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Abstrakt 
Tato bakalářská práce je analýzou principu demokratizace kultury v koncepci Andrého 

Malrauxa, prvního francouzského ministra kultury, zastávajícího funkci mezi lety 1959-

1969. Demokratizace kultury figuruje do dnešních dní jako jeden z hlavních pilířů 

soudobé francouzské kulturní politiky. Její počátky jsou datovány rokem 1959, kdy ve 

Francii vzniklo historicky první ministerstvo kultury. První kapitola představuje 

okolnosti vzniku této instituce stejně jako další státní aktéry, kteří v roce 1959 

zasahovali do kulturní oblasti. Vysvětluje, jakým způsobem byl v Malrauxově funkčním 

období princip demokratizace kultury zařazen na první místa programu nově vzniklého 

Ministerstva pro kulturní záležitosti. Skrze analýzu Malrauxových projevů definuje 

druhá kapitola práce hlavní body ministrovy koncepce. Uvádí, jak se tato koncepce 

promítla v praktických opatřeních Ministerstva pro kulturní záležitosti včetně projektu 

maisons de la culture, nově budovaných kulturních center, jež jsou dodnes považovány 

za symbol Malrauxovy éry. Problémy, které se objevily při realizaci projektu maisons 

de la culture, spustily vlnu kritiky Malrauxovy politiky. Tyto kritiky, dodnes sloužící 

jako cenné reference studia francouzské kulturní politiky, představuje poslední kapitole 

práce. 

 

Abstract 
This Bachelor thesis aims to analyze the principle of democratization of culture in the 

conception of André Malraux, the first French Minister of culture, who held the office 

between 1959 and 1969. Democratization of culture has represented one of the main 

pillars of French cultural policy since its origins in 1959 when the first French Ministry 

of Culture was established. The first chapter explains under which circumstances this 

Ministry of Cultural Affairs was created. Also, it presents the state institutions that were 

affecting the cultural domain during this period. It shows how democratization of 

culture was set up as a priority of the newly established Ministry. The second chapter 

analyzes the official speeches by André Malraux and tries to define the main points of 



 

his conception. Next, the chapter shows how these crucial aspects were transformed into 

the political program of the Ministry of Cultural Affairs. The last chapter presents the 

project of maisons de la culture, new cultural centers symbolizing the whole Malraux’s 

era. Realization of the project brought to light some difficulties that became the sources 

of criticisms of Malraux’s policy. These criticisms shown in the last part of the work 

serve till today as an important reference for the development of French cultural policy. 
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Úvod 

Kulturní politika představuje ve Francii samostatně a široce zkoumaný obor 

společenských věd. Její počátky jsou datovány založením Ministerstva pro kulturní 

záležitosti Francouzské republiky v roce 1959. Vznik historicky prvního ministerstva 

kultury ve francouzských dějinách znamenal rozšíření veřejné politiky o novou doménu. 

Ačkoliv se státní zásah do oblasti kultury projevoval i před rokem 1959, dělo se tak 

vždy v rámci dílčích kompetencí ostatních státních institucí, jako bylo Ministerstvo 

školství či Ministerstvo vnitra. Rokem 1959 bezprostředně nastala nutnost definovat 

kulturu jako další doménu státní intervence. Jedním ze základních kamenů při 

formování nové sféry veřejné politiky se stal princip demokratizace kultury. Svou 

zásadní roli ve francouzské kulturní politice si tento princip udržuje od jejího 

zakladatelského období konce padesátých let a do dnešních dní představuje jeden 

z jejich hlavních pilířů. Demokratizace kultury je tématem, jež svým vývojem a 

proměnami ilustruje trendy v historii francouzské kulturní politiky. Oba pojmy tak často 

bývají dávány do souvislosti a analýza principu demokratizace kultury slouží zároveň 

jako důležitý nástroj výzkumu francouzské kulturní politiky jako celku.  

Studium principu demokratizace kultury přináší zjištění, že se význam pojmu 

mění v závislosti na střídajících se administrativách francouzského ministerstva kultury. 

Termín se dočkal modifikací svého obsahu stejně jako škála nástrojů, kterými mělo být 

ideálu demokratizace kultury dosaženo. Odborníci věnující se kulturní politice jako 

Olivier Donnat, Vincent Dubois, Emmanuel Wallon či Jean-Michel Djian zastávají 

shodný názor, že určit jednotnou definici demokratizace kultury je prakticky nemožné. 

Vincent Dubois nazývá tento princip „mýtem francouzské kulturní politiky“1, Philippe 

Urfalino pak dokonce jejím „trojským koněm“2. Právě jednotlivé nuance, které pojem 

nabíral v průběhu vývoje státní kulturní politiky, znemožňují jeho univerzální definici. 

Více než o definici je tak vždy nutno hovořit o koncepci konkrétního období a 

administrativy.  

Záměrem této práce je analýza principu demokratizace kultury v koncepci 

Andrého Malrauxa. Jako první ministr kultury Francouzské republiky proměnil Malraux 

princip demokratizace kultury v prioritní cíl nové státní politiky. Tato práce vychází ze 

                                                
1 DUBOIS, Vincent. Les prémices de la démocratisation culturelle. In  Politix, Vol. 6, n 24, 1993, s. 37. 
[cit. 20.4.2011]. Dostupné na: <http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/polix_0295-
2319_1993_num_6_24_1587>.  
2 URFALINO, Philippe. L'invention de la politique culturelle. Paris: Hachette Littératures 2004, s. 11. 
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stanoviska Philippa Urfalina, který Malrauxovu koncepci demokratizace kultury chápe 

jako komplexní estetický, sociální a reformátorský projekt, jenž zásadním způsobem 

ovlivnil francouzskou kulturní politiku v době jejího utváření a stal se též klíčovým pro 

její další vývoj. Základní teze Urfalinovy práce L´invention de la politique culturelle 

(2004) vnímá Malrauxovu koncepci jako ideologickou, hodnotovou a administrativní 

rozluku s předními státními aktéry utvářejícími do roku 1959 pole francouzské kultury.3 

Ministerské období Andrého Malrauxa představuje ve francouzském prostředí 

hojně studovanou periodu, zejména pro svou precedentní roli v historii kulturní politiky. 

Demokratizace kultury v Malrauxově koncepci může být nahlížena z čistě 

institucionálního či politického hlediska, jako je tomu v práci Janine Mossuz André 

Malraux et le gaullisme (1970), která dává do souvislosti Malrauxovu politiku 

s principy etablujícího se režimu páté Francouzské republiky. Ačkoliv je třeba mít 

sociálně-poltický kontext Malrauxovy éry neustále na paměti, jeho popis není hlavním 

cílem práce. Ta oproti tomu klade důraz na samotnou analýzu ministrovy koncepce 

demokratizace kultury. Pokusí se určit její hlavní komponenty a ukázat jejich průmět 

v konkrétních opatřeních Ministerstva pro kulturní záležitosti Francouzské republiky. 

Práce dále představí projekt maisons de la culture, nově budovaných kulturních center, 

jež se staly symbolem ministrovy koncepce. Bude vysvětleno, jakým způsobem mělo 

být skrze tento projekt dosaženo cílů demokratizace kultury. Práce také představí 

kritiky, které se odvíjely od projektu maisons de la culture a které upozornily na sporné 

body Malrauxovy koncepce. 

