkovu Reportáž, psanou na 

oprátce, do jejíchž osudů byl prý zapleten i Štoll s božskou Gustou … Z debaty 

vyplynulo, že nikdo, alespoň nikdo z kruhu literárních znalců, rukopis Reportáže nikdy 

neviděl, což zavdávalo příčinu k podezření, že si v tomto případě Gustina se Štollovou 

pomocí zaúřadovala (…) Takže: vše podávám, jak jsem cestou do Opavy koupil. Proto 

jen reprodukuji to, co se říkalo dále: jestli to nebyla Štollova úlitba bohům za nějaké 

okupační hříchy? A co jeho proslulé služby ve jménu socialistického realismu? 

Odpovědět na tyto otázky není v mých silách ani možnostech. Takže ani mně, stejně 

jako jiným, nezbývá, než se jen ptát: za co tedy dostal Štoll titul akademika, když neměl 

vysokoškolské vzdělání? Je chybovati lidské?“
441

. 

Přestože není tato vzpomínka datována, může nás napadnout, že vyprávění Glazarové, 

které ani nemuselo zaznít v podobě, reprodukované Maršíčkem, mohlo být ovlivněno 

její rozepří se Štollem po okupaci roku 1968, v textu se ostatně mluví o Štollovi jako 
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jednom z jejích někdejších přátel. Zarazí nás však jistě nesrovnalost Maršíčkovy 

výpovědi s oficiálními štollovskými biografiemi, v nichž naopak Štoll vystupoval jako 

potenciální oběť květnových událostí, právě při práci na vydání prvního legálního 

výtisku Rudého práva. Dlužno podotknout, že Štollovo jméno se v poválečných 

vydáních Rudého práva poprvé objevilo až 17. května, kdy na jeho stránkách složil 

poctu válku přeživšímu S. K. Neumannovi.
442

 První poválečné vydání novin bylo 

velmi stručné a nesené euforií z konce války, přičemž jednotlivé články nebyly ani 

signovány. Přesné složení poválečné redakce tak nelze zcela přesvědčivě dopátrat. 

Zmíněný Jiří Síla ostatně podal o dramatickém průběhu vydávání prvního legálního 

čísla Rudého práva v roce 1945 svědectví v jednom z jeho červnových čísel.
443

 Situaci, 

kdy 8. května pronikla skupina nacistických vojáků do sídla redakce v Lidovém domě, 

pak vylíčil velice dramaticky
444

, o Štollovi se zde však výslovně nehovoří a z okruhu 

redakce zmínil Síla kromě sebe pouze Josefa Rybáka a „sociálnědemokratické 

soudruhy“. Ve dnech, kdy psal tuto vzpomínku, měl přitom květnové události ještě ve 

velmi čerstvé paměti. Štollovým současníkům se snad mohlo jevit jako podezřelé také 

jeho „proplutí“ gestapáckým výslechem i skutečnost, že se téměř vyhnul jakémukoliv 

pronásledování. V případě Maršíčkovy výpovědi se navíc mohlo jednat spíše o 

projevení osobní averze vůči Štollovi. Jeho vzpomínky mají ostatně spíše bulvární 

charakter a nelze je považovat za příliš seriózní pramen. Podobně spekulativní 

charakter má domněnka někdejšího důstojníka československé kontrarozvědky 

Františka Augusta o tom, že Štoll byl skutečným autorem Reportáže.
445

 V této 

tendenčně postavené monografii naznačuje autor úzké vazby gestapa a německých 

tajných služeb na KSČ, kdy mělo podle jeho závěru dojít k rozkrytí komunistické sítě 

na základě policejních kartoték. Tato tvrzení nezbývá než označit za neprůkazná. 

Co se týká publikační činnosti, v první polovině pětačtyřicátého roku ještě Ladislav 

Štoll do Rudého práva téměř nepřispíval. Když se po dlouhé šestileté odmlce znovu 

objevily na jeho stránkách Štollovy texty, ústředním tématem se stal partyzánský 

odboj v Železných horách. Ještě v témže roce vydal Štoll z těchto příspěvků útlou 

knihu Partyzáni v Železných horách.
446

 Tuto knihu sepsal na základě soudobých 
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vzpomínek textilního dělníka a komunistického odbojáře Miroslava Tůmy, který se 

měl jako člen partyzánské brigády Mistra Jana Husa probojovat přes Slovensko 

a Zakarpatskou Ukrajinu do Sovětského svazu. Kniha je psána v ich-formě jako 

Tůmovo vyprávění, které však Ladislav Štoll, podepsaný jako autor, redaktorsky 

upravil. Ověřit pravdivost tohoto líčení by dnes bylo jistě velmi obtížné. Můžeme 

konstatovat, že se zde autoři drží zaváděného schématu hrdinného a obětavého boje 

s německou mocí, podporovaného ze strany civilního obyvatelstva. Soudobé politické 

poptávce jistě odpovídalo i vylíčení charakteru nepřátel této skupiny, mezi něž prý 

náleželi sudetští Němci a také vlasovci, představení coby „demoralizovaná individua 

ruské národnosti.“
447

 Tůmu si však Štoll vybral také proto, aby jej mohl popsat jako 

ztělesnění „nového člověka“ a oddaného komunisty, jehož pevný charakter je zároveň 

zhmotněním odvážného ducha nastupující generace, formované v klíčových letech 

dospívání válečnými zážitky.
448

 

Také ve Štollově osobním fondu se nachází složka, shromažďující rukopisy krátkých 

textů (psaných pro Rudé právo), týkajících se popravených komunistů z odboje, 

mapujících především jejich odbojovou účast a obsahující rovněž jejich fotografie.
449

 

Štoll zde vzpomíná kupříkladu na bývalého politického funkcionáře Bohumila 

Pokorného, pracovníka brněnského Komsomolu Ervína Kubíčka, novináře Eduarda 

Urxe a Jana Peštulku nebo známého sportovce Evžena Rošického a mnohé další. 

Stejně tak zde Štoll shromáždil výstřižky z novin, připomínající památku Ivana 

Sekaniny. V tomto fondu jsem také objevil torzo Štollova vzpomínkového textu právě 

o Ivanu Sekaninovi, vzpomíná na něj jako na dobrého organizátora „mladých 

revolučních umělců“ na Levé frontě, Wolkerova přítele a obdivovatele Nezvalovy 

poezie, který mu prý pomáhal při rozpuštění Surrealistické skupiny v roce 1938, 

v „boji proti trockistickým tendencím“.
450

 Našel jsem zde však i Štollem ručně 

přepsanou báseň Jaroslava Noska k prvnímu poválečnému vydání Tvorby 

zaznamenávající zároveň spontánně v červnu 1945 silné dojmy ze skončené války. 

Báseň Nezapomenem, která byla jistě Štollovi velmi blízká, je spojením uvítání 

příchodu Rudé armády se vzpomínkou na zavražděné komunisty z redakce 

předválečné Tvorby: „Fučíku, Krejčí, Konrade / zas vyšla Tvorba / Ideály na špičkách 

bodáků / Rudoarmějců – vojáků komunismu / Psali Vám slavnou tryznu / Za vaše 

věrná srdce z ocele / Kultura byla zabita / vy její světlonoši jste nezradili / Tož vás 

umlátili / Za každou řádku rána / honorář pro pravdu světa/na oltář smrti hlavu dali / 
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Jiskry z vás se vyňali / Julie, Jene, Kurte / Rudým, Rudým plamenem vyšla Tvorba / 

Nezapomenem.“
451

 

Těžkou osobní ztrátou byla pro Štolla nepochybně i poprava nakladatele Pavla 

Prokopa, který vydával na konci dvacátých let jeho prvotiny a byl rovněž jeho blízkým 

rodinným přítelem. Prokopovi pak také brzy po válce věnoval krátkou vzpomínkovou 

brožuru. Psal o něm s úctou jako o výjimečném nakladateli, jemuž se jednalo 

o nezištné šíření socialistických myšlenek, čímž se prý odlišoval od většiny ostatních 

nakladatelů, sledujících podle Štolla pouze své soukromé zisky.
452

 Je přitom jistě 

pravda, že Prokopova nakladatelská činnost v meziválečném období a zvláště za války 

měla nonkonformní ráz a že s jeho nakladatelstvím spolupracovaly i renomované 

kritické osobnosti jako Zdeněk Nejedlý nebo Bedřich Václavek. Dramatické situace 

nastávaly v době války, kdy se, jak jsme již zmínili, Štollova spolupráce 

s Prokopovým nakladatelstvím ještě více prohloubila. Ve své brožuře Štoll kupříkladu 

vylíčil, jakým způsobem probíhala v Prokopově nakladatelství distribuce knih 

v protektorátní době: „Když např. vyšla krásná, upravená knížka Marxova 

korespondence s přáteli, musel Pavel Prokop navádět všechny své přátele a známé, 

aby se u knihkupců po knížce doptávali a projevovali podiv nad tím, že knihu nemají 

na skladě. Stávalo se v mnoha případech, že knihkupce po roce komisního skladování 

vracel nakladateli zásilku v původním balení, ani ho po celý rok nenapadlo, aby se 

podíval, co obsahuje zásilka z nakladatelství Prokopova jména. Chtěl-li Prokop knihu 

prodat, musel ji posílat na adresy přímých odběratelů na ukázku. Často se stávalo, že 

se po několikerém putování za čtenářem vracela kniha zpět zlámána a zničena…“
453

  

Válečné události vytvořily významný přeryv v životě společnosti a jednalo se ve 

Štollově životě o období, kdy mohl být kvůli jeho politické angažovanosti ohrožen i 

jeho život. Válečné intermezzo z jedné strany obnažilo chování a charakterové 

vlastnosti jednotlivých členů, na straně druhé vysoký počet obětí z řad komunistické 

inteligence, válečné zásluhy Rudé armády i německá antibolševická propaganda už 

během války přispívaly k sympatiím a afinitě obyvatelstva k ideji socialismu, která se 

nabízela nejen jako radikální antiteze k nacistické ideologii, nýbrž především jako vize 

sociálně spravedlivé společnosti, která bude vykazovat vyšší míru koheze a solidarity, 

než tomu bylo v meziválečném období. Ve zcela nových podmínkách pak po šesti 

krušných letech permanentního strachu a nejistoty znovu vystoupil na veřejnost 

Ladislav Štoll. V pětačtyřicátém roce se nově stává členem ÚV KSČ, kde zvolna 

začíná období jeho politického vzestupu. Došlo i k proměně jeho rodinného života, 

když se mu v témže roce narodil jeho druhý syn Vladimír. 
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Nezadržitelný vzestup Ladislava Štolla 

 

Poválečný vzestup Ladislava Štolla v období třetí republiky je zpočátku spojen 

především s politickými úkoly v oblasti vysokého školství stejně jako s jeho stále 

výraznějším vystupováním na poli publicistiky. Ladislav Štoll, kterého ve třicátých 

letech provázely existenční starosti a teprve postupně se zapojoval do ideových debat 

a diskusí, se v poválečné době stává součástí nově se prosazující elity, pokud si tento 

termín vypůjčíme z klasické sociologické teorie elit, kdy je tímto pojmem označována 

vrstva, držící otěže moci a vlivu a získává příležitost významně se podílet na 

formování nového společenského řádu. V nové situaci je postaven před lákavou 

perspektivu moci,a stejně tak má příležitost k rozvinutí svých sociálních kontaktů. Je 

jistě paradoxní, že Štollova významná politická kariéra počala právě v oblasti 

vysokého školství, když byl jmenován v roce 1946 smluvním profesorem na nově 

založené Vysoké škole politické a sociální. Je zřejmé, že Štollovo angažmá souviselo 

s plánovanými pokusy KSČ o získání vlivu v oblasti vysokého školství, kde dosud 

příliš silnými pozicemi nedisponovala. Jedním z prostředků této snahy bylo zakládání 

fakult, které měly nový typ politické výchovy zajišťovat a mezi něž právě Vysoká 

škola politická a sociální patřila. Na druhou stranu tato politika uspokojovala i rostoucí 

poptávku po vysokoškolském vzdělání a odrážela i převládající levicové pnutí mladé 

generace, stejně jako politickou atmosféru poválečné republiky. 

Právě v období třetí republiky dochází k přerodu z Ladislava Štolla -utopisty 

k Ladislavu Štollovi - ideologovi, pokud si vypůjčíme terminologii německého 

sociologa vědění Karla Mannheima. Ten ve svém díle Ideologie a utopie
454

 v inspiraci 

marxismem koncipoval ideologické a utopické vědomí jako dva základní mody 

nazírání společenské reality. Ideologie je spojena s vládnoucími vrstvami a zakrývá 

skutečný stav věcí, utopie je naopak pokusem o prolomení stávajícího společenského 

uspořádání. V tomto směru byl Štoll před druhou světovou válkou reprezentantem 

utopického modu myšlení, v poválečné době se přesunul na pozici ideologickou. 

Samotný Štoll přitom vnímal pojem ideologie jako součást nadstavby měnících se 

socioekonomických vztahů. 

Na Štollův poválečný vzestup bychom mohli v mnoha ohledech aplikovat známou 

teorii jednání, vytvořenou francouzským sociologem Pierrem Bourdieuem. Přínosné 

může být pro nás především Bourdieovo pojetí sociálního prostoru, v němž se prolínají 

jednotlivá pole literatury, vědy, či výtvarného umění, aby tak společně vytvořily 
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vzájemnou konfiguraci objektivních vztahů. 
455

 Podle Bourdieaua se tak v sociálním 

prostoru objevují jednotlivá antagonistická pole, základní otázkou pak zůstává 

možnost změny subsystému. Strategie jednání jednotlivých aktérů pak podle 

Bourdieaua závisí především na jejich možnostech disponovat jednotlivými typy 

kapitálu (v případě osobností, pohybujících se v oblastech umění a vědy se jedná 

především o kapitál symbolický). Bourdieu proto uvádí, že „každý tvůrce, spisovatel, 

výtvarník, či vědec buduje svůj vlastní tvůrčí projekt jednak podle toho, jaké použitelné 

možnosti na základě sobě vlastních kategorií vnímání a hodnocení vidí, a jednak podle 

svého sklonu – daného zájmy spojenými s jeho postavením ve hře – chopit se té, či oné 

možnosti, nebo ji odmítnout.“
456

 Proměny pozic jednotlivých aktérů přitom vnímá 

Bourdieu jako významně podmíněné tzv. vnějšími determinanty, což jsou kupříkladu 

výrazné společenské změny, nebo revoluce, které mohou změnit poměr sil i dosavadní 

hierarchii vztahů. Optikou toho pojetí pak nahlíží na konflikty uvnitř francouzské 

společnosti na sklonku 19. století a především na antagonismus mezi tržně 

orientovaným, komerčním „buržoazním“ uměním a nezávislým přístupem avantgardy, 

kdy proti sobě v měšťanské liberální společnosti tradičně stojí intelektuálové, vybavení 

kulturním kapitálem, proti průmyslníkům a podnikatelům, disponujícím kapitálem 

ekonomickým. Sama avantgarda si přitom podle Bourdieaua vytváří svůj vlastní 

subsystém, na němž se odehrává zápas mezi avantgardou „novou“ a avantgardou 

„posvěcenou“. Jednání jednotlivých aktérů je tedy v Bourdieuově pojetí spojnicí mezi 

společenským postavením (tedy mírou ekonomického, symbolického, či sociálního 

kapitálu) a tzv. habitem, tedy dispozicemi k určitému typu sociálního chování. 

Bourdieuova teorie s sebou může nést mnohá úskalí, jedním z nich je jistě možné 

odindividualizování jednotlivých životních příběhů a osobní identity. Porozumět 

životnímu příběhu jednotlivce je tak možné pouze z hlediska jeho pohybu v sociálním 

prostoru a jeho schopnostem disponovat s různými druhy kapitálu v proměnlivosti 

struktur („Biografické události lze definovat jako jednotlivá umístění a přesuny 

v sociálním prostoru, přesněji řečeno v různých postupných stavech struktury 

rozdělení různých druhů kapitálu, jež v dotyčném poli hrají roli.“)
457

 Přesto však 

Bourdieuova koncepce dokáže postihnout dynamiku dění uvnitř společenských 

struktur, kde dochází k postupné proměně v dominanci moci. Řečeno s Bourdieuem, 

díky vlivu výrazných vnějších determinantů tedy změněné společensko-politické 

situaci v poválečném Československu došlo k výrazné proměně uvnitř sociálního pole, 

v němž se Ladislav Štoll pohyboval, tedy v oblasti literární kritiky a ideově vyhraněné 

politické žurnalistiky. Nově nastolený diskurs „specifické československé cesty 

k socialismu“, který existoval, ačkoliv neměl jednotnou koncepci a nebyl vyjádřen 
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v žádných oficiálních dokumentech, tak Štollovi otevíral nové a dosud nevídané 

kariérní možnosti v oblasti politických struktur i humanitních věd, které se pro něj 

jevily do této doby téměř nemyslitelné. Úspěch Štollova vstupu do oficiálních struktur 

veřejného života tak můžeme spojit s bourdieuovským pojmem habitus. Ten označuje 

jisté osvědčené subjektivně zvolené vzorce chování a společenskou praxi a životní styl 

jednotlivce.
458

 Štoll se v poválečné době jevil jako člověk způsobilý k fungování 

v nových mocenských souřadnicích. V polovině čtyřicátých let tedy můžeme ve 

Štollovi vidět vyzrálého muže, připraveného plnit nové politické úkoly, jiné než byly 

ty, k nimž doposud ve své činnosti Komunistická strana směřovala. 

 Můžeme se také ptát, do jaké míry, cynicky řečeno, byl jeho politický vzestup 

umožněn tragickými osudy jeho kolegů a spolupracovníků z meziválečné Levé fronty. 

Velmi příkrý byl ke Štollovi v tomto ohledu později z pochopitelných důvodů literární 

historik a teoretik Václav Černý, který se s jeho odkazem vyrovnal především ve 

třetím díle svých Pamětí, kde mimo jiného označil Štolla za muže s „nulovým 

významem“ v kulturní sféře.
459

 Sám sobě pak položil hypotetickou otázku, jak by se 

v nové situaci zachovali jeho meziváleční přátelé z řad komunistické inteligence, kteří 

nacistickou perzekuci nepřežili. „Kolikrát jsem se sám sebe tázal“ uvedl Černý, 

„(…) jaký by asi býval osud naší kultury, kdyby zůstali naživu lidé tak vážní 

a opravdoví, jako byli Sekanina, Vančura, Václavek, Kratochvíl. Těšil jsem sám sebe 

a těšil i jiné, že některé věci, k nimž u nás v letech 1945-1948 docházelo, byly 

nepředstavitelné za jejich spoluúčasti na vedení našeho komunismu. Ale byli by v něm 

vůbec hráli roli alespoň spoluvedoucí? Nebyl by Sekaninu, Vančuru, Kratochvíla čekal 

osud kritiků stalinské linie? (…) moje otázky a pochybnosti konkrétně znamenaly 

úvahu, co česká kultura a národní mravnost mají a vůbec mohou očekávat od proslulé 

stalinské dvojice, které byly vskutku odevzdány (…) od Zdeňka Nejedlého a Václava 

Kopeckého. A jako vývar řidnoucí koncentrace stupně už jen třetího jsme neměli – 

když mezi námi nebyl již Julius Fučík – nad Štolla a Kolmana. Nejedlý, Kopecký, pak 

dlouho nic, posléze v nálevu již zcela rozředěném Štoll, Kolman. Čtyři čeští 

stalinisté!
“460

 

Štolla přitom vylíčil jako člověka naprosto nekompetentního a neschopného, jeho 

činnost v poválečném období pak rovněž považoval za zcela bezvýznamnou a jeho 

vzestup propojil až s poúnorovým obdobím.
461

 Černý však proslul ve svých soudech 
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značnou expresivitou, a byť mnohdy dokázal některé jevy trefně a s jadrností 

pojmenovat, v tomto ohledu se, myslím, spíše zmýlil. Přestože hlavní fáze Štollova 

vzestupu nastala až po osmačtyřicátém roce, pro jeho etablování v nových 

mocenských strukturách bylo období tzv. třetí republiky zcela zásadní. Významnou 

roli pak jistě hrálo jeho členství v Ústředním výboru KSČ, kde se často přijímaly 

důležitá politická a strategická rozhodnutí. 

Soudobá historiografie zabývající se tímto obdobím, se přitom snaží detailněji rozlišit 

mezi jednotlivými proudy, které se uvnitř Komunistické strany vytvořily. Stejně tak se 

zabývá diferencemi v pojímání socialismu v jednotlivých politických stranách 

a ideových proudech. Právě aspekty této celospolečenské diskuse jsou velmi 

pozoruhodné z hlediska pozdějšího vývoje socialismu a politologických debat o jeho 

podstatě. V tomto období začíná Komunistická strana hledat kontinuitu s minulostí a 

odkazem českých dějin. V této době vznikla Nejedlého práce o komunistech jako 

dědicích nejpokrokovějších tradic českého národa
462

, na stránkách tisku se vedly velmi 

intenzivně polemiky o zvláštnostech a specifikách českého socialismu a nových 

formách, obnovil se ve vztahu k Sovětskému svazu také český panslavismus (který je 

však v debatách pojmově přísně oddělován od caristického rusofilství). Už 

v poválečné době můžeme uvnitř Komunistické strany sledovat mocenské i ideové 

pnutí mezi jednotlivými proudy, přičemž jednou z kardinálních otázek zůstával vztah 

komunistů k národní kulturní tradici. Protože však komunistická levice působila 

navenek velmi semknutě, vedly se především polemiky s odlišnými obrazy socialismu. 

Rozsáhlé debaty o socialismu a jeho podobách se vedly na nejrůznějších fórech 

a platformách, a byly často součástí širší diskuse o smyslu českých dějin. Tyto 

polemiky se vedly jak mezi periodiky jednotlivých politických stran, tak mezi 

intelektuály nejrůznějších názorů a ražení, kteří se přitom k socialismu hlásili. 

Příkladem toho, jak rozdílné mohlo být pojímání idejí socialismu, ukazuje kupříkladu 

polemika mezi již zmíněným Václavem Černým a stále vlivnějším komunistickým 

ideologem Gustavem Barešem. Dlužno přitom dodat, že to byly právě Černého 

„neortodoxní“ postoje k socialismu a později také k případu zakázaných sovětských 

umělců Zoščenka a Achmatovové, které jej předurčily do budoucí pozice oficiálního 

nepřítele, s nímž měl účtovat právě Ladislav Štoll.  

V Černého pojetí je budování československého socialismu spojeno především 

s výdobytkem svobody po druhé světové válce a tato svoboda je neodlučitelně spojena 

i s uměleckou tvorbou.
463

 Stejně tak jeho pojetí socialismu vychází z představy široké 
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kulturní otevřenosti inspirované východními i západními vlivy, přičemž vliv Západu 

považoval v české kultuře za určující, stejně jako marxismus označil za „západnickou“ 

filosofii.
464

 Černého hledačský a široce rozevřený vztah k socialismu se pak promítnul 

především do jeho estetických soudů. Důležitým předpokladem socialistické kultury je 

podle Černého především vědomí její souvislosti a kontinuity a s uměním a kulturou 

předcházejících epoch. Proto se také Černý přihlásil k francouzské modernistické 

a avantgardní tradici, především k dílu Valéryho, Baudelaira, Mallarmého 

a Rimbauda.
465

  

Svoji představu o vztahu společnosti, politiky a umění představil roku 1947 v rámci 

svých esejů Osobnost, tvorba a boj.
466

 Černý si tu položil především otázku po původu 

umělecké tvorby a jejího vztahu k sociální realitě. Podstatou uměleckého díla je podle 

Černého především osobnost jeho tvůrce, její individuální kvality a výjimečnost, které 

však Černý zároveň spojuje s mravní odpovědností. Socialismus přitom označil za 

„požadavek spravedlnosti“, který má všem jednotlivcům umožnit rozvinout 

a dosáhnout veškeré lidské potenciality. Z Černého postojů z této doby je zřejmé, 

nakolik se jeho představy a vize socialismu i postavení tvůrčí osobnosti výrazně lišily 

od Štollových, nebo Barešových postojů. Do polemiky s Černým pak vstoupil právě 

Gustav Bareš. Ten vytkl Černému sympatie k tomu typu západního umění, které 

považoval za slepou větev evropského vývoje (podle mého názoru hrála důležitou roli 

také skutečnost, že Černý byl velkým obdivovatelem Andrého Gida, o kterém po válce 

přednášel na pražské Filosofické fakultě) a vyčetl mu sympatie k údajně okrajovým 

a měšťáckým proudům západní kultury, nadto dokonce i snahu „odříznouti nás 

kulturně od Východu, a znemožniti našemu kulturnímu světu a naší veřejnosti, aby se 

podrobněji seznámila s mocným živým kulturním děním slovanského Východu, zvláště 

Sovětského svazu.“
467

 Zdá se, jakoby v poválečných polemikách, a především ve sporu 

mezi Černým a Barešem znovu ožily staré spory o idejích socialismu, a jeho vztahu ke 

kulturní tradici i avantgardě ze třicátých let, přičemž se v této době výrazně změnilo 

mocenské pozadí. 

Význam kultury nebyl ve stranickém aparátu KSČ rozhodně podceňován, byla však 

chápána čistě v instrumentálním smyslu. Politické teze kulturního programu tak již 

byly vytvořeny v únoru roku 1946, kdy byla vytvořena koncepce české kultury jako 

součásti širšího slovanského kulturního okruhu, kdy hraje nejpokrokovější úlohu 

kultura sovětská. Základním kritériem pro posuzování „reakčnosti“, nebo naopak 

„pokrokovosti“ měly býti ideje dialektického a historického materialismu, jimiž měla 
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být stávající skutečnost poměřována. V tomto směru se již v únorových tezích 

objevuje ždanovovské rozlišení kultury na pokrokovou a reakční, které se mělo zdát 

později důležitým prvkem kánonu oficiální linie (v mnoha ohledech je však toto dělení 

přitažlivé pro levicové intelektuály, jak o tom napíšeme později). Je přitom příznačné, 

že Ladislav Štoll se zpočátku této práce neúčastnil, nedělalo mu však problémy se 

s nastoleným kulturně-politickým kursem ztotožnit. Oficiální politický program 

v oblasti kultury pak předložil na VIII. sjezdu KSČ v březnu 1946 ministr informací 

Václav Kopecký.
468

 V červnu roku 1946 se také konal první sjezd nově založeného 

Syndikátu českých spisovatelů, kde již Ladislav Štoll aktivně k otázkám hodnotících 

kritérií uměleckých směrů aktivně vystupoval. 

Významným projevem politické iniciativy Komunistické strany v této oblasti bylo 

založení tzv. Kulturní obce coby svazu komunisticky naladěné inteligence (Jiří Knapík 

tu dokonce píše o jisté symbolické návaznosti na Levou frontu), která měla působit na 

jednotlivé kulturní organizace a umělecké svazy a u jejíhož zrodu stál také Ladislav 

Štoll. Iluze o zdánlivé jednotě československé kulturní levice však velmi záhy rozbily 

diskuse, týkající se zásahu sovětské VKS(b) proti časopisům Lenigrad a Zvězda, kde 

byla pravidelně zveřejňovány literární příspěvky sovětských umělců Michaila 

Zoščenka a Anny Achmatovové. Oba tito umělci byli až do roku 1946 považováni za 

politicky konformní, jejich tvorba se však přesto v sovětské literatuře vyjímala. 

Michail Zoščenko proslul jako autor mnohovrstevnatých a z formálního hlediska 

pozoruhodných románů a povídek. Zoščenko se přitom ve svém díle namísto 

politických a společenských proměn zaměřoval spíše na zachycení životních pocitů 

a psychologie sovětských lidí, potýkajících se s pocity nespokojenosti a vykořenění. 

Ve třicátých letech byl přitom Zoščenko stranickým funkcionářem v Leningradě 

a v roce 1939 dokonce obdržel státní vyznamenání. Situace se však změnila během 

druhé světové války, kdy byly Zoščenkovy práce podrobeny kritice v oficiálním 

leningradském časopisu Bolševik.
469

 Anna Achmatovová oproti tomu vstoupila na 

ruskou literární scénu těsně před vypuknutím první světové války a ve svých sbírkách 

se zaměřovala spíše na osobní a intimní témata. Také proto ve třicátých letech, kdy 

byla její poezie označována za příliš subjektivistickou a odtrženou od reality příliš 

nepublikovala.
470

 Stranické usnesení označovalo její poezii za „subjektivistickou a 

malomyslnou“, stejně jako Zoščenkovi jí byla vyčítána údajná „bezideovost“. Pro 

Zoščenka i Achmatovovou však nastaly nejtěžší chvíle po Ždanovově odsuzujícím 

referátu v roce 1946, kdy byli na základě stalinistických ideologických tezí de facto 

vyloučeni z veřejného života. Tento případ ovšem československou kulturní levici 

výrazně rozdělil. Vypadalo to, jakoby se v polemikách o vztahu umění a politiky 
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znovu navracely vášnivé diskuse ze třicátých let, stejně tak se ovšem v kulturním 

milieu otevírala nová generační propast. Kromě odmítavé reakce ze strany Kritického 

měsíčníku, či jiných nekomunistických periodik, tehdy vystoupila nová, nastupující 

literární generace. S kritikou cenzurních politických zásahů však tehdy vystoupila 

především redakce nově založené, levicově se profilující Mladé fronty, sdružená 

především okolo literárního kritika Jana Grossmana. Některé nastupující mladé 

levicové autory sovětský zákaz nepříjemně překvapil a vedl je k vyzvání Kulturního a 

propagačního oddělení k otevřené diskusi.
471

 Mladá fronta přitom představovala 

v poválečné žurnalistice velmi pozoruhodné periodik, jejíž autoři se bytostně hlásili 

k socialismu, zároveň však byli střední generací často odmítáni (jistým „enfant 

terrible“ byl i šéfredaktor Jaromír Hořec, který se dočkal obstrukcí ze strany 

kádrového oddělení při podávání přihlášky do KSČ).
472

 Apologetika zákazu činnosti 

těchto umělců se objevovala především na stránkách Tvorby, kde schvalovali postup 

sovětské moci především Jiří Taufer a Gustav Bareš. 

 Štoll patřil do skupiny, která cenzurní atak sovětské moci schvalovala. Svůj názor 

projevil záhy ve svém příspěvku v Tvorbě nazvaném příznačně Politika a poesie.
473

 

Jeho obrana sovětského cenzurního zásahu byla přitom značně rozsáhlá. Ačkoliv jeho 

obsahem měla být především reakce na sovětské cenzurní zásahy, tento text je 

mnohem spíše Štollovou rozsáhlou výpovědí o jeho pohledu na vztah mezi politikou a 

kulturou. Hlavním záměrem bylo, zdá se, především vyřízení účtů s domácími kritiky 

a politickými oponenty. Do tohoto textu vložil Štoll svoji základní perspektivu binární 

opozičnosti, s níž se díval na postavení umění i kultury jako takové. Na jedné straně 

stálo umění socialistické vyznačující se bytostným optimismem a angažovaností, a na 

druhé straně je umění buržoazní, které kromě pesimistických a spirituálních sklonů 

vyznačuje také tendenci k apolitičnosti a „abstraktnímu“, falešně humanistickému 

pojímání svobody. Hodnota uměleckého díla tak leží podle Štolla především v jeho 

ideových principech a má mít také svůj didaktický účel. Štoll byl ve svém článku 

přitom velice konkrétní a otevřeně zde zaútočil jak vůči kritikovi 

z národněsocialistického Českého slova Františku Kovárnovi, tak vůči redaktorovi 

peroutkovského Dnešku, spisovateli Edvardu Valentovi. Toho kritizoval za úspěchy 

jeho „spiritualistické“ poezie v době Protektorátu a přičlenil také příběh o zásadní 

vzájemné rozepři na konci třicátých let
474

. Opravdová kritika, a tady se Štoll odvolával 
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jak na populárního Nejedlého, tak i na Šaldu a Masaryka má být podle něj spojena 

především s národními a sociálními zájmy nejširších vrstev. Celou polemiku označil 

za pokračování starého gideovského sporu, čímž ji ještě více vyhrotil. 

Ladislav Štoll se tedy do obnovené diskuse přihlásil na stránkách Tvorby a Rudého 

práva, v jejichž poválečných redakcích nyní působil. Dlužno dodat, že v redakci 

Rudého práva patřil spolu s Gustavem Barešem a Josefem Rybákem mezi jediné tři 

členy předválečné redakce, přeživší různými způsoby éru nacistické okupace. První 

Štollův významnější článek na stránkách Tvorby se také týkal zhodnocení filosofie 

prezidenta Masaryka a stal se tak příspěvkem k diskusi o smyslu českých dějin.
475

 

Z něho lze vyčíst Štollův pozitivní vztah k prvnímu československému prezidentovi, 

svědčící o tom, že Štoll patřil v období třetí republiky mezi zastánce jisté historické 

kontinuity socialismu s předcházejícími obdobími. Jeho celkový pohled na Masaryka 

byl v souladu s oficiálními poválečnými postoji Komunistické strany k této osobnosti, 

které byly modifikovány až po jejím definitivním uchopení moci a zahájením kampaně 

proti masarykismu na počátku padesátých let. Štollovo pojetí Masarykova odkazu 

sebou neslo ono příznačné rozdvojení mezi hodnocením Masarykova působení před 

vypuknutím a po skončení první světové války. Předválečný Masaryk je Štollovi 

především osvětářským a osvícenským humanistou, bojujícím proti tupým 

antisemitským předsudkům, nespravedlnostem rakouské justice a „reakční legendě 

o pravosti rukopisů“.
476

 Stejně tak Štoll ocenil myšlenkový přínos Masarykovy České 

otázky a psal o přihlášení dělnické třídy k étosu Masarykova dědictví. Naopak 

k negativnímu dědictví Masarykovy prezidentské tradice patřilo podle Štolla také to, 

že za ni ukrývaly různé „bankéřské“, „reakční“ a „buržoazní“ kruhy, odvolávající se 

Masarykovu kritiku marxismu z Otázky sociální. Toto Masarykovo dílo však označil 

pouze za nedorozumění, kterému historický vývoj nedal za pravdu.
477

 

Je také pozoruhodné, že ačkoliv byl Ladislav Štoll vedle Lumíra Čivrného, Jiřího 

Hájka, nebo Gustava Bareše členem redakčního kruhu Tvorby, on sám zde publikoval 
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velice sporadicky, umožnil zde však svému bratru Čestmírovi otisknout článek, 

týkající se budování štěchovické elektrárny.
478

 Domnívám se, že se Štoll v těsně 

poválečných letech věnoval mnohem více své pedagogické činnosti na nově vzniklé 

Vysoké škole politické a sociální a členství v redakční radě Tvorby spíše vyplývalo 

z jeho postavení člena Ústředního výboru KSČ a budování vlastní kariéry, než ze 

snahy navázat na meziválečnou publicistickou činnost. 

Domovským periodikem však již od prvních poválečných dnů bylo pro Ladislava 

Štolla Rudé právo. V květnu 1945 již na jeho stránkách uvítal restauraci společného 

československého státu, kdy v obnovení soužití dvou válkou rozdělených národů pod 

patronaci Sovětského svazu spatřoval v duchu poválečného panslavismu důkaz silného 

a stabilního propojení slovanských národů, tvořící silnou hráz proti jakékoliv možnosti 

návratu nacistických resentimentů.
479

 Z poválečných příspěvků přitom vystupuje 

Štollovo rusofilství, odrážející se například v jeho literárně historických soudech. 

Projevilo se to například v jeho oslavné zprávě z pražské přednášky ruského 

literárního historika Jegolina na pražské Filozofické fakultě. Ta podle Štolla názorně 

ukázala protikladnost německého ducha militarismu a „prušáctví“ proti 

humanistickým a emancipačním tradicím literatury ruské, přičemž je dílo západních 

klasiků Gustava Flauberta, Guy de Maupassanta, Romaina Rollanda a Thomase 

Manna interpretováno především prizmatem ruského kulturního vlivu.
480

 Štollovy 

články mohly v této době rezonovat ještě silněji než v předmnichovském období. Jak 

jsme již ukázali, diskuse o vztahu mezi Východem a Západem či germánstvím a 

slovanstvím byl významnou součástí poválečných publicistických polemik. V řadách 

mladé generace po letech nacistické propagandy převládal nadšeně obdivný vztah 

k Sovětskému svazu, ztělesňujícímu nejen válečné hrdinství, ale také vize nového 

společenského a hospodářského uspořádání, řešícího palčivé problémy sociální 

nespravedlnosti. 

V těsně poválečné době ještě nebyly pro výchozí politickou situaci vytvořeny uvnitř 

Komunistické strany základní ideové a ideologické směrnice a v názorech stranických 

intelektuálů lze sledovat nejrůznější diferenciace. Ladislav Štoll například dokázal 

svojí rétoriku transformovat do aktuálního poválečného historismu, a to sice 

v úvodním příspěvku Rudého práva nazvaného Husitská tradice a naše budoucnost, 

který vyšel k výročí Husova upálení 6. července 1945.
481

 Ten se zcela nesl v duchu 

poválečné ideologické aktualizace husitství, která později našla výraz především 

v Mackových historických pracích
482

 a také v tvorbě historických filmů první poloviny 
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padesátých let. Štollův pohled byl přesto od pozdějších oficiálních výkladů odlišný 

tím, že již v Husovi viděl nejen významného sociálního reformátora, nýbrž také 

„evropského ducha velikého renaissančního rozbřesku v středověkých temnotách 

Evropy“.
483

 Zároveň také provedl Štoll přirovnání uplynulé války k průběhu 

husitských válek, přičemž v husitství spatřoval syntézu národního i sociálního 

osvobozovacího boje.
484

 Zároveň se s tímto novým pojetím husitství vymezil proti 

prvorepublikovému pojímání Husova kultu a obecně proti jeho uctívání 

v „mladočeské“ podobě. 

Do velmi aktuálních diskusí zasáhl Štoll svým článkem Východ a Západ,
485

 v němž 

však můžeme určitě vidět reakci a polemiku s Černého názory. „Nedávno bylo na 

příklad řečeno, že naše orientace k východu, tj. k duchovnímu a kulturnímu světu 

Ruska a Slovanstva je příkazem naší vděčnosti, závazkem veřejné kulturní slušnosti, 

nutným důsledkem politicko-mocenské konstelace. Při tom bylo však zdůrazněno, že 

český člověk svou duchovní podstatou je prý člověkem západním. Je to hamletovská 

meditace rozdvojeného ducha i jazyka“
486

 narážel ve svém příspěvku Ladislav Štoll 

zjevně na Černého závěry. Z hlediska pevně ukotvených názorových pozic, které si 

během svého již téměř padesátiletého života Ladislav Štoll osvojil lze tento postoj plně 

chápat. K Černému Štoll osobní sympatie nechoval a v této době, která jakoby si 

žádala jednoznačných postojů a soudů, mu Černého chápání kultury a socialismu 

muselo připadat neorganické a stejně tak i oportunistické. Štoll přiznával západním 

kulturám jisté vývojové prvenství v uskutečnění prvních buržoazních revolucí. 

Recepce vlivů západního osvícenského materialismu, nebo utopického socialismu 

však byla podle něho v českém kulturním prostředí velmi slabá. Nositelem revolučních 

tradic se pro něj v duchu Ždanovovy koncepce stávají v 19. století ruští revolučně-

radikální myslitelé jako Alexander Gercen, Konstantin Černyševskij, Alexander 

Bělinskij nebo Nikolaj Dobroljubov, od nichž vedou ideové nitě až k Leninovi 

a sovětskému Rusku. Uskutečnění velkého sociálního experimentu, zahrnujícího 

rozsáhlé změny společenské a politické, stejně tak ovšem i technické, hospodářské 

a materiální, staví sovětské Rusko do úlohy avantgardního politického předvoje. 

V polemice s Černým (absolventem dijonského lycea a jednoznačně frankofonně 

naladěného intelektuála) postavil Štoll do protikladu postavení obou zemí během právě 

ukončené války. Zatímco Sovětský svaz podle něho dokázal heroicky vybojovat proti 

německému nacismu vítězství, francouzská společnost prošla dramatickým regresem a 

obnažila prý „dekadentní“ a nezdravou část tradice francouzské kultury. „Válka 
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ukázala také, jak osudný byl pro Francii – zemi Marseillaisy, kolébku těchto tradic – 

vývoj od Diderota přes Comtea k Bergsonovi, od Stendhala a Balzaca přes Bourgeta 

k Gideovi, politicky k Lavalovi“
487

 uvedl Štoll s jasným odkazem na některé Černého 

oblíbené autory. Zatímco Černému byla blízká gideovská koncepce 

individualistického socialismu, Ladislav Štoll ztotožňoval Gidea a Bergsona jako 

intelektuální prototypy přímo s politickou reakcí. V tomto směru stojí před 

francouzskou společností podle něho úkol navrátit se k pokrokovým tradicím, přičemž 

se situace z předcházejících staletí obrátila a vůdčím vzorem se má stát právě Sovětský 

svaz. S jistým patosem tehdy psal o „vanutí evropského ducha“ symbolizujícího 

pokrokové revoluční hodnoty, které jsou specifickým odkazem dosavadního vývoje 

evropské kultury a jichž se stává Sovětský svaz nositelem. Na druhé straně se podle 

Štolla ve Francii stále nachází významné ideové podhoubí reakce, které mělo být ještě 

umocněno „lámáním páteří“ v období války.  

Štollův text vyvolal poměrně silné ohlasy, nezřídka velmi antagonistické. Již během 

šestačtyřicátého roku vystoupil do otevřeného sporu se Štollem básník Kamil Bednář, 

který proti němu vystoupil se značně polemickým ostřím na stránkách Kritického 

měsíčníku. V příspěvku nazvaném Šaldův meč a Štollův mečíček se kritika Štollových 

postojů v případu Zoščenka a Achmatovové nesla ve velmi osobním duchu.
488

 Štolla 

Bednář napadl jako literárního cenzora a uvedl příklad své nezveřejněné básně z konce 

třicátých let v časopisu Tvorba. Báseň nazvanou Na konec země, vyrostlou prý z hrůzy 

příchodu války na konci třicátých let, měl Ladislav Štoll zcenzurovat kvůli 

pesimistickému naladění a nazvat ji dokonce „trockistickým pamfletem“ s údajnými 

narážkami na nespravedlnost moskevských procesů. Bednář ironicky poznamenal, že 

„kdyby deset republik ztratilo svobodu, kdyby hekatomby válečných obětí se kupily až 

k redakčnímu stolu p. Štolla, bude on stále hýřit baťovským optimismem u vědomí 

toho, že to stejně dobře dopadne“
489

. Antipatie mezi Štollem a Bednářem navíc 

směřovala i do období protektorátu. V článku se Bednář bránil výtkám, že byl 

básníkem „mlčící“ protektorátní generace a Štollovu rétoriku naopak přirovnal ke 

schématům protektorátní Vlajky a textů z Árijského boje. Ladislava Štolla označil za 

nepřítele umělecké i politické svobody a ironizoval i jeho dovolávání se 

Masarykových a Šaldových idejí. 

Jestliže v poválečné československé společnosti převažoval konsenzus o nutnosti 

vybudování socialismu, pod tímto samotným pojmem se nacházely různorodé 

představy. Se zřetelně vyhraněným Ladislavem Štollem polemizoval se svojí 

nedogmatickou perspektivou společnosti například také výtvarný kritik a stoupenec 
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české národněsocialistické strany František Kovárna, který své polemiky publikoval na 

stránkách Svobodného slova. Ten se hlásil ke konceptu socialismu i přátelskému (leč 

kritickému) poměru k Sovětskému svazu. Ohniskem sporu byly přitom Štollův postoj 

ve zmíněném případu zásahu sovětských politických orgánů proti Michailu 

Zoščenkovi a Anně Achmatovové a reakce na polemiku s Bednářem. Od Štolla se lišil 

také svým pojetím vztahu mezi kulturní sférou a politikou. Kovárna odmítal sovětskou 

poválečnou kulturní politiku, zásahy státu do umělecké tvorby a negativně se 

vyjadřoval také o činnosti Syndikátu československých spisovatelů.
490

 Tón jeho 

polemiky se Štollem se však nesl v přátelské rovině, jakkoliv se jednalo o zásadní 

otázky nového kulturního směřování. Na Štolla z meziválečného období vzpomíná 

jako na přítele, který „vždy chtěl příkaz – podobně jako Majakovský – a sama sebe 

vkládal plnou vahou do věrnosti, s jakou příkaz vždycky a rád plnil, vyčítal mi tehdy, 

že jsem šaldovec. Měl jsem ho rád a dodnes si ho vážím ... s májovým novokřtěncem 

a přifařeným kariéristou bych se nestýkal.“
491

 Kovárna se však především vymezil 

vůči Štollově dichotomii mezi uměním angažovaným a politickým na jedné straně, 

a z druhé strany uměním společensky odtažitým a „articifiélním“. Kovárna 

polemizoval se Štollovým odmítáním existenciálních námětů nebo náznaků pesimismu 

v umělecké tvorbě, viděl i v nich součást tradice české kultury, počínaje Máchovým 

odkazem. S odkazem na Bednářův text i notnou dávkou sarkasmu a ironie srovnává 

Štolla se symboly meziválečného kapitalismu, podnikatelskou bratrskou dvojicí 

Tomáše a Jana Baťových, s nimiž měl mít společnou ochotu „vyrábět optimismus jako 

boty na běžícím pásu“.
492

 Štollova perspektiva kulturní tvorby mu dokonce svými 

principy připadala blízká bezduchému provozu výroby v kapitalistickém systému. 

Do debaty o nově nastolených otázkách přispíval Ladislav Štoll také svoji knižní 

tvorbou. Spolu s některými staršími texty vyšly Štollovy úvahy a některé soudobé 

příspěvky v roce 1947 pod názvem Zápas o nové české myšlení.
493

 Byla zde otištěna 

Štollova úvodní přednáška z Vysoké školy politické a sociální (o které ještě 

pojednáme), staré úvahy na téma Neumannova Anti-Gidea a také úvahy o marxismu, 

vzájemném vztahu české a francouzské kultury
494

 i příspěvky na téma poměru 

marxismu a náboženství nebo vztahu mezi Východem a Západem. Také u Štolla se po 

válce objevilo proklamované národovectví a náznaky pokusů o jeho smíření 

s marxistickou filosofií. Štoll se proto také rozepsal o české humanitní tradici, sahající 

od husitství až po obrozence Dobrovského, Palackého a Kollára, k nimž ovšem počítal 
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i T. G. Masaryka.
495

 Moderní česká kultura a literatura se podle něho zrodily 

v symbióze s rozšiřujícím se dělnickým hnutím a přijaly marxistické principy za své. 

Tady je příznačné, že Štoll vůbec nereflektoval Marxův negativní postoj k politické 

reprezentaci slovanských národů v osmačtyřicátém roce. Z perspektivy marxistickým 

hávem oděné „pokrokovosti“ se Štoll zaměřil i na poměr Československa 

k Sovětskému svazu. Jeho politiku označil za autentické dědictví marxismu, 

v soudobém Rusku tak podle něj docházelo k realizaci evropských revolučních tradic. 

Stejně tak se v této době Štollovy texty vyznačovaly jistou otevřeností vůči 

náboženství. Ačkoliv se v již zmíněných, meziválečných textech přihlašoval Štoll také 

k tradici francouzského osvícenského materialismu, po válce se stal ve vztahu 

k náboženství mnohem vstřícnějším. Do jeho lineárního pojetí dějin vstoupilo také 

křesťanství v době svého vzniku jako progresivní síla a i přes deklarovaný ateismus se 

v duchu kontinuity s dějinnými tradicemi přihlásil nejen k odkazu Komenského 

a Dobrovského, ale i „k oněm katolickým lidovým kněžím z doby národního probuzení, 

kteří jako nositelé demokratické myšlenky pomáhali křísit v lidu jeho vlastenecké 

uvědomění a vytvářet tak předpoklady jeho kulturního rozvoje, osvobození a národní 

samostatnosti“.
496

 Uvnitř KSČ tedy Štoll patřil k proudu, deklarujícímu sepětí 

marxistických idejí s národními dějinami a prosazujícího kontinuální pohled na 

poválečnou cestu k socialismu. Ačkoliv se ve Štollových textech zhusta objevuje 

revoluční frazeologie, vane z nich také autorova tradicionalita, potřeba zakotvit 

marxistický světonázor v dějinné tradici. Domnívám, že výraznou roli tu stále ještě 

sehrával vlastenecký étos z doby války, zvláště ve Štollově případě také příklad Julia 

Fučíka, obracejícího se za války k „pokrokovému“ odkazu národního obrození. Ve 

výboru Štollových textů je však rovněž otištěna jeho velmi razantní, těsně předválečná 

polemika s významným národohospodářským ekonomem a sociálnědemokratickým 

politikem Josefem Mackem, považovaným za představitele českého keynesiánství, 

kterému ve formě osvědčených frází vytknul „abstraktní humanismus“ a obhajobu 

buržoazních zájmů.
497

 Dle mého soudu je významnější, že celý článek byl znovu 

otištěn právě v této době, kdy Josef Macek zaujal společensky významnou pozici 

rektora Vysoké školy obchodní, a připomenutí tohoto článku tak již bylo projevem 

vnitropolitického boje uvnitř republiky. Vysoká škola obchodní byla ostatně nedlouho 

po únorových událostech 1948 zrušena a již v devětačtyřicátém roce odešel Macek do 

politického exilu. 

Do antologie Štollových textů byl zařazen i příspěvek Marx a český národ
498

, v němž 

se Štoll vymezoval vůči častému odsuzování marxismu jako „nenárodního“ ideového 
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proudu ze strany národních socialistů, pro něž byla tato výtka důležitou zbraní. Marxe 

postavil Štoll apologeticky do jedné řady s Charlesem Darwinem a označil jej za 

průkopníka o objevitele obecně platných společenských zákonů, jehož učení je 

v souladu s českými husitskými a obrozeneckými tradicemi humanity. Národně 

socialistické ataky na marxismus jako nenárodní směr popisoval Štoll nejen jako 

reakcionářství, ale i jako jistou myšlenkovou blízkost s nacionálním socialismem. 

Stejně tak byl mezi Štollovými články otištěn příspěvek Komunisté a náboženství.
499

 

Štoll se v něm vyjadřoval k aktuálním diskusím o vztazích mezi náboženstvím 

(potažmo křesťanstvím) a socialismem. V tomto směru existovalo v československé 

společnosti široké spektrum názorů, sahajících od postojů spíše odmítavých (jako byla 

mladší generace lidoveckých novinářů a politiků) po postoje vstřícnější (které 

představoval například evangelický teolog Josef Lukl Hromádka). Štoll se sice 

opakovaně přihlásil k filosofickému materialismu coby základu komunistických idejí, 

na křesťanství se však pokusil aplikovat dialektickou metodu. Podle Štolla by bylo 

chybou potírat náboženství jako nesmysl a podvod, nýbrž je potřeba k němu přistoupit 

z hlediska úlohy, kterou sehrává na cestě pokroku. V tomto ohledu se opět obrátil 

směrem k českým tradicím a vyzvedl v duchu tradičních nacionálních stereotypů nejen 

české reformátory, ale i obrozenecké katolické kněze.  

Zůstává pro nás významnou otázkou, jakým způsobem se konstituovalo Štollovo 

politické a ideologické myšlení v období po druhé světové válce. Jak je zřejmé z jeho 

textů, klíčovým tématem je budování nového socialistického řádu v duchu národních 

tradic. Základní problémy politického směřování KSČ se přitom v ideové rovině 

týkaly témat, která byla hlavním předmětem Štollových úvah, komentářů a postojů. 

Jednalo se o vztah KSČ k národní kulturní tradici a o postavení české kultury mezi 

sovětským Východem a západními vlivy. V tomto ohledu byly Štollovy články 

příspěvkem do veřejné diskuse, která se odehrávala v intelektuálním prostředí třetí 

republiky a jejímž smyslem bylo vymezení politické formy i obsahu československého 

socialismu. V prvním případě hledala československá společnost cestu k redefinici 

svého vztahu k meziválečnému dědictví a politickému systému, stejně jako 

k myšlenkovému a duchovnímu odkazu Tomáše G. Masaryka. 

Mocenským zázemím se v poválečném období stala pro Ladislava Štolla kromě 

Ústředního výboru KSČ také stále vlivnější Kulturní a propagační komise, která jinak 

umožnila politický vzestup především Gustavu Barešovi. Štoll se však zasedání 

Kulturní komise účastnil až od roku 1946, kdy zde již zřetelně panoval především vliv 

Barešův, Kolmanův a Čivrného. V prvních poválečných letech se zde Štoll spolu 

s ostatními podílel na vytváření propagačního rámce první dvouletky, kdy například 

navrhoval vydávání obrázkových časopisů, ukazujících přehlídku „národního 
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bohatství“, stejně tak v Leninově duchu zdůrazňoval propagační význam filmu 

a filmových týdeníků.
500

 Příprava propagace dvouletého plánu přitom hlouběji 

souvisela s novým typem prezentace KSČ, jímž bylo promýšlení nových, specifických 

podmínek cesty k moci, která už nemusela být bezprostředně spojena s revolučním 

násilím.
501

 Samotný Štoll však na schůzích Kulturní a propagační komise příliš 

nevystupoval, ani se neprojevoval. Mohu snad dovozovat, že se spíše těšil pověsti 

spolehlivého pracovníka, pověřovaného plněním občasných ideových a ideologických 

úkolů (např. referát k tématu bakuninismu, připravovaný ke stoletému výročí 

revolučních událostí let 1848-1849)
502

, on sám však nebyl zdaleka tak iniciativní 

osobností, jako například rétoricky zdatný Gustav Bareš nebo Arnošt Kolman. 

Poválečný vzestup Ladislava Štolla je tak spíše spojen s jeho působením na nových 

vysokých školách, vzniklým především za účelem politické výchovy a šíření 

marxismu-leninismu. Hned v pětačtyřicátém roce vstoupil Ladislav Štoll na půdu 

Vysoké školy politické a sociální. Oblast vysokého školství byla přitom z mocenských 

důvodů pro KSČ velice významná. Po skončení války došlo k obnově vysokých škol a 

návratu části předválečného pedagogického sboru. Protože mezi vysokoškolským 

studentstvem se jevily pozice KSČ spíše slabší (rezistenci představovala tradičně 

především Právnická fakulta, jejíž někteří studenti tíhli před válkou spíše k fašismu) 

a přitom se fakulty potýkaly s enormním počtem zájemců o vysokoškolské studium, 

stalo se vytvoření nových škol jedním z nástrojů řešení stávající situace. V poválečné 

době proto KSČ vytvořila novou vědní koncepci, podle které mělo vést vzdělávání 

především k výchově nových funkcionářů státní správy a úřednictva. V tomto smyslu 

byl kladen důraz na politické a sociální vědy, které měly zároveň vytvořit ochranu 

proti „politické reakci“ na ostatních vysokých školách.
503

 

Samotné osudy nově vzniklé Vysoké školy politické a sociální, v níž se začala rozvíjet 

Štollova kariéra, byly pozoruhodné. Na jednu stranu měla sloužit k většímu zapojení 

KSČ do akademického života a vést tak k rozšiřování marxismu-leninismu, na stranu 

druhou se měla striktně opírat o princip národní jednoty a v její správě tak měla být 

zastoupena reprezentace všech stran Národní fronty i akceptovaných politických 

proudů. Právě kritérium politické příslušnosti bylo pro vstup na tuto fakultu jedním 

z určujících předpokladů. Výrazně zastoupena zde kromě komunistů byla také 

levicová frakce sociální demokracie, jejíž představitelé Radim Foustka a Jaroslav 

Vozka na škole zaujímali proděkanské pozice. Už během sedmačtyřicátého roku pak 
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Kulturní a propagační oddělení ÚV KSČ naplánovalo transformaci této školy na 

„novou školu vědeckého socialismu.“
504

  

V tomto ohledu se instalace Ladislava Štolla na profesorské místo jevila věcí zcela 

logickou. Jestliže měla škola vytvářet protiváhu vůči „reakci“ na ostatních fakultách, 

muselo se její vedení skládat z lidí politicky spolehlivých a prověřených. Škola také 

programově upouštěla od modelu klasického akademického vzdělávání a zaměřovala 

se na praktické vzdělávání budoucích novinářů a úředníků státní správy. Zásadní roli 

však hrála otázka ideologická. Aby škola formálně dostála principu národní jednoty, 

byl zde studentům nabízen výběr mezi marxistickým a nemarxistickým studijním 

programem. Marxistický program pak kromě Ladislava Štolla, působícího jako 

zástupce diplomatického a konsiliárního oddělení školy, zajišťoval ještě předválečný 

šéfredaktor Rudého práva Stanislav Budín
505

 a výrazný komunistický ideolog, 

vystudovaný matematik Arnošt Kolman. O Štollově dobré orientaci v Marxových, 

Engelsových a Leninových spisech nemohlo být pochyb, byť jeho recepce byla 

nastavena předem danými ideologickými schématy a nemohl se proto nikdy stát 

tvůrčím interpretem, ve třicátých letech se zasloužil o překlady těchto děl do češtiny, 

navíc byl členem Ústředního výboru KSČ a strážcem Fučíkova odkazu. Proto mu byly 

také svěřeny přednášky na téma dějinného vývoje politických ideologií, které měly být 

pojednány z hlediska dialektického a historického materialismu a které měly jasný 

agitační význam.
506

 Z tohoto důvodu byla také Ladislavu Štollovi udělena tzv. smluvní 

profesura pro obor politické dějiny, což vedlo k pozdějším vtipům a parafrázím na účet 

absolventa obchodní akademie, který se stal náhle akademikem vysokoškolským. 

Samotný proces Štollova jmenování popsal ve svých Pamětech velmi jízlivě Václav 

Černý, podle něhož k němu došlo až po přímém nátlaku vedení Komunistické strany 

na rektora školy Františka Roučka. Černý popsal Štollovo jmenování obrazem situace, 

kdy: „rektor Vysoké školy politické, profesor Rouček (…) rychle svolává 

nekomunistické členy sboru a staví je tváří v tvář skutečnosti: Strana si absolutně 

přeje, abychom habilitovali Štolla, a to hned na řádného profesora, střežme se práva 

autonomního výběru, zachraňme školu! I ustavena hbitě svolná komise, profesoři 

Olšar, Bauer, Borovička, a té se dostane aktů a dokladů ke Štollově habilitaci: 

maturita na turnovské reálce + jednoroční obchodně dopravní kurs na obchodní 

střední škole + habilitační práce žádná. Přesně to, z čeho se teď u nás budou dělat 

profesoři! Štoll jím teď je, a řádným.“
507
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Nutno však podotknout, že tato jmenování novopečených profesorů byla organickou 

součástí vnitřní politiky VŠPS, zohledňující při výběru profesorského sboru politickou 

příslušnost kandidátů.
508

 V případě těchto narychlo udělovaných profesur, kdy byli 

kromě Štolla habilitováni ještě Vladimír Procházka, Ludvík Svoboda a Vladimír 

Outrata, hrála jistě roli i agitace ministra školství Zdeňka Nejedlého. Možnost 

tzv. smluvní profesury byla přitom jistým specifikem této školy, zakotveným přímo 

v jejím statutu, kdy mohli být „smluvní profesoři povoláváni na návrh akademického 

senátu z osob, zvláště se osvědčivších v oboru politickém, sociálním, nebo 

novinářském, aby vypomáhali na Vysoké škole politické a sociální.“
509

 Existence 

a smysl smluvní profesury byla v oficiálních dokumentech zdůvodňována především 

významem „správné praxe“, která měla doplňovat teoretické a badatelské poslání 

školy. Funkce smluvních profesorů přitom také přinášela jistá omezení. Smluvní 

profesoři nemohli být členy akademického senátu, neměli právo kandidatury na 

rektorskou, ani děkanskou funkci, jejich množství nesmělo překročit počet poloviny 

interních vysokoškolských profesorů a doba jejich působení byla omezena na dobu tří 

let, kdy byla z hlediska proměňujících se praktických zkušeností jejich fluktuace 

shledávána jako žádoucí.
510

 Protože byl ovšem Štoll smluvně habilitován jako profesor 

pro politické dějiny, lze pak v jeho akademické kariéře těžce odlišit od jeho 

akademické činnosti práci ideologickou. Na tuto pozici mohl být vybrán také proto, že 

disponoval dobrými rétorickými schopnostmi, dokázal studenty zaujmout a zároveň 

měly i jeho historické přednášky zřetelný vztah k současným problémům. Je přitom 

potřeba zmínit, že v poválečné době zůstávala ve vysokém školství zachována jistá 

kontinuita s předmnichovskou dobou, a proto se tato oblast jevila vzhledem 

k probíhajícím společenským reformám a změnám jako elitářsky konzervativní.
511

 

O to více byla z ideového i ideologického hlediska významnější činnost nově 

otevřených fakult i výběr míst pedagogických pracovníků, kteří museli dokázat 

studenty zaujmout a přesvědčit. Ve vysokém školství, spadajícím jinak pod 

ministerstvo řízené Zdeňkem Nejedlým, tak mezi lety 1945-1948 dochází k střetávání 

a boji o vliv jednotlivých politických proudů Národní fronty, které zde měly paritní 

zastoupení.  

Jaroslava Heřtová vylíčila ve své monografii Štollovu pedagogickou činnost jako 

úchvatná vystoupení, kdy novopečený profesor dokázal na mladé lidi v posluchárnách 

silně zapůsobit. Podle Heřtové prý „Štollovy přednášky obvykle končívaly vášnivými 

diskusemi a nezřídka po nich a na základě Štollových výkladů podávali posluchači 
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přihlášky do KSČ.“
512

 Toto tvrzení se nám může zdát nadsazené a mohli bychom jej 

považovat za obyčejnou frázi autorky, netající se nekritickým obdivem k Ladislavu 

Štollovi. Domnívám se však na základě vzpomínek tehdejších posluchačů, že Ladislav 

Štoll si zájem mladého poválečného publika dovedl získat a dokázal si je naklonit. 

Svědčí o tom kupříkladu historik Miloš Hájek, když i v polistopadové době ve svých 

memoárech Paměti české levice vzpomínal na léta svého studia, jak jej tehdy 

„oslňovaly Štollovy přednášky o dějinách politických ideologií.“
513

 V témže duchu o 

nich pak podával svědectví v pozdější době, kdy již byl Štoll rektorem Vysoké školy 

hospodářských a politických věd, kupříkladu také historik Toman Brod
514

, jehož 

výpověď svědčí o Štollově vysoké autoritě mezi studenty, která byla dána i jeho 

významným mocenským postavením. Štollovy přednášky na VŠPS jako „strhující“ 

popsal také spisovatel Ludvík Vaculík, pro kterého coby absolventa obchodní 

akademie znamenaly dovzdělávání v humanitních disciplínách („To, prostě, bylo to 

velice zajímavé, dával vám to, co jste cítila, že máte vlastně vědět. Machiavelli co to 

bylo, Itálie, prostě městské republiky, Cromwell, všecko tohle. On vám, politické 

dějiny, no tak na těch nic stranického nemohlo být. Stranický on začal být, když to 

vztahoval k současnosti (…) Locke, to bych nevěděl nebýt jeho, Robespierre, Marat, to 

všecko, no bylo to zajímavé“).
515

 Co se týká stylu výuky, lze se domnívat, že se na ni 

Ladislav Štoll velmi pečlivě připravoval a snad i dopředu zvažoval knižní vydávání 

svých vlastních přednášek. Dokladují to očíslované kartičky s textem jeho přednášek, 

na které se Štoll pečlivě připravoval a které velmi precizně a detailně koncipoval. 

Přednášky, které jsem nalezl ve Štollově pozůstalosti, byly také směs všechny 

v pozdější době otištěny v knižní podobě.
516

 

Vysokoškolskou pedagogickou dráhu na Vysoké škole politické a sociální (dále 

VŠPS) zahájil Ladislav Štoll přednáškou nazvanou Politika a světový názor
517

, ve 

které si předsevzal za cíl vysvětlit smysl svých nadcházejících kurzů, zabývajících se 

historickým vývojem politických ideologií. Tato přednáška byla zároveň Štollovou 

úvahou o filosofii českých dějin a o evropských duchovních dějinách 19. století, proto 

také nesla podtitul Ke krisi myšlení 19. století. V této přednášce, která později vyšla 

i v knižní podobě, je zajímavé sledovat Štollovu snahu synteticky uchopit společenské 

a filosofické otázky 19. století a ukázat jejich základní vývojové linie do problémů 
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současnosti. V této přednášce se již objevují základní intence Štollova poválečného 

myšlení, které se lze později najít v jeho ideologických pracích. Kořeny současného 

stavu umění, věd a politiky spatřoval Ladislav Štoll již ve společenských rozporech 

předcházejícího století, kdy se podle něho ustavují proti sobě dvě protikladné 

tendence. Na jedné straně je to tendence objektivistická a kulminující v období 

renesance a osvícenství, vyznačující se důvěrou v poznatelnost objektivních zákonů 

dějin, rozmachem vědy a poznání, důrazem na rozumové schopnosti člověka 

a optimistickým poměrem ke světu. Ze strany druhé je to pak subjektivismus, 

vyznačující se pesimismem, únikem do iracionality a upřednostněním intuice před 

racionální analýzou (tady Štoll nepokrytě narážel na dílo populárního Henri 

Bergsona). Kritériem pokrokovosti je tedy pro Štolla „ohromná síla přesvědčení 

o existenci objektivní zákonitosti přírodních a historických jevů, nezávislé na bytí 

přemýšlejícího individua“
518

 a toto přesvědčení je podle něj „základním rysem 

mentality všech v pravdě pokrokových lidí, kteří patří do galerie renesančních postav, 

epoch vzestupných a kupředu kráčejících.“
519

 Období 19. století je pak pro něj 

epochou zásadního střetu mezi těmito tendencemi. Na jeho počátku prý ještě stojí 

optimismus, vyvolaný událostmi Velké francouzské revoluce a úspěchy na poli 

evropských věd, na jeho konci se však objevují stavy skepse, rezignovanosti a únavy. 

Příčinu vidí Ladislav Štoll právě v tom, že se emancipační pokus renesance 

a osvícenství nezdařilo dokončit. Z hlediska zákonitostí historického procesu tak dojde 

k naplnění dějin až tehdy, když „společenské kapitalistické vztahy, budou muset díky 

imanentní hře sil vývoje kapitalismu ustoupit vyšší formě společenského života 

socialistického“. Je přitom zajímavé, s jakým zápalem v této přednášce Ladislav Štoll 

adoroval osvícenské autory, včetně Imannuela Kanta, stejně jako Charlese Darwina. 

Hned na začátku přednášky pak Štoll ocenil Tomáše Garriguea Masaryka za jeho 

koncept Prozřetelnosti, který podle něho umožnil objektivní vnímání zákonitostí, 

účelnosti a smyslu dějin, přičemž odhlédl od jeho náboženských kořenů. 

Domnívám se, že u mladé generace v poválečné době tato přednáška musela velmi 

silně rezonovat a v mnohém vyjadřovala její tužby a naděje. Její jazyk také není 

zdaleka tolik zploštělý jako jazyk pozdějších oficiálních Štollových textů. Studentům 

tak mohla imponovat i ona Štollova „víra uhlířská“, spojená zároveň s jednoznačně 

a jednostranně osvícensky proklamovaným racionalismem (jistě v duchu onoho 

„mělkého“ pojímání osvícenství, připomeňme, že už v té době se rodí k této záležitosti 
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moderní levicová kritická teorie Frankfurtské školy). S poraženým nacismem pak 

Ladislav Štoll logicky ztotožnil právě „úpadkový“ subjektivismus.
520

  

Symptomatický je také Štollův pozitivní vztah k T. G. Masarykovi. Je příznačné, že se 

Štoll zmínil o Masarykovi výhradně v souvislosti s jeho Českou otázkou, nikoliv však 

s předválečným politickým systémem. V jeho postoji se jistě odrážel soudobý vztah 

Komunistické strany k někdejšímu nejvyššímu představiteli bývalého 

československého státu. Ve vstřícnějším postoji vůči Masarykovi lze vidět jak 

návaznost na předmnichovské postoje strany, tak i snahu začlenit v rámci projektu 

„specifické československé cesty k socialismu“ komunistické hnutí do souřadnic 

dějinného vývoje. Ztělesněním této kontinuity s masarykovskou i obrozeneckou tradicí 

byl nejviditelnějším způsobem Zdeněk Nejedlý, zprostředkovatelskou pozici však 

zaujal i Ladislav Štoll. V této optice se Masaryk jevil jako přijatelný humanistický 

myslitel 19. století, který se stavěl vůči soudobým iracionalistickým proudům ve 

filosofii. V tomto směru se Ladislav Štoll plně zavázal nové stranické linii, prosazující 

částečnou kontinuitu s předválečnou republikou. To bylo patrné i z rozhovoru, který 

v roce 1947 poskytl Studentským novinám, a kde se rozhovořil i o vysokoškolské 

mládeži.
521

 Jako její žádoucí vzory uvedl bojovníky proti pravosti Rukopisů. Kromě 

Masaryka zmínil ještě Jana Gebauera a Antonína Vaška, příznačně se přitom vyhnul 

Jaroslavu Gollovi, považovanému za reprezentanta reakční pozitivistické 

historiografie. Promluvil také o tendencích, které považoval za zhoubné a nebezpečné 

pro nastupující generaci. Varoval na jednu stranu před „nejvulgárnějším 

relativismem“, který ztotožňoval se šosáctvím a lhostejností, ten však zároveň spojoval 

s představou „objektivismu, nadstranickosti, čisté vědeckosti apod“
522

. Štoll se 

vyjadřoval značně neobratně, chtěl však zřejmě poukázat na nutnost nového, 

společensky angažovaného pojetí vědeckého života, který stavěl proti zdánlivě 

nezaujatému, netřídnímu pohledu buržoazní vědy. Ve své kritice pesimismu 

a skepticismu jako dalších rozkladných tendencí ducha doby se dokonce dovolával 

Masarykovy kritiky Humeovy a Schopenhauerovy skepse.
523

 V tomto směru některé 

Masarykovy postoje vyhovovaly Štollovu eklektickému uvažování. 

