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Předložená disertační práce je věnována postavě Ladislava Štolla, jedné z nejvlivnějších 

osobností státně socialistické kulturní politiky. Autor text člení do několika kapitol podle 

chronologického klíče odvíjejícího se od životních osudů hlavního aktéra. Čtenáři je tak 

postupně představena Štollova publicistická činnost ve dvacátých a třicátých letech, život 

v ústraní za Protektorátu Čechy a Morava, politický a společenský vzestup po válce, vrchol 

vlivu a moci v éře stalinismu, oslabování pozic v šedesátých letech a společenský i 

profesionální pád roku 1968, stejně jako obnovený vzestup vlivu s příchodem normalizace. Je 

třeba ocenit, že to vše autor popisuje nejen na základě analýzy bohaté pramenné základny 

týkající se samotného Štolla (včetně rozhovorů s pamětníky), ale též s důkladnou znalostí 

dobového kontextu. Jestliže Čurdův výklad uzavírá rekapitulace recepce života a díla hlavní 

postavy jeho práce, je současně nutno vyzdvihnout, že podobně jako Jiří Křesťan v případě 

Zdeňka Nejedlého nepřistupuje autor k hlavnímu předmětu svého zájmu předpojatě a že mu 

jde především o analytický a hodnotově neutrální výklad; pokud pisatel z této role vypadává, 

potom je to v případech, kdy se nechává svým tématem unést natolik, že v popisovaných 

polemikách poněkud přeceňuje Štollovy repliky či argumenty. Co se Ladislava Štolla týče, 

jedná se kromě studie Petra Andrease z šestého čísla časopisu Česká literatura loňského roku 

o ojedinělé pátrání. Jakkoliv se Čurda poněkud zdráhá vymezit systematičtější badatelské 

otázky a jakkoliv ani v závěru práce nepředkládá nikterak výrazné teze, je třeba mnohé 

aspekty jeho výkladu ocenit. Práce je silná především tam, kde se autor mohl opřít o dostatek 

materiálů a kdy mohl čerpat z bohaté sekundární literatury. Tehdy se nezdráhá polemizovat 

s dosavadními závěry jiných badatelů (především J. Knapík, A. Kusák, M. Bauer). Autor 

vhodně v kapitolách o poválečném dění pracuje s marxismem-leninismem jako s věroučným 

systémem (Ch. Taylor) založeným na rozlišení mezi kánonem a herezí. Stejně tak 

v souvislosti se Štollem využívá koncept habitu (P. Bourdieu), coby důležitého dispozitivu, 

který hlavnímu aktérovi dovoluje, aby se v mocenském poli vymezeném stranou a státem 

pohyboval jako „ryba ve vodě“. Některé pasáže textu jsou přitom velmi novátorské. Tak 



například pasáž týkající se osobního přátelství L. Štolla s Konstantinem Bieblem ruší 

zavedenou hranici mezi sebevraždu páchajícím básníkem, jehož k činu dohnala atmosféra 

stalinské éry, a stalinisty samotnými. V podobném duchu vyznívá využití korespondence mezi 

Štollem a jednou z nejzajímavějších intelektuálních postav československého poststalinismu 

Olegem Susem, která narušuje jasné dělítko mezi stalinisty a reformisty na jedné straně a 

morální převahou druhých nad prvními na straně druhé (Susovy žádosti u Štolla na začátku 

normalizace). Velmi kvalitní je též již zmíněná rekapitulace tzv. druhého života Ladislava 

Štolla, která čtenáře provází pozdní normalizací, stejně jako debatami o totalitarismu po roce 

1989 na poli literární historie; tato pasáž by nepochybně obstála jako samostatná studie.   

Paradoxně může vyznívat skutečnost, že silné stránky práce současně souvisejí se slabinami 

textu. Na místech, kde se totiž autorovi nedostávalo většího penza informací, se zajímavost 

výkladu snižuje do té míry, že na čtenáře text působí, jakoby Štollovo jméno sloužilo pouze 

za klíčové slovo při vyhledávání materiálů. Ty jsou potom podle chronologického klíče 

popsány za sebou, což působí rušivým a současně neanalytickým dojmem (například výklad 

týkající se tzv. druhé republiky, protektorátu, šedesátých let i samotného československého 

rok 1968). Tento moment má podle mého soudu co dočinění s nedostatečným úvodním 

vymezením samotného zaměření výkladu. Zatímco se práce jmenuje Podíl Ladislava Štolla 

na formování československé kultury, hned v úvodu autor poněkud nejasně vytyčuje, že mu 

jde „o komplexní zmapování“ Štollova života. Celý text ovšem trpí právě slabou definicí 

zmíněné „komplexnosti“ a čtenáři není vždy jasné, zda autor usiluje o životní příběh či o 

intelektuální biografii; obě roviny se navzájem prolínají spíše náhodně (v závislosti na 

dostupných pramenech), než aby byly jasně dramaturgicky vyváženy (informace o rodinných 

poměrech například končí spolu s druhou světovou válkou; sociální vzestup či pád na úrovni 

rodinného standardu jsou současně opominuty) a metodicky uchopeny. Čurdův výklad a 

výstavba textu tak vedou k dojmu, že autorovi jde vlastně implicitně o zaplňování „bílých 

míst“ ve Štollově životě. Sám o sobě by nebyl tento přístup nikterak na škodu, autor disertace 

by nicméně měl podle mého soudu usilovat o formulování výraznějších badatelských otázek 

spojených se Štollovým životem. Nejde přitom o detail životní dráhy, ale o obecnější tázání 

týkající se například příčin Štollova vzestupu v kontextu poválečných událostí i stalinské 

politiky a role, kterou v ní straničtí intelektuálové sehrávali; z jakého důvodu byl Štoll po 

válce tolik vlivnou postavou a proč například spisovatelé či publicisté byli po celou éru 

státního socialismu mnohem exponovanějšími tvůrci kulturní politiky, než výtvarníci či 

hudebníci? Opíral se Štoll kromě víry také o vlastní čtení marxisticko-leninské teorie na 

úrovni jejího permanentního a úzkého sepětí s praxí, měla na jeho pojetí větší vliv dobová 



teorie či šlo pouze o osobní a generační zkušenost? A konečně, pokud autor konstatuje, že 

Štoll nevytvořil nebo se nevztahoval k silnější marxistické estetické koncepci, jedná se o 

typický anebo naopak atypický aspekt provázející stranické intelektuály Štollova typu? 

Domnívám se, že pokud by autor směřoval ke knižnímu vydání disertační práce, což by jistě 

bylo záslužné, měl by v podobných intencích text přehodnotit a přepracovat. Vedle toho by 

měl ze současné verze odstranit ledabylé zacházení s jazykem (stylistikou, větnou stavbou), 

ale i citačními údaji; nevalná úroveň anglického abstraktu přímo bije do očí, stejně jako zcela 

nelogická strukturace seznamu pramenů a literatury (viz kategorie edice a sborníky). 

Přes zmíněná negativa, na nichž se patrně podepsal jistý chvat, v němž autor finální podobu 

práce sestavoval, doporučuji disertační práci Vojtěcha Čurdy k obhajobě, v jejímž rámci 

očekávám autorovo stručné vyjádření k výše naznačeným otázkám. Současně doporučuji 

zvážit vytvoření institucionálního prostoru pro úpravu rukopisu směrem k výsledné 

monografii, avšak za předpokladu další redakce textu a pečlivého knižního recenzního řízení. 

 

 

V Praze dne 16. června 2018        Jan Mervart 