*** 

Literatura vztahující se k problematice demokratizace kultury a kulturní politice 

v éře Andrého Malrauxa pochází výhradně z francouzského prostředí a její dostupnost 

v České republice je omezená. Většina podkladů pro tuto práci byla získána z fondu 

knihovny L’institut d’études politiques de Lyon a knihovny L‘Université Lumière, Lyon 

2. Neméně důležitými byly v tomto ohledu i elektronické databáze Ministerstva kultury 

Francouzské republiky.4 

Základním podkladem pro tuto práci se stala již zmíněná publikace Philippa 

Urfalina, L´invention de la politique culturelle (2004). Urfalino působí jako výzkumný 

                                                
3 Ibid., s. 10-22. 
4 „Basses des données culturelles. Ministère de la Culture et de la Communication.“ Elektronická 
databáze Ministerstva kultury Francouzské republiky. [cit. 24.4.2011]. Dostupné na 
<http://www.culture.gouv.fr/>. 



 

3 
 

pracovník při pařížské L‘École des hautes études en sciences sociales (EHESS) a 

Centre national de la recherche scientifique (CNRS). Zabývá se tématem kulturní 

politiky a její regionální a lokální dimenzí. L’invention de la politique culturelle 

představuje důležitý syntetický obraz počátků francouzské kulturní politiky za 

Malrauxova funkčního období 1959-1969. Urfalinova práce je významná zejména 

proto, že se snaží překročit předěl mezi zastánci a obhájci Malrauxovy politiky a 

nabídnout komplexní pohled zahrnující stanoviska obou stran. Urfalino je považován za 

autoritu výzkumu francouzské kulturní politiky. Dokazuje to také fakt, že je často 

citován autory sekundární literatury sloužící za zdroj této práci. 

Důležitou byla i publikace L'État et la Culture en France au XXe siècle (2009) 

Philippa Poirriera, profesora soudobých dějin působícího při L’Université de 

Bourgogne. Poirrier je považován za odborníka na kulturní dějiny soudobé Francie, je 

též členem historické komise Ministerstva kultury a komunikace Francouzské 

republiky5, jejíž hlavní poslání spočívá ve shromažďování a publikaci dostupných studií 

a faktů týkající se administrativní historie této instituce. Jeho práce proto posloužila 

jako důležitý faktografický zdroj pro studium širšího kontextu Malrauxova funkčního 

období z hlediska institucionálního a historického.  

Samotný princip demokratizace kultury, jeho role a komparace jednotlivých 

koncepcí v historii francouzské kulturní politiky byly představeny v práci La 

démocratisation culturelle: une médiation à bout de souffle (2006) Jeana Cauna, 

působícího při L’Université Stendhal v Grenoblu. Caune ve své práci neusiluje o pouhý 

chronologický výčet koncepcí demokratizace kultury, snaží se definovat úskalí těchto 

koncepcí a vytvořit tak komplexní přehled nedostatků francouzské politiky 

demokratizace kultury jako takové. Cauneův přístup k tématu v sobě kombinuje dvojí 

pohled vycházející z autorových bohatých profesních zkušeností. Jeho pohled člena 

akademické obce věnujícího se oborům estetiky a komunikace je doplněn praktickými 

zkušenostmi z dlouholeté kariéry v oblasti divadelní režie a především v oblasti vedení 

lokálních kulturních asociací, jakou bylo např. Centre d’action culturelle v Grenoblu v 

letech 1971-1975. I z tohoto důvodu je jeho dílo k politice demokratizace kultury 

francouzského státu velmi kritické. 

Centrálním bodem této práce byla analýza pramenů vztahujících se 

k Malrauxově koncepci demokratizace kultury. V první řadě se jedná o vlastní 

                                                
5 „Comité d’histoire du Ministère de la Culture et des institutions culturelles“. 
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ministrovy písemnosti, především pak jeho paměti Antimémoires (1972), a jeho projevy 

z let 1959-1969. Ministrovy obsáhlé paměti se však tématu demokratizace kultury 

nevěnují, hlavní pozornost v nich Malraux soustřeďuje ke své aktivní účasti na 

francouzském odboji během druhé světové války či svým četným zahraničním cestám, 

které vykonal jako vyslanec Charlese de Gaulla. Zásadními pro tuto práci jsou proto 

Malrauxovy projevy z jeho ministerského období 1959-1969. Jejich výběr obsahuje 

publikace nakladatelství Gallimard André Malraux. La politique, la culture. Discours, 

articles, entretiens (1925-1975), další z ministrových projevů jsou dostupné skrze 

internetovou databázi francouzského Národního shromáždění6. 

Další důležité prameny představují státní dokumenty vztahující se k samotnému 

projektu maisons de la culture. Jedná se především o oficiální koncepce projektu 

maisons de la culture, jejichž autory byli vysocí funkcionáři ministerstva, Émile Biasini 

a Pierre Moinot. Tyto dokumenty byly vydány v publikaci francouzského ministerstva 

kultury Les Affaires culturelles au temps d'André Malraux 1959-1969 (1996). 

Věnuje-li se tato práce kritikám Malrauxovy koncepce demokratizace kultury, je 

zde potřeba zmínit i práci L’Amour de l’art (1966) Pierra Bourdieuho. Právě toto dílo 

jednoho z předních francouzských sociologů, jakým je Bourdieu, reprezentuje důležitý 

proud kritického přístupu k francouzské kulturní politice. 

Tato práce operuje s několika pojmy, jež je zde potřeba specifikovat. Jedná se 

zejména o samotný výraz „demokratizace kultury“. I přes to, že termín nelze jednotně 

definovat, jak bylo vysvětleno výše, je nutno pojmenovat jeho určité aspekty nezbytné 

pro účely této práce. Ministerstvo kultury Francouzské republiky popisuje souhrn 

obecných rysů, jež by se daly považovat za společné pro většinu koncepcí 

demokratizace kultury. Je jimi „úsilí o vytvoření vztahu mezi uměním a občany a jejich 

vzájemné přibližování“ či „konverze společnosti jako celku ke schopnosti subjektivního 

hodnocení uměleckého díla“.7 

Princip demokratizace kultury také v průběhu vývoje francouzské kulturní 

politiky měnil své názvosloví. V samotném funkčním období Andrého Malrauxa byl 

stejně často jako pojem „demokratizace kultury“ užíván pojem „kulturní akce“8. V éře 

                                                
6 „Asemblée Nationale : André Malraux“. Stránky francouzského Národního shromáždění věnované 
osobnosti Andrého Malrauxa. [cit. 26.4.2011]. Dostupné na: < http://www.assemblee-
nationale.fr/histoire/Andre-Malraux/index.asp>.  
7 „Médiation culturelle & Politique de la ville.“ Stránky Ministerstva kultury Francouzské republiky 
věnované tématice demokratizace kultury a kulturnímu rozvoji. [cit.25.4.2011]. Dostupné na: 
<http://www.developpementculturel.culture.gouv.fr/ville/mediation-culturelle/>.  
8 „Action culturelle“. 
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Jacquese Duhamela, ministra pro kulturní záležitosti v letech 1971-1973, začalo být 

zejména ve snaze odlišit se od Malrauxovy koncepce užíváno pojmu „kulturní rozvoj“9. 