V akademickém roce 1946/47 vedl na půdě VŠPS Ladislav Štoll přednášky na téma 

vývoje politických ideologií v období renesance, které vyšly později, v osmdesátých 
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letech v doplněné verzi také v knižní podobě.
524

 Podle slov jeho syna Ivana přitom 

z pochopitelných důvodů pociťoval na počátku svých přednáškových kurzů značnou 

nervozitu. Ivan Štoll vylíčil, jak „táta jednoho dne přišel, že se má stát profesorem 

vysoké školy. Trochu ho to zaskočilo, začal usilovně studovat, a připravovat si 

přednášky. Studenti se na jeho přednášky hrnuli, chtěli se dozvědět, co to ten 

marxismus leninismus vlastně je. Ale táta si nezvolil jako téma svého kurzu marxismus 

leninismus, ale „dějiny politických ideologií“ a začal někdy od renesance, kdy se 

rodilo evropské politické myšlení. Z venkovského člověka se tak stal ideolog, ať už to 

slovo znamená cokoliv.“
525

 Renesanční éru si Štoll vybral jako epochu, která mu 

konvenovala svým „pozemšťanstvím“ a kterou bylo možno na základě jeho 

předchozího schématu považovat za objektivistickou, tj. racionální, vědeckou 

a optimistickou. Zároveň však pro něj představovala výzvu pro uplatnění 

marxistického dějinného schématu, z jehož perspektivy pohlížel Štoll jak na historický 

vývoj, tak na myšlenkové odkazy jednotlivých osobností. 

Svůj historický výklad renesance opřel Štoll téměř výhradně o práce Marxovy 

a Engelsovy, při hodnocení umění a kultury se často opíral o Šaldovy soudy. Do 

přednášek o vzniku renesance však dokázal promítnout i svou vlastní, dichotomickou 

strukturu vnímání dějin. Renesance pro něj vzniká především na základě změn ve 

výrobní struktuře a výrobních vztazích, vytvořením silné měšťanské vrstvy v italských 

republikách a rozvojem manufakturních dílen. Dochází tak ke střetu mezi feudalismem 

a ranými formami kapitalismu, kdy buržoazie ještě představuje nastupující, 

progresivní třídu, rozbíjející strnulé vlastnické vztahy. Především však „měšťanstvo 

činorodé, zdatné, s rozvinutým smyslem pro objektivní, optimistické vidění života 

a světa“
526

 postavil s jeho údajně materialistickým světonázorem do příkré opozice 

vůči církvi a veškeré teologii. Ladislavu Štollovi se jednalo především o uvedení jisté 

kontinuity mezi „progresivními“ renesančními ideologiemi a soudobým marxistickým 

materialismem V tomto ohledu byly přednášky zacíleny na ono „hledání příbuzných“ 

v dějinách, které má poskytnout smysl a ospravedlnění pro soudobou perspektivu. 

V tomto duchu pak Štoll nabídl profily renesančních „pokrokových osobností, 

počínaje Dantem Alighierim, přes myslitele renesanční a konče Thomasem Hobbesem. 

V díle těchto osobností se přitom snažil prvky „pokrokové“ a „reakční“ pečlivě 

rozlišit. 

V rámci těchto přednášek nás může ovšem překvapit, že se zde pokusil na jedné straně 

o rehabilitaci díla známého florentského myslitele Niccola Macchiavelliho (jehož 

názory byly Marxem i Engelsem odmítány), na straně druhé i o pozitivní zhodnocení 
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odkazu katolického světce Thomase Morea. Macchiavelliho dílo v sobě podle Štollovy 

interpretace nese prvky iracionalismu a zdůrazňování individuální vůle, které nakonec 

zákonitě vedou k fašismu. Stejně tak je ovšem podle něj Macchiavelliho zásluhou 

odkrytí právního a morálního pláštíku mocenských zájmů, které měly zahalovat.
527

 

Macchiavelliho tedy ocenil jako bojovníka proti morálnímu pokrytectví a zároveň 

republikána, stavějícího se proti úzkým šlechtickým zájmům. Na Moreovi si naopak 

vážil jeho vize nového typu společnosti, vybudované na principu všeobecné rovnosti a 

zamítající existenci soukromého vlastnictví. Štoll zároveň odmítl představu Morea 

jako oddaného katolíka, daleko spíše jej pojal jako „křesťanského komunistu“ 

solidarizujícího s pauperizovanými vrstvami, ne nepodobného myslitelům radikální 

větve evropské reformace. Z podtextu Štollových přednášek jakoby téměř vyplývalo, 

že More byl popraven za své politické názory a zcela rezolutně byl odmítnut názor, že 

by se vskutku jednalo o katolického mučedníka.
528

 Domnívám se, že zjevným 

poselstvím Štollových přednášek bylo ukázat vývojové předchůdce socialistických 

myšlenek, tedy jisté „historické příbuzenstvo“. Zároveň však Štoll poukazoval na 

dialektický průběh dějinného procesu, kdy nechávají vlastnické a společenské rozpory 

vyvstávat novým formám výrobních vztahů. Štollovy přednášky tak poskytovaly 

srozumitelný a ucelený obraz dějin, a ačkoliv se nevyznačovaly myšlenkovou 

originalitou, působilo toto pojetí historie v poválečné době, hledající v minulých 

zápasech ideály současnosti, velmi přitažlivě. 

V rámci své rozvíjející se politické dráhy se Ladislav Štoll stává také výrazným 

aktérem změn, k nimž došlo ve vysokém školství po únorových událostech 

osmačtyřicátého roku. Tehdy také došlo k významné reorganizaci vědy a vysokého 

školství, provázené rozsáhlou činností akčních výborů a politickými čistkami. 

K radikální změně mělo pochopitelně dojít i na VŠPS, která doposud představovala 

platformu i pro nemarxistické politické a ideové proudy. Koncem roku 1948 se začíná 

na ÚV KSČ na popud Rudolfa Slánského připravovat pro tuto školu reformní plán, 

jehož realizací je pověřen právě Ladislav Štoll s Jiřím Hájkem a jehož účelem má být 

přeměna školy v instituci „vědeckého marxismu.“ Kolem postavení školy však ve 

stranických kruzích panovala značná nejednotnost a škola byla nakonec přijetím 

zákona č. 227/1953 Sb. zařazena mezi školy postupně rušené.
529
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Hlavním účelem nových ministerských opatření bylo kromě zintenzivnění politické 

výchovy především vytvoření tzv. „nové inteligence“ z řad pracujících,
530

 a ačkoliv se 

ideová koncepce oficiálně stavěla proti „elitářskému“ školskému systému předchozí 

doby, programovým cílem bylo v zásadě vytvoření elity nové. Mezitím již v únoru 

1948 proběhly na vysokých školách procesy vylučování části studentstva ze studia, 

které měly v kompetenci především nově zakládané akční výbory. Často pak ovšem 

v první polovině padesátých let nastávala mnohdy paradoxní situace, kdy zájem 

o vysokoškolské studium ze strany dělnických vrstev nebyl příliš vysoký a ze strany 

vlády byly proto vedeny oficiální přesvědčovací kampaně.
531

 

Po únorových událostech Štollův mocenský vzestup významně pokračoval, a to právě 

v rámci nově vzniklé Vysoké školy hospodářské a sociální. V roce 1949 sem spolu 

s některými pedagogy i absolventy Vysoké školy politické a sociální přešel také on, 

aby zde zaujal politicky významné, rektorské místo. V této pozici se Štoll mohl také 

těšit z titulu řádného profesora. Základní koncepce této školy, která oficiálně spadala 

pod kuratelu Ministerstva školství (výrazný vliv však zde uplatňovalo Kulturní 

a propagační oddělení ÚV KSČ, vedené tehdy Gustavem Barešem), se odvíjela 

především od sovětských vzorů v oblasti vysokého školství, které se pokoušela 

implementovat v československých podmínkách. Na rozdíl od Vysoké školy politické 

a sociální, odrážející svým kurikulem i složením profesorského sboru jistou politickou 

pluralitu, vytvoření této nové fakulty bylo od počátku zabarveno jednostrannou 

ideologickou indoktrinací. Kromě stranických ideologů zde působili i odborně školení 

historici jako Josef Macek, František Graus či Koloman Gajan a další, filosofové 

Milan Machovec, Karel Kosík a Ivan Sviták, či ekonomové Ota Šik a Věněk Šilhán.
532

 

Před zraky stranických ideologů jako byl kupříkladu Ladislav Štoll, se tak počínala 

formovat mladá intelektuální elita, která později sehraje významnou roli v obrodném 

procesu šedesátých let. Historik Vítězslav Sommer píše v této souvislosti s vývojem 

československých humanitních věd a především historiografie, s odkazem na známou 

Kuhnovu teorii o paradigmatických proměnách československé vědy.
533

 

V poúnorovém, stalinistickém období byl podle něho nejvýraznějším paradigmatem 

vědecké a akademické činnosti požadavek politické angažovanosti, který se potom 

specificky promítal do zkoumání jednotlivých vědních disciplín. 

Můžeme konstatovat, že právě ztělesněním tohoto nároku na angažovanost ve 

prospěch socialismu, či spíše stávajícího politického zřízení a nové mocenské skupiny 

v čele státu, se stala právě Vysoká škola hospodářských a politických věd. Původním 
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záměrem vzniku školy bylo především vzdělání nové inteligence z dělnických řad, 

s nímž se však později v praxi střetávala tendence k vytváření stranické školy, a tedy 

nové mocenské a politické elity.
534

 Štollův první, zahajovací rektorský projev na půdě 

této školy v říjnu 1949 si přitom kladl za cíl právě důrazné vymezení vůči 

„buržoazním“ formám vzdělávání.
535

 Hned v úvodu, poté co pozdravil první ročník 

nově zapsaných studentů, vytyčil jasné hranice mezi buržoazním a socialistickým 

vzdělávacím modelem a představil celkovou koncepci nového způsobu edukace. 

Předchozí typ „buržoazní“ pedagogiky byl podle Ladislava Štolla především podřízen 

logice kapitalistické společnosti, v níž bylo vzdělání především prostředkem 

k prosazení egoistických a individualistických zájmů příslušníků buržoazie, kteří měli 

na rozdíl od nižších vrstev ke vzdělání snadnější přístup. Štoll tedy nadcházejícím 

studentům představil nový typ absolventa jako „socialistického člověka“, oproštěného 

od maloměšťáckých a sobeckých životních postojů, který bude naopak jednat v duchu 

kolektivistické družnosti, bratrství a solidarity. Ve Štollově rektorském projevu se tak 

již projevila konceptualizace programu vytváření „nového člověka“, spojená s oficiální 

československou kulturou a politikou první poloviny padesátých let.
536

 Štoll však 

především zmínil coby klíčový prostředek vzdělávání propojenost mezi vědeckou 

prací a praktickým, společenským životem. Ladislav Štoll zdůraznil, že oproti 

předchozímu systému, kdy podle něho věda a univerzity pěstovaly především jistý 

druh akademického „lartpourlartismu“, musí být nyní nahrazen sepětím vědy 

s politickým programem budování socialistické společnosti. „Existují samozřejmě 

životu vzdálení učení lidé, kteří přečtou mnoho knih, kteří dovedou ze sta knih udělat 

sto první, knihu mrtvé učenosti. Takoví lidé však jenom rozmnožují poličky 

v knihovnách“
537

 uvedl Štoll a pokračoval: „My jsme tu však ve škole proto, abychom 

se naučili, jak změnit svět, jak jej učinit lepším, radostnějším, jak učinit národy 

šťastnějšími. Proto se budeme učit myslit a jednat v duchu našich mezinárodních 

a národních učitelů, v duchu nejpravdivějšího světového názoru marxismu-leninismu, 

které budeme chápat nikoliv jako sbírku pouček, ale jako návod k jednání, 

k promyšlené proměně světa.“
538

 

Je zjevné, že toto politicky angažované pojetí vědy Ladislavu Štollovi vyhovovalo 

a nová rektorská funkce pro něj představovala významnou výzvu. Bezprostředně 

politicky angažované pojetí vědy pak zásadně ovlivnilo jak charakter přednášek, tak 

i odbornou činnost v oblasti humanitních věd. S touto školou je spojena také nová 
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koncepce československé historiografie, která měla být revizí dosavadních cest bádání, 

a projevila se především v kampani proti tzv. kosmopolitismu, která byla především 

zúčtováním s odkazem Gollovy školy a především Josefa Pekaře. Je příznačné, že 

některé pozdější výrazné osobnosti politického, nebo vědeckého života, mezi které 

patřil kupříkladu ministr zahraničí a chartista Jiří Hájek nebo historik Josef Polišenský, 

se ve svých pamětech zmiňují o působení na této škole zcela okrajově. Existují však 

četná svědectví posluchačů a absolventů školy, která se podařilo zachovat. Tyto 

výpovědi se bezprostředně týkají také Ladislava Štolla. Oficiální, glorifikační obraz 

Štollových přednášek přinesl na štollovské konferenci roku 1982 ekonom a sociolog 

František Kutta. Ten ocenil především Štollovy přednášky o epoše renesance, kdy měl 

svým výkladem a sugestivním vystupováním přivést mnoho posluchačů ke vstupu do 

komunistické strany. Vedle zachycení renesanční epochy podle něho působil Štoll na 

studentstvo i svými přednáškami o Masarykovi, kterého měl líčit v duchu výše 

uvedeného, rozdvojeného přístupu.
539

 Již zmíněný Toman Brod, který podle vlastních 

slov Štolla vnímal spíše jako silnou osobnostní a politickou autoritu než pedagoga,
540

 

naznačil, že Štollova dominance a respekt mezi studenty vyplývaly především z jeho 

mocenského postavení ve vrcholných patrech stranického aparátu, nežli z jeho 

rétorických dovedností nebo schopností studenty strhnout svým vlastním projevem. 

V tomto směru hodnotil Brod mnohem výše přednášky mladého historika Josefa 

Macka nebo filosofa Ivana Svitáka. Podobně vzpomínal historik Koloman Gajan na 

Štolla jako na politického mnohoobročníka, kumulujícího funkce v Ústředním výboru 

KSČ a ve vysokém školství, kterého se značnou dávkou ironie nazval „člověkem sui 

generis“.
541

  

Poněkud diferencovanější je vyprávění historika Zdeňka Kárníka, který vzpomínal, že 

„zvláštní postavou byl Štoll, rektor. Toho jsem viděl samozřejmě akorát při takové 

introdukční přednášce, kdy oslovoval tedy masu asi tisíce lidí a z toho jsem měl velmi 

silný dojem, protože on to byl mekta, jak se říká, kokta takový, jenže ten jeho způsob 

přednášení, já nevím přesně, co vlastně říkal, byl jako že před tím posluchačstvem 

tvoří, což je druh řečnického umění. Musím říct, že my jsme procházeli gymnáziem, ve 

kterém se vyučovalo i řečnické umění, to tehdy patřilo k dobrému tónu, a mně se zdálo, 

že opravdu před námi tvoří. Mně se zdálo, že je to poměrně takový košatý pohled…“
542

 

Odlišně také vyznívají vzpomínky Vladimíra Kašíka, který pravidelně navštěvoval 

Štollovy semináře a mohl tak mít o jeho pedagogických schopnostech lepší přehled. 

Kašík sice Štolla poněkud ironizoval jako údajného meziválečného autora „spisů 

                                                           
539

 František KUTTA, K přednáškám Ladislava Štolla na Vysoké škole politické, Česká literatura, 1982, č. 6, s. 505-
508. 
540

 Rozhovor s Tomanem Brodem 29. 9. 2008. 
541

 Rozhovor s Kolomanem Gajanem 28. 4. 2008. 
542

 Rozhovor se Zdeňkem Kárníkem 8. 12. 2009. 



155 

 

o leteckých benzínech“, který podle něj na rozdíl od profesora Dolanského při 

přednášení „pouze jakoby mektal“
543

, zároveň však vyzdvihl volnost, která prý 

panovala na jeho seminářích. Na nich prý podle něho docházelo i k velmi otevřeným 

politickým diskusím. „Byly tam někdy prostě hádky, odborný, někdy jenom vyloženě 

politický. On, samozřejmě, se do toho pletl, Štoll, ale jenom jako vedoucí toho 

semináře a okřikoval jenom politický křiklouny, který prostě si začali, a to z obou 

stran. Potom, ještě když byl rektor, tak to více méně šlo, ale potom, jak se prostě 

dostával, a s tou Fučíkovou a prostě já nevím všecko. No, tak se z něj stával sovětskej 

papaláš, kterej málem plakal, když se schylovalo ke dvacátýmu sjezdu, k odhalení 

Stalina...“
544

 líčil ve svých vzpomínkách atmosféru Štollových seminářů Vladimír 

Kašík.  

Odlišnou zkušenost z osobního setkání s Ladislavem Štollem naopak popsal pozdější 

spisovatel Ivan Klíma, který celé své studium na této škole poněkud bagatelizoval („Já 

tam šel, protože tam byla novinářská fakulta a já jsem ve své blbosti se domníval, že se 

můžou dělat v té době noviny, protože jsem dělal Čapka a Čapek byl pro mě takovej 

vzor a byl novinář. Já chtěl bejt spisovatelem a novinářem jako Čapek, takže to byl 

takovej důvod“
545

). Ze svých přednášejících ocenil především rétorický um filosofů 

Ivana Svitáka a Milana Machovce. Na rozdíl od jeho kolegů jej prý Štollovy 

přednášky nechávaly chladným („Já jsem se s ním setkal několikrát a vždycky to bylo 

naprosto zdrcující. To byl blb jak prostě, jak naprogramovanej.“). V podobném duchu 

vyznívá také osobní vzpomínka historika Jiřího Kořalky, který na rozdíl od Klímy 

zpětně hodnotil odbornou úroveň přednášek (především historických) velmi vysoko.
546

 

Ladislav Štoll byl však podle jeho slov přijímán jako osobnost z vysokých politických 

pater, kterou vnímal jako značně nepřístupnou a jehož přednášky i myšlení se 

vyznačovaly zvláštní formou zacyklení v určité povrchnosti: „My jsme zaregistrovali 

jeho projevy, že, jak se pozná maloměšťák, že maloměšťák je ten, že jako když dostane 

jídlo, tak musí aspoň trochu nechat, že, jako nějak jako aristokrat. A o týden později 

mluvil o maloměšťáctví v tom, že když už to dostane, tak musí všechno sníst, aby jako 

nic nezůstalo, že a tak. On byl trochu, bych řekl, přízemním.“
547

 uvedl Kořalka. 

Štollovy přednášky naopak utkvěly v hlavě historiku Janu Měchýřovi, který je po více 

než půlstoletí popsal velmi ambivalentně: „On (Ladislav Štoll – pozn. autora) byl 

trošku podobnej na herce Pivce v těch jeho starších rolích a mluvil a říkal, což mně 

říkal po mnoha letech, jako když měl takový zahajovací projevy na zahájení školního 

roku a tak dále, že jo. Říkal naprostý banality, ale takovým vemlouvavým hlasem, že 
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víte soudruzi, a teď řekl naprostou blbost jako by si ji právě vymyslel, jako proletáři 

všech zemí spojte se. Tak jsme měli dojem, že on to v tuhle tu chvíli objevil, kdyby jsme 

si to náhodou nebyli už bývali před tím věděli, že už to řekl někdo jinej. To jsem si 

vymyslel jako špatnej příklad. Už si nevzpomínám co, jako s otevřenými ústy hltali 

všechny tyhle ty…“
548

 S jeho slovy koreluje také výpověď Pavla Olivy, podle něhož 

Ladislav Štoll dokázal svým projevem studenty zaujmout, především pokud u nich 

panovalo vůči Štollovu myšlení určité předporozumění.
549

 Jinak však byl podle jeho 

slov vnímán většinou studentů především jako ideolog a funkcionář, od jehož 

přednášek nebyla originalita příliš očekávána, na rozdíl třeba od přednášek 

Mackových, které dokázaly studenty výrazně zaujmout. Ještě příkřejší je pak 

vzpomínka jeho manželky Věry Olivové, která působila na Vysoké škole 

hospodářských a politických věd jako odborná asistentka: „Chodila jsem, stranický 

schůze byly, a tam on vystupoval. Jedno z nejhorších vystoupení, já nevím, jestli to 

mám vám vykládat. Tam byla taková milostná historka. Milostná historka, kdy ňákej, 

já už přesně si nepamatuju. Podstata ovšem byla, že její muž odjel do Sovětskýho svazu 

a já nevím na čtyři roky, to se tenkrát jezdilo, a ona byla tady a zamilovala se. 

Zamilovala se do jinýho hocha, taky študenta. Ten Štoll vám, já jsem to nikdy v životě 

neviděla, z toho udělal takovej skandál, jak je to nemravný a jak to tu socialistickou 

morálku narušuje. On jí pranýřoval a jeho taky. Já se na to, to bylo ve velký 

posluchárně tam na fakultě, na pódiu a on jí, takhle na ní ukazoval. Šílený...“
550

 

Ačkoliv spousta studentů tehdy pozorovala Štolla spíše zpovzdálí, jeho zákulisní 

politický vliv a rozhodovací pravomoci byly určující. V podobném duchu také 

vzpomínal na Štollovo působení historik Jaroslav Opat, když líčil údajné Štollovy 

osobní výpady proti tajemníku školy Vilému Fuchsovi. Ty však mohly souviset 

s Fuchsovou spřízněností s Rudolfem Slánským v období vnitrostranického boje na 

poli kulturní politiky („ten Vilém (Fuchs – pozn. autora) byl dokonce zavřenej na 

Pankráci, ale on, teď když to je ten návrat do minulosti, ten Vilém upřímně mluvil, co a 

jak bylo, on měl tu partaj rád a tak to dal nějak najevo, načež, jak říkám, to jsem 

neslyšel, to mně referovali lidi, který tam byli přítomni, že ten Štoll na to jeho upřímný 

vystoupení řekl, že on vstoupil do strany ze zištnejch důvodů. To když jsem slyšel, tak 

jsem na toho Štolla dostal zlost, protože jakej je, zištnost, no tak byla to zištnost, když 

on byl z antifašistický rodiny, perzekuovaný rodiny, byl v kriminále, a on tohleto 

upřímně řekne, tak to se označí za zištný důvody? Takže to byla jedna věc, kdy já jsem 

si toho Štolla zařadil…).
551

 Opat však celkově zhodnotil Štolla jako „ducha chudého, 

závislého a nesamostatného“, nikoliv však primárně jako stalinistického „sekerníka“. 
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I po mnoha letech se však objevila také svědectví velmi vstřícná, kdy se vzpomínání 

na vysokoškolská studia propojovalo s jistým ohlédnutím za nenávratně ztracenou 

dobou mládí. Například Ján Grónský vzpomínal na svá studijní léta s povděkem, stejně 

jako na své učitele, především na Jiřího Hájka a Ladislava Štolla, o čemž svědčí i jeho 

vzpomínání po více než půlstoletí: „Štolla som mal rád, vám môžem povedať. No my 

sme boli Štollom nadšený, lebo jeho láskou bola vykladať o renesancii, a keď on 

vykladal o tej renesancii, rozumiete, to bolo tak nejako fascinujúce, čo on, lebo my sme 

boli blbčekovja, rozumiete, po vojne, my sme nevedeli, dvadsaťdva dvadsaťtri rokov, 

lebo ešte menej, dvadsať, hej. Tak okrem toho on bol človek, on bol človek veľmi 

skromný, osobne, ako som ho videl, ale pamätám na jednu príhodu. Jeden študent 

VŠPHV v rámci neprítomnosti, pardon, toaletného papieru, nosil si na záchod Rudé 

právo. Áno, niekto ho udal. Že si nosí na záchod Rudé právo. Predstavte si, že oni 

s ním zahájili disciplinárne konanie. Ako dneska sa pamätám na to disciplinárne 

konanie. Teraz neviem, či to pletiem, lebo tie školy, už je to, predsa je to toľké roky, 

mám dojem, že to sa ešte konalo v takej tej rotunde, v tom Lobkovicovom paláci, to 

nám patrilo, že to ešte bolo tam, a teraz na neho, že soudruzi za války umírali za Rudé 

právo a tak ďalej, a Štoll to úplne spacifikoval, povedal, soudruzi, no tak nedělejme, 

no neblázněte, no to není možný, a tak ďalej. Choval sa veľmi, ja neviem, ja som čítal 

ty jeho veci, čo on písal, ale my sme boli všeci, rozumiete, zasiahnutý tou válkou 

a takým socialistickým fanatizmom.“
552

 Jeho charakteristika Štollovy osobnosti pak 

vyznívá vesměs velmi pozitivně, až téměř nostalgicky: „Ale Štoll bol pre mňa človek 

také tej obetavej, optimistickej tváre tej strany. Ja som prišiel za ním a vravím mu, 

súdruh Štoll, pozri sa, ja už som teraz tri roky ženatý a nemám kde bývať. Veď ja som 

so svojou ženou na manželské koleji, kde máme jednu posteľ a tak ďalej. A on mi 

povedal, Jáno, já jsem se svou rodinou v Moskvě bydlel v sklepě suterénním, uvědom 

si, že budujeme svět pro příští, ja neviem teraz aké také reči a tak ďalej, to je naše 

životní poslání, my se musíme obětovat, buď rád, že máš střechu nad hlavou, nemáš 

hlad, máš zaměstnání, rozumiete, no tak to bolo. Ja som Štolla vždycky, ja viem, teraz 

vyšli veci najavo, ja viem, všetko viem, ale my sme nebohá generácia, rozumiete, my 

sme chudáci svojim spôsobom, ale iným spôsobom sme boli možná šťastnejší než sú 

títo dnešný.“
553

 Grónský také zavzpomínal na Štollovy přednášky o politických 

ideologiích jako na kvalitní seznámení se společenskovědním základem, který dle 

vlastních slov využívá dodnes, kdy je třeba dodat, že i po nejrůznějších revizích 

následujících let zůstal věrný svému levicovému přesvědčení z doby mládí. Podobně 

vzpomínala Zora Urbanová na Ladislava Štolla coby „tehdejší idol“ a naopak prý na 

konci šedesátých let spatřovala v pohrdavém postoji svých někdejších spolužáků vůči 
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Štollovi projevy oportunismu.
554

 Stejně tak ji zaujaly Štollovy přednášky z kulturní 

historie a politiky a Štolla si nakonec připomínala smířlivě: „Představte si, přijde 

profesor Štoll přednášet jakés takés dějiny, přednáší na té kazatelně na Vroubkově 

a neustále mluví o renesančních lidech a sám se považuje za renesančního člověka, je 

trochu ovlivněn tím, že se přece jenom stýkal dost blízko s Fučíkem, takže občas i jeho 

jazyk je trochu bohatší nežli jazyky partajních funkcionářů. Že by měl bůhvíjak velké 

znalosti, to bych neřekla, ale osobně se domnívám, že kromě toho, že velice negativně 

zasahoval do kultury a proti některým lidem pracujícím v kultuře, to se nás netýkalo 

jako studentů, tak byl celkem docela hodnej chlap. On byl takovej zcela prostej 

a lidskej. Bydlel kousek od nás, znala jsem jeho paní a určitě to nebyli nějací tvrdí 

a namyšlení. Ale protože řadě věcí nerozuměl, tak v kulturní oblasti se snažil 

prosazovat linii stranickou a tam ublížil řadě lidí…“
555

 

Se značným despektem se o Štollově rektorské činnosti vyjádřil ve svých pamětech 

pozdější významný právní teoretik Viktor Knapp, který se v této době dostal do širšího 

okruhu spolupracovníků prezidenta Gottwalda.
556

 Jeho vzpomínky jsou ovšem 

faktograficky nepřesné, především tím, že Štollovi mylně přisoudil v roce 1948 roli 

rektora Vysoké školy politické a sociální. Knapp v pamětech popisuje, jak se pokoušel 

habilitovat na „Vysoké škole politické a sociální, kde jako rektor začínal vládnout 

Ladislav Štoll. (Pro tuto školu tehdy vznikl název Štollwerk, převzatý ironicky od 

čokoládovny toho jména, který pak provázel všechny instituce, které Ladislav Štoll 

řídil, či, poněvadž on nikdy nic neřídil, kterým byl v čele.).“
557

 

Není zcela jednoduché tato rozličná svědectví sumarizovat, přesto z nich lze do jisté 

míry poskládat obraz Štollova pedagogického působení. Generace posluchačů, která 

přicházela na Vysokou školu hospodářských a politických věd studovat, byla podobně 

jako Ladislav Štoll generací zásadně formovanou válečnými prožitky, a tedy 

předčasně zpolitizovanou. Řada jejích příslušníků spojovala se snahou o vzdělání také 

touhu po zásadních a radikálních změnách politického i ekonomického fungování 

společnosti, přičemž tato změna byla spojována se socialistickým modelem, o jehož 

formách byly vedeny zaujaté polemiky. Nelze jednoznačně souhlasit s Jaroslavou 

Heřtovou, podle níž působily Štollovy přednášky na studenty nadšenecky, na druhou 

stranu četná svědectví ukazují, že Ladislav Štoll byl osobností vesměs respektovanou a 

jistě také obávanou. Studenty pak dokázal zřejmě více zaujmout svým projevem, nežli 

hloubkou předávaných vědomostí. Jak z rozhovorů vyplývá, za organizátorského 

ducha této školy pak byl mnoha studenty považován spíše Jiří Hájek. Ladislav Štoll 
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tedy reprezentoval tuto školu navenek a patřily mu zde zásadní pravomoci, on sám se 

však funkci rektora (kterou vnímal především jako politický úkol) přespříliš intenzivně 

nevěnoval. S fungováním školy také úzce souvisely mocenské a ideologické boje 

uvnitř strany, o nichž bude pojednáno v následující kapitole. Vysoká škola 

hospodářských a politických věd totiž sice byla na základě nového vysokoškolského 

zákona formálně podřízena Ministerstvu školství, zásadní vliv však na ní uplatňovalo 

Kulturní a propagační oddělení KSČ, spadající pod gesci generálního tajemníka 

Rudolfa Slánského.
558

 Při hodnocení pamětnických svědectví také musíme reflektovat 

skutečnost, jakým způsobem pracuje lidská paměť a jak dochází k selekci vzpomínek. 

Na Ladislava Štolla vzpomínali někteří pamětníci také jako na autora Třiceti let 

bojů…, které později nejvýrazněji zapříčinily jeho posuzování jako stalinského 

dogmatika. Ze svědectví týkajících se jeho vysokoškolské pedagogické dráhy však 

spíše vyvstává obraz muže vlivného, který ovšem není zároveň přímým recipientem 

moci, a jeho role vyznívá spíše zprostředkovatelsky. Ve formování osobností 

posluchačů přitom mnohdy hrála VŠPHV významnou roli, pro mnohé znamenala 

první obšírnější seznámení se světem humanitních věd. Otázkou však zůstává, do jaké 

míry si studenti spojovali tuto výuku s osobností rektora, kterého vídávali během roku 

velmi zřídka, většinou pouze při oficiálních vystoupeních během akademického roku. 

Na Ladislava Štolla, působícího později rovněž jako náměstka ministra školství 

Nejedlého, se obraceli rovněž studenti škol středních. Dokladem může být kupříkladu 

dopis tehdejšího studenta poříčského gymnázia a pozdějšího spisovatele Josefa 

Topola, který kvůli svým studijním problémům zaslal Štollovi prosebný dopis.
559

 Dnes 

už jeho pasáže vyznívají téměř humorně, v době svého vzniku však byly podle mého 

míněny zcela vážně. Topol se v poněkud frázovitém dopise označoval za milovníka 

českých obrozeneckých tradic, především pak Němcové a Tyla, stejně jako k 

„bouřliváku“ Stanislavu Kostkovi Neumannovi. K nim sám sebe připodobnil a 

v duchu jistého českého trpitelství vylíčil své gymnaziální studijní trampoty, příbuzné 

prý například problémům Tylovým a způsobené nepochopením přehlíživého, stále 

ještě měšťáckého gymnaziálního prostředí. Topol přitom v dopise dokazoval Štollovi 

svou vlastní politickou angažovanost a snahu o praktickou politickou činnost, která jej 

odvádí od běžných studijních povinností. Stejně tak ovšem kritizoval chování učitelů 

vůči žákům, které se podle něho ještě nezbavilo buržoazních návyků a předpojatostí. 

Při formulaci svých názorů se přitom Topol odvolává na Štollovy teze ze stranických 

konferencí a dokonce i na jeho nejznámější referát. Hlavním obsahem Topolova 

dopisu je pak udělení výjimky z maturity při přijímacích testech na AMU.
560

 I při 
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značné studentské naivitě, kterou lze z dopisu snadno vyčíst, lze soudit, že mezi 

poučenějšími studenty bylo Štollovo jméno dobře známé a byl mu přičítán výrazný 

vliv. Pokud nebudeme brát Topolův dopis pouze jako projev devótnosti, můžeme 

konstatovat, že poněkud naivní (či naopak odvážně kalkulující) student očekával od 

vysoce postaveného funkcionáře i jistou míru porozumění, když  ukázal kritický postoj 

vůči buržoazní pedagogice a kultuře i ocenění revoltní neumannovsko-wolkerovské 

tradice.  

Je také zřejmé, že Štoll se začíná v době svého vysokoškolského působení 

o pedagogické otázky hlouběji zabývat. Svědčí o tom i jeho komentáře, připisované na 

okraje jeho výstřižků z novin, týkajících se dané problematiky. Štoll například velmi 

kvitoval kritický pohled učitelky jedenáctileté střední školy Hany Sachsové, týkající se 

nových středoškolských dějepisných učebnic, který Sachsová zveřejnila na stránkách 

Učitelských novin.
561

 Učitelka kritizovala především encyklopedičnost učiva, přílišnou 

schematičnost a racionalizaci, kdy podle ní nové učebnice ponechávají málo místa 

studentovým pocitům a emocím, kdy i u tak dramatických momentů, jako jsou boje o 

Lidový dům, mizí prvky záživnosti. Štoll s těmito názory souzněl a podobně jako 

Sachsová rovněž odmítal přetěžování žáků středních škol memorováním a učebními 

vědomostmi. Na druhou stranu přicházel později do kontaktu s dospívající mládeží při 

soutěžích o tzv. Fučíkův odznak, kdy k ní promlouval velmi frázovitě a pateticky.
562

 

I přes nepříjemné peripetie provázející zánik Vysoké školy hospodářských a 

politických věd v doznívajícím ovzduší Slánského procesu vychází Štollovo osobní 

hodnocení pozitivně. Ve zprávě Ústředního výboru KSČ, bilancující historii školy, je 

oceněna Štollova práce ve funkci rektora, ačkoliv jsou zde zmiňovány i jeho rezervy, 

kdy se na něj coby vedoucího představitele musela snést část kritiky. Pozitivně je 

zhodnoceno především Štollovo pedagogické působení a jeho příkladný vliv na 

studenty.
563

 Po zrušení VŠPHV pak Ladislav Štoll pokračoval v pedagogické činnosti 

ještě ve vedení Institutu společenských věd (nazývaného někdy také jako „Štollwerk“). 

 Je nyní na místě pokusit se souhrnně analyzovat jeho ideovou pozici. Pro komparaci 

považuji za nejvhodnější srovnání s ideologickými koncepcemi Gustava Bareše a 
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Zdeňka Nejedlého. Jestliže v poválečných letech získal Štoll nečekané příležitosti 

k výraznému mocenskému vzestupu, pak to zcela bezezbytku platí o jeho vrstevnících 

Václavu Kopeckém a Gustavu Barešovi. Ambiciózní Kopecký patřil mezi skupinu 

Gottwaldových „karlínských kluků“ a již od třicátých let se pohyboval v prostředí 

nejužšího stranického vedení, přičemž právě v této krizové době dokázal zachovávat 

loajalitu vůči Gottwaldovi i vůči linii Kominterny, stejně tak byl z poslanecké lavice 

nesmiřitelným kritikem „buržoazního“ zákonodárství politického establishmentu. Po 

rozpuštění KSČ v roce 1938 patřil mezi nemnoho vybraných stranických funkcionářů, 

jimž byl nabídnut moskevský exil a který zde měl příležitost rozvinout kontakty se 

sovětskými tajnými službami. Po skončení války a návratu do republiky zaujal nově 

zřízenou funkci ministra informací, která mu poskytla rozsáhlé možnosti k ovládání 

kulturního a mediálního prostředí. Samotný Kopecký pak v poválečné době vytyčil na 

stranických sjezdech základní koncepce ideologických směrnic, které se měly stát pro 

pracovníky aparátu závaznými. V porovnání s Kopeckým zaujímal Štoll po válce 

funkce mnohem méně významné a stejně tak i v poúnorové době byl jeho vztah ke 

Kopeckému provázen značnou loajalitou, ačkoliv on sám přímo pod jeho vedením 

nepracoval.  

Mnohem komplikovanější vztah ovšem panoval mezi ním a Gustavem Barešem, který 

se rovněž netajil značnými mocenskými ambicemi a jehož vliv výrazně dominoval 

v rámci Kulturní a propagační komise. V poválečném období Gustav Bareš a Ladislav 

Štoll spolupracují a jejich osobní vztah se jeví jako přátelský, v korespondenci oba 

používají familiární oslovení „Gusto“ a „Láďo“ a vyměňují si mezi sebou tradiční 

přátelské pozdravy. Dlužno dodat, že korespondence začíná až v závěru 

osmačtyřicátého roku a do této doby Bareš neznal ani adresu Štollova bytu. Lze tedy 

předpokládat, že dosavadní vztahy se odehrávaly výhradně na pracovní úrovni.
564

 

I v rámci vzájemné korespondence se však mezi nimi objevují rozpory. Ladislav Štoll 

v rámci korespondence probíral s Barešem poměrně závažné otázky. Ty se týkají 

například zmíněného Štollova působení na VŠPS, kdy spolu oba politici řeší otázky 

politického vzdělávání. Stejně tak však spolu v korespondenci vedli diskuse o politice 

a umění, jedna z delších rozprav se týkala například „čapkovské otázky“. Bareš si 

v korespondenci se Štollem například stěžoval na Soldánovo ocenění Čapkovy tvorby 

z formálního hlediska v Rudém právu, kde prý autor vyzvedl Čapkovy „maloměšťácké 

rysy“ na úkor jeho odvážnějších, vizionářských dramat.
565

 Štoll potom vyjádřil 

s Barešovými postřehy souhlas a pustil se také do kritiky Soldána jako člověka bez 

estetického citu. V dopise Barešovi pak Štoll volal po nových tvůrčích osobnostech, 

u nichž se bude synteticky propojovat „pravdivý světový názor“ s uměleckým 
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talentem a cítěním i odborností. Již v této korespondenci také Ladislav Štoll upadl do 

poněkud stereotypních výhrad vůči modernímu umění, které doslova označil za 

„maskovanou netvořivost a neumění“.
566

 Potom popisoval, ovšem velmi nekonkrétně 

jakousi skupinu nebezpečných modernistů (jež nazývá parazity), kteří působí v kultuře 

jako rozkladný element a mohou strhnout do svých záměrů i autory skutečně 

talentované. V dopise Barešovi však Štoll l také předložil úvahu o smyslu literární 

kritiky, kdy mu neustále tane na mysli otázka jejího tříbení a vzdělávání. Poněkud 

s podivem mu dokonce přiznává vlastní slabost. „Cítím svou bezmoc, své malé 

vzdělání, své díry v obraze světa a svou nemožnost časovou sednout si k solidní 

konkrétní práci, a z toho i nedostatek odvahy“
567

 napsal s nezvyklou otevřeností přímo 

Barešovi a ukázal tak některé ze svých osobních komplexů. Zároveň tu Štoll 

v podtextu poukazuje na svou ambici stát se oním uměleckým kritikem nové doby, 

který dokáže oddělit „zrno od plev“. Korespondence mezi Štollem a Barešem 

o kulturních otázkách pak v dalších měsících intenzivně pokračovala. V otázkách 

konceptů kulturní politiky z ní lze vyčíst Barešovu snahu o dominanci a o razantní 

vypořádání s mnoha problémy, které v kulturní sféře vyvstávaly. Bareš Štolla 

instruoval o nutnosti „odstranit nános nánosů „reakčně-buržoazní“ literární 

historiografie (…) bude třeba rozbít „modernistické“, „ultralevé“ a vlastně 

buržoazně-dekadentní, kosmopolitické a trockistické názory na starší epochy našeho 

umění…“
568

 

V tomtéž dopise se také Gustav Bareš pustil do kritiky Nezvalovy sbírky Veliký orloj. 

Bareš také před Štollem otevřel svoji koncepci nové a nezatížené umělecké generace, 

vytvořené na základě nové esteticko-politické doktríny, která by jasně definovala 

úlohu literatury v poúnorové době a která bude vycházet z idejí socialistického 

realismu, jehož součástí má být i literatura psaná samotnými dělníky. V dopise 

Štollovi však Bareš jako by zároveň silně předznamenával vzájemné rozpory a 

pozdější konflikty. „Tedy je, myslím, mezi námi rozpor“ píše Gustav Bareš a 

pokračuje: „Ty se díváš příliš dozadu, staráš se, abychom neztratili nic z našich 

dosavadních uměleckých zavazadel. Ani já nechci nic poztrácet. Ale musíme se 

především dívat dopředu, pomáhat vytvářet umění, které teprve vyroste, které zítra, 

pozítří se stane pomníkem naší epochy a které dnes již bude převychovávat lidi, tvořit 

novou socialistickou morálku, povznášet dělníky a pracující (…) Ty se obáváš, 

otevřeme-li takto hráze, že nám do literatury vnikne spousta smetí, náhodných a 

přechodných zjevů, lidí, kteří se budou přiživovat na špatném přebásňování úvodníků. 

A bojíš se dále, že z toho někteří lidé začnou dělat teorii rappismu, „čistého 
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proletářského umění“. Takové risiko tu nesporně je. Ty však vidíš hlavní úkol bojovati 

proti tomuto risiku. Takové stanovisko nakonec ze strachu před risikem vede 

k demobilizaci a napomáhá konzervování starého.
569

 Musíme to risknout…“ napsal 

Štollovi Bareš. Štoll na Barešovy dopisy reagoval velmi srdečně, k tomuto dopisu se 

však odpověď výjimečně nedochovala. Tady byly předznamenány pozdější 

disharmonické tóny, které ve formování československé kulturní politiky první 

poloviny padesátých let sehrají ještě významnou úlohu. Barešovu výtku můžeme 

chápat již v kontextu rozeznívajících se polemik o formování kultury, můžeme ji 

ovšem i vnímat jako výtku vůči příliš konzervativnímu a opatrnickému Štollovi. Bareš 

mu tak v podtextu vytknul nedostatek smyslu pro kulturní experiment a důsledné 

prosazení nového politického umění jako takového. Konfliktní linie, kterou v tomto 

dopise Bareš naznačil, pak vedla na jedné straně mezi prosazováním přejímání nových 

kulturních vzorců ze sovětské politiky, nebo na druhé straně spojováním nové 

kulturně-politické koncepce s národními kulturními tradicemi. Bareš i Štoll se ovšem 

vzájemně shodují v odmítání modernismu a moderního umění. Zatímco Bareš nahlížel 

na otázky umělecké tvorby čistě prizmatem politické ideologie, Ladislav Štoll si 

budoval pověst literárního kritika. Během meziválečného období zachovával 

k avantgardě spíše otevřený postoj, někdy i prokazoval smysl cítění pro moderní 

tvorbu. V devětačtyřicátém roce se však Štoll již přizpůsobil nové stranické linii 

a dává i v rámci osobních dopisů najevo své opovržení „modernismem“, přičemž má 

toto slovo velmi široký výklad a obsahuje v zásadě veškeré neortodoxní umělecké 

proudy, sahajících od francouzského symbolismu po levicovou surrealistickou 

avantgardu. Jinak se však korespondence týkala především Vysoké školy politické a 

sociální, kdy si Štoll stěžoval na nedostatek času a soustředění k vědecké a kritické 

činnosti. Výjimkou měl být lázeňský pobyt v Karlových Varech.
570

 Z korespondence 

s Gustavem Barešem však vysvítá i určitý rys Štollovy povahy, který byl pro něj 

typickým, ale který projevoval například v osobní korespondenci. Bylo jím jisté 

pochybování o sobě samém a svých schopnostech a především pociťovaná 

nedostatečnost vlastního akademického vzdělání. O to více pak lpěl na akademickém 

vzdělání u svých synů a úspěchy Ivana Štolla pro něj byly velkým zadostiučiněním.
571

 

Je zřejmé, že stejně jako pro celou československou společnost byla pro Ladislava 

Štolla čtyřicátá léta velmi výrazným zlomem. A přestože zaujal významné funkce 

v akademické sféře, hlavní doménou jeho působení se stala oblast kultury. 

K významnému štěpení v řadách kulturní veřejnosti docházelo již v poválečném 

období, kdy proti sobě stanuly dvě důležité organizace kulturního i politického života 

– Kulturní svaz a Kulturní obec. V únorovém období sehrály v rámci jednotlivých 
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profesních organizací kulturních pracovníků důležitou roli akční výbory, které 

posloužily jako převodové páky k prosazení komunistické moci v hudebních, 

divadelních, výtvarných i literárních syndikátech.
572

 Štollovo nejvýraznější veřejné 

vystoupení v kulturně-politických záležitostech se odehrálo na Sjezdu národní kultury 

v dubnových dnech roku 1948. Tady vystoupil Ladislav Štoll právě po boku 

komunistických ministrů Nejedlého a Kopeckého. Ve sjezdových projevech tu byl 

načrtnut obraz československé cesty k socialistickému realismu, který měl vycházet ze 

spojení umění s politickými a sociálními tužbami širokých vrstev obyvatelstva. Ze 

strany Nejedlého i Štolla zde byly moderní avantgardní proudy a směry označeny za 

aktuálně zpátečnické, i když jim byla přiznána „pokroková“ úloha v meziválečném 

období. Zdeněk Nejedlý (k němuž měla generace Devětsilu převážně vřelý vztah, ale 

který sám nové avantgardní umění příliš neuznával a nepokoušel se jim porozumět) se 

vymezil především vůči formalismu a surrealismu. Ladislav Štoll vytýkal modernímu 

umění především „nesrozumitelnost“, která jej odcizuje širokému spektru lidí. 

Především oblast literární kritiky považoval Štoll za svou hlavní doménu a v této 

spojitosti o něm také dodnes přetrvává obecné povědomí. 
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Přítel, který porozumí  

 

V časech poválečné republiky začal tedy Štoll usilovně budovat vlastní politickou 

i akademickou kariéru, což mu přinášelo značné pracovní vytížení. Jeho publikační 

činnost, které se v prvorepublikovém období naplno věnoval, tak výrazně poklesla. 

Přesto se na stránkách periodik neváhal vyjadřovat k zásadním sporům, které na 

kulturní frontě probíhaly. Jedním z nich bylo v roce 1946 ideově politické rozdělení 

Syndikátu českých spisovatelům na prosovětsky orientovanou Kulturní obec a širší 

platformu liberálnějšího Kulturního svazu. Obě organizace vůči sobě cítily značnou 

rivalitu, nakonec byly roku 1947 sloučeny do tzv. Kulturní jednoty. Ladislav Štoll byl 

signatářem zakládajícího provolání Kulturní obce, které bylo zveřejněno 6. října 1946 

v Rudém právu a o pět dní později na stránkách nově vzniklého časopisu Kulturní 

politika, vedeného Emilem Františkem Burianem. Toto prohlášení bylo přihlášením 

k novému kursu kulturní politiky, která se hlásila jak k dědictví národních tradic, tak 

k „sepětí s osudem pracujícího člověka“. Zároveň bylo deklarováno odtržení od 

„zhoubných předmnichovských poměrů, mezinárodních i vnitřních“.
573

 V prohlášení 

se psalo o rozvinutí pokrokových kulturních tendencí a propojení kulturních středisek 

a pracovníků z venkova a měst. Na adresu Kulturního svazu se Štoll ostře vyjadřoval 

na stránkách Tvorby, kde jeho představitele obvinil z antidemokratických tendencí.
574

 

Právě v tomto konfliktu spatřoval Štoll jeden ze základních milníků, dělící 

představitele kultury na dva základní tábory. Signatáře Kulturní obce (především 

Otakara Machotku a Ferdinanda Peroutku) obvinil z pokrytectví a lhostejnosti vůči 

otázce svobody poukazem na jejich údajnou netečnost, či schvalování cenzury 

v meziválečných časech. Štoll se ovšem účastnil i dojednávání vzniku organizace 

Kulturní jednoty, která se měla pokusit názorové spory obou frakcí překlenout 

a sjednotit, kdy dokonce vystoupil spolu s Františkem Kovárnou na ustavující schůzi 

mezi hlavními řečníky.
575

 Na počátku dubna 1947 se zúčastnil schůzky komise, která 

měla za úkol vypracovat rezoluci valné hromady Kulturní jednoty, kde o jejím poslání 

rokoval společně s Janem Drdou a Janem Blahoslavem Kozákem. V diskusi Štoll 

hovořil o nutnosti nového pojímání umělecké kritiky, která podle něho dosud trpěla 

přílišným elitářstvím a měla by se přiblížit lidovým vrstvám. Ve Štollově vytyčení 

kritiky jako určovatele mravních hodnot uměleckého díla můžeme vidět jeho do 

značné míry tradicionalistické, postobrozenecké chápání smyslu umění. V podobném 

duchu se však neslo i Kozákovo a Drdovo vystoupení. Štoll také osvětářsky vytyčil 
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jako významný úkol budování technických a venkovských knihoven, stejně jako jejich 

výstavbu v pohraničních oblastech.
576

 

V období kolem února 1948 docházelo k řadě překotných politických a společenských 

změn, které také výrazně zasáhly oblast kulturní politiky. Také Ladislav Štoll si musel 

svoje postavení postupně upevnit. Historik Jiří Knapík upozornil na určitou nejistotu 

Štollovy mocenské pozice v přelomových obdobích let 1947-48.
577

 Ukázal ji na 

příkladu organizace významného sjezdu Syndikátu českých spisovatelů, který byl 

organizován v průběhu sedmačtyřicátého roku, uskutečnil se však až v březnových 

dnech roku 1948. Na závěr tohoto sjezdu měl podle Knapíka původně zaznít vedle 

Olbrachtova a Halasova projevu také proslov Štollův, který se však nepodařilo 

kulturnímu a propagačnímu oddělení ÚV KSČ prosadit. Na schůzi literární komise, 

založené při Kulturně-propagačním oddělení bylo přitom naplánováno zařazení 

Štollovy přednášky na program sjezdu, přičemž byl tímto úkolem pověřen Jan Drda 

spolu se Sergejem Machoninem a literárním kritikem Jiřím Hájkem. Již při lednové 

schůzi však Štollův projev na plánované setkání zařazen nebyl.
578

 Během sjezdu 

Syndikátu československých spisovatelů, odehrávajícím se v atmosféře předešlých 

únorových událostí potom došlo k vyhraňování názorových pozic a postojů mezi 

jednotlivými literáty. Diskutovaly se přitom zásadní otázky poměru umělce 

a společnosti, existence cenzury nebo svobody umělecké tvorby. Většina účastníků 

byla příslušníky nastupující literární generace, které se po válce otvíraly nové obzory 

a která byla zároveň nově vržena do situace osobní i politické nejistoty. Už v průběhu 

konference se přitom projevovaly rozpory v chápání umění a jeho funkcí mezi 

představiteli Skupiny 42 Jindřichem Chalupeckým, Kamilem Bednářem a Jiřím 

Kolářem a radikálními marxisticky orientovanými básníky Janem Petrmichlem, Janem 

Šternem, Ivanem Skálou, Jiřím Hájkem a Jaromírem Hořcem. Jestliže mezi mladými 

autory existovala shoda na představě zásadní proměny společnost a vybudování 

socialismu i většího sepětí literatury s každodenním životem, v názorech na autonomii 

umělecké tvorby se značně lišili. Skupina mladých marxistů prosazovala silnější 

podřízení umělecké tvorby poptávce politických úkolů současnosti a společnosti jako 

celku. Ze strany jejich odpůrců naopak zaznívaly požadavky na jistou autonomii 

umělecké tvorby. Stejně tak ovšem průběh sjezdu poukazoval na koexistenci 

a pluralitu různých přístupů a názorů. Výsledkem jednání byla potom Zpráva 

konference mladých spisovatelů, jejímž obsahem bylo jak přihlášení k socialismu, tak 
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k principu umělecké svobody.
579

 Vývoj sjezdu přitom vzbudil v rámci kulturně-

propagačního oddělení ÚV KSČ odmítavé reakce. Ladislav Štoll se tehdy měl podle 

Šterna kriticky vymezit hlavně vůči Jiřímu Hájkovi za přílišnou kompromisnost, kdy 

prý dokonce ironicky hovořil o „objímání s Kamilem Bednářem“.
580

 

Nové směřování poúnorové kulturní politiky bylo projednáváno v dubnu roku 1948 na 

Sjezdu národní kultury v pražské Lucerně. Toho se kromě komunistických 

funkcionářů účastnila řada výrazných uměleckých osobností z oblasti literatury, 

výtvarného umění i divadelnictví. Ladislav Štoll se sjezdu zúčastnil jako jeden z jeho 

řečníků.
581

 Účelem sjezdu mělo být vyjasnění poměru KSČ vůči inteligenci a otevření 

tématu dalšího směřování kultury a kulturní politiky. V průběhu sjezdu se výrazně 

angažoval agilní ministr informací Václav Kopecký nebo ministr financí Jaromír 

Dolanský a Zdeněk Nejedlý. Sjezd se odehrával v napjaté poúnorové době a striktní 

prosazení estetických norem nového zřízení ještě nebylo na pořadu dne. I přesto už byl 

v jeho průběhu prosazován socialistický realismus jako ideální směr, ztvárňující 

potřeby nové doby. Manifestace sounáležitosti inteligence a nové komunistické 

politiky se měla stát pro sjezd určující.
582

 Pro Ladislava Štolla byl sjezd výraznou 

příležitostí k tomu, aby v souladu s oficiální politickou linií tzv. demokratizace kultury 

představil svůj politicko-estetický koncept. Sjezd se konal ve dnech 10. a 11. dubna, 

přičemž byl Štollův projev zařazen již k prvnímu dni jeho zasedání.
583

 Večery pak 

účastníkům zpestřily operní představení Janáčkovy Její pastorkyně a koncert České 

filharmonie pod vedením Rafaela Kubelíka. 

Štoll svůj projev započal hned po úvodní zdravici premiéra Gottwalda. Hovořil v něm 

o dalekosáhlých společenských změnách, vyvolaných únorovými událostmi, které mají 

mít zásadní dopad na nové pojetí kultury v socialistickém a marxistickém duchu.
584

 

Štoll hovořil především o poezii ze sociologické perspektivy a promlouval 

o rozlišování pokrokových a zpátečnických jevů. Socialistická poezie měla podle něho 

vycházet z konkrétní, smyslově zakoušené skutečnosti, má být v souladu se světem 

pracujících tříd, především tedy dělnických a rolnických. K vysvětlení svých názorů 

podnikl Štoll poměrně rozsáhlý exkurs k Marxově filosofii odcizení. Rozlišil přitom 

dva poměry ke světu. První, charakteristický pro pracující třídu, se ke světu vztahuje 

tvořivým a otevřeným způsobem. Druhý, typický pro buržoazii, naopak vychází ze 
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zvěcnění vztahu, hodnotového cynismu a čistě arbitrálního pojetí skutečnosti.
585

 Tyto 

tendence se podle Štolla odrážejí také v umění. Česká socialistická poezie přitom 

může navázat na bohaté dědictví Nerudova, Neumannova, Smetanova, Čapkova (!) 

nebo Wolkerova díla, může se však inspirovat také světovými autory, jako byl Dante, 

nebo Vladimir Majakovskij.
586

 

Do protikladu k tomuto zdravému typu poezie postavil Štoll bezúčelné „umění pro 

umění“, které je podle něho výrazem úpadku a skepse buržoazní třídy. Jako 

o úpadkových teoriích už na tomto sjezdu hovořil o ,,existencionalismu“
587

 a se 

zjevnou narážkou na poetiku Jiřího Koláře a Skupiny 42 o „všelijakých teoriích 

o nahém, sociálně nepodmíněném člověku“.
588

 Štoll také pohovořil o potřebě nové 

literární kritiky, která bude především směrovat výchovu dospívající mládeže 

a oddalovat ji od četby literárních děl, poznamenaných skepticismem, solipsismem a 

subjektivismem.
589

 Po Štollově projevu zazněl sálem Lucerny bouřlivý potlesk, který 

vzápětí uvítal i Louise Aragona, dorazivšího na sjezd. Štollův proslov pak ve svém 

projevu ještě toho dne kvitoval filosof Josef Ludvík Fischer.
590

 V podobném duchu se 

nesl projev Zdeňka Nejedlého, který se rovněž pokusil propojit požadavky na 

literaturu nové doby s jistým českým tradicionalismem.
591

 

Svým vystoupením na sjezdu Štoll dosud nejvýrazněji definoval pozitivní obsah svého 

pojetí umění a literatury, podstatné bylo i jeho negativní vymezení. Záměrně se 

postavil proti existencialismu, který mohl být vnímán nejen jako import západní 

buržoazní kultury, ale i jako duchovní proud, výrazně ovlivňující mladou generaci. 

Českou kulturní veřejnost seznamoval s existencialismem Václav Černý, zájem o tuto 

filosofii jistě pramenil i z dobového pocitu všeobecné krize lidství a humanity. Tento 

proud silně rezonoval u básníků Skupiny 42 a projevil se v romantizujícím kultu 

tragicky zemřelého básníka Jiřího Ortena.
592

 Štollovi se tak existencialismus (mezi 

jehož autory a směry nijak nerozlišoval) jevil jako nepřátelská alternativa vůči 

nastupující formě a podobě socialismu. 

Na podzim roku 1948 vzrostlo napětí v mezinárodních vztazích, došlo k roztržce 

s Titovou Jugoslávií a také v oblasti kulturní politiky došlo k nastolení ostrého kursu 

a vyhrocení stranického radikalismu. Uvnitř uměleckých svazů došlo k nové vlně 

čistek a vybudování nových struktur, v duchu proklamovaného sepětí umělecké tvorby 
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s lidovými masami.
593

 Na konci roku 1948 dochází k posílení Štollovy pozice, když 

stanul spolu s J. Drdou, M. Pujmanovou, Stanislavem Neumanem ml., V. Řezáčem, 

E. A. Saudkem a dalšími v redakčním okruhu nově založeného literárně-

společenského měsíčníku Nový svět, který měl vycházet ze stanovisek konferencí 

komunistických spisovatelů a směřovat k nové tematice socialistického realismu.
594

  

Po upevnění komunistické moci postupně nastával také proces diferenciace uvnitř 

stranického aparátu, určujícího principy kulturní politiky. Vůdčími osobnostmi 

znesvářených frakcí byl na jedné straně ministr informací Václav Kopecký, na straně 

druhé šéf Kulturní a propagační komise ÚV KSČ Gustav Bareš. Interpretace tohoto 

střetu také byla předmětem již zmíněného sporu mezi Alexejem Kusákem a Jiřím 

Knapíkem.
595

 Obecně lze konstatovat, že k Barešově skupině patřila generace mladých 

funkcionářů, prosazujících přímočarou sovětizaci československé kultury, kterou 

vnímala pouze jako nástroj k prosazení nového politického řádu. Politicky se zde 

výrazně profilovali osobnosti jako Arnošt Kolman, Pavel Reiman, Jiří Hendrych, 

Čestmír Císař nebo Jiří Pelikán. Z literárních tvůrců ke skupině náleželi kupříkladu 

básník Stanislav Neumann, Antonín J. Liehm, Lumír Čivrný a Erik A. Saudek. Alexej 

Kusák zařadil k jejímu myšlenkovému okruhu například i Karla Kosíka s jeho 

„antinejedlovskou“ koncepcí přínosu české radikální demokracie. Ve sféře literatury se 

přitom Barešova skupina mohla opřít také o začínající autory – Jana Šterna, Ivana 

Skálu, Jana Pilaře, Michala Sedloně a další. Právě v případě Pilaře, nebo Skály mohla 

být jejich horlivost umocňována snahou o zapomenutí jejich předválečných vazeb na 

politickou pravici, ve Skálově případě i psaní spirituální poezie. Skupiny mladých 

radikálních novinářů se přitom vytvořily okolo některých nově založených periodik. 

Mezi ně patřila především obnovená Tvorba a Rudé právo, které byly považovány za 

formativní stranické tiskoviny. Za tribuny hlasů mladé, nastupující generace 

komunistických intelektuálů však byly považovány i nově vzniklé časopisy Mladá 

fronta a Kulturní politika, v jejímž čele však stál E. F. Burian. 

Na Kopeckého ministerstvu informací naopak pracovali osobnosti jako Vítězslav 

Nezval, Ivan Olbracht nebo František Halas, výrazně spojené s kulturním 

a intelektuálním životem meziválečné republiky. Ladislav Štoll sice nebyl přímo 

zaměstnancem ministerstva, byl však považován za člověka majícího blízko jak 

k Vítězslavu Nezvalovi, tak k ministru Kopeckému.
596

 Zatímco Alexej Kusák se drží 

striktního vymezení obou táborů, Jiří Knapík jednoznačnost tohoto rozdělení 

zpochybnil. Právě v případě Ladislava Štolla uvádí příklad toho, že mezi oběma tábory 
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neexistovaly přísně nepropustné hranice. Zmínil přitom právě Tauferovo a Štollovo 

doporučení Ivanu Skálovi v létě roku 1948 na místo kulturního referenta v Jugoslávii. 

V té době však byla podle Knapíka mocenská rivalita spíše latentní a celý konflikt 

ještě zdaleka neměl jasné kontury. 

V Kusákově i Knapíkově výkladu poúnorové kulturní politiky hraje zásadní roli tzv. 

pamfletová aféra, spojená s vydáním ostré satirické básně, parodující Nezvalovu 

poezii. Svým textem však byla tato parodie zaměřena nejen proti Nezvalovi, nýbrž 

také proti Ladislavu Štollovi a Kopeckého Ministerstvu informací. Zatímco Kusák vidí 

v tomto případu významnou ukázkou střetu Kopeckého „liberálnějšího“ křídla 

s Barešovými dogmatiky, Knapík vnímá vznik celého pamfletu o mnoho spontánněji. 

Přestože byl iniciován skupinou stranických radikálů, zdůraznil Knapík společný 

postup Kulturní rady ÚV KSČ proti strůjcům pamfletu. Reakce na tento pamflet vedla 

podle Knapíka nakonec k potřebě vypracovat směrodatný koncept estetických norem 

pro literaturu, v nichž vidí i zárodky koncepce pozdějších Štollových Třiceti let bojů 

za československou socialistickou poezii. V průběhu vyšetřování okolností vzniku 

pamfletu se sice již podle Knapíka objevily rozpory mezi stoupenci Kopeckého 

a Barešova křídla, proti jeho šiřitelům však obě skupiny vystupovaly ještě jednotně.
597

 

Pokusíme se tedy ve stručnosti nastínit výklad událostí, spojených s vyšetřováním 

aféry a konkrétní úlohou Ladislava Štolla. Můžeme zároveň komparovat i různé 

analýzy a interpretace této aféry.  

Důležitou roli ve zmiňovaném případu přitom sehrála Kulturní rada ÚV KSČ. Tento 

aktiv tehdy patřil mezi vlivné stranické orgány a na jeho bázi vznikala vlivná stranická 

usnesení, týkající se často prosazování socialistického realismu do oblasti filmu 

i literatury, řešily se zde významné otázky, týkající se směřování nové kulturní 

politiky. Tento politický orgán vznikl v roce 1948 na popud Rudolfa Slánského ke 

koordinaci kulturní politiky mezi stranickými orgány, Ministerstvem informací 

a Nejedlého Ministerstvem školství.
598

 Na jejích schůzích se tedy scházeli stoupenci 

obou protilehlých táborů. Ladislav Štoll se schůzí rady od jara 1949 účastnil spíše 

pravidelně, ačkoliv na schůzích nepatřil mezi nejaktivnější členy. Těšil se však jisté 

důvěře svých kolegů z tohoto orgánu, o čemž svědčí i jeho nominace do předsednictva 

nově založeného Svazu československých spisovatelů v lednu roku 1949, které 

posílilo jeho mocenskou pozici.
599

 Přesto však mezi členy Kulturní rady panovaly 
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komplikované vztahy a vzájemná nevraživost, která se projevovala například mezi 

Ladislavem Štollem a Gottwaldovým sekretářem Františkem Nečáskem.
600

 

Nezvalova sbírka Veliký orloj
601

, vyšla v květnu roku 1949. Její poetika přitom 

vyčnívala z některých obecných principů socialistického realismu (některé její básně 

vznikaly ještě ve válečném období) a v některých ohledech v ní Nezval navazoval na 

svou poezii předválečnou. Toto dílo je námětově velmi pestré a z politických témat se 

v něm pochopitelně objevily ohlasy z květnového povstání i naděje vkládané do 

sovětského komunismu. V básních se však objevovala i intimnější rovina Nezvalovy 

tvorby, včetně erotických a cirkusových námětů. V úvodní titulní básni, nazvané Velký 

orloj představil Nezval v poetické formě genealogii svého rodu, a to právě s odkazem 

na astrologická znamení. V jiných básních pak i přes optimistické východisko prosvítá 

melancholická nálada. Ačkoliv se ve sbírce objevují i básně věnované Klementu 

Gottwaldovi a Václavu Kopeckému, nebyla Nezvalova sbírka ušetřena tvrdé kritiky, 

především ze strany mladých autorů Oldřicha Kryštofka, Zdeňka Pachovského, 

Františka Buriánka a Jiřího Honzíka.
602

 Ten Nezvalovi vytknul kupříkladu nesoulad 

mezi materialistickým světonázorem a surrealistickou fantastičností. Stejně tak mu 

vytýkal údajný odklon od objektivismu přírodních a společenských zákonů k zájmu 

o astrologii a užívání psychologického automatismu. „Bohémský aristokratismus, 

programní exklusivita bohémského intelektuála, které snad měly jakés takés oprávnění 

za kapitalistické společnosti, nejsou pro Nezvala ve skutečnosti ani dnes překonanou 

minulostí“
603

 napsal kupříkladu v recenzi do Kulturní politiky Jiří Honzík. 

Vyvrcholením protinezvalovského tažení, odehrávající se v roce, kdy se vyostřily 

spory Sovětského svazu s Jugoslávií a v Maďarsku počínal vykonstruovaný 

vnitrostranický proces s Lászlo Rajkem, bylo vytištění anonymního pamfletu, 

nazvaného Socialistická láska. Ten posléze koloval v redakcích novin a časopisů, jako 

byla Tvorba, Kulturní politika, Mladá fronta, Rudé právo nebo Lidové noviny. Stejně 

tak se pamflet objevil na pražské Filosofické fakultě, rozhlasu a ústředí Svazu 

mládeže.
604

 Tento pamflet nebyl vnímán pouze jako atak vůči Vítězslavu Nezvalovi, 

ale cílil i proti celému Kopeckého ministerstvu. V kontextu paranoidního ovzduší bylo 

napětí umocňováno jeho sarkastickým, parodizujícím zněním. V podtitulu celého 

pamfletu se pak překvapivě objevilo Štollovo jméno. Vrcholem sžíravosti měl být 

vlastní text básně, věnovaný údajně Ladislavu Štollovi coby „příteli, který jim 

porozumí“. Jeho obsahem mělo být vyjádření erotické náklonnosti Vítězslava Nezvala 
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vůči Štollovi, přičemž byla parodována Nezvalova poetika z Velikého orloje: ,,Až mé 

mužství bude kulminovat ve znamení Panny / Tvůj prs bude sladký podpaží hořké klín 

slaný / Jak mořské ryby rozhozené na divany / Jak sůl země / jak politika naší strany / 

Dnes po celou noc budu hrát si / s tvým tělem / jež se v mou náruč skácí / V Tvé 

zahrádce tak rádi sídlí ptáci / Jak básníci na ministerstvu informací /.../ Jsem opilý jak 

Baudelairem Šalda / Jak Hakenem
605

 tak milovaná avantgarda / Tvé údy chvějí se jak 

roztančená Esmeralda / jak únorový lid jenž čeká na Gottwalda / V pokoji s růžovou 

zahradou září Tvá nahota / Na níž se vrhám s lačností hladového Skota / Jejž inervuje 

na úpatí břicha Venušina kóta / Jak společnost, v níž není nadhodnota / Až veliký orloj 

odbije pátou na Hradu / a změníš své tělo v jedinou rozkvetlou zahradu / Pak pocítíš 

mou vášeň zezadu / Jak zemdlelá barikáda vítězstvím zpitou Rudou armádu / 

A vysílena cudně ukryješ svůj bok / Vlhký jak břehy Kaspického moře / Jak úrodou 

požehnaný rok / A k ránu spící políbím tě na rozkrok / Kupředu Kupředu zpátky ni 

krok.“
606

 

Ze samotného textu je patrné, že erotický motiv hraje úlohu zcela zástupnou. Autoři 

pamfletu se neodvažovali ironizovat samotného ministra Kopeckého, útok však 

směřoval na jeho spolupracovníky, jimž byl přičítán významný vliv v kulturní politice. 

Erotický motiv v textu měl být podle mého soudu metaforou vzájemného držení se 

Kopeckého „ministerského koryta.“ Ačkoliv Ladislav Štoll nebyl zaměstnancem 

Ministerstva informací, mohl být mezi částí mladé komunistické levice vnímán jako 

Kopeckého a Nezvalův spřízněnec a jistým způsobem i jako tradicionalista. 

