
6:1 — 191

6:1 Sebeorganizace 

Mapu mocensk!ch vztah" sít# d#jin um#ní dotvá$í organizování 
oborové autonomie. Petr Sczepanik v citované práci o d#jinách 
%eské filmové produkce v padesát!ch a &edesát!ch letech vymezil 
v té souvislosti rozdíl mezi heteronomní mocí a relativní autonomií 
zkoumaného pole a podot!ká k tomu: „Tuto dichotomii je t$eba 
odli&it od mechanicky chápané a v sou%asné historiografické 
literatu$e ji' p$ekonané opozice mezi úzkou vládnoucí komuni-
stickou elitou a domn#le pasivní, utla%ovanou spole%ností. Bour-
dieu na rozdíl mezi autonomií a heteronomií kladl d"raz proto, 
aby vyzdvihl vnit$ní mocenskou dynamiku pole, nikoli proto, 
aby um#lce pasoval do role ob#ti nebo naopak odp"rce politické 
moci.“1 Relativní autonomii pole d#jin um#ní vymezuje na jedné 
stran# v#deck! jazyk a diskurz. Druhou stranu reprezentují obo-
rová sdru'ení, do nich' se historici a histori%ky um#ní mají a m#li 
tendenci sdru'ovat nap$í% institucemi, které je zam#stnávají, 
stejn# jako ka'dá jiná zájmová komunita. Taková sdru'ení vzni-
kají spontánn#, zdola, udr'ují se sdílen!mi zájmy a vzájemnou 
podporou. Ur%ují neformální hranice p$íslu&nosti k oboru, jejich' 
legitimitu akceptují i hranice formální. Zatímco v liberáln# demo-
kratické spole%nosti dominuje funkcím takov!ch sdru'ení vyjed-
návání o regulaci systému, tedy vyty%ování hranic, strá'ení bran 
a utvá$ení hierarchií, ve spole%nosti diktatury jedné strany, kde je 
povoleno jen kontrolované sdru'ování, se k tomu p$idává funkce 
materiálního základu, vn#j&í tvá$e a ú$ední mo'nosti formálního 
rámce vlastních autonomních aktivit. Pokud se poda$í spolek 
ustavit a docílit jeho povolení, m"'e nalézt a obsadit mezeru 
systému a p$ípadn# se stát místem podpory oborové svébytnosti. 

V mezivále%ném (eskoslovensku fungoval ji' od roku 1913 
v odli&n!ch politick!ch podmínkách Kruh pro p#stování d#jin 
um#ní. Krom# populariza%ní a v#decké agendy m#l i ambice ovliv-
)ovat ve$ejné politiky a jeho %innost byla p$evá'n# financována 
z r"zn!ch ve$ejn!ch zdroj". Ke %len"m Kruhu pat$ili i amaté$i, 
p$íznivci a milovníci um#ní a v dob# nejv#t&ího rozkv#tu své 
%innosti m#l necelou stovku %len". Jeho centrem byly v!znamné 
oborové autority a spolku p$edsedali profeso$i pra'ské univerzity 
Karel Chytil (v letech 1915—1933) a Antonín Mat#j%ek (1934—1950, 

1 Sczepanik 2016, s. 20.
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s p$eru&ením spolkové %innosti 1942—1946). Po Mat#j%kov# smrti 
v roce 1950 v&ak Kruh ukon%il %innost a formáln# zanikl spolu 
s jin!mi spolky o deset let pozd#ji.2 Je&t# p$ed obnovou Kruhu 
v b$eznu 1946 se bezprost$edn# po osvobození objevil ambiciózní, 
av&ak %asov# jen omezen! pokus o zalo'ení jiného typu sdru'ení, 
Svazu theoretik" um#ní. Cílem p$ipravovaného spolku bylo, „aby 
se chápal iniciativy v $e&ení naléhav!ch otázek v oboru v#decké 
historie i praxe v oblasti um#ní. Svazu bude dále spolupracovati 
s Úst$ední radou odbor", a tak uplat)ovati odborné stavovské 
po'adavky v#deck!ch pracovník" t#chto obor": on také bude 
pe%ovati o to, aby $e&ení v&ech odborn!ch úkol" bylo sv#$ová-
no odborn!m pracovník"m. Celkem chce Svaz representovati 
pokrokové snahy a cíle v#deckého bádání na poli theorie a d#jin 
um#ní“.3 Hybnou silou aktivit p$ípravného v!boru spolku byla 
Zuzana Kotíková (Tobolková) a je mo'né, 'e od ní vy&la i primár-
ní iniciativa. D"vod ukon%ení %innosti není jasn!, z$ejm# jím byl 
neúsp#ch úsilí o získání oficiálního statutu a ve$ejné finan%ní 
podpory. P$edb#'n# se k Svazu theoretik" p$ihlásilo více ne' 
dv# stovky mu'" i 'en, od Al'b#ty Birnbaumové po Karla Teiga, 
z nich' p$ibli'n# %tvrtina p"sobila v oblasti estetiky, teorie a kri-
tiky jin!ch ne' v!tvarn!ch um#leck!ch obor".4 