V dílech současných autorů věnujících se kulturní politice, jako je např. Jean Caune, se 

lze setkat i s termínem „kulturní mediace“10. Všechna tato označení lze však de facto 

považovat za synonyma, která jsou pro princip demokratizaci kultury často užívána 

paralelně bez ohledu na dobu svého vzniku.11  

V souvislosti s tím, že podklady pro tuto práci jsou ve většině případů dostupné 

pouze ve francouzském jazyce, je třeba uvést několik poznámek k terminologii a 

překladům. Pojem maison de la culture se ve francouzské literatuře objevuje v několika 

obměnách.12 V této práci je používána verze maison de la culture vyskytující se 

v publikacích nejnovějšího data. Ponechání původního cizojazyčného názvu je záměrné, 

od jeho doslovného překladu „dům kultury“ bylo upuštěno vzhledem k asociacím, které 

by v českém prostředí mohl vzbuzovat. Názvy ostatních institucí byly přeloženy do 

českého jazyka. U citací ze sekundární literatury a pramenů jsou vždy uvedena i 

původní znění. Kvůli absenci odborného překladu těchto zdrojů je tak čtenáři ponechána 

možnost seznámit se s originální verzí citovaných textů. 

Je třeba též objasnit užívání pojmů „kultura“ a „umění“ v této práci. Ačkoliv se 

zde obě slova v některých případech vyskytují jako synonyma, je si autorka vědoma 

jejich neslučitelnosti a odlišného významu. Způsob jejich používání byl převzat 

z originálních textů pramenů a sekundární literatury, kde „umění“ či „umělecké dílo“ 

často figurují jako synonyma slova „kultura“. Záměna výrazů je pravděpodobně dána 

jednak vývojem a různorodostí definic pojmu „kultura“, jednak způsobem užívání obou 

pojmů v oficiálních dokumentech Ministerstva pro kulturní záležitosti Francouzské 

republiky v letech 1959-1969. Tento způsob užívání odpovídá axiologickému pojetí 

kultury v typologii dané současnou odbornou literaturou.13 

*** 
Tato práce je historickou studií s prvky analýzy diskurzu. Operuje s již 

zmíněnou tezí Philippa Urfalina, dle které byla Malrauxova politika demokratizace 

kultury ideologickým, hodnotovým a administrativním milníkem ve vztahu 

                                                
9 „Développement culturel“. 
10 „Médiation culturelle“. 
11 Pro definice jednotlivých pojmů a diskuzi nad jejich užíváním viz „Médiation culturelle & Politique de 
la ville.“ Stránky Ministerstva kultury Francouzské republiky věnované tématice demokratizace kultury a 
kulturnímu rozvoji.  
12 Maison de la culture, Maison de la Culture, maisons de la culture. 
13 SOUKUP, Václav. Přehled antropologických teorií kultury. Praha: Portál, 2000, s. 15. 
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francouzského státu a kultury. V souvislosti s Urfalinovou tezí budou v první kapitole, 

jež je deskriptivní částí práce, vysvětleny okolnosti vzniku Ministerstva pro kulturní 

záležitosti v roce 1959. Představeny budou také státní instituce zasahující před tímto 

rokem do oblasti kultury. Ostatní kapitoly práce tvoří její analytickou část. Ta se skrze 

rozbor Malrauxových projevů ve své druhé kapitole pokusí určit hlavní složky 

ministrovy koncepce demokratizace kultury. Bude sledovat, jakým způsobem se tyto 

jednotlivé body promítly do politiky Ministerstva pro kulturní záležitosti a jakým 

způsobem mělo dojít k jejich realizaci skrze konkrétní projekt maisons de la culture. 

Tento projekt bude na základě analýzy oficiálních dokumentů Malrauxovy 

administrativy představen ve třetí kapitole práce. Stejná kapitola uvede kritiky vzešlé ze 

způsobu a okolností realizace projektu maisons de la culture. Hlavní body Malrauxovy 

koncepce demokratizace kultury definované ve druhé kapitole bude tedy práce hledat 

jak v oficiálních dokumentech vztahujících se k projektu maisons de la culture, tak v 

jeho následných kritikách. 
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1. Demokratizace kultury ve francouzské kulturní politice 

Vládním dekretem z 3. února 1959 bylo ve Francii zřízeno nové Ministerstvo pro 

kulturní záležitosti14. Vůbec poprvé ve francouzských dějinách se kultura stala 

samostatnou doménou veřejné politiky. Jako její nová oblast musela být kultura 

definována ve vztahu ke státu a společnosti, nové ministerstvo bylo nuceno stanovit své 

orientace a cíle. S počátky francouzské kulturní politiky je proto nerozlučně spjata 

osoba Andrého Malrauxa, prvního ministra kultury.15 Na předním místě Malrauxovy 

agendy začal figurovat princip demokratizace kultury, stal se pro ministra politickou, 

ale i osobní prioritou, která provázela celé jeho funkční období. I po Malrauxově 

odchodu z úřadu v roce 1969 však princip demokratizace kultury setrval v agendě 

ministerstva. Ve větší či menší míře jej prosazovali všichni Malrauxovi nástupci včetně 

současné administrativy. Tato kontinuita vytvořila z principu demokratizace kultury 

jeden z pilířů francouzské kulturní politiky a Malrauxovi přisoudila roli zakladatele. 

 

1.1 Historický precedent 

Dekret z 24. července 1959 stanovil náplň činnosti nově vzniklého Ministerstva 

pro kulturní záležitosti. Obsahem tohoto dekretu byla i pasáž, která oficiálně uvedla 

princip demokratizace kultury a je často citována v souvislosti s Malrauxovou politikou: 

„…zpřístupnit velká [umělecká] díla lidstva co největšímu množství Francouzů.“16 

Demokratizace kultury však v roce 1959 nebyla bezprecedentním tématem, své ideové 

počátky měla v době předcházející samotnému vzniku páté Francouzské republiky. 

Inspirační zdroje Malrauxovy politiky sahají do 30. let 20. století a doby vlády lidové 

fronty Léona Bluma. Ministrova koncepce sice z odkazu lidové fronty vycházela, 

některé jeho aspekty však zásadním způsobem reinterpretovala.17  

Vláda lidové fronty v čele s Léonem Blumem zdůraznila v roce 1936 v souvislosti 

se zavedením placeného pracovního volna a čtyřicetihodinového pracovního týdne 

                                                
14 „Ministère chargé des affaires culturelles“. Název této instituce se od roku 1959 měnil. V současné 
době zní „Ministerstvo kultury a komunikace“. 
15 Pro biografické údaje Andrého Malrauxa viz Příloha A. André Malraux: hlavní biografické údaje.  
16 „...rendre accessibles les oeuvres capitales de l’humanité au plus grand nombre possible des Français.“ 
Décret n° 59-889, le 24 juillet 1959. [cit. 27.11.2010]. Dostupné na:  <http://www.assemblee-
nationale.fr/histoire/andre-malraux/ministre_et_parlement.asp>.  
17 POIRRIER, Philippe. L'État et la Culture en France au XXe siècle. Paris: Librairie générale française, 
2009, s. 74. 
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nutnost „popularizovat kulturu“.18 Díky těmto vládním opatřením došlo totiž k rozšíření 

kategorie volného času pracujících a tzv. „lidová kultura“ měla představovat jednu 

z alternativ jeho trávení. Vláda lidové fronty však nevytvořila žádnou souvislou 

politickou agendu, soustředila se na vybraná kulturní odvětví, která se měla otevřít 

pracující třídě. Prioritním se stalo divadlo. Vláda lidové fronty usilovala o to, aby bylo 

divadlo „zpřístupněno všem pracujícím“ a hojně jej subvencovala. Na tuto tradici pak 

po druhé světové válce navázal proces ve francouzské odborné literatuře označovaný 

jako „divadelní decentralizace“, jenž je považován za další inspirační zdroj pro politiku 

demokratizace kultury. Jeho podstatou byla finanční podpora regionálních divadel a 

snaha vyrovnat nepoměr mezi divadelní tvorbou v Paříži a v ostatních regionech. Stát 

také usiloval o podporu talentovaných tvůrců a herců z oblastí mimo hlavní město. 