Vydání pamfletu výrazně rozčeřilo politickou hladinu a celá záležitost může vyvolávat 

interpretační spory. Alexej Kusák vnímá celý konflikt především jako nevybíravý útok 

radikální a sektářské levice proti básníkovi, který byl nejen symbolem kontinuity 

s kulturou předcházející meziválečné doby, ale také reprezentantem moderního 

a tvůrčího básnictví, jehož hodnota nemohla být redukována na pouhou politickou 

služebnost. V jeho pojetí se tedy jedná o vzpouru „levých dogmatiků“, která mohla 

vyústit až ve zničení a naprostou sovětizaci československé kultury.
607

 Naproti tomu 

Jiří Knapík zpochybnil jako neprokázané Kusákovy teze o spojení vzniku 

protinezvalovského pamfletu se stranickým kulturním aparátem. Jestliže vidí Kusák 

v nezvalovské aféře především ideový spor o charakter československé kultury, 

Knapík zdůraznil mocenský aspekt celého konfliktu.
608

 Přesné okolnosti vzniku 

sarkastické protinezvalovské parodie je přitom složité vysvětlit. Pro pochopení 

významu aféry je důležitý i mezinárodněpolitický kontext. Rozhořela se v období 
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stupňujícího se napětí studené války a „zostřujícího se třídního boje“. Text celého 

pamfletu bylo přitom možné hodnotit z jedné strany jako studentskou recesi, nebo 

naopak jako pokračování protinezvalovské kampaně a osobní atak vůči Ladislavu 

Štollovi, potažmo Ministerstvu informací jako takovému. Celá záležitost byla 

vyšetřována jako politická provokace a generální tajemník ÚV KSČ Rudolf Slánský 

psal v dopise Gottwaldovi o vytváření nepřátelského trockistického centra uvnitř 

strany.
609

 Nitky pátrání pak vedly na pražskou Filosofickou fakultu, kde byli jako 

autoři pamfletu odhaleni studenti Viktor Matys a Zdeněk Pachovský.
610

 Posléze byla 

zřízena zvláštní vyšetřovací komise, která zjišťovala okolnosti a způsob šíření 

pamfletu.
611

 Stejně tak vznikaly seznamy osob, které se měly na distribuci pamfletu 

podílet, mezi které měl patřit například Emil František Burian, Stanislav Budín, 

Antonín J. Liehm, Oldřich Kryštofek, Ivan Skála, Karel Kyncl, Jaroslav Putík a mnoho 

dalších novinářů z okruhu redakcí, v nichž text manifestu koloval.
612

 Samotný Nezval 

se přitom nestal terčem jízlivých parafrází náhodně. Jeho osobnost byla značně složitá 

a rozporuplná. Na jednu stranu se již od konce třicátých let pevně držel oficiální 

stranické linie a v poválečné době získal vlivnou funkci šéfa kinematografické sekce 

na Kopeckého ministerstvu. Na stranu druhou měl však umělecky stále blízko 

k surrealismu a důsledně uplatňované metody socialistického realismu mu nebyly 

vlastní. Mezi Nezvalem a Štollem pochopitelně existovaly odlišné pohledy na poezii 

a umění. Pro Štolla představovala zásadní hodnotu ideovost a značně utilitární pohled 

na literaturu, provázený nepřátelstvím k jiným názorovým proudům. U Nezvala se 

naopak můžeme setkat s pomocí jeho přátelům z katolického tábora, jakým byl 

například Jakub Deml nebo Jan Zahradníček. Ze strany mladé, radikálně naladěné 

socialistické inteligence však byli Nezval se Štollem zřejmě vnímáni jako spojenečtí 

mandaríni Kopeckého suity s nežádoucím zákulisním politickým vlivem.  

Záležitost s antinezvalovskou parodií byla na Kulturní radě poprvé projednávána 

13. června 1949.
613

 Této schůze se Štoll zúčastnil společně s Václavem Kopeckým, 

Jiřím Hendrychem (zastupujícím dlouhodobě nemocného Gustava Bareše), Františkem 

Nečáskem, Jiřím Taufrem a dalšími. Na této schůzi obvinil Hendrych z vytvoření 

a distribuce „pamfletu“ redakční okruhy časopisů Kulturní politika a Mladá fronta, 

spojených s částí posluchačstva Filosofické fakulty. Jmenovitě kritizoval přímo 

redaktory Zdeňka Pachovského, Oldřicha Kryštofka a Stanislava Budína. Kopecký pak 

na schůzi označil vytvoření pamfletu za projev nebezpečí tzv. „levých úchylek“ 
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trockismu a radikalismu. V této souvislosti také poprvé veřejně zmínil s negativní 

konotací jméno svého zaměstnance, básníka Františka Halase, za něhož se podle jeho 

slov měli nositelé nebezpečných tendencí „schovávat“. Usnesením Kulturní rady z této 

schůze pak bylo dočasně pozastaveno vydávání Burianovy Kulturní politiky.
614

 

Celá záležitost se znovu projednávala až na zasedání Kulturní rady 27. června 1949.
615

 

Na základě stávajícího vyšetřování zde znovu vystoupil Jiří Hendrych, který se zaměřil 

na osobní medailony a třídní původ obviněných Matyse, Pachovského, Kryštofka, 

Honzíka, Budína a dalších. Zazněla obvinění z trockismu a renegátství, za inspirátora 

autorů označil Hendrych již tehdy odsouzeného Arnošta Kolmana z doby jeho 

působení na Filosofické fakultě. Tu označil spolu se zmíněnými časopisy a Svazem 

československých spisovatelů za centrum levicové opozice, kolísavosti a reliktů 

maloměšťáctví, kriticky se však vyjadřoval i o některých odborech Kopeckého 

Ministerstva informací. Kořenem problémů podle něj bylo přetrvávání „měšťáckého 

individualismu“ a nejasnost kulturních konceptů, stejně jako stávajícího zhodnocení 

vývoje a stavu české literatury, včetně vztahu k národním tradicím.
616

 Hendrych ve 

svém projevu zřetelně mířil i do vlastních řad, z liknavosti obvinil redakce Tvorby, 

Rudého práva, nebo předsedu Svazu československých spisovatelů Jana Drdu. K celé 

záležitosti a vyjasnění kritérií umělecké tvorby požadoval svolat zasedání Svazu 

spisovatelů, kde se měl podle jeho názoru hlubšímu řešení celé záležitosti věnovat 

Ladislav Štoll s Jiřím Tauferem a Františkem Nečáskem. Ladislav Štoll označil celou 

záležitost za důsledek flagrantního selhání kritiky. Řešení případu tak podle jeho slov 

nemělo zůstat u pouhého potrestání zúčastněných, nýbrž se mělo výrazněji dotknout 

obecných témat a otázek literatury a poetiky. Rozhovořil se přitom znovu negativně o 

vlivu existencialismu a „poezie hnusu“, která z něho měla vznikat, stejně jako o 

nebezpečí „levé fráze“. V souladu s Hendrychovým názorem se také vyslovil pro 

definitivní pozastavení Burianovy Kulturní politiky. Vznik pamfletu přitom Štoll 

označil za přetrvávající relikt buržoazního individualismu, který je však maskován 

„levými frázemi“. Během schůze se přitom dostal do konfliktu s Františkem 

Nečáskem, a to právě při obhajobě tvorby Vítězslava Nezvala. Nečásek ve svém 

projevu zmírnil negativní hodnocení redaktora Mladé fronty Jiřího Honzíka a uvedl o 

něm, že před vznikem aféry „udělal velký kus práce“.
617

 Zároveň kritizoval i 

Nezvalovu tvorbu s narážkami na Veliký orloj. Na tuto kritiku Štoll razantně 

zareagoval jako Nezvalův spojenec a odmítl Nečáskův umírněný postoj vůči Jiřímu 

Honzíkovi. Za největší nebezpečí označil uměleckou skupinu kolem Jindřicha 

                                                           
614

 Tamtéž. 
615

 NA, fond ÚV KSČ, Kulturně-propagační a ideologická komise, zápis ze schůze Kulturní rady dne 27. června 
1949. 
616

 Příkladem je mu například u Oldřicha Kryštofka nedocenění vztahu k Jiráskovi. 
617

 Tamtéž. 



175 

 

Chalupeckého a její vliv na mladou generaci. Podle svých slov se obával interpretace 

aféry jako generačního konfliktu, které se mělo zabránit. V podobném duchu se ke 

Štollovi připojil také Jiří Taufer. Ten se, podobně jako Štoll, vymezoval především 

vůči existencialismu, který mu zosobňovala Holanova poezie. Stejně tak se přimknul 

ke Štollovu kritickému hodnocení Jiřího Honzíka, kterého označil za spřízněnce 

trockistické kliky. V reakci na kritiku vystoupil Nečásek poněkud smířlivěji a jako 

konsenzus navrhl vytvoření širší kampaně k vyjasnění ideologických pozic v kulturní 

politice. Návrh na zhodnocení třicetiletého vývoje československé poezie zde přitom 

padl ze strany básníka Ladislava Novomeského, který byl jedním z hostů této schůze. 

V rámci vzrušené diskuse a Nezvalovy apologie představil Štoll jako své hlavní 

kritérium při hodnocení literárních tvůrců jejich poměr k Václavu Černému a jeho 

Kritickému měsíčníku. Vladimír Koucký přispěl do diskuse s názorem, že hlavní 

problém literatury nemusí spočívat v jasně čitelných ideologických diverzích, nýbrž 

v nedostatečně propracované kádrové politice. Celou schůzi smířlivě uzavíral Jiří 

Hendrych, ačkoliv bylo zřejmé, že se během jednání obnažily značné názorové 

diference a antipatie. U Štolla hrála podle mého soudu zásadní roli osobní afinita vůči 

Nezvalovi, ačkoliv na schůzi připustil kritiku Velikého orloje za nadbíhání astrologii. 

Z jeho osobních vyjádření o Jindřichu Chaloupeckém nebo Václavu Černém lze 

naopak vyčíst osobní zášť, kterou si přímo spojoval i s existencialismem. 

Ladislav Štoll se nakonec podílel i na vypracování závěrečné zprávy z vyšetřování 

vzniku a distribuce inkriminovaného textu. Ta vznikla na konci června roku 1949.
618

 

Můžeme se samozřejmě ptát, do jaké míry Štoll formuloval závěry této zprávy, včetně 

jejího jazyka. Referovala o okruhu přibližně sedmdesáti osob, které se měly na 

distribuci parodického textu podílet. Vznik satiry byl popsán jako výraz pronikání (byť 

podle zprávy „neuvědomělých“) trockistických tendencí do kultury a ve zprávě byl 

popsán jako záležitost mladé generace, u níž měl sehrát zásadní roli buržoazní původ. 

U obou autorů i šiřitelů se přitom zdůrazňovala především jejich ideová kolísavost a 

neúčast na stranickém životě.
619

 Pachovský byl paradoxně nařčen z obdivu 

k individualistickým proudům – anarchismu, dadaismu a surrealismu. Podobně bylo 

Viktoru Matysovi vytýkáno zanedbání praktické politické práce, stejně jako údajné 

konjunkturální začlenění do stranické činnosti až po únorových událostech. Ve zprávě 

byl také zmiňován jeho individualismus a neschopnost spolupráce s kolektivem. 

Podobné výtky padly i na jednoho z šiřitelů, tehdejšího redaktora Kulturní politiky 

a jednoho z autorů odmítavé recenze, Jiřího Honzíka. Oldřichu Kryštofkovi byl 

dokonce vytýkán údajný antisemitismus a nacionalistické pravičáctví, spřízněnost 

s vlajkaři a obhajoba Rukopisů. Podle Štolla a dalších autorů zprávy sice „Nezvalova 
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tvorba vykazuje od knihy ke knize slabší, či silnější stopy dekadence a formalismu, 

přes to je tvorbou básníka, který je v jádru kladný, a který, jak jeho dlouhý vývoj 

ukázal, má upřímný a neproblematický vztah k Sovětskému svazu, k jeho socialistickým 

státníkům a budovatelské práci.“
620

 Parodie byla tedy popsána jako vyvrcholení 

nepřátelské protistranické aktivity. Viníci pak byli rozděleni na mladé, ambiciózní 

a neupřímné intelektuály na jedné straně, a nespolehlivé „staré rutinéry“ na straně 

druhé, o kterých se zprávě psalo jako o žácích dehonestovaného Arnošta Kolmana, 

který už byl v té době sovětským vězněm právě kvůli obvinění z „levicových 

úchylek“. Do této skupiny byli zařazováni například Stanislav Budín, nebo E. F. 

Burian. Tomu byla například vytýkána náklonnost k surrealismu a „spory s vedením 

strany“, což byla narážka na jeho meziválečné postoje vůči moskevským procesům. 

Postoj vůči Nezvalově tvorbě, formulovaný ve zprávě, zřejmě vycházel z určitého 

kompromisu mezi účastníky jednání. Nezvalovi byly vyčteny stopy dekadence 

a formalismu, oceněn byl však jeho „upřímný a neproblematický“ postoj ke straně. 

Jakkoliv tedy autoři naznačují možnost podrobit Nezvalovu sbírku kritice, vydání 

parodie bylo označeno za akt protistranické ofenzívy. Součástí návrhů řešení bylo 

kromě represivních postižení také vypracování článků k otázkám směřování současné 

literatury, jimiž byl pověřen Ladislav Štoll spolu s Jiřím Hendrychem a nepřítomným 

Gustavem Barešem. Štoll byl také společně s Jiřím Pelikánem pověřen referátem 

k současné situaci v literatuře na zasedání závodní organizace KSČ na Filosofické 

fakultě.
621

 

Výsledkem aféry bylo tedy postižení některých osob, které byly označeny za iniciátory 

pamfletu, patřili k okruhu mladých a radikálně naladěných intelektuálů, nezastávali 

však žádné významnější stranické funkce a nakonec v celé záležitosti kromě 

pozastavení kariéry nepadly žádné výraznější tresty. Zvýšil se ovšem dohled nad 

tiskovinami, jako byla Mladá fronta nebo Lidové noviny, a nakonec bylo definitivně 

pozastaveno vydávání Kulturní politiky.
622

 

Vzpomínky na pamfletovou aféru u mnoha jejích účastníků viditelně nevybledly, jsou 

pochopitelně nahlíženy z rúzných úhlů a perspektiv a staly se tak součástí mnohých 

memoárových sebeprezentací. Můžeme se na ně jproto jednotlivě podívat. Jiří Honzík 

v rozhovoru pro časopis Souvislosti
623

 uvedl, že „kritika Nezvala byla věcně – 

eufemisticky řečeno – problematická. Nikdy jsem nebyl ctitel surrealismu, líbily se mi 

Básně noci a Manon Lescaut, ale už ne jeho válečné sbírky, ty byly pod Nezvalovou 

úrovní. V roce 1948 byla v Lidových novinách tradiční anketa o nejzajímavější knihu 
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roku a Štoll s Tauferem uváděli Veliký orloj jako nejlepší knížku, ačkoliv ještě ani 

nevyšla. Krom toho to byl stranický pokyn, že se má chválit. Mně se to nelíbilo, ale 

tehdy jsem ještě nevěděl, že stranický pokyn se má bezvýhradně poslouchat, myslel 

jsem si, že existuje cosi jako vnitrostranická demokracie. Jenže Pachovský s Matysem 

tehdy napsali onen pamflet, který se každému líbil, a nikoho nenapadlo, že je to 

protistranické. Četlo ho asi 70 lidí, z nich 68 byli členové strany. Nějaký frekventant 

vysoké stranické školy to udal a udělal se z toho veliký případ. Vedoucí orgány strany 

neměly jinou starost než se tím zabývat přes čtvrt roku. Naštěstí po dlouhých úvahách 

došly ke geniálnímu závěru, že nejsme trockistická skupina a že jsme nechtěli poškodit 

stranu, takže to dobře dopadlo. Já byl z prvních vyšetřovaných, protože jsem "pamflet" 

odnesl do Kulturní politiky, kde se rozepsal na pokyn E. F. Buriana na stroji.“
624

 

Z Honzíkovy vzpomínky zaznívá podle mého soudu sebestylizace do pozice 

nezkušeného novináře, nepoučeného o limitech vnitrostranické diskuse, která 

dohromady nevyznívá příliš věrohodně. Je však možné uvěřit jisté mladické 

autenticitě, s níž se Honzík mínil postavit proti z jeho pohledu rozředěnému 

socialismu, který mu prezentoval Nezval, i jeho vymezení vůči Štollovi, kterého 

považoval pouze za mocenskou figurku a bezkrevného funkcionáře. Nezval i Štoll se 

v tomto směru museli jevit jako osobnosti pevně usazené ve státním aparátu, 

zpohodlnělé budováním vlastní kariéry a nemůže být proto překvapivé, že se stali 

snadným terčem sarkastické parodie. Honzíkovu roli a události kolem vzniku pamfletu 

ostatně vylíčil ve svých pamětech i další z jejích aktérů, publicista a literární kritik 

Antonín J. Liehm: „Vítězslav Nezval vydal svou první poválečnou sbírku Veliký orloj. 

Byla to podivná kniha, v níž se s urputnou pravidelností střídaly špatné básně, plné 

surrealistické i nesurrealistické erotiky s příležitostnými, ještě daleko horšími 

veršovánkami pro potřebu dne. Do recenze se zase nikomu nechtělo, a tak spadla na 

jiného neopeřence, Jiřího Honzíka. O týden později vytáhl Honzík na redakční radě 

z kapsy papír a podal ho Burianovi (…) To musím mít. Opsat a hned“ zavelel Burian. 

Skladatel Štěpán Lucký zasedl ke stroji, jiný muzikant Karl Reiner diktoval, do stroje 

se vešlo snad osm kopií. Jednu si odnesl básník Oldřich Kryštofek a velice jí rozesmál 

své kolegy v Mladé frontě. Jenže mezi nimi byl i jiný básník, který s textem hbitě 

vyrazil na sekretariát ÚV KSČ…“
625

 Liehm ovšem svůj postoj k celému případu 

popsal již v šedesátých letech na stránkách Literárních novin.
626

 Průběh vyšetřování 

a kampaně vylíčil jako jeden z důležitých prožitků nastupující literární generace. Text 

je přitom psán v duchu reformního sebezpytování této doby a odráží podobná témata 

jako slavný Kunderův román Žert. Liehm tu popsal především kolektivně 

psychologické působení celého vyšetřování, které vedlo k vytváření představy 

skrytého nepřítele a v důsledcích pak k nedůvěře v samostatné a racionální uvažování. 
                                                           
624

 Tamtéž. 
625

 Antonín J. LIEHM, Minulost v přítomnosti, Brno, 2002 s. 39-40. 
626

 Antonín J. LIEHM, Pokus o odpověď, Literární noviny, 1964, ročník 13, č. 21, s. 3. 



178 

 

Právě pochybnosti, zplozené uvnitř mladých intelektuálů během vyšetřování případu, 

byly podle Liehma přehlušeny dogmatickým přijetím „stalinské víry“.
627

 

K aféře se ve svých vzpomínkách vrátil také Stanislav Budín, který byl sice 

nestraníkem, v této době ovšem s E. F. Burianem v redakci Kulturní politiky úzce 

spolupracoval. O nadšeném přijetí pamfletu psal v memoárech nazvaných Jak to 

vlastně bylo
628

 téměř totožně jako A. J. Liehm. Stejně tak zde vylíčil zásah Státní 

bezpečnosti v redakci Kulturní politiky, kdy se nakonec vyšetřování celé věci obrátilo 

také proti němu. Budín také zmínil vyloučení několika studentů z řad posluchačstva 

Filosofické fakulty a Štollův výhružný projev na počátku semestru nového 

akademického roku. Budínovy paměti (které vyšly až na počátku 21. století především 

z iniciativy jeho vnučky, kunsthistoričky Mileny Bartlové a nebyly tedy korigovány 

přímo autorem) nabízejí velmi plastický pohled do politického a intelektuálního 

prostředí komunistické levice. Budín zde vylíčil svá setkání i mnohá přátelství s celou 

řadou významných osobností i svůj vlastní osud komunisty, vyloučeného ve třicátých 

letech z komunistické strany, který tak byl v padesátých letech jakýmsi aktivistickým 

nestraníkem se specifickým životním a politickým osudem. Protože zde pojednává 

podrobněji i o Ladislavu Štollovi, uskutečním v rámci textu malou odbočku.  

V memoárech jej Budín vykreslil jako oportunistu a muže spíše zbabělého, zároveň jej 

však nevylíčil jenom v démonických barvách. Podle svých slov se znal se Štollem 

z meziválečné redakce Rudého práva a vzájemné vztahy pak výrazně ochladly po 

Budínově vyloučení ze strany v roce 1936, kvůli jeho podpoře politiky lidové fronty 

a navyšování zbrojních výdajů v rozpočtu „buržoazní“ republiky.
629

 Protože však 

Budín prokázal svou oddanost komunistickým idejím především ve válečných letech 

na druhé straně Atlantiku, mohl se po válce opět zapojit do činnosti levicového tisku, 

přestože byl stále čekatelem stranického členství. V pamětech popsal své setkání se 

Štollem v sedmačtyřicátém roce, které pak vyústilo v nabídku k vydání připravované 

knihy, zachycující reflexi jeho amerických zkušeností z poválečného období, o nichž 

již předtím referoval na stránkách Kulturní politiky: „Někdy na jaře roku 1947 jsem 

potkal jednou na ministerstvu informací při odchodu od Kopeckého Ladislava Štolla 

(…) Nyní mně zastavil, začali jsme se bavit o všem možném a když Štoll zjistil, že jsme 

přivezli z Ameriky mnoho knih a gramofonových desek, takřka se sám pozval na 

návštěvu, aby si mohl knihy prohlédnout a desky poslechnout. (že by se objevila 

nostalgie k raným dvacátým letům? – pozn. autora) Přišel, strávili jsme spolu příjemný 

večer a přitom se Štoll dozvěděl, že mám hotový rukopis knihy o Americe. Prosil mě, 

abych mu rukopis zapůjčil, že je na něj hrozně zvědavý, protože Amerika je teď přece 
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tak důležitá. Rukopis jsem mu beze všeho půjčil. Asi týden nato mi zavolal do 

Pragopressu, aby mi oznámil, že rukopis přečetl, že je to velké dílo, že je jím přímo 

nadšen, že to nesmí vyjít v Družstevní práci, kde by to zapadlo, že už vyjednal, aby to 

vyšlo v stranickém nakladatelství Svoboda…“
630

 

Budínova podrobná, téměř čtyřsetstránková monografie nakonec ve zmíněném 

nakladatelství (řízeném Štollovým blízkým spolupracovníkem Jiřím Tauferem) již 

v bouřlivém osmačtyřicátém roce nakonec vyšla. Posléze se jí dostalo velmi ostré 

kritiky ze strany některých radikálů. Nejsilněji se proti Budínovu spisu ohradil 

publicista André Simone, který v létě roku 1948 publikoval na stránkách barešovské 

Tvorby několik velmi vyhrocených textů, v nichž se zaštiťoval ždanovovskými tezemi 

a kritizoval Budína za shovívavý postoj k americkému imperialismu 

a sociálnědemokratickým tendencím. Budín reagoval na Simoneovy útoky polemikou 

v Kulturní politice, aniž by se však pokoušel polemizovat se ždanovovským kánonem, 

který se pomalu stával centrální osou kulturní politiky. Po tvrdém napadení od 

vlivného Pavla Reimana provedl Budín podle svých slov veřejnou sebekritiku, kdy se 

podle něj v tichosti omluvili také Štoll s Tauferem, kteří se do polemik o vydané knize 

neodvážili zasáhnout.
631

 Že se Budínovy a Štollovy cesty po pamfletové aféře 

definitivně rozešly, je zcela zřejmé. Lze dokonce tvrdit, že antipatie mezi oběma muži 

byla vzájemná. Ve svých rukopisných poznámkách připravovaných memoárů z konce 

let sedmdesátých (vydaných posmrtně ve sborníku Z kulturních zápasů) Štoll 

kritizoval Budínovo působení ve vedení redakce Rudého práva ve třicátých letech. 

Zpětně dokonce popisoval Budína jako novináře, odklánějícího se k politickému 

středu, který měl dokonce cenzurovat Fučíkovy články.
632

 

Na „pamfletovou aféru“ na konci osmdesátých let zavzpomínal ve svých pamětech 

Sluneční hodiny
633

 také básník a novinář Jan Pilař, který patřil v této době do okruhu 

redakce Zemědělských novin a byl v souvislosti s rozšiřováním pamfletu policejně 

vyslýchán. „Parodie se týkaly i některých politických témat. Básničky se opisovaly 

a šířily mezi vysokoškoláky. Z této skutečnosti bylo vykonstruováno reakční spiknutí. 

L. Štoll, který přišel k nám do Svazu spisovatelů v Betlémské ulici, tvrdil, že jde 

o zákonitě antisocialistický jev. Kdo se jen dotkl těchto textů, stal se podezřelý. Protože 

se věc neřešila jen ve Svazu spisovatelů, ale i na politických orgánech, zanechala 

neblahé stopy na celé naší generaci. Musel jsem také psát po výslechu v místnosti bez 

oken písemné vyjádření, i když jsem jako tajemník Svazu byl se vším seznámen na půdě 
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Svazu“
634

 uvedl po mnoha letech ve svých memoárech. Nutno poznamenat, že 

i Pilařovy vzpomínky jsou jistě zkresleny jeho pozdější angažovaností ve Svazu 

československých spisovatelů, kde patřil na počátku 50. let k horlivým stoupencům 

Štollovy koncepce, od níž pak v jejich druhé polovině postupně odstoupil. Podobně 

vzpomínal na své potíže při vyšetřování kolportace antinezvalovské parodie tehdejší 

redaktor Mladé fronty Karel Kyncl. Ten také interpretoval její vznik jen jako adekvátní 

reakci mladé generace na pokleslost Nezvalovy tvorby.
635

 Další z tehdejších redaktorů 

Mladé fronty, básník Jaromír Hořec se o zevrubnější kritické zhodnocení „pamfletové 

aféry“ pokusil na počátku devadesátých let.
636

 Hořcův text je především polemikou 

s představou o organizované protinezvalovské kampani. Autor zde pochopitelně 

nemůže vystoupit z pozice pamětníka a aktéra zmíněných událostí. Nezvala líčí jako 

představitele establishmentu, který měl za sebou oproti redakci Mladé fronty silný 

mocenský aparát. Podle Hořce přitom neunesl Kryštofkovu negativní recenzi na svou 

sbírku. Podle jeho slov Nezval „vpadl do místnosti svého zaměstnavatele a protektora, 

ministra informací V. Kopeckého a mával výtiskem Mladé fronty, kde byly otištěny 

Kryštofkova kritika i jeho „óda na soutěž tvořivosti“. Ministr vyslechl Nezvalovu 

bouřlivou reakci a uklidnil ho slibem, že se s mladofrontníky vypořádá. Přisadili si 

i tehdejší Nezvalovi „přátelé“, zejména L. Štoll a J. Taufer, bdělí strážci stranické 

linie.“
637

 Štollovi pak připsal jednu z hlavních rolí v kampani proti původcům 

„protistranického pamfletu“.
638

 

Vyhraněné hodnocení pamfletové aféry podal ve své práci o dějinách Karlovy 

univerzity ve 20. století historik Josef Petráň.
639

 Ten vidí v parodii nejen projev 

studentské recese a odporu mladé inteligence vůči propagandě a agitaci, ale i otázku 

generačního vymezení. Štolla přitom označil za glorifikátora Nezvalovy sbírky a 

poetiky, což je ovšem tvrzení problematické, protože Štoll nikdy nad Nezvalovou 

sbírkou žádné otevřeně nadšené přijetí neprojevil.
640

 Petráň poněkud pominul ironii, 

adresovanou Nezvalově zálibě v okultismu a parodie se podle něho stala pouze 

výsměchem prvoplánovosti jeho budovatelské poetice. Ačkoliv aféra a její vyšetřování 

nepřinesly většině obviněných v závěru vážnější postihy, přinesla nakonec podle 

Petráně své plody ve vzniku prvních pochybností o fungování aparátu mezi mladou 

inteligencí, stejně jako pocity nedůvěřivosti a ostražitosti.
641
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V rámci své činnosti v Kulturní radě se Ladislav Štoll zapojil i do jiných debat. 

Příkladem je diskuse o reformě národopisu a jeho přizpůsobení sovětskému modelu 

a podmínkám nové doby.
642

 Právě příklon k sovětskému národopisu měl podle něho 

vést k odklonu od postavení prototypu tohoto oboru jako muzeálního 

a konzervativního. Debatu vedl společně s Kopeckým a Nečáskem o obohacení 

výzkumu folklóru sběrem hornických a stávkových písní, vznikajících od 19. století, 

stejně jako navrhoval podrobnější výzkum vesnických občin na Podkarpatské Rusi. 

Z jednání zúčastněných tak vyplývala shoda na zásadní reformě národopisu, který se 

měl na jednu stranu odkazovat k revolučním tradicím, na straně druhé měl podporovat 

zemský patriotismus. Štoll přitom kladl důraz na jeho podporu právě v nově 

osídlených pohraničních oblastech, kde bylo podle něho potřeba znovu vztah 

osídlenců k zemi vybudovat.
643

 Štoll pak zřejmě v rámci Kulturní rady získal punc 

politického experta v oblasti školství a dostal za úkol implementovat do učebních 

programů pedagogických gymnázií předmět lidová výchova, který měl vycházet 

z nové koncepce národopisu.
644

 Jak vyplývá ze zápisů schůzí, Štoll se jednání Kulturní 

rady účastnil spíše nepravidelně a do diskuse příliš nezasahoval, pokud se netýkala 

témat jemu blízkých. V některých záležitostech podporoval tradicionalismus ministra 

Nejedlého, příkladem může být jeho snaha uchovat v Národním divadle klasický 

repertoár a nepouštět se do divadelního experimentování, kde Štoll doporučoval 

především uvádění Moliérových dramat.
645

 V rámci předsednictva Kulturní rady se 

Štoll účastnil aktivně zasedání, kde se probírala problematika školství a pedagogiky. 

Podílel se přitom například i na zpracovávání nového konceptu učebnic občanské 

výchovy a kritizoval pojetí stávajících osnov.
646

 V této záležitosti se shodoval 

i s Františkem Nečáskem (oba upozorňovali i na svoji rodičovskou zkušenost) 

a kritizovali stávající učebnice pro jejich nesrozumitelnost dospívajícím dětem. 

V tomto směru zazněla i kritika přetrvávání Halasovy a Horovy poezie v čítankách. 

Krátce po zaznění Štollova referátu se na Kulturní radě diskutovalo o podobě nových 

čítanek, které by zohlednily Štollem ustavený politicko-estetický koncept.
647

 Stejně tak 

se pokoušel řešit na Kulturní radě otázky, vztahující se k Vysoké škole hospodářských 

a politických věd, kde vykonával funkci rektora, a žádal například snížení celkového 

počtu hodin pro své vysokoškolské studenty.
648

 V roce 1950, po přednesení svého 

slavného referátu o Třiceti letech bojů… pak Štoll požadoval spolu s Nečáskem 
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důkladné přepracování učebnic literatury
649

. Stejně jak jej Kulturní rada pověřila 

sepsáním brožury o „přirozeném vzniku a vývoji světa“, jímž se patrně rozuměl úvod 

do dialektického materialismu. 
650

Nejspíše z důvodů své další pracovní 

zaneprázdněnosti však Štoll tento úkol nesplnil. 

Stejně tak se Štoll na schůzích předsednictva Kulturní rady vyjadřoval k literárně-

politickým tématům, která jej bytostně zajímala, jako bylo vytvoření Společnosti S. K. 

Neumanna, nebo pěstování Fučíkova odkazu. Již v červnu roku 1950 jej Václav 

Kopecký na Kulturní radě navrhoval za podpory Nečáska jako nového člena Ústavu 

pro českou literaturu, který měl procházet reorganizací, Gustav Bareš nakonec prosadil 

odložení návrhu.
651

 Štoll se však stal členem nově založeného Institutu české 

literatury, kde se stal zároveň vedoucím sekce pro studium literatury od roku 1890. 

Stejně tak byl usnesením Kulturní rady jmenován členem poroty, dohlížející na 

výstavu socialistického realismu v Jízdárně Pražského hradu, která měla pod vedením 

Svazu výtvarných umělců ukázat pokrokové trendy ve výtvarném umění. V tomto 

ohledu dokonce Štoll navrhoval v budoucnosti přenesení tohoto typu výstav z Prahy 

do jednotlivých krajů.
652

 Stejně tak se věnoval divadelním záležitostem, kdy například 

zavedl řeč na projednávání Burianova dramatu Pařeniště, účtujícího se Závišem 

Kalandrou a „trockistickými zrádci“. Divadelní hra pak byla podrobena kritice, a to 

i ze strany Václava Kopeckého, který kritizoval Buriana za obcházení Ústřední 

dramaturgické rady.
653

 

Jiří Knapík poukázal také na Štollovo poúnorové působení v oblasti kinematografie.
654

 

Na tomto poli se rozhořely, podobně jako v jiných centrech kulturní politiky, ostré 

vnitrostranické boje. Knapík zmapoval především spory, týkající se natáčení některých 

filmů s rozporuplnými náměty. Tady se podle něho projevily střety mezi skupinou 

kolem Kopeckého a ředitelstvím Československého filmu na straně jedné, a exponenty 

ÚV KSČ, zastoupenými v Ústřední dramaturgii a Filmové radě.
655

 Jednalo se 

především o problémy schvalování filmových námětů, kde se projevovaly ideové 

i mocenské rozpory. Štoll se stal z rozhodnutí Kulturní rady na popud Kopeckého 

odborným poradcem filmového štábu, připravujícího natáčení satirického snímku 

Výlet pana Broučka do první republiky, který měl demytizovat a ironizovat 
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idealizovaný pohled na meziválečné poměry v Československu.
656

 Tento film byl 

prosazován a doporučen stranickými pracovníky kolem Jiřího Hendrycha.
657

 Právě 

ohledně jeho realizace se rozhořel konflikt, kde Ladislav Štoll znovu vystupoval po 

Nezvalově boku. 

Štoll byl tehdy doporučen na pozici odborného poradce kolektivu filmových tvůrců. 

Podle pozdější zprávy předsedy VI. tvůrčího kolektivu Jiřího Hájka, který film 

připravoval, se tak stalo v průběhu jeho příprav na podzim roku 1949. V této zprávě se 

Hájek pokouší obhájit realizaci tohoto filmového projektu a za jeho neúspěch viní 

právě rozsáhlou skupinu osob kolem ministra Kopeckého. Tehdy se už v rámci 

Kulturní rady ÚV KSČ objevily pochybnosti o některých aspektech filmového scénáře 

a Ladislav Štoll měl plnit roli filmového konzultanta.
658

 Měl být řešen především 

způsob vytváření satiry, kdy měla veškerá komika vyvěrat pouze z chování 

maloměšťáckého pana Broučka, ovzduší první republiky muselo být naopak zřetelně 

vykresleno jako úpadkové. Realizace filmu započala již během listopadu. 2. prosince 

se měl podle Hájka Štoll po několika urgencích zúčastnit konzultace, k níž ovšem 

nedošlo kvůli jeho zranění při autohavárii.
659

 Po kritice připravovaného filmu ze strany 

Elmara Klose, Jana Wericha a dalších na schůzce Ústřední dramaturgie nechal Václav 

Kopecký svolat zasedání Kulturní rady, kde byly znovu záležitosti ohledně realizace 

filmového scénáře diskutovány. Ta se nakonec uskutečnila 5. prosince 1949. Podle 

Hájka požadoval Kopecký přetočení některých scén, ostřeji však s kritikou scénáře 

vystoupil Vítězslav Nezval. Podle Hájka se „mu podařilo ovlivnit i s. L. Štolla, který 

prohlásil, že chyba je již ve scénáři, i v samém námětu, ač jej podle vlastního doznání 

dosud neměl čas přečíst.“
660

 Kopecký se měl naopak z Hájkovy perspektivy chovat 

umírněně a řešit situaci konsenzuálně, když jmenoval novou komisi, sestávající 

z příslušníků obou táborů – Vítězslava Nezvala, Ladislava Štolla, Viléma Kúna 

a Jiřího Pelikána. Další vyhrocená schůzka se konala 7. prosince, kdy se měl Štoll 

podle Hájkova líčení znovu výrazně přiklonit k Nezvalově kritice scénáře i ideových 

záměrů filmu. Štoll měl kritizovat přepjatost některých scén, kdy prý ,,vytýkal scénáři 

m.j. přestřelování v třídní charakteristice kapitalistického potlačovacího třídního 

systému a v líčení třídní psychologie maloměšťáka Broučka, tedy v podstatě levičácké 

úchylky…“ Štoll měl nakonec označit koncepci scénáře za umělecky i politicky 

nepřijatelnou s tím, že jej dělají lidé ,,třídně cizí“. Filmovým tvůrcům měl Štoll 

navrhnout dotočení filmu na vlastní zodpovědnost.
661

 Vinu za konečné zamítnutí filmu 
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tak přičítal Hájek především Nezvalovi, Štolla však vylíčil jako manipulovatelnou 

postavu bez pevného vlastního názorového zakotvení. 

Dramatické události roku 1949 na jednu stranu obnažily rozpory uvnitř levicové 

inteligence a ve zmíněných případech ukázaly nesamozřejmost nového, angažovaného 

typu umění. Zároveň vznikla poptávka po vytvoření obecně závazných ideologických 

a estetických norem v umění. To mělo zpětně vést k potlačení vnitrostranického napětí 

a bouřlivé situace, odehrávající se především na poli literární tvorby. 
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Třicet let bojů za českou socialistickou poezii – pokus o kontextualizaci 

 

Štollův nejznámější referát o třicetiletém vývoji československé poezie zazněl na 

plenárním zasedání Svazu československých spisovatelů (díle SČSS) 22. ledna roku 

1950 a výrazně se zapsal do historie československého literárního vývoje. V obecném 

povědomí se stal symbolem vynesení ortelu nad významnou částí československé 

literatury. Ladislav Štoll se přitom stává personifikací tohoto likvidátorství kulturních 

statků a hodnot. Projev o třicetiletém vývoji československé socialistické poezie je 

také možná jediným textem, s nímž si dnes neodborná veřejnost Štollovu osobnost 

spojuje. Význam referátu, zpracovaného později do knižní podoby pochopitelně nelze 

pochopitelně ve Štollově biografii pominout. Je však potřeba vnímat jej v kontextu 

jeho předcházejících sporů a zápasů meziválečné doby, stejně jako následující tvorby. 

Samotný text referátu si přitom zaslouží důkladnou analýzu. Je také potřeba vycházet 

z poměrně rozsáhlých historických a literárněvědných výzkumů, které se okolnostem 

vzniku a významu Třiceti let bojů v polistopadovém období věnovaly. 

Při analýze Štollova referátu může být jedním z vodítek i sociologie literatury. 

Inspirativními jsou v mnoha ohledech analýzy českého sociologa Miloslava Petruska, 

který se zabýval i marxistickými analýzami tohoto předmětu, které jsou pro něj jedním 

z relevantních přístupů ke zkoumání literárních děl.
662

 Rozlišil přitom dvě základní 

paradigmata při tomto studiu. První z nich, které nazývá institucionálním, se podle něj 

zabývá literaturou jako sociální institucí v kontextu aktů produkce a spotřeby. Opačný 

přístup, který pojmenoval sociognoseologickým se zaměřuje na literaturu především 

jako na odraz společenských vztahů a stávajících socioekonomických faktorů, kdy 

„relace mezi „objektivními společenskými podmínkami“ a literaturou je složitě 

zprostředkována – společenskou psychologií doby (Plechanov), ideologickým 

prostředím (Bachtin), světonázorovými strukturami (Goldman)…“.
663

 Z toho hlediska 

je tento model vnímání literatury vlastní široké vrstvě myslitelských osobností, stejně 

jako apoštolům avantgardního umění i propagátorům socialistického realismu. Toto 

paradigma se přitom vztahuje i ke Štollovu referátu, který je zároveň pokusem 

o literárně-historickou analýzu z perspektivy, k níž se Ladislav Štoll během svých 

formativních let propracoval.  

Z historiografické perspektivy podnikl nejucelenější a nejpřesnější pokus o vysvětlení 

geneze Štollova projevu Jiří Knapík.
664

 Ten jeho vznik přímo spojil s rychlým 
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pohybem událostí při vyšetřování tzv. pamfletové aféry. Zárodky Štollova projevu 

doložil především na zkoumání materiálů z jednání Kulturní rady při vyšetřování 

pamfletu. Už při jednání Kulturní rady v červnu roku 1949 se totiž Štoll v souvislosti 

s mladou autorskou generací zmiňoval o negativním vlivu spiritualistické linie 

Halasovy poezie, postavené do protikladu k Nezvalově tvorbě. Knapík se však pokouší 

především vysvětlit Štollův referát v širokých politických souvislostech a ukázat jej 

v součinnosti se záměry ostatních stranických funkcionářů. Impuls k vypracování 

ideologických tezí měl vycházet ze snahy představitelů Kulturní rady po určitém 

sladění politických zájmů v otázkách literatury, které by mohly zabránit podobným 

precedentům, jako byla antinezvalovská parodie. Štoll se tak podle Knapíka pohyboval 

v mantinelech, vytyčených z jedné strany ministrem Kopeckým (který hovořil 

o nebezpečí trockismu a titoismu na kulturní scéně a vyjadřoval otevřené pochyby 

o Františku Halasovi) a zástupcem kultpropu Hendrychem, požadujícím vytyčení 

směrodatných norem pro psaní poezie. Samotný nápad zbilancovat třicetiletý vývoj 

poezie od konce první světové války po současnost připsal Ladislavu Novomeskému, 

který na červnovém zasedání Kulturní rady podpořil plán vypracování referátu na toto 

téma pro plenární zasedání Svazu spisovatelů.
665

 Štollovy teze podle Knapíka 

krystalizovaly až v průběhu podzimu devětačtyřicátého roku, kdy měly jasným 

„oddělením zrna od plev“ přispět ke stabilizaci kulturní politiky a mocenských pozic 

jejích představitelů. Klíčovým setkáním, na kterém mělo dojít k prodiskutování 

a rozpracování fundamentálních tezí Štollova projevu mělo dojít na dvaatřicáté schůzi 

Kulturní rady v říjnu roku 1949.
666

 Zde měla vzniknout také Štollova koncepce 

vystavění dichotomie mezi poetickou tvorbou Vítězslava Nezvala a Františka Halase, 

který 27. října 1949 nečekaně podlehl srdečnímu infarktu. Základní koncept Štollova 

projevu tak měl vykrystalizovat v průběhu října 1949. 

Ještě rozsáhlejšímu výzkumu okolností vzniku a charakteru Štollova projevu se 

věnoval Michal Bauer. Ze zápisů z poradních schůzí předsednictva československých 

spisovatelů situoval pověření Ladislava Štolla vypracováním referátu, hodnotícího 

z ideologického hlediska už do května roku 1949. Na rozdíl od Knapíka, popisujícího 

mocenské pozadí vzniku Štollova referátu, zaměřil se Bauer podstatněji na Štollovu 

osobnost a strukturu jeho proslovu. Ladislava Štolla v zásadě popsal jako člověka 

„vnějškově řízeného“, který je i díky svým osobním dispozicím vykonavatelem 

ideologie totalitní moci. Referát o „třiceti letech bojů“ za novou poezii je pouhou 

aplikací ideologické normy, dělící literaturu do kategorií zavrženíhodnosti, nebo 

integrace. Podle Bauera mohl být Štoll vybrán jako autor referátu coby jedna z „obětí“ 

antinezvalovské kampaně, už v předcházejících letech však u něho nalezl významné 
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rysy ideologického a dichotomického pojímání světa. Základem Štollova projevu je 

podle něho vytyčení představ o zákonitém, objektivním vývoji dějin a společnosti, 

opírající se o marxisticko-leninistické principy. Jeho pojetí kontinuity historického 

vývoje poezie se Bauerovi jeví jako antimodernistické, založené primárně na ideovém 

charakteru díla.
667

 Stejně tak základem jeho odsouzení Halasova díla a mnoha 

osobností mladé básnické generace vycházelo z podhoubí Štollovy silné mocenské 

pozice. Konkrétnější a vyhrocenější aplikaci Štollova konceptu spatřuje už v projevu 

jeho spolupracovníka Jiřího Taufera, který zazněl ve stejný den v odpoledních 

hodinách.
668

 

Můžeme si položit otázku, do jaké míry vzešel tento referát z názorů a perspektivy 

Ladislava Štolla a do jaké míry je průvodním jevem sovětizace československé kultury 

v časech napjaté politické situace. Stejně tak se pokusím o analýzu struktury Štollova 

projevu. 

Ideově se opíral především o nové pojetí kulturní politiky, vytyčené Václavem 

Kopeckým na IX. sjezdu KSČ.
669

 Ten se konal v květnu roku 1949, kdy kulminovalo 

vyšetřování pamfletové aféry. Štollův referát se tak později pohyboval v mezích, 

vymezených Kopeckého proslovem. Ten hovořil především o úkolech a povinnostech 

nové marx-leninské výchovy, o „revolučním převratu v myslích lidí“ a „ideologické 

převýchově nejširších mas“, které jsou nutnou součástí změn ideologické nadstavby.
670

 

Mluvil přitom o boji s přetrvávajícími rezidui kapitalistického světa v oblasti kultury, 

mezi které zařadil individualismus, skepticismus, existencialismus a formalismus. 

Důležitou roli v jeho výpadu vůči emigraci sehrál silně položený důraz na národní 

kulturu a její tradice. Zdůraznil přitom kontinuitu nového režimu s revolučními 

tradicemi minulosti a podpořil probíhající jiráskovskou akci. Součástí této tradice měla 

být i orientace na politický Východ, jejíž počátky zdůraznil už v období 

cyrilometodějském. Stejně tak promluvil o klíčové úloze spisovatelů a jejich 

odpovědnosti v zápase za budování nového světa, s přihlášením k Stalinově tezi 

o spisovatelích jako „inženýrech lidských duší“. Jako příklad nového, teoreticky dobře 

chápaného pojetí spisovatelské úlohy vyzvedl Štollův projev Skutečnosti tváří v tvář 

ze zmíněného Sjezdu národní kultury.
671

 Rozlišovacím znakem se tedy měla stát 

„pokrokovost“ jako forma třídního a politického uvědomění. Je tedy zřejmé, že Štollův 

referát lze vnímat také jako rozpracování jednotlivých tezí Kopeckého proslovu, který 

zároveň ustavil základní ideologický rámec. 
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Nelze pominout také aspekt sovětizace, který stál v pozadí Štollova projevu. Obecnou 

inspirací se mu staly kulturně-politické teze sovětského ideologa Andreje Alexejeviče 

Ždanova, které pak souhrnně vychází s předmluvou Františka Nečáska dva roky po 

Ždanovově smrti roku 1950.
672

 Ždanov se v sovětské kulturní politice aktivně 

angažoval již od třicátých let a výrazně také vstoupil do diskuse kolem tzv. 

leningradské skupiny. Jeho pojetí umění se stalo nástrojem oficiální sovětské kulturní 

politiky. Základem jeho koncepce (vycházející z Leninova pojetí kultury) mělo být 

nové pojetí umění a literatury jako součásti budovatelských programů přetváření 

skutečnosti a budování beztřídní společnosti socialismu. V centru Ždanovova konceptu 

je ostrá dichotomie mezi tímto angažovaným uměním, spjatým se zájmy lidových mas, 

a kulturou, přežívající ještě z někdejší rozkladné epochy carského režimu a spojené 

s poraženými třídami. Projevem kulturní reakce je potom podle něj „bujení mystiky, 

kněžourství, zájem o pornografii. „Hrdiny“ buržoasní literatury, té literatury, která 

zaprodala své péro kapitálu, jsou dnes zloději, detektivové, prostitutky, lotři. To vše je 

příznačné pro tu část literatury, která se marně snaží dokázat, že ve státě dánském je 

vše v pořádku a že v kapitalistickém zřízení není dosud nic shnilého. Ti představitelé 

buržoasní literatury, kteří pronikavě cítí, jak tomu je, propadají pesimismu, nejsou si 

jisti zítřkem, velebí temnou noc, opěvují pesimismus jako theorii a praxi umění. A 

pouze nevelká část spisovatelů se pokouší najít východisko na jiných cestách, v jiných 

směrech, spojit svůj osud s proletariátem a jeho revolučním bojem“.
673

 Základními 

rysy nové sovětské literatury měl být optimismus a politická tendenčnost, jejich 

opakem potom bezideovost, formalismus a pesimismus. Z této perspektivy také 

Ždanov napadal tvorbu Zoščenka a Achmatovové a požadoval reglementaci a přímé 

zásahy do umění ze strany státu. Ždanov přitom koncipoval teze o kontinuitě tzv. 

socialistického realismu s částí předcházející tradice ruské literatury, kterou nazýval 

revolučně demokratickou a kam mu spadala například díla Gercenova, Bělinského, 

Černyševského a Dobroljubova.
674

 Podobně ve svých projevech nastínil Ždanov nové 

koncepty výuky a pojímání filosofie. Ta měla být definitivně pohřbena ve svých 

klasických formách a měla být nahrazena pouze marxistickým materialismem. Ten 

představoval pro Ždanova jistý konečný úsek dějin filosofie a zároveň byl prostředkem 

v třídním a politickém boji. Filosofie měla být zřetelně rozlišena na materialistickou a 

idealistickou, která měla být potírána. V jejím výkladu měla být důsledně uplatněna 

dialektická metoda, zdůrazňující rozpory mezi jednotlivými směry.
675

 

V rámci Ždanovových tezí a Kopeckého proslovu se tedy pohyboval i Štollův projev. 

Ten v něm ovšem řešil především mnohá témata, která bychom mohli označit za 
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generační i osobní. Do jeho referátu se promítal osobní vztah k Neumannovi, 

Wolkerovi, Šaldovi, otázkám okolo avantgardy, k Teigemu, Nezvalovi, Františku 

Halasovi a k polemikům z mladé básnické generace. Štollův referát tedy nelze označit 

za projev pouhého přejímání ždanovovských norem do literatury. Štoll se v něm 

výrazně navracel ke generačním sporům dvacátých a třicátých let, diskusi o vztahu 

socialistického světonázoru a avantgardního umění, téma víry, nevíry a skepse. Právě 

vytyčení neumannovsko-wolkerovské linie jako úběžníku české poezie odráželo 

Štollovo vášnivé zaujetí oběma autory, které se snažil vštípit i svým potomkům 

v rámci rodinné výchovy.
676

 

Štoll svůj projev započal na plenárním zasedání SČSS 22. ledna 1950 v Obecním 

domě. Během projevu otevřel pestrou škálu témat, v nichž interpretoval poslední 

třicetiletí politického i kulturního vývoje. Jak již bylo napsáno, dotkl se přitom 

klíčových sporů i generačních střetů, které se v předcházejícím období odehrály. Podle 

Štollových vlastních slov bylo hlavním úkolem referátu zachycení vývoje poezie 

v období posledních třiceti let (tedy od vzniku Československé republiky do 

únorových změn), které se pokoušel postihnout použitím dialektické metody. Jádrem 

jeho příspěvku je zachycení geneze vývoje poezie v Československu v období 

bouřlivého politického vývoje a rozlišení (kritiké techné) slepých, „reakčních“, 

škodlivých tendencí od tvorby, směřující s vírou k socialistickému pokroku. Cílem 

projevu mělo být také zhodnocením dosavadní tvorby řady žijících autorů a básníků 

a jejich dosavadní cesty. Jestliže starší, obrozenecké období bylo zhodnoceno 

Zdeňkem Nejedlým, Ladislav Štoll přistupoval k referátu z pozice odborníka na 

moderní literaturu a poezii. V tomto proslovu však poprvé přišel s obecnější 

historickou koncepcí, kterou později v modifikované formě rozvíjel i v pozdějších 

pracích. Hlavním kritériem (tedy zdrojem rozlišení) byl pro Štolla poměr literátů 

k socialismu v marx-leninské podobě a vztahu k stalinskému Sovětskému svazu, 

přičemž politické postoje jednotlivých literátů vnímal v těsné souvislosti s formou 

jejich uměleckého vyjádření. Referát přitom Štoll strukturoval historicky. Začínal 

analýzou básnické generace moderny 90. let a končil kritikou umělců okolo Skupiny 

42. 

Jako ústřední problém generace moderny viděl Štoll její potýkání s revizionismem 

a reformismem sociální demokracie. V tomto směru přejímá perspektivu nově 

koncipované historiografie, která navázala na někdejší obrazy sociální demokracie 

jako strany zrádné a „sociálfašistické“. Ústředním problémem generace Manifestu 

moderny je podle Štolla samotářský individualismus, který však objektivně vyplývá 

z odporu k buržoazii a nemožnosti identifikace se socialistickým demokratismem, kdy 

podle něho „poetickou inspiraci nemůže rozplamenit vidina, vyčerpávající se pouze 
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v představách všeobecného hlasovacího práva, zkrácené pracovní doby, 

nemocenských a sociálních pojišťoven, družstevních podniků, v nejasné, nedůsledné 

představě o národní svobodě“.
677

 Generace F. X. Šaldy, Otokara Březiny, Fráni 

Šrámka, Stanislava K. Neumanna a Františka Gellnera se tak potácela mezi 

nezakotveným anarchismem a propadáním „reakčnímu“ nacionalismu. Vůči této 

generaci a jejímu tápání projevil Štoll jistou míru úcty a viděl její analogii i ve světové 

„pokrokové literatuře“, v osobnostech jako byli Maxim Gorkij, Henri Barbusse, 

Romain Rolland, nebo Anatole France. Východiskem této generace mohlo být podle 

Štolla nakonec pouze přimknutí k Říjnové revoluci a prvnímu státu, kde mělo dojít 

k vybudování socialismu a nastolení beztřídní společnosti. Jako příklad básnického 

vzoru této generace, kterého vnímal jako příklad autora naleznuvšího cestu z krize, 

uvedl Štoll svého oblíbence Stanislava K. Neumanna, od jehož úmrtí uplynuly 

v období referátu tři roky. Socialistické přesvědčení a přimknutí k Sovětskému svazu 

bylo podle Štolla logickým vyústěním Neumannova osobního charakteru, jeho 

antimetafyzickém pojetí přírody a člověka i bytostným sensualismem. Označil jej 

přitom jako básníka vnitřně nerozporného, ztotožněného se zájmy dělnické třídy. Do 

protikladu vůči Neumannovi a jeho zřetelnému politickému postoji postavil Štoll jako 

falešné principy „abstraktního humanismu“, a „nadhistorického“ pojetí člověka, které 

mělo předstíraným univerzalismem zakrývat buržoazní zájmy. Štoll se tak ve své 

frazeologii v zásadě vracel ke své radikální meziválečné publicistice, kde operoval se 

stejnými pojmy. Svůj dlouholetý vřelý vztah k Neumannovi tak Štoll využil 

k vynesení tohoto básníka na piedestal. Neumanův život přitom Štoll pojal jako 

historii osobního zrání od anarchismu k socialismu, v níž sehrály klíčovou roli 

zmíněné události let 1918-1920, kdy se Neumann jako šéfredaktor Června sice na 

chvíli přiklonil k Československé straně socialistické (později národně socialistické), 

brzy však ze strany vystoupil a stal se přívržencem leninismu. Na Neumannově životě 

tedy Štoll zachytil básníkovo vyzrávání od anarchismu k socialismu a také jeho roli 

inspirátora mladších básnických generací. Období jeho vystoupení z KSČ v roce 1929 

po nástupu gottwaldovského vedení KSČ a následné odmlky však Štoll takticky 

pominul.  

Pro Štollův koncept byla nepochybně velmi důležitá optika generační. Pokud mluvil 

o svém vlastním pokolení, vymezil pro něj především zásadní vliv Říjnové revoluce. 

Za zásadní knihy formující generační vědomí a duchovní svět na počátku dvacátých 

let, vydané v Neumannově knižnici Června, označil také texty anarchistického 

teoretika Petra Kropotkina a Čapkovy překlady moderní francouzské poezie. 

Z básníků své generace pak vyzvedl význam Konstantina Biebla a především Jiřího 

Wolkera. O Wolkerovi se Štoll vyjadřoval v superlativech, označil ho za „nejhlubšího 
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a nejpravdivějšího umělce“ a pojednal o něm jako o největším básnickém zjevu své 

generace. Právě spory o interpretaci Wolkerova díla byly podle Štolla prubířskými 

kameny literárního vývoje posledních třiceti let. Dehonestaci Wolkerova díla přitom 

rozdělil na dvě formy. První z nich měl reprezentovat buržoazní tisk, který podle 

Štolla rozbředal Wolkerův socialistický politický postoj, z druhé strany kritika „zleva“, 

ze strany Karla Teigeho a Devětsilu, která Wolkerově poezii vytýkala sentimentalitu 

a podbízivost. 

Jestliže Neumann, Wolker a Biebl patřili mezi autory preferované, u jiných 

generačních souputníků pojednával Štoll o složitějším vývoji. Za Neumannova 

generačního antipoda považoval Štoll Josefa Horu, kterému vytýkal přetrvávání 

reformistických a revizionistických reziduí a pouhý vnějškový příklon k proletářské 

poezii. V tomto směru promluvil kriticky i o Vítězslavu Nezvalovi, jakkoliv v jádru 

jeho projevu byla básníkova obhajoba. Nutno poznamenat, že během zasedání seděl 

Nezval přímo pod řečnickým pultem, kde Štoll hovořil. Ladislav Štoll označil Nezvala 

za talentovaného básníka, který se však často dostával do sféry nepříznivých ideových 

vlivů, ze kterých se však nakonec dokázal vymanit. Stejně jako u jiných básníků hrál 

u Nezvala podle Štolla základní roli třídní původ. Kořeny jeho obrazotvornosti tak 

podle Štolla ležely v jeho moravském zázemí a jeho vesnickém prostředí, kdy naopak 

do zhoubného vlivu „upadá Nezval po svém příchodu do Prahy pod vlivem 

Teigeovým“
678

, tedy ve chvílích, kdy se dostává do vlivového okruhu pražských 

surrealistů. Podobným způsobem se pozastavil Štoll také u Seifertovy tvorby. Stejně 

jako Nezvala jej Štoll označil jako talentovaného básníka, jehož poezie upadla pod 

vlivem devětsilácké skupiny a „kavárenského a sektářského ovzduší“. Štollův koncept 

tak během celého referátu vykrystalizoval ve svých manicheistických rysech. Období 

založení Devětsilu v roce 1920 přitom v proslovu dovedně propojil s tématem 

upadající revoluční vlny a konsolidací kapitalismu. 

Zvláštní pozornost přitom Štoll věnoval zahraniční orientaci československé kultury. 

Dichotomii, kterou vystavěl symbolicky mezi Paříží a Moskvou, také můžeme vnímat 

jako dozvuk jeho poválečných polemik s Václavem Černým o orientaci 

československé kultury. Paříž se ve Štollově projevu stává symbolickým centrem 

prázdného a zpátečnického umění, především pak surrealismu, existencialismu 

a dalších duchovních proudů, které podle Štolla neblaze ovlivňují československou 

kulturu. Štoll přitom v mnohém zopakoval své postoje a stanoviska z předcházejících 

sporů, když oddělil od surrealistické Paříže „Paříž jakobínskou, Paříž Komuny, zemi 

Rousseauovu, Diderotovu, Robespierrovu…“.  
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Štoll se ve svém projevu zároveň několikrát vrátil k meziválečným uměleckým 

a generačním sporům. Terčem jeho kritiky se stal především brněnský meziválečný 

avantgardní časopis Pásmo a jeho polemiky s Wolkerovou tvorbou, především 

anonymní článek Dosti Wolkera!, který v časopisu vyšel nedlouho po Wolkerově 

smrti. Autorství článku nebylo sice objasněno, Štoll jej však na základě fám, které 

zapadaly do jeho konceptu, připsal Františku Halasovi. Halas se stal spolu s Karlem 

Teigem hlavním terčem Štollova útoku, ačkoliv oba ve své tvorbě reprezentovali 

mimoběžné umělecké světy. Společnou jim však byla levicová politická orientace 

i jistá ideová zásadovost. O Teigem ve svém referátu pojednal Štoll spíše nesoustavně, 

o to výrazněji se věnoval tvorbě Františka Halase. Text Štollova referátu krystalizoval 

přitom ještě během Halasova života, ten však v říjnu 1949 nečekaně skončil. V rámci 

oficiálních reakcí byl Halas hodnocen jako velká literární osobnost a dočkal se státního 

pohřbu v Domě umělců. Tam nad jeho rakví promluvil kupříkladu Zdeněk Nejedlý, 

nebo Vítězslav Nezval, jeden z věnců na hrob doputoval přímo z Kanceláře prezidenta 

republiky. V nekrolozích bylo též zhodnoceno Halasovo dílo v příspěvcích Jaromíra 

Hořce, Ludvíka Kundery nebo Jana Skácela, oficiálně bylo jeho dílo vyzdviženo 

v prohlášení předsednictva Svazu československých spisovatelů. Obsáhlejší literární 

analýzu Halasova díla provedl bezprostředně po básníkově smrti literární kritik Jiří 

Hájek v Lidových novinách, kde již vedl hranici mezi Halasovou existenciální poezií 

třicátých let (především sbírkami Hořec, Tvář a Sépie) a jeho angažovanou tvorbou 

z konce třicátých let a pozdější doby (reprezentovanou Torzem naděje, Naší paní 

Boženou Němcovou a V řadě). Hájkovou konstrukcí byl jistý rozdvojený pohled na 

Halasovo dílo, kde se básník postupně probojovává ze svého pesimismu, osamocení a 

tragičnosti ke kolektivistickému chápání víry a naděje. Podobně reagovali na Halasovo 

úmrtí ve své recepci básníkova díla komunističtí literární kritikové Josef Rybák 

a Pavel Bojar. Halasovo dílo pozitivně zhodnotila ovšem také katolická a duchovní 

periodika, která naopak oceňovala Halasovu tvorbu, dotýkající se mezních 

a spirituálních témat lidského života.
679

 

Ladislav Štoll se v rámci svého referátu věnoval poprvé Halasově tvorbě komplexněji. 

Přitom s jeho tvorbou účtoval velmi radikálně. Je jistě stěží zodpověditelnou otázkou, 

jakým způsobem by Štoll pojímal svůj referát, pokud by byl Halas naživu. Po své 

smrti se však stal Halas objektem jisté projekce, v níž měl sehrát především roli 

antipodu vůči Nezvalově tvorbě. V referátu se Štollovi podařilo vybudovat antitezi 

mezi Nezvalovým potýkáním se surrealismem, z něhož dokázal vystoupit 

k historickému optimismu, a Halasovou cestou, ústící do bezvýchodnosti. Jestliže 

v předcházejících kritikách docházelo k diferenciaci různých poloh Halasova 

básnictví, ve Štollově konceptu dochází k jeho en bloc zavržení. Hlavní vinu však 
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přičítal Halasovi v rozšiřování „existencionalismu“ v poezii, ačkoliv Halas se ke 

známému kulturnímu a literárnímu proudu, zajímajícímu mladou generaci po druhé 

světové válce, nikdy přímo nehlásil. Štoll nikdy do všech končin filosofie hlouběji 

neproniknul a existencialismus tak spojoval pouze s představou nihilismu a 

rozkladného pesimismu, které vnímal v protikladu k optimistické víře v pokrok a 

vybudování beztřídní společnosti. Terčem jeho útoku se stala především Halasova 

básnická skladba Staré ženy, jejímž básnickým obrazům vytýkal Štoll naturalismus a 

morbiditu. „Cožpak člověk je jen fyziologická substance, jenom kolena, pánev, mléčné 

žlázy a vyměšovací ústrojí? Cožpak polibek je jen splynutí sliznic, jak to definuje 

Freud? Cožpak žena není také přítelem, matkou, vychovatelkou, učitelkou mateřštiny, 

nejkrásnější bytostí, bytostí společenskou, kterou nikdo v české literatuře neukázal 

v celé její kráse, jako právě Božena Němcová?“
680

 ptal se sugestivně řečnickými 

otázkami ve svém referátu Štoll. Halasovu báseň označil za antihumanistickou, viděl 

v ní dokonce počátky českého existencialismu a její vliv označil za rozkladný 

především pro mladou básnickou generaci. V rozhovoru mi Štollův syn Ivan tvrdil, že 

postoj jeho otce k Halasově poezii a jeho Starým ženám vycházel z jeho vnitřního 

přesvědčení a o sbírce vedl polemiky také uvnitř své rodiny. V Halasových obrazech 

upadající tělesnosti viděl prý pouze obrazy morbidity a neúcty, které podle jeho soudu 

neměly do poezie patřit.
681

 Štollovy výpady vůči mrtvému Halasovi však byly podle 

mého názoru spíše jistou pohrůžkou vůči v referátu zmíněné mladé generaci 

(jmenovitě vůči Jaromíru Hořcovi a Ludvíku Kunderovi), která měla pod jeho vlivem 

upadat do zhoubných světonázorových postojů. 

 Ve Štollem vytyčené linii vývoje československé poezie je pole literatury v ohnisku 

permanentního boje a zkoušek, které tříbí jednotlivé charaktery. Štoll se znovu vrátil 

k předcházejícím konfliktům ze třicátých let, kdy vyzvedl jako mezník vydání 

Neumannova Anti-Gidea a Nezvalovo rozpuštění Surrealistické skupiny, které označil 

za „procitnutí v poslední chvíli“. Právě rozštěpení intelektuální levice na konci 

třicátých let se pro Štolla stalo jedním z hlavních prubířských kamenů. Jako příklad 

Halasovy kolísavosti zmínil jeho podpis na „protisovětském manifestu“, kterým 

myslel odmítavé prohlášení, koncipované Teigem jako protest proti rozpuštění 

Surrealistické skupiny. Pro Štollovo chápání Halasova díla i poezie vůbec je vytváření 

ideových a ideologických genealogií, které aplikoval na jím vytyčené pozitivní 

i negativní vzory umělecké tvorby. Tak jako spojoval existencialismus v dílech mladé 

básnické generace s Halasovým vlivem, Halasovu tvorbu propojil s inspirací 

Šaldovou. Dílo F. X. Šaldy bylo pro Štolla jedním ze stěžejních životních témat. Ve 

svém referátu se přitom k Šaldovi, kterého si jinak velmi cenil (viz kapitola 

Předválečný svět Ladislava Štolla), zaujímal značně kritický postoj. Halas se podle 
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Štolla ocital pod vlivem Šaldovy autority, která jej odváděla od správného porozumění 

společenským a dějinným problémům. Podle Štolla „F. X. Šalda nepochopil logiku 

dějin, nerozpoznal, ani nebyl s to rozpoznat, jako takzvaný čistý estetik, nebezpečí 

právě v bezideovosti a formalismu v estetickém díle“. V této perspektivě Štoll opět 

aplikoval na Šaldovo dílo zvulgarizovanou teorii marxistického materialismu, 

vnímajícího umění jako mechanický odraz socioekonomické základny a dějiny jako 

předem vytyčený pohyb, ležící v historických zákonitostech pohybu společensko-

ekonomické základny. 

Co se týká Halasova ideového vlivu na mladou básnickou generaci, v tomto směru měl 

mít Štollův referát nejpřímější dopady. Svůj politicko-estetický koncept propojil Štoll 

s exkurzem do oblasti školství, kterou považoval za zásadní pro formaci nových 

generací. Kritizoval tak „pekařovsko-kalistovskou školu“ v historiografii, působení 

a estetiku Arne Nováka, filosofický pozitivismus profesora Františka Krejčího a jeho 

žáků, nebo dokonce recesismus v próze Jaroslava Žáka. Právě buržoazní školní 

výchova měla vést k odtržení inteligence od chápání zájmů a postavení dělnické třídy 

a vést naopak k uměleckému i ideovému lartpourlartismu. Právě toto odcizení od 

sociálních bojů pak podle Štolla vedlo k duchovnímu vyprázdnění, pesimismu a skepsi 

v díle Halasově i v tvorbě jím inspirované mladé generace. Ladislav Štoll se tady 

přidržoval zavedených schémat sovětské estetiky, na druhé straně je dokázal velmi 

rozpracovat a konkretizovat k aktuálním tématům české literatury. Zhoubnost 

Halasovy poezie tak podle Štolla leží především v jejím ovlivňování mladých básníků, 

jmenovitě znovu poukazoval na Kamila Bednáře. Štoll přitom nejvýrazněji vyhrotil 

svůj atak proti literárním skupinám okolo nakladatelství Melantrich, tzv. melantrišské 

skupině. Ve své konstrukci se pokusil ideově propojit příslušníky této skupiny 

s nacismem, což bylo konceptuálně velmi obtížné. Štollovy soudy v této věci 

vyznívaly podle mě z jeho projevu nejvíce nesmyslně. Na Bednářově básni Zrození 

Zarathustrovo, pojednávající o Nietzscheho fyzickém a duševním zhroucení 

v italském Turíně, kterou měl údajně ministr Moravec rozdávat školní mládeži, 

poukazoval na její propojení s nacismem a fašismem, s tím že „zavání Mnichovem 

a protektorátem“.
682

 Podobné narážky na protektorátní minulost se v již zmíněných 

polemikách mezi Štollem a Bednářem v poválečném Československu objevily, 

někdejší údajná příslušnost k pravicovému extremismu byla v době vyšetřování 

pamfletové aféry vytýkána také Oldřichu Kryštofkovi. Jednalo se o dehonestační 

řečnickou figuru, která měla po živých zkušenostech války ve veřejnosti rezonovat. Ve 

svém projevu Štoll eklekticky směšoval různé filosofické proudy, kdy mu Freudova 
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psychoanalýza, Bergsonova filosofie života a existencialismus splývaly v jedno, 

ztotožňoval je s iracionalismem a viděl v nich podhoubí ideové a světonázorové 

dekadence. Podobné schéma aplikoval i na tzv. dynamoarchaistickou skupinu 

(sdruženou především kolem Jana Grossmana, Františka Listopada a Jaromíra Hořce), 

v jejímž programu viděl pupeční šňůru s německým romantismem i nacismem. 