Sebeorganizace ob%anské spole%nosti byla ov&em jedním 
z prvk", které stát pod vládou komunistické strany cílen# potí-
ral a naprostou v#t&inu existujících sdru'ení donutil nejpozd#ji 
v roce 1960 k zániku anebo k p$evzetí jednotn!mi svazy, v na&em 
p$ípad# um#leck!mi. Ak!ní jednota byla cílem a charakteristikou 
nov# vytvá$en!ch velk!ch sdru'ení. Ne&lo tu jen o prostou kont-
rolu, ale o mocensk! nástroj se &ir&ím dosahem. Práv# instituce 
proklamující jednotu toti' úsp#&n# p$esv#d%uje ovládané, 'e 
vládnoucí mají v#ci pevn# v rukou, 'e otev$en! odpor nep$ichází 
v úvahu, je nutno se pod$ídit situaci a p$ípadn# hledat jiné, skryté 
mo'nosti rezistence. 

Snahy o zalo'ení Um#leckohistorické spole%nosti lze v doku-
mentech ÚTDU (SAV zachytit opakovan# od roku 1960, kdy je 
za prezídium akademie je&t# podporoval Zden#k Wirth. Nejdále 
pokro%ily na konci &edesát!ch let. V lednu 1967 'ádalo V#decké 

2 Horová 2006, s. 426—427 (Martin Halata).

3 ANG, f. Svaz theoretik!, V"st#i$ek neidentifikovan"ch 
novin; viz Bartlová 2018a.

4 ANG, f. Svaz theoretik!, Seznam p#ihlá%en"ch osobn& 
z ledna 1946 a kartotéka p#ihlá%en"ch písemn&. 
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kolegium v#d o um#ní (SAV za Kotalíkova p$edsednictví, aby byly 
k zalo'ení UHS vypracovány podklady pro prezídium akademie.5 
V roce 1968 se organiza%ní %innosti p$ípravného v!boru v#novali 
spolu s Kotrbou, Neumannem a Krásou z ÚTDU rovn#' Volavka 
a Kutal za Komisi teoretik" Svazu %eskoslovensk!ch v!tvarn!ch 
um#lc". Vedení Ústavu dejín umenia Slovenské akademie v#d 
souhlasilo i v dob# ustavování federace s plánem zalo'it spole%-
nost jako %eskoslovenskou se dv#ma národními sekcemi; po%ítalo 
se s brn#nskou pobo%kou.6 Ambice spole%nosti byly rozsáhlé. 
Vedle úsilí o rozvoj oboru a svobodu bádání hodlala p$ispívat 
ke zvy&ování odborné úrovn# mlad!ch i k p$eklenování gene-
ra%ních rozpor", zabra)ovat kumulaci funkcí a pracovních p$í-
le'itostí, propagovat v!sledky %eskoslovenské v#dy v zahrani%í 
a projednávat a roz&i$ovat nové metody oboru. V#%n!m tématem 
z"stávala snaha „bdít nad obsazováním um#leckohistorick!ch 
míst v&ech stup)", dbát p$itom na d"sledné dodr'ování po'a-
davku odbornosti a trvat na obsazování v&ech míst v!hradn# 
pomocí konkurz"“. Stejn# aktuáln# i dnes zní závazek pe%ovat 
o vzájemnou slu&nost v badatelsk!ch vztazích a $ádné citování. 
Struktura i fungování spole%nosti m#ly b!t pln# demokratické; 
st#'í si ov&em lze p$edstavit, 'e by své plány na vydávání publi-
kací a po$ádání akcí mohla financovat jen z %lensk!ch p$ísp#vk". 
Podíl ústavu akademie v#d na snahách o zalo'ení samostatného 
sdru'ení historik" a histori%ek um#ní vypl!val ze skute%nosti, 'e 
jedin! zp"sob, jak!m mohly v centralizovaném a autoritativním 
stát# u%ené spole%nosti existovat, bylo jejich p$idru'ení k (SAV. 
Návrh organiza%ního $ádu UHS to vyjad$oval formulací „vyvíjí 
aktivitu v dorozum#ní s (SAV“.7 Akademie ov&em i tradi%ní v#-
decké spole%nosti spí&e trp#la, tak'e pokus o zalo'ení zcela nové 
jednotky zjevn# p$ekra%oval hranice mo'ného dokonce i v období 
1968—1969. UHS byla nakonec zalo'ena a' v roce 1990.

Pouze prost$ednictvím prezídia (SAV bylo také mo'né udr-
'ovat skupinové %lenství v mezinárodních odborn!ch spole%-
nostech. Pro d#jiny um#ní to byl p$ípad mezinárodního komité-
tu CIHA, Comité international d’Historie de l’Art. CIHA se skládá 

5 AÚDU, f. J. Krása, k. 3, i. '. 5, Dopis J. Kotalíka J. Neumannovi 
2. 5. 1967. 

6 AÚDU, f. J. Krása, k. 3, i. '. 5, Dopis V. Volavky M. Várossovi 
1. 10. 1968; odpov&( 16. 10. 1968. 

7 AÚDU, f. J. Krása, k. 3, i. '. 5, Návrh organisa'ního #ádu UHS 
(1968), s. 1—2.