Institucionalizací divadelní decentralizace se stalo tzv. Théâtre National Populaire 

(TNP), které od roku 1951 fungovalo ve Villeurbanne a postupem času šířilo své 

pobočky do dalších francouzských měst.19 

 

1.2 Ministerstvo kultury jako nový aktér, demokratizace kultury jako 

politická priorita 

Vznik Ministerstva pro kulturní záležitosti v roce 1959 znamenal důležitý předěl 

ve vztahu francouzského státu a kultury. Nová státní politika musela být definována, 

musela vytyčit své cíle. V tomto ohledu nelze opomenout souvislost s počátky režimu 

páté Francouzské republiky.  

 V kontextu probíhající války v Alžírsku a hlubokých politických změn, které 

Francii přinesl rok 1958, si jen těžko představit, že by kultura byla prioritní oblastí nově 

etablovaného režimu Charlese de Gaulla. Ačkoliv je vznik Ministerstva pro kulturní 

záležitosti Francouzské republiky zpětně vnímán jako revoluční krok, je nutné 

upozornit, že více než záměrem byl spíše shodou náhod a výsledným produktem 

preferencí politických elit. Jejich základem byl vzájemný vztah Andrého Malrauxa a 

Charlese de Gaulla: „André Malraux, vždy jsi byl a budeš po mé pravici.“20 Jako 

dlouholetý přítel a politický stoupenec doprovázel Malraux de Gaulla na jeho dráze od 

                                                
18 WALLON, Emmanuel.  La culture : quelle(s) acception(s)? Quelle démocratisation? In Les Politiques 
Culturelles, Cahier français n° 348, Paris: La Documentation française, 2009, s. 2. [cit. 23.1.2011]. 
Dostupné na: <http://e.wallon.free.fr/IMG/pdf/Democratisation-CF348.pdf>. 
19 POIRRIER, P. L'État et la Culture en France au XXe siècle, s. 30-63. 
20 „À ma droite je t’ai et je t’aurais, André Malraux.“ Takto se o Malrauxovi zmiňuje de Gaulle ve svých 
pamětech z roku 1970. Ibid., s. 69. 
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dob francouzského odboje. Po nástupu k moci v červnu 1958 vyjádřil de Gaulle přání 

obsadit Malrauxa v některé vysoké, blíže nespecifikované politické funkci. Když byla 

v lednu 1959 na základě Ústavy páté republiky jmenována nová vláda, navrhl de Gaulle 

jejímu předsedovi Michelovi Debrému, aby pro Malrauxa vytvořil „ministerský post na 

míru“.21 O vzniku Ministerstva pro kulturní záležitosti v čele s Malrauxem bylo 

rozhodnuto dekretem z 3. února 1959, tedy až dodatečně po nominaci Debrého vládního 

kabinetu. 

Na bedrech Malrauxovy administrativy spočinul úkol definovat celkovou 

koncepci nové domény státní politiky. Malrauxovi bylo při tomto úkolu ponecháno 

volné pole působnosti dané především zmíněným přátelstvím s Charlesem de Gaullem. 

Jejich vztah vzájemného obdivu a důvěry byl specifikem, které ministrovi umožnilo 

formulovat principy kulturní politiky bez sebemenších omezení. De Gaullova podpora 

vynesla Malrauxovi pověst patrona umění a kultuře potom značnou viditelnost coby 

doméně veřejné politiky. Přes veškerou volnost rozhodování, kterou ve své nové 

politické funkci disponoval, nepřestal být Malraux stoupencem gaullismu. Principy 

gaullismu, myšlenky národní velikosti, nezávislosti, jednoty a silné role státu, tak byly 

zařazeny i do rodící se kulturní politiky. Kultura se stala oblastí, skrze kterou mělo být 

osloveno veřejné mínění a získána jeho podpora pro Charlese de Gaulla. Neméně 

důležitou roli začala hrát kultura i v zahraniční politice Francie a gaullistickém úsilí o 

její velmocenské pozice. Malraux se stal de Gaullovým vyslancem, který na četných 

zahraničních cestách propagoval francouzskou kulturu a usiloval skrze ni o vylepšení 

mezinárodní francouzské reputace pošramocené alžírskou válkou.22 Na domácí scéně 

byla za účelem zdůraznit objem a hloubku sdílených národních hodnot za strategickou 

zvolena oblast památkové péče, byly také organizovány četné výstavy a ceremonie 

připomínající osobnosti francouzského umění a dějin.23 Absolutní prioritou éry 

Malrauxova úřadování mezi lety 1959-1969 se však stala politika demokratizace 

kultury.24 

                                                
21 DJIAN, Jean-Michel. Politique culturelle : la fin d'un mythe. Paris: Gallimard, 2005, s. 16. 
22 MOSSUZ, Janine.  André Malraux et le gaullisme. Paris: Armand Colin, 1970, s. 166-181. 
23 Z nich lze připomenout např. velkolepou ceremonii přenesení ostatků Jeana Moulina do pařížského 
Panthéonu dne 19. prosince 1964, jejímž hlavním řečníkem byl právě André Malraux. 
24 POIRRIER, P. L'État et la Culture en France au XXe siècle, s. 70-72. 
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1.3 Konkurenční instituce v oblasti kultury 

Jako nový veřejný aktér muselo Ministerstvo pro kulturní záležitosti řešit problémy 

organizačního, materiálního a personálního charakteru, bylo však také potřeba stanovit 

strategické cíle nově vzniklé instituce. Nemalou součást tohoto nelehkého úkolu 

představovalo i dělení kompetencí, které v souvislosti s kulturou doposud zastávaly jiné 

státní instituce. Definicí agendy se ministerstvo snažilo zdůraznit a upevnit své 

pozice. Jeho zájmem bylo jasně se vymezit vůči státním institucím spojovaným byť jen 

částečně s kulturní doménou. O to více, jednalo-li se později o prioritní otázku 

demokratizace kultury.  

V první řadě André Malraux usiloval o vymazání negativní asociace, kterou 

vztah kultury a státu vzbuzoval v souvislosti s Vysokým sekretariátem múzických 

umění25. Tato instituce fungující za třetí a čtvrté Francouzské republiky působila 

v oblasti regulace trhu s uměním a svými neprůhlednými praktikami v otázce 

obchodování s uměleckými díly získala všeobecný odpor umělecké i laické veřejnosti. 