V referátu znovu oživil nedávné spory o případ Zoščenka a Achmatovové a zároveň 

zaútočil na redakci pozastavené Mladé fronty, která měla v tomto konfliktu zastávat 

reakční stanoviska a zastávat se „formalistických“ umělců. Vrcholem nihilismu pro něj 

byla obliba filosofických esejů francouzského myslitele rumunského původu Émila 

Ciorana (ve stenografickém přepisu se o něm píše jako o Sioranovi). Cioran ve svém 

díle postuloval nihilismus jako adekvátní reakci na jakékoliv ideologie, nebo 

náboženské systémy, které se pokoušejí vnutit lidstvu představu kteréhokoliv 

obecného poslání.
683

 

Naproti tomu vystavěl Ladislav Štoll také příklady pozitivní. Ty viděl především ve 

vzedmutí nové vlny poválečné poezie, kdy ocenil Hrubínovu sbírku Jobova noc 

a básníky Stanislava Neumanna, Ivana Skálu, Vladimíra Školaudyho a Michala 

Sedloně představil jako novou naději československé poezie. V závěru svého projevu 

se Štoll vrátil k Stalinově tezi o spisovatelích jako „inženýrech lidských duší“. Stejně 

tak ovšem označil za nutnou kritickou praxi, která bude „chápat správně to 

individuálně osobité od obecného, základního“, tedy požadavek jistého přihlédnutí 

k individualistickým rozměrům básníků a jejich díla. V tomto směru se podle mého 

soudu měla projevit role literární kritiky, která by se však měla pohybovat 

v základních mezích a mantinelech, vytyčených v projevu. 

Štollův projev je nutné vnímat v kontextu bezprostředních reakcí na něj. Pozdější 

polemiky s jeho koncepcí, například z II. sjezdu SČSS, nebo ze šedesátých let, jsou už 

především odrazem změněné politicko-mocenské situace. Jakkoliv bylo mnoho lidí 

bezprostředně dotčeno Štollovým projevem, jednalo se zároveň o poměrně razantní 

obranu Nezvalovy osobnosti i tvorby, která byla i jistou tečkou za pamfletovou aférou. 

Po skončení projevu pak podle stenografického záznamu zazněl dlouhotrvající 

potlesk.
684

 

Odpolední vystoupení Jiřího Taufera rozvádělo a konkretizovalo Štollovy teze, 

zároveň bylo explicitním přihlášením ke Ždanovově koncepci a Kopeckého tezím. 

Taufer především rozvinul Štollovu kritiku mladé básnické generace, opět zdůraznil 

její poznamenání mnichovanstvím a protektorátní výchovou. Pohovořil pak o širokém 

spektru nepřátelských skupin, sahajících od levicového trockistického sektářství po 
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katolické kruhy, zmínil také skupiny intelektuálních recesistů. Za příklad zhoubné 

poezie označil tvorbu Ivana Blatného (který podle něho „licoměrně, za peníze 

československého státu, pomlouval podle britského času svou vlast a potom se 

odstěhoval trvale za zdi blázince“
685

), nejostřeji však zaútočil na Skupinu 42 

(kulturního teoretika Jindřicha Chalupeckého označil konkrétně jako „trockistu“) a tzv. 

dynamoarchaisty. Metodologicky postupoval obdobně jako Štoll v případě Halasově, 

když na příkladu Kolářových a Hořcových básní ukazoval jejich údajnou zálibu 

v hnilobě a dekadenci a stavěl je do protikladu k poezii S. K. Neumanna a Jiřího 

Wolkera, ale také Vítězslava Nezvala a Konstantina Biebla. Taufer se pustil i do 

kritiky užívání volného verše, který měl sloužit k „ultraformalistickým“ hříčkám. Ve 

srovnání se Štollovou řečí byl Tauferův projev ještě mnohem osobnější, kdy se 

například konkrétně dotýkal i pamfletové aféry. Kritiku Nezvalova Velikého orloje 

označil Taufer za projev bezduché aplikace formalismu a důsledek kletby 

„teigeovštiny“. Taufer též vycházel z předcházející kritiky Halasova díla a u básníků 

mladé generace zkoumal stopy jeho vlivu. Pochvalně promluvil, stejně jako Štoll, 

o Ivanu Skálovi, Vladimíru Školaudym a Stanislavu Neumannovi. U prvních 

jmenovaných ocenil především jejich vymaňování z vlivu Halasovy poezie a převzetí 

nových námětů a tematiky. V případě Nezvalovy poezie ovšem také požadoval její 

očištění od biblických obrazů nebo „astrologické veteše". V Tauferově projevu tak lze 

sledovat pokus o onen „žádoucí“ typ kritiky Nezvalovy poezie, o kterém se mluvilo při 

vyšetřování pamfletu na Kulturní radě. Jinak byla ovšem Nezvalova tvorba Tauferem 

označena za žádoucí vzor pro příští generace, kdy referující vyzdvihnul především 

jeho poému o Stalinovi jako důkaz překonání někdejších omylů.  

Na předcházející referáty pak v diskusi reagoval ministr školství Zdeněk Nejedlý. Ten 

ocenil Štollův i Tauferův referát i s jeho důrazem na význam poezie a básnictví. Tomu 

připsal zásadní význam při formování nové společnosti, a hovořil přitom o kontinuitě 

s předcházejícími národními tradicemi, včetně obrozeneckého období. Nejedlého 

proslov přitom vyzníval oproti předcházejícím značně konzervativně. Nejedlý se 

dožadoval nového kulturního vzmachu, který dokonce přirovnával k rozvoji české 

umělecké tvorby v reakci na Rukopisy.
686

 Nejedlý přitom znal text Štollova 

i Tauferova referátu pravděpodobně den před tím, než na plenární schůzi zazněly. 

20. ledna se večer účastnil porady u ministra Kopeckého, kde se během noci dlouho 

oba referáty projednávaly. Podle deníkových záznamů svého zetě Jaroslava Kojzara si 
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den před zazněním referátu pochvaloval, že „soudruh Štoll udělal krásný rozbor, 

opřený o Wolkera a Neumanna“.
687

 

V obtížné situaci se ocitl Vítězslav Nezval, který na referát reagoval bezprostředně po 

Nejedlém.
688

 Z dnešní perspektivy lze jeho proslov zdánlivě označit za příklad 

naprostého alibismu, podobné zjednodušené soudy však podle mého názoru 

historikům nepřísluší. Naopak se domnívám, že v dané chvíli byl tento proslov 

projevem jisté odvahy a velkorysosti. Nezval vysoce ocenil předcházející referáty, 

především pak Štollův příspěvek a vytyčení neumannovsko-wolkerovské linie jako 

určující pro budoucí vývoj poezie. Příkladem můžou být Nezvalovy citáty z proslovu, 

kdy pro něj „Štoll totiž je člověk (…), který přišel s referátem naprosto charakterním, 

a proto by bývalo zbytečné, kdyby rozmělňoval přímočarost pohledů, která je velmi 

jemná. To je – i když ve dvouhodinové přednášce zpracoval dobu třiceti let – člověk, 

který si počínal opravdu dialekticky, a myslím, že má v této věci kompletní pravdu.“
689

 

a „všecko to, co zde říkal soudruh Štoll, má svou ohromnou závažnost právě proto, že 

to nechce být nějaká historická retrospektiva, nýbrž že je to zaměřeno k budoucnu, že 

chce nám všem ukázat, v čem ta velikost ideových básníků Neumanna a Wolkera 

je…“
690

 Souhlasil se Štollem i v jeho hodnocení Teigeho role a jeho obvinění 

z kosmopolitismu, které dokládal i na svých osobních zkušenostech. Zároveň se 

přihlásil k odpovědnosti za svá vlastní „selhání“, což lze v kontextu projevu číst jako 

pokus o částečné Teigeho vyvinění. Přiřkl mu také alespoň zásluhu na vytváření 

uměleckých spolků a sdružování, které měly do uměleckého života vnášet kolektivitu 

a soudržnost. Jakkoliv se Nezval plně přihlásil ke Štollovu konceptu, pokusil se 

o jistou obhajobu Františka Halase, s jehož rodinou dosud udržoval přátelské vztahy. 

Halase proto připomněl jako bytostného socialistu a člověka proletářského původu, 

který upadl do beznaděje a poněkud mlhavě a neurčitě se s opovržením vyslovoval 

o jeho epigonech. Zároveň poznamenal, že Štollova kritika vychází z konstruktivních 

pozic a jejím účelem není degradace Halasova odkazu. Stejně tak se v rámci možností 

pokoušel o jistou obhajobu básníka Jiřího Koláře, který podle něho „jistě věří 

v socialismus ne od včerejška a který jistě také svou básnickou notu bude hledat 

a který uzná své chyby…“
691

 Nezvalův projev tak lze označit za pokus o otupení 

polemického ostří a zároveň přitakání oficiálně posvěcené nové kulturní linii. 

Předchozí referáty mohl vnímat i jako očištění své tvorby po předešlých turbulentních 

událostech. 
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Básník Ivan Skála ve svém diskusním příspěvku Štollův referát nadšeně uvítal.
692

 Ve 

svém projevu provedl jistou sebekritiku sebe i své generace, jeho projev lze vnímat 

jako své veřejné odtržení od vlivu Františka Halase, jemuž vzdal před dvěma měsíci 

chválu v nekrologu a který ovlivnil jeho umělecké začátky.
693

 Na plenární schůzi 

označil Skála Štolla za člověka, jenž vyvedl velkou většinu jeho generace z odtrženosti 

od života a dokázal obrátit její tvorbu k umění spjatému s životem dělnické třídy. 

Skála tu hovořil o jisté „poezii života“, která překonává předchozí unikání do 

formalismu a obrací je k pozemšťanství. 

Stejně tak uvítal Štollův i Tauferův projev tehdejší pracovník kultpropu Lumír Čivrný, 

který pouze rozvinul některá témata těchto referátů. Označil tyto projevy za 

průkopnické ve způsobu, jímž odhalovaly přetrvávání „reakčních“ tendencí v lidově 

demokratickém zřízení a ocenil Taufera i Štolla za „velikou a očistnou práci“.
694

 

V diskusi vystoupil také tehdy šestadvacetiletý básník Stanislav Neumann, vnuk 

adorovaného básníka a syn známého československého herce, kterému se dostalo 

chvály v Tauferově referátu. Neumann přijal generační optiku, na níž byla vystavěna 

jedna z rovin Štollova projevu. Mluvil o problémech nezkušenosti své generace, která 

osobně příliš nepoznala příkoří kapitalismu a chybí jí proto podstatné životní 

zkušenosti. Problém podle něj zůstávalo také hledání adekvátních výrazových forem 

v poezii i prohloubení materialistického světonázoru. Neumanův příspěvek byl tedy 

formulován jako prosba starší generaci o výchovu k duchu nové tvorby a odhodlání 

tvořit v duchu nově vytyčených kritérií.
695

 

Štollův koncept byl také uvítán v diskusních příspěvcích literárního kritika Josefa 

Rybáka a básníka Viléma Závady. Ten také navrhl vydat tento referát tiskem, přičemž 

požadoval, aby „soudruh Štoll při definitivní úpravě doplnil svůj nárys literárního 

vývoje také obrazem vývoje hospodářského, politického a sociálního, aby literární 

vývoj nevypadal tak izolovaně a aby si při této příležitosti povšiml také podrobněji 

vývoje uvnitř literárního dění samého
696

“. Stejně tak provedl Závada sebekritiku za 

účast v „protiwolkerovské kampani“. 

Ladislav Štoll se dočkal na schůzi poděkování i od kritika Tvorby Jiřího Hájka
697

 

a ministra financí Jaromíra Dolanského. Pro většinu projevů bylo typické smíšení 

sebekritiky s podporou nastíněného konceptu. Básník Michal Sedloň se omlouval za 

někdejší podlehnutí Halasovu vlivu a kritizoval jako generační záležitost také 
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nekritické přijímání Šaldova odkazu.
698

 Právě díky Šaldovu vlivu měla jeho generace 

čerpat jednostrannou inspiraci z francouzské literatury, která ji pak vedla do „ovzduší 

úpadkovosti a dekadence“.
699

 Schůzi potom sugestivním projevem zakončil Ladislav 

Štoll, který jmenovitě kvitoval právě Sedloňovu sebekritiku a shrnul své dojmy 

z proběhlé diskuse. Ze své koncepce zdůraznil především boj o víru v Sovětský svaz a 

vytváření „nové společnosti“ proti „nevíře“, který personifikoval v dichotomii mezi 

Wolkerovou a Halasovou tvorbou. Současnou dobu označil za těžké přechodné období 

historického dění, kdy tento „proces, který dnes se objektivně odehrává v celém světě 

jako zápas mezi kapitalismem a socialismem, neprobíhá jen jako viditelná čára na 

politické mapě světa, nýbrž že probíhá i uvnitř národů, ale nejen to, probíhá i uvnitř 

člověka, a že se projevuje určitým svárem“.
700

 A dodává, že „pokud jde o Nezvala, v 

této věci myslím, že ještě v Nezvalovi ten svár probíhá. Pokud kritizujeme jednotlivé 

lidi, musíme viděti osobnost, její intimní, její soukromé drama, které se v ní odehrává, 

a na druhé straně musíme vidět objektivní platnost toho, jak se toto odechvívání 

subjektu, reagujícího a prožívajícího vnitřní boje často s velkými krizemi, jak to působí 

na společnost…“
701

 Jako negativní příklad odpadnutí od víry v překonání 

kapitalistického světa uvedl opět (Tauferem již zmíněný) Ivana Blatného a jeho 

hospitalizace v psychiatrické léčebně ve Velké Británii. Zdůraznil, že několikrát 

zmiňovaný F. X. Šalda byl sice „člověkem starého světa“, ale jeho dílo může mít 

smysl jako ukázka znamenité práce s jazykem, nikoliv z hlediska ideového, nebo 

filosofického. Stejně tak znovu shrnul své názory na význam školství, kde podle něj 

„učitelé svádějí boj o duši našich mladých lidí, těch desetiletých, jedenáctiletých, 

třináctiletých, čtrnáctiletých lidí, kteří přijdou domů, poslouchají v noci Londýn, 

poslouchají nadávání svých otců a matek, kteří prostě proto, že trpí procesem 

revolučního procesu, negace soukromého vlastnictví, (…) nenávidí, živočišně nenávidí 

a otravují ty malé dětské duše.“
702

 Štoll tedy zdůraznil nutnost přerodu, odehrávajícího 

se ve vědomí lidí, který zároveň bude přitakáním marxismu-leninismu jako jedinému 

vědeckému světonázoru a zároveň přislíbil knižní vydání svého referátu. Štollův 

proslov tak zakončil schůzi, která skončila dvacet minut před osmou hodinou večerní. 

K recepci Štollova referátu došlo záhy po jeho zaznění. V Rudém právu byl příznivě 

recenzován Josefem Rybákem, na stránkách Tvorby byl vyzdvižen jako základní 

příspěvek ke koncepci nového pojetí československé poezie Janem Šternem 

a Michalem Sedloněm, ve stejném duchu o něm referoval na stránkách Nového života 

Jan Pilař.
703

 Během tří měsíců pak Ladislav Štoll připravil a přepracoval svůj referát ke 
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knižnímu vydání, za které mu byla udělena v oboru literární kritiky a estetiky státní 

cena. Kniha se v oficiálních periodicích dočkala nadšeného přijetí, s určitými 

kritičtějšími výhradami byla recenzována sovětským literárním teoretikem a kritikem 

Stanislavem Nikolským. Nikolského recenze byla spíše převyprávěním obsahu 

Štollova referátu, který ocenil jako zdárný pokus o překonání reliktů buržoazní 

kultury. Zároveň podle něho vedla k uvolnění tvůrčí energie mladých básníků, jako 

byli právě Ivan Skála a Michal Sedloň nebo Stanislav Neumann. Požadoval přitom 

v budoucnosti úplnější rozbor Neumannovy a Wolkerovy tvorby, i se zapracováním 

marxistické estetiky zemřelých kritiků Bedřicha Václavka a Julia Fučíka. Stejně tak se 

kriticky vyjádřil k Štollovu neproblematickému chápání Wolkerova odkazu, kdy měl 

autor pominout „protiklady v názorech J. Wolkera“.
704

 Ladislav Štoll také po vydání 

knihy obdržel mnoho blahopřejných dopisů.
705

 

Štollův referát tak v době své prezentace reprezentoval minimálně dvojí funkci. Na 

jedné straně měl zakončit ideové a umělecké diskuse z meziválečného období, na 

straně druhé nastavoval nový typ diskursu v kulturní politice, v jehož rámci se 

jednotliví kulturní aktéři začínají pohybovat. Jeho příklady můžeme vidět na stránkách 

Tvorby. Tady se také dostalo Štollovu referátu v jeho knižním vydání obsáhlého 

zhodnocení ze strany publicisty Jiřího Pelikána, patřícího do skupiny spolupracovníků 

Gustava Bareše.
706

 Ve svém příspěvku vzdal Štollovi hold za spojení odborné 

zdatnosti, způsobu vyjadřování a důsledného ideového postoje, který měl 

vykrystalizovat právě v jeho konceptu. Štollovu práci ocenil jako vhodnou a správnou 

aplikaci Ždanovových tezí, která je zároveň tvůrčí a orientující kritikou. Pelikán 

přitom rozvedl některé teze Štollova referátu, a to především téma víry v uskutečnění 

nové, lepší budoucnosti. Podtrhl přitom význam pojmu víry ve Štollově konceptu, 

stejně tak zdůraznil její striktně nenáboženský obsah. Víru v možnosti revoluční 

přeměnu světa označil za základní podmínku umělecké tvorby. Rozvedl pak 

především Štollovu kritiku Halasovy tvorby, k jiným aspektům lednového referátu se 

prakticky nevyjádřil. Štollovy teze přitom podpořil poukazem na Halasův článek ze 

třicátých let, nazvaný Netřeba víry k tvorbě. Halase pak vylíčil jako „theoretického 

předchůdce existencialismu“
707

 a nihilistu, vytvářejícího poezii v duchu Valéryho 

dekadentních a odtažitých literárních konceptů. Halase přímo srovnával s již 

zmíněným Émilem Cioranem, který se k nihilismu skutečně hlásil. Stejně tak vyzdvihl 

jistou výchovnou funkci referátu, který má být orientačním vodítkem kolísajících 

intelektuálů, který je jistou směrnicí v nelehkém období přerodu. Položil přitom důraz 
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i na otázku „básnického citu“, který má vést k sjednocení mezi umělcem a kolektivem 

pracujícího lidu. 

Nový diskurs, inspirovaný Štollovým referátem, který se pak stává autonomním 

nástrojem literární kritiky, se projevil v Tvorbě během protiseifertovské kampaně, jež 

byla reakcí na básníkovu Píseň o Viktorce, které se dostalo razantní kritiky především 

ze strany Michala Sedloně a Ivana Skály. V recenzi na tuto sbírku, zveřejněnou v roce 

1950 v Tvorbě a nazvanou Cizí hlas, využil Ivan Skála implicitně Štollova konceptu a 

aplikoval jej na Seifertovu tvorbu. Toho kritizoval za samotný výběr „pesimistického“ 

tématu a kritizoval i dosavadní vývoj jeho tvorby. Označil jej za básníka nadaného, 

který však postupně upadl do formalismu, začal používat techniku volného verše a 

uzavřel se do subjektivistického, maloměšťáckého světa. Z toho pak podle Skály 

vychází nepochopení a strach z probíhající revoluční přeměny.
708

 Michal Sedloň se ve 

své kritice zřetelně inspiroval Štollovým referátem, což je evidentní také z jazykové a 

sémantické struktury jeho textu.
709

 Sedloň provedl v recenzi nazvané Básník a víra 

v člověka exkurzi do vývoje Seifertova díla od dvacátých let do současnosti, kdy 

v protikladu k Písni o Viktorce vyzvedl především Seifertovo rané básnické období. 

Provedl však také jeho srovnání s Wolkerovou tvorbou, proti němuž podle Sedloně 

„Seifertovo revolucionářství nemá zdaleka tak hluboké kořeny“.
710

 Sedloň tady 

přistupuje metodologicky k Seifertově tvorbě podobně jako Ladislav Štoll. Z jeho 

sbírek tak uvádí jednotlivě z kontextu vyvázané texty básní, které mají dokladovat 

Seifertův hluboký tvůrčí propad do skepse a pesimismu. Ocitoval přitom verše, 

vztahující se k tématu smrti, stejně jako psal o Seifertově „fideismu a duchařství“, 

poplatných měšťáckému vkusu. Seifert tak podle Sedloně upadl do pasti 

subjektivismu, kdy jeden z motivů z díla národní autorky a bojovnice Boženy 

Němcové proměnil v chmurné dílo, vyjadřující jeho vlastní deziluzi a nostalgii ze 

ztraceného mládí. Seifertovu sbírkou přitom posuzoval v kontrastu s původním dílem 

Boženy Němcové, které popsal jako naplněné optimismem. Sedloňovo pojetí 

Seifertovy sbírky je tedy kontrastní a polaritní v duchu Štollova konceptu, který ve 

svém textu v zásadě aplikoval. Stejně tak se v jeho zhodnocení Seifertovy tvorby 

objevují protipóly víry v pokrok a budování nové beztřídní společnosti a nevíry, 

vedoucí k osamocení, subjektivismu a neplodné skepsi, které byly součástmi Štollova 

konstruktu. V případě Sedloně i Skály se zároveň jednalo o potvrzení jejich přihlášení 

se novému ideologicko-estetickému konceptu z lednové schůze, aniž by byli Štollem 

jakkoliv instruováni. Jednalo se tedy zřejmě o účelové využití příležitosti k útoku na 

básníka, který se v roce 1949 znovu dostal do konfliktu s Komunistickou stranou a 
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který zřejmě unikl zákazu publikace přičiněním Františka Halase.
711

 Podle tvrzení 

historika Jiřího Knapíka vznikaly negativní recenze v Tvorbě na Seifertovu sbírku 

zřejmě na základě objednávky Gustava Bareše, zřejmě instruovaného generálním 

tajemníkem ÚV KSČ Rudolfem Slánským.
712

 Proti Skálově recenzi se navíc ostře 

postavil Vítězslav Nezval, který se zaštítil i odmítavým postojem Štolla a Taufera, 

hovořil i o Barešovi. Ve skutečnosti však o postižení Seifertovy osobnosti usilovali 

především kulturní činitelé, blízcí Barešovu kultpropu. Sedloň i Skála tedy využili 

nový diskurs k prosazování svých cílů v rámci politického boje, přerůstajícího do 

vnitrostranického napětí. Štollův referát se stal taktéž tématem schůze kroužku básníků 

v listopadu 1950, kdy velká část z nich (s výjimkou Jiřího Koláře, Kamila Bednáře a 

Aleny Vrbové) provedla sebekritiku a vyjádřila Štollovi poděkování za referát.
713

 

Negativní postoje vůči Štollovu referátu nepochybně existovaly v řadách 

kritizovaných intelektuálů a umělců, oficiálního vyjádření se jim ovšem nedostalo. 

Nejznámějším příkladem razantní obrany před Štollovým napadením jsou deníkové 

záznamy Jiřího Koláře ze sbírky Prométheova játra
714

. Tyto záznamy se později staly 

součástí sbírky, jejíž texty byly původně zabaveny policií při razii v Kolářově bytě. 

Inkriminovaný záznam si pořídil Kolář hned druhý den po plenárním zasedání, 

24. ledna 1950. Celý text je fiktivním dopisem Františku Halasovi a zároveň 

obžalobou aktivních protagonistů schůze. Zároveň je poznamenán čerstvou hořkostí 

z průběhu schůze i veřejného „lámání charakterů“. Kolář především narážel na 

skutečnost, že vystupující řečníci se s Halasem osobně znali, někteří byli jeho 

spolupracovníky na Ministerstvu informací. O Štollovi se vyjádřil jako o „výtečníkovi, 

který se musil celému shromáždění zadušovat, že svůj geniální a historický projev 

okamžitě vydá tiskem“
715

, více se pochopitelně vymezil vůči invektivám Jiřího 

Taufera. Sugestivně a s velkou dávkou hořkosti popisoval Kolář projev Vítězslava 

Nezvala, kdy podle něho „bylo až příliš nebezpečné vidět, jak ví, že příliš mnoho krys 

číhá na každé jeho slovo. Kroutil se jako had, rozhazoval kytice pochval na 

předřečníky, ujišťoval každého zvlášť o jeho genialitě, ale nakonec si přece jenom 

dodal odvahu a řekl, co umí říci jen on (…) Začal: Není možné a důstojné pro nás, 

kteří jsme Františka Halase znali, přijmout s klidným svědomím to, co tu o něm bylo 

řečeno. (…) Nezval však našel v sobě víc odvahy, než mohl kdo očekávat. Mluvil 

dlouho o naježeném poměru mezi ním a Františkem, mluvil ohnivě a vždy ukončil větu 

přiznáním velikosti všemu, co Halas napsal“.
716

 Podobně vyzdvihl Kolář Nezvalův 

projev o Karlu Teigem, který vnímal jako zápas o jeho obhajobu a připomněl též 
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Nezvalův projev na jeho vlastní obranu. V bezprostředním vnímání postižených 

básníků se tedy z ostatních vystoupení vymykal pouze Nezvalův proslov, který byl 

v dusné atmosféře projevem jisté dávky odvahy. 

Štollův referát zároveň představoval v jistém smyslu poslední dějství v jeho vztahu 

s Karlem Teigem. V poválečné době se přitom zdálo, že jsou vzájemné spory z konce 

třicátých let již zahlazeny. V březnu roku 1948 oslovoval v korespondenci Teige Štolla 

jako „milého přítele“ a psal mu ohledně choulostivých záležitostí kolem nakladatelství 

Melantrich. Teige vyjadřoval především svou nespokojenost se skutečností, že v čele 

Melantrichu stál někdejší levicový literární teoretik Fedor Soldán, který se 

v protektorátním období angažoval v redakci Českého slova a v celé řadě svých článků 

se dostával k téměř kolaborantským pozicím. Po válce byl Soldán se čtyřletou distancí 

vyloučen ze Syndikátu československých spisovatelů, o to větší rozpory vzbudilo jeho 

jmenování do funkce ředitele Melantrichu v roce 1948. Proti jeho jmenování se tehdy 

postavila část jednomyslně Konference mladých spisovatelů pod vedením Kamila 

Bednáře a Jana Pilaře.
717

 Teige psal Štollovi s prosbou o zásah v této záležitosti, kdy 

zdůraznil nutnost přísnější očisty veřejného života a psal poněkud neurčitě 

o Soldánových „ochráncích“ z vlivných kruhů (je určitou spekulací, že mohl mít na 

mysli například Gottwaldova sekretáře a člena Kulturní rady Františka Nečáska).
718

 

Ještě o rok později se Teige obracel na Štolla s prosbou o radu ohledně překladu 

Bebelových monografií Ženy a socialismu a jeho práce o Charlesu Fourierovi.
719

 Po 

pronesení Štollova referátu však byly příkopy opět vykopány. 

Karel Teige se pokusil o obhajobu v osobním dopisu Ladislavu Štollovi, které mu 

odeslal v dubnu roku 1950 v reakci na vybraný úryvek ze Štollova lednového referátu, 

který byl otištěn pod názvem Od proletářské poezie k poetismu na stránkách Tvorby
720

. 

Výňatky se týkaly především vyzvednutí Wolkerova odkazu a kritiky Seifertovy 

tvorby a Teigeho zhoubného vlivu na generaci Devětsilu, stejně jako zde byly otištěny 

Štollovy protihalasovské výpady. Na počátku padesátých let se Teige ve svých 

rukopisech (vydaných až v posmrtných edicích Teigeho díla) se zřetelně vymezil vůči 

Plechanovovu pojetí umění jako pouhého ideového odrazu společensko-ekonomické 

nadstavby. S odvoláním na Marxovy spisy postuloval Teige perspektivu umění jako 

sféry revolucionizující a předjímající svojí podstatou společenské proměny. Teige tak 

stále setrvával v přesvědčení o životnosti a pokračování avantgardního umění 

v poválečné době a útoky vůči němu pokládal za relikty maloměšťáctví, zpátečnictví a 
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reakce. Vývoj umění v moderním období vnímal jako cestu odpoutání z područí 

akademismu a ideologické služebnosti, stejně jako jeho vyvázání z tržního prostředí. 

V tomto směru může být osvobozené umění součástí revolučních změn, které zároveň 

rozvíjejí jeho autonomii. Proto také Teige neskrýval své zklamání z poúnorového 

vývoje.
721

 

Ve zmíněném dopise Teige reagoval na Štollovy výtky týkající se sporu o autorství 

Manifestu proletářského umění, které mělo být jedním z ohnisek sporů mezi Teigem 

a Wolkerem. V obecnější rovině můžeme dopis vnímat jako Teigeho apologii před 

Štollovými obviněními, vyřčenými na lednové plenární schůzi. Teige v dopise píše 

o svém vztahu s Wolkerem jako přátelském, a vzájemné neshody označuje jako 

marginální. Na konkrétní podrobnosti o autorství jednotlivých formulací si dle 

vlastních slov už nevzpomněl. Teige také razantně odmítnul jakýkoliv podíl na 

vytvoření manifestu Dosti Wolkera!, který popsal jako výhradní akci brněnského 

Devětsilu. Podle svých slov jí vnímal pozitivně jako pokus o očištění Wolkerova 

jména od posmrtného vytváření jeho kultu jako „národního básníka, tj. čítankového 

básníka maloměšťáctva.“
722

 Teige také v dopisu zavrhl i s odvoláním na Šaldovy texty 

Štollovo spojování vzniku poetismu se stabilizací kapitalismu ve dvacátých letech 

a Štollovo polaritní vidění jednotlivých konfliktů uvnitř Devětsilu. „Nevedl jsem české 

básníky do Paříže André Gida ani do Paříže Romaina Rollanda“ uvádí pak v narážce 

na Štollův lednový referát v dopisu Teige a dodává „Myslím, že jsem nikdy nevedl 

české básníky. A Paříž, která byla Paříží mého srdce, byla Baudelairovým, 

Rimbaudovým, Lautrémontovým, a Apollinairovým, především pak Daumierovým, 

Courbetovým, H. Rousseauovým a nikoliv naposled Picassovým městem. Ojedinělým 

dokladem Gidova vlivu v devětsilové literatuře je Nezvalova próza Jak vejce vejci. 

Pokud jde o Paříž Romaina Rollanda, byl jsem z kruhu Devětsilu tuším jediný, kdo 

napsal větší studii o autorovi Au-dessus de la melée a Quinze ans de combat, kterou 

otiskla s bezpočtem tiskových chyb Tvorba.“
723

 Stejně tak si přál Teige o těchto 

záležitostech s Ladislavem Štollem osobně promluvit a požádal jej o zanechání 

telefonického vzkazu u nakladatele Otty Girgala. V postskriptu pak připomněl také 

původní Fučíkovu podporu Devětsilu a poetistickému programu a připomněl v tomto 

směru některé jeho články z první poloviny dvacátých let. 

Teigeho dopis se posléze setkal se Štollovou polemickou reakcí. V ní Štoll zopakoval 

svá tvrzení z lednového referátu a znovu vymezil dichotomii tradice proletářsky 

internacionalistické, reprezentované Jiřím Wolkerem a buržoazně-kosmopolitní, 

kterou přiřknul Teigemu. „Dnes po třiceti letech historického vývoje se ukázalo, že 
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čára Tvého vývoje od Disku k obhajobě podlé knihy André Gida, k trockistické 

bretonštině, k Surrealismu proti proudu, článkům, jako byl článek Entartete Kunst. 

Z hlediska této historické zkušenosti se pak jeví i Tvůj podpis na protestu proti dopisu 

sedmi jen jako výkyv, způsobený osobním přátelstvím s Fučíkem a nikoliv jako 

tendence. Stejně tak Neumannův podpis na straně sedmi se jeví jen jako chyba 

způsobená osobním přátelstvím s Horou.“
724

 napsal v reakci Štoll Teigemu. V dopise 

se znovu objevily reminiscence na konflikty ze třicátých let, kdy Štoll vytýkal 

Teigemu především jeho postoje z období gideovských sporů. Štoll jej zároveň označil 

za člověka, který s nálepkou „pokrokové osobnosti“ sváděl na scestí ostatní levicové 

intelektuály a vytkl mu, že se nepodrobil veřejné sebekritice. Na žádost o osobní 

kontakt už Štoll nereagoval a k Teigemu přistupoval z vyhraněně nepřátelských pozic. 

Teige pak jistou sebekritiku provedl v následujícím dopise Ladislavu Štollovi 

z 26. května 1950. Přiznal vlastní rozkolísanost Gideovou knihou a pokoušel se obhájit 

své názorové pozice ve třicátých letech. S Gideovou knihou podle svých slov v řadě 

věcí nesouhlasil a její kritický osten vnímal jako projev přátelství k Sovětskému 

svazu.
725

 S Gidem ho prý taktéž sbližovala kritika uměleckého konzervatismu a 

klasicistické architektury v Sovětském svazu. Stejně tak provedl Teige sebekritiku za 

své postoje z konce třicátých let a vydání sborníku Surrealismus proti proudu. Za svou 

špatnou vlastnost označil nedisciplinovanost, která mu brání odvádět řádnou politickou 

práci. Proto proklamoval svoje přání věnovat se již pouze odborné činnosti. Zároveň se 

přihlásil k neměnnosti svých estetických názorů a konceptů, jakkoliv vnímal jejich 

rozpor s nově proklamovanými normami. Celý dopis se přitom ve vztahu k Ladislavu 

Štollovi nese ve značně uctivém duchu. Ze Štollovy strany se Teige další reakce 

nedočkal. 

Na počátku 50. let tedy dochází k jistému završení vztahů mezi Karlem Teigem 

a Ladislavem Štollem, v němž se obrážejí osobní animozity i odlišná koncepční 

východiska, stejně jako mocenská nerovnováha. Existovalo mnoho důvodů, proč se 

stal Teige terčem Štollových invektiv. Po druhé světové válce zůstával osobností se 

silným vlivem na část mladých umělců a teoretiků, hlásících se k surrealistickému 

hnutí a sdružených například kolem skupiny Ra, nebo spořilovskou skupinou, 

seskupenou okolo básníka Zbyňka Havlíčka.
726

 Teige se navíc po válce stále hlásil 

k André Bretonovi, který se s Komunistickou stranou Francie definitivně rozešel 

a orientoval surrealistické hnutí ke konceptu tzv. nové mytologie. Teige byl Štollem 

oprávněně vnímán jako vlivný teoretik a do jeho konceptu třiceti let bojů se hodilo 

i využití jeho polemik s Jiřím Wolkerem. Štoll proto oživil téměř třicet let starý spor 
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o autorství a koncepci Manifestu proletářského umění, který byl oficiálně připisován 

Wolkerovi. Důležité pasáže tohoto textu však zřejmě vycházely z Teigeho pera, ten se 

však pro neshody s Wolkerem ohledně jiných částí textu k spoluautorství nepřihlásil. 

O autorství manifestu se vedla diskuse už po Wolkerově smrti, kdy za jeho tvůrce 

označil Teigeho tehdejší avantgardista a později katolicky orientovaný spisovatel 

Karel Schulz.
727

 Samotný Wolker z Devětsilu vystoupil na počátku roku 1923, i kvůli 

neshodám s Teigem stran otázek vztahu ke kulturním tradicím, nebo čtenářskému 

publiku. Tento rozchod však podle Teigeho neprobíhal v nepřátelském duchu.
728

 Štoll 

v tomto případě dokázal jistého názorového neporozumění mezi Teigem a Wolkerem 

umně využít. Lze si ovšem představit, že se jej osobně dotkl především Teigeho článek 

Entartete Kunst, uveřejněný po skončení druhé světové války.
729

 Teige se v něm se 

svou typickou kritičností a názorovou razancí pokouší dopátrat kořenů nepřátelských 

vztahů k fašismu k moderním a progresivním uměleckým proudům.  

V tomto textu se Teige zamýšlel nad možnostmi poválečného vývoje avantgardního 

umění a příčinami jeho perzekuce v nacistické epoše. Ztotožnil přitom nacismus 

s fašismem a ten posléze s maloměšťáctvím, bránícím se ze své podstaty umělecké 

tvořivosti a revolučnímu myšlení. Odpor vůči modernímu umění, který podle něho 

našel živnou půdu v pravicových autoritářských režimech, tak má podle Teigeho 

kořeny v uměleckém a kulturním konzervatismu i reliktech biedermeieru 

a „kondelíkovské“ mentality. Teige přitom poukazoval na nebezpečí přežívání tohoto 

vztahu k modernímu umění i po válce. V tomto eseji vyjádřil přesvědčení, že „na poli 

umění narážíme na přežitky a pozůstatky nacistické ideologie nejčastěji, právě zde 

nalézáme v nejkoncentrovanějších dávkách a v děsivém množství ten fašismus, který 

ještě dnes trvá „mezi námi a v nás“, právě zde se střetnou tendence moderní tvorby, 

směřující k svobodě umělcova projevu a k ustavičné obnově plynule se vyvíjejícího 

umění, se všelijak maskovanými, ve své podstatě ultrareakčními názory, jejichž 

objektivně fašistickou povahu je třeba odhalit.“
730

 Od roku 1949 přitom Teige 

pracoval na knize, která měla nést název Fenomenologie moderního umění a kterou 

koncipoval jako svůj dosud nejucelenější výklad modernismu a avantgardních 

proudů.
731

 Na knize pracoval až do své předčasné smrti v roce 1951, kdy v ovzduší 

napjaté politické atmosféry (i zážitku popravy někdejšího souputníka Záviše Kalandry) 

podlehl infarktu myokardu. Z připravované knihy se proto zachovalo pouhé torzo. 

Z něj je však patrné, že Teige svůj výklad moderního umění koncipoval jako příběh 

nezávislých tvůrců a individualit, vymaněných z pravidel akademismu a oficiálních 
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uměleckých salónů, stejně tak i nezávislých na kapitalistickém zpeněžování umělecké 

tvorby a jejích objektů.
732

 Na konci Teigeho života je tedy evidentní, že procházel 

obdobím deziluze z vývoje kulturní politiky a se Štollovým konceptem se evidentně 

rozcházel. Po Teigeho smrti také vychází v Tvorbě obsáhlé eseje Mojmíra Grygara, 

nazvané Teigovština – trockistická agentura v naší kultuře.
733

 Grygar zde v duchu 

soudobých kampaní proti kosmopolitismu, titoismu a trockismu rozvinul Štollův 

koncept avantgardy jako kosmopolitické síly a vyostřil kritiku zesnulého Teigeho. 

S odvoláním na Štollovu preferenci ruského realismu (jmenovitě Maxima Gorkého) 

popsal Teigeho jako nepřítele pokrokové ruské literatury, falzifikátora Majakovského 

odkazu a v duchu Štollových tezí jej popsal jako člověka poklonkujícího před 

francouzskou dekadentní kulturou. Štollův koncept však ještě rozvedl kritiku Teigeho 

„odnárodnění“, kdy zdůraznil jeho kritický vztah ke klasické české literatuře 19. století 

(především k dílu Jiráskovu, Čechovu a Raisovu), kdy jeho postoj nazval dokonce 

„národním nihilismem“. Grygarovy texty měly znamenat nejen rozvinutí Štollových 

konceptů, ale byly také jistým zúčtováním s avantgardními proudy, personifikovanými 

jeho osobností. 

Štoll tedy v Teigeově osobě zúčtoval v zásadě s principy levicové meziválečné 

avantgardy jako slepé větve vývoje socialistického umění. V souladu s tehdejší 

kampaní proti kosmopolitismu a Štollovými častými odkazy ke kultuře a literatuře 

19. století, lze tu mluvit o návaznosti na Nejedlého koncepci pokrokových tradic. Štoll 

v zásadě navázal i na Nejedlého radikální odmítnutí avantgardy po roce 1945. V tomto 

ohledu nesouhlasím s literárním historikem Jiřím Brabcem, který vidí Nejedlého a 

Štollův koncept literárního vývoje jako dvě odlišné cesty, kdy je v prvním případě 

zdůrazněna obrozenecká tradice a ve druhém třídně a sociálně angažovaná poezie.
734

 

Jakkoliv se již v této době projevovaly uvnitř stranického aparátu mocenské půtky, 

nemyslím si s historikem Michalem Kopečkem (vycházejícím v tomto směru z tezí 

Alexeje Kusáka), že by Štollův útok na avantgardu a vyzdvižení neumannovsko-

wolkerovské linie již bylo projevem mocenského boje mezi skupinou okolo 

Kopeckého a Barešovou stranickou skupinou.
735

 Referát lze vnímat v kontinuitě snahy 

o dořešení otázek okolo protinezvalovské parodie a vymezení kritérií literární tvorby, 

která vzešla z jednání na Kulturní radě.  
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Ve Štollově pozůstalosti se přitom nachází mnoho materiálu, týkajícího se Teigeho 

osobnosti, koncepty jeho připravované knihy o dějinách umění i některé Štollovy 

osobní poznámky k Teigemu. Některé z nich použil ve své knize Básník a naděje, kdy 

v sedmdesátých letech část své koncepce mírně přehodnotil.
736

 V nich Štoll reflektoval 

především Teigeho vztah k výtvarnému realismu, ze kterého odvozoval, že 

avantgardní teoretik je odpůrcem realistické malby jako takové, přiznává mu však část 

pravdy v kritice uměleckých „imitátorů“, kteří se objevili i při vytváření obrazů 

socialistického realismu, dokonce připomněl, že „Neumann stejně jako Teige 

obdivoval Picassa“.
737

 Poznámky nejsou datované a podle mého soudu pocházejí 

z pozdější doby než počátku 50. let, lze si z nich však utvořit představu o Štollově 

zájmu o Teigeho dílo. V osobních zápiscích se také objevují umírněnější formulace 

než ve Štollových veřejných projevech. Po mnoha politických a kulturních proměnách, 

v roce 1971 požádal ostatně Štolla o vytvoření stručného Teigeho medailonu ústřední 

tajemník Levé fronty Antonín Černý k sborníku z činnosti této organizace 

z meziválečného období.
738

 Štoll pak v odpovědi charakterizoval Teigeho jako 

významného organizátora aktivit Levé fronty, který byl podle jeho slov „velmi 

vzdělaný, jazykovými znalostmi vyzbrojený intelektuál anarcho-komunistického ražení, 

teoretik umění, který zejména v 2. polovině dvacátých let a v první polovině třicátých 

let svými bystrými polemikami s buržoazními publicisty se nemálo zasloužil o rozšíření 

marxistického myšlení v kulturní sféře. Později v třicátých letech jako teoretik 

surrealismu se stále více ideově sbližoval s André Bretonem. Pod jeho vlivem 

v nejkritičtější chvíli hrozící již 2. světové války, zaujal neblahé stanovisko, 

srovnávající v trockistickém duchu kulturní politiku Sovětského svazu a kulturní 

politiku nacismu. To vyvolalo rozkol v surrealistické skupině a přivedlo Teiga na 

tragickou protisovětskou pozici.“
739

 Ostří Teigeho kritiky po dvou desetiletích s jejich 

pronikavými kulturními proměnami již značně vyčpělo a spíše, než Teigeho estetická 

koncepce bylo Štollem odmítáno především jeho politické směřování. 

K pokusům o rehabilitaci avantgardního dědictví pak došlo především v období 

šedesátých let O interpretaci Štollova napadení avantgardní estetiky a Teigeho 

koncepcí se rozpoutala bouřlivá debata o téměř půlstoletí později. V devadesátých 

letech, na stránkách Literárních novin, mezi surrealistickým spisovatelem Milanem 

Nápravníkem a Mojmírem Grygarem. Nápravník interpretoval Štollův referát jako 

součást likvidačního procesu, vedeného proti Karlu Teigemu. Štolla přitom označil za 

Teigeho „intimního nepřítele“, odmítl však představu, že by Štoll byl inspirátorem 

Grygarových denunciačních textů proti Teigemu. O Štollovi v expresivním článku 
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napsal, že „Jakkoliv patřil mezi největší tupce komunistické nomenklatury, byl si, na 

rozdíl od Grygara, hanebnosti takového činu asi přece jen vědom. Navíc neměl už 

zapotřebí dělat kariéru přes intelektuální řezničinu.“
740

 Mojmír Grygar reagoval na 

článek o rok později, když přinesl vlastní svědectví o kořenech jeho vzniku.
741

 Podle 

jeho slov jej během léta 1951 vybídl Ladislav Štoll k sepsání článku, který měl 

obsahovat kritické zhodnocení Teigeho tvorby v duchu nové Štollovy koncepce. Štoll 

měl také Grygara ujišťovat, že jeho koncepce není zaměřena vůči konkrétním lidem a 

že by se Teige mohl v budoucnosti ještě uplatnit v oblasti grafiky. Redakce barešovské 

Tvorby však podle Grygara požadovala ostřejší tón a článek před vydáním výrazněji 

upravila. Mezitím došlo k Teigeho úmrtí a začal se šířit mýtus o jeho sebevraždě, která 

se dávala do souvislosti s Grygarovým textem. Jakkoliv jsou různé osobní výpovědi 

rozporným a nejednoznačným pramenem, těžko lze všechny ataky vůči avantgardě 

připsat na vrub Štollova referátu. Potvrzuje se tím však moje teze o jeho autonomním 

působení jako textu, který byl různě využíván rozličnými mocenskými skupinami 

uvnitř stranického aparátu. Otázku konkrétní míry Grygarova podílu na vzniku článku 

však lze těžko jednoznačně vyřešit. 

Jakkoliv byl Štollův projev zpočátku v oficiálních publikacích vesměs nadšeně 

přijímán, již v období určitého „tání“ první poloviny padesátých let po Stalinově 

a Gottwaldově smrti dochází k jeho kritice především v souvislosti s pokusy 

o rehabilitaci Halasova díla. Na rozdíl od avantgardních děl, která Štolla mnoho let 

přitahovala i provokovala, začal se Halasovým dílem zabývat účelově, až během 

konstrukce svého referátu. Zůstává jistě otázkou, zda určitou roli ve Štollových 

motivacích nehrály osobní motivy, jak naznačil historik Martin Kučera. Ten uvedl 

jako důkaz Tauferovo osobní svědectví z osmdesátých let, podle něhož mělo svoji roli 

sehrát někdejší Halasovo odmítnutí uveřejnit v Orbisu sbírku Štollových veršů.
742

 Celé 

toto tvrzení je však příliš spekulativní a podmíněné Tauferovou pozdější 

sebeprezentací a nezdá se, že by v tento motiv sehrál ve Štollově vystupování 

zásadnější roli. K zpracování halasovské tematiky v referátu si přitom vedl Štoll celou 

řadu osobních poznámek. Pro jeho potřebu uceleného světonázorového obrazu a 

dichotomicky vnímaného světa hrály důležitou roli odkazy na různé politické i 

kulturní autority, jimiž své koncepty zaštítil. V konceptech k promluvě o Halasovi si 

tedy například poznamenával Leninovy výroky o ruském spisovateli Alexeji 

Někrasovovi a jeho kolísáním mezi liberalismem a ruskou revoluční demokracií.
743

 

Stejně tak lze v Štollově kartotéce objevit záznamy o Halasových stycích 

s katolickými básníky během druhé světové války i o jeho přátelství s Janem 
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Zahradníčkem a Janem Čepem.
744

 K Halasově tvorbě si zapisoval poznámky i vybrané 

citáty do sešitu, z něhož konstruoval text svého referátu. Vypisoval si mnoho 

básníkových výroků i projevů, které měly dokládat Štollovy teze o Halasově 

skepticismu a pesimismu. Ve Štollově pozůstalosti se nachází i tiskopis Václavkova 

eseje F. Halas a K. H. Mácha
745

 z třicátých let, k níž se pak Štoll dovolával se svých 

zápiscích a své pozdější práci ze sedmdesátých let Básník a naděje.
746

 Václavek v ní 

srovnával Máchu a Halase jako dva prototypy skeptických, rozervaneckých básníků, 

kteří však kráčejí rozdílnou cestou. Zatímco u Máchy vyvěrá podle Václavka skepse 

z neuspokojení nad společenskými poměry a básník se od náboženské výchovy 

„dětského věku“ dopracovává postupně k filosofickému materialismu a senzualismu, u 

Halase jeho zdravou výchovu v proletářském prostředí překryla vnitřní skepse a 

metafyzická beznaděj, která nahlodala jeho původní materialistické vidění světa. Štoll 

si v osobních poznámkách zapsal, že Václavkovu esej v době tvorby referátu neznal, 

že však nezávisle na sobě došli s Václavkem ke stejným soudům.
747

  

V zápiscích se Štoll také odkazoval často k autoritě Nezvalových soudů a vypisoval si 

Nezvalovy kritické výroky o Halasově poezii. V jeho pozůstalosti se však také nachází 

nedatovaný strojopis (vznikl však až v době pozdějších polemik o Štollově referátu a 

Halasově díle), připsaný někdejšímu Halasovu nadřízenému, ministru Václavu 

Kopeckému, který obsahuje ministrovo vyjádření k Halasově osobnosti a Štollovu 

referátu. Ten v něm označil Halase vedle Nezvala, Seiferta a Wolkera za jeden 

z největších básnických talentů této generace. Kopecký však zároveň dává v textu za 

pravdu Štollovi a Halasovi vytýká osobní přátelství s Josefem Palivcem i spříznění 

s Václavem Černým. Kopecký přiznává Halasovi zásluhy za jeho politické postoje ve 

španělské občanské válce a v dobách mnichovské krize, zároveň však psal o jeho 

selhávání v roli sekčního šéfa publikačního odboru na Ministerstvu informací. Tady 

mu vytýkal přátelství s Ferdinandem Peroutkou a Prokopem Drtinou i domnělé 

protlačování exponentů lidové strany i jiných stran Národní fronty právě na 

Kopeckého ministerstvo. Ony politické chyby se podle Kopeckého promítaly i do 

Halasova předsednictví Syndikátu československých spisovatelů. V tomto textu popsal 

dokonce i Halasovu smrt (infarkt myokardu) jako důsledek rozrušení po politické 

debatě s šéfem Benešovy politické kanceláře Janem Jínou.
748

 Štollovu kritiku v tomto 

textu Kopecký uznával jako platnou a oprávněnou. 

Mnoho materiálů ve Štollově halasovské kartotéce se vztahuje k tématu víry a skepse. 

Štoll si dělal k tomuto tématu mnoho poznámek, některé se vztahují k doslovu 
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polského překladatele Halasova díla Piotrowského.
749

 Štoll spatřoval konkurenci 

a otevřené napětí mezi náboženskou vírou, k níž se Halas podle něho dostával svými 

pravidelnými styky s katolickými intelektuály, a fučíkovskou uhlířskou vírou, 

spojenou s důvěrou v nastolení beztřídní společnosti, dějinného optimismu a 

pozemšťanství. S tímto tématem se lze setkat ve Štollových zápiscích, které podobně 

rozebírají jednotlivá Halasova díla. Třemi vykřičníky opatřil Halasovu báseň Sbohem, 

múzy s jejími verši: „Sbohem kouzlo lží, zbylo deset prstů svatého Tomáše a ty nevěří 

… sbohem lyry dvacet osm strun abecedy třeští a kvílí / Sbohem múzy, jsme bez 

inspirace“
750

. Štoll tedy zvýrazňoval pasáže, které se dotýkaly tématu ztráty víry 

a deziluze. Podobně připsal pět vykřičníků k veršům z básně Hráč: „Zimničně svůj čas 

si dloužím do noci, romantický plášť stínu táhnu za sebou, jda nevěda kam zbla víry 

nemaje za svou chimérou“.
751

 Ke sbírce Sépie pak Štoll připsal: „melancholie, sen, 

pasivita, zklamání“. V textech této sbírky pak Štoll vyhledával slovo smrt, jehož 

četnost vnímal jako podstatný znak autorovy tvorby. Také ve sbírce Tvář se podle 

Štolla stává Halas lyrikem smrti. Toto téma si Štoll podtrhl i v básni před návratem, ze 

které citoval během referátu: „Té živné tmy a vody matečné, v níž ukryt jsem byl, už 

není, a dávno odpoután od šňůry pupečné, klid nalézám zas v schoulení“, kterou 

vnímal jako makabrózní. K některým veršům připsal Ladislav Štoll nápis „slova“, 

jimiž označoval básně, které považoval za formalistické hříčky. U sbírky Kohout plaší 

smrt si Štoll zase podtrhl její dedikaci Jindřichu Štyrskému a připomněl jeho výroky 

o italských anarchistech Saccovi a Vanzettim a srovnání jejich smrti s vyvražděním 

carské rodiny, které se objevily v období generační diskuse o krizi kritérií v třicátých 

letech. Stejně tak vyčítá v poznámkách Halasovi fyziologický přístup k lidskému tělu, 

který pak nejsilněji vytýkal sbírce Staré ženy, které označil za vrchol Halasova 

subjektivismu a první sbírku, kde se ozývají „existencionalistické tóny.“ Ve sbírkách 

Hořec a Tvář se podle Štollových zápisků odráží Halasův „fyziologický přístup“ 

k životu, ačkoliv se v první z nich pokouší básník probojovat k společenským 

tématům. Halasovu sbírku Dokořán (1936) označil za formalistní a spekulativní, jako 

nejsilnější naopak označil Torzo naděje, a to především známou báseň Praze, k níž 

připsal, že se v ní „chvělo nitro básníka v souzvuku s nitrem miliónů“.
752

 Podobně 

v těchto zápiscích vyzvedl Štoll také Halasův Zpěv úzkosti, od něhož se však v referátu 

distancoval. Domnívám se, že Štollovy zápisky v sobě nesou větší míru autenticity, 

nežli jeho oficiální projevy, ve vlastnoručně psaných textech ostatně často škrtal 

a hledal adekvátní formulace. 
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Osobní poznámky jsou však jednou z mála příležitostí nahlédnout pod povrch Štollova 

ustrojení. Nepřátelský poměr k Halasově tvorbě tak podle mého soudu odrážel 

Štollovu touhu po dokonalé symbióze umění, politiky a filosofie, kterou nacházel ve 

značně dogmaticky chápaném marxismu a materialismu. Víra ve vybudování beztřídní 

společnosti a v materialistickou dialektiku byla ve Štollově případě i velmi osobní 

záležitostí. Motiv víry prostupuje Štollovým referátem v případě Wolkerově (který 

vystupuje z církve, protože nalezl jiný a nový typ víry), tak v případě Halasově, který 

o tuto „víru pozemskou“ přichází. Štoll také v referátu vystavěl jinou dichotomii mezi 

Wolkerem a Halasem. Zatímco Wolker pocházel ze středostavovských, „buržoazních“ 

poměrů a dokázal skrze svůj vnitřní optimismus a odpor k světské nespravedlnosti 

nalézt cestu k socialismu, v Halasově případě naopak přátelství a styky s katolickou 

inteligencí podetnuly jeho přirozenou, materialistickou výchovu. Štoll pak záměrně 

vyhledával v Halasových textech obrazy morbidity a smrti, které považoval za 

průvodní jevy ztráty víry v materialistický světonázor. Míru Štollova nepochopení 

Halasova díla je možné hledat i v obecnějších Štollových náhledech na dějiny. 

Obzvláštní zálibu nacházel v renesanci, ve které viděl počátky socialistické ideologie 

a vzedmutí lidského ducha, okouzleného přírodou a možnostmi změny společenského 

řádu. Naproti tomu baroko (jak víme například z jeho zmíněného postoje k velké 

výstavě ve třicátých letech) zřejmě považoval jen za dlouhé období temné feudální 

nadvlády. 

Právě Halasovi byla přitom v levicových kruzích často vytýkána příchylnost k barokní 

poezii (která se mnohým asociovala s obrazy smrti a rozkladu), která jej měla odvádět 

od angažovanosti ve společenských zápasech. Halas se tedy ve Štollových očích 

propadal do solipsismu, který se stal integrální součástí jeho osobnosti. Pokud bychom 

na poměr Štolla k Halasovi uplatňovali mnohdy rozporuplnou jungovskou psychologii, 

mohli bychom Halasovo postavení v roce 1950 označit jako projekční plátno, kdy se 

do mrtvého básníka promítaly stíny nejrůznějších pochybností. Víra v marx-leninskou 

ideologii ostatně v první polovině 50. let sehrávala roli jistého státního náboženství 

(civil religion), které mělo upevnit a posílit nově ustavený společensko-ekonomický 

systém. V tomto směru lze chápat i Štollovo neustálé zdůrazňování víry, případně 

jejího deficitu, které mohlo být základním problémem. U Ladislava Štolla přitom 

můžeme vidět snahu o vlastní, osobní soulad s očekáváními a postuláty nového 

státního náboženství, pokud se díváme na počátky procesu budování socialismu jako 

určitou kvazi náboženskou formu. V sociologii náboženství bývá někdy náboženství 

(religio) jako souhrn určitých pravidel, rituálů a očekávání odlišováno od víry jako 

způsobu jejího osobního prožívání a individuálního přístupu.
753

 V tomto směru se Štoll 

ztotožňoval s marxismem pouze jako s jistým věroučným systémem. Odtud potom 
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pramenily i jeho snahy po vymezení „hereze“ ve vlastních řadách a Halasova 

komplikovaná osobnost k tomu poskytovala příležitost. Hlavního nepřítele přitom 

Štoll spatřoval v existencialismu, o kterém měl zřejmě ovšem pouze povrchní 

představy (značnou roli tu přitom ještě sehrávala konfrontace s Václavem Černým), 

jež pak spojoval přímo s Halasovou tvorbou. Je také příznačné, že Štoll vnímal 

v tomto kontextu i soudobé filosofické proudy. O existencialismu si například zapsal, 

že jeho představitelé „vidí v člověku v podstatě dvě základní vrstvy. První tvoří 

biologická, fyziologická podstata, která představuje přírodní individuálnost člověkovu 

(…), druhou vrstvu duchovní, bytostná stránka člověkova, jeho subjektivita odtržená 

od společensko historického procesu, kterou lze interpretovat pouze filosoficky. 

Takový názor vyplývá z toho, že existenciální filosofování je výrazem nálad člověka, 

jenž s příchodem nového století ztratil víru v poznatelnost logiky básnického procesu 

a postavil se jak proti racionalismu, tak proti klasickému idealismu“.
754

 Štollovy 

osobní poznámky tady svědčí o jeho značně eklektickém a povrchním rozhledu ve 

filosofii, zároveň však také o snaze zakomponovat tyto značně tezovité soudy do 

svého obrazu historického vývoje československé poetiky. Odkazy na motivy rozpadu 

těla a fyziologie v Halasových básních se u Štolla objevují proto, aby deklarovaly 

básníkovo „existencialistické smýšlení“ a tyto motivy mohly být identifikovány 

i u jiných autorů. 

Lze konstatovat, že Štollova kritika Halasova díla měla ještě dalekosáhlejší důsledky, 

než kritika Teigeho. Nejsilnější bezprostředně odmítavou reakci představoval dopis 

básníkova otce Františka Halase st., který jej zaslal jako interní psaní na adresu 

redakce Tvorby.
755

 Halas st. v dopisu neskrýval své rozhořčení ze Štollova referátu, 

který vnímal jednoznačně jako osobní útok na památku zemřelého syna. Se značnou 

roztrpčeností poukázal na jeho angažovanost v stávkovém hnutí za první republiky 

a jeho policejní perzekuce, stejně jako připomněl jeho polemiky s katolickými 

katechety, aby vyvrátil teze o Halasově inklinaci k náboženství. Jeho názorové 

směřování přitom podle otcových slov vedlo k historickému materialismu na základě 

životní praxe a zkušeností. V této souvislosti ironicky poznamenal, že „se obul 

soudruh prof. Štol, jemuž osud poskytl vysoké školní vzdělání, na mrtvolu syna 

chudého proletáře a našel pojednou v jeho poesii pocit světabolu, zmar, zrůdnost (!), 

ztrátu víry v lepší život dělníka a člověka vůbec. Nevyslovená slova hledal, vyslovená 

neviděl“.
756

 Halas starší měl tedy v době psaní dopisu o kritikovi svého syna spíše 

povšechné informace, neznal okolnosti jeho smluvní profesury a v dopisech uvádí 

i chybné přepisy Štollova jména. Otevřeně pak označil Štollovu kritiku za „snůšku 
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hanobivých superlativů“ a do opozice vůči ní postavil projev Vítězslava Nezvala, 

který byl podle jeho slov „jediný, který se mého Franty zastal, z tolika jeho „bývalých 

přátel“.
757

 Štollovi přitom Halas st. především vyčítal, že jeho „nesoudružská kritika 

dělnické hodnoty Frant. Halase může vyvolat ohlas u lidí, kteří ho neznali. Kdo znali 

jeho lidskou duši, ti kritika odsoudí. Soudruh prof. Štol netušil, že zasáhne i do duše 

jeho táty. Od chvíle, kdy jsem vystoupení jeho zvěděl, mou mysl neopouští. I tento 

dopis píšu s fysickou a duševní bolestí po těžké operaci.“
758

 Halas starší připomněl 

i své věznění v protektorátní době (kdy mu měly být duševní vzpruhou právě verše 

jeho syna) a se silným rozhořčením položil v dopise řečnickou otázku „Může se 

soudruh Štol pochlubit jediným, jediným projevem odporu proti nenáviděným 

okupantům?“
759

 Štollovi pak vytknul i zbabělost v posuzování odkazů jednotlivých 

literátů. Odmítnul především Štollem ustavenou dichotomii mezi Halasovým dílem a 

Wolkerovou i Neumannovou tvorbou, když oba básníky označil za synovy přátele. 

Štoll se podle jeho slov zachoval oportunisticky zvlášť při hodnocení Neumannova 

díla, kdy účelově pominul básníkovo vystoupení proti gottwaldovskému vedení v roce 

1929.
760

 

 V dopise potom Štolla přímo apostrofoval, když mu vzkázal: „Já, prostý 

málogramotný dělník Vám říkám, aby Vaše řeč byla „nevěstou zítřku“, budete-li 

schopen, přispějte svojí – ne kritikou – ale radou mladým adeptům, aby tvořili novou, 

čistší proletářskou poesii a pochopte, že v době působení mého syna, to co on napsál, 

bylo již velkým krokem vpřed.“
761

 Celý dopis pak Halasův otec zakončil sugestivně, 

s výzvou k dalšímu a novému zhodnocení odkazu jeho syna i Štollova referátu: „Ano, 

poznal jsem svého chlapce. Vím, že svou povinnost jako jeden z dělnické třídy splnil 

svůj úkol, lépe než mnohý „českýho národa mučedník“. A jsou lidé, kteří ve své 

zaujatosti oproti jiným, daleko zasloužilejším osobnostem dovedou použít všechny 

špatnosti ze svého duchovního arzenálu. Nebyl bych překvapen ani já, kdyby 

marxleninský kritik prof. Štol zařadil básníka Halase mezi zjevné nepřátele národa 

a socialistického pokroku. Ale budoucnost ocení dílo mého Franty a „posoudí“ počin 

prof. Štola. (…) Ujišťuji prof. Štola, že až on již bude dávno vymazán ze seznamu 

živých, z jeho tělesné schrány už nic nezbude /zbude li něco duchovního nevím/ a dílo 

mého Franty zde ještě bude. A to je to, co mě utěšuje a posiluje proti stoce pomluv 
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a zlehčování odkazu básníka.“
762

 Podobným způsobem adresoval o pět let později 

František Halas starší také redakci brněnské Rovnosti dopis, který se nesl v duchu 

rozjitřených emocí a spílání. V odpovědi vytkla redakce Halasovi jeho peprné 

výrazivo a přihlásila se ke Štollovu hodnocení.
763

 

K otevřeným polemikám proti Štollovu pojetí Halasovy tvorby došlo až později. 

V období pětiletého výročí Halasovy smrti (1954) již ale docházelo k mírnému 

politickému tání a básníkovo dílo bylo prezentováno příznivěji. Tehdy se již 

u halasovských výročí konají vzpomínkové akce, jichž se zúčastnil například Vítězslav 

Nezval. Kritka Štollova konceptu zazněla v březnu 1954 na dobříšském zasedání 

Svazu československých spisovatelů poprvé ze strany spisovatele Ivana Kříže, posléze 

se mezi některými literáty začala šířit opatrná kritika Štollova referátu a některých jeho 

interpretací.
764

 Pokusy o Halasovu rehabilitaci přitom ještě vycházely z diskursu 

nastoleného počátkem padesátých let. V tomto duchu se nesly například dobové texty 

Milana Jungmanna
765

, nebo Ludvíka Kundery
766

. Oba kritici chtěli básníka 

rehabilitovat vyzvednutím jeho politické angažovanosti ve třicátých letech, především 

ve španělské občanské válce, a později v předmnichovském a válečném období, kterou 

stavěli do protikladu k jeho předchozímu subjektivismu a skepsi. Ludvík Kundera 

věnoval svému oblíbenému básníkovi esej pod sugestivním názvem Známe dílo 

Františka Halase? Kundera v něm připomínal Halasovy rozsáhlé zásluhy nejen na poli 

poezie, ale také v jeho překladatelské činnosti i politické činnosti. V tom zdůraznil 

Kundera Halasovu angažovanost ve španělské občanské válce nebo odevzdání státní 

ceny za literaturu stávkujícím dělníkům. Kundera se však snažil především překlenout 

propast, kterou vytyčil Štoll mezi Halasovým a Neumannovým dílem. Kundera se 

přidržel Štollova schématu o protikladnosti jejich díla, zdůraznil však osobní 

přátelství, které mezi oběma muži panovalo. Rozporným rysem Halasovy tvorby podle 

něho zůstávalo „oddělování poezie politické od poezie čisté“.
767

  

Mezi další výrazné texty, které už po II. sjezdu Svazu československých spisovatelů 

revidovaly Štollovo pojetí Halasovy tvorby, ale i rozdvojování básníkovy tvorby, patří 

esej Františka Hrubína, nazvaná Trojská válka mozku se srdcem.
768

 V Halasově tvorbě 

existovala podle Hrubína jednota a konzistence, v textu pak zcela odmítl nihilistické 

interpretace jeho díla. Témata smrti, která se často objevují v Halasových dílech, 
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popsal Hrubín jen jako důsledek autorovy osobní zkušenosti, nikoliv záležitost 

metafyzického tázání. 

Na počátku šedesátých let dochází v ovzduší politického uvolnění k další revizi 

Halasova díla, kdy docházelo k politickým posunům i u někdejších Štollových 

spolupracovníků. Příkladem může esej Josefa Rybáka, patřící k textům, vzniknuvším 

okolo šedesátiletého výročí Halasova narození.
769

 Rybák sice ještě vycházel ze 

Štollova konceptu, o Halasovi však psal mírně, přátelsky a s pochopením, dokonce 

i jistou nostalgií jako o spolubojovníkovi z meziválečných a válečných časů. Jeho dílo 

rozdělil na část subjektivistickou, pesimistickou a skeptickou, která však vycházela 

z jeho neblahých životních zkušeností chudoby a matčiny smrti v raném dětství, a na 

druhou část, v níž se Halas projevoval jako člověk „upřímný a lidský, s vřelým 

a cítícím srdcem a s velikým smyslem pro bolesti světa, básník krvavě vážný, milující 

svou zemi a svůj rodný kraj…“
770

 Rybák ocenil především Halasovy pozdní sbírky 

Torso naděje, Naše paní Božena Němcová, Ladění a V řadě, které podle něho 

vyjadřovaly Halasovo sepětí s náladami lidových mas. Kontroverze okolo Halasova 

díla tak zapadaly ve smířlivém gestu, které přicházelo v čase měnících se politických 

nálad.  

O kritice Halasovy tvorby a básníkově postavení bylo také natočeno kontinuálně 

několik rozhlasových pořadů, vysílaných na stanici Svobodná Evropa, které se 

v programu vysílání objevovaly až do závěru padesátých let. Už v srpnu 1950 

informovala Svobodná Evropa o Halasovi jako autorovi, který se nechtěl zpronevěřit 

svému svědomí a cítil se rozčarován z politiky Sovětského svazu v druhé polovině 

čtyřicátých let.
771

 V této zprávě byl Ladislav Štoll spolu s Václavem Kopeckým 

a Zdeňkem Nejedlým označen za komunistického kontrolora a udavače, který 

Halasovi záviděl úspěchy u mladé generace i literární ocenění za překlady z polštiny. 

V následujícím roce se na vysílacích vlnách Svobodné Evropy počala šířit tzv. 

Halasova závěť, původní článek Jindřicha Chalupeckého, který však byl Angelem 

Rippelinem vydáván za autentický Halasův text, vyjadřující skepsi z poměrů 

v komunistickém Československu.
772

 V roce 1958, po první souhrnné edici  Halasova 

díla se ve zprávě z vysílání Svobodné Evropy píše o živých diskusích ohledně 

Halasovy tvorby v Československu a je konstatován přetrvávající vliv Ladislava Štolla 

na domácí kulturní politiku.
773
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Konkrétní důsledky a dopady Štollova referátu i proměny interpretací Halasova díla 

a jeho postupnou rehabilitaci popsal ve svých monografiích především literární 

historik Michal Bauer. Polemikám o své koncepci literární a umělecké tvorby, 

formulované ve Třiceti letech bojů pak čelil Štoll ještě v následujícím dvacetiletí, tyto 

spory pak jistě měly důležitý generační rozměr a budeme se jim ještě věnovat. Ve 

shora zmíněné ukázce ze známého Kunderova Žertu už Štoll figuruje jako symbol 

inkvizitora padesátých let, ačkoliv není jmenovitě zmíněn. Nejvyhrocenější kritiku 

Štollova referátu pak představuje práce Jaromíra Hořce Doba ortelů.,
774

  Ačkoliv je 

Štollova činnost v první polovině padesátých let asociována především s jeho 

referátem, byla ve své podstatě mnohem rozsáhlejší. 