Existence sekretariátu také přispěla ke vnímání kultury jako uzavřené a nedostupné 

domény vysokých společenských elit.26 

Další institucí, jejíž kompetence zasahovaly do kulturní oblasti, bylo 

Ministerstvo školství27. Pod ně spadala i ředitelství umění a filosofie, architektury či 

státních archivů. Již dekretem z 3. února 1959 byly tyto administrativní sekce včetně 

většiny personálu převedeny pod nově vzniklé Ministerstvo pro kulturní záležitosti.28  

Jestliže Ministerstvo pro kulturní záležitosti nahradilo Vysoký sekretariát 

múzických umění a převzalo pravomoci Ministerstva školství, pak se 

nejkomplikovanějším stal vztah s Vysokým komisariátem pro mládež a sport29, se 

kterým bylo potřeba se o kompetence dělit. Jean-Michel Djian tento vztah dokonce 

charakterizuje jako „špinavou bitvou o pravomoci“.30 

                                                
25 „Haut Sécrétariat aux Beaux-Arts“. Tato instituce po dobu své existence často měnila jména i své 
administrativní zařazení pod různá ministerstva. Pro detailnější institucionální historii sekretariátu viz 
např. POIRRIER, Philippe. L'État et la Culture en France au XXe siècle. 
26 DJIAN, J-M. Politique culturelle : la fin d'un mythe, s. 17. 
27 „Ministère de l’éducation nationale“. 
28 URFALINO, P. L'invention de la politique culturelle, s. 45-49. 
29 „Haut Commissariat à la Jeunesse et aux sports“. Pro institucionální historii viz „Institut National de la 
Jeunesse et de l’Éducation Populaire (Injep)“. Stránky francouzského Národního institutu pro lidovou 
osvětu. [cit. 26.4.2011]. Dostupné na: <http://www.injep.fr/>. 
30 DJIAN, J-M. Politique culturelle : la fin d'un mythe, s. 91. 
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Vysoký komisariát pro mládež a sport byl zřízen roku 1958 coby vládní úřad, 

jenž fungoval jako celostátní koordinační orgán tzv. hnutí lidové osvěty31. Lidová 

osvěta měla své počátky již v době Velké francouzské revoluce. Hlavním ideálem hnutí 

byla sociální a politická emancipace jedince skrze celoživotní vzdělávání nezávislé na 

školní docházce. K jejímu naplňování měly sloužit vzdělávací a zájmové spolky, jejichž 

masový nárůst nastal především v druhé polovině 19. století. Spolky lidové osvěty se od 

sebe ideologicky odlišovaly, vznikaly pod záštitou církve, politických stran, ale 

především pak dělnického hnutí. Spektrum aktivit těchto organizací se postupem času 

rozšiřovalo a zahrnulo též oblast kultury. Dohled nad spolky lidové osvěty a jejich 

financování náleželo právě Vysokému komisariátu pro mládež a sport. I vůči této 

instituci tedy muselo Malrauxovo ministerstvo zaujmout určitý postoj, neboť také ona 

ovlivňovala pole kultury. Dohodami uzavřenými mezi Ministerstvem pro kulturní 

záležitosti a Vysokým komisariátem pro mládež a sport pak došlo k administrativnímu 

rozčlenění spolků lidové osvěty podle toho, do jaké míry byly jejich aktivity 

považovány za kulturní. Spolky lidové osvěty byly následně přiřazeny pod správu 

jedné, či druhé instituce.32 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
31 „Éducation populaire“. 
32 URFALINO, P. L'invention de la politique culturelle, s. 61-71. 
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2. André Malraux a dvojí dimenze pojmu demokratizace 

kultury 

Žurnalista Jean-Michel Djian poznamenává, že nikdy před André Malrauxem ani po 

něm neměla Francie ministra, který by umění proměnil ve středobod politické 

filosofie.33 Coby princip státní politiky není Malrauxova koncepce demokratizace 

kultury specifická jen svým prvenstvím, ale i svým vizionářským charakterem, jenž 

nenašel obdoby u žádného z následujících ministrů kultury páté Francouzské republiky 

včetně Jacka Langa.34 Právě vizionářství je typickým rysem Malrauxovy politiky. Je 

překvapivé, jak stručně a nejednoznačně Malraux vyložil svou koncepci. Ta se i přesto 

dočkala podoby konkrétních programů Ministerstva pro kulturní záležitosti Francouzské 

republiky. Na jedné straně stojí Malrauxova rétorika a na straně druhé pak vlastní 

opatření ministerstva. Malrauxův koncept demokratizace kultury tak dostává dvojí 

dimenzi. Tu první představuje souhrn ministrových filosofických představ, tu druhou 

jejich transformace v  konkrétní program ministerstva kultury. 

 

2.1 „Estetický stát“ 

Dříve než zahájil vysokou politickou kariéru, dosáhl André Malraux renomé 

významného spisovatele a intelektuála. Přitahován tématy lidské existence, vztahu 

jedince, společnosti a umění, stal se Malraux autorem nejen řady románů, ale i 

teoretických spisů. Malrauxovy obecné ideje o umění a uměleckém díle představují díla 

jako trilogie Psychologie de l’art, jejímž pravděpodobně nejznámějším svazkem je Le 

Musée imaginaire (1947). V žádném z těchto děl však koncepce demokratizace kultury 

popsána není. Taktéž Malrauxovy paměti, Antimémoires (1972), se dané problematiky 

dotýkají jen minimálně. Autoři zabývající se interpretací Malrauxových spisů35 proto za 

klíčové považují až jeho ministerské projevy z let 1959-1969. Jako nejdůležitější z nich 

lze vybrat následující tři: projev, který Malraux pronesl v roce 1966 u příležitosti 

slavnostního otevření maison de la culture v Amiensu, další, který pronesl u příležitosti 

                                                
33 DJIAN, J-M. Politique culturelle : la fin d'un mythe, s. 19. 
34 Právě v Langově funkčním období mezi lety 1981-1993 v souvislosti s nástupem francouzských 
socialistů k moci došlo k velkému oživení tématu demokratizace kultury. Langova koncepce 
demokratizace kultury hrála v soudobé kulturní politice stejně důležitou roli, jako tomu bylo v éře A. 
Malrauxa. Pro komparaci Langovy a Malrauxovy koncepce viz např. práci Philippa Poirriera L'État et la 
Culture en France au XXe siècle. 
35 Viz např. Violette Morin, Philippe Urfalino, Philippe Poirrier. 
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slavnostního otevření maison de la culture v Grenoblu v roce 1968, a dále řeč 

pronesenou před francouzským Národním shromážděním v roce 1967 při prezentaci 

rozpočtu Ministerstva pro kulturní záležitosti. Pouze tyto zdroje totiž mohou sloužit 

jako souvislejší výklad ministrovy koncepce demokratizace kultury, ačkoliv ani samo 

slovní spojení v žádném z nich užito není.36 Paradoxní tedy je, že ačkoliv byla pro 

Malrauxa demokratizace kultury prioritou, analýza její koncepce vychází z malého 

množství dokumentů adresovaných převážně laické veřejnosti. Stejně tak je důležitý 

fakt, že tři klíčové projevy pocházejí až z posledních let Malrauxova funkčního období. 