O obecnější analýzu dopadu Štollova na československou kulturní veřejnost se pokusil 

v devadesátých letech 20. století Alexej Kusák. Ten interpretoval Štollův referát 

poněkud nezvyklým způsobem. Jedním z motivů, které Kusák zdůraznil, měla být 

obhajoba levicové avantgardy, především tvorby Vítězslava Nezvala proti 

barešovskému křídlu „sektářů a dogmatiků“. Na Halasovu tvorbu tedy byla podle něho 

záměrně obrácena pozornost i vyostřenou rétorikou, kterou pak mohlo převzít 

i radikální křídlo komunistického kulturního aparátu. Právě skutečnost, že se jeho 

pozornost soustředila na Halase coby do té doby oficiálního básníka, měla být podle 

Kusáka zároveň výhružkou Nezvalovým nepřátelům.
775

 A tak by podle něho „Štollův 

projev mohl být interpretován jako projev, který pomohl upevnit pozice levičáckému 

dogmatismu. A skutečně byl takto vykládán a zejména později pomohl levičákům 

maskovat se a přežít pro ně nepříznivá období. Bylo tomu tak také proto, že kritika 

Halase mohla být chápána jako kritika kacířského, neortodoxního, příliš liberálního 

pojetí komunismu, pojetí, které se odlišovalo od sovětského a zdůrazňovalo českou 

kulturní tradici“. Kusákovi lze dát za pravdu, že Štollův referát se stal záhy 

autonomním textem, jehož interpretace závisela na politických preferencích i osobních 

zájmech těch, kteří jej recipovali jako politicko-estetickou normu. Na druhou stranu jej 

nelze vnímat pouze jako autorské dílo Ladislava Štolla, Je nutné naopak zdůraznit jeho 

počátky v době před vyhrocením sporů mezi Kopeckého a Barešovou skupinou, kdy 

ještě doznívala kampaň po vyšetřování protinezvalovského pamfletu. V tomto smyslu 

vyznívají Kusákovy závěry ahistoricky, spíše s úmyslem potvrdit jeho základní tezi 

o střetu „umírněných“ a „dogmatiků“ kulturního politického aparátu jako hlavní dělicí 

linii v kulturní politice na přelomu čtyřicátých a padesátých let. 
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Cestou moci 

 

V období první poloviny 50. let prochází Ladislav Štoll dráhou silného mocenského 

vzestupu. Kromě svých vysokoškolských funkcí a členství v ÚV KSČ byl členem 

Filmové rady a Národní ediční rady české, jejichž schůzí se však účastnil spíše 

sporadicky a nepříliš aktivně
776

. V září 1951 se stal za dramatických okolností spolu 

s Jiřím Tauferem a Vítězslavem Nezvalem členem předsednictva Svazu 

československých spisovatelů. Souviselo to především s překotnými událostmi, které 

se odehrávaly v první polovině padesátých let na poli kulturní politiky, kde se 

prohloubil mocenský střet mezi Kopeckého Ministerstvem informací a Barešovým 

Kulturním a propagačním oddělením. Tento spor pak v průběhu roku 1951   

kulminoval. V září tohoto roku byl z postu generálního tajemníka ÚV KSČ odvolán 

Rudolf Slánský, tato funkce byla zrušena, a došlo tak k mocenskému oslabení pozic 

Barešova křídla.
777

 Kopeckého skupina naopak své pozice posílila, a to jak v oblasti 

československého filmu, tak také literatury. 

Ve vyostřujícím se konfliktu vytvořil koalici spolu s Jiřím Tauferem a Vítězslavem 

Nezvalem, zaštítěnou vlivem a přízní ministra Kopeckého. Spolu s nimi se také 

účastnil zasedání předsednictva Svazu československých spisovatelů 28. září 1951, 

kdy tito muži rozbili probíhající schůzi a vystoupili zde s razantní kritikou dosavadní 

práce Svazu i důraznými návrhy změn. Štoll se spolu s Tauferem a Nezvalem dostavil 

na zasedání předsednictva Svazu, kde Nezval navrhl diskusi ke změnám ve stranickém 

aparátu. Nezval potom zahájil ostrou kritiku vůči stávajícímu předsednictvu Svazu, 

která se rozvinula ve vypjaté, emociální jednání, kdy došlo i k velmi vyhroceným 

sporům a polemikám. Během vystoupení pak byli podpořeni osobním tajemníkem 

Zdeňka Nejedlého Václavem Pekárkem. Nezval obvinil předsednictvo Svazu 

z poklonkování před Barešovým aparátem a zanedbávání komunikace s prezidentem 

Gottwaldem a ministry Nejedlým a Kopeckým. Zároveň požadoval po členech 

předsednictva sebekritiku a navrhoval vyřešit situaci kooptováním nových členů, tedy 

těch, kteří podle jeho slov zůstávali věrni gottwaldovské linii. Tím měl na mysli 

především Taufera a Štolla. Ostrá kritika směřovala především vůči místopředsedovi 

Národní ediční rady české Pavlovi (Polymu) Reimanovi, považovanému za výrazného 

exponenta Barešovy politické skupiny. Argumentace Kopeckého strany se přitom 

opírala o stávající schémata ideologických kampaní. Reiman se navíc nikdy netajil 

svým vyhraněným internacionalismem, který ho jako českého Němce židovského 

původu kdysi přivedl do Komunistické strany a udělal z něho na počátku padesátých 
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let snadný terč pro obvinění z kosmopolitismu.
778

 Nezval se ve svém projevu opíral 

i o antisemitské stereotypy, které se v kampaních proti sionismu často objevovaly ve 

výpadech ministra Kopeckého. Reiman byl označen za jednoho z hlavních 

představitelů antigottwaldovské linie. Ladislav Štoll zaujal na této schůzi vůči němu 

nekompromisní pozici a ohradil se vůči prezidentovu sekretáři a členovi Kulturní rady 

Františku Nečáskovi, který se pokoušel Reimana hájit. Ve vyostřené debatě uvedl Štoll 

o Reimanovi, že „je to starý rapista a jen rapisté k němu mohou mít důvěru (…) Když 

přišel z Anglie, říkal jsem mu, nemluv do české literatury. Tím více mne překvapilo, že 

mluvil na dobříšském školení.“
779

 S kritikou Reimanova „kosmopolitismu“ pak 

souvisela také kritika Barešova aparátu i představitelů Svazu za údajně vlažný vztah 

k jiráskovské akci. Mocenský spor se tak Nezval pokoušel pojímat také jako spor 

ideologický, spor o interpretaci socialistického realismu V podobně bojovném duchu 

jako Nezval vystoupil také Jiří Taufer. Členové předsednictva se pak většinou 

pokoušeli o sebeobhajobu, Jan Pilař se snažil připomenout, že na schůze svazového 

výboru byli zváni i Štoll s Tauferem. V průběhu schůze pak začal Taufer silně 

kritizovat především činnost předsedy Svazu Jana Drdy, pod jehož vedením se měl 

Svaz stávat pouhým nástrojem v mocenské hře Barešova aparátu a k němuž měl 

Ladislav Štoll rezervovaný postoj zřejmě již dlouhou dobu před vyostřením tohoto 

konfliktu, jak lze například vyčíst z jeho osobní korespondence.
780

  

Drda se snažil odmítnout obvinění, že byl jakýmsi přisluhovačem kultpropu a Reimana 

podle svých slov nepovažoval za významnou stranickou osobnost. Právě kvůli jeho 

vztahu k Reimanovi se k Drdově kritice přidal také Ladislav Štoll. Vítězslav Nezval 

posléze zopakoval své výhrady a navrhl znovu kooptaci nových členů, kdy za 

kandidáty jmenovitě uvedl Taufera pro jeho spisovatelskou, překladatelskou 

a teoretickou činnost a také Ladislava Štolla jako muže, který „učinil tak významný 

projev pro formování naší estetiky“.
781

 Jan Drda pak během schůze oznámil své 

rozhodnutí odejít z čela Svazu, zároveň však podotknul, že v dosavadní práci nepocítil 

oporu právě u Štolla a Taufera, kteří se schůzí výboru pravidelně neúčastnili. Vůči 

kritice se Štoll ohradil poznámkou, že se Drda pouze snaží zamlžit podstatu problému. 

Štoll uvedl, že „je pravda, že nás s. Drda volal a že jsem při své funkci na vysoké škole 

měl málo času, ale hlavní věc, proč mne to netáhlo do Svazu, bylo to, že jsem od dvou, 

nebo tří let cítil, že tady je něco nejasného. Viděl jsem jasně dvojí linii a tato věc by 

měla být vyjasněna.“
782

 Štoll tak během schůze vytyčil problém dvoukolejnosti 
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kulturní politiky, přičemž se pustil i do otevřené kritiky novinových textů Gustava 

Bareše. Přímo tak hovořil o gottwaldovské a antigottwaldovské linii strany, přičemž 

s antigottwaldovskou linií přímo spojil Jana Drdu. Tato linie se podle Štolla měla 

vyznačovat sektářským radikalismem (označoval jej podle sovětského vzoru jako 

„rappismus“) a její projevy poprvé spojil přímo s pamfletovou aférou, když znovu 

připomněl jména Jiřího Honzíka a Zdeňka Pachovského. Posléze se dostal do konfliktu 

s Janem Drdou, který mu znovu vyčetl „nechuť“ docházet na zasedání svazového 

výboru a Františkem Nečáskem, který naplno projevil svojí averzi vůči Štollovi 

a obvinil jej z oportunismu v případě Barešovy kritiky. Ve vznícené polemice se 

přitom Štoll na Drdu obořil, že ani prosazení jeho konceptu vývoje československé 

poezie nemělo snadnou cestu a ani ve Svazu se jí nedostávalo jednoznačného přijetí. 

V tom Štolla podpořil i Jiří Taufer, podle něhož nebyl Štollův referát řadou lidí ve 

Svazu vnitřně přijat. Drda se pak musel hájit i z nařčení z nedostatečného vyrovnání se 

se Štollovou kritikou Halasova díla i se Štollovým nařčením, že ve Svazu 

československých spisovatelů přetrvává kontinuita s předchozím Syndikátem 

spisovatelů, vedeným právě Halasem. Rozjitřená schůze nakonec končila před 

jednáctou hodinou večerní a Nezval nakonec prosadil kooptování nových členů do 

předsednictva Svazu, kam byl zvolen Ladislav Štoll spolu s Vítězslavem Nezvalem, 

Jiřím Tauferem, Vilémem Závadou, Konstantinem Bieblem, Václavem Pekárkem, 

Marií Pujmanovou a Lumírem Čivrným. 

Tyto radikální změny, nazývané někdy také pučem, byly bezprostředně považovány za 

demonstraci moci ministra informací Kopeckého a snahu o protlačení jeho politických 

exponentů do významných politických pozic.
783

 Nezval, Taufer i Štoll přitom využili 

i vzrůstající vlny antisemitismu v Sovětském svazu, které se dostalo ze Stalinovy 

strany oficiálního posvěcení i antisemitských nálad v československé veřejnosti. 

Období podzimu roku 1951 nazval Jiří Knapík obdobím „boje o Gottwalda“, tedy 

o otevřenou konfrontaci obou skupin a snahu dovolat se legitimity prostřednictvím 

československého prezidenta.
784

 Z okruhu Barešových přívrženců vystoupili proti 

závěrům zářijového plenárního zasedání ve svých dopisech Gottwaldovi především 
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básník Stanislav Neumann a František Nečásek. Stanislav Neumann vyjadřoval 

rozčarování a ostrou kritiku vůči Nezvalovu, Tauferovu a Štollovu jednání, ačkoliv 

z jeho dopisu zazněla také kritika do řad dosavadního předsednictva Svazu. Vytýkal 

mu zanedbávání agitační práce a nedostatek diskuse o soudobých tématech marxismu-

leninismu, především ke Stalinově práci o jazykovědě. Psal přitom Gottwaldovi 

i o přetrvávání formalismu v literární kritice a nedostatečném zpracování Štollova 

referátu, z něhož byla prý „prodiskutována jen ta část, která se týkala Halase“.
785

 

Neumann se tedy dovolával diskursu, nastoleného Štollovým referátem, ačkoliv jejího 

autora v tomtéž dopise kritizoval. Celý spor okolo vedení Svazu se pokusil představit 

především jako spor mezi protikladnými ideovými tendencemi, které mohou mít 

zásadní vliv na další vývoj socialistické kultury. Barešův koncept tak podle něj 

prosazuje „boj za vyšší ideovost, za realističtější a hlubší obraz skutečnosti
786

, zatímco 

nezvalovská skupina měla probojovávat „boj za větší smyslnost, za obraznější 

zobrazení skutečnosti.“
787

 Barešova skupina měla tedy podle Neumanna střežit 

principy a důslednost socialistického realismu, zatímco v okruhu Kopeckého příznivců 

měly přetrvávat relikty formalismu a avantgardních tradic (v této souvislosti například 

kritizoval Nezvalovu obhajobu futurismu), které jsou podle něho odezvou Teigeho 

vlivu. Neumann přitom ve svém dopisu obviňoval Kopeckého skupinu ze sektářství, 

vytvořeného údajně kolem Nezvalovy osobnosti a vytváření představy o jeho 

nekritizovatelnosti, která vedla k zamlčování problematických míst jeho díla. Štollovi, 

Nezvalovi a Tauferovi také vytknul nedostatečnou světonázorovou ukotvenost 

v marxistickém materialismu, když napsal Gottwaldovi, že „soudruzi nedovedou 

rozlišit vulgární, požitkářský materialismus a „zoologický optimismus“ poetismu od 

našeho optimismu a našeho materialismu.“
788

 Ve vyhrocené situaci se pak Neumann 

poprvé vyjádřil kriticky i ke Štollovu referátu Třiceti let bojů…, jehož slabiny shledal 

v tom, že „se příliš jednoznačně staví věc tak, jako by boj mezi pokrokovou a reakční 

linií byl bojem mezi optimistickým postojem, mezi smyslovým zaujetím pro svět vůbec – 

a pesimismus uzavřením do sebe. Myslím ale, že ne každý optimismus, ne každé zaujetí 

pro smyslový svět je pokrokový, kladný, náš rys“
789

 a že „po protinezvalovském 

pamfletu stavějí věc tak, že každý, kdo kritizuje Nezvala, je prý ultralevičák, trockista, 

čímž se vytváří krajně nezdravé ovzduší.“
790

  

Hlavní část své kritiky zaměřil přitom Neumann proti Nezvalovi, který podle něj 

nepřekonal stíny své minulé tvorby, kdy připomněl, že „v diskusi k Štollovu referátu 
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vystoupil s tvrzením, že Teige není takový zloduch“.
791

 Neumann se tak ve vypjaté 

situaci vyjadřoval ke Štollovi dvousečně a s jistou opatrnou kritikou, aniž by však jeho 

koncept přímo zpochybnil. Stěžejní roli tu hrála spíše mocenská rivalita, než zásadní 

odlišnosti v pohledu na kulturní politiku. Podle pamětnického svědectví Alexeje 

Kusáka (jakkoliv se na něj nelze zcela spolehnout) byl ale i Neumannův osobní poměr 

ke Štollovi, kterého měl označovat za „bucharince“ a dokonce i amerického agenta.
792

  

Obsáhlý dopis adresoval Gottwaldovi také František Nečásek.
793

 Podobně jako 

Neumann obvinil Nezvala, Taufera a Štolla ze svévolného jednání, přičemž zdůraznil, 

že jmenovaní se práce Svazu dlouhodobě neúčastnili, a vytknul jim přenášení 

vnitrostranického boje na půdu nestranického fóra. Stejně tak zkritizoval jejich spojení 

s Nejedlého tajemníkem Václavem Pekárkem, kterého Nečásek označil za muže, který 

je ideově značně zmatený a organizačně neschopný, jak s. Štoll a Taufer dobře 

vědí“
794

. V tomto dopisu se Nečásek také otevřeně dovolával zodpovědnosti ministra 

Kopeckého, který byl Tauferovým a Nezvalovým nadřízeným, a k této skupině také 

poprvé otevřeně připočetl Ladislava Štolla. Jako závažné a dehonestující označil 

především Štollovo vyjádření o gottwaldovské a antigottwaldovské linii ve straně 

a obvinil celou trojici z „grupírování“, tedy vytváření nátlakové mocenské kliky, 

určující schémata stranické ortodoxie. Stejně tak se pokusil celý spor ideově podepřít 

jako boj o konečné prosazení principů socialistického realismu v umění a kultuře, 

jehož atributy má být „vlasteneckost“ a „ideovost“, které postavil proti formalismu 

a kosmopolitismu, přežívajících ve zdůrazňování kritérií „uměleckosti“ a „smyslové 

stránky věcí“, které měla zdůrazňovat nezvalovská skupina. Té vytýkal nedostatečnou 

rozluku s „úpadkovými“ modernistickými směry – především s impresionismem, 

futurismem a poetismem, které stavěl do protikladu s realistickou tradicí. Podobně 

jako Neumann si stěžoval na vytváření sektářského ovzduší okolo Nezvalovy 

osobnosti, které znemožňuje razantní kritiku a rozloučení s relikty jeho avantgardní 

tvorby. Stejně tak vyčítal Nečásek Tauferovi a Štollovi nedocenění Čumpelíkových 

obrazů a výstavy socialistického realismu v Jízdárně Pražského hradu a ostře se 

vymezil vůči pokusům o rehabilitaci výtvarného díla Emila Filly. Kritizoval také 

postoje Ladislava Štolla a Vítězslava Nezvala k otázkám filmu, sovětskému 

výtvarnému umění nebo jiráskovské akci. Jako jeden z hlavních problémů označil 

vytváření nekritického nezvalovského kultu, který má bránit radikálnímu zúčtování 

s relikty avantgardní tvorby. Tak podle Nečáskových slov došlo k tomu, že „soudruzi 

Taufer, Pekárek a zřejmě i Štoll vidí v Nezvalově dřívější formalistické, poetistické 
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tvorbě nikoliv brzdu, ale předpoklad dnešního jeho vývoje“ a kdy „Za takového vývoje 

je těžké žádat od našich mladých spisovatelů větší ideovost, zásadovost apod., 

prezentujeme-li jim našeho největšího básníka i s celou veteší minulosti.“
795

 Stejně tak 

napadl Nečásek Taufera i Štolla za neochotu k jednání a vytváření napětí na jednáních 

Kulturní rady. Lze tedy tvrdit, že na podzim roku 1951 je Ladislav Štoll kvůli svému 

mocenského a politickému propojení s Kopeckého skupinou zařazován „barešovci“ do 

kategorie osobností, požadujících zachování jisté kontinuity s meziválečnou levicovou 

avantgardou.  

K zdramatizování již tak vypjaté situace vedla také tragická a dodnes ne zcela 

objasněná smrt básníka Konstantina Biebla 12. listopadu 1951. Ten udržoval blízké 

vztahy s Vítězslavem Nezvalem i Ladislavem Štollem a měl blízko k ministrovi 

Kopeckému. O vřelých vztazích s Ladislavem Štollem v závěrečných letech Bieblova 

života svědčí především jejich vzájemná korespondence. Biebl se vůči Štollovi 

vyjadřoval s přátelskou úctou, na počátku padesátých let například oceňoval jeho 

projev na Sjezdu národní kultury a ještě před pronesením jeho nejslavnějšího referátu 

vyzýval k vytyčení kritérií nových cest revoluční poezie.
796

 Vlídnou výměnu listů 

spolu oba muži udržovali i na počátku roku 1951, kdy se Biebl léčil jako host 

v karlovarských lázních. Ladislavu Štollovi tehdy dokonce věnoval báseň ze své 

poslední sbírky Bez obav, nazvanou Korejská balada. Štoll Bieblovi rovněž vyjadřoval 

náležitou úctu („Lidé se radují. Ukázals, že v socialismu nejen poesie nejen může žít, 

ale že básník s jasnou hlavou, sbratřený s dělníky a proto vnitřně naprosto svobodný, 

je socialismu potřebný jako příroda.“
797

), když jeho soudobou tvorbu označil za 

prototyp nové a žádoucí básnické tvorby. Na počátku Bieblova osudného roku 1951 jej 

Štoll dokonce i Tauferovým jménem vyzýval k vytvoření sbírky sebraných básní.
798

 

Právě v tomto roce, kdy sbírka Bez obav vyšla, propadal Biebl záchvatům stihomamu 

a obával se i policejního sledování. Zřejmě na přelomu ledna a února 1951 zaslal 

Štollovi básnický dopis, podepsaný pod pseudonymem Jan Orlovský. V něm se 

vyznává z pocitu strachu a ohrožení (Žaluji: Na dvéře mi šibenice malují“), odkazy na 

Majakovského „uštvání“ oficiální literární kritikou („A je mi to k smíchu / S takovými 

hloupými mozky s úsměvem bojoval i Majakovský velemistr stichů“), nebo obavu 

z důsledků vnitrostranické kritiky a konfliktu s politickou mocí „(A přece bych kuli 

vehnal do své hlavy za útok nečekaný, z našich řad, z vlastní strany, kterou mám 
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rád“).
799

 Jak je známo, Bieblova úzkost se prohloubila ve chvíli, kdy na jeho sbírku 

vyšla recenze Michala Sedloně v říjnové Tvorbě roku 1951, zalomená pod již zmíněný 

Grygarův článek o teigeovštině. Sedloňova recenze nebyla příliš příkrá a ke sbírce Bez 

obav se stavěla spíš vstřícně, vyčítala však Bieblovi některé relikty jeho meziválečné 

avantgardní tvorby. Básníka především zneklidnila jeho grafická úprava, která 

propojovala recenzi s Grygarovým textem. Podle Nezvala se právě v napjatých 

podzimních měsících roku 1951 Biebl obával, že literáti, spojení s Kopeckého 

skupinou (především právě s Nezvalem, Tauferem a Štollem) jsou předmětem 

policejního sledování.
800

 Naopak k Ladislavu Štollovi choval Biebl důvěru i jisté 

naděje v jeho zastání. Podle svědectví svého přítele Bohumila Polana se s ním 

plánoval v osudném listopadu ještě sejít po jeho návratu z návštěvy Sovětského svazu, 

kde Štoll od poloviny října pobýval spolu s Jiřím Tauferem a Karlem Konrádem.
801

 

Bieblova sebevražda počátkem listopadu 1951 pak byla Kopeckého skupinou 

prezentována a využívána jako příklad uštvání básníka Barešovými radikály 

z redakčního okruhu Tvorby.
802

 V tomto směru je pozoruhodné, že Štollův koncept 

československé poezie a jejich kritérií získává v tomto boji jistou autonomní půdu, 

k níž se mohou obě skupiny odvolávat a je obratně využívána právě „barešovci“ na 

stránkách Tvorby, kde byl sice Štoll členem redakční rady, do vytváření časopisu však 

příliš nezasahoval.  

Jak upozornil ve své práci o kulturní politice první poloviny 50. let Jiří Knapík, 

v průběhu podzimu 1951 došlo i k ochlazení Štollova vztahu s redakcí Tvorby, kdy se 

staly rozbuškou zásahy redakce před otištěním textu jeho projevu k zahájení nového 

akademického roku na VŠPHV. Zásahy měl provádět redaktor Tvorby a člen 

Lektorské rady ÚV KSČ Jan Štern na doporučení tehdejšího pracovníka kultpropu 

Čestmíra Císaře.
803

 Císař si v dopise Gustavu Barešovi postěžoval na některá 

východiska a v připravené tiskové verzi projevu podtrhl problematické pasáže. 

Štollovi přitom v dopise vytýkal nedostatečné ideové osvojení marxismu-leninsmu a 

nadřazování metody výchovy a pedagogiky nad její třídní obsah. To pak vede podle 

Císaře k „hrubým idealistickým chybám“, kdy Štoll vnímá individualismus (v duchu 

citace Zdeňka Nejedlého) jako relikt nedostatečného poznání a vědění, nikoliv jako 

odraz kapitalistických vztahů. Poněkud výhružně pak vyznívala Císařova slova 

o podobnosti Štollova uvažování s představami Marie Švermové („Nechci dělat 

analogie, ale v boji se Švermovou jsme se setkávali z její strany se snahou dělat 

z komunismu věc „radosti“, „nadšení“, optimismu“ apod. I když tyto stránky v našem 
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učení jsou, myslím, že je nemáme odtrhovat od vědeckého učení Marxe, Engelse, 

Lenina a Stalina“)
804

. V tomto konkrétním případě lze pozorovat typický rys ataků 

Barešovy skupiny vůči jejím nepřátelům, postavených na argumentech přetrvávání 

formalismu a nadřazování forem nad ideový obsah. Ve zmíněném textu se Štoll 

zabýval tematikou výchovy a vzdělávání, kde zdůrazňoval součinnost obou složek při 

výchově nového člověka v beztřídní společnosti. Štoll se pochopitelně na učení 

marxismu-leninismu odvolával, mnohem více z něj však vysvítá prezentace nové 

výchovy jako otázky vůle a charakteru. Nový typ pedagogiky měl vycházet 

z nahrazení vysokoškolského studia, otevřeného malému množství studentů z řad 

privilegovaných tříd (které Štoll nazývá „zlatou mládeží“), masovým vzděláváním 

a výchovou studentů z dělnických rodin. Jako jeden z důležitých aspektů výchovy pak 

Štoll vidí odumírání individualismu, spojeného s předcházejícím způsobem výchovy 

a vnášení prvků kolektivismu a společné práce, které podle něho přinášejí studenti 

z řad dělnické třídy. Vzdělání přitom má vést ke skromnosti a práci pro kolektiv, stává 

se otázkou zájmu a propojení s životní praxí.  

Císař si ve Štollově textu podtrhával pasáže, které vyznívaly „idealisticky“, třemi 

vykřičníky například opatřil Štollovu větu o tom, že „jestliže komunisté ve svém boji, 

propagandě se vždycky dovolávají zdravých, čistých stránek v člověku, osobní 

čestnosti, charakternosti, pravdymilovnosti, zatímco starý svět právě opačně apeluje 

na stinné stránky v člověku, na osobní nečestnost, necharakternost, ješitnost, 

kariérismus, lenost ad.“
805

 Štollův způsob psaní tak poskytoval protivníkům z druhé 

strany jistý druh munice, kterou dokázali v rámci vnitrostranického boje využít. Právě 

ty pasáže, kde odkazoval na otázky „charakteru“, nebo jiných osobních vlastností a 

ctností, mohly být v politickém zápase proti němu využity. 

Podle Jiřího Knapíka se právě během října 1951, v období Štollova pobytu v SSSR, 

diskutovalo v rámci kultpropu o vyškrtnutí „problematických“ Štollových tezí 

(k němuž nakonec došlo) a Bareš měl v rozhovoru se svým spolupracovníkem 

Radovanem Richtou hovořit o problémech Štollovy „idealistické“ koncepce.
806

 

Napjatá a neklidná atmosféra podzimu 1951 se završila zatčením Rudolfa Slánského 

v prosinci 1951. To znamenalo zároveň mocenský pád Barešovy politické kliky 

a mocenské posílení pozice Václava Kopeckého. V následném roce, kdy probíhá 

proces se skupinou Slánského, dochází k jisté revizi kulturní politiky, spojované 

s bojem proti „slánštině“ a kulturnímu „sucharství“. Vítězství Kopeckého a pád 

Barešova aparátu tak zároveň znamenal posílení Štollova postavení i jeho role ve 

vytváření kulturní politiky. Jasné politické vyhranění v průběhu podzimu 1951 tak 
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Štollovi v následujícím roce přineslo své ovoce. V kulturní politice nastává období 

kampaně proti směru propojenému s Barešovým kultpropem, kterému je vytýkán 

schematismus, vulgarizátorství a rappismus. Také časopis Tvorba měl být významně 

reorganizován a Štoll se měl stát jedním z vedoucích výkonné redakce, nakonec však 

byl časopis na počátku roku 1952 pozastaven.
807

  

Svůj postoj k dalším perspektivám a úskalím v budování kulturní politiky vyjádřil 

Ladislav Štoll spolu s Jiřím Tauferem v článku Proti sektářství a liberalismu – Za 

rozkvět našeho umění, který byl otištěn roku 1952 v Literárních novinách coby 

oficiálním periodiku SSČS a Novém životě
808

. Jednalo se o reakci na předchozí kritický 

článek mladého kunsthistorika Jaromíra Neumanna, zveřejněného v témže listu.
809

 Ten 

byl v duchu kritik politických metod stranického aparátu zaměřen na praktiky ve 

Svazu výtvarných umělců. Jeho představitelům vytýkal Neumann vulgarizující 

chápání marxismu-leninismu a nečisté metody zákulisních bojů, které se často nesly 

pod nálepkami kampaní proti formalismu. Užívání formalistických metod mohlo podle 

Neumanna v meziválečné době koexistovat spolu se „zdravou“ ideovou orientací 

uměleckých tvůrců, stejně jako byla vynikající realistická díla vytvářena lidmi 

s nesocialistickými názory. V článku psal Neumann o potřebě diferenciovanějšího 

přehodnocení avantgardního dědictví meziválečné doby, odmítl dokonce ztotožnit 

protikladné umělecké linie realismu a formalismu s protiklady politické protichůdnosti 

i nutnosti navázat na klasické tradice české literatury a kultury. Cílem kritiky měl být 

jak boj proti tzv. vulgarizátorství, tak podaná ruka umělcům při zbavování se 

formalismu. 

Ve své eseji Proti sektářství a liberalismu Štoll s Tauferem kriticky reagovali na 

Neumannův článek, rozsáhle účtovali s dědictvím „slánštiny“ a „Slánského bandy“ 

v kulturní politice a zároveň podávali výklad jejích rozporů v posledních letech. Tu 

označili za subversivní proud, projevující se v odklonu od Kopeckého zásad kulturní 

politiky, vytyčených v rámci IX. sjezdu KSČ, projevující se „v nepřátelském, 

nenávistném poměru k vysoce talentovaným tvůrčím pracovníkům, kteří svůj věrný 

vztah k dělnické třídě, ke straně a národu osvědčili jako občané už od prvních let 

měšťácké republiky, třebaže jako umělci se v prvních letech republiky seskupovali do 

různých skupin, vyhlašujících různé formalistické a úpadkové programy, ač jejich 

další, zejména poválečný vývoj nasvědčuje tomu, že zejména díky své talentu a 

občanskému postoji ji v letech velikých zápasů s kapitalismem překonávali čestně 

minulé tvůrčí omyly a vytvářejí nová, cenná, umělecky pravdivá a vysoce ideová 
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díla“.
810

 Štoll s Tauferem pak konkrétně připomněli Nezvalův případ, který se podle 

jejich výkladu měl stát obětí kampaní, šířených ze strany zatčeného brněnského 

funkcionáře Otty Šlinga. Účelově přitom přiřkli Slánského aparátu také určující podíl 

na vytvoření antinezvalovské parodie, kterou označili za dílo „Slánského trabantů“. 

V podobném duchu pojednali i o smrti Konstantina Biebla, která vytvářela analogii 

s osudem Vladimira Majakovského, když Štoll v textu volně parafrázoval úryvky 

z jeho básnického dopisu. Bylo evidentní, že text měl být vyřízením účtů 

s Barešovými aparátčíky, kterým Štoll s Tauferem vytýkali „cizí, mrazivý vztah ke 

kulturním pracovníkům“, který „se projevoval v nejrůznějších formách – od 

nezastírané nenávisti po domněle marxistické přezíravé theoretizování a 

kantorování.“
811

 Odvolávali se přitom i k rezoluci ÚV KSSS z roku 1925, která 

odmítala mechanické přenášení metod stranického a politického boje do oblasti umění 

a literatury a zároveň odmítala plošné zavrhování kulturního dědictví starších dob. Oba 

požadovali nadále stranické řízení kulturního života, které však bude přihlížet ke 

specifikům tohoto pole. Položili přitom důraz na vnitřní proměnu umělců 

k socialistickému přesvědčení, které je otázkou procesuálního vývoje.  

Skupinu literátů přitom stejně jako Neumann rozdělili na ty, kteří jsou sice 

socialistického přesvědčení, ale vyjadřují se nesrozumitelnými prostředky, a ty, kteří 

se drží realistické formy, projevují však ideovou kolísavost. V tomto duchu zazněly od 

Štolla a Taufera opět výtky na adresu Jana Drdy a malíře Jana Čumpelíka, 

považovaných za někdejší chráněnce kultpropu, i odsouzení některých motivů 

Neumannovy kritiky: „kritika žádá o přerod od umělců, podléhajících dočasně 

formalismu, kteří stáli po desetiletí na straně dělnické revoluční třídy, zůstali věrni 

jejímu předvoji – nežádá však přechod od umělecky sice srozumitelných, ale mezi 

popisným realismem a naturalismem oscilujících umělců, kteří po desetiletí 

nepochopili objektivně historický smysl epochy, vnitřně se neztotožňovali s revolučním 

zájmem dělnické třídy, s jejím historickým posláním. Je proto groteskní, jestliže se 

volalo konkrétně například po přerodu Tittelbachově, ale nikoliv Čumpelíkově, apod., 

nebo po přerodu Konrádově, ale nikoli po přerodu Drdově, anebo dokonce v poesii se 

žádal přerod od velikého, jiskřivě realistického, vlasteneckého básníka Nezvala, 

věrného po dlouhá léta dělnické třídě, Sovětskému svazu – a nevyžadoval se od 

básníků, kteří skutečně potřebují, aby se vnitřně přerodili.“
812

 Kritika Neumanna však 

mohla vycházet spíše z osobní averze, protože ideová východiska obou textů si byla 

v lecčems podobná. 
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Ve svém článku také Štoll s Tauferem vinili implicitně Barešovy aparátčíky 

z rozdmýchávání sporů na stranické frontě a upozorňovali naopak na nutnost obnovit 

jednotu a bojovat proti vnějšímu nepříteli. V době počátku procesu s tzv. Zelenou 

internacionálou a některými katolickými literáty volali Štoll s Tauferem po zúčtování 

se skupinou „agro a katolicko fašistických příslušníků literární periferie, kteří se už 

v předmnichovských dnech zkompromitovali jako zrádci národa, jako hlasatelé 

fašistických a rasistických idejí“
813

, pokračujících ve zrádcovské činnosti. Opačným 

a stejně nebezpečným extrémním pólem jako sektářské levičáctví Slánského skupiny 

podle nich zůstával „liberalismus“, projevující se vytvářením frakcí a přežívajícím 

individualismem. Nezvalovi vyčetli obhajobu některých avantgardních přístupů, 

zejména kubismu v díle Emila Filly, a podobně se vyjadřovali i o názorech E. F. 

Buriana na sovětskou dramatiku. V zásadě se však z jejich strany mělo jednat o kritiku 

konstruktivní, která měla kulturním aktérům dopomáhat k vlastnímu přerodu. Celý text 

ale můžeme vnímat také jako demonstraci Štollova a Tauferova vlivu v otázkách 

revize kulturní politiky. Někdy bývá také literárními historiky vnímán jako doklad 

jistého přerodu v kulturní politice i jistého náběhu k liberalizačním tendencím, jejichž 

vyvrcholením se staly otevřené projevy na II. sjezdu SČSS v roce 1956. 

Proto lze Štollovou pozici v první polovině padesátých let označit jako centristickou. 

Přestože však dochází po procesu se Slánským k jistému kulturnímu uvolnění, má být 

socialistický realismus potvrzován jako umělecká platforma oficiální ideologie.
814

 

Zmíněný text také někdy ilustruje názor některých badatelů, kteří pád Slánského 

aparátu nepokládají za zásadní mezník a v soudobých sporech okolo kulturní politiky 

vidí spíše pragmatické mocenské střety. Podle nich se právě v této době posílila 

Štollova pozice kulturního normotvůrce v období, které prostor pro uměleckou 

pluralitu výrazně nerozšířilo
815

. Doba pomalé a postupné kulturní obrody je tak 

spojována především se Stalinovým a Gottwaldovým úmrtím v roce 1953, zlepšením 

mezinárodních vztahů i II. sjezdem sovětských spisovatelů v roce 1954, který vedl 

k odmítnutí schematismu, převládajícího ve ždanovovském modelu socialistického 

realismu.
816

 Odstraněním Barešova aparátu tak došlo k jistému rozvlnění stojatých vod 

československé kulturní politiky, které nakonec paradoxně vedlo k jistému oslabování 

a problematizaci Štollova konceptu. 
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Podle zpráv, které získávala Státní bezpečnost v roce 1953, se pak v soukromí 

vyjadřoval Gustav Bareš o Ladislavu Štollovi v negativních konotacích jako o 

člověku, který se mu po zatčení Slánského v osobním styku vyhýbal. V jejích 

zprávách se bez hlubší kontextualizace objevil i příběh o Barešově obvinění Ladislava 

Štolla z masarykismu, které měl údajně samovolně zaslat do Moskvy, což prý vedlo i 

k jeho ostré výměně názorů s Františkem Nečáskem, který mu měl tento postup 

zazlívat. O Jiřím Tauferovi pak měl Bareš vyslovovat podezření, že byl v době druhé 

světové války agentem gestapa. Kopeckého, Taufra, Štolla, Nezvala a Čivrného měl 

prý v osobních rozhovorech s Nečáskem označovat za protagonisty jakési „samostatné 

vlastní československé cesty v kultuře“. Tyto prameny jsou však poznamenány snahou 

Bareše po zatčení Slánského kompromitovat a je nutno k nim přistupovat k nim se 

značnou rezervovaností.
817

 

Politické štěpení a obrat v kulturní politice nakonec přinesl nejen upevnění Štollovy 

mocenské pozice, ale i utužení spojenectví s Vítězslavem Nezvalem. To je patrné i ze 

vzájemné korespondence. V jednom z mála zachovaných dopisů se v červnu 1952 

vyznal Štoll Nezvalovi z osobní náklonnosti i obdivu k jeho poezii.
818

 O rok později 

s velkou srdečností mu gratuloval k udělení titulu národního umělce.
819

 Štoll přitom 

Nezvalovi blahopřál s díky, že „prapor poesie, její líbezná lidská tvář, která se umí 

usmívat i plakat, hněvat i jásat, vyhrála svůj boj proti nelidskému, cynickému 

pošklebku všelijakých sektářů a nepřátel lidí, ukrývajících se pod nejrůznějšími 

maskami.“
820

 V této gratulaci tak lze číst také ozvěnu předchozích zápasů. Mocenská 

klika sdružená kolem Václava Kopeckého se potom podílela i na vedení kampaně proti 

odsouzeným funkcionářům. K nim patřily i eseje spisovatelky Jarmily Glazarové, 

otiskované k probíhajícímu procesu v časopisu Nový život. Glazarová byla tehdy 

zaměstnankyní Ministerstva informací a pracovala tak v zájmu svého nadřízeného, 

Václava Kopeckého. Podle jejího pozdějšího svědectví ji však k sepsání těchto textů 

přiměl právě Ladislav Štoll.
821

 V tomto období Ladislav Štoll také upevnil svou pozici 

v rámci předsednictva ústředního výboru SČSS, kde byl znovu schválen v srpnové 

volbě roku 1952. Spolu s Jiřím Tauferem byl pověřen vypracováním hlavního referátu 

k připravovanému II. sjezdu československých spisovatelů, který se měl nést v duchu 

očisty od „slánštiny“ v kulturním životě a měl být upevněním Štollových tezí ze 

slavného lednového referátu. Přípravy na sjezd však v březnu roku 1953 přerušila 

Stalinova a Gottwaldova smrt, která přípravy jeho konání zásadním způsobem 
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pozdržela.
822

 Jakkoliv lze vidět ve střetu Kopeckého a Barešovou mocenskou klikou 

především politický boj o moc, je evidentní, že dochází k drobným posunům i na poli 

literární tvorby. Projevovalo se to například ve tvorbě mladých básníků Miroslava 

Floriana a Milana Kundery, který zaujal kritiku v roce 1953 sbírkou Člověk, zahrada 

širá.
823

 Některé z básní jsou věnovány přímo Konstantinu Bieblovi coby symbolu 

nedogmaticky pojaté socialistické poezie, celým dílem pak prostupuje důraz na osobní 

autenticitu socialistického básníka.
824

 

Ke zmíněným událostem pochopitelně existují i interpretace opačné. O mnoho desítek 

let později vzpomínal na tuto dobu a své působení v Barešově aparátu pozdější 

výrazný reformní politik Čestmír Císař (jehož kariéra byla dočasně přerušena po pádu 

Barešova aparátu) ve svých memoárech.
825

 V nich se snaží prezentovat jako politik, 

kterému šlo již od počátku politického působení o syntézu socialistických idejí 

s národními tradicemi a v tomto duchu popisoval i činnost v rámci kultpropu. V jeho 

pojetí to byl právě Bareš, kdo prosazoval méně dogmatickou cestu 

k československému socialismu, s ohledem na specifika československé společnosti, 

zatímco s Kopeckého jménem spojil nekritický vztah k Sovětskému svazu i iniciaci 

kampaně proti masarykismu.
826

 Císařovo hodnocení Ladislava Štolla jako hlasatele 

schematismu a dogmatismu v literatuře tak mohlo pramenit i z jeho animozity vůči 

aparátčíkům, spojeným s Václavem Kopeckým
827

. Císař pak příkře komentoval 

i Štollovo počínání v šedesátých letech jako příklad nepoučitelného dogmatismu. 

O svém osobním vztahu k Ladislavu Štollovi v pozdějších letech však uvedl, že „nebyl 

nepřátelský, v občasném pracovním styku jsme projednávali věcné náležitosti, v nichž 

se žádné spory nevyskytovaly. Někdejší můj obdiv k Štollově poválečné úloze v šíření 

marxismu na vysokých školách a ve vědeckých oborech se však v 60. letech měnil 

v kritické pohledy na jeho ideovou strnulost, neschopnost tvořivě myslit, reagovat na 

vývoj a změny, zbavit se překonaných názorů. V tomto smyslu zůstal v podstatě 

dogmatikem, jemuž lpění na přijaté víře dává smysl vlastní existence a jakékoliv 

otřesení touto vírou pokládá za pohromu.“
828

 

V červnu roku 1952 se Štoll dožil padesátých narozenin a po pádu Barešova aparátu 

vzrostla i jeho politická moc: byl jmenován předsedou Vládní komise pro vybudování 

Akademie věd Republiky československé. Tento úkol měl být původně v gesci 

Slánského aparátu, po jeho pádu ovšem návrh na zřízení komise podal ministr 
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informací Václav Kopecký a Štoll byl do předsednické pozice dosazen jako jeho 

politický exponent.
829

 Vládní komise pro vybudování ČSAV přitom vznikla na základě 

rozhodnutí vlády 15. prosince 1951 o měsíc později, na počátku nového roku byla 

oficiálně ustavena a jejím předsedou byl jmenován Ladislav Štoll. Klíčovým 

problémem, souvisejícím se zřízením ČSAV přitom byla otázka jeho kontinuity se 

stávajícími vědeckými institucemi. Zůstávala otázka, zda měla zakládaná instituce 

fungovat na principu federace, tedy rovnoprávného zapojení dosavadních vědeckých 

pracovišť (Československé akademie věd a umění, Královské české společnosti nauk, 

Masarykovy akademie práce a Československé národní rady badatelské). Jednotlivá 

pracoviště vypsala mezi svými zaměstnanci anketu týkající se představ o budoucím 

modelu fungování, které vyzněly ve prospěch zachování stávajících institucí. Tato 

koncepce se však střetla s představami Ladislava Štolla, jenž podporoval koncepci 

výstavby nové instituce. I v rámci tohoto modelu se ovšem počítalo s kontinuitou 

v přechodu části vědeckých pracovníků soudobých badatelských pracovišť do 

Akademie věd.
830

 Historička Alena Míšková například připomenula, že ačkoliv bylo 

složení Vládní komise vybíráno podle stranického klíče, v nově ustavené ČSAV byli 

zaměstnáni i pracovníci již zmíněných pracovišť, která se vznikem nové instituce 

zanikla, mezi nimiž se objevovaly i osobnosti bez stranické legitimace. Stejně tak 

upozornila na skutečnost, že Ladislav Štoll byl sice předsedou Vládní komise pro 

vybudování akademie, členem-korespondentem ČSAV se však stal až v roce 1956.
831

 

Samotná Vládní komise, jejímž cílem byla příprava zákona o ČSAV, pracovala ve 

složení užšího pracovního výboru a jednotlivých sekcí. Ladislav Štoll byl v návrhu na 

předsednickou funkci označen jako „vynikající literární historik a kritik“, pod jeho 

vedením pracovaly vědecké kapacity mnoha oborů, stejně jako příslušníci nastupující 

generace. Členy komise byli například chemici Jaroslav Heyrovský, František Šorm 

a Dionýz Ilkovič, biolog Ivan Málek, právníci Viktor Knapp a Antonín Hobza, 

historici Václav Husa, Josef Macek, a Miloš Gosiorovský nebo archeolog Jaroslav 

Böhm a filolog Bohuslav Havránek.
832

 Tato komise byla navíc pověřena 

organizováním diskusí s ostatními vědci o budoucí podobě a formách socialistické 
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vědy i vytvořením užšího pracovního výboru, který by k přípravě zákona pravidelně 

zasedal. 15. ledna 1952 pak byla nová komise vládním usnesením schválena.
833

 

V usnesení vlády o zřízení byl také Ladislav Štoll kvůli vysokým nárokům, spojeným 

s předsednictvím komise dočasně zproštěn své rektorské funkce na VŠPHV přímo 

ministrem Nejedlým.  

Na plenárním zasedání pak Štoll prosadil svůj návrh užšího pracovního výboru, kam 

byli jmenováni do jednotlivých přírodovědných a humanitních sekcí Vojtěch Jarník, 

Ivan Málek, Jaroslav Böhm, Bohuslav Havránek, Václav Husa, František Šorm, Viktor 

Knapp a Miloslav Valouch.
834

 Na tomto zasedání Štoll přečetl účastníkům Nejedlého 

stať Vybudujme československou akademii věd, v níž ministr školství proklamoval 

vytvoření nové, centralizované vědecké instituce, která by se inspirovala na jednu 

stranu sovětským modelem, zároveň však navazovala na některé dosavadní tradice 

českého vědeckého života. Nad Nejedlého textem pak vznikla diskuse o možnosti 

zachování stávajících vědeckých společností pod novou akademií a probírány byly 

i výsledky zmíněné ankety mezi jejich vědeckými pracovníky. Všichni členové 

pracovního výboru přitom vesměs vypsání ankety kritizovali a zastávali koncept 

vybudování akademie jako nové instituce, bez zastřešení dosavadních badatelských 

pracovišť. Tento názor podpořil s odvoláním na Nejedlého postoj i Ladislav Štoll, 

který však zároveň zdůraznil i návaznost nové akademie na staré vědecké instituce. Na 

jednání se také diskutovalo o nedostatečném počtu vědeckých pracovníků a padaly 

návrhy na jejich zajištění zvýšením počtu administrativních sil na vysokých školách, 

což by vědce osvobodilo od nadbytečné pracovní zátěže a umožnilo jim intenzivnější 

spolupráci s akademií. Podobným návrhům však Ladislav Štoll oponoval.
835

 

Během března 1952 Ladislav Štoll vážněji onemocněl a vedením komise byl pověřen 

Jaroslav Böhm. Pod jeho vedením také komise zpracovala mnohé klíčové prvky 

připravovaného zákona, kdy definitivně zamítla možnost přetrvání soudobých 

vědeckých institucí. Štoll se k vedení komise vrátil až během začátku července, kdy 

řídil zasedání komise v Národním klubu v Praze, kde se řešila především problematika 

dotací technických výzkumných ústavů a možnosti navýšení finančních částek 

Ministerstvem školství, umění a věd a diskutovalo se i o zřízení obdobné vládní 

komise pro vybudování akademie věd na Slovensku. Stejně tak však komise 

projednávala personální (kádrové) záležitosti, týkající se vydavatelství Akademie.
836

 

Ladislav Štoll pak vedl opět předposlední, zářijové zasedání komise, kde podnítil 

diskusí týkající se především personálních otázek, obsazení badatelských pozic v nově 
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vznikající instituci členů-akademiků a členů-korespondentů. O návrzích předložených 

během schůze nechal Štoll na jejím konci hlasovat. Členové vládní komise přitom 

neměli být v návrzích uvedeni a měl o nich rozhodovat užší výbor. Ten měl být 

navržen stranickou komisí pod vedením Štolla, jejímiž členy byli Zdeněk Nejedlý 

a Václav Kopecký, a měl také rozhodovat o případném přeřazování korespondentů 

mezi akademiky.
837

 Štoll pak řídil ještě závěrečnou schůzi Vládní komise, konanou 

9. listopadu 1952, symbolicky opět v Liblicích. Na této schůzi se projednávalo už jen 

organizační zajištění slavnostního vyhlášení nově vzniknuvší instituce na 17. listopad 

1952.
838

 V tento den byla činnost ČSAV slavnostně zahájena na shromáždění 

v Národním divadle, kde vystoupil Ladislav Štoll se zahajovacím projevem, v němž 

podal souhrnnou zprávu o činnosti Vládní komise.
839

 Proklamoval vytvoření ČSAV 

jako výraz dokončení zápasu o novou koncepci vědy, která měla nacházet svůj vzor 

v Sovětské akademii věd, zároveň však měla navazovat na pokrokové tradice české 

vědy. Konkrétně zmínil přínos národního obrození a výrazně vyzvedl i přínos ministra 

Nejedlého, který se měl stát v Akademii prvním prezidentem. Proti iluzi neutrálního 

a nezaujatého vědeckého bádání, kterou spojoval s předcházejícími politickými 

systémy, požadoval vědu postavenou na principech marxismu-leninismu jako základu 

pro objektivní poznávání skutečnosti. Ve svém projevu tak Štoll dokázal propojit 

prvky kontinuity i diskontinuity se stávajícími kulturními a vědeckými tradicemi. 

Tento přístup byl charakteristický pro období následující po procesu se Slánským. 

Štollova zásluha na vytvoření ČSAV byla vyzdvižena i v tematickém čísle časopisu 

Česká literatura, které vyšlo po jeho smrti. Za to mu vzdal hold právní historik 

a někdejší pracovník Nejedlého ministerstva Václav Vaněček, který popsal Štolla 

především jako svědomitého realizátora Nejedlého koncepce s velkým organizačním 

podílem na vytvoření nové instituce a zdůraznil její navázání na „pokrokové“ tradice 

české vědy.
840

 Zůstává otázkou, které skutečnosti zůstávají skryty za pramenným 

materiálem. Například podle svědectví historika Josefa Petráně vystupoval Štoll ve 

skryté opozici vůči Nejedlému.
841

 S ironickým pohrdáním se z pochopitelných důvodů 

vyjadřoval o Štollově působení ve vedení Vládní komise ve svých Pamětech také 

Václav Černý
842

. Projekt vybudování nové Akademie věd však byl i přes rozpory 

a různice v rámci jednání komise po jednom roce úspěšně završen. Ačkoliv Akademie 

se stala institucí nového typu, byla zároveň zachována personální kontinuita 
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s předchozími vědeckými institucemi v osobnostech některých akademiků, kteří se 

stali její součástí. V rámci ČSAV pak měl Štoll osobně blízko k historiku Josefu 

Mackovi, jehož husitologické práce mu konvenovaly a zasloužil se zřejmě i o to, že 

toto dílo získalo státní cenu.
843

 

Stejně tak se Ladislav Štoll prezentoval jako jeden z tvůrců koncepce nové 

socialistické vědy, očištěné od nešvarů kapitalistického zřízení. Po boku Zdenka 

Nejedlého vystoupil roku 1952 na I. konferenci vědeckých pracovníků. Ve svém 

referátu Věda jde s lidem
844

 hovořil o společenském postavení vědy, přičemž zdůraznil 

především její nové ideové pojetí, které mělo vymezit vůči chápání vědy a vědeckých 

institucí v západním světě. Štoll však zároveň navazoval na některá z témat své 

publicistiky z meziválečného období, zaměřených proti vědeckému „l´art pour 

l´artismu“, a vyjadřoval nepochybně své hluboké osobní přesvědčení. Kritéria nové 

socialistické vědy přitom spojil s dialektickým materialismem a marxismem jako 

předpoklady objektivního poznání. Zdůraznil tedy společenské a politické vědomí 

vědeckých pracovníků jako podstatnou část jejich profese. Jak kritérium ověřování 

vědeckých poznatků zdůraznil v leninském duchu jejich osvědčení historickou praxí. 

V duchu kampaně proti masarykismu se posléze Štoll postavil především proti 

akademické sociologii meziválečné doby a Masarykově i Benešově dílu na tomto poli. 

Štoll tak zdůraznil, že „vědecké přesvědčení je zjevem subjektivního se ztotožnění 

s objektivním zájmem vědeckého pokroku“. Dichotomické vnímání kultury se Štollovi 

promítalo i do jeho pohledu na perspektivy společenského působení vědy. Proti 

pokrokové socialistické vědě tak stála konstrukce vědy na opačné straně železné 

opony. Štoll mluvil obecně o „reakční“ tradici, která mu zahrnovala tak různorodé 

myslitele, jako byl Platón, sv. Tomáš Akvinský, Thomas Malthus nebo Alfred 

Rosenberg. Základním dělítkem v pojímání věd, včetně přírodních, leží podle Štolla 

v aplikaci vědeckých poznatků v daném typu společnosti. Ve světě „buržoazní vědy“ 

tak podle něho panuje disbalance mezi přírodními a společenskými vědami. Zatímco 

vývoj exaktních věd může vést k využívání přírodního bohatství, v politické praxi 

kapitalistických zemí k tomu reálně nedochází. Společenské vědy jsou naopak 

využívány v rámci ideologické nadstavby k zakrývání třídních rozporů a třídních 

zájmů privilegovaných tříd, pod jejichž kontrolou se nachází i celý školský systém. 

Určujícím motivem Štollova projevu je potom odpovědnost vědců v socialismu vůči 

společnosti jako celku. Tato odpovědnost zároveň musí být podle Štolla 

v „předzjednaném“ vztahu s vědeckou objektivitou, založenou na marxistických 

principech. Ladislav Štoll přitom na schůzi vystupoval z pozice rektora VŠPHV, kde 

měly být všechny tyto nové zásady aplikovány. Nutno poznamenat, že pro Ladislava 

Štolla, který trpěl nedostatečností svého osobního akademického vzdělání, hrály 
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podstatnou roli i v jeho osobním životě. Velkým zadostiučiněním pro něj byly vědecké 

úspěchy jeho syna Ivana na poli jaderné fyziky. Pro něj však paradoxně mohla být 

volba tohoto oboru cestou, jak se emancipovat od vlivu dominantního a autoritativního 

otce.
845

 

V červnu 1952 se Ladislav Štoll dočkal oficiálních oslav a gratulací ke svým 

padesátým narozeninám. Obdržel přitom i gratulaci jménem předsednictva ÚV KSČ 

z rukou prezidenta Gottwalda, který jej po boku Julia Fučíka a Ivana Sekaniny označil 

za jednoho z předních antifašistických novinářů, nesoucího zásluhy v boji proti 

„kulturní reakci“ i „trockistickým, kosmopolitickým vlivům v kultuře“.
846

 Podobně 

obdržel Štoll zdravici i od předsednictva Svazu československých spisovatelů a kromě 

jiných (Františka Branislava, nebo dokonce i Ivana Skály) se mu dostalo i básně od 

Vítězslava Nezvala, nazvané Vidoucímu člověku.
847

 O rok později však jeho politická 

hvězda dostoupala vrcholu, když byl po Zdeňku Nejedlém jmenován ministrem 

školství, věd a umění. V básni Luční kytka, kterou věnoval Štollovi Ivan Skála, se 

objevily přitom motivy spanilých českých květin proti květinám cizokrajným, které 

byly vnímány jako metafora kosmopolitismu.
848

 V této době tedy dospěl jeho politický 

vzestup k určitému vrcholu.  
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Pod tíhou kritiky 

 

V období tzv. Nového kursu,po Stalinově a Gottwaldově smrti došlo v kulturní oblasti 

k jistému oživení. Do literárního života výrazně zasáhly časopisy, jakými byly 

Literární noviny, Květen, Host do domu nebo Nový život. Důležitou úlohu také sehrály 

ohlasy druhého všesvazového sjezdu sovětských spisovatelů roku 1955, kde již 

docházelo k revizi předcházejícího kulturního stalinismu. Tato událost se odrazila i 

v rámci celostátní konference o poezii v červnu 1955, kde se opatrným způsobem 

vyjadřoval ke Štollovu pojetí Horovy a Halasovy poezie Jan Pilař. Podobně se tu 

Vítězslav Nezval zastával Kamila Bednáře, který byl v předcházejících letech 

v nemilosti.
849

 Stejně významnými se však stávaly veřejné polemiky, odehrávající se 

na stránkách kulturních časopisů.  

Příkladem může být článek Jaromíra Langa Od otázek poezie k otázkám celé kultury, 

zveřejněný v Literárních novinách.
850

 Lang v něm zamýšlel nad otázkami dalšího 

směřování socialistické poezie. Zaštítil se Štollovým referátem z lednového pléna 

(který však označil za nedostatečně zhodnocený kritickou diskusí) i zářijovými 

změnami ve Svazu spisovatelů, požadoval však hlubší rozšíření diskuse o žádoucím 

vývoji literatury. Popisoval ovzduší soudobé literární vědy jako tísnivé a zatuchlé. Ve 

svém textu řečnickými otázkami navozoval téma přehodnocení vztahu k literární 

tradici a stěžoval si na vyřazování autorů, jakými jsou Josef Hora, František Halas, 

Jaroslav Seifert, Jindřich Hořejší nebo Géza Včelička. Psal také o mechanickém 

přenášení sovětských vzorů do posuzování poezie a zastal se díla mladého básníka 

Milana Kundery před nařčením z uměleckého subjektivismu. Stejně tak požadoval i 

opětovné zhodnocení Neumannova díla. Hlavním kritériem pro literární tvorbu se 

podle jeho slov měla stát „umělecká opravdovost“, kterou postavil do protikladu 

k epigonství a frázovitosti. Ačkoliv se tedy Lang formálně dovolával Štollova 

konceptu, ve vztahu ke konkrétním autorům se s ním již ocital v rozporu a nesl tedy 

v sobě jisté opoziční ladění. Ve stejném čísle jako Langův text byl zveřejněn také 

článek Františka Buriánka, který se vyrovnával s problémem společenského postavení 

literární kritiky.
851

 Buriánek v něm kritizoval nedostatky literární kritiky, která je podle 

něho oprávněně vnímána čtenáři jako zcela zásadní disciplína. Podle jeho slov pak má 

literární kritika ukazovat progresivní společenské tendence, avšak „nesmí být 

zaměňována za kádrový posudek, musí být chápána jako pokus, někdy více zdařilý, 

někdy méně zdařilý o zhodnocení uměleckého díla a k správnému objektivnímu soudu 
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lze dojít až po diskusi.“
852

 Literární kritika podle něho zabředla do malicherných 

osobních sporů, které pak vedou k jejímu odcizení od čtenářské obce. Stejně tak 

požadoval, aby se pozornost kritiky významně soustředila na uměleckou formu díla a 

vyzval k hledání nových podob literární kritiky. Literární noviny se pak staly 

platformou literární kritiky jako otevřené diskuse. Mohly přitom vycházet ze stávající 

oficiální koncepce boje proti schematismu a sektářství.
853

 

Jestliže v první polovině padesátých let zůstávala Štollova mocenská pozice prakticky 

neotřesena, o to výrazněji na něho dopadly události, které vyvstaly po únorovém 

XX. sjezdu KSSS. Právě otevřená kritika stalinského kultu osobnosti měla vést 

i k zásadní reflexi zevnitř československé společnosti. Zpochybnění Stalinova kultu ze 

strany soudobého sovětského vedení vnášelo kritické otázky jak k fungování 

politického systému v Československu, tak ke konání jednotlivých politických aktérů. 

Po odvolání Alexeje Čepičky se výrazná kritika snášela na hlavu ministra informací 

Kopeckého, který musel svou politiku veřejně hájit na zasedání stranického pléna 

v dubnu 1956.
854

 Ten ve své sebeobhajobě zdůraznil především vlastní boj proti 

schematismu v literatuře a zdůraznil svoji součinnost s výraznými spisovateli 

fučíkovské generace. Právě kritika ze strany ostatních stranických funkcionářů se pak 

přenášela i na osobnosti, které byly s Kopeckého vlivem spojovány.
855

  

Průvodním jevem nastávajících změn se stala i kritika Štollovy koncepce. Stalo se tak 

již na celostátní konferenci o díle S. K. Neumanna na počátku února 1956, při 

hodnocení odkazu preferovaného básníka. Tehdy proti Štollovu a Tauferovu pojetí 

Neumannovy tvorby vystoupil mladý literární kritik a teoretik, člen nově založeného 

Kabinetu S. K. Neumanna Jiří Brabec. Ten hovořil o nutnosti komplexního 

zhodnocení Neumannova díla, včetně jeho postojů ve dvacátých a třicátých letech 

20. století (kam patřilo například Neumannovo vystoupení proti novému 

gottwaldovskému vedení v rámci tzv. dopisu sedmi v roce 1929). Brabec se také 

vymezil vůči jednostranně negativnímu pohledu na tvorbu Františka Halase 

a zdůraznil jeho statečné postoje z doby španělské občanské války. Toto vystoupení 

posléze rozpoutalo vášnivou diskusi, v níž se část Brabcových kolegů z Kabinetu 

postavila na jeho stranu.
856

 

V prostředí napjaté atmosféry se v budově Národního shromáždění odehrával 

i II. sjezd Svazu československých spisovatelů, probíhající od 22. do 29. dubna roku 
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1956 a jehož se Štoll účastnil z titulu své funkce ministra kultury. Tohoto dlouho 

připravovaného setkání se kromě politických představitelů a zástupců literární obce 

účastnilo také několik levicově orientovaných autorů ze zahraničí, jakými například 

spisovatelé Boris Polevoj, předseda Svazu polských spisovatelů Leon Kruczkowski, 

nebo turecký prozaik Nazim Hikmet. Oficiálním posláním sjezdu bylo zhodnocení 

uplynulých osmi let na poli literatury, Během sjezdu byly v řadě příspěvků podávány 

nejrůznější interpretace předcházejícího osmiletí a v mnoha směrech se jeho průběh 

vymykal z předem stanoveného scénáře. Ačkoliv bylo toto rozsáhlé zasedání 

připravováno již rok předem, nové události v Sovětském svazu mu daly nečekaný 

spád. Nejznámějšími projevy ze sjezdu se stala kritická vystoupení nestranických 

spisovatelů Františka Hrubína a Jaroslava Seiferta, která se důrazně vymezila vůči 

stávající kulturní politice. Na sjezdu však zazněla i řada jiných příspěvků, které 

obrážely vyhroceným způsobem nedávné sváry. Na sjezdu přitom byla poprvé 

radikálním způsobem zkritizována i odmítnuta Štollova koncepce třicetiletého vývoje 

československé poezie, v mnohem menší míře se kritika bezprostředně dotýkala 

samotného Štolla. 

Reformní kurs sjezdu byl patrný již z úvodního zahajovacího projevu předsedy SČSS 

Jana Drdy.
857

 Ve svém prohlášení zdůraznil sounáležitost literatury s budováním 

socialistické společnostmi a zájmy dělnické třídy, stejně tak ovšem promluvil 

o problémech, které v nedávné době v literární sféře vyvstaly. Jeho kritika se zároveň 

obracela i dovnitř Svazu spisovatelů. Drda hovořil o snůšce dogmat, pověr 

a předsudků, které bránily zdárnosti literární tvorby. Právě odhalený kult osobnosti 

vedl podle Drdy k zplaněnému byrokratismu, dogmatismu a zpřetrhání kontaktu 

literatury s živou skutečností. Jako jeden z hlavních problémů nové literatury viděl 

nedostatečnou návaznost na předchozí literární tradice a dědictví 19. století. Z jeho 

projevu zaznívaly teze o jisté kolektivní vině Svazu spisovatelů, který si počínal ve 

svém jednání mechanicky a přehlížel individualitu nejrůznějších autorů. Vůli ke 

změně dosavadního způsobu vystupování vléval do žil účastníků sjezdu následující 

den také sovětský literát Boris Polevoj. Ten mluvil o kultu osobnosti jako zřetelném 

zlu, zcela vzdáleném marxistickým principům. Období stalinismu v literatuře podle 

něho vytvářelo kvazireligiózní představy, které v literatuře vedly k vytváření kýče 

a balastu. Socialistický realismus měl podle slov zůstat zachován, ovšem jako tvůrčí 

přístup, zahrnující nejrůznější literární formy.
858

 Ohlasy XX. sjezdu pronikaly i do 
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diskuse o dětské literatuře, jejíž schematismus kritizoval kupříkladu spisovatel 

Bohumil Říha.
859

 

3. dubna upoutalo na sjezdu výraznou pozornost vystoupení Vítězslava Nezvala. Ten 

hovořil v rozsáhlém projevu o zápecnictví a provincialismu současné literatury, zvláště 

silně se vymezil vůči radikální básnické generaci, sdružené kolem někdejší Barešovy 

Tvorby a otevřeně zkritizoval především Ivanu Skálu za jeho postoje v raných 

padesátých letech a negativní recenzi na Seifertovu Viktorku. V projevu posléze znovu 

otevřel téma kontinuity soudobé literatury s předcházející tradicí, kdy se implicitně 

vymezil vůči některým konstantám Štollova konceptu. Nově vyzdvihl díla Josefa 

Svatopluka Machara a Viktora Dyka, Štollem zavrženého Josefa Horu označil 

dokonce za průkopníka socialistické poezie. Znovu se vrátil k tématu surrealismu 

a meziválečné levicové avantgardy, kterou označil za věrnou spolubojovnici dělnické 

třídy. 

Nezval však otevřel především ožehavé téma Halasova odkazu a promluvil 

i o zapomínaném Vladimíru Holanovi. Za Halasův problém označil jeho inspiraci 

symbolistickou poezií Paula Valéryho a básnickým lartpoulartismem, Stejně tak byla 

podle jeho slov Štollova kritika dobře míněným počinem. Zároveň se však v některých 

aspektech poprvé od Štollovy kritiky Halasova díla distancoval. Před plénem také 

otevřeně vyprávěl, že v kritických dnech po Halasově onemocnění také Štollovi tuto 

část projevu rozmlouval. Halasovou uměleckou chybou bylo podle Nezvala znetváření 

jazyka, porušování pravidel syntaxe a kakofonii. V protikladu vůči Štollovi vyzvedl 

Halasovu sbírku Staré ženy, které vyzdvihl jako „krásnou, litaniovou báseň.“ Halase 

označil za charakterního básníka, jehož dílo by mělo být vydáváno. Aby však projev 

nevyzněl zároveň jako invektiva vůči Štollovi, prohlásil Nezval: „Nedivím se však 

Štollovi, že kritizoval Halase, tak jak ho kritizoval. Jinak ho ani kritizovat nemohl.“ 

V klíčových okamžicích sjezdu potřeboval Nezval mít Štolla jako spojence. Svoji 

kritiku totiž zaměřil hlavně vůči bývalým redaktorům Tvorby a Mladé fronty, které 

označil za „literární ultralevičáky“, nesoucí podíl na kampaních první poloviny 

padesátých let a uštvání Konstantina Biebla k smrti. V Nezvalově projevu se tak znovu 

obnažily staré spory a různice, které v nedávné době mezi jednotlivými skupinami 

literátů panovaly. V projevu se potom věnoval i řadě dalších témat, kritizoval 

nejrůznější projevy kultu osobnosti a veřejně se znovu zastal tvorby Jiřího Koláře, 

Jaroslava Seiferta, Kamila Bednáře i Jakuba Demla. Naději pro poezii viděl v díle 

nastupující básnické generace, především v Milanu Kunderovi, Miroslavu Florianovi 

a Pavlu Kohoutovi.
860
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Krátce vystoupil na sjezdu polský delegát Leon Kruckowski. Jeho projev však později 

využili ke svému ospravedlnění Ladislav Štoll i Jiří Taufer. Kruckowski označil vření 

po XX. sjezdu za proces „obnovy života“, které vede k osvobození od strnulého 

dogmatismu. Zároveň však upozornil na nebezpečí revizionismu, které může nová 

situace skýtat. Tento pojem v jeho pojetí znamenal postupné uvolnění základních 

ideologických kritérií. Pohovořil pak o dvou protikladných táborech polských 

spisovatelů, což si však mohli posluchači v sále na sebe analogicky vztáhnout. 

Příslušníky jednoho tábora označil za „ fideisty“, vyznačující se vírou a přesvědčením 

o výstavbě socialismu a dopouštějících se v nadšení nejrůznějších omylů, 

a „racionalisty“, držící si od aktuálních politických úkolů opatrnický odstup. Právě 

v nich však viděl brzdu dalšího vývoje a revolučních přeměn. Zároveň varoval před 

konjunkturálním chováním bývalých dogmatiků, snažících se zahladit stopy po svých 

předchozích činech.
861

 

V tentýž den vystoupil se svým patetickým projevem spisovatel František Hrubín. 