Silný důraz kladený v těchto projevech na jednotlivé aspekty demokratizace kultury 

úzce souvisí s množícími se kritikami Malrauxovy politiky v letech 1966-1968.37 

Philippe Urfalino používá pro označení Malrauxových vizí pojem „estetický 

stát“. Tento název je odvozen z filosofického díla Friedricha Schillera a mezi autory 

odborné literatury je často citován jako výstižná charakteristika Malrauxovy politiky.38 

Urfalino poukazuje zejména na souvislost mezi Malrauxovými idejemi o roli kultury 

v soudobé francouzské společnosti a Schillerovými Listy o estetické výchově (1795).39  

Friedrich Schiller rozlišuje mezi třemi fázemi vývoje státu. Užívá pojmů 

dynamický, etický a estetický stát. Dynamický stát krotí lidskou přirozenost a umožňuje 

tak existenci společnosti. Etický stát jí navíc přidává morální aspekt podřízením 

jednotlivce autoritě zákona. Estetický stát potom figuruje jako nejvyšší vývojový stupeň 

státního uspořádání. Takovýto stát je založen na celospolečenském sdílení estetických 

hodnot, souhrnně označených pojmem „krása“. Krása slouží jako sjednocující prvek 

společnosti. Jen ona umožňuje všem jednotlivcům plně a svobodně rozvíjet svůj 

přirozený duchovní potenciál a směřovat tak k ideálnímu společenskému uspořádání.40  

V ministerských projevech Andrého Malrauxa lze ve vztahu k Schillerovu dílu 

vysledovat jistou paralelu. Středem Malrauxovy pozornosti se stává francouzská 

společnost a důraz na její historickou a kulturní tradici. V duchu gaullismu volá 

                                                
36 Spojení „demokratizace kultury“ v souvislosti s vládní politikou začalo být používáno až 
Malrauxovými nejbližšími spolupracovníky, jako byl Philippe Morin, Émile Biasini, Gaëtan Picon či 
Pierre Moinot. DONNAT, Olivier. La question de la démocratisation dans la politique culturelle 
française.  In Modern & Contemporary France, Vol. 11, No. 1, 2003, s. 10-11. [cit. 29.4.2009]. Dostupné 
na: 
<http://search.ebscohost.com.onelog3.ruk.cuni.cz/login.aspx?direct=true&db=a9h&AN=9428519&site=e
host-live>. 
37 Viz kapitola 3.2 Nesplněná očekávání a kritiky. 
38 Urfalinovo označení přebírá např. Philippe Poirrier či Emmanuel Wallon. 
39 URFALINO, P. L'invention de la politique culturelle, s. 15-22. 
40 SCHILLER, Friedrich. Dopis 27. Listy o estetické výchově. In Výbor z filozofických spisů. Praha: 
Nakladatelství Svoboda, 1992, s. 218-226. 
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Malraux po národní jednotě, jež je v ministrově pojetí dosažitelná jen skrze umění. Éra 

vlády rozumu přináší absenci sjednocujících hodnot, představovaných v celé předešlé 

epoše náboženstvím. Racionalismus a vědecké myšlení vytváří pomyslné hodnotové 

prázdno, které zabraňuje společenské jednotě. Jen a pouze kultura má dle Malrauxa 

schopnost unifikovat společnost a přispět ke společenskému smíru: „…kultura hraje 

velmi důležitou roli: je doménou, ve které dochází k přenosu hodnot. Civilizace bez 

hodnot by nebyla civilizací.“41 Violette Morin nazývá Malrauxův řečnický styl 

„lyrismem nemožného“.42 Ministrova rétorika totiž opravdu nese jisté prvky 

mesianismu a utopie: „Kultura je odpovědí na otázku člověka tázajícího se po smyslu 

svého bytí na zemi.“43 

V paralele k Schillerovým názorům tak centrální pozice připisovaná kultuře 

vysvětluje i Malrauxův důraz na nezbytnost její demokratizace. V ministerských 

projevech André Malraux rozvádí svou představu o roli, kterou by měla kultura 

zaujímat v moderní společnosti.  

André Malraux přisuzuje kultuře roli zprostředkovatele konsenzu v soudobé 

francouzské společnosti a umění pak roli „denního chleba každého občana“.44 Snaží se 

vyvrátit vnímání kultury jako atributu společenských elit a proti němu vytváří obraz 

kultury jako domény otevřené všem společenským vrstvám. Zároveň však platí, že 

hovoří-li Malraux o kultuře, na mysli má vždy tzv. „vysokou kulturu“. Důraz na kvalitu 

a umělecké hodnoty jsou jedním z charakteristických rysů jeho koncepce, což ilustrují 

odkazy na velká díla a osobnosti francouzských kulturních dějin v ministrových 

projevech. Malraux se snaží dokázat, že tato „vysoká kultura“ je přístupná a 

srozumitelná všem bez rozdílu věku, pohlaví, vzdělání či společenského postavení: „Mít 

rád poezii, to je když chlapec, téměř negramotný, který však miluje ženu, uslyší jednoho 

                                                
41 „…la culture  joue un si grand rôle:  elle est le domaine de transmission des valeurs. Une civilisation 
sans valeurs ne serait pas une civilisation.“ MALRAUX, André. Inauguration de la Maison de la culture 
de Grenoble, le 13 février 1968. [cit. 20.2.2011]. Dostupné na:  < http://www.assemblee-
nationale.fr/histoire/Andre-Malraux/discours_politique_culture/maison_culture_amiens.asp>.  
42 „Lyrisme de l’impossible“. MORIN, Violette. La culture majuscule : André Malraux. In: 
Communications, La politique culturelle, 1969, s. 71. [cit. 23.11.2010]. Dostupné na: 
<http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/comm_0588-8018_1969_num_14_1_1195>. 
43 „La culture, c’est ce qui répond à l’homme quand il se demande ce qu’il fait sur la terre.“ MALRAUX, 
André.  Inauguration de la Maison de la culture d’Amiens, le 19 mars 1966. [cit. 20.2.2011]. Dostupné 
na:  <http://www.assemblee-nationale.fr/histoire/Andre-
Malraux/discours_politique_culture/maison_culture_amiens.asp>.  
44 MORIN, V. La culture majuscule, s. 71. 
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dne: « kdybychom tu my dva polohu zaujali, v níž mrtvým věčný sen se v siré zemi 

zdá » a pochopí, co je to být básníkem.“45  

André Malraux striktně odlišuje mezi rolí školy a kultury: „Univerzita je zde 

proto, aby vyučovala, my jsme zde proto, abychom učili milovat.“46 Malraux 

zdůrazňuje nutnost vytvořit blízké a silné pouto mezi Francouzi a uměním. Odmítá však 

vznik tohoto vztahu skrze vzdělávání či výchovu: „…naše školy musí vysvětlit dětem, 

co je velikost lidstva a co by mohly milovat. V první řadě je ale potřeba, aby existovala 

láska, protože v žádné ze svých podob se láska nerodí z výkladu.“47 Poznatek nemůže 

dle Malrauxa nikdy vzbudit ryzí emoce, ty může zajistit jen přímé střetnutí mezi dílem a 

publikem. Malraux věří v emotivní potenciál uměleckého díla, který ke kultuře dokáže 

přilákat jedince doposud o ni projevujícího jen minimální zájem. 

Malraux dále zdůrazňuje odlišnost umění a volnočasových aktivit, výrazně 

odmítá vnímání kultury coby pouhé náplně volného času: „Trvám na následujícím: 

v kultuře nelze vidět pouhý koníček…“48 Kulturu považuje za zvláštní nadřazenou 

kategorii. V souvislosti s fenoménem lidové osvěty jednoznačně vystupuje otázka 

vztahu tzv. populární kultury a Malrauxem prosazované umělecké kvality. Malrauxovy 

projevy jsou dokladem proměny přístupu Ministerstva pro kulturní záležitosti k instituci 

lidové osvěty. V projevech z počátečních let svého funkčního období zaujímá Malraux 

vůči kulturním iniciativám vyvíjeným spolky lidové osvěty spíše neutrální postoj. 

V projevech z druhé poloviny šedesátých let se však jeho pohled mění v odmítání 

amatérismu kulturních aktivit těchto spolků a populární kultury jako takové. Rétorika 

ministrových projevů zachycuje proměnu Malrauxova postoje, a zachází dokonce tak 

daleko, že zdůrazňuje odlišnost francouzské politiky demokratizace kultury a konceptu 

sovětského totalitního modelu: „Existují dva způsoby, jak podat [uměleckého] ducha. 

Lze se pokoušet dát jej všem. Lze se pokoušet dát jej každému. V prvním případě 

musíte přijmout intelektuální totalitarismus, musíte přijmout politickou dominaci. 

V případě druhé hypotézy musíte vyžadovat na svých vládách, aby daly šanci 

                                                
45 Malraux zde pro demonstraci své myšlenky cituje verše Victora Huga, viz Victor Hugo, Olympiův 
smutek. Autorem použitého českého překladu veršů je Pavel Kopta. „Aimer la poésie, c’est qu’un garçon, 
fût-il quasi illettré, mais qui aime une femme, entende un jour : « lorsque nous dormirons tous deux dans 
l’altitude que donne aux morts pensifs la forme du tombeau » et qu’alors il sache ce  que c’est qu’un 
poète.“ MALRAUX, A. Inauguration de la Maison de la culture d’Amiens, le 19 mars 1966. 
46 „L’Université est ici pour enseigner. Nous sommes ici pour enseigner à aimer.“ Ibid. 
47 „Ici, les nôtres [écoles] doivent enseigner aux enfants ce qu’est la grandeur humaine et ce qu’ils 
peuvent aimer . Mais il faut d’abord qu’existe l’amour, car après tout, dans toutes les formes d’amour il 
ne naît pas des explications .“ Ibid. 
48 „J’insiste sur ceci : ne voir dans la culture qu’un emploi des loisir...“ MALRAUX, A. Inauguration de 
la Maison de la culture de Grenoble, le 13 février 1968. 
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každému…To je to, co nás vede z Moskvy do Paříže.“49 Demokratizace kultury, jak 

Malraux často opakuje ve svých projevech, znamená především kulturu pro každého, 

nikoliv kulturu pro všechny. Snaží se zdůraznit, že vztah ke kultuře a umění nevzniká 

skrze nátlak. K vytvoření takového vztahu je však třeba přispět zajištěním všech 

důležitých předpokladů: „Nemohu si na nikom vynutit, aby miloval umění. Mohu se jen 

pokusit umění nabídnout, dát jej k dispozici, aby ti, kteří jej žádají, k němu měli 

přístup.“50  

Malrauxova koncepce má také svůj důležitý geografický rozměr. V jeho 

projevech se často opakuje výzva k šíření kultury z jejího tradičního centra, Paříže, do 

všech francouzských regionů. Malraux se vyslovuje pro dekoncentraci „vysoké 

kultury“, snaží se bojovat proti provincialismu. Jeho rétorika slibuje rovnoměrné 

rozmístění kultury a umění po celém území Francie: „…ohyzdné slovo venkov ve 

Francii přestane existovat.“51 

 

2.2 Program Malrauxovy administrativy 

Abstraktnost Malrauxovy koncepce demokratizace kultury by jen stěží mohla 

vyústit v politický program Ministerstva pro kulturní záležitosti Francouzské republiky, 

nebýt ministrových nejbližších spolupracovníků jako Philippe Morin, Émile Biasini, 

Gaëtan Picon či Pierre Moinot. Dle Philippa Poirriera tito členové Malrauxovy 

administrativy vnesli do chodu ministerstva podnikavého a tvůrčího ducha, důležitého 

právě v počátcích fungování instituce. Ministerstvo pro kulturní záležitosti pro 

vytváření své administrativní složky vybralo osoby jako Biasini či Moinot, jež byly 

k dispozici v souvislosti s rušením francouzských koloniálních úřadů v Africe a jež si 

s sebou přinesly velkou míru přizpůsobivosti a odhodlanosti využít nových kariérních 

příležitostí. Právě tito vysocí funkcionáři, které ministerstvo získalo díky 

                                                
49„Il y a deux façons comment servir l’esprit. On peut tenter de l’apporter à tous. On peut tenter de 
l’apporter à chacun. Dans le premier cas, vous devez accepter un totalitarisme intellectuel; vous devez 
accepter la domination par la politique. Dans la seconde hypothèse, vous devez exiger des gouvernements 
qu'ils donnent sa chance à chacun... Ce qui nous mène de Moscou à Paris“ MALRAUX, André. Discours 
prononcé à Dakar à la séance d’ouverture du colloque organisé à l’occasion du premier Festival de l’art 
nègre, le 30 mars 1966. [cit. 20.2.2011]. Dostupné na: 
<http://www.culture.gouv.fr/culture/actualites/dossiers/malraux2006/discours/a.m-dakar.htm>.  
50 „Je ne peux pas infliger la joie d’aimer l’art à tout le monde. Je peux seulement essayer de l’offrir, la 
mettre à la dispositoin, pour que, à ceux qui la demanderont; elle soit donée.“ MALRAUX, André. 
Entretien pour magazíne Elle 1967. Podle MORIN, V. La culture majuscule, s. 78. 
51 „...ce mot hideux de province aura cessé d’exister en France.“ MALRAUX, A. Inauguration de la 
Maison de la culture d’Amiens, le 19 mars 1966. 
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dekolonizačnímu procesu, se zasloužili o transformaci Malrauxových představ do 

podoby konkrétnějších linií státní politiky.52 

  Agenda Ministerstva pro kulturní záležitosti ve věci demokratizace kultury se 

formovala graduálně mezi léty 1959-1961. Její konkretizace úzce souvisela s rodícím se 

projektem maisons de la culture, považovaným za výstup celé Malrauxovy koncepce.53 