Jeho razantní vystoupení vzbudilo značnou pozornost o to více, že o jeho obsahu 

vědělo před začátkem konference pouze několik Hrubínových přátel.
862

 Metaforicky 

přirovnal stav současné literatury k labuti z básně Stephena Mallarmého, bezmocně 

uváznuté v ledových krách. Ve své řeči ostře kritizoval na poli literatury projevy 

služebnosti, apeloval na svědomí a odpovědnost literátů za jejich činy, mlčení nebo 

souhlas s omezováním tvorby jiných autorů. V Hrubínově proslovu můžeme vidět 

silně zakořeněnou představu o spisovatelích jako „svědomí národa“, o důležité roli, 

které musí spisovatelská obec dostát. Ve svých výtkách byl přitom Hrubín velmi 

konkrétní. Otevřeně hovořil o cenzuře díla Jiřího Koláře, který pocházel 

z proletářského prostředí a měl být oddaným stoupencem socialismu, zastal se odkazu 

Josefa Hory i Františka Halase. Ve chvílích, kdy Hrubín ostře kritizoval Štollovo 

pojetí Halasovy tvorby, se kritizovaný ministr v jednacím sále nenacházel. Hrubínův 

projev jej však zřejmě překvapil, protože mezi oběma muži panovaly do té doby 

přátelské vztahy. Hrubín Štollovi vytknul metodu, s níž ve svém přístupu k Halasovu 

dílu postupoval. Její absurdita měla podle Hrubína spočívat hlavně ve vytrhávání 

jednotlivých slov z básní, které měly v Halasově případě ukazovat na pesimistický 

charakter díla. Hrubín potom ironicky poznamenal, že při podobném postupu by 

nálepku dekadenta mohl obdržet například i Jan Neruda. Makabrózní odstíny 

v Halasově poezii byly podle Hrubína vyvolány především básníkovou životní 

tragickou zkušeností. S nebývalou razancí pak Hrubín prohlásil, že „budoucí vykladači 

Halasova díla nesmějí opomenout Nezvalův rozbor, zatímco Štollův jim nebude 
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k žádnému užitku.“
863

 Touto větou se Hrubínovi podařilo vyvolat v jednacím sále 

potlesk. Ten pak básník sklidil i na konci svého vystoupení. Pro Ladislava Štolla bylo 

zřejmě Hrubínovo kritické vystoupení překvapením. Ze vzájemné korespondence mezi 

oběma muži lze do této doby vysledovat spíše vzájemný respekt, nebo jisté přátelství. 

V gratulačním dopisu k Hrubínovým čtyřicátinám v roce 1950 mu Štoll psal pateticky 

o vzájemném porozumění po válečných událostech a svém nadšení ze sbírky Jobova 

noc, která měla být příkladem nového typu nadějné, optimistické poezie.
864

 Také 

z dalších dopisů vyplývá, že Štoll si Hrubínovy tvorby vážil a v dopisech básníkovi to 

otevřeně vyjadřoval. 

26. dubna vystoupili na sjezdu proti Nezvalovi autoři, spojení s někdejší Tvorbou 

a barešovským křídlem kulturní politiky. Ve svých projevech reagovali na Nezvalův 

proslov a využili zároveň diskusní čas k sebekritice i sebeobhajobě, stejně tak však 

vnímali situaci jako příležitost k vyrovnání nedávných sporů. Ačkoliv se nejkritičtěji 

vyjadřovali o Nezvalovi, jejich výtky bylo možné vztáhnout na celou skupinu, 

koncentrovanou kolem Kopeckého, včetně Ladislava Štolla. Vlastimil Školaudy 

například hovořil o „bezohledných sankcích“, které měly po procesu se Slánským 

stíhat údajné levicové sektáře a sekerníky, zářijové převzetí moci Nezvalovou 

skupinou ve Svazu spisovatelů dokonce nazval „krevní mstou“. Nezvalova skupina se 

v jeho pojetí stala vnitrostranickou sektou, která represivně postupovala vůči jiným 

komunistickým spisovatelům.
865

 

Podobným způsobem vystupoval také literární kritik Jiří Hájek. Ten uvítal události 

XX. sjezdu jako očistnou kůru, která může umožnit literatuře vymanit se 

z administrativního poručníkování. Mluvil přitom s jistou sebekritikou i o sobě a svém 

sklonu podléhat tlakům různých autorit. Znovu se však vrátil k zářijovým událostem 

roku 1951 a pronesl svou apologii před tehdejším Nezvalovým, Tauferovým 

a Štollovým obviněním, že v kulturním aparátu jednal jako Slánského přisluhovač. 

Nastolením nového předsednictva v tomto roce tak podle něho stranické deformace 

pokračovaly, politice Svazu vytknul především přenášení metod třídního boje do 

literatury, které se měly týkat i Štollova referátu o Třiceti letech bojů..., ačkoliv je 

prohlásil za stále inspirativní práci. Podle Hájka totiž Štoll „pojal v druhé části své 

práce vývoj české poezie jen z neobyčejně zúženého hlediska novinářských polemik 

a bojů o Wolkerův odkaz, které však už nekonfrontoval se stavem a objektivní 

společenskou působností poezie samé, která právě na sklonku třicátých let, které Štoll 

vidí jako dobu nejzávažnější krize a úpadku, promluvila ve dnech mnichovské 
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katastrofy k celému národu řečí plamenné národní víry, která sjednotila Neumanna 

s Kolmanem-Cassiem, Nezvala s Halasem, Taufera s Čarkem a Holanem.“
866

 Štollovi 

pak stejně jako Tauferovi Hájek vytknul rozředěnost politické frazeologie při 

spojování trockismu s fašismem a označování některých z mladé básnické generace ze 

Skupiny 42 a dynamoarchaistů za „deklasovanou spodinu“, a tento přístup označil za 

projev politického sektářství. Hájek dokonce hovořil o osočovaní a vyřazování 

z literatury u autorů jako byl Jan Drda, Ivan Skála, Milan Jariš, nebo Michal Sedloň.
867

  

Následující den vystoupil v obdobném duchu někdejší redaktor Tvorby Jan Štern. Ten 

ocenil Hrubínův projev jako výraz autentického přístupu k problémům. Zároveň 

přednesl sebekritiku za své vystupování v tomto časopise, která měla mít také punc 

sebekritiky generační. Zavzpomínal přitom na setkání Syndikátu československých 

spisovatelů v roce 1946 na Dobříši. Připomněl Štollovy výtky vůči Jiřímu Hájkovi 

kvůli stýkání s Kamilem Bednářem a dalšími lidmi z odlehlých ideových táborů. 

Dobříšská konference však podle Šterna ukazovala díky preferenci principiální diskuse 

autorů různých proudů (od katolíků po surrealisty) správný směr cesty, kterou se měla 

literatura ubírat. Stejně jako jiní z bývalého redakčního okruhu Tvorby kritizoval vývoj 

kulturní politiky po zářijových proměnách roku 1951, která podle něj zanesla do 

kultury „ovzduší strachu, hysterie, ovzduší, které se velmi těžko lámalo, kde bylo třeba 

statečnosti, aby se člověk nedal zlomit a hájil názory, o jejichž správnosti byl 

přesvědčen“.
868

 Jasně namířenou invektivu vůči Kopeckého skupině doplnil řečnickou 

otázkou: „Což za to necítí odpovědnost soudruh Taufer, Štoll, Vladimír Dostál, 

Z. K. Slabý a jiní soudruzi?“
869

 

Zvláštní pozornost i potlesk vzbudil o něco později projev Jaroslava Seiferta. Jeho 

proslov, v němž apeloval na svědomí spisovatelské obce, byl několikrát přehlušen 

potleskem. Vyzval k probuzení zájmu o zapovězené, vyloučené i uvězněné spisovatele 

a zmínil také přání znovu zhodnotit odkaz Karla Teigeho
870

. Po jeho vystoupení 

v bouřlivé a napjaté atmosféře reagovali na výtky svých oponentů Jiří Taufer 

i Ladislav Štoll. Taufer se v úvodu svého projevu formálně přihlásil k výsledkům 

rokování XX. sjezdu, své vystoupení však pojal především jako obhajobu své 

předcházející činnosti. Hovořil přitom také o matení pojmů a představ, k němuž po 

XX. sjezdu mělo docházet. Přitom se vymezil a ohradil především vůči Hrubínovu 

projevu i jeho pokusu o zpochybnění Štollova konceptu. Štollova práce nebyla podle 

jeho slov nástrojem k vylučování spisovatelů z literárního života, nýbrž měla sloužit 

k jasnému vytvoření kritérií marxistické estetiky a vysledování protikladných linií 
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materialistické, revoluční poezie na straně jedné a subjektivistické, pesimistické 

poetiky na straně druhé. Ve svém projevu vystupoval Taufer smířlivě vůči 

„devětsilácké generaci,“ stejně tak však podepřel Štollův postoj k Halasovu odkazu. 

Právě chorobný pesimismus a subjektivismus měl podle Taufera přivádět Halase do 

tábora reakce. Znovu připomínal staré výtky vůči Halasovu přátelství s katolickými 

básníky, které měly upevňovat jeho rozervanost. Taufer se posléze také odvolal 

k výrokům Leona Kruckowského a jeho rozdělení kulturní obce na „racionalisty“ 

a „fideisty“. Oproti první skupině, která stála podle Taufera stranou velkých 

společenských zápasů a přála by si návrat k starému politickému systému, vyzvedl 

skupinu druhou, která přes všechny chyby a deformace jednala v duchu objektivních 

dějinných zákonitostí. Stejně tak odmítl Taufer představu o neblahém dopadu kritiky 

na osobní životy autorů a umělců, razantní kritiku naopak označil za součást české 

literární tradice od dob Šaldových.
871

 

Po Jiřím Tauferovi vystoupil s rozsáhlým proslovem Ladislav Štoll. Stejně jako Taufer 

ocenil v úvodu výsledky XX. sjezdu, jež podle něj umožnily rozvoj svobodné diskuse, 

a promluvil o nesprávném vnímání socialistického realismu, pod jehož nálepku mělo 

být schováváno konzervativní umění. Hovořil přitom o „nepravém patosu falešné 

loajálnosti“, jdoucím proti národním demokratickým tradicím. Poté se vrátil k svému 

referátu o Třiceti letech bojů…a přednesl jeho rozsáhlou apologii. Jako klíčový 

problém umělecké tvorby nyní znovu vytkl otázku básnické víry, která byla také 

úhelným kamenem jeho dichotomického rozdělení vývojových proudů československé 

poezie. Toto rozdělení pak podobně jako Taufer podepřel výroky Leona 

Kruckowského. Vymezil se pak vůči Hrubínově kritice jako výrazu nepochopení účelu 

kritické práce. Na svou obranu prohlásil, že „nikdo se nemůže vyhnout kritice za své 

omyly (…), avšak něco jiného je kritika, třeba i přísná kritika, zásadní kritika, a něco 

jiného je toporná kritika, hrubost, nebo dokonce vzájemné osočování a vyřizování si 

osobních účtů a takovéto používání a k tomu zneužívání kritických zbraní.“ Svoje 

působení vyložil jako mediaci očistného procesu, který měl básnické obci dopomoct 

k nalezení zdravého jádra poezie a společenské prospěšnosti. Pohovořil přitom 

i o Hrubínově příkladu, kdy ocenil jeho básnickou sbírku Jobova noc, kterou vnímal 

jako výraz překonání básníkova subjektivismu a ztotožnění s vírou v nové uspořádání 

společnosti a citoval z Hrubínových děkovných dopisů, které mu básník zaslal po 

vydání brožury Skutečnosti tváří v tvář. Hrubínův projev označil za „retrográdní fázi 

výkyvu“, která je však upřímným dokladem básníkova tvůrčího hledání.
872

 

Na Štollovu hlavu se později snesla také ostrá kritika Michala Sedloně. Ten ve svém 

projevu požadoval důkladné přezkoumání dosavadní kulturní politiky a žádal od jejích 
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protagonistů Kopeckého, Štolla, Hendrycha, Taufera a Bareše vysvětlení jejího 

zákulisí. Odmítl teze o uštvání Konstantina Biebla Barešovou skupinou a naopak je 

označil jako příklad manipulace Nezvalovy skupiny. Sekernictví raných padesátých let 

pak bylo podle jeho slov především ozvěnou tezí ze Štollova referátu, nikoliv pouze 

aktivit Barešových aparátníků. V podobném duchu hovořil také básník Stanislav 

Neumann, který rovněž v rámci svého proslovu provedl jistou generační sebekritiku, 

stejně jako Ivan Skála, který rovněž obvinil Nezvala z manipulátorství v případu 

Bieblovy tragédie a zkritizoval poměry ve Svazu spisovatelů po zářijových událostech 

roku 1951.
873

 Jeden z kritických projevů zazněl v předposlední den zasedání 27. dubna 

ze strany spisovatele Václava Kaplického. Ten hovořil o problému odtržení soudobé 

literatury od čtenářské obce i o deformacích nakladatelské politiky, včetně potíží 

s nedostupností knih a nepříznivých důsledcích centralizace nakladatelství. Kaplického 

kritika tak očividně směřovala především vůči Kopeckého ministerstvu.
874

 

Sjezd pak vyvrcholil zvolením nového předsednictva SČSS, kam byli zvoleni 

František Hrubín s Jaroslavem Seifertem a naopak nadpoloviční většinu nezískal Jiří 

Taufer se spisovatelem Václavem Řezáčem, tedy osobnosti považované za 

představitele konzervativního stranického křídla. Události dubnového sjezdu posléze 

rozčeřily na stránkách literárních časopisů vášnivou diskusi. Ta byla rovněž postavena 

na axiomu politické a morální odpovědnosti spisovatelské obce za kulturní a politický 

vývoj společnosti. V Literárních novinách se objevilo několik textů, polemizujících se 

Štollovou koncepcí. K sjezdovým diskusím a kriticky i ke Štollovu konceptu se znovu 

vyjádřil Jiří Hájek. Ve svém článku Marxismus nebo fideismus?
875

 se vrátil ke 

Kruczkowského referátu, aby se zřetelně vymezil vůči skupině Nezvala, Taufera 

a Štolla. Právě jejich odvolávání na Kruckowského metafory a ztotožňování marxismu 

s „fideismem“ označil za idealistické a subjektivistické vnímání skutečnosti, které je 

vzdáleno podstatě marxistické filosofie. Za chybu označil i Štollem proklamované 

pojetí marxismu jako určitého typu víry, ačkoliv ten měl být světonázorovým 

systémem, budovaným na důsledně racionální orientaci. Podle Hájka právě toto 

nekritické pojetí světa vedlo k deformacím, jejichž projevem byla éra kultu osobnosti 

(„Marxistická víra ve změnitelnost světa roste především z rozumového poznání a toto 

rozumové poznání je neustále poháněno vpřed velikou vírou a láskou k člověku. Konec 

marxismu však nastává, začneme-li se rozumu bát a podezřívat jej jako jakýsi 

rozkladný, negativistický princip, plodící nutně skepsi, nevíru ba cynismus (…) Půdu 

marxismu opouštíme také v tom okamžiku, jestliže začneme jen uvažovat 

v subjektivních kategoriích víry a nevíry, optimismu nebo pesimismu, bez vztahu 

k jedinému kritériu, jež činí marxismus marxismem, totiž bez měření smyslu těchto 
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pojmů ve vztahu k objektivní skutečnosti, k jejich reálné praxi.“
876

) V tomto směru 

Hájek v článku znovu kritizoval Štollův koncept vývoje meziválečné poezie, včetně 

„zabsolutizovaného“ zavržení Halasovy poezie a nekritického vyzdvižení Wolkerovy 

tvorby. Štollem oceňovaný Wolkerův optimismus pramenil navíc podle Hájka 

z období stabilizace kapitalismu a vytváření iluze konzumního blahobytu ve dvacátých 

letech a nebyl tedy soupodstatný s optimismem socialistickým. 

V některých případech autoři polemizovali s Ladislavem Štollem, aniž by jej ve svých 

textech přímo jmenovali. Příkladem může být článek básníka a spisovatele Jiřího 

Šotoly s názvem Dílo vyrvané smrti.
877

 Šotola v něm s úctou hodnotil poválečné 

básnické dílo Františka Hrubína, především jeho sbírku Hirošima z konce války a 

nově vydaný soubor básní Můj zpěv. První z nich i v jejích tragických tónech ocenil 

Šotola jako příklad vyjádření válečné úzkosti, kterou označil za základní životní pocit 

své generace. Právě optimismus jeho nejnovější sbírky vyplývá podle Šotoly z jistého 

Hrubínova vnitřního vývoje, který však neznehodnocuje autenticitu jeho první sbírky 

a naopak svědčí o hloubce básníkovy osobnosti. Dalším příkladem kritiky, která 

směřovala k marxistické teorii a kritice, byla reflexe sjezdových událostí se strany 

začínajícího spisovatele Antonína Jelínka.
878

 Ten poukázal na rozchod normotvorné 

literární kritiky s literární praxí, která se měla vyjevit právě v průběhu sjezdových 

událostí. Jedním z hlavních problémů literární kritiky bylo podle něho zplošťující 

pojetí socialistického realismu, které se příliš drželo substancialistického pojetí 

literatury, bez zřetele k individuálním kvalitám umělecké tvorby. Ačkoliv ve svém 

textu polemizoval s tehdejšími postoji estetika Jana Mukařovského, bylo možné ji 

vztáhnout na onen typ literární kritiky, kterou představoval právě Ladislav Štoll. 

Podobně byly na stránkách Literárních novin přetištěny texty projevů členů nově 

zvoleného ústředního výboru SČSS, které se nesly v duchu reformních tendencí 

i odmítání dosavadní podoby kulturní politiky. Vítězslav Nezval například hovořil 

o nutnosti překonat prvoplánově služebnické pojetí literatury, které však označil za 

pozůstatky „sociáldemokratismu.“ Podobně zpochybnil i Ždanovovu koncepci 

socialistického realismu a literatury, která byla jedním z vodítek Štollova pojetí 

literatury a literární kritiky. Slovenský spisovatel Vladimír Mináč označil dubnové 

shromáždění za „sjezd velikých pochybností“, který nastolil jako hlavní téma otázku 

umělecké svobody. Jako hlavní problém předcházejících let v kultuře označil „tlak 

zvenčí“, který měl být vyvíjen na spisovatele a vést je k autocenzuře. Nové úkoly 
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spisovatelského svazu tedy měly podle něho spočívat v rozšiřování prostoru svobodné 

tvorby.
879

  

Ke Štollovu konceptu se potom vrátil ve své stati v Literárních novinách (na jejichž 

stránkách byly na jaře 1956 otištěny některé diskusní příspěvky ze sjezdu) také Ludvík 

Kundera.
880

 Mělo se jednat o text příspěvku, který nebyl během sjezdového zasedání 

přednesen, a vůči Štollovu konceptu se v něm autor stavěl mnohem kritičtěji, než 

ostatní sjezdoví řečníci. Postavil se především vůči nekritickému přejímání Štollovy 

perspektivy, k němuž mělo v minulém období docházet. Štollovi nejprve vytkl věcné 

chyby a nepřesnosti, kterých se měl ve svém lednovém referátu dopustit a které 

účelově vedly například ke zkreslení obsahu Halasovy poezie. Stejně tak jsou pro něj 

neopodstatněné neustálé výtky a námitky vůči Halasovým stykům s katolickými 

literáty, od jejichž světonázoru se měl Halas již v meziválečné době jasně distancovat. 

Jádrem Kunderovy kritiky však bylo především Štollovo pojetí dichotomie mezi 

Neumannovou a Halasovou poezií, která byla podle jeho soudu vytvořena zcela 

neúměrně, pouze na základě komparace Halasových Starých žen a Neumannových 

Starých dělníků a některých Neumannových vyjádření z otevřeného dopisu 

kritizovanému básníkovi. Kundera však požadoval hlubší prozkoumání Neumannovy 

pozůstalosti a zveřejnění dalších dopisů, které by vztah obou básníků ukázaly v novém 

světle. Právě epigonství Štollovy kritiky (jmenoval jako příklad předmluvu Františka 

Kautmana k Neumannovým Starým dělníkům) vedlo podle Kundery k neoprávněné 

dehonestaci Halasova díla, jehož vydávání znovu požadoval. Se Štollovou koncepcí 

polemizoval také literární teoretik Jiří Brabec, který ve svých textech rozváděl některá 

témata spisovatelského sjezdu. Odmítl kupříkladu Štollovu dichotomii mezi 

Neumannovou a Horovou básnickou tvorbou a naopak mezi oběma básníky nacházel 

duševní spřízněnost a Josefa Horu označil za autora, bojujícího na počátku 20. století 

oproti dekadentním dobovým náladám za nový typ civilistické poezie.
881

  

Zřejmě nejpolemičtějším textem, který revidoval Štollovu koncepci, byla halasovská 

esej Jiřího Brabce s názvem A co básník?, která byla publikována na stránkách 

časopisu Květen.
882

 Brabec v ní podrobil básníkovo dílo obsáhlému rozboru, který vedl 

k podstatné revizi Štollových tezí. Zároveň v této době představoval nejucelenější 

rehabilitaci Halasova odkazu. Brabec se snažil prokázat, že Halas stál svými postoji 

jednoznačně a aktivně na straně komunistické levice. Podivuhodný a často 

pesimistický ráz jeho poezie vyrůstal podle Brabce z básníkovy osobní povahy 

a hledání pevných jistot. Manifest Dosti Wolkera!, který Ladislava Štolla tolik 
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pobuřoval, vykládal Brabec jako důsledek Halasova odmítavého vztahu k Wolkerově 

poezii, nikoliv však osobního, nebo ideového nepřátelství. Halasův lidský i umělecký 

osud viděl Brabec jako básníkovo postupné propracování se k pozici národního barda, 

jímž se měl stát po vydání Torza naděje v zimních měsících roku 1938. Brabec však 

ve svém textu především otevřeně kritizoval Štollovu práci o Třiceti letech bojů… 

Samotného Štolla však kritizoval spíše nepřímo, když psal o „zestátnění“ jeho 

přednášky, které pak mělo vést k zabránění otevřené diskuse. V některých soudech 

přitom zůstal Brabec poplatným Štollovu hodnocení Halasovy tvorby, kupříkladu ve 

spíše negativní recepci Halasových Starých žen. 

Brabcova kolegyně z Kabinetu S. K. Neumanna Eva Strohsová se v témže roce 

později věnovala ve svém článku tvorbě tohoto básníka bez konkrétních odkazů ke 

Štollově práci, a ačkoliv z jeho pojetí rámcově vycházela, některé prvky jeho konceptu 

přehodnotila (kupříkladu se kriticky vyjádřila k Neumannově recepci Sovětského 

svazu ve třicátých letech i k jeho Anti-Gideovi).
883

 

Na stránkách Literárních novin byly otiskovány také další příspěvky, vedoucí k revizi 

Štollových konceptů. Spisovatel a dramatik, šéfredaktor Května Bohuslav Březovský 

se například změřil na nové zhodnocení Ortenova odkazu. Literární kritice vytknul 

paušální odsouzení básníkova díla a několik let mlčení, kterému bylo díky nálepkám 

o existencialismu oficiálně vystaveno. V textu byla zmíněna Ortenova složitá situace 

v období protektorátu i vliv Františka Halase na jeho tvorbu.
884

 Obsáhlejší revizi 

hodnocení odkazu Josefa Hory, který byl ve Štollově konceptu představován jako 

exponent sociálnědemokratického reformismu, publikoval na stránkách Května mladý 

literární teoretik Miroslav Červenka.
885

 Podle něj vedl Štollův výklad sice 

k základnímu poznání vývojových cest meziválečné československé poezie, v případě 

Josefa Hory však i k nespravedlivému mlčení o jeho díle. Horovy básně pro něj byly 

svědectvím velkého životního zápasu mezi metafyzickým idealismem a pozemským 

materialismem, v němž měla nakonec zvítězit přináležitost k tomu druhému pólu. 

Horu pak vylíčil jako básníka blízkého proletářskému lidu, který měl i v politických 

ohledech podstatně blízko k S. K. Neumannovi. 

V debatě, která se v šestapadesátém roce rozproudila na stránkách literárních časopisů, 

se na druhou stranu dostalo Štollově koncepci i zastání. Příkladem může bilanční esej 

Jana Mukařovského Deset let české literární vědy, zveřejněná v časopisu Česká 

literatura.
886

 Mukařovský, působící v této době jako ředitel Ústavu pro českou 
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literaturu v něm hodnotil proměny literární vědy v desetiletí 1945-1955. V této době 

podle něho tento obor prošel výrazným přerodem a odpoutáním se od principů 

„buržoazního“ pojetí této disciplíny. Zvýraznil především zásluhy Julia Fučíka 

a Zdeňka Nejedlého, zvláště jeho koncepci o navazování socialismu na národní 

pokrokové tradice. V tomto textu také jmenovitě vyzvedl zásluhy Ladislava Štolla, 

především jeho projev na Sjezdu národní kultury v roce 1948 i jeho studii o Třiceti 

letech bojů… Když potom v článku pojednával o odlišnostech buržoazní 

a socialistické literární vědy, přidržoval se přitom Štollových schémat. Problémem 

současné literární vědy bylo podle něho právě přetrvávání některých nešvarů 

z předúnorové doby. Těmi mělo být například zdůrazňování individualismu na úkor 

kolektivních dějinných proudů, zbytnělý důraz na literární formu oproti obsahovosti 

a kosmopolitické tendence, vykládající vývoj české literatury z pouhého hlediska 

zahraničních vlivů, bez přihlédnutí k rozdílům v jejich ideologických diferenciacích.  

O apologii socialistického realismu a předcházejícího období kulturní politiky se 

pokusil na stránkách Literárních novin také literární teoretik Vladimír Dostál v sérii 

článků, nazvaných Obrana socialistického realismu, v nichž zároveň reagoval na 

diskuse v probíhajícím obrodném procesu v Polsku.
887

 Dostál v něm přivítal potřebu 

korektury politiky „deformací“ předcházejících let i nutnost nového zhodnocení 

modernistických proudů a avantgardního dědictví. Zároveň však odmítl radikálnější 

revizi štollovského konceptu v pohledu na vývoj literatury v meziválečném období, 

nebo přehodnocení jeho vnímání konfliktů třicátých let, včetně postojů levicových 

intelektuálů k moskevským procesům. Pokoušel se pak obhájit životnost 

socialistického realismu coby uměleckého směru, vyvěrajícího z potřeb společnosti 

a jejích zápasů, který může překonat své stadium nezralosti a projít dalšími, 

pozitivními fázemi vývoje. Zároveň Dostál obhajoval Štollovu tezi o neslučitelnosti 

socialistického realismu s avantgardními proudy (především surrealismu a futurismu), 

nebo existencialistickou filosofií. Jeho předností je podle Dostála také srozumitelnost 

formy, která umožňuje oslovení širokých skupin veřejnosti. Radikální kritiky ze 

spisovatelského sjezdu pak označil za oportunisty, přičemž zřejmě mínil především 

někdejší redaktory Tvorby. Ladislavu Štollovi se také dostávalo podpory ze strany jeho 

osobních přátel, mezi něž patřil například vedoucí katedry marxismu-leninismu na 

VŠE Antonín Hodek. Ten se v dopisech Štollovi zmiňoval o zmatcích, které měly na 

společenskovědních katedrách vzniknout v reakci na kritiku kultu osobnosti (psal 

přitom o obzvláště negativní situaci na Vysoké škole stranické).
888

 Jindy psal Hodek 

Štollovi přímo o napadání jeho politicko-estetické koncepce ze strany studentstva na 
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VŠE.
889

 V dopise si navíc stěžoval na špatný poměr komunistických filosofů 

a intelektuálů (jmenovitě Karla Kosíka) vůči stranickým funkcionářům. Hodkovy 

stížnosti byly zaměřeny i na mladé pracovníky společenskovědních oborů a nesly s 

sebou silný osten generačního konfliktu. 

Kritika, která mířila na Ladislava Štolla tak byla hlubší ozvěnou politických proměn, 

které se v Československu odehrávaly. Kritika (ať už implicitně, nebo explicitně) se 

ozývala z několika stran. Jednu z nich představovala perspektiva nestranických 

spisovatelů, která požadovala revizi ve smyslu otevření literárního pole některým dříve 

zapovězeným autorům. V tomto směru Hrubínovo i Seifertovo vystoupení (s jistou 

Nezvalovou podporou) mířilo k oproštění od sevřenosti předchozího politicko-

estetického schématu. Štoll byl však zároveň podroben kritice Nezvalových nepřátel, 

literátů spojených s někdejším Barešovým aparátem, kteří ve svých vystoupeních 

mohli vidět satisfakci za předcházející dobu, kdy se jako jeden z Kopeckého 

spolupracovníků ocitl na vysokých stupních mocenské hierarchie. Další skupina se 

rekrutovala ze strany mladých autorů a kritiků, pro něž se Štoll stal symbolem 

stranického konzervatismu a dogmatismu a jejichž cílem v boji proti Štollovi byl 

například právě pokus o přehodnocení Halasova odkazu. V tomto směru měly pokusy 

o revizi Štollovy koncepce také aspekt generačního vymezení. Ladislav Štoll se 

v nastalé situaci přihlásil k závěrům XX. sjezdu, dostával se však stále více do pozice 

mocenské defenzívy. Během svého projevu na spisovatelském sjezdu však ze svých 

pozic neustoupil a stejně jako Nezval nepodrobil svou předcházející činnost veřejné 

sebekritice. Zatímco Tauferovi byl vyčítán na sjezdu oportunismus, s nímž odstoupil 

od některých svých bývalých postojů ve vztahu k avantgardnímu umění, Ladislav Štoll 

svou koncepci hájil v zásadě nepozměněnou. V tomto ohledu mohl Štoll předpokládat, 

že získá zastání u stranických orgánů a jeho pozice zůstane neotřesena. Ohlasy 

XX. sjezdu KSSS i diskuse na II. sjezdu Svazu československých spisovatelů 

vyvolávaly diskuse uvnitř stranických i kulturních institucí, které se z pozic 

stranického ústředí nedařilo příliš usměrnit. Ladislav Štoll byl kritizován spolu 

s Kopeckým a Nezvalem například ze strany stranické organizace Československé 

televize, kdy byl obviňován z kulturního likvidátorství, ostré výtky vůči jeho působení 

se formulovaly také v redakcích kulturních časopisů. 
890

 Napadení Štollova konceptu 

představovalo snahu o významnou revizi stávajícího politicko-estetického konceptu, 

který byl zároveň spojen se Štollovým mocenským postavením. Boj proti Štollovi byl 

přitom součástí hluboké krize uvnitř stranických struktur i kulturních svazů, která po 

XX. sjezdu vyvstala. Ve hře přitom mohla být i jistá rekonfigurace mocenských 

vztahů. V tomto směru měla být Štollova koncepce prezentována jako jeden z projevů 
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éry kultu osobnosti, s nímž se chtěla vypořádat nová generace autorů, vstupujících do 

literatury i svazového života. 

Ve vypjaté posjezdové atmosféře se Ladislav Štoll nakonec mohl opřít o usnesení, 

která byla formulována počátkem května 1956. Na půdě stranického ústředí byla 

ukončena oficiální kampaň k XX. sjezdu, která začala vrcholným funkcionářům 

přerůstat přes hlavu. Stalo se tak ve chvíli, kdy se množily rezoluce, požadující svolání 

mimořádného stranického sjezdu. Hlavní kritiku sjezdu zde přednesl Václav Kopecký, 

který ve svém projevu Ladislava Štolla zároveň zaštítil. Delegáty sjezdu rozdělil do 

několika skupin podle míry osvědčení věrnosti směřování soudobého režimu, kdy se 

Ladislav Štoll ocitl ve skupině těch, kteří jí měli osvědčit.  

Období druhé poloviny padesátých let se pak neslo v duchu kampaní proti tzv. 

revizionismu, kterých se Ladislav Štoll aktivně účastnil. Bylo již zřejmé, že po 

XX. sjezdu KSSS dochází uvnitř politických systémů komunistických režimů ve 

střední Evropě k výrazné krizi legitimity, která vyvěrala právě z kritiky kultu 

osobnosti, v následujícím období se tato krize ještě výrazněji prohlubovala. Výrazný 

aspekt tu také sehrávala otázka generační. Na poli kultury se prosazovala generace 

mladé komunistické inteligence, která postupně začala prosazovat požadavky širší 

autonomizace vědy i umělecké tvorby. Kritika, která mířila vůči Štollovi ze strany 

mladých autorů a literárních časopisů, tak s sebou nesla i tento generační aspekt. 

Především však došlo k zatím největšímu otřesu navenek stabilního mocenského 

systému, jehož byl Ladislav Štoll významným exponentem. Historik Michal Kopeček 

popsal období po roce 1956 jako dobu hlubokého otřesu, která se dotýkala samotné 

podstaty dosavadního fungování stávajícího režimu, a především legitimity 

komunistických stran. Zásadním momentem krize přitom měla být skutečnost, že 

kritika přicházela zevnitř komunistického hnutí.
891

 Pod pojem revizionismus tak byly 

zahrnovány reformní snahy marxistických intelektuálů o jistou pluralizaci kulturního 

a veřejného života, spojené s kritikou zbytnělé byrokratičnosti režimu, působení 

cenzury nebo dosavadního způsobu reglementace kulturní politiky. V druhé polovině 

padesátých let se tak zásadní rozpory v rámci kulturního pole odehrávaly především 

mezi kriticky naladěnou vrstvou marxistické inteligence a představiteli stranické 

byrokracie, která chtěla reformní kurs omezit na kritiku kultu osobnosti a dílčí kroky, 

jakými byla například decentralizace státní správy.
892

  

Kampaně proti revizionismu odstartovaly v Československu po potlačení maďarského 

povstání. Závěry II. sjezdu SČSS byly odsouzeny v červnu roku 1957 na zasedání jeho 
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plenární schůze, kde František Hrubín revidoval svůj tehdejší projev a ostré kritice byl 

podroben i časopis Květen. Problémy tzv. revizionismu se staly předmětem diskusí 

Svazu československých spisovatelů i v následujícím roce na plenárním zasedání 

ústředního výboru Svazu československých spisovatelů. Tam se také začalo hovořit 

o zúčtování s revizionismem jako ideologickou diverzí, která stála v základech 

maďarské „kontrarevoluce“ a která proniká i na stránky literárních časopisů.
893

 Ke 

konečnému zúčtování s revizionismem i „duchem II. sjezdu“ SČSS mělo dojít na 

II. celostátní konferenci SČSS na počátku března roku 1959. Ladislav Štoll si na tuto 

konferenci připravil referát s názvem Úkoly literatury v kulturní revoluci, který 

s pozdějšími modifikacemi vyšel v témže roce pod názvem Literatura a kulturní 

revoluce.
894

 

Na konferenci vystoupil Ladislav Štoll s referátem, který měl nejen reflektovat 

důsledky II. sjezdu Svazu československých spisovatelů, nýbrž se také zřetelně 

vymezit vůči tzv. revizionistickým tendencím v kultuře. Stejně tak v něm Štoll vytyčil 

interpretaci XX. sjezdu KSSS a kritiky kultu osobnosti, která měla být rezistentní vůči 

kritice ze spisovatelského sjezdu. Ačkoliv v projevu hovořil Štoll o nutnosti 

„skoncovat s tradicí ducha II. sjezdu spisovatelů“, hovořil zároveň o potřebě rozvíjení 

jeho kladných aspektů, především teoretické literárněvědné práce. Ve svém referátu se 

na adresu kriticky naladěných intelektuálů vyjadřoval spíše obecně, konkrétně však 

zkritizoval především projevy Jaroslava Seiferta a Václava Kaplického.
895

 Kritiku 

přitom označil za relikt maloměšťáckého radikalismu a snahu o revizi poúnorového 

vývoje kulturní politiky, která se navíc stala vhodným prostředkem i pro šíření 

„protisocialistické“ propagandy v zahraničí. Výrazně se ohradil proti reflexi 

spisovatelského sjezdu na stránkách Literárních novin, především právě z pera 

Vladimíra Mináče, kdy odmítl především zdůrazňování motivu „vnějšího tlaku“ na 

spisovatele, který měl přicházet ze strany vrcholných orgánů kulturní politiky. Zásadní 

problémy současné literatury vycházely podle Štolla z osobní nezralosti 

a nedostatečnosti psychologického přerodu mnohých intelektuálů, kterým se 

nepodařilo překonat individualistické sklony, vypěstované často prostředím třídy, z níž 

pocházeli. Právě jejich vnitřní rozkolísanost je podle Štolla i příčinou přecházení mezi 

různými ideovými pozicemi, kdy měly výstřelky dogmatismu raných padesátých let 

nahradit odstředivé revizionistické tendence. Řečeno marxistickou terminologií, dalo 

by se hovořit o jisté rezistenci kulturní nadstavby vůči revolučním změnám uvnitř 

hospodářské základny. Stejně tak se ovšem Štoll silně vymezoval vůči představě 

o spisovatelské obci jako „svědomí národa“, která podle něho byla přežitkem oficiální 
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meziválečné ideologie. Štoll přitom poukazoval na její údajný původ 

v „masarykovsko-benešovském“ výkladu československých dějin a nadhodnocování 

Manifestu spisovatelů z konce první světové války, který měl naopak zamlčovat 

význam dělnických stávek coby ohlasu říjnových událostí v Rusku v témže období. 

Zároveň tak Štollův projev dokresloval rýsující se konfliktní hranici mezi výraznou 

částí spisovatelské obce a stranickým aparátem, stejně tak jako stále sílící politický 

vliv kulturní inteligence. 

Štoll se také kriticky rozhovořil o publicistice Literárních novin, Května i Světové 

literatury, které měly na svých stránkách zveřejňovat revizionistické texty. Jako 

příklad neblaze zvolené publikace uvedl texty jugoslávského estetika Janka Kose, 

které měly vést v požadavcích autonomie umění a vědy k ideové diverzi. 

Revizionismem tak byly pro Štolla všechny snahy o oddělování ideologie od sféry 

poznání a umělecké tvorby, která měly podle něho koexistovat v duchu objektivních 

společensko-ekonomických zákonitostí. Štoll přitom znovu odmítl představu 

o literárních dílech, zbavených domněle sociálně-historického pozadí, mezi něž zařadil 

například Hemingwayovu novelu Stařec a moře. V požadavcích kritických marxistů, 

usilujících o rozbití preferovaného pojetí vědy jako mechanického odrazu stávajícího 

společenského uspořádání viděl snahu o vnitřní rozrušení nového společensko-

politického systému. Zároveň ovšem nepřistupoval Štoll k literární obci en bloc 

negativně, za příslušníky nadějné mladé básnické generace označil například 

Miroslava Floriana nebo Milana Kunderu, vstřícně se vyjadřoval i o Ivanu Skálovi 

nebo Michalu Sedloňovi, kteří proti němu na II. sjezdu spisovatelů implicitně 

vystupovali. Jako významný a nebezpečný příklad pronikání revizionismu do kultury 

uvedl zpochybňování umělecké hodnoty socialistického realismu a jeho prezentaci 

coby produktu éry kultu osobnosti. S tím má souviset i vytváření dichotomie mezi 

socialistickým realismem a avantgardními směry, které je podle něj návratem 

k Teigeho názorům na umění. U Štolla však přitom v jeho postojích můžeme 

zaznamenat určitý posun od odsuzování odkazu avantgardy jako celku na počátku 

padesátých let k přijetí legitimity „socialistické avantgardy“, k níž počítal například 

dílo Vladislava Vančury, Vítězslava Nezvala nebo E. F. Buriana.
896

  

Po Štollově proslovu došlo k vystoupení dalších členů stranického aparátu 

a spisovatelů, nesoucí se v obdobném duchu, a k rozvedení některých tezí z jeho 

referátu. František Buriánek hovořil o nebezpečí subjektivismu, který měl propagován 

na stránkách Května a který měl vycházet z nadřazenosti gnoseologické perspektivy 

autora a nepřihlížet tak k objektivním kritériím, zakotveným v marxistické teorii. Jiří 

Šotola se jako redaktor Května dostal do defenzivní pozice, z níž musel reagovat na 
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kritiku. Na jedné straně musel přijmout výtky, které ze strany jeho předřečníků 

zaznívaly. Zároveň však hájil mladé autory, kteří v tomto periodiku publikovali, 

a s narážkami na funkcionáře Svazu spisovatelů odmítal i výtku jejich údajné 

nezkušenosti a odtrženosti od života („Nedomnívám se ovšem, že neznalost tohoto 

života je specifickou vlastností spisovatelů mladých. Ten dvacetipětiletý prozaik či 

kritik z knihovny do studovny jede aspoň tramvají a na oběd chodí do kantiny. Kdežto 

z Národní třídy na Dobříš se jezdí na malé výjimky autem.“
897

) S jistou odvahou 

kritizoval nadužívání obecných frází, která na plénu zaznívala a naopak hájil Květen 

jako periodikum pokoušející se o otevírání nových cest literární tvorby. Stejně tak 

sliboval do budoucna lepší spolupráci časopisu se Svazem, častější konzultace jeho 

autorů s redaktory jiných tiskovin i podstatné změny po obsahové stránce. Na Šotolův 

projev vzápětí reagoval Jiří Hájek. Ten nejprve podpořil Ladislava Štolla a jeho 

proslov označil za důkladnou analýzu problémů. V podobných intencích jako on 

hovořil o přetrvávání reliktů individualismu a maloměšťáctví, jehož příklad viděl 

v soudobé literatuře v případu diskutovaných Škvoreckého Zbabělců. V umění podle 

něho přetrvávala rezidua předválečné doby, vracela se poezie „nahého člověka“, 

hovořil o „metafyzickém kultu konfliktnosti a rozpornosti“. Tyto tendence také připsal 

autorům z redakce Května a ve své projevu vystoupil proti Jiřímu Šotolovi. Své 

výhrady vůči časopisu také směřoval generační optikou, kdy v jeho publicistice viděl 

také snahu ambiciózních mladých literátů o sebeprosazení, které má být spojeno 

s kritikou chyb generace předcházející.
898

 V Hájkově vystoupení můžeme tedy 

sledovat zřetelný oportunistický přechod od reformních pozic i vymezování vůči 

Štollovu konceptu v období druhého spisovatelského sjezdu k boji proti revizionismu, 

který však již započal na plenárním zasedání roku v červnu 1957. V prezentaci otázky 

revizionismu jako generační záležitosti podle mne Hájek postihnul poměrně významný 

aspekt celé diskuse v druhé polovině padesátých let. Z hlediska nastupující generace 

mohlo a v zásadě bylo Štollovi a řadě jiných osobností jeho generace vytýkáno jisté 

„mandarínství“, kdy byl jeho vliv určen především dlouhým setrváváním ve vládních 

a jiných mocenských funkcích. Tento boj některých příslušníků mladé literární 

generace proti vlivnému ministrovi se však vedl spíše „drobečkovou cestou“, 

prostřednictvím postupného přehodnocování jeho literárně-politické koncepce, které 

však zároveň mohlo podkopávat jeho mocenskou pozici.  

Kromě Jiřího Hájka se na konferenci dostalo Štollovi podpory také ze strany Jana 

Pilaře. Ten hovořil o potřebě vybudování „jednoty“ po období nesvárů, vyvolaných 

událostmi na druhém spisovatelském sjezdu. Jeho projev byl zároveň sebekritikou za 

redakční činnost v Literárních novinách v posjezdovém období, kdy se na jejich 

stránkách měly těšit ohlasu revizionistické postoje. Stejně tak kritizoval vydávání 
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západních existencialistických autorů (jmenovitě Camusova Cizince), stejně jako 

pronikání skepticismu a subjektivismu v povídkách, zveřejňovaných v Květnu. Jako 

hlavní úkol soudobé literatury přitom vyzvedl resuscitaci dějinného optimismu.
899

 

Vladimír Mináč potom reagoval na Štollovu kritiku jistým sebezpytováním. Hovořil 

o vytváření „mythu II. sjezdu“, který měl vést k paušálnímu odmítání poválečné 

socialistické literatury a nekritickému přejímání zahraničních literárních vzorů. 

Přidržel se přitom i Štollova příkladu Hemingwayovy tvorby (především zmíněné 

poslední novely), kterou označil za „nemoderní a zastaralou“, redukující člověka na 

jeho biologické pudy a střety s fatalistickými silami přírody. Mluvil poté 

o iracionálních proudech západní literatury, které můžou vést znovu k „mystice“ 

a vykolejení člověka. Podobně jako předřečníci pak zdůraznil jako hlavní úkol 

literatury pokračovat v budování socialismu. Průběh konference se tak odvíjel v duchu 

scénáře, který Štoll nastínil ve svém úvodním projevu a vedl tak k rehabilitaci jeho 

politicko-estetického konceptu.
900

 

K jistému dovršení zúčtování s revizionismem došlo v červnu roku 1959 na Sjezdu 

socialistické kultury, na jehož organizaci se Ladislav Štoll podílel ve funkci člena 

přípravného výboru. 
901

 Konal se jako spektakulární akce, která měla demonstrovat 

kontinuitu se Sjezdem národní kultury v roce 1948.
902

 Zároveň přednesl v úvodu 

sjezdu rozsáhlý zahajovací referát, v němž se vyrovnával i s nedávnými událostmi. 

Celý sjezd měl přitom navazovat na budovatelský étos raných padesátých let a jeho 

ústředním motivem se stalo právě završení výstavby socialismu. Ve svém projevu se 

přitom Štoll zabýval pestrou skladbou námětů. Jeho hlavním tématem byl v duchu 

sjezdu přerod společnosti od kapitalismu k socialismu, i jisté bilancování dosavadního 

vývoje od předešlého Sjezdu národní kultury v roce 1948. Hovořil přitom o různých 

problémech a výzvách, před které je společnost dovršujícího se socialismu postavena. 

Stejně jako na plenárním zasedání promluvil o přetrvávání individualismu jako 

výhonku předcházející doby a „buržoazní mentality“, proti které vytyčil ideál plně 

rozvinuté socialistické osobnosti v duchu marxisticko-leninských konceptů 

a proklamoval uskutečnění socialismu jako naplnění humanistických ideálů, jimiž se 

měli dosud neoprávněně ohánět ideologové meziválečné republiky.
903

 Ve svém 

proslovu se dotkl i nedávných politických událostí. Maďarskou revoltu označil 

v duchu oficiálních postojů stranických orgánů za kontrarevoluci, která ve svých 

důsledcích ozřejmila nebezpečí revizionismu. Stejně tak upozornil na nebezpečí ze 

strany „imperialistických“ států a zahraničních agentur, které tyto tendence využívají 
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ve svůj prospěch. Pozitivní stránku dosavadního vývoje naopak viděl ve vytvoření 

nově vyškolené inteligence, která bude v socialistickém státě schopna zaujímat 

kvalifikované pozice. V tom se opakoval motiv z předchozí plenární schůze, kdy Štoll 

poukazoval na dosavadní úspěchy nové literatury a mladé generace, která měla 

přinášet obrození kultury v socialistickém duchu. Štoll také promluvil o překonání 

starého typu vzdělávání a soudobého sepětí výchovy s pracujícím lidem.
904

 Implicitně 

poukázal na vlastní zásluhy, když hovořil o dovršení „Purkyněho snu“ ve vybudování 

propojené soustavy vědy, se zajištěním mezioborového výzkumu i kvalitního ocenění 

vědeckých pracovníků. Stejně tak zdůraznil úspěchy československé kultury 

v zahraničí a zdůraznil její návaznost na „pokrokové“ tradice obrozenecké literatury 

19. století i její ovlivnění ruským a francouzským realismem. Ve svém projevu Štoll 

opět zaujímal ideologickou pozici ve smyslu obrany stávajícího systému, který měl 

v podtextu upozornit na nebezpečí kritiky zevnitř. 

 Štollův projev tak měl být především potvrzením správnosti dosavadní cesty budování 

socialismu a činit jej imunním právě vůči reformistickým snahám. Jeho koncept 

naopak nabízel vizi harmonizace společnosti po revolučním přechodu 

z kapitalistického do socialistického stadia vývoje. Hlavním mottem Štollových 

projevů se stala „kulturní revoluce“ jako dovršení transformace kulturní nadstavby po 

proměně společensko-ekonomických poměrů. Tento koncept opětovného navázání na 

kulturní politiku první poloviny padesátých let přitom vycházel z programu 

dobudování socialismu, jak byl představen o rok dříve na červnovém sjezdu 

Komunistické strany Československa.
905

 V podobném duchu se během Sjezdu 

socialistické kultury nesly také příspěvky dalších delegátů, jakými byli kupříkladu 

tajemník ÚV KSČ Jiří Hendrych nebo básník Ivan Skála, kteří účtovali 

s revizionismem a rozvíjeli teze o pokračující kulturní revoluci. V červnu roku 1959 

pak došlo také k pozastavení časopisu Květen stranickými orgány. Stejně tak došlo 

k širší revizi uvnitř spisovatelského svazu, kdy se Ladislav Štoll stal spolu s Jiřím 

Taufrem, Jarmilou Glazarovou, Ivanem Skálou znovu členem jeho ústředního výboru. 

Stejně tak došlo k posílení dohledu Svazu nad publicistikou jednotlivých časopisů 

a došlo i k zpřísnění kádrových prověrek. Do čela Literárních novin pak byl 

předsednictvem Svazu jmenován Josef Rybák.
906

 V roce 1960 vzniknul z rozhodnutí 

ÚV KSČ Výbor socialistické kultury, který zahrnoval zástupce kulturních svazů, 

akademická pracoviště i představitele stranické moci a který měl být katalyzátorem 
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dalšího vývoje kulturní politiky. Jeho předsedou byl jmenován Ladislav Štoll, jehož 

mocenská pozice se na počátku šedesátých let opět posílila.
907

  

I v této době se na Štolla, považovaného za vlivného muže, obracely nejrůznější 

osobnosti z řad kulturní veřejnosti. Svědčí o tom například i vzpomínky režiséra 

Miloše Formana z rozhovorů v knize Co já vím?.
908

 Forman zde vzpomínal na své 

obtíže, když jako začínající scénárista sháněl s manželkou Janou Brejchovou v Praze 

vyhovující bydlení. Forman pak využil svých kontaktů a pokoušel se o příslib získání 

bytu při setkání s Václavem Kopeckým a Ladislavem Štollem. Toho vylíčil 

pejorativně jako Kopeckého „poskoka“, zároveň však v memoárech přiznal, že právě 

přes tyto vysoké stranické funkcionáře se pokoušel domáhat jistého uspokojení svých 

životních potřeb.
909
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Ve vlnách šedesátých let 

 

Období šedesátých let se ukázalo být stejně společensky a politicky bouřlivou 

a proměnlivou érou jako předcházející dekáda. Na jejím počátku ještě doznívala 

kampaň proti revizionismu z konce padesátých let a snaha po novém vymezení obsahu 

umělecké kritiky, které by se od těchto tendencí oprostilo. V čele těchto snah stál také 

Ladislav Štoll, jehož pozice se tehdy upevnila. V roce 1960 sice přišel o post ministra 

kultury (kdy byl tento úřad sloučen s Ministerstvem školství), o to výrazněji se však 

angažoval v otázkách kulturní politiky. V čele Výboru socialistické kultury se stal 

jedním z hlavních organizátorů Konference o současných úkolech socialistické 

umělecké kritiky, která se konala ve dnech 21. - 20. února 1961. Tato konference však 

měla zároveň reagovat na spíše latentní protipohyb, který na poli kultury opět nastával. 

Na stránkách stávajících kulturních časopisů (například Výtvarného umění, 

Filosofického časopisu, Literárních novin) se znovu zvolna otevírala diskuse 

o dědictví literárních tradic předcházejících let, v jejímž rámci se prosazovala mladá 

generace literárních kritiků a teoretiků. Jednalo se především o problematiku 

strukturalismu jako vědeckého směru, odmítnutého oficiálně některými jeho 

československými průkopníky na počátku padesátých let. Toto téma však bylo 

resuscitováno na počátku šedesátých let především v esejistických textech estetiků 

a literárních teoretiků Květoslava Chvatíka, Olega Suse a Mirko Nováka, nebo 

někdejšího redaktora Tvorby Mojmíra Grygara. Stejně tak započínala diskuse 

o adekvátním pojetí uměleckého realismu a jeho hranicích. Podobně se znovu 

otevíraly otázky okolo dědictví avantgardní estetiky, které svým zaměřením směřovaly 

i do meziválečného období. Právě hrozba návratu revizionismu byla jedním z hlavních 

motivů uspořádání konference, která měla znovu ohraničit meze umělecké kritiky.
910

 

Ladislav Štoll tak musel reagovat na kritické hlasy, které k němu doléhaly především 

ze strany mladé generace reformně naladěných marxistických intelektuálů. Ta se 

znovu vracela k meziválečným diskusím o hledání adekvátních kritérií socialistické 

tvorby a podobě marxistické estetiky. Tím docházelo implicitně ke zpochybnění 

Štollova konceptu literárního vývoje, který měl zakotvit jeho esenciální zhodnocení. 

Z mladé literární generace na sebe počátkem šedesátých let výrazně upozornil 

Květoslav Chvatík rozsáhlým esejem K otázkám moderního umění, otištěném na 

pokračování v časopisu Výtvarné umění.
911

 Chvatík v něm požadoval nové zhodnocení 

vlivu moderního umění (včetně levicové části avantgardy) na socialistickou kulturu 
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i změnu přístupu k jeho recepci. Jeho počátky viděl v údajném renesančním 

osamostatnění uměleckých individualit a vrchol pak v novověkém romantismu, 

reagujícímu na rozpory moderní společnosti (jeho dělení romantismu na reakčně 

konzervativní a revoluční připomínalo Teigeho pojetí z diskuse o surrealismu ve 

třicátých letech). Ve vztahu k realistickému proudu, který byl v předcházející Štollově 

koncepci stavěn do protikladu k avantgardnímu „elitářství“, oceňoval Chvatík klasický 

realismus společenských románů 19. století. Novější formy realismu v podobě 

naturalismu či vědeckého pozitivismu se však podle něho staly vyčpělými formami, 

proti kterým moderní umělecké směry vedly svou revoltu. Ta měla zároveň odrážet 

krize uvnitř kapitalistické společnosti i nezakotvenost a mnohovrstevnatost člověka 

a jeho bytí. Avantgardní směry tak Chvatík spojoval s dobou předcházející vybudování 

socialistické společnosti, její tradice však zároveň vnímal jako symbiotické se 

soudobou socialistickou kulturou. Mojmír Grygar zase ve svém článku požadoval 

nové pojetí umělecké kritiky, která bude schopna zachytit individualitu a jedinečnost 

literárních tvůrců, včetně posouzení estetických kvalit jejich díla.
912

 

Konference o umělecké kritice měla především reagovat na tyto impulsy. Hlavní 

motivy jednání předestřel Ladislav Štoll v rámci svého rozsáhlého úvodního referátu. 

Přitom dokázal pracovat s konceptem, který již hájil v předcházejících letech, zároveň 

jej však dokázal s jistou modifikací aplikovat v případě nově nastalé situace. Hovořil 

tak znovu o tématu avantgardního umění a jeho hodnocení. Avantgardě jako celku 

přiznával jisté progresivní tendence, jeho základní postoj však zůstával odmítavý. 

Kriticky hovořil především o „levém křídle avantgardismu“, které se mělo hlásit 

k dědictví „prokleté poezie“ a zaujímat ke světu a životu nihilistické postoje. Tento 

koncept pak spojoval přímo s Teigeho odkazem, když ve Chvatíkových tezích viděl 

pokus o jeho znovuvzkříšení. Tyto nálady popisoval jednoznačně jako průvodní jevy 

skepticismu upadajícího kapitalistického světa. Soudobé avantgardní umění Štoll pojal 

jako snobskou záležitost, které se stává součástí tržních vztahů. Konkrétně se Štoll 

kriticky vyjadřoval především na adresu konstruktivismu, abstraktního umění 

a surrealismu, které označil za soudobé umělecké výrazivo „atlantického evropanství“. 

Především ovšem varoval před nebezpečím obnovování revizionistických tendencí 

v projevech soudobé umělecké kritiky. Jmenovitě se vymezil především vůči 

Chvatíkovu pojetí Václavkova odkazu, kdy zdůraznil kritikův pozdější odstup od 

názorů, představených v jeho Poezii v rozpacích. Za hlavní nedostatek jeho analytické 

metody přitom označil údajné podlehnutí mechanistickému materialismu, který měl 

rozvinutí nových uměleckých forem jednostranně spojovat s otázkami 

technologického rozvoje a měla vést k přehlížení podstatných témat vývoje 

společensko-ekonomických formací a třídních vztahů. Odvolával se přitom na 
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sovětské teoretiky Plechanova a Lunačarského a jejich konceptu umění v tzv. teorii 

odrazu, vycházející především z dialektických vztahů mezi hospodářskou základnou 

a kulturní nadstavbou. Štoll zároveň odmítal i Chvatíkovo pojmosloví, vyjádřené 

v představách „moderního člověka“ a „moderního lidství“, které pokládal za abstraktní 

a odtržené od dichotomie střetu mezi kapitalistickým a socialistickým systémem. 

Témata duchovní krize měla být tedy pouze reliktem individualismu a subjektivismu, 

typickým pro společnosti buržoazního typu. Podobně obhajoval principy klasického 

realismu, který měl v socialistickém období dosáhnout svého vrcholu. Vymezil se vůči 

jeho kritice jako netvůrčího principu, kopírujícího pouze stávající skutečnost. Znovu 

naopak rozvedl tezi o bohatém dědictví realistické literatury, majícím kořeny v ruské 

literatuře i společenských románech Stendhalových a Balzacových, které mají vyústění 

v realismu socialistickém (v této věci však polemizoval se soudy, které Chvatík 

nepronášel, neboť se ke klasickému realismu rovněž přihlašoval). Podobně odmítl 

i pokusy o připomínání či oživování strukturalismu a jeho metodologie, které označil 

jako způsob ahistorického vnímání a pojímání skutečnosti.
913

 Chvatík tak otevřel 

diskusi, která probíhala v několika následujících letech na stránkách různých 

literárních časopisů. 

V diskusních příspěvcích, které po Štollově projevu zazněly, se ozýval souhlas, 

sebekritika i snaha o sebeobhajobu. Štolla podpořil především spisovatel Jan 

Petrmichl, který podrobně rozvedl některé motivy z jeho příspěvku. V podobném 

duchu vystoupil také Václav Pekárek. Ten se zapojil do diskuse o interpretaci 

Václavkova díla a vyzvedl především jeho studii Společenské vlivy v životě a díle 

K. H. Máchy (1938), v níž Václavek srovnává jako osobností antipody básníky 

duchovní krize Karla Hynka Máchu a Františka Halase. Pekárkovu tezi, že byla 

Václavkova studie přímo ovlivněna Štollovým pojetím společenského pojetí literatury 

z příspěvku o sociologii romantismu (viz kapitola Počátky Štollovy publicistické 

činnosti) lze nejspíše vyvrátit i díky skutečnosti, že Štoll ještě v době koncipování 

svého referátu Třiceti let bojů…o této práci nevěděl (viz kapitola Třicet let bojů za 

československou socialistickou poezii – pokus o analýzu). Pekárek chtěl tak ve svém 

projevu spíše utvrdit své spojenectví se Štollem. Zdůraznil tak rozdíl mezi Máchovou 

skepsí, vycházející údajně z bolestného prozření od náboženské víry k ateismu 

a materialismu, a Halasovu skepsi jako projev nevíry k uskutečnění sociálních změn. 

Práce pocházející z Václavkova pozdního období tak měla být zároveň vrcholem jeho 

tvorby, v níž zároveň překonával své postoje z dřívějších let.
914

 Na druhé straně i na 

této konferenci zaznívaly také otevřenější příspěvky. Architekt Jiří Kroha se na jednu 

stranu zaštiťoval Štollovým úvodním referátem, zároveň však žádal nové zhodnocení 
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Teigeho myšlení v oblasti architektury.
915

 O obranu svého postoje vůči Štollovým 

výtkám se pokusil také Květoslav Chvatík. Ten se sice omluvil za některé formulace 

svého článku a označil socialistický realismus za nejvyšší etapu soudobého umění, 

zároveň však obhajoval meziválečnou avantgardní tradici jako jeden z důležitých 

proudů, směřujících k moderní socialistické kultuře. Odmítal také Štollovu kritiku za 

údajné přejímání představ „abstraktního člověka“ a naopak zdůraznil spojení 

avantgardní tvorby se společenskou revolučností, kterou však odlišil od soudobého 

abstraktního umění.
916

 Podobně hájil prospěšnost diskuse o strukturalismu i Mirko 

Novák. Celá konference však obecně vyzněla v neprospěch otevření staronové diskuse 

o vztahu socialistického realismu a avantgardy nebo o odkazu strukturalistických 

teorií. V náznacích těchto témat byly ze strany Ladislava Štolla i stranického 

kulturního aparátu spatřovány především znaky revizionismu a podvratných snah 

o podlomení socialistického realismu jako vrcholné syntézy dosavadního literárního 

vývoje. 

V roce 1962 zemřel Zdeněk Nejedlý, k jehož odkazu se Štoll přihlásil jako jeden 

z hlavních smutečních řečníků u jeho rakve. V něm kromě běžných frází vyzvedl 

především Nejedlého dílo z oboru hudební vědy, jeho práci o dějinách husitského 

zpěvu i propagaci Smetanova díla. Především však zdůraznil spojení komunistického 

přesvědčení se silným zakořeněním v české obrozenecké tradici, v Palackého koncepci 

dějin a Jiráskových románech i v díle Boženy Němcové.
917

 Podobný námět vyzdvihl 

Štoll i v Nejedléhonekrologu, když napsal, že „Životní dílo soudruha Zdeňka 

Nejedlého, které vytváří velkolepou klenbu spojující naše národní obrození 

s novodobým revolučním proletářským hnutím, vykonávalo po více než půlstoletí 

mohutný vliv na náš veřejný život politický a kulturní, má jen málo obdoby v jiných 

národních kulturách.“
918

 Štoll tak na počátku šedesátých let, kdy se znovu začínala 

měnit politická atmosféra, zřejmě cítil potřebu utvrdit si své přesvědčení, v němž se 

mísil jistý kulturní tradicionalismus s komunistickým přesvědčením a kde mu právě 

Zdeněk Nejedlý mohl být vzorem. 

V první polovině šedesátých let je možné pozorovat novou vlnu společenského 

uvolňování, která nastala především po XXII. sjezdu KSSS roku 1961 a která se opět 

nesla v duchu kritiky stalinismu. Tyto změny pak byly reflektovány i v rámci 

IX. sjezdu KSČ během prosince 1962. V následujícím období dochází k rozšíření 

styků mezi československou a evropskou kulturou, znovu roste zájem 

o existencialistickou filosofii i témata lidského odcizení v moderní postindustriální 
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společnosti, které bylo zdůrazňováno i v nedogmatické recepci marxistické filosofie. 

Za jeden z hlavních symbolických předělů na cestě k reformnímu kurzu bývá 

považována liblická konference o díle a odkazu Franze Kafky, která se uskutečnila 

v květnu 1963 a která obnažila také rozpory v interpretaci marxismu, jehož podněty 

nově promýšleli myslitelé jako Karel Kosík nebo Ivan Sviták.
919

 

V roce 1962 vzbudila pozornost monografie literárního teoretika Květoslava Chvatíka 

Bedřich Václavek a vývoj české marxistické estetiky
920

. V této práci se Chvatík znovu 

vracel k tématu meziválečné kultury, vztahům mezi avantgardou a socialistickým 

realismem, či ke zhodnocení Neumannova, Wolkerova, Halasova i Teigeho odkazu. 

Vzhledem ke Štollovu konceptu vyznívala mnohá tvrzení kacířsky. V některých 

pasážích zaujímal Chvatík například kritický vztah k Neumannově tvorbě, především 

však kritizoval jeho jednostrannost v pojímání proletářské poezie jako agitačního 

umění. Stejně tak připomínal Neumannovu inspiraci filosofií Henri Bergsona a dalších 

autorů „filosofie života“, které kdysi Štoll připomínal jako nejreakčnější větev západní 

filosofie
921

. Hlavním motivem Chvatíkovy monografie však bylo chápání moderního 

umění a avantgardy (včetně surrealismu) i proletářského umění jako rozličných cest, 

které ve třicátých letech vrcholí syntézou socialistického realismu. Jeho práce je 

i rehabilitací poetismu za usilování o rozvinutí doposud nenaplněných lidských 

možností. Proto se také Chvatík přihlásil k Václavkovi jako představiteli syntetizující 

cesty socialistického realismu a ocenil i jeho práci Poesie v rozpacích, která byla 

v meziválečné době kritizována právě Ladislavem Štollem.
922

 Ve vztahu k surrealismu 

zdůrazňoval jeho postavení ve třicátých letech v boji proti fašismu a nacismu 

i Štollovy tehdejší smířlivější postoje vůči němu.
923

 

 K bouřlivé diskusi a návratu kritického hodnocení dosavadní praxe kulturní politiky 

a literárního vývoje potom došlo během třetího sjezdu Svazu československých 

spisovatelů, konajícího se v Praze ve dnech 22. – 23. května roku 1963. Během jednání 

byla znovu otevřena otázka stalinistických „deformací“ a literárního schematismu, 

byly přehodnocovány některé prvky dosavadního řízení kultury v druhé polovině 

padesátých let.
924
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Štollova úloha ve formování kulturní politiky byla na tomto sjezdu kritizována 

mnohem konkrétněji a vyhroceněji, než na sjezdu předcházejícím. S razantním 

projevem vystoupil slovenský avantgardní básník a někdejší funkcionář Komunistické 

strany Slovenska Ladislav Novomeský, který se stal v první polovině padesátých let 

obětí procesu s tzv. slovenskými „buržoazními nacionalisty“ a na počátku šedesátých 

let byl společně s Gustávem Husákem soudně rehabilitován. Také proto byl počátek 

jeho vystoupení provázen bouřlivým potleskem. Novomeský posléze v rozsáhlém 

příspěvku otevřel témata avantgardního dědictví, hodnocení úlohy Štollových Třiceti 

let bojů... i politického ovzduší současné spisovatelské obce. Zdůraznil přitom 

komunistickou orientaci většiny meziválečné avantgardy, která podle jeho slov 

získávala sympatie pro komunistické ideje především mezi mladými lidmi a osvědčila 

se svou tvorbou i v protektorátní době. Jako avantgardní díla však Novomeský 

jmenoval i sbírky Františka Hrubína a Halasovo Torzo naděje. Právě výčet této sbírky 

byl především invektivou, namířenou vůči Ladislavu Štollovi, neboť jinak nebylo 

možné Halase s avantgardní tvorbou příliš spojovat. O Štollovi se vyjadřoval s jadrnou 

kritikou, ačkoliv jej přímo nejmenoval a hovořil o něm obecně jako o „dogmatikovi“, 

kterého by „nenapadlo pomyslet, že příčina soudobé publicity tzv. levých, moderních, 

či avantgardních snažení je právě v jejich nedogmatičnosti, v až přecitlivé nedůvěře 

k dogmatům a schématům, k apriorismu a zjednodušování (…) v nedůvěře k tomu, co 

od r. 1956 nazýváme kultem osobnosti.“
925

 Zároveň odmítl reglementaci literatury ze 

strany stranického aparátu, jehož nešťastné důsledky se podle něho projevovaly 

v předcházejících letech. O Štollových Třiceti letech bojů… pak hovořil jako o nástroji 

cenzury, která vedla k exkomunikaci mnoha znamenitých autorů z literárního pole. 

„Nevyčítám vůbec tomuto kritikovi, že se mu to, či ono, anebo třeba celá česká poezie 

nelíbí. Má na to plné právo a má právo své mínění vyjádřit. Ale nikdo neměl právo se 

stolce nejvyššího soudu pasovat takovýto v zásadě subjektivistický názor, podložený 

sektářským dogmatismem, za právoplatný verdikt, proti kterému není odvolání“
926

 

prohlásil pak na Štollovu adresu Novomeský. Hovořil posléze o přetrvávající 

atmosféře strachu a nedůvěry ve spisovatelské obci po kampaních proti II. sjezdu 

spisovatelů, které měly podle jeho slov znemožnit kritiku Štollovy koncepce. 

Novomeský tedy Štollovi značně nadsazeně přisoudil téměř inkvizitorskou roli, svůj 

vlastní podíl na vytvoření Štollova konceptu (viz kapitola Třicet let bojů za 

československou socialistickou poezii – pokus o analýzu) však příznačně zamlčel. 

V pateticky pojatém, rozhořčeném projevu následně Novomeského podpořil spisovatel 

a někdejší redaktor Května Karel Ptáčník. Nejprve mluvil v obecné rovině o špatném 

svědomí spisovatelské obce, přihlížející v minulých letech perzekucím některých 

spisovatelů a literárních kritiků (konkrétně zmínil Josefa Škvoreckého a Josefa 
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Vohryzka) i pozastavení činnosti nepohodlných literárních časopisů. Hlavní vinu však 

přičítal vedoucím funkcionářům Svazu, které nazýval „lodivody“, řídícími jeho 

činnost v období před XX. sjezdem i po něm. Ačkoliv Štolla přímo nejmenoval, jeho 

kritika mířila výrazně právě na něj.
927

 Otevřenou kritikou Ladislava Štolla posléze 

nešetřil slovenský spisovatel Ladislav Mňačko. Stejně jako předřečníci zdůraznil 

naléhavost otázky individuálního svědomí spisovatele a jeho vyrovnání s událostmi 

předcházející dekády, včetně politických procesů s proskribovanými autory. Za 

jednoho z hlavních viníků kulturního marasmu označil přímo Ladislava Štolla 

a uplatnění jeho koncepce z Třiceti let bojů…: „Sedí mezi námi s. Ladislav Štoll. 

Sepsal svého času knihu, která existuje ve veřejných i soukromých knihovnách 

v mnohatisícových exemplářích. Byla svého času skoro dokumentem a učebnicí. 