Opatření ministerstva byla kombinací důrazného institucionálního vymezení vůči jiným 

státním aktérům na poli kultury a Malrauxových filosofických ideálů. Výsledkem se 

stalo to, co Philippe Urfalino nazývá „politikou estetického státu“.54  

Ministerstvo pro kulturní záležitosti symbolicky nahradilo instituci Vysokého 

sekretariátu múzických umění. Již od počátku své existence se snažilo zdůraznit odluku 

od předchozího způsobu vnímání kultury coby „rozptýlení buržoazie“.55 Usilovalo o to, 

aby kultura ztratila nádech akademičnosti a archaičnosti a byla vnímána jako běžná 

součást moderní společnosti. Ministerstvo pro kulturní záležitosti začalo podporovat 

moderní umělecké směry. Od roku 1959 tak např. bylo v Paříži uspořádáno první 

bienále současného umění, Ministerstvo pro kulturní záležitosti také začalo zadávat 

veřejné zakázky soudobým umělcům, jako v případě výzdoby stropu Pařížské národní 

opery Marcem Chagallem v roce 1963.56  

Rozlukou s Ministerstvem školství a odmítnutím role vzdělání při úsilí o 

dosažení cílů kulturní politiky zvolila Malrauxova administrativa metodu přímé 

konfrontace publika a umění. Jeho záměrem se stalo zajistit dostatečnou celoplošnou 

nabídku umění vysoké kvality. Samotná přítomnost uměleckého díla a jeho estetický 

účinek měly být dostačujícím spouštěcím mechanismem společenské mobilizace 

směrem k požadovaným ideálům demokratizace kultury.57 

Na základě studia protokolů podepsaných mezi Ministerstvem pro kulturní 

záležitosti a Vysokým komisariátem pro mládež a sport mezi lety 1959-1960 

interpretuje Philippe Urfalino prvotní Malrauxův záměr ve vztahu ke spolkům lidové 

osvěty, nad nimiž ministerstvo převzalo správu. Jeho úsilím bylo vytvoření 

institucionální sítě, která by pomohla šířit princip demokratizace kultury.58 Právě vlivem 

Malrauxových blízkých spolupracovníků, zejména pak Émila Biasiniho, došlo 

                                                
52 POIRRIER, P. L'État et la Culture en France au XXe siècle. s. 84-87. 
53 Ibid., s. 75-76. 
54 URFALINO, P. L'invention de la politique culturelle, s. 42. 
55 Ibid., s. 44. 
56 POIRRIER, P. L'État et la Culture en France au XXe siècle, s. 77. 
57 URFALINO, P. L'invention de la politique culturelle, s. 139. 
58 Ibid, s. 70. 
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k přehodnocení tohoto přístupu. Malraux začal vystupovat proti amatérismu lokálních 

kulturních iniciativ a populární kultuře jako takové. Jako politický stoupenec Charlese 

de Gaulla a člen vlády gaullistického režimu Malraux také nemohl souhlasit s tím, že 

většina spolků lidové osvěty spojených s kulturou byla ovládána levicí.59 Ministerstvo 

v realizaci cílů demokratizace kultury zcela upustilo od spolupráce se spolky lidové 

osvěty. Začalo klást důraz na profesionalitu a uměleckou kvalitu. Umělecká tvorba měla 

zůstat doménou odborníků a jako taková být zprostředkována publiku. Důležitým se 

jeví fakt, že hodnotitelem umělecké kvality bylo právě ministerstvo. Došlo ke spuštění 

systému partnerství a státních subvencí, jejichž cílem bylo vytvořit profesionální 

umělecký sektor nakloněný politice ministerstva. Stát se tedy stal institucí, která 

zásadním způsobem ovlivňovala obsah toho, co bylo považováno za umění a kulturu.60 

Ideál neomezeného kontaktu mezi publikem a kulturou však přinesl nutnost 

fyzické přítomnosti uměleckého díla a zdůraznil též geografický aspekt demokratizace 

kultury. Ministerstvo pro kulturní záležitosti si dobře uvědomovalo nedostatek 

kulturních zařízení na lokální úrovni a jejich nerovnoměrné územní rozmístění. 

Demokratizace kultury tak byla ministerstvem prezentována jako úsilí o dekoncentraci 

kultury směrem z hlavního města do ostatních regionů. V souvislosti s ní též 

Malrauxova administrativa projevila vůli decentralizovat část svých pravomocí.61 

Všechna tato dílčí rozhodnutí Ministerstva pro kulturní záležitosti Francouzské 

republiky našla své společné uplatnění v jednom z velkých projektů ministerského 

období Andrého Malrauxa, projektu maisons de la culture. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
59 DJIAN, J-M. Politique culturelle : la fin d'un mythe, s. 27. 
60 URFALINO, P. L'invention de la politique culturelle, s. 121. 
61 Tento záměr se opakovaně vyskytuje v oficiálních dokumentech Ministerstva pro kulturní záležitosti 
vztahujících se k projektu maisons de la culture. Viz BIASINI, Émile. Action Culturelle, An I. In Les 
Affaires culturelles au temps d'André Malraux 1959-1969, s. 394 či MOINOT, Pierre. Exposé devant la 
Comission de l ‘équippement culturel et du patrimoine artistique, mai 1961. In Les Affaires culturelles au 
temps d'André Malraux 1959-1969, Paris: Comité d'histoire du ministère de la Culture ; La 
Documentation française, 1996, s. 387. 
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3. Maisons de la culture jako všelék 

Výstupem Malrauxovy koncepce demokratizace kultury se stal projekt maisons 

de la culture, jenž je považován za její nejhmatatelnější výsledek a synonymum. 

Maisons de la culture, multifunkční kulturní centra budovaná mezi lety 1961-1969, se 

měla stát „cestou všech občanů k nesmrtelnému uměleckému dílu.“62 Ve svém projevu 

před francouzským Národním shromážděním ze dne 27. října 1966 Malraux nazývá tyto 

maisons de la culture „katedrálami moderní doby“, místem, „kde se setkávají lidé, aby 

nalezli to, co je v nich nejlepšího.“63 

Maisons de la culture měly být naplněním všech očekávání vkládaných do 

konceptu demokratizace kultury. Stejně jako se však nepovedlo realizovat projekt v jeho 

počáteční verzi, nepodařilo se docílit ani ideálů Malrauxovy koncepce. Od konkrétní 

kritiky maisons de la culture se tak odvíjí i obecná kritika Malrauxovy politiky. 

Význam této kritiky je neodmyslitelný pro následný vývoj principu demokratizace 

kultury i pro celkovou reflexi kategorie kulturní politiky ve Francii.64 

 

3.1 „Katedrály moderní doby“, maisons de la culture jako symbol 

principu demokratizace kultury 

Finální podoba projektu maisons de la culture byla vypracována mezi lety 1960-

1962 týmy pod vedením Pierra Moinota a Émila Biasiniho. Biasiniho text Action 

Culturelle, An I (1962) je považován za „doktrínu“ celého projektu.65 Tento dokument 

je detailním souhrnem všech institucionálních, finančních, správních a programových 

aspektů závěrečné podoby plánu maisons de la culture. 

 Dle Biasiniho verze projektu mělo dojít ke zřízení dvaceti maisons de la culture 

napříč celou Francií. Jejich řízení a financování mělo být rozděleno rovným dílem mezi 

stát a obce, na jejichž území tato centra vznikala. Rovný podíl na řízení a financování se 

jevil jako záruka autonomie každého z maisons de la culture, ale stejně tak i jako nástroj 

vzájemné kontroly státní a komunální složky. Ministerstvo pro kulturní záležitosti 

poskytlo 50% všech nákladů na vybudování každého z center a stejným dílem 

                                                
62 MOSSUZ, J. André Malraux et le gaullisme, s. 168. 
63 „le lieu ou les gens se rencontrent pour rencontrer ce qu’il y a de meilleur en eux.“ MALRAUX, André. 
Débat