Všichni víme o jejích negativních následcích a důsledcích (…) S. Štoll mlčí. Ví už, ale 

mlčí. Nechci s. Štolla vyhánět, vyřazovat z našich řad, patří mezi nás, nepožaduji ani 

nějaký flagelantský striptýz. Jde jenom o mužné slovo, na které mají všichni ti, kteří 

jeho knihu četli a které mohla nějaký čas ovlivnit, právo.“
928

 V tomto směru Mňačko 

obrátil debatu k tématu diskutovanému na předešlém spisovatelském sjezdu, která pak 

byla přerušena kampaněmi proti revizionismu, a požadoval od Štolla veřejnou 

sebekritiku. Požadoval důsledné zhodnocení a revizi předcházející kulturní politiky, 

ostře zkritizoval činnost nedávno zemřelého Václava Kopeckého. K jeho kritice 

Ladislava Štolla se posléze v diskusním příspěvku přihlásil i básník Miroslav 

Červenka. Ten kritizoval především jeho projev z konference o literární kritice, který 

označil za „základnu dogmatismu“.
929

 Napadal především představu o redukování 

umění na jeho ideové, či ideologické zaměření, bez ohledu na uměleckou kvalitu díla. 

Dramatik a spisovatel Pavel Hanuš proti Štollově koncepci vystoupil v rámci polemiky 

o realismu i hodnocení Kafkova díla. Hanuš především kritizoval dogmatické, či 

„zúžené“ vnímání realismu jako klasických forem vyprávění 19. století a především 

zdůrazňovanou „srozumitelnost umění“, která se podle něho stala neplodným 

dogmatem. Vyzýval v něm i k přehodnocení Kafkova díla a jeho vnímání v novém 

kontextu zachycení existenciální tísně v době útlaku byrokratické mašinérie (v textu 

psal i o pocitech neprávem odsouzených současníků, kteří se pomalu dočkávali 

rehabilitací). Ladislavu Štollovi pak přisoudil hlavní vinu za nepatřičnou reglementaci 

literatury v poúnorovém období, která se podle něho odrážela především ve vnímání 

mladé generace, přičemž právě jistý generační protest vyzníval i z jeho formulací („Já 

patřím mezi ty, kterým byl s. Štoll tenkrát po válce učitelem vědeckého socialismu a 

mohu říct, že už proto jsme ho ctili a byl pro nás velkou autoritou. Tak velkou, že jsme 

spontánně přijímali všechno, co nás učil. Tak velkou, že jsme spontánně přijímali 
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všechno, co nás učil, tedy i jeho koncepci vývoje české socialistické literatury, i to, že 

komunistický básník František Halas do ní nepatří a že komunistický teoretik Karel 

Teige byl jejím zloduchem atd., atd… já nemám s. Štollovi za zlé, že se mýlil, že razil 

falešné koncepce a nesprávné soudy, taková byla doba. Já mám s. Štollovi za zlé – ať 

mi to promine – že dosud jakoby nevzal na vědomí uplynulých deset let. S. Štoll 

nezhodnotil své tehdejší názory, které měly takovou váhu. Přirozeným důsledkem 

takového postoje musí být – teď mluvím přirozeně jen za sebe – ztráta autority.“
930

 

Ladislav Štoll si připravil sebeobhajobu na následující den, kdy se rozhodl na razantní 

kritiku v obsáhlém příspěvku reagovat, a to především na vystoupení Ladislava 

Novomeského a Ladislava Mňačka. Zároveň však ve svém projevu do jisté míry 

reprezentoval i konzervativnější část členstva Svazu spisovatelů, z jejichž strany se mu 

dostalo v závěru projevu potlesku. V něm zopakoval některé teze ze svého projevu na 

II. sjezdu spisovatelů a přihlásil se ke své koncepci z Třiceti let bojů… jako výrazu 

svého „nejvnitřnějšího přesvědčení“, která však byla v období kultu osobnosti zneužita 

zvulgarizovanými interpretacemi. S jistou mírou kritiky však zároveň připustil, že 

i koncepce jeho práce byla atmosférou stalinismu poznamenána, stejně jako vypjatým 

obdobím počátků budování socialistického státu. Proto sebekriticky hodnotil, že v jeho 

práci „z pravdivých ideologických pohnutek vzešla mnohá teoretická předpojetí, která 

vedla k některým zjednodušeným důrazům, zjednodušením charakteristik 

a apodiktickým soudům“.
931

 Štollova sebekritika se vztahovala především na jeho 

hodnocení Halasova díla, v němž se mohla odrazit i předcházející kritika tohoto pojetí 

z II. sjezdu spisovatelů: „To nejpodstatnější, co dnes vidím ve své práci zvlášť kriticky, 

je v tom, že jsem například Halasovu zvláštní citlivost, která tvořila organicky nejen 

kořen jeho básnického talentu, ale i jeho životní skepse, to, v čem byla organicky 

slabost i síla Halase-básníka, odsunul do čisté ideologické roviny“
932

. Štoll posléze 

hovořil o nutnosti určité revize svého konceptu a kupříkladu i o reinterpretaci vztahu 

poetismu a proletářské poezie, nebo Teigeho odkazu.  

Jako významné jádro soudobého konfliktu uvnitř kulturní obce pak Štoll označil téma 

víry v plné uskutečnění socialismu, které se prolínalo diskusemi na levici již od 

meziválečného období a polemik F. X. Šaldy s Juliem Fučíkem o „víře uhlířské“ (viz 

kapitola Předválečný svět Ladislava Štolla). Téma této víry procházelo jeho referátem 

o Třiceti letech bojů… a objevilo se v diskusích polského spisovatelského svazu 

i v proslovu jejího předsedy Kruckowského na II. sjezdu spisovatelů v rozdělování 

spisovatelů na „fideisty“ a „skeptiky“, stejně jako v protištollovských polemikách po 

jeho skončení (viz kapitola Pod tíhou kritiky). Štoll pak onu víru definoval jako 
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„v podstatě bytostné socialistické přesvědčení, vědecky opřené přesvědčení, kterým 

nemohou otřást žádné krize a politické nepohody, nezdary v práci, ekonomické potíže, 

vojenské neúspěchy“
933

 a připomněl neúspěšný pokus o bolševickou revoluci v Rusku 

roku 1908, která však nedokázala otřást pevnými základy tohoto postoje. Tato Štollova 

slova však mohli posluchači vztáhnout především na současné problémy, na vnitřní 

krize mnohých jednotlivců v destalinizačním období. Štoll pak připomněl Fučíkovu 

polemiku s F. X. Šaldou ze třicátých let, kterou prezentoval jako boj proti skepticismu 

ze strany tehdejší mladé marxistické generace. Výsledky XX. sjezdu interpretoval jako 

výzvu k očistě, vedoucí k upevnění víry v budoucnost a v zásadě kladného postoje 

k stávajícímu společenskému systému. Na kritiku své předchozí činnosti pak reagoval 

označením kritického proudu jako „liberalistického skepticismu“, který měl podle jeho 

slov kořeny v „nejradikálnějším dogmatismu“ první poloviny padesátých let a měl být 

tedy přepólováním části tehdejší mladé radikální inteligence. Na Štollově straně stál 

v průběhu jednání i Jiří Hendrych, který na jednání vystoupil s rozsáhlým projevem. 

Ladislav Štoll však během závěrečných voleb do ústředního výboru svazu svoji funkci 

neobhájil a spolu s Jiřím Tauferem, Josefem Rybákem nebo Milanem Lajčiakem 

musel svou mocenskou pozici opustit. Ve volbách do ústředního výboru se naopak 

prosadila mladší literární generace, tvořící zčásti redakci bývalého Května. Vysoký 

počet hlasů obdrželi po svých proslovech také Ladislav Novomeský s Ladislavem 

Mňačkem.
934

 Sjezd tak odstartoval další reformní vlnu, kdy se diskuse přelila i na 

stránky literárních časopisů. Jeho atmosféru popsal ve svých memoárech o tři desetiletí 

později Milan Jungmann, podle něhož se „nesl v duchu vzájemného porozumění, 

a dokonce odpuštění hříchů“,
935

 který však provázelo latentní napětí. 

Na sjezdové události reagoval v Literárních novinách i kritik Jiří Brabec v článku 

Třináct let po třiceti letech.
936

 Brabec se zaměřil především na kritiku Štollovy 

metodologie, používané v jeho nejznámějším referátu, která měla podle jeho slov stále 

přetrvávat ve školské i kulturní sféře. Brabec označil za vědecky nepřípustný celkový 

Štollův přístup k chápání literárních děl a estetiky. Jako hlavní problém jeho metody 

označil ahistorismus, s nímž měl Štoll přistupovat k literární analýze. Štollova metoda 

podle něho vycházela pouze z předem daných apriorních kritérií, na jejichž základě už 

nerozlišovala historický smysl, význam a rozpory uměleckého díla. Oproti tomu 

postuloval Brabec marxismus jako filosofii, nabízející historický přístup ke zkoumání 

reality, která je proměnlivá a vymyká se z rámce předem vytvořených konstruktů. 

Štollovi vytýkal především nevědecký přístup k literárním dílům, kdy měly být 
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vytrhávány jednotlivé detaily z kontextu celého díla, aby sloužily k ilustraci předem 

stanovených tezí. Kritizoval také emocionální ladění Štollových referátů, které vnímal 

jako překážku ve vědecké diskusi. Připomínal také Štollovy výroky z Třiceti let 

bojů…, které se týkaly výtek vůči Josefu Horovi, Jaroslavu Seifertovi a Františku 

Halasovi jako těm, kteří „nenašli verš pro Stalina“.
937

 Brabcův příspěvek tak mířil 

k připomenutí Štollova podílu na stalinistických „deformacích“ a stal se zatím 

nejotevřenějším i nejvyhrocenějším příspěvkem k dosavadní revizi jeho politicko-

estetických postulátů. 

Ladislav Štoll tyto texty pečlivě sledoval a svoji kritiku zřejmě silně prožíval. 

Brabcovo vystoupení pak ještě mělo dramatickou dohru. Štoll využil svého členství 

v předsednictvu prezidia ČSAV a rozhodl se vůči Brabcovi jako zaměstnanci Ústavu 

české literatury Akademie věd z této pozice prosadit ostré usnesení, které bylo zasláno 

redakci Literárních novin. Usnesení prezidia ČSAV kritizovalo Jiřího Brabce za to, že 

své názory předem nekonzultoval v rámci vědeckých pracovišť Akademie věd 

a publikování jeho polemického textu označilo za neobvyklý a nepřijatelný čin 

a „postoj autora za cizí leninskému pojetí soudružské marxistické vědecké diskuse“.
938

 

Celá záležitost pak byla projednávána na plenárním zasedání předsednictva 9. března 

1963, jehož se účastnili zastánci spíše konzervativnější stranické linie (Jan Drda nebo 

Jiří Hájek), stejně jako stoupenci reformního proudu (Milan Kundera, Ladislav 

Mňačko, Jiří Šotola, Pavel Kohout, Ivan Kříž, Karel Rosenbaum). Právě Ladislav 

Mňačko informoval zasedání o stanovisku prezidia, které mělo původně zůstat interní 

záležitostí. Karel Kosík označil za původce usnesení Ladislava Štolla a požadoval ze 

strany předsednictva zaujetí veřejného stanoviska. Milan Kundera potom dodal 

zprávu, že podle informací Milana Jungmanna odmítal šéfredaktor Literárních novin 

Josef Rybák v rámci redakční rady návrhy na otištění usnesení prezidia ČSAV, dokud 

nebude text zveřejněn v akademickém věstníku. Pavel Kohout posléze navrhl i přes 

Rybákovu nevůli tento text publikovat. Navrhoval pak i zveřejnění jmen všech členů 

prezidia, které by tak poukazovalo na Štollovu iniciaci celé záležitosti a mohlo by vést 

k jeho dehonestaci. Při jednání předsednictva došlo k všeobecnému souhlasu 

s formulováním odmítavého stanoviska a Kundera přislíbil i osobní komentář 

v některém z nadcházejících čísel Literárních novin. Koncept stanoviska předsednictva 

pak nakonec zformuloval Ladislav Mňačko s pomocí Milana Kundery, jejich návrhu 

se posléze dostalo jednomyslného schválení.
939

 Na stránkách Literárních novin bylo 

tedy publikováno usnesení prezidia ČSAV a bylo zde zveřejněno i stanovisko 
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předsednictva Svazu československých spisovatelů. Proti usnesení prezidia se 

předsednictvo spisovatelského svazu Jiřího Brabce zastalo s tím, že „publikace, 

projevy i články s. Štolla podléhají veřejné kritice, kontrole a veřejné diskusi“
940

 

a odmítlo stanovisko prezidia jako výraz zastrašování. Odvolávalo se přitom i na 

Štollovy vlastní výzvy k diskusi o jeho díle a názorech. 

Ladislav Štoll na Brabcovu ostrou kritiku nakonec zareagoval v polemice na stránkách 

Literárních novin, nazvané O kritice a socialistických vztazích mezi lidmi.
941

 Štoll v ní 

obhajoval svojí publicistickou činnost od třicátých let a působení v Levé frontě až po 

současnost. Charakterizoval ji jako kontinuální úsilí o probojovávání kulturně 

politických problémů, které bylo spojeno s palčivými politickými zápasy a nadějemi. 

Brabcovi vyčítal údajnou snahu o znovuvybudování odtržené kabinetní literární vědy, 

kterou postavil do protikladu s koncepcí, prosazovanou v poúnorové době ve 

vysokoškolském systému i v přístupu k organizaci vědy v rámci akademických 

pracovišť ČSAV. Taktéž proti němu obrátil i výtku ahistorismu v nakládání s kritikou 

Třiceti let bojů…, především v narážkách na Štollovo pěstování stalinského kultu. 

Svou odpověď Brabcovi pojal Štoll i ve smyslu generačního vymezení, kdy mu 

vytýkal nepochopení podmínek, doby a otázek, v níž jeho „wolkerovsko-nezvalovská“ 

generace vyrůstala. Ostře odmítal obvinění z dogmatismu a zdůrazňoval, že k radikální 

recepci stalinismu měl naopak daleko. Připomínal přitom právě Grygarovy články 

o „teigovštině jako trockistické agentuře v kultuře“ z padesátých let v Tvorbě (jejichž 

autor již v první polovině šedesátých let zastával reformní pozice), proti kterým měl 

podle svých slov v redakci tohoto časopisu vystupovat. Brabcovu kritiku posléze 

označil za osobní útok. Napjatá situace pak nakonec vedla k odvolání Josefa Rybáka 

z funkce šéfredaktora Literárních novin a jeho dočasného nahrazení Jiřím Šotolou.
942

 

Na události III. spisovatelského sjezdu však zareagoval na stránkách časopisu Host do 

domu také literární teoretik a estetik Oleg Sus v příspěvku, nazvaném metaforicky 

Královská lučavka dějin.
943

 Sus v tomto článku proklamoval jako aktuální tendenci 

současné literární kritiky návrat k diskusi o avantgardě z meziválečného období, 

včetně potřeby kritického přezkoumání Štollových konceptů. Úkolem literární historie 

mělo být podle jeho slov překonávání zakořeněných mýtů a stereotypů, které se 

v literární kritice v poúnorové době usadily. Na rozdíl od Brabce se vyjadřoval 

o Štollově práci v obecné rovině s úctou (podle mého názoru tu nelze soudit, že se 

jednalo pouze o zdvořilostní fráze). Na druhou stranu požadoval důkladnou revizi těch 

prvků Štollova díla, které bylo v poststalinském diskursu možné vnímat jako dobově 
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podmíněné. Srovnával přitom Štollovu koncepci s pojetím meziválečného literárního 

vývoje u Květoslava Chvatíka. Jakkoliv Sus uznával základní Štollův přínos ve 

vytyčení socialistické linie v kulturní tvorbě, vytýkal mu jistý podíl i na deformacích 

literární kritiky v období kultu osobnosti. Jeho způsob vidění literatury označil za 

příliš polaritní a dichotomický, a to především ve vytváření umělých protikladů mezi 

proletářskou poezií a avantgardní tvorbou. Podobně odmítal Štollovo zdůrazňování 

„vlivologie“ jednotlivých osobností, které podle něj vedlo k vyabstrahování obsahu 

uměleckého odkazu díla S. K. Neumanna v kontrastu k zveličeně negativnímu obrazu 

Karla Teigeho (kdy dokonce Sus psal o jakémsi „kultu osobnosti naruby“). 

Sus svůj příspěvek koncipoval jako vklad do otevřené kritické diskuse a brzy se mu 

dostalo i reakce ze strany Ladislava Štolla, s nímž posléze navázal pravidelnou 

korespondenci. Štoll ve svém prvním dopise Olegu Susovi uvítal jeho článek jako 

podnětný námět k diskusi. V dopise mu dokonce sdělil svůj záměr přepracovat tištěné 

vydání referátu do nové podoby, v níž by došlo k rozšíření textu, kde by se Štoll 

vyjádřil k přetrvávajícím námitkám. Stejně jako na svém projevu během 

spisovatelského sjezdu připustil, že jeho práce byla podmíněna také obdobím kultu 

osobnosti. Zároveň však Susovi nabídl jiný pohled na interpretaci své práce, kdy 

například odmítl, že by stavěl proletářskou poezii a umění skupiny Devětsilu do 

příkrého rozporu.
944

 V následné reakci se Sus vyjadřoval vůči Štollovi velmi uctivě 

a ujistil jej, že je „poslední, kdo by chtěl znevažovat Vás a Vaši práci, kterou jste pro 

marxistickou kritiku vykonal“.
945

 Stejně tak se mu však Sus pokoušel rozmluvit 

vydávání přepracovaných Třiceti let bojů…, pokud by u nich nedošlo k zásadnější 

proměně předchozí interpretace. Je pozoruhodné, že v dopisu Štollovi se Sus pokusil 

obrátit dialog také k otázkám generačních rozdílů a sporů a ujišťoval Štolla, že jeho 

generace (narozená ve dvacátých letech) není generací negativistickou, vymezující se 

apriorně proti úsilí generace předcházející. 

Korespondence mezi Susem a Štollem pak pokračovala i v následujících letech. Oleg 

Sus se ke Štollovi obracel jako k „soudruhu akademikovi“ a jakkoliv stál v polemikách 

šedesátých let většinou na opačné straně než on, představoval pro něj zřejmě jeden 

z důležitých sociálních kontaktů. V závěru roku 1964 dokonce Štolla žádal o zaslání 

diskusního příspěvku do připravovaného čísla k tématu diskuse o „českém národním 

charakteru“, která byla součástí znovuotevření diskusí o tzv. české otázce. S jistým 

důvtipem Sus Štollovi naznačoval, že příspěvek může být „vážné zamyšlení ve stati 

nebo esej, humorná analýza nebo žíravá satira, povzdech znalce starých časů nebo 

útok popěrače všech národních „duší“, nechť je to analýza sociologická nebo 
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psychologická, antropologická nebo i psychoanalytická, filosofova nebo básníkova, 

k historii zaměřená nebo perspektivní. Fejeton se nevylučuje, dialog také ne, ani ne 

forma interviewu a nakonec ani forma básně didaktické…“
946

 Ladislav Štoll však na 

tuto výzvu (kterou lze i přes její hravou formu chápat jako vážně míněnou) nereagoval 

a Oleg Sus se mu pak připomněl až v květnu následujícího roku, jeho prosby a žádosti 

však zůstaly oslyšeny. V následujících letech, v období diskusí o strukturalismu, 

zřejmě korespondence mezi Susem a Štollem poněkud utichla. Ještě v únoru 1968 

však Sus posílal Štollovi své stati z rozboru strukturalistické estetiky, za které se 

dočkal poděkování.
947

 

Jinou formu pak měla korespondence mezi Štollem a Susem po osmašedesátém roce, 

který oba muže postavil na protilehlé tábory. Sus se však na Štolla obracel v zoufalém 

tónu po svém propuštění z Filosofické fakulty, které pro něj znamenalo vážnou 

existenční krizi. Žádal také o možnosti publikace v časopisu Estetika, jehož se stal 

Štoll v posrpnové době šéfredaktorem. Když sháněl Sus v roce 1971 nové pracovní 

uplatnění (podle svých slov na místě archiváře, knihovníka, nebo dokumentátora), 

obracel se na Štolla s prosbou o doporučující posudek.
948

 Ladislav Štoll na Susovo 

naléhání zareagoval ve stručném dopise, v němž mu věnoval několik neurčitých vět 

s poukazem na jeho podíl na „kontrarevolučním“ procesu: „Domnívám se totiž, že 

/řešení/ situace, v níž jste se octl, žel svou vinou, není taková, aby se konec konců 

nedala nějak řešit. / Jsem přesvědčen, že zaměstnání knihovníka, archiváře, 

dokumentátora apod. se dřív či později pro Vás někde najde. / Velmi přitom záleží, 

podle mého názoru, na Vás. Budu se sám o věci informovat.“
949

 

Oleg Sus však nakonec trvalé zaměstnání nezískal a živil se pouze příležitostnými 

články a pracemi. Začátkem sedmdesátých let se obracel na Štolla s dalšími prosbami, 

v dopisech mu popisoval své peripetie ve vyjednáváních s nakladatelstvími o vydání 

některých drobnějších textů. Jindy zas Štolla žádal o zaslání výboru z jeho textů 

Umění a ideologie. Na Susovy výzvy Štoll příliš nereagoval, nebo se odpovědi 

nezdařilo dohledat. Z korespondence však lze vyčíst i jistou důvěru, kterou Sus ke 

Štollovi choval, jakkoliv se snažil prostřednictvím dopisů dosáhnout především svého 

zabezpečení. 

Během roku 1963 tak vznikla rozsáhlá diskuse o moderním umění, která se vedla až 

do Pražského jara roku 1968. V roce 1963 zveřejnil Ladislav Štoll na stránkách 

Rudého práva článek Abstraktivismus a ideologie
950

, v němž se zabýval otázkou 
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soudobé přitažlivosti abstraktního umění a modernistických proudů. V něm zopakoval 

některé ze svých starých argumentů v obhajobě realismu, jehož protiklad viděl 

i v tendencích abstraktní tvorby západních umělců. Štoll zmiňoval provázanost 

západní „buržoazie“ s abstraktním uměním, které má jako výraz reakčních tendencí 

působit na odvrat umělecké tvorby od marxistické estetiky. Abstraktní umění 

popisoval jako snobskou záležitost, spojenou především s kupčením s obrazy na 

uměleckých trzích. Tento typ tvorby pak ještě přímo propojoval s existencialismem 

jako úpadkovým směrem. Lze tvrdit, že Ladislav Štoll si tím zachovával jistou 

názorovou konzistenci, která se však jeho odpůrcům musela jevit o to vyčpěleji. 

 Právě třetí spisovatelský sjezd uvolnil rozsáhle stavidla diskusi, která se o stalinismu 

v kultuře rozpoutala na stránkách literárních periodik, především pak Literárních 

novin. Napříč několika periodiky probíhala zanícená polemika o kritériích umělecké 

tvorby padesátých let, která se však vztahovala i k meziválečnému období a vedla tak 

k mnohým revizím. V roce 1964 vystoupil v Literárních novinách s razantní kritikou 

štollovských postulátů v rámci polemiky s literárním kritikem Vladimírem Medkem 

mladý básník a redaktor Tváře Jiří Gruša v eseji ironicky nazvané Verš pro kočku, 

v němž kriticky hodnotil angažovanou Neumannovu a Nezvalovu tvorbu i Bieblovu 

osudnou sbírku Bez obav. 
951

 Grušův text vyvolal značný čtenářský zájem. Ze 

čtenářských ohlasů otiskly Literární noviny rozsáhlý příspěvek ostravského komunisty 

a zároveň paradoxně politického vězně z padesátých let let Františka J. Kolára.
952

 Ten 

polemizoval s Grušou (který nebyl členem KSČ a vyjadřoval se tedy z nemarxistické 

perspektivy) především skrze optiku generační. V Grušově článku viděl především 

jisté módy „protikultovského boje“, který však podle něho vytrhával postoje zasloužilé 

komunistické generace z historického kontextu. Období třicátých let v něm popisoval 

jako zlomové časy, kdy znamenala pevná přimknutost k sovětské politice důslednost 

protinacistického postoje. Neumannovy postoje v období „gideovských sporů“ pak 

byly podle jeho slov projevem básníkovy autenticky revoluční víry. Kolár se v textu 

pokoušel také o apologii Zdeňka Nejedlého, Vítězslava Nezvala i S. K. Neumanna 

jako osobností chybujících v epoše stalinismu, zanechávajících však v československé 

kultuře významnou stopu. Přijímat ve třicátých letech kritiku Sovětského svazu, 

znamenalo podle jeho slov přejímání optiky „buržoazního“ tisku.  

Na tuto diskusi pak v témže periodiku reagoval reformně orientovaný a kontroverze 

vzbuzující historik Milan Hübl svojí reflexí kulturně-politických sporů třicátých let.
953

 

Požadoval v ní novou analýzu postojů marxistické levice ve druhé polovině třicátých 

let a proti Kolárově zdůraznění nutnosti vytváření jednotné fronty argumentoval 
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komparací odlišných postojů levicových intelektuálů ke Gideově práci i moskevským 

procesům. Oproti Neumannově nekritičnosti přitom postavil jasnozřivost 

francouzského prozaika Romaina Rollanda (který se v této době se stalinismem 

umělecky vyrovnával dramatem o Robespierrovi), nebo některých členů slovenského 

DAVu. 

Ladislav Štoll, jehož postojů a integrity se polemika dotýkala, ačkoliv v ní dosud nebyl 

přímo zmiňován, posléze reagoval na stránkách Rudého práva v článku, 

formulovaném s řečnickou otázkou Jde jen o generační subjektivismus?
954

 V něm 

polemizoval s názory jak Milana Hübla, tak i Jiřího Gruši. Ve své obhajobě 

Neumannova postoje ke Gideově reportáži se Štoll v zásadě přidržel svých základních 

postojů ze třicátých let, ačkoliv již pochopitelně bral na zřetel pozdější 

chruščovovskou kritiku stalinistických praktik. Gideova kritika však podle Štollových 

slov vyvěrala z trockistických pozic a na rozdíl od XX. sjezdu mělo být jejím účelem 

podrývání sovětské politiky v kritických časech mezinárodního napětí. Grušovu kritiku 

vnímal Štoll zřejmě mnohem osobněji a básníkovi vytkl cynický přístup a přezíravost 

k Nezvalovu dílu. Celý spor však zároveň odmítal nahlížet pouze generační optikou 

a psal poněkud neurčitě o nutnosti „principu historičnosti v přístupu k poznání věci“. 

Tato historizace tak mohla být chápána jako jistá forma apologie stalinistických 

postojů v období kultu osobnosti. Na stránkách Rudého práva se v této polemice 

dostalo Štollovi podpory ve stejném čísle i ze strany Jiřího Taufera, který naznačil 

redakci Literárních novin, že by se měla od Grušova článku distancovat.
955

 

Redakce Literárních novin pak k celé polemice uspořádala také debatu u „kulatého 

stolu“, které se zúčastnili literární teoretici Jiří Brabec a Felix Vodička, redaktor Dušan 

Pokorný, filosof Karel Kosík a spisovatelé Ivan Kříž, Jiří Šotola a Milan Kundera.
956

 

Tuto diskusi protínala dvě klíčová témata. Byl to spor o interpretaci kulturní tvorby 

v době stalinismu a politické postoje Neumannovy a Nezvalovy, ještě výrazněji však 

o generační rozpory v hodnocení minulosti a patřičnosti historických aktualizací. 

V diskusi se proto prolínala jak generační příslušnost jejích účastníků, tak i jejich 

politické postoje a názory. Vodička, věkově patřící ke starší generaci, pochopil 

Grušovu kritiku Nezvalovy tvorby jako výraz odlišného estetického cítění mladšího 

pokolení, stejně tak jako proměn historického vývoje. Především však kritizoval 

Tauferův a Štollův způsob Nezvalovy obhajoby. Vodička ji označil za pochopitelnou 

vzhledem k osobnímu přátelství obou aparátníků s Nezvalem a jejich učednický vztah 

k Neumannovi, její formu však pokládal za kontraproduktivní („Estetické vztahy 
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k Nezvalovi však nelze však ani správným historickým výkladem nadekretovat, ty si 

musí mládež najít sama. Víme ze vztahu mladých k Neumannovi, jak nepříznivě 

působila petrifikace hodnot jeho díla (…) Mnohem víc než o Nezvala jde o to, do jaké 

míry se mladá poezie, vyrůstající ze současné životní problematiky stane aktivní 

součástí našeho života, zda převezme angažovanou úlohu v jeho formování“)
957

. Jiří 

Šotola neskrýval své výhrady k razanci Grušovy kritiky, zároveň však požadoval 

hlubokou diskusi o literárním vývoji posledních dvaceti let, především pak tvorby 

raných let padesátých. Ve svém projevu přitom oddělil otázku jisté „politické viny“, 

kterou vnímal jako nepřípadnou („Samozřejmě, není potřeba se „stydět“ ani za jednu 

dobře míněnou, či dobře napsanou báseň, třebas i ódu na Stalina, jehož jméno bylo 

bona fide ztotožněno se SSSR, s pojmem svobody národa, lidu“
958

), od úpadku literární 

tvorby a tendenci k schematickému a frázovitému umění, které počátky padesátých let 

provázelo. Milan Kundera pak rozhorleně hovořil zhoubnosti oficiálních, či 

„čítankových“ interpretací literárních děl, které vedou k jejich dehonestaci u mladé 

generace, a vyzdvihl naopak oblíbenost děl „zamlčované literatury“ – především 

poezie Halasovy, Holanovy a Kolářovy. Jiří Brabec v diskusi požadoval prohloubení 

diskuse o postojích marxistické levice k Sovětskému svazu a zaměřit se na 

diferenciovanější pohled například ve srovnání Neumannových, Konradových, 

Fučíkových a Teigeho postojů. Karel Kosík hovořil o potřebě nového a analyticky 

kritického pohledu na dějiny. Témata „víry a nevíry“, zdůrazňovaná Štollem, měl 

v jeho pojetí nahradit návrat k marxismu jako společensko-kritického myšlenkového 

proudu. Celá diskuse nakonec vedla i k ostrým protireakcím na stránkách Rudého 

práva, kde na Štollovu obranu vystoupil stranický ideolog Jan Fojtík i Jiří Taufer.
959

 Ti 

se tak vymezili i vůči redakci Literárních novin, které se ocitly s Rudým právem 

v otevřené polemice. 

Významnou část Štollova úsilí patřila v druhé polovině šedesátých let také polemice se 

strukturalismem. Oživení zájmu o strukturalistické myšlení přitom přicházelo ruku 

v ruce s pokusy o znovuotevření diskuse o avantgardním dědictví a meziválečné 

estetice. V diskusi o strukturalismu bylo možné spatřovat i jistou renesanci polemik, 

které s ním v prvorepublikovém období vedli komunističtí intelektuálové jako Bedřich 

Václavek, nebo Záviš Kalandra, jehož odkazu se v šedesátých letech dostalo jisté 

rehabilitace a mezi mladou generací začínal znovu probouzet živý zájem. Představitelé 

Pražského lingvistického kroužku, kteří v meziválečné době uváděli strukturalismus 

do povědomí kulturní veřejnosti, se navíc stýkali s příslušníky Devětsilu i literární 
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avantgardy, jako byl Karel Teige, Vladislav Vančura, nebo i Vítězslav Nezval. Ve 

třicátých letech pak mnohé z nich, včetně Jana Mukařovského, ovlivnila Husserlova 

fenomenologická filosofie. Analogicky k Husserlovu odmítání pozitivismu a důrazu na 

samotné vědomí, se strukturalisté soustředili na umělecké dílo jako autonomní celek, 

ačkoliv jej oproti ruskému formalismu odmítali vnímat bez jeho společenských, 

ekonomických a ideologických vazeb.
960

 Jestliže se pak Mukařovský na stránkách 

Tvorby na počátku padesátých let veřejně zřekl strukturalismu coby slepé linie 

literárněvědného bádání, o to silněji tento směr rezonoval v poststalinistickém období. 

Na přelomu padesátých a šedesátých let vznikl v rámci Mukařovským vedeného 

Ústavu pro českou literaturu Esteticko-teoretický klub, na jehož půdě probíhaly 

diskuse, polemiky a setkání Mukařovského žáků, jakými byli například Jiřina 

Táborská, Zdeněk Pešat, Miroslav Červenka nebo Aleš Haman, kteří znovu usilovali o 

revizi strukturalistického myšlení. V době kampaní proti revizionismu pak nakonec 

došlo roku 1962 k Mukařovského odvolání z pozice ředitele Ústavu pro českou 

literaturu, kdy na jeho místo nastoupil právě Ladislav Štoll.
961

 Ten se pak v průběhu 

šedesátých let postavil do čela polemik se strukturalismem. Zájem o tuto estetickou 

perspektivu navíc v šedesátých letech souvisel i s recepcí zahraničních vlivů, včetně 

strukturalismu francouzského, i obnoveným zaujetím pro odkaz ruského formalismu.  

Jako polemiku se strukturalismem koncipoval Ladislav Štoll svou monografii O tvar 

a strukturu v slovesném umění, která vyšla v době kulminujících diskusí roku 1966.
962

 

V ní se vyrovnával jak s dědictvím ruské formální školy, tak Pražského lingvistického 

kroužku. V první části monografie se Štoll zabýval estetikou ruského formalismu. Jeho 

ideové kořeny viděl v negativní reakci na „iracionalistické“ duchovní proudy přelomu 

19. a 20. století, za které považoval novokantovskou školu, Diltheyho filosofii dějin i 

Freudovu psychoanalýzu. Formalistické myšlení se svým pojetím imanentního 

literárního vývoje tak mělo podle Štolla kořeny ve filosofickém pozitivismu, s jeho 

soustředěním na věcnou, empirickou stránku skutečnosti. Hlavním úskalím ruského 

formalismu byla podle Štolla snaha chápat umění jako specifickou strukturu 

mechanických objektivních fakt, která se však vyčerpávala ignorováním tvůrčího 

subjektu i poměru uměleckého díla k společenským a historickým souvislostem. Štoll 

sice ocenil jisté výsledky literárního bádání ruských formalistů, jejich perspektivu však 

považoval za překonanou především díky Říjnové revoluci jako důkazu vítězství 

marxistické koncepce. Především v koncepci Viktora Šklovského tak byly podle Štolla 

„prvky umělecké konstrukce (…) pojaty jako stavebné kameny, zbavené živého smyslu 

a vztahu k životu, chápané jako jevy analogické se skladebnými – k sociálnímu životu 
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lhostejnými – prvky jazyka. Tím, že formalisté v podstatě přenesli metody lingvistické 

analýzy nejen do poetiky, ale i do teorie literatury v mnohem širším slova smyslu, 

vypnuli z ní ideologický moment, a v tom je také objektivně reakční filosofická stránka 

jejich postoje.“
963

 Podobně se Štoll vymezil vůči výkladům díla Vladimira 

Majakovského z tradic ruského formalismu a naopak jeho tvorbu prezentoval 

v kontextu kolektivistického revolučního boje. 

Podobně se Štoll vymezil i vůči Pražskému lingvistickému kroužku. V jeho činnosti 

zdůraznil především jako negativní působení ruského emigranta, lingvisty Romana 

Jakobsona. Uplatnil tu znovu svůj „vlivologický“ přístup, když jej označoval za 

autoritu, která přiměla Jana Mukařovského podléhat formalistickým tendencím. 

Vytýkal mu údajnou vědeckou, objektivistickou sebeprezentaci i očerňování 

uměleckých poměrů v soudobém Rusku. Štollova kritika se soustředila i na vztahy 

mezi strukturalismem a fenomenologií. Právě ve fenomenologické metodě „eidetické 

redukce“ při poznávání světa a obratu k samotnému vědomí viděl Štoll podstatu 

„přestrojené subjektivistické mystiky“, skrývající se za předstíranou vědeckou 

exaktnost.
964

 Spojení mezi oběma proudy spatřoval v tom, že podle něho 

„fenomenologická, logicistická snaha zbavit myšlení závislosti na empirii, myšlenku na 

životě, stejně jako logicko-pozitivistické zdůrazňování rozdílu mezi pravdou 

empirickou a absolutně správnou pravdou logickou, nezávisící na nahodilosti faktů, 

nýbrž jen na významech, determinovaných sémantickými pravidly, pravidly sémantické 

syntaxe, tato snaha tvoří podstatu onoho ducha, který k nám promlouvá z teorií 

literárního strukturalismu“.
965

 Štoll se přitom dovolával i autority zemřelých 

marxistických kritiků Bedřicha Václavka a Kurta Konrada, stejně jako soudobých 

textů literárního kritika Vladimíra Dostála a snahy o sbližování strukturalismu 

s marxismem razantně odmítal. Je přitom pozoruhodné, že v rámci marxistické kritiky 

strukturalismu zmínil Štoll i Kalandrovy recenze na Mukařovského práce z třicátých 

let v Tvorbě.
966

 Tyto odkazy tak lze vnímat i jako jistou latentní formu snahy o 

rehabilitaci části Kalandrova odkazu. Celá tato monografie je zároveň zřejmě vědecky 

Štollovým nejpropracovanějším dílem, které vzniklo po studiu odborné zahraniční 

literatury, jakkoliv je zřejmý a evidentní její ideologizující podtext. Jiný názor na tuto 

práci zastává historik Martin Kučera. Podle něj se jednalo o Štollův pokus „potvrdit 

jeho morální právo na členství v akademii“ (míněna ČSAV – pozn. autora).
967

 Podle 

Kučery byla tato práce Štollovou promarněnou příležitostí k vytvoření metodologické 

kritiky jednostranně zaměřeného strukturalismu, která ztroskotala na jeho 
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ideologických představách zvulgarizovaného pojetí historického materialismu a 

ekonomického determinismu. 

Štollova monografie ovšem vzbudila rozsáhlé diskuse, jichž se účastnili jak jeho 

vrstevníci, tak i mladá generace reformisticky naladěných intelektuálů na stránkách 

Literárních novin. Tato debata pak nakonec přerostla v rozsáhlou polemiku. Jako první 

zareagoval svojí recenzí marxistický filosof Robert Kalivoda, jedna 

z nejpozoruhodnějších osobností československé filosofie této doby. Štollovi vytýkal 

nedůslednost vědeckého přístupu, s níž psal například o závislosti českého 

strukturalismu na ruském formalismu, který vnímal spíše v kontextu autonomního 

vývoje české estetiky od šedesátých let 19. století. Především se však vymezil vůči 

Štollovu postulátu o neslučitelnosti strukturalismu s marxismem, kdy mu zejména 

vyčetl opomenutí literárně-teoretických textů, které se tímto námětem zabývaly 

v předúnorové době, těsně před oficiálním vykázáním strukturalismu z pole literární 

vědy. Kalivoda tím narážel i na připravované vydání článků Jana Mukařovského 

z tohoto období, které se právě chystalo do tisku.
968

 

Posléze vystoupil s kritikou Štollovy perspektivy strukturalista Felix Vodička v eseji 

nazvané Ne jen jubilejně, kterou publikoval v „Literárkách“ i k příležitosti 

Jakobsonových sedmdesátin.
969

 Ocenil v něm Jakobsonovy vědecké kvality 

a připomněl i jeho přátelství s avantgardními tvůrci. Zkritizoval přitom Štollův přístup 

jako nevědecký a redukcionistický. Zásadní slabinou Štollovy interpretace 

Jakobsonova díla se podle Vodičky stala nedostatečná schopnost odborně-kritického 

zhodnocení tohoto odkazu, které bylo překryto hodnocením jeho politického profilu. 

Vodička také odmítl Štollovo hodnocení ruského formalismu jako protimarxistického 

směru, nebo paušální odsuzování Jakobsonových kritických postojů k sovětské politice 

na konci třicátých let, které popsal jako mnohdy oprávněné v éře „kultu osobnosti“. 

Ladislav Štoll na kritiku odpověděl v témže periodiku v příspěvku Političnost skutečná 

a domnělá.
970

 V textu se nejprve vymezil vůči oddělování ideologie od zkoumání 

literární vědy. Především však odmítal, že by jeho cílem byla pouhá negace 

formalistických a strukturalistických principů, a psal i o potřebě „principiální diskuse“, 

„která by dospěla k sjednocení názorů o základních otázkách literárněvědné 

metodologie, která by přispěla k potření jak formalistické, tak i sociologistické 

absolutizace (nikoliv formálních a sociologických zřetelů), by ještě názorněji ukázala 

skutečný přínos a možnosti studie slovesně estetických hodnot.“
971

 Stejně tak trval na 

své kritice Jakobsonových postojů z konce třicátých let, které popisoval jako dobu 
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nutné volby mezi Sovětským svazem a hitlerovským Německem a připomínal jeho 

tehdejší polemiky s S. K. Neumannem a Bedřichem Václavkem. 

Štollova apologie pak přiměla Vodičku k rozsáhlejší reakci v Literárních novinách. 

Kritizoval především Štollovu nedostatečnou reflexi oficiální kritiky kultu osobnosti 

v hodnocení třicátých let a postojů jednotlivých intelektuálů. V této souvislosti se 

Vodička znovu pokusil rehabilitovat odkaz Karla Teigeho a jeho tehdejších postojů 

(viz kapitola Prubířské kameny třicátých let), především pak jeho postojů ze sborníku 

Surrealismus proti proudu, kritických vůči sovětské politice, setrvávajících přitom na 

důsledně marxistických pozicích. Vodička tak psal i o nutnosti nacházet „nová kritéria 

historického hodnocení“ a nacházet nové způsoby kontextualizace literární historie.
972

 

Polemika pak na konci roku 1966 pokračovala na platformě Literárních novin 

Štollovou reakcí.
973

 V ní se znovu vracel k diskusím z konce třicátých let a pokoušel se 

o obhajobu svého tehdejšího postoje. Nově však zdůraznil pestrost antifašistického 

odboje a politiky Lidové fronty, včetně nastolení pozitivnější komunistické linie ve 

vztahu k prezidentu Masarykovi. Poněkud paradoxně se odvolával i na citáty F. X. 

Šaldy, přičemž zamlčel jeho kritický postoj k moskevským procesům. V polemice 

s Vodičkou se Štoll znovu vrátil k Teigeho textům o „zvrhlém umění“ a srovnáváním 

sovětské a nacistické kulturní politiky, které označil za výraz „subjektivistické 

zaslepenosti“. Přesto se v poněkud zdlouhavé polemice obráží nápadná změna 

diskursu, ke které v šedesátých letech došlo, a to jak v celkově umírněnějším Štollově 

postoji k Teigeho dílu, tak ve zdůrazňování komunistické státotvornosti v boji proti 

fašismu na konci třicátých let. V jeho textu se objevilo také tvrzení o pozdějším 

Teigeho „prozření“, kdy měl teoretik později svých tehdejších postojů litovat. Štoll tu 

mohl vycházet z Teigeho apologie v osobních dopisech, které obdržel po zveřejnění 

svého referátu, které však byly diktovány tísnivou atmosférou jarních měsíců roku 

1950 (viz kapitola Třicet let bojů za československou poezii – pokus o analýzu), či 

osobními obavami. Tyto dopisy však nebyly v šedesátých letech kulturní veřejnosti 

známé, na rozdíl od skutečnosti, že se Teigeho knihovna stala po teoretikově smrti 

objektem policejní razie. Štollův postřeh se tedy jevil jako vykonstruovaný a naopak 

u jeho protihráčů posiloval snahu po revizi a novém zpracování Teigeho odkazu. 

Do polemiky mezi Štollem a Vodičkou se na počátku roku 1967 zapojil také básník 

Miroslav Červenka.
974

 Ten označil Štollovo vnímání estetiky za překonané a výrazně 

se zaměřil především na kritiku zbytnělého neumannovského kultu. Kritizoval 

Neumannovu představu o proletářském umění a agitační poezii z období Proletkultu 

ve dvacátých letech a obhajoval Jakobsonův kritický postoj k této estetice i jeho 
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příklon k avantgardnímu poetismu. Štollovi především vyčítal, že pod maskou 

objektivistického přístupu maskoval své privátní zájmy, averze i afinity („Štollovo 

objektivní kritérium se tedy rozplývá v čirém subjektivním výběru milovaného básníka, 

který má vždycky pravdu: je to zase jen pláštík, pod nímž má být dějinám literatury – 

a v tomto případě i našemu postoji k významné vědecké osobnosti (míněno 

k Jakobsonovi – pozn. autora) – vnucen osobní vkus a osobní antipatie, bez ohledu na 

škody, které to způsobí. Štoll si se značnou sebejistotou přisuzuje právo kvalifikovat 

„subjektivistickou zaslepenost“ těch druhých, např. Karla Teiga. Dnes je však čas 

zamyslet se nad subjektivistickou zaslepeností Ladislava Štolla, průhlednější o to, že 

dnes nemůže procházet zdánlivou „objektivizací“ v impozantních konferencích 

a kampaních, v hmatatelných projevech moci, ve vyškrtávání básníků ze socialistické 

kultury, anatémat nad uměleckými díly a vědeckými metodologiemi, což vše mívalo 

vždy důsledky v praktických opatřeních.“
975

 Červenkova kritika se tak proměnila ve 

velmi osobní vystoupení vůči Štollovi samotnému a jeho předcházejícímu působení. 

Právě kvůli tomu, že Ladislav Štoll v zásadě konzervoval se zjemnělým akcentem své 

názorové postoje z počátku padesátých let a v živé paměti ještě ležely kampaně proti 

revizionismu, stal se jistým terčem právě Červenkovy „květňácké“ generace. 

V rozvášněné diskusi posléze pokračoval i Felix Vodička. V eseji Subjektivistická 

zaslepenost již sice požadoval ukončení rozvleklé polemiky, znovu se však obšírně 

vyjádřil k Teigeho případu.
976

 Především tak připomněl Štollovu kritiku Teigeho díla 

z Třiceti let bojů..., kterou označil za jednu z dobových politických kampaní 

a požadoval nové zhodnocení Teigeho postojů i jeho kritiky v padesátých letech. 

Podobně se vyjadřoval na stejném listě filosof a estetik Vladimír Karbusický, který 

kdysi patřil k posluchačům Štollových vysokoškolských přednášek. Ten svou kritiku 

vůči Štollovi opět vymezoval generační optikou, hovořil o jisté Štollově vině za 

svedení celé jeho generace na scestí.
977

 Pokud bychom se na diskuse okolo Štolla 

dívali psychoanalytickou metodou, v mnoha ohledech nesla tato polemika rysy 

„vzpoury proti otci“, kdy se Štoll stával symbolem slepé větve kulturní politiky 

předcházejícího desetiletí. Zatímco někteří autoři (jako například zmíněný Mojmír 

Grygar) své názory z počátků předcházející dekády dávno opustili, Ladislav Štoll je 

zastával se značnou mírou autenticity. O to více se na něho v období „uvolnění“ 

snášela kritika. 

Na kritiky Vodičky i Červenky reagoval Ladislav Štoll na stránkách Rudého práva 

18. ledna 1967 v příspěvku Proti subjektivismu v kritice
978

, v níž se proti výtkám 
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„subjektivismu“ ohradil. Tento příspěvek původně zamýšlel zaslat Literárním 

novinám, jejichž redakce však Štollovi oznámila ukončení diskuse. Její výňatky 

i informace o zamítnutí Štollova textu pak byly otištěny v třetím čísle Literárních 

novin z roku 1967, včetně úryvků z diskusí na třetím spisovatelském sjezdu.
979

 

Milan Jungmann později ve svých pamětech popsal tuto diskusi za počátek 

„dogmatikova ústupu ze slávy“
980

. Lze konstatovat, že průběh této polemiky do určité 

míry otřásl Štollovou autoritou, na druhé straně byl rezultátem kumulace 

několikaletých sporů a napětí, která vyvstávala mezi stranickým aparátem (především 

pak ideologickým oddělením, vedeným Pavlem Auerspergem a Jiřím Hendrychem) 

a Svazem československých spisovatelů. V polemice o strukturalismu se Štoll navíc 

v rámci literární obce dostával do značné izolace, na rozdíl od předešlých diskusí 

okolo Grušova článku, kdy se postoje polemiků jevily mnohem diferencovanějšími. 

Polemika probíhala na stránkách Literárních novin i Rudého práva právě v období, 

kdy byly Literární noviny podrobovány ostré kritice stranického aparátu. Jeho tlak 

přitom u funkcionářů spisovatelského svazu vyvolával stejně negativní protireakce. 

31. ledna 1967 pak došlo k setkání pracovníků ideologického oddělení s tajemníky 

Svazu spisovatelů a šéfredaktorem Literárních novin Jiřím Šotolou, kde byla proti 

časopisu vznesena kritika právě kvůli polemice o strukturalismu a otevírání diskuse 

o Teigem.
981

 Toto jednání, spojené s politickým tlakem na Šotolu, znamenalo impuls 

k ukončení diskuse o strukturalismu, napjatá situace se však více prohloubila. 

Stejně tak se ovšem dostávalo Štollovi podpory ze strany některých jeho starých 

přátel. Mezi ně patřil například vedoucí katedry marxismu-leninismu na VŠE Antonín 

Hodek. Po III. sjezdu Svazu československých spisovatelů poděkoval Štollovi za jeho 

reakci v Literárních novinách, kterou označil za „dlouho žádaný projev ofenzívy“
982

. 

Hodek zároveň ujišťoval Štolla i o podpoře velké části stranické základny. Hlavní 

úkoly soudobé stranické práce viděl především v činnosti strany ve výrobních 

závodech a s despektem psal o skupině filosofů-intelektuálů, kteří vidí v boji proti 

kultu osobnosti především příležitost k vlastní sebeprezentaci.
983

 

Kromě literárně-politických sporů se Štoll v šedesátých letech intenzivně zapojoval do 

činnosti v prezidiu ČSAV, kde působil v pozici náměstka jeho ředitele Františka 

Šorma a kde zůstával ve vlivné pozici. V rámci této činnosti stanul v první polovině 

šesté dekády v čele komise (jejími členy byl například virolog Dionýz Blaškovič nebo 
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biolog Ivan Málek), která měla vypracovat návrhy k reformě Orientálního ústavu 

a soudobé orientalistiky i rozbor jeho dosavadní práce. Komise se scházela od dubna 

do října 1962 a závěrečná zpráva, kterou podával LadislavŠtoll, konstatovala 

nedostatky v přílišné orientaci soudobé orientalistiky na témata literatur a jazyků, 

kterou viděla jako relikt předcházejícího „buržoazního“ pojetí vědy. Požadovala proto 

prohloubení historických, politických a ekonomických studií v duchu sovětské vědy. 

Ve zprávě se psalo i o vysoké úrovni současné orientalistiky v západních zemích, která 

byla podle členů komise určena především jejich poměrem k bývalým koloniím i 

dostupnosti pramenné základny. Problémy československé orientalistiky tak členové 

komise spatřovali především v přílišné podřízenosti této disciplíny v rámci univerzity 

filologickým katedrám. Podobně ve zprávě zazněla stížnost na nedostatečně spolehlivý 

„kádrový“ výběr posluchačů tohoto oboru, který pak měl vést i k „nedostatku 

politického přístupu k vlastní výzkumné práci“.
984

 Tyto problémy měly podle komise 

částečně řešit pracovní nabídky pro absolventy sovětských vysokých škol. Stejně tak 

požadovala komise zlepšení výzkumů, týkajících se zemí „třetího světa“, 

nacházejícího se v boji proti kolonialismu. Proto také prosazovala širší spolupráci 

s Ústavem pro mezinárodní politiku a ekonomii a zaměření na podrobné studie 

jednotlivých zemí a jejich vnitřního vývoje. Stejně tak zpráva konstatovala 

roztříštěnost oborů, zabývajících se blízkovýchodními studiemi a navrhovala jejich 

sjednocení v rámci společného pracoviště. Komise také přicházela s návrhem na 

vybudování překladatelského střediska, které by se soustředilo i na výuku základních 

orientálních jazyků (arabštiny, perštiny, čínštiny, korejštiny, vietnamštiny aj.). Návrhy 

a náměty komise pak prezidium akceptovalo a nechalo je na zmíněném červnovém 

zasedání odsouhlasit.
985

  

Na stejné schůzi také Ladislav Štoll přednesl návrh na zřízení oddělení sociálního 

průzkumu Filosofického ústavu při ČSAV, přičemž zpráva byla zpracována sociology 

Vladimírem Rumlem a Milošem Kalábem. V návrhu byl sociální průzkum označen za 

„jeden z účinných prostředků v boji proti dogmatismu a spekulativnosti ve 

společenských vědách“.
986

 Nové pracoviště mělo podle autorů zprávy vypracovat 

marxistickou koncepci, na jejímž základě by k provádění výzkumu docházelo. Nově 

vzniklé pracoviště mělo především reflektovat společenskou restrukturalizaci 

v poúnorovém období, a to i podle vzoru obdobných pracovišť v Sovětském svazu, 

Polsku a Německé demokratické republice. V předložené zprávě autoři kritizovali 

nedostatečnou teoretickou úroveň dosavadních výzkumů, kterým vyčítal i roztříštěnost 

metodických přístupů a nedostatek exaktnosti. Tato kritika však směřovala ke snaze 
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o užší spolupráci nového oddělení s Institutem společenských věd při KSČ 

a s Ústavem pro výuku a vědeckou práci kateder marxismu-leninismu. V dobách 

obnovování zájmu o sociologii, považovanou v padesátých letech za „buržoazní 

pavědu“, šlo o nové vystavění této disciplíny na marxistických základech, v návrhu se 

zprávy se objevila i výzva k vytvoření Sociologického časopisu, který byl posléze 

skutečně obnoven. Prezidium ČSAV pak vzalo na schůzi Štollův návrh na vědomí 

a odsouhlasilo vytvoření nového oddělení sociálního průzkumu, jemuž bylo zpočátku 

přiděleno pět pracovníků. 
987

 

Různorodost Štollových aktivit dokládá také skutečnost, že na témže zasedání 

předkládal zprávu k připravovaným oslavám pětisetletého výročí tzv. mírových návrhů 

Jiřího z Poděbrad, které měly garantovat zajištění míru mezi evropskými zeměmi, 

zároveň však byly zaměřeny proti turecké expanzi. Podílel se tak na přípravě kampaně, 

která měla v aktualizovaném duchu vykládat Jiřího úsilí jako snahu o zajištění 

„světového míru“, i historické konference, která se měla o rok později s tímto 

námětem odehrát. Jindy se Štoll zasazoval i o řešení technicko-provozních záležitostí. 

V dopise hlavnímu sekretáři ČSAV Jaroslavu Pluhařovi například žádal o urychlení 

výstavby areálů společenských věd (například Pedagogického ústavu, Filosofického 

ústavu a Ekonomického ústavu), jejichž technický a hygienický stav označoval za 

dezolátní a nebezpečný (psal například o velkém množství krys v Kabinetu Zdeňka 

Nejedlého) a vyzýval k zrychlení investiční výstavby, zajišťované Státní plánovací 

komisí.
988

 

Jakkoliv poklesl během šedesátých let Štollův vliv v rámci stranického aparátu, 

věnoval se politické činnosti jako člen ideologické komise ÚV KSČ, kde zasedal 

společně například s Pavlem Auerspergem, Jiřím Hendrychem, Vladimírem Kouckým, 

Jaroslavem Kladivou, ale například i s reformistou Čestmírem Císařem, nebo Pavlem 

Reimanem a Olegem Homolou. V roce 1965 se zde Štoll zapojil do diskusí 

o problematice současné mládeže, k čemuž jej předurčovalo předchozí několikaleté 

pedagogické působení i skutečnost, že generační střet zažíval v šedesátých letech na 

vlastní kůži.  

Zájem komise však upoutávala především dospívající mládež mezi patnácti a dvaceti 

lety. Komise nakonec například projednávala zprávu o problémech současné mládeže, 

vypracovanou na základě sociologických výzkumů, která však byla publikována pouze 

interně. Z průběhu jednání komise lze vysledovat Štollovy postoje k problematice 

mladé generace. Československá mládež byla v rámci zprávy charakterizována vcelku 

příznivě jako sociální skupina, podporující ve své většině socialistický systém, k jehož 
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fungování ovšem zaujímá v konkrétních případech kritické postoje. Za hlavní 

generační předěl byla považována nedostatečná zkušenost československé mládeže 

s kapitalistickým systémem, která měla vést k přijímání samozřejmosti materiálního 

zajištění a sociální politiky. Podstatnou se pak jevila především otázka profesního 

uplatnění mladých lidí a generační fluktuace, která mohla vyvolávat mezigenerační 

napětí. Pozornost však byla věnována také kulturnímu životu československé mládeže. 

V této záležitosti autoři zprávy konstatovali jako problém obecný odklon od zájmu o 

klasického a sovětského umění k západní kultuře i svádění „liberalistickými hesly“. Ve 

zprávě se zároveň konstatoval silný formativní vliv literatury na dospívající mládež, 

která není potlačena ani vlivem médií, televize a filmu, jejichž vliv však rozhodně 

nebyl podceňován. Z rozsáhlého dokumentu i některých jeho formulací je patrné, jak 

výrazně určoval atmosféru šedesátých let právě „boj“ o mladou generaci a zdůraznění 

ideologické práce stranických orgánů na tomto poli, především pak Československého 

svazu mládeže.
989

 

Při jednání ideologické komise Ladislav Štoll požadoval širší zasazení problematiky 

mládeže do obecnějšího historického rámce a zdůrazňoval nebezpečí „apolitičnosti“, 

kterou označoval za relikt maloburžoazní ideologie, kdy v ní viděl především 

nebezpečí pro dospívající mládež. Zdůraznil přitom i rozdíly mezi generací před a 

poúnorovou i na příkladu svých dvou synů, kdy se u mladšího (tehdy 

devatenáctiletého Vladimíra) podle něho objevují příznaky „skepse, různých otázek a 

diskuse“. Za její šiřitele pak přímo označil především redakční skupinu kolem časopisu 

Tvář, kterému přičítal významný podíl na formování duchovního života nejmladší, 

dospívající generace. Zatímco k předložené zprávě zaujímal Štoll spíše kritický postoj, 

opačnou pozici zastával v rámci ideologické komise Čestmír Císař. Ten zároveň 

požadoval místo srovnávací historické generační analýzy větší soustředění na soudobé 

problémy a za příčiny generačního napětí považoval spíše nespokojenost mladých lidí 

s konkrétní životní praxí, kdy hovořil především o nutnosti provázání vzdělávání 

s pracovním uplatněním. Štollovo stanovisko naopak podporoval Jiří Hendrych, nebo 

Jaroslav Kladiva, který se přimlouval za prohloubení historické nauky o dějinách 

třídních bojů. Velká část diskusí se pak týkala především činnosti mládežnických 

organizací a jejich směrování volnočasových aktivit. Právě z jednání o těchto 

záležitostech bylo možné pozorovat latentní napětí mezi konzervativní a reformní částí 

komise.
990

 

Politická situace se na konci šedesátých let začala vyhrocovat, což se projevilo 

především na IV. sjezdu Československých spisovatelů. Právě v této době se upevňuje 
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obraz Ladislava Štolla jako dogmatika, k čemuž se přičinilo jeho trvání na hlavních 

zásadách politicko-estetické koncepce, kterou prosazoval na počátku padesátých let. 

Generace, která v mládí podlehla stalinismu, tak v šedesátých letech obhajovala 

postoje zcela protikladné a Ladislav Štoll se pro ni stával i jistým negativním 

projekčním plátnem. Jeho proslulý referát je ostatně zmíněn ve známém, 

mnohovrstevnatém románu Žert od Milana Kundery. Ludvík Jahn se ve chvíli svého 

vyloučení z KSČ ocitá „mimo dějiny“ a právě v této situaci dokáže plně porozumět 

Halasovým existenciálním veršům (Vybavuje se mi jeden letní den. Dostal jsem tehdy 

vycházku dřív, než měla Lucie po práci, vzal jsem si tedy s sebou knížku. Usadil jsem 

se na zídku plotu a četl jsem si. Byl jsem na tom se čtením špatně, měl jsem málo času 

a špatné spojení se známými. Ale vzal jsem si sebou již jako rekrut do kufříku tři knížky 

veršíků, které jsem si stále četl a které mi přinášely útěchu, byly to básně Františka 

Halase. Ty knížky sehrály v mém životě zvláštní roli, zvláštní už proto, že nejsem 

čtenářem poezie a že to byly jediné knihy veršů, které jsem si zamiloval. Dostal jsem se 

k nim v době, kdy už jsem byl vyloučen ze strany, právě tehdy se stalo Halasovo jméno 

znovu proslulé tím, že vedoucí ideolog tehdejších let obvinil nedávno zemřelého 

básníka z morbidnosti, nevíry, existencialismu a ze všeho, co v této době mělo zvuk 

politického anathema (Kniha, v níž shrnul své názory na českou poezii a na Halase, 

vyšla tehdy v obrovském nákladu a probíralo ji povinně na svých schůzkách tisíce 

kroužků mládeže). Člověk hledá ve chvílích neštěstí útěchu v tom, že svůj smutek 

spojuje se smutkem jiných. I když je v tom cosi směšného, vyhledal jsem si Halasovy 

verše proto, že jsem se chtěl seznámit s někým, kdo byl také exkomunikován. Chtěl 

jsem poznat, zda se moje mentalita opravdu podobá mentalitě exkomunikovaného, 

a chtěl jsem zkusit, zda smutek, o němž mocný ideolog prohlašoval, že je chorobný 

a škodný, neposkytne mi třeba svým souzněním nějakou radost (protože radost jsem ve 

své situaci těžko mohl hledat v radosti). Vypůjčil jsem si před odchodem do Ostravy 

všechny tři knížky od bývalého spolužáka a uprosil ho nakonec, aby je už ode mě 

nechtěl zpátky. Ty verše mne pak provázely.)
991

 

V Kunderově románu se podle mého soudu objevují i další narážky na dobové diskuse 

a polemiky. Je to především patrné ve scéně setkání oportunisty Zemánka s Ludvíkem 

Jahnem během období uvolnění, kdy Zemánek hovoří o nejmladší generaci, 

nedotknuté zanícenými spory o interpretaci meziválečného období, ale i raných 

padesátých let („Jsou jiní. Naštěstí jsou jiní. Nezajímají je naše úspěchy, ani naše viny. 

Nevěřil bys, ale u přijímacích zkoušek na vysokou školu ti mladí už ani nevědí, co to 

byly procesy, Stalin je pro ně jen jméno, a Bucharin, Kameněv, Rajk už pro ně nejsou 

ani jména. Představ si, že většina z nich nevěděla, kdo byl Clementis. (…) Nesvědčí to 
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o jejich vzdělanosti. Ale je v tom pro ně vysvobození. Nepustili do svého vědomí náš 

svět. Odmítli ho se vším všudy.“)
992

. 

Kunderův román však vznikal v době, která těsně předcházela dalšímu výraznému 

zvratu. Štollova pozice se na konci šedesátých let silně otřásla a události Pražského 

jara vedly k jeho politickému pádu, ačkoliv jen po velmi krátkou dobu. 
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Epilogy moci 

 

Závěr šedesátých probíhal na kulturně-politickém poli v Československu se značnou 

dynamikou, v níž se zároveň odrážely převratné pokusy o kulturní a politickou 

proměnu, odehrávající se i na jiných místech světa. Spor, který se mezi představiteli 

stranického aparátu a výraznou částí reformních intelektuálů na konci šedesátých let 

vyhrotil, se již týkal otázky významných systémových změn, které měly vést k nové 

žádoucí formě socialismu. Hroty celého konfliktu významně obnažil průběh IV. sjezdu 

Svazu československých spisovatelů, mezi jehož stěžejní témata patřilo zhodnocení 

dosavadního kulturního vývoje a kritika cenzurní praxe, vztahu Československa 

k blízkovýchodnímu konfliktu i sovětské kulturní politiky, stejně jako požadavek 

zásadnější demokratizace veřejného života. Průběh těchto událostí znamenal pro 

Ladislava Štolla především postupující ztrátu vlivu. Zatímco na předcházejících 

spisovatelských sjezdech byla vedle jiných témat v centru pozornosti jeho koncepce 

literatury z počátku padesátých let, na IV. sjezdu se již námětem k diskusi nestala. 

Štollova mocenská pozice se v důsledku polednového vývoje roku 1968 výrazně 

otřásla. V březnu tohoto roku na plenárním zasedání Svazu československých 

spisovatelů přečetl spisovatel Milan Jariš dopis od Gustava Bareše, který někdejší 

vlivný aparátník předsednictvu zaslal. Bareš v něm psal o nutnosti znovu podrobit 

reflexi kulturní politiku první poloviny padesátých let, včetně „zářijového puče“ ve 

Svazu spisovatelů v roce 1951, sporů kolem tragické smrti Konstantina Biebla 

i celkové kulturní atmosféry tohoto období. Psal o nutnosti vyjasnění problémů 

poúnorové kulturní politiky, které mělo být součástí obrodného procesu. V dopise 

přitom uvedl, že mu nejde o to „sypat sůl do starých jizev, rozpoutávat rozepře 

a nevraživosti z rekriminací“.
993

 Psal přitom i o svém vlastním selhání v poúnorovém 

období a žádal o projednávání této záležitosti na ústředním stranickém výboru. 

Předsednictvo SČSS se pak jednomyslně rozhodlo svolat plenární schůzi, která by se 

těmito problémy zabývala. Horlivě se o to zasazoval především Jan Drda, který 

nešetřil kritikou především na tehdejší činnost ministra informací Václava 

Kopeckého.
994

  

Plenární schůze SČSS se uskutečnila o měsíc později v dubnu. Svazu se zde 

navrhovalo uskutečnit rozsáhlé reformní kroky. Zabývala se otázkou rehabilitace 

spisovatelů, odsouzených v procesech padesátých let, i aktuálním případem vězněného 

literáta Jana Beneše. Zaznívala přitom ostrá kritika i směrem dovnitř, k činnosti 
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spisovatelského svazu, a to například ze strany Josefa Hiršala, Kamila Bednáře nebo 

Václava Havla. Předsednictvo Svazu navíc ustavilo komisi pro přešetření stížností 

jeho členů, týkajících se křivd předcházející kulturní politiky.
995

 Za svou činnost 

v předcházejících letech se veřejné sebekritice podrobili někdejší dlouholetí svazoví 

funkcionáři Jan Drda a Jan Pilař. Pilař zároveň hájil své jednání jako důsledek nátlaku, 

který měl na něj Štoll vyvíjet. Toto jednání bylo na počátku normalizace 

interpretováno z oficiálních stranických kruhů jako příklad svévolnosti Svazu 

spisovatelů, jehož oficiálním periodikem se po zániku Literárních novin staly nově 

vzniknuvší Literární listy.
996

 Redakční rada tohoto časopisu přitom byla složena ze 

zástupců různých generací reformně orientovaných spisovatelů, jako byli František 

Hrubín, Milan Jungmann, Karel Kosík, Milan Kundera, Ivan Klíma nebo Bohumil 

Hrabal; zveřejňované texty vyzývaly k uskutečnění demokratizace veřejného života.  

Souběžně upadala i Štollova politická moc v rámci ČSAV a Ústavu pro českou 

literaturu. Právě na půdě Československé akademie věd docházelo v průběhu jara 1968 

k podobně dynamickému pohybu jako v celé společnosti. Již na březnovém zasedání 

prezidia ČSAV bylo patrné, že instituce hodlá realizovat reformní podněty, když 

prezidium přijalo návrh opatření, směřujících k nápravě křivd předchozího období, 

které se týkalo především filosofa Ivana Svitáka, předčasně penzionového 

z politických důvodů. Pod vedením Františka Šorma se prezidium přiklonilo 

k reformnímu proudu. Ladislav Štoll se pak již březnového zasedání prezidia 

neúčastnil.
997

 O měsíc později, 8. dubna, se konala mimořádná schůze prezidia. Na ní 

deklaroval Šorm jednoznačnou podporu reformnímu Akčnímu programu a Ladislav 

Štoll rezignoval na své funkce ve vedení Ústavu pro českou literaturu i na pozici člena 

prezidia. Spolu s ním rezignoval i historik Václav Král, pokládaný za představitele 

konzervativního stranického křídla. Stávající prezidium pak oběma odstupujícím 

vyjádřilo formální poděkování. Na Štollem uvolněnou pozici v čele Ústavu pro českou 

literaturu pak byl zvolen právě jeho názorový oponent a strukturalistický teoretik Felix 

Vodička. 
998

  

Období „Pražského jara“ tak pro Štolla znamenalo především výrazný mocenský pád, 

který završoval předcházející období literárně-politických polemik. V této době se 

Ladislav Štoll ocitnul také v centru pozornosti rehabilitační komise, která se zabývala 

perzekucemi v kulturní politice v období padesátých let. Musel se přitom zodpovídat 

především ze své činnosti v období kampaní proti revizionismu na sklonku padesátých 

let. Po svém profesním pádu, kdy prožíval okamžiky hluboké životní krize, získal 
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v Ústavu pro českou literaturu postavení archiváře.
999

 V osobní korespondenci 

vyjadřoval své znepokojení z celé situace, zároveň však psal i sebekriticky 

o „deformacích“, které vedly k rozkolu uvnitř společnosti, včetně generačního 

neporozumění.
1000

 

Po okupaci Československa v dramatickém rozhraní let 1968-69 odcestoval Štoll na 

pozvání Sovětské akademie věd do SSSR, kde přečkával napjaté období mocenského 

zvratu.
1001

 Lze proto snad předpokládat, že se u něj jednalo o jistou vyčkávací strategii 

v posrpnovém období, kdy spolu do dubna 1969 soupeřily různé mocensko-stranické 

skupiny.
1002

 Jak ukázal Petr Andreas, prozkoumat Štollův postoj k invazi vojsk 

Varšavské smlouvy je značně obtížné
1003

 a lze tak tedy jistěji konstatovat, že spíše 

schvaloval posrpnovou „konsolidaci“ a k samotné okupaci se nevyjadřoval. Velkou 

roli v tom hrála i značná politická opatrnost, která byla jedním ze Štollových osobních 

rysů. Za nejschůdnější řešení napjaté situace tak zřejmě považoval přidržení se 

husákovské linie,
1004

 která mohla být chápána jako střední cesta mezi 

progresivistickými komunisty a konzervativní stranickou frakcí. V období rané 

normalizace získal Ladislav Štoll nové pracovní místo v Československo-sovětském 

institutu, kde se podílel na jeho „konsolidaci“ a setrvával v něm až do roku 1972.
1005

 

Na pole kulturní politiky se Štoll vrátil až na počátku sedmdesátých let, v období 

počínající normalizace. V jejích počátcích v roce 1970 obnovil svou publicistickou 

činnost na stránkách Tvorby a Rudého práva. V článcích se vracel k polemikám ze 

šedesátých let o kritériích „progresivního umění“,
1006

 nebo se znovu zabýval 

problematikou metodologie literární vědy. V recenzi na novou knihu sovětského 

literárního teoretika Alexeje S. Bušmina se pak znovu postavil proti formalistickým 

a strukturalistickým východiskům literární vědy.
1007

 V březnu 1970 pak na stránkách 

Rudého práva spolupodepsal manifest Leninismus je naše cesta, v němž bylo 

deklarováno obnovení tohoto proudu po „revizionistické“ etapě šedesátých let, která 

měla být ozvěnou slepé větve tradice bernsteinovského socialismu.
1008
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Během roku 1972 se Štollovi podařilo dosáhnout oficiální podpory ze strany Svazu 

spisovatelů a znovuzískat ztracené mocenské postavení. Ten byl ustaven pod vedením 

Josefa Kainara po zrušení předcházejícího SČSS na dobříšském sjezdu roku 1972. 

Závěrečnou zprávu z jednání, která se opírala o Poučení z krizového vývoje, zde 

přednesl spisovatel Jan Kozák. Podle ní ležely kořeny revizionismu už v jednání 

II. sjezdu Svazu československých spisovatelů, kdy byl Ladislav Štoll označen vedle 

Antonína Zápotockého, Jiřího Taufera a Vítězslava Nezvala za jednoho z představitelů 

veřejného života, kteří se postavili proti „revizionistickým a liberalistickým projevům a 

náladám“. Za revizionistické akty pak byla označena liblická kafkovská konference, 

III. a IV. sjezd spisovatelského svazu i činnost jeho vedení a jeho vliv na podobu 

polemik v literárních časopisech.
1009

 Posrpnové změny tak vedly k odchodu části 

literární obce do emigrace a novému vytyčení kulturní politiky v duchu 

normalizačních změn. V roce 1972 byl Štoll po odchodu literárního teoretika 

Vladimíra Bretta (který měl v prvních letech normalizace na starosti kádrovou 

reorganizaci a prověrkovou činnost
1010

) jmenován ředitelem nově vzniklého Ústavu 

pro českou a světovou literaturu. Návrat do této funkce však bylo možné chápat 

především coby satisfakci za předcházející období, kdy byl Štoll z kulturního života 

odstaven.  

U příležitosti stoletého jubilea narození S. K. Neumanna v roce 1975 připravil 

stárnoucí Štoll monografii Básník a naděje.
1011

 Kromě pocty vyzdvihovanému poetovi 

se v ní Štoll především vracel ke svému referátu i knize o Třiceti letech bojů… po více 

než dvaceti letech od jejího vzniku. Touto prací Štoll zamýšlel vyjádřit své definitivní 

postoje k tématům, o které se v předcházejících letech vedly vášnivé polemiky. V ní se 

pokusil nejen o konečné zhodnocení Neumannova a Wolkerova odkazu, ale znovu se 

vrátil i k tématu recepce Halasova díla. Jádrem monografie je v zásadě nepozměněný 

koncept z Třiceti let bojů… Štoll svou práci sice strukturoval chronologicky odlišně od 

svého někdejšího referátu, v mnoha směrech však kromě totožných esteticko-

politických soudů zůstávají podobné i formulace a jednotlivé věty z jeho známého 

referátu. Přesto však lze v knize najít několik pozoruhodných modifikací, které jsou 

především odrazem někdejších bouřlivých diskusí. 

Oproti své původní koncepci Štoll v této práci hlouběji rozpracoval své pojetí 

literárně-kulturního kontextu a dějinného ovzduší, které mělo zásadní vliv na vytváření 
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Neumannovy poetiky ve válečném a poválečném období. Zdůraznil ohlas válečných 

zážitků a jejich reflexi jako jeden ze základních podnětů k Neumannovu přerodu 

v socialistického básníka i jeho spřízněnost s hnutím Clarté, sdružujícím francouzské 

levicové intelektuály, a přátelské vztahy s Henrim Barbussem. Rozpracoval přitom 

dichotomii mezi postojem S. K. Neumanna a Karla Čapka k válečným událostem. 

Čapek se v ní jeví jako Neumannův antipod, který na rozdíl od jeho revolučního 

zaujetí zůstal vězet v pasti filosofického relativismu a obecné víry v liberální 

demokracii, která však neprošla mnichovanskou zkouškou.  

Jistých změn se však dostalo především Štollovu pojetí Halasovy tvorby, kterou však 

stále stavěl do protikladu k ústřední linii neumannovsko-wolkerovské. Svůj postoj 

k Halasovu dílu ale Ladislav Štoll hlouběji propracoval. Z předchozího pojetí Štollovi 

zůstaly zásadní výtky vůči Halasovi jako údajnému organizátorovi „antiwolkerovské 

kampaně“ a básníkovi subjektivistických, individualistických chmur, který se měl ve 

třicátých letech přiklánět ke katolicky orientovaným básníkům a intelektuálům. Štoll 

však poněkud revidoval příkrost své někdejší protihalasovské polemiky. Proti svému 

někdejšímu stanovisku chápal nyní Halase především jako vnitřně složitou, 

rozpolcenou osobnost, jako básníka bojujícího o své revoluční přesvědčení a víru 

v socialismus. Halase tak v této knize označil Štoll za přívržence socialismu, trpícího 

však „ideologickou nevyzbrojeností“ a pokušeními skepticismu. V monografii se 

zabýval také aférou kolem tzv. Halasovy závěti i výborem z básníkova díla, 

sestaveným v roce 1960. Způsob sestavení výboru z tohoto díla měl podle Štolla 

nahrávat „katolické“ interpretaci Halasova díla, jako vývoje od proletářského 

internacionalismu k náboženskému nazírání na základní otázky lidské existence, od 

Neumannova vlivu k přátelství s okruhem katolických literátů, shromážděných okolo 

nakladatele Bedřicha Fučíka.
1012

 Štoll však právě proti tomuto výkladu postavil obraz 

Františka Halase jako pochybujícího a zkoušeného bojovníka na socialistické frontě. 

Oproti tomu výtky, které kdysi Štoll adresoval Kamilu Bednářovi a skupině okolo 

Kritického měsíčníku, zůstávaly neměnné, stejně jako Štollův postoj vůči Teigemu 

a surrealismu.  

Výmluvné jsou ostatně i lektorské posudky před vydáním této knihy, které vydali 

Štěpán Vlašín a Milan Blahynka. Blahynka ocenil Štollovu novou koncepci jako 

promyšlenější zhodnocení Halasovy tvorby a zasazení Neumannovy tvorby do 

evropského literárního kontextu chápal jako reakci na diskusi o „světovosti“ české 

poezie v šedesátých letech
1013

. Štěpán Vlašín zase doporučoval Štollovi vyškrtnout 

některé pasáže o Karlu Teigeovi, které měly avantgardního teoretika příliš 

„démonizovat“ a pokoušel se autora přimět i ke vstřícnějšímu hodnocení Horovy 
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tvorby, nebo méně příkrému hodnocení wolkerovských diskusí. Některé Štollovy 

formulace stran úlohy surrealistů jako trockistické kliky byly podle Vlašína ještě 

ozvěnou vyostřené atmosféry počátku padesátých let a tehdejšího „honu na 

špiony“.
1014

 

 

Na zajímavý aspekt proměny Štollova hodnocení Halasovy tvorby upozornil ve své 

monografii o literární kritice normalizačního období Petr Andreas. Ten dokonce tuto 

názorovou modifikaci vnímá jako jistou formu Štollovy sebekritiky.
1015

 Zůstává 

přitom otázkou, do jaké míry byla Štollova reinterpretace Halasova díla dána posuny 

v jeho osobní perspektivě. Štoll tu mohl v zásadě navazovat spíše na své vystoupení 

z II. sjezdu spisovatelů, kde již obrousil hrany své předcházející kritiky a v obecné 

rovině přijal i spoluúčast na stalinistických „deformacích“. Na příkladu přijetí Štollovy 

práce se však Andreas pokusil ukázat jistý argumentační rozptyl normalizační literární 

kritiky, a to především v recenzi Jaromíra Dvořáka a v eseji kunsthistorika Sávy 

Šabouka.
1016

 Dvořák Štollovu práci na stránkách Literárního měsíčníku ocenil, 

zdůraznil pak především Štollovo filosofické zakotvení v Leninově pojetí 

materialismu, z jehož perspektivy přistupuje k Halasově tvorbě a které je naopak 

bariérou proti „fideismu“ jako víře nekritického ducha. V tomto Dvořákově postoji se 

zajisté ozývala apologie Štollovy tvorby před kritikou z doby po „odhalení“ kultu 

osobnosti.
1017

 Podstatně vyhrocenější byla ovšem kritika Štollovy koncepce ze 

Šaboukovy strany.
1018

 Již Petr Andreas si přitom povšimnul, že ke kritice Štollova 

konceptu, který nezůstával v základních obrysech od doby padesátých let příliš 

pozměněn, použil Šabouk argumentaci, odvozenou z nové Štollovy monografie.
1019

 

Šabouk ve svém článku, který zároveň reagoval na Tauferův portrét Františka Halase 

v memoárech Strana, lidé, pokolení,
1020

 opíral své postoje o Štollovo částečné 

přehodnocení Halasova díla, především o jeho vřazení básníka do linie socialistické 

poezie, po boku Jiřího Wolkra a dalších autorů. Šabouk pak svůj text rozvinul jako 

polemiku s názory redaktora Nové mysli Vladimíra Dostála, který patřil mezi Štollovy 

spřízněnce. V jeho polemice se přitom ozývaly i rysy někdejší kritiky referátu 

Ladislava Štolla. Šabouk polemizoval s protiklady mezi Neumannovou a Halasovou 

tvorbu a pokusil se naopak o rozsáhlou rehabilitaci Halasovy básně Staré ženy. 

Zaštiťoval se přitom její kladnou recepcí ze strany F. X. Šaldy i autoritou 
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marxistických kritiků Bedřicha Václavka a Kurta Konrada. Halasovu sbírku, 

označovanou Štollem za prototyp dekadentní tvorby, popsal jako dílo s hlubokým 

sociálním laděním. Údajná Halasova morbidita a popisy fyziologické zchátralosti 

starých žen pak interpretoval jako výraz sociálního útisku a bídy, které byly „staré 

ženy“ vystaveny během svého života.  

Polemiky s Šaboukem, odrážející vzájemně napjaté vztahy, se vyostřily v druhé 

polovině sedmdesátých let. Štoll na Šaboukovu kritiku reagoval v rozsáhlém příspěvku 

K osudům básnických odkazů, zveřejněném na stránkách Tvorby.
1021

  Polemicky se v 

něm vyrovnává s Šaboukovou apologií Halasovy tvorby rozborem jeho Starých žen, 

postavených do kontrastu k Neumannově poezii a jeho Starým dělníkům. V této 

polemice se Štoll v zásadě přidržoval svého revidovaného pojetí Halasova díla ze své 

poslední monografie. Hlavní rozdíl mezi Neumannovu a Halasovou poezií tak podle 

něj nevyplýval zv odlišnosti ideologického přístupu ke skutečnosti, nýbrž spíše 

z osobnostních rozdílů mezi oběma básníky. Stejně tak zdůraznil přináležitost Halase 

k linii socialistických básníků, ačkoliv měl podle něho zároveň díky své rozpolcenosti 

nakročeno k melantrišskému okruhu. Šaboukovu kritiku Štoll označil za teoreticky 

nefundovanou, jeho pojetí Halasova vztahu k Neumannovi a dalším intelektuálům 

z okruhu komunistické levice chápal jako retušování dobových rozporů. Šabouka 

obvinil i ze značného nedostatku historického vhledu, vytýkal mu obhajobu Halasova 

jednání z doby sporů o Wolkera a o jeho stati psal jako o „snůšce, o tříšti 

apodiktických teoretických tvrzení, která nevzešla z analýzy, nýbrž ze základního 

pocitu mentálního spříznění s životním pocitem Halasovým“.
1022

 Bylo zřejmé, že 

osobní antipatie v těchto polemikách naplno vyvřely.  

Jaroslava Heřtová sice ve své štollovské biografii Šabouka přímo nejmenuje, označuje 

jej však za jednoho ze Štollových zlovolných nepřátel.
1023

 Proti Šaboukově kritice se 

výrazně ohradil také Jiří Taufer. Ten na stránkách Tvorby poukázal na Šaboukovu 

polemiku jako na nečistou hru, v níž autor záměrně neadresným způsobem napadl 

samotné základy Štollova konceptu („Nenajdeme kupodivu nikde jméno Štollovo. 

Nenajdeme je, ač skoro z každé řádky Šaboukovy práce vyciťujeme, že tu jde 

především o polemiku proti syntetickému výkladu Halasovy básnické osobnosti, jak ji 

podal právě Štoll ve své knize Třicet let bojů za českou socialistickou poezii.“
1024

). 

Podobně jako Štoll obvinil Šabouka z nedostatku odborné erudice a podrobil obecnou 

formou Halasovo dílo estetickému rozboru, v němž se opakovaly některé staré výtky 

na adresu Halasova „abstraktivismu“ v básnické tvorbě, inspirovaného barokní poezií. 
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Taufer však považoval za nešťastnou i určitou změnu formulací ve Štollově práci, 

která podle něho vedla k oslabení argumentačního náboje při posuzování Halasovy 

tvorby. Oproti Štollovi také vyzvedl Halasovu sbírku Torzo naděje, kterou pokládal za 

vrchol básníkova díla. Příčina ostrých diskusí mezi Šaboukem na straně jedné a 

Tauferem a Štollem přitom zřejmě ležela i v mocenské rivalitě mezi Štollovým 

Ústavem pro českou a světovou literaturu a Ústavem teorie a dějin umění, v jehož čele 

stál právě Šabouk. Podle tehdejšího pracovníka Ústavu pro českou a světovou 

literaturu, historika Petra Čorneje probíhal konflikt mezi Šaboukem a Štollem často 

v latentní podobě a formou nejrůznějších provokací. Pod záštitou Ústavu pro teorii a 

dějiny umění se tak prý například konaly debaty, na nichž se o uměleckých a 

literárních otázkách pod oficiální rouškou marxistické kritiky diskutovalo ze 

strukturalistických pozic a kde vystupoval například Vladimír Macura, Alex 

Koenigsmark nebo Miloš Jiránek. Petr Čornej však zároveň vyjádřil pochybnosti o 

autorství Šaboukových textů, které byly podle něho vytvářeny spíše Šaboukovými 

spolupracovníky. Zmínil se i o možném podílu Šaboukova zaměstnance, rusisty 

Zdeňka Mathausera, na „antištollovských“ textech. Tato možnost vyznívá 

pravděpodobně i u vědomí skutečnosti, že Zdeněk Mathauser zřejmě přišel o své 

zaměstnání v období „konsolidace“ v Československo-sovětském institutu na popud 

Ladislava Štolla.
1025

 

Štollovu koncepci byla naproti tomu vyzdvhli ti literární kritici, kteří se 

v sedmdesátých letech stali jeho spolupracovníky. O Štollovu práci Básník a naděje se 

výrazně opírá především monografie literárního teoretika a zaměstnance Ústavu pro 

českou a světovou literaturu Milana Blahynky Pozemská poezie.
1026

 Blahynka se v ní 

přihlásil ke Štollovu konceptu rozdělení poezie na materialistickou (kterou nazýval 

pozemskou) a spiritualistickou a zároveň tuto více než dvacet let starou koncepci 

zaktualizoval. Ve své monografii tak v zásadě obhajoval Štollovu koncepci ve vztahu 

k předešlému období bouřlivých polemik šedesátých let. Za vzory pozemské poezie 

označil Stanislava K. Neumanna, Jiřího Wolkera, Vítězslava Nezvala a Konstantina 

Biebla, jako jejich pokračovatele vnímal například Ivana Skálu, Miroslava Floriana 

nebo částečně i tvorbu Josefa Kainara. Blahynka se v textu přitom několikrát vracel 

k rozporným mezníkům poúnorového literárního vývoje, především k tématu 

hodnocení Bieblovy a Nezvalovy poválečné tvorby, včetně sbírky Veliký orloj, nebo 

k zmíněným diskusím šedesátých let, v nichž byla Štollova koncepce předmětem 

kritiky. U Nezvala zdůraznil Blahynka „smyslovost“ a „materialismus“ jeho tvorby, na 

rozdíl od Štolla přitom pozitivně oceňoval i Nezvalův přínos pro meziválečnou 
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avantgardu. Jeho pojetí bylo odlišné i ve zvýraznění rozporů mezi poválečnou 

existencialistickou tvorbou (teoreticky zaštítěnou Jindřichem Chalupeckým) a autory 

starší generace meziválečné avantgardy. Především pak obhajoval Nezvalovu 

angažovanou tvorbu i Veliký orloj, který stál u počátku tzv. pamfletové aféry (viz 

kapitola Přítel, který porozumí). Podobně ve Štollově duchu vyzdvihl i poválečné dílo 

Františka Hrubína, včetně jeho Jobovy noci, která měla být pro básníka přechodem 

k materialistickému nazírání na svět. Blahynkova práce však měla představovat 

především jisté resumé za zpochybněním Štollova konceptu v předcházející dekádě. 

Zaměřil se především na polemiky vyvolané Jiřím Grušou, které podle něho vedly ke 

snaze znehodnotit odkaz „pozemské“ poezie Nezvalovy, Wolkerovy a Bieblovy. 

V sedmdesátých letech tedy došlo k jisté renesanci Štollova konceptu, která především 

souvisela s kritikovým návratem k někdejšímu mocenskému postavení. Roku 1974 

vychází Štollovi soubor medailonů Socialismus a osobnosti, který má představit 

pokrokové postavy socialistické kultury.
1027

 Jednalo se o soubory textů, převzatých 

z někdejších Štollových publicistických textů, nebo veřejných projevů, kterým se 

dostalo i jisté aktualizace. Objevily se v ní například profily Zdeňka Nejedlého, Julia 

Fučíka, Vítězslava Nezvala, Bedřicha Václavka, Kurta Konrada či Jarmily Glazarové, 

stejně jako ze zahraničních autorů Maxima Gorkého a Thomase Manna. Nejobsáhlejší 

části byly věnovány právě Nejedlému a Fučíkovi. U obou těchto intelektuálů 

vyzdvihoval Štoll kromě jejich ideového zakotvení také návaznost na české 

obrozenecké tradice. V případě Fučíkově ale byl například zamlčen jeho negativní 

vztah k Jiráskově tvorbě. 

V této době se Štoll vracel ke svým životním tématům a v roce 1977 vydal monografii 

Občan F. X. Šalda, v níž se pokoušel o jistou rehabilitaci osobnosti, která mu kdysi ve 

dvacátých a třicátých letech imponovala (viz kapitola Předválečný svět Ladislava 

Štolla). Když se v roce 1977 dožíval pětasedmdesátých narozenin, bylo mu věnováno 

jedno z čísel časopisu Česká literatura, uvozeného blahopřáním redakce časopisu. 

Milan Blahynka v něm rekapituloval a bilancoval Štollovu dosavadní veřejnou dráhu, 

především s ohledem na jeho působení ve třicátých letech.
1028

 Pro meziválečné období 

si všímal především Šaldova vlivu na Štollovo myšlení, který měl podle Blahynky 

spočívat především v důrazu na osobnost tvůrce literárního díla a jeho společenské 

postoje. Tyto momenty lze také v Blahynkově textu vnímat jako pandán k Štollovým 

pokusům o rehabilitaci Šaldova odkazu. O Štollově kritické metodě psal Blahynka 

jako o „psychologii společenského člověka“, kdy se kritik pokouší zachytit 

v individuální tvorbě odraz vnějších společenských a ekonomických determinant. 

Právě tento přístup měl podle Blahynky umožnit Štollovi provést důslednou analýzu 

                                                           
1027

 Ladislav ŠTOLL, Socialismus a osobnosti, Praha, 1974. 
1028

 Milan BLAHYNKA, Ladislavu Štollovi k pětasedmdesátinám, Česká literatura, 1977, č. 4, s. 287-298. 



293 

 

surrealismu z perspektivy marxistického materialismu již ve třicátých letech a umožnit 

tak i kritický pohled na díla levicových autorů, jakými byli Vančura nebo Nezval. 

Poukazoval především na kontinuitu Štollových postojů od klíčových polemik 

československé marxistické levice od třicátých let, včetně jeho postojů v tzv. 

generační diskusi, kde se vymezil vůči Štyrského nadpolitickému chápání umění (viz 

kapitola Prubířské kameny třicátých let). Stejně tak ocenil Štollovy polemiky 

z šedesátých let se strukturalistickými teoretiky, kteří podle něho utvrzovali „iluze 

o bezvýznamnosti básnické a tvůrčí účasti ve společenských zápasech a prohlubovali 

onu krizi, v níž se ocitá tvůrce ve společnosti“.
1029

 Podobně pak v duchu Štollovy 

koncepce vyzníval rozbor S. K. Neumannovy poezie z pera brněnského zaměstnance 

Ústavu pro českou a světovou literaturu, Štollova osobního přítele Štěpána Vlašína, 

který znovu pojednával o protikladu Halasovy a Neumannovy a sbírka Staré ženy se 

v nich opět stávala symbolem nihilismu.
1030

 Podobně jako Blahynka pak Štollovu 

celoživotní práci ocenila historička Alena Hájková, která rovněž připomněla jeho 

meziválečné texty a označila jej za „mistra rytířské polemiky“.
1031

 

Ladislav Štoll se v sedmdesátých letech stával jistým doyenem oficiální literární 

kritiky. Jeho dílo již začínalo být hodnoceno ve svém celku, jako kontinuum od 

třicátých let. Pro Štolla tak musela tato pozice znamenat po předcházejících letech 

značné zadostučinění. Na rozdíl od dobového oportunismu však lze Štollovu věrnost 

vnímat jako autentickou a v sedmdesátých letech mu dějinná dialektika měla zřejmě 

dávat za pravdu. Dostalo se mu přitom i rehabilitace v rámci Československé 

akademie věd. V roce 1971 se výrazně podílel na propagační kampani a oslavách 

stoletého výročí narození Heinricha Manna, kterého oficiální literární kritika 

představovala coby pokrokového spisovatele. V rámci této kampaně byly na Mannovu 

počest vydány pamětní poštovní známky s jeho portrétem a v Památníku národního 

písemnictví byla uspřádána výstava o jeho životě. Ladislav Štoll přitom zastupoval 

ČSAV v rámci přípravného výboru, který byl pro oslavy Mannova jubilea vytvořen. A 

kde zasedali i vysocí představitelé Ministerstva kultury, stranických orgánů i dalších 

kulturních institucí. Ladislav Štoll se pak zúčastnil i Mannových oslav v Německé 

demokratické republice, které probíhaly pod patronací Waltera Ulbrichta.
1032

 

3. května 1972 pak prezidium ČSAV projednávalo a rekapitulovalo ožehavé téma 

hodnocení dosavadního postupu vůči „revizionistickým“ a „antikomunistickým“ 

tendencím z období šedesátých let i tehdejšího pronikání „buržoazní ideologie“ do 

vědy a výzkumu. Ve zprávě se konstatovalo, že v Ústavu pro českou literaturu 
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docházelo od druhé poloviny šedesátých let k výraznému posílení a pronikání 

strukturalistických tendencí i fenomenologické filosofie, mezi znaky revizionismu 

byla započítána i snaha o navázání kontaktů se západní literární vědou. Prezidium 

naopak vyzvedlo Štollovu obranu proti těmto trendům, především pak jeho publikaci 

O tvar a strukturu slovesného díla, ve které s nimi polemizoval, stejně jako jeho další 

příspěvky v diskusích z tohoto období.
1033

 

17. května 1972 pak prezidium pokračovalo v jednáních o „deformacích“ předešlého 

období. Ladislav Štoll byl na něm spolu se Zdeňkem Nejedlým, Felixem Olivou 

a Otakarem Chlupem označen za jednoho ze zkušených a ideologicky připravených 

vědeckých pracovníků, kteří se však po válečné decimaci velké části stranické členské 

základny museli potýkat s nevyzrálostí části mladší generace, podléhající jak vlivů 

západních směrů, tak reliktům domácí „maloburžoazní ideologie“ masarykismu 

a sociáldemokratismu. V usneseních prezidia se přímo psalo o vulgárních 

a nesnášenlivých reakcích této části literární obce na Štollovu práci o strukturalismu, 

Felix Vodička a Jiří Brabec byli označováni za „pravicové síly v uměnovědě“.
1034

 

Prezidium se také rozhodlo udělit Ladislavu Štollovi při příležitosti sedmdesátin zlatou 

čestnou plaketu ČSAV. V kontextu zhodnocení předchozího vývoje se tak jednalo 

o oficiální rehabilitaci a vyzdvižení Štollovy činnosti jako vědeckého akademika. 

O rok později se již Štoll na základě prosincového usnesení prezidia z roku 1972 

podílel například na přípravě celostátního semináře z oblasti věd a umění, pořádaného 

oddělením školství a vědy ÚV KSČ a prezidiem ČSAV.
1035

 

Ve funkci ředitele Ústavu pro českou a světovou literaturu setrvával Štoll i v období 

své nemoci na přelomu sedmdesátých a osmdesátých let. V osobním rozhovoru 

vzpomínal na Štollovu pozdní kariéru historik Petr Čornej, který v roce 1974 na toto 

pracoviště nastoupil jako vědecký pracovník.
1036

 Z jeho vyprávění vychází obraz 

Ladislava Štolla jako unaveného muže, který do praktického řízení Ústavu pro českou 

a světovou literaturu příliš nezasahoval a na pracovní schůze často ani nedocházel. 

Během schůzí se podle něho objevovaly již i příznaky senility.  Jak Čornej dále 

vzpomíná, s mladou generací, která v Ústavu pracovala, nebyl Ladislav Štoll osobně 

příliš seznámen. Podle Čorneje se Štoll také spíše obával různých potíží a problémů, 

do kterých se jeho zaměstnanci mohli dostávat a ve své pozici vystupoval opatrnickým 

a umírněným způsobem. Jedním z těchto případů byla účast literárního teoretika 

Přemysla Blažíčka na tryzně za Jana Patočku v roce 1977. Posléze mělo přijít na Ústav 

hlášení z Ministerstva vnitra a Ladislav Štoll musel jako Blažíčkův nadřízený celou 
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situaci řešit. Štoll vnímal záležitost jako mimořádně nepříjemnou a snažil se přemluvit 

Blažíčka k provedení veřejné sebekritiky, kterou se celá záležitost nakonec urovnala.  

Více než sedmdesátiletý Štoll se prý raději stále častěji vracel k meziválečnému 

období, jeho polemikám a diskusím. Cenil si i nově vydávané edice Avantgarda známá 

a neznámá, která zaznamenávala průběh generačních diskusí kulturní levice 

v meziválečné době. Mnohé hrany z předcházejících let se také již otupily; Ladislav 

Štoll tak dobře vycházel nejen se svými starými spolubojovníky Václavem Pekárkem a 

Jiřím Taufrem, ale i s Ivanem Skálou, který kdysi stál na protilehlých pozicích. Po 

předcházející dekádě zůstala v Ladislavu Štollovi naopak silná osobní antipatie vůči 

Felixu Vodičkovi, jehož parte bylo prý z chodeb Ústavu pro českou a světovou 

literaturu staženo krátce po jeho vyvěšení. 
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Druhý život Ladislava Štolla 

 

Životní cesta Ladislava Štolla se uzavřela 6. ledna 1981. Tehdy zemřel během 

hospitalizace na Homolce na kombinaci zhoubné anémie a žloutenky.
1037

 Urna 

zemřelého byla uložena v prostorách vítkovského Národního památníku. Mělo se tak 

stát i navzdory přání, které Ladislav Štoll vyjádřil ve své závěti, kde jako místo 

posledního odpočinku preferoval maloskalský hřbitov.
1038

 Následující den po jeho 

smrti vyšel na stránkách Rudého práva nekrolog, připomínající Štollovu životní dráhu. 

Konvenční text přibližoval Štolla jako Nejedlého a Neumannova žáka, výrazně se 

podílejícího na formování „pokrokové“ kultury. Za jeho zásluhu bylo označováno 

spojování vlastenectví s proletářským internacionalismem a z jeho prácebyla 

rovnoměrně vyzdvižena především péče o Fučíkův odkaz, literárněkritické dílo i jeho 

akademická činnost.
1039

 

 V témže čísle na něj pateticky zavzpomínal i novinář Vladimír Gerloch, který jej 

označil za člověka hlubokých filosofických, historických a politických vědomostí i 

jako Fučíkova nejbližšího přítele, který stál u obnovení Rudého práva na konci druhé 

světové války.
1040

 Miroslav Florian pak věnoval Štollovi na stránkách Rudého práva 

vzpomínkovou báseň Smuteční hudba pro Ladislava Štolla, v níž jeho život a odkaz 

lapidárně zhodnotil: „Kdypak to bylo? Pozdě k jeseni potkal jsem v sadech pod 

Letenskou plání pilota, který nešel na přistání, i když mu javor dával znamení. / A 

rektor vysokého učení v zimníčku, jenž měl barvu podvečera, stiskl mi ruku. Kdy to 

bylo? Včera! Ten úder hran je nedopatření / a básník, který stokrát zvedl hlas nejen za 

sebe, ale i za Fučíka, zamžený, křehký hlas a srdce bojovníka / dál vede svojí při … 

Proč začal padat sníh? Praho, dnes váhavě a tiše přejelas mu chvějivými prsty po 

očích.“
1041

 

K jeho poctě a uctění památky se u příležitosti Štollových nedožitých osmdesátin 

uskutečnila konference s názvem Osobnost a dílo akademika Ladislava Štolla ve 

spolupráci Ústavu pro českou a světovou literaturu a Literárnovedného ústavu 

Slovenské akademie ved, které se zúčastnili i delegáti z Bulharska, Německé 

demokratické republiky, Polska i Sovětského svazu.
1042

 Průběh konference se nesl 
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v duchu glorifikace Štollovy osobnosti, kdy byla zdůrazňována především kontinuita 

jeho literárněvědné činnosti. V jednotlivých referátech však byly zmiňovány méně 

známé aspekty Štollova díla. Miloš Tomčík například připomínal jeho úvahy 

o ekonomické problematice a označil jej za všestranného myslitele, orientovaného 

i ve spletitých národohospodářských otázkách. Ten zároveň vyzvedl Štollovu 

vysokoškolskou přednáškovou činnost, včetně jeho zájmu o renesanční filosofii, ale 

i o obecné problémy evropské kultury.
1043

 Literární historik Jaromír Dvořák vyzvedl 

Štollův vztah k české obrozenecké literární tradici i kultuře 19. století a viděl v něm 

především pokračovatele Nejedlého konceptu. Zároveň byl v jeho pojetí Ladislav Štoll 

jednou z hlavních osobností, organizujících na konci třicátých let jednotnou 

antifašistickou frontu a připomínal i jeho tehdejší polemiky s Emanuelem Moravcem. 

Štoll se mu stal jedním z příkladů komunistického politika a teoretika, v jehož díle se 

podařilo skloubit socialismus s národními tradicemi.
1044

 František Kutta vyzdvihoval 

Ladislava Štolla jako vynikajícího přednášejícího
1045

, Václav Vaněček zase jeho podíl 

na vybudování ČSAV.
1046

 Bulharský akademik Todor Pavlov připomínal Štollův 

článek u příležitosti narozenin prezidenta Živkova a zdůrazňoval jeho odkazy na 

slovanskou vzájemnost.
1047

 Bohemistka Světlana Šerlaimová zase popisovala Štollovu 

hlavní roli především ve vytváření marxistické metodologie v oblasti estetiky a jako 

záslužnou práci připomínala jeho zpochybnění strukturalistických koncepcí 

v šedesátých letech.
1048

 V podobném duchu se nesl i příspěvek Štěpána Vlašína, podle 

něhož Štoll dokázal zúčtovat s dědictvím ruského formalismu i strukturalismu, kdy 

měl prokázat, že ten „nedokázal překonat svá idealistická stanoviska a že v řadě 

otázek zůstal s marxismem v zásadním rozporu (izolace umění od společenské 

problematiky, nepřekonaná přes dílčí pokusy, popření významu tvůrčí osobnosti, 

nedostatek hodnocení, projevující se relativismem)“.
1049

 

Během konference byly připomenuty i Štollovy zdánlivě zapomenuté práce. Vladimír 

Macura se například rozhovořil o Štollově protisokolské brožuře ze třicátých let.
1050

 

Milan Blahynka se ujal obtížnějšího úkolu, tématu zhodnocení Štollova vztahu 

k meziválečné avantgardě. Ve svém příspěvku se pokoušel vytvořit spojnici mezi 

Štollovým chápáním estetiky a meziválečnou levicovou avantgardou. Štolla pak 

představil jako kritika, který měl spolu s Jiřím Tauferem k levicové avantgardě blízko, 

s ním společný odpor vůči „sociální sentimentalitě“ v umění, odmítání spiritualismu 
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a důraz na tvůrčí fantazii autorů. V Blahynkově pojetí se tak stal Ladislav Štoll 

zastáncem široké koncepce socialistického realismu, která umožňovala integraci 

avantgardní tvorby.
1051

 Je přitom symptomatické, že žádný z referátů nereflektoval 

Štollův slavný referát, obtížený po více než třiceti letech celou řadou diskusí 

a kontroverzí. 

Štollova biografie pak vznikla z pera Jaroslavy Heřtové v roce 1986.
1052

 Svůj obraz 

Štollovy osobnosti vytvořila Heřtová do značné míry na základě svědectví jeho 

spolupracovníků a příslušníků rodiny. Tato práce se stala jakousi „hagiografií“ 

Štollova života, který byl vylíčen bez náznaků rozpornosti. Zároveň byla tato práce 

koncipována jako jistý „bildungsromán“. Příběh Ladislava Štolla je líčen jako osud 

chlapce z nuzných poměrů, který přes rané zážitky války a úmrtí otce dojde skrze 

iniciaci Neumannovou tvorbou a Nejedlého přednáškami ke komunistickému 

světonázoru. V rozhodujících případech (například ve sporech o Andrého Gidea) pak 

zachovává stranickou věrnost a loajalitu. Obecné problémy vztahu levicové 

avantgardy a socialistického realismu, o kterém se v meziválečném období vedly 

vášnivé diskuse, přitom Heřtová nereflektovala. Štollův referát Třicet let bojů… pak 

byl pouze zmiňován jako jedno z jeho zásadních děl mezi jeho jinými zásluhami. 

Stejně tak ovšem v textu naznačila i skutečnost pozdější revize Štollova referátu, 

o které však pojednávala velmi obecně a používala v zásadě argumentační figury 

Štollovy apologie z II. sjezdu spisovatelů („Studie Třicet let bojů za českou 

socialistickou poezii sehrála v našem tehdejším literárním životě, v literární teorii, 

historii i kritice pozitivní úlohu, přestože někteří její vykladači a popularizátoři k ní 

přistupovali dogmaticky a snažili se z ní udělat normu a direktivu. Jejich postoj 

napáchal nemálo škod ve vztahu ke Štollově práci i k myšlenkám v něm obsaženým, 

zdiskreditovat je však nemohl.“
1053

). 

Spory mezi Kopeckého křídlem, kam náležel Ladislav Štoll, a Barešovou skupinou 

i rozpory ohledně řízení kulturní politiky v této době Heřtová z pochopitelných důvodů 

nezmiňovala. Staré spory byly vesměs zahlazeny a některé osobnosti z někdejšího 

„kultpropu“ se v posrpnové době dokázaly znovu uplatnit v kulturní politice (Jan Pilař, 

Ivan Skála, Jiří Hájek). Heřtová naopak zdůraznila Štollův boj proti „ revizionismu“ 

v druhé polovině padesátých let i proti „kontrarevoluci“ následující dekády. 

Zdůrazňovala přitom kořeny Štollova politického postoje i v jeho osobních 

vlastnostech, jakými měl být bytostný optimismus, houževnatost, družný poměr 

k lidem, víra ve vytvoření spravedlivějšího světa apod. Štollovi tedy byly přičteny 
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právě ty vlastnosti, které ve svém vlastním díle vyzvedával. Monografie Jaroslavy 

Heřtové zároveň znamenala petrifikaci Štollovy osobnosti v kánonu zasloužilých 

osobností socialistického režimu. 

V témže roce uspořádal Štěpán Vlašín za pomoci Štollovy rodiny sborník Z kulturních 

zápasů, která obsahovala novinové články o Ladislavu Štollovi i jeho texty vlastní, 

přetištěnou korespondenci z jeho pozůstalosti i část přepsaných rukopisných 

poznámek z jeho nedokončených memoárů.
1054

 Hlavním účelem sborníku bylo vřazení 

Štollova díla do kontextu tvorby velkých osobností meziválečné marxistické estetiky 

i představit více kritikův osobní život. Kniha obsahovala Štollovy vzpomínky na raná 

léta, strávená v maloskalském prostředí, válečné události i zásadní seznámení 

s Neumannovou tvorbou a odpadnutí od katolické církve. Obsahovala ale i Štollovy 

rané texty, osobní vzpomínky na novinářskou činnost v meziválečné republice. Kniha 

obsahovala Štollovy osobní vzpomínky například na Jana Švermu, Julia Fučíka, ale 

i protagonisty Osvobozeného divadla Jaroslava Ježka a Jana Wericha. Barvitým 

způsobem pak v zápiscích líčil Ladislav Štoll události, které se seběhly na konci druhé 

světové války v redakci Rudého práva. Práce obsahovala i rozsáhlé texty 

o S. K. Neumannovi, Zdeňkovi Nejedlém a Jiřím Tauferovi. 

Výrazným předělem nového hodnocení Štollovy osobnosti bylo pochopitelně 

postkomunistické období po roce 1989, kdy docházelo k novému celospolečenskému 

formování politických identit i historické paměti. Historička Françoise Mayer ve své 

práci Češi a jejich komunismus prozatím nejucelenějším způsobem analyzovala 

nejrůznější výkladové rámce československého komunismu v polistopadových 

diskursech.
1055

 Upozornila přitom na skutečnost, že ačkoliv došlo k legislativnímu 

odsouzení celého období 1948-1989, historická paměť zůstávala mnohem pestřejší. 

Transformace v raných devadesátých letech však byla podle Mayer často vnímána 

jako pokus o odstřižení od celku komunistického dědictví, ačkoliv mezi před- a 

polistopadovým režimem trvala právní kontinuita. Podle soudu francouzské historičky 

se polistopadové vnímání komunismu odehrávalo převážně v duchu obrozeneckého 

narativu českých dějin, v němž byl kladen důraz na národní utrpení, ztělesněné silným 

tlakem zvnějšku i útlakem cizorodých politických režimů.
1056

 V tomto směru se mohla 

Štollova osobnost v polistopadové éře jevit jako ztělesnění zla komunistického režimu 

a jeho referát Třicet let bojů… především jako symbol sovětizace československé 

kultury, jako přenesení ždanovovských norem do světa československé kultury a 

literatury. Ten se také v souvislosti se Štollovým jménem začínal dostávat do centra 

pozornosti.  
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Na konci osmdesátých let již Štollova osobnost upadala pomalu spíše do zapomnění. 

V polistopadové době bylo ovšem téma československé kulturní politiky znovu 

otevřeno, a to ze strany pamětníků, kteří byli v poválečné době jejími aktéry. 

Nejvýrazněji se v tomto směru angažoval svojí publicistikou i knižními publikacemi 

básník Jaromír Hořec. Ten byl sice Jiřím Tauferem napaden v jeho lednovém referátu, 

v rámci oficiální kulturní politiky se však i nadále v padesátých letech angažoval. 

Z KSČ byl vyloučen po srpnu 1968, v sedmdesátých letech se ocitl na straně disentu 

a posléze v emigraci.
1057

 Již v roce 1990 uveřejnil v časopisu Kmen esej s výmluvným 

názvem Antištoll.
1058

 Tento text byl komentářem k vydání sborníku Z kulturních 

zápasů, zároveň i soustavnou kritikou Štollova díla a osobnosti. Štolla vylíčil Hořec 

jako likvidátora české kultury, avantgardy a moderní poezie, stejně tak však napadal 

i další osobnosti kulturní fronty, které se Štollem udržovaly osobní styky a jejichž 

korespondence byla ve sborníku zveřejněna. Za „kajícné“ dopisy z první poloviny 

padesátých let kritizoval se značným ahistorismem například Karla Teigeho, Jiřího 

Weila i E. F. Buriana. Ještě ostřeji se vyjadřoval o Konstantinu Bieblovi a Vítězslavu 

Nezvalovi, které označil za exponenty Štollovy politiky. Ladislav Štoll byl v jeho 

pojetí člověkem netvůrčím, Hořec se značnou posměšností zmiňoval jeho meziválečné 

prózy i poezii jako práci zcela nicotnou. 

V první polovině devadesátých let pak téma kulturní politiky padesátých let a Štollova 

vlivu Jaromír Hořec znovu otevřel. V brožuře Halasové
1059

 postavil dichotomii mezi 

autentickou a umělecky hodnotnou Halasovou tvorbou a působením Ladislava Štolla, 

v němž viděl spolu s činností Václava Kopeckého nebo Gustava Bareše jednu 

z hlavních příčin kulturního marasmu první poloviny padesátých let. Odhlížel přitom 

od otázek týkajících se Halasova zapojení do mocenských struktur komunistického 

režimu, především jeho působení na Ministerstvu informací. Svůj výklad historie 

poválečné kulturní politiky pak vyjádřil v monografii Doba ortelů.
1060

 Hořcovy hlavní 

teze v této knize vychází z představy esenciální opozice mezi komunismem 

a moderním uměním, která se podle něho projevovala již v polemikách třicátých let. 

Hlavní dělicí čáry moderní české kultury tak podle Hořce procházejí mezi osobitým 

moderním uměním, které je spojeno s nekonvenčností a individualismem, proti 

kterému stojí okleštěné umění angažované, proletářské a stranické. Reprezentantem 

prvního přístupu jsou pro Hořce například Karel Teige, František Halas, E. F. Burian, 

ale i moderní katoličtí autoři, reprezentantem druhého hlavně komunističtí novináři, 

včetně Ladislava Štolla, a angažovaní básníci. Období první poloviny padesátých let 

popsal termínem „štolliáda“, který označuje ryze stranický a cenzorský přístup 
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k umění.
1061

 Hořec také jednostranně kriticky zhodnotil Nezvalovo působení, kdy 

básníkův projev z lednové plenární schůze popsal jako jeho přivinutí se k moci. 

V mnoha ohledech tak Hořec jenom přepóloval hodnotící znaménka někdejšího 

Štollova referátu. Samotnou problematičnost vynášení těchto soudů z pozice autora, 

který se na počátku padesátých let výrazně účastnil kulturního života a byl také 

aktérem zmíněných událostí, přitom Hořec zcela pominul. Stejně tak už v knize není 

načrtnuta souvislost s dalším vývojem v šedesátých letech. Štoll mu zůstává 

prototypem neměnného dogmatika, mechanicky vycházejícího z postulátů marxismu-

leninismu a neschopného sebereflexe. Ladislav Štoll se tak v jeho monografii stává 

projekcí všech neduhů kulturní politiky padesátých let i komunistického režimu jako 

takového. 

K upevnění stereotypů vztahujících se k Ladislavu Štollovi a jeho proslulému referátu 

přispěla i popularizace historie z pera známého publicisty Pavla Kosatíka. Ve svém 

článku Ladislav Štoll likviduje Františka Halase
1062

 se s komplikovaným tématem 

bohužel vyrovnal se značnou nekompetencí. O plenárním zasedání v lednu roku 1950 

psal hned v úvodu jako o akci, která měla být „celkem běžnou schůzí“, ačkoliv byl 

Štollův referát pečlivě plánován dlouho dopředu. Štollovu osobnost pak v zásadě 

izoloval od kontextu dobové kulturní politiky a vylíčil jej jako hlavního cenzora a 

muže s vysokou mocí, který se sám dopouští politických čistek („Podstata Štollovy 

„pravdy“ byla v tom, že mu do diskusí, kde ji mohl uplatnit, dávala o tolik výhodnější 

pozici, že se tím debata eliminovala. Měl prostě moc (…) Podstata Štollova sdělení se 

však měla týkat nikoli tvůrčích otázek, nýbrž lidských osudů: ty budeš brachu žít, 

kdežto ty nikoli: ty strávíš svá nejlepší léta ve vězení: ty už kromě dopisů nic 

nenapíšeš: a ty bratře sice můžeš vydávat a psát, ale odsuzuji tě za tu vymoženost 

k doživotnímu strachu.“).
1063

 Řadu tvrzení Kosatík blíže nezdůvodnil, včetně toho, že 

se jednalo o osobní mstu, kdy si měl prý Ladislav Štoll vést osobní zápisky o Halasovi 

od roku 1929, když byla část spisovatelů vyloučena z komunistické strany kvůli 

protestu proti gottwaldovskému vedení. Celé tvrzení je o to absurdnější, že Halas mezi 

vyloučenými spisovateli nebyl a stál tehdy naopak na straně Gottwaldových 

přívrženců. 

Někteří ze Štollových spolupracovníků z Ústavu pro českou a světovou literaturu však 

zachovali v devadesátých letech Štollově politicko-estetické koncepci věrnost. Mezi ně 

patřil například Milan Blahynka v obsáhlejším rozhovoru s Jiřím Trávníčkem roku 

1997 v časopisu Tvar.
1064

 Rozhovor se nesl ve vypjatém tónu , kdy Trávníček vyčítal 
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Blahynkovi inspiraci Štollovou estetikou pro jeho práci o „pozemské poezii“ a tento 

přístup označoval jako necitlivý. Blahynka se pak ocitl v defenzivním postoji 

a obhajoval tuto koncepci jako snahu o vytvoření představy o harmonickém základu 

poetické tvorby, ale naopak hovořil o intoleranci ze strany některých surrealistů. 

Na počátku 21. století se zvedla v české historiografii nově éra zájmu 

o československou kulturní politiku a její ideové otázky v druhé polovině 20. století. 

V roce 2005 vyšlo tematické číslo časopisu Soudobé dějiny, věnované výrazným 

tématům a osobnostem formujícím její podobu, včetně Zdeňka Nejedlého, Karla 

Kosíka a Ladislava Štolla. Jistému přehodnocení obvyklých stereotypů spojených se 

Štollovým jménem se v něm věnoval jeho vnuk Martin Štoll i historik Martin Kučera. 

Text Martina Štolla byl zároveň pozoruhodnou osobní vzpomínkou i příspěvkem 

k diskusi o povaze komunistického režimu.
1065

 Martin Štoll (1973*) vzpomínal, jak se 

ve svém mládí i během studia katedry dokumentaristiky na počátku devadesátých let 

musel s připomínáním své rodové linie i dědovou osobností vyrovnávat. 

Zprostředkoval přitom i rodinnou paměť na Ladislava Štolla, kterého sám zažil pouze 

ve velmi raném dětském věku. Štollův článek přitom rozhodně nebyl formulován 

apologeticky, vůči dědovi byl kritický i v otázkách hodnocení jeho práce literárně 

vědecké („Mě zajímá odpověď na otázku, zda byl dědeček dobrým literárním 

kritikem… Snažil jsem se to rozluštit a musím říct, že od ideologie nejde oddělit jediná 

věta. A když jsem se dostal k tomu, co ty věty říkají o literatuře jako takové, neubránil 

jsem se pocitu jednostrannosti, pevně zakotveného wolkerovsko-neumannovsko-

nejedlovského úhlu. Zřejmě byla v dědových očích literatura služebnicí ideologie – 

a v jejích mantinelech se pohyboval bravurně a pravděpodobně i kompetentně.“
1066

). 

Na druhou stranu z jeho obrazu vysvítá i portrét Ladislava Štolla jako člověka 

s hlubokým zájmem o literaturu, který „měl patrně citlivou poetickou duši a dojímala 

ho prostota „dělného“ lidu. Mezi rodinné vzpomínky patří, jak později na Malé Skále 

četl Halasovu báseň Staré ženy a pobouřilo ho to k pláči. Stejně tak plakal, tentokrát 

dojetím, při četbě Neumannových Starých dělníků.“.
1067

 Ze vzpomínek tedy vyvstává 

představa Ladislava Štolla jako člověka autentického, jehož politická i teoretická práce 

byla plně v souladu s jeho ideovým přesvědčením i osobnostním ustrojením. 

Připomněl i jeho propuštění z Živnobanky kvůli politickým postojům a publicistice 

v první polovině třicátých let. 

Martin Štoll se také ohradil vůči jednostrannému posuzování činnosti svého děda 

a vzpomínal i na různé narážky, jimž byl jako jeho vnuk v devadesátých letech 

vystaven. Poukazoval tím především na démonizaci osobnosti Ladislava Štolla  
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v polistopadových pracích Jaromíra Hořce i mýty o „uštvání“ Františka Halase 

Štollovou kritikou. Některé závěry o vztahu Ladislava Štolla k představitelům kulturní 

obce si vyvodil i z korespondence, která zůstává doposud majetkem rodinného 

archivu. Připomněl například děkovné dopisy herce Jana Wericha jeho dědovi za 

umožnění vystupování v moskevském rozhlasu v padesátých letech, nebo zdravice od 

osobností, jakými byli Jaroslav Heyrovský, Martin Frič nebo i cestovatelé Miroslav 

Zikmund a Jiří Hanzelka…
1068

 Štollův text tak byl výzvou i pro historiky k novému 

uchopení tématu kulturní politiky v Československu. Nejvýrazněji se tomu tak stalo 

právě ve zmiňovaných pracích Jiřího Knapíka a Michala Bauera, které ke Štollovi 

přistupovaly se značnou mírou badatelského odstupu. Oběma historikům se povedlo 

přesvědčivě vřadit působení Ladislava Štolla do kontextu mocensko-politických 

vztahů v padesátých letech. 

Z osobního rozhovoru s Martinem Štollem je patrná jeho snaha pochopit plně dědovu 

osobnost.
1069

 Podle vlastních slov se stále pokouší o osvětlení Štollovy politické a 

literární činnosti především v kontextu meziválečné doby a základního zformování  

jeho světonázorového přesvědčení na přelomu dvacátých a třicátých let. Jeho 

literárněkritické dílo se tak snaží vnímat jako snahu vyvolávat polemiky a diskuse, a to 

včetně referátu Třicet let bojů…, přičemž chápe i silnou problematičnost této teze 

v  souvislosti s politickou situací v padesátých letech. Jako silný atribut jeho osobnosti 

vnímá především autenticitu „víry“, tedy určitou věrnost, kterou zachoval svému 

přesvědčení, jakkoliv tato vlastnost může mít i mnoho negativních konotací. Podle něj 

zůstal Ladislav Štoll „věřícím komunistou“ po celý život, jakkoliv o sobě samém a 

možná i o svém jednání choval zřejmě určité pochybnosti.  

Ladislav Štoll se v polistopadové době objevil i v románové tvorbě. V roce 2014 na 

sebe upoutalo pozornost beletristické zpracování osudů Ivana Blatného v románu 

Básník od Martina Reinera
1070

. Autor se tu dotýká i obecných otázek československé 

kultury a kulturní politiky a mezi jiným zmiňujei i Štolla. Přestože si Reinerův román 

získal respekt velké části kritiky a obraz Blatného života i osobnosti podával velmi 

plasticky, v některých pasážích se nevyhnul jednostranným schématům, například 

v případě údajného mlčení kritiky okolo Bieblovy sbírky Bez obav, které mělo vést 

k básníkově smrti
1071

, nebo v popisu a hodnocení tzv. pamfletové aféry. V něm se 

Reiner nepřiznaně přidržuje schémat Alexeje Kusáka, který v tomto střetu vidí jeden 

z projevů boje mezi Kopeckého a Barešovou skupinou již na konci čtyřicátých let. 

Nezvalovu sbírku Veliký orloj, která stála u počátku celého případu, označil autor za 
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 Rozhovor s Martinem Štollem 8. 1. 2017. 
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 Martin REINER, Básník, Praha, 2014. 
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 Tamtéž, s. 385. 
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surrealistické dílo a její kritiku za projev kulturního stalinismu. Parodie Socialistická 

láska se podle jeho pojetí chopilo protinezvalovské, barešovské křídlo kulturní 

politiky, které jí využilo k ataku na básníka.
1072

 Podle Reinera se Nezval obrátil na 

Kopeckého, který „vysílá do boje svého nejnadanějšího sekerníka Ladislava Štolla 

(…) Kopecký se Štollem pak využijí Socialistické lásky k tvrdým výpadům proti Mladé 

frontě a Kryštofkovi, který předtím tak ostře kritizoval Nezvala.“
1073

 Je evidentní, že 

Reinerovy sympatie jsou na Nezvalově straně, jeho pohled na problematiku kulturní 

politiky poúnorového režimu však jednostranně zaujatá optika zkresluje, na což má 

ovšem beletrista plné právo. Ve svém polistopadovém vzpomínání se Ladislavem 

Štollem zabýval také katolický spisovatel Jan Žáček, který v období komunistického 

režimu patřil v literatuře spíše do oblasti „šedé zóny“.
1074

 V memoárovém románu 

Klíče
1075

 vylíčil Žáček poněkud zdlouhavě scénu z druhé poloviny padesátých let, kdy 

se v období po II. sjezdu spisovatelů rekreoval v zotavovně na Malé Skále a zde se 

setkal přímo s Ladislavem Štollem a jeho rodinou.  Tady počastoval Štolla ostrou 

filipikou, ze které je však cítit spíše autostylizace do „rebelské pozice“ vůči vlivnému 

ideologovi; Žáček se zde objevuje v roli obhájce Halasova díla. Při náhodném setkání 

měla vyvolat Štollovu nelibost jeho recitace z Halasova Torza naděje, která pak měla 

vést ke vzájemné konfrontaci („Už jsem měl dost ponižování, vztek se ve mně vzedmul, 

hořkost stoupla k hrdlu – a nějak jsem na Štolla zaútočil posměchem i urážkami, kolik 

mých přátel se pošklebovalo – pověděl jsem –, že udělal z Františka Halase trockistu. 

A slovo dalo slovo, vyčetl jsem mu, že lidé jako Timotheus Vodička (paní se ho tlumeně 

ptala, kdo to jako je, a Štoll pobouřeně i bezradně pokrčil rameny) nebo Jaroslav 

Durych živoří – on cosi zaskřehotal (…) A tak jsem se dal strhnout k výroku, že my 

katolíci jsme v Čechách doma, tedy že jsme cosi jako tvorové autochtoní – to už 

nevydržel, zasípal, zvedl se a prchal. Nejprve, svěřoval se později, se domníval, že 

jsem hloupý, potom pochopil, že jsem militantní katolík, tak to přibližně pověděl tomu 

historikovi, který šel k němu sua sponte orodovat, aby mě neudával, že on za první 

republiky měl také volnost bojovat proti katolicismu).“
1076

 Zůstává však spíše otázkou, 

do jaké míry jsou tyto pasáže odrazem skutečného příběhu, nebo jsou spíše předmětem 

autorovy stylizace. 

Osobnost Ladislava Štolla dokázala vzbudit kontroverze i v roce 2017. Tehdy poskytl 

estetik Petr Andreas, zabývající se interpretacemi normalizační literární kritiky, 

rozhovor Jonáši Hájkovi v literární revue Souvislosti.
1077

 Z „kánonu“ tvůrců 
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1075

 Jan ŽÁČEK, Klíče, Olomouc, 2006. 
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 Socialismů je spousta, (s Petrem Andreasem, autorem knihy o literární kritice a interpretaci v období 
normalizace, o normalizaci v nás) (připravil Jonáš Hájek), Souvislosti, 1/2017. 
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socialistické literatury, preferovaných Ladislavem Štollem a v jeho šlépějích později 

Milanem Blahynkou, vyzvedl Andreas Jiřího Wolkera, Františka Hrubína a Josefa 

Kainara jako autory, začínající tvorbu v meziválečné republice, kterou podle něho 

Štoll a Blahynka „upřímně a hluboce prožívali“.
1078

 Andreas pak v rozhovoru 

popisoval svoji metodu strukturalistického čtení normalizační kritiky, včetně 

vyhledávání různých kontextů jejího vzniku. Ostře polemicky reagoval na rozhovor 

literární kritik Revolver Revue Marek Vajchr. Ten se ironicky vyjádřil, že „je velká 

škoda, že Andreas dále nespecifikuje, zda se upřímnost a hloubka Štollova prožitku 

Hrubínova díla, jak ji zrcadlí například jeho nechvalně proslulých Třicet let bojů za 

českou socialistickou poezii, shodovala s upřímností a hloubkou Štollova prožitku ve 

chvílích, kdy Hrubína po jeho statečném vystoupení na 2. sjezdu československých 

spisovatelů ze své mocenské pozice veřejně osočil a zastrašoval (…) Je ovšem možné, 

že kdyby si Petr Andreas mohl s Ladislavem Štollem o tomto nešťastném extempore 

promluvit, stalinistický akademik by mu vysvětlil, že to s Hrubínem myslel vždycky 

jenom dobře, a je víc než pravděpodobné, že Andreas by se s takovým vysvětlením 

spokojil.“.
1079

  

Celý spor posléze vyústil v další názorovou výměnu na stránkách Revolver Revue. 

Podle Andrease podlehl Vajchr v posuzování normalizace předpojatosti 

a schematismu, kdy si Štollovo jméno spojuje výhradně s negativními stereotypy, 

včetně jeho referátu z ledna 1950. Andreas pak popsal i svůjbadatelský přístup  

k Ladislavu Štollovi: „Nerozčiluje mne připustit, že Ladislav Štoll byl člověk jako 

každý – se světlými i stinnými charakterovými rysy, jednající chvályhodně 

i nepřijatelně a neobhajitelně. Byl komplexnější a komplikovanější osobností, než aby 

– jako ve zjednodušené představě Marka Vajchra – tvrdil, že to s Hrubínem myslel 

„vždy jenom dobře“. Nějak smýšlel, o něco usiloval, jeho jednání mělo nějaké 

důsledky, zpětně se nám nějak jeví a on je zpětně nějak interpretoval, v různých 

dobách různě, s různým cílem. V těchto souvislostech bych každopádně jako literární 

historik Štollův zpětný pohled na Hrubína rád znal a konfrontoval ho s dalšími 

prameny. Fakt Třiceti let nebo Druhého sjezdu mi nebrání ve snaze studovat jeho roli 

v kulturní politice, aniž mám nutkání jej – čtyřicet let po jeho smrti – slovně 

pronásledovat a odsuzovat. Ani jiné historické aktéry – komunisty a funkcionáře. Proč 

taky? Daleko zajímavější mi připadá číst dobový tisk, jít do archivů a mluvit 

s pamětníky.“
1080

 Vajchr naopak obvinil Andrease z relativizace hodnot a vstřícnosti 

vůči sebeinterpretacím jednotlivých aktérů normalizační kritiky. Celý spor o Štolla tak 

obnažil širší problémy diskuse o charakteru komunistického režimu a jeho soudobého 

výkladu. 

V současnosti zůstává otevřenou otázkou, do jaké míry míry pomůže dokreslit 

Štollovu osobnost nově objevená korespondence. Je přitom zjevné, že Ladislav Štoll 

byl člověkem spíše introvertním a nejrůznější přání, naděje a obavy si nechával spíše 

                                                           
1078

 Tamtéž. 
1079
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pro sebe. Jeho individuální osud však zároveň zůstává i jednou ze silných generačních 

výpovědí příslušníka české „ztracené generace“, z níž vzešlo tolik pozoruhodných 

tvůrčích osobností. Štollův osud jako by se jevil přímočařejším, než osudy jiných jeho 

vrstevníků.  Ve zpětném pohledu však vytváří jistý kompaktní celek.  Ze Štollova 

politického působení i ideologičnosti, přítomné v jeho textech, lze nahlédnout i do jeho 

nitra. Komunistická ideologie pro něj byla osobním vyjádřením autentické víry, 

založené na marxistickém materialismu, víry, která zřejmě překrývala i osobní 

pochybnosti. Jeho osobnost se utvářela a formovala v meziválečném období, kdy stál 

na straně společenské utopie v mannheimovském slova smyslu.  Po druhé světové 

válce prošel nečekaným vzestupem a část svých představ mohl realizovat 

prostřednictvím politické moci.  S výjimkou krátkého období kolem Pražského jara si 

dokázal udržet místo v rámci literárních i vědeckých institucí. Jeho působení mělo 

dopad ale i na jeho potomky a to především v polistopadové době.   

  



307 

 

Závěr 

 

Doufám, že překládaná práce splnila základní úkol: ukázat Štollův život a působení 

v kontextu proměn československé kultury a politiky ve 20. století.  Poukázal jsem na 

kořeny jeho politických postojů i kulturní orientace na základě jeho raných zážitků 

z dětství a dospívání, formovaném především první světovou válkou.  Jeho politické 

přesvědčení se však zformovalo především v době pražského pobytu, kdy začal 

přispívat do různých periodik a pokoušel se o vlastní literární tvorbu, aby později na 

sebe upoutal pozornost i polemickým spiskem o sokolství. Ve svých postojích měl 

Ladislav Štoll blízko k S.K. Neumannovi, výrazně jej však ovlivnil i Zdeněk Nejedlý a 

F. X. Šalda, k němuž se Ladislav Štoll celý život vracel. Ačkoliv nepatřil do „přední 

linie“ komunistické intelektuální levice, zapojoval se do významných diskusí, které se 

vedly na stránkách meziválečných periodik.  Příkladem mohou být především 

analyzované diskuse o moskevských procesech, surrealismu a socialistickém realismu, 

o André Gideovi, nebo tzv. generační diskuse, vedená na počátku třicátých let. Na 

Ladislava Štolla měly tyto debaty zásadní vliv a obracel se k nim i v době svého 

politického působení, kdy již řada jejich účastníků nebyla na světě. V jeho textech této 

doby krystalizoval nejen pohled na kulturní dění, ale také na politické a ekonomické 

problémy. Stává se kritikem hospodářských poměrů 

Výrazně se Ladislav Štoll zapojil i do předválečných kampaní proti nebezpečí 

nacismu, kdy v duchu strategie tzv. lidové fronty revidoval a umírnil své někdejší 

politické postoje. Aktivně se projevoval především v rámci tzv. Levé fronty, kde se 

stal organizátorem i účastníkem několika diskusí mezi příslušníky levicové 

inteligence. Jeho vztah k avantgardnímu umění nelze označit za apriorně nepřátelský. 

Například vůči surrealismu se vymezoval kriticky, považoval ho však za možného 

spojence v boji proti kapitalistickému systému a politickému establishmentu. 

V období druhé republiky se Ladislav Štoll stáhnul spíše do pozadí, publikovalvšak 

pod pseudonymem spisek S čím začínáme hospodařit, v němž se pokoušel analyzovat 

dopady pomnichovské situace. Během druhé světové války se Ladislav Štoll do 

odbojových aktivit přímo nezapojoval, komunistický odboj však podporoval. Sám byl 

také vyslýchán gestapem a ocitl se zřejmě i blízko nebezpečí zatčení. V rámci 

omezených možností se přitom pokoušel publikovat. 

Vzestup Ladislava Štolla nastává především v období třetí republiky, kdy graduje jeho 

stranická kariéra a stává se pedagogem na Vysoké škole politické a sociální, na 

přelomu čtyřicátých a padesátých let potom rektorem Vysoké školy politických a 

hospodářských věd. Činnosti přednášejícího se s oblibou věnovat a stal se autorem 

vysokoškolských skript, v nichž se pokusil zasadit komunistické hnutí do souvislosti 
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s filosofií renesančních myslitelů. Podobným způsobem hledal i vazby mezi renesancí 

a husitstvím. O jeho přednáškách existuje řada svědectví, které je často vykreslují 

v rozporuplném světle, ale oceňují Štollovo osobní zaujetí probíranými tématy. 

 Velmi důležitým svědectvím o Štollově výrazné roli v československé kulturní 

politice na konci čtyřicátých let je i případ vyšetřování tzv. protinezvalovského 

pamfletu, tedy parodických veršů, které mu byly věnovány.  Poté se přímo účastnil 

také vyšetřování této aféry. Pozice a rozložení sil, v nichž se její aktéři ocitli, se často 

odráží v jejich memoárech a vzpomínání z pozdějších dob. 

Štollův referát Třicet let bojů za československou socialistickou poezii vychází ještě 

z doznívání tohoto případu. Zároveň se v něm do jisté míry odráží vliv sovětské 

kulturní politiky. Jeho nejvýraznějším rysem je ovšem snaha o vymezení nových 

kritérií československé poezie a především završení meziválečných diskusí, které se 

v prostředí československé kulturní levice odehrávaly. Na Štollovu životní dráhu pak 

měl tento referát zásadní vliv. V době jeho vzniku se však k němu přihlásilo i mnoho 

mladých autorů, kteří v pozdějších letech naopak vůči Štollovi zaujímali kritické 

postoje.  Stálým tématem, spojovaným s Ladislavem Štollem, pak byl jeho vztah 

k básníkovi Františku Halasovi. Snahy o rehabilitaci Halasova díla byly v pozdějších 

letech zároveň spojeny s negováním postojů Ladislava Štolla. Nejznámějším 

příkladem jsou pasáže z Kunderova románu Žert. Na počátku padesátých let se Štoll 

také stává blízkým spolupracovníkem skupiny kolem ministra informací Václava 

Kopeckého. Po pádu konkurenčního stranického aparátu, spojeného s procesem se 

Slánským, se Ladislav Štoll dostává na vrchol své politické kariéry a podílí se i na 

vybudování Československé akademie věd. Jeho pozice je otřesena až na druhém 

sjezdu SČSS, kde se stává terčem kritiky a musí svoji koncepci obhajovat. Během této 

doby se také proti Ladislavu Štollovi zformovala opozice z různorodých osobností 

převážně mladší generace. 

V šedesátých letech se Ladislav Štoll (v pozici ředitele Ústavu pro českou literaturu) i 

jeho koncepce stávají terčem polemik, které jsou s ním otevřeně vedeny na stránkách 

literárních časopisů, otevírají se znovu některá témata z meziválečných diskusía debat 

o surrealismu a strukturalismu. Ladislav Štoll v této době vstoupil se svými odpůrci do 

otevřeného sporu. Pozoruhodný je například jeho vztah k některým oponentům. 

Například s Olegem Susem udržoval po jistou dobu i korespondenci a tento literární 

kritik choval zřejmě vůči Štollovi i určitou míru důvěry. V průběhu tzv. Pražského jara 

byl Ladislav Štoll odstaven ze svých mocenských funkcí. 

V sedmdesátých letech se Ladislav Štoll dočkal rehabilitace a stal se ředitelem Ústavu 

pro českou a světovou literaturu. Ve fázi „konsolidace“ se znovu vrací k polemikám 

šedesátých let i ke své koncepci vývoje české poezie z počátku padesátých let. Vydává 
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knihu Básník a naděje, v níž mírně modifikoval své předcházející postoje. Zároveň se 

dostává do nových sporů a polemik s kunsthistorikem Sávou Šaboukem.  

Po jeho smrti vychází několik textů, které adorují jeho osobnost. V polistopadové době 

se stává jedním ze symbolů stalinismu a z jeho činnosti je zdůrazňován opět hlavně 

především referát o Třiceti letech bojů…Na počátku 21. století vznikají první 

historiografické práce o československé kulturní politice padesátých let a Štollova 

osobnost se okrajově objevuje i v beletristických textech.  

Život Ladislava Štolla jsem uchopil jako příběh radikálního komunistického novináře, 

zajímajícího se široce o umění, filosofii a literaturu, který se v období středního věku 

(snad) nečekaně ocitl uvnitř mocenského aparátu. Jeho osobnost nejvýrazněji utvářely 

eklekticky získávané vědomosti, které se snažil učinit kompatibilními se svým 

marxisticko-leninským světonázorem. Vnímám ho jako člověka, pro kterého politický 

život i literatura znamenaly především snahu po vyjádření určitého typu pevné osobní 

víry i naděje, které projektoval do sovětského komunismu.  Pro formování jeho 

osobnosti byla klíčová témata generační diskuse meziválečné doby i spory týkajícící se 

moskevských procesů ad. V referátu Třicet let bojů za českou socialistickou poezii 

z ledna 1950 se tak pokoušel nejen o vytyčení nových kritérií umělecké tvorby, ale 

zřejmě i o osobní vyrovnání se s těmito náměty. Tento referát zároveň v období rané 

fáze socialistické diktatury působil jako prostředek politického boje a do jisté míry se 

jako autonomní text vymykal i z působení svého autora. Polemiky proti Ladislavu 

Štollovi, které byly vedeny v následujících letech i desetiletích z pozice generační, 

umělecké i politické už byly vždycky spojeny s kritikou jeho koncepce, k níž se on 

sám vrátil i v závěru života. Ve stínu této jeho činnosti poněkud zůstávaly pokusy o 

akademickou dráhu i vědeckou činnost. Zároveň však v sobě Štoll choval pochybnost 

o svých schopnostech vytyčeným úkolům dostát, kterou můžeme doložit z některých 

náznaků v korespondenci, nebo svědectví jeho rodiny. Zůstává tak otázkou, do jaké 

míry může nově objevená Štollova korespondence přinést introspekci do světa této 

osobnosti, v jejímž životě se tolik odrážela, často v negativním smyslu, silná dramata 

československých dějin 20. století. 
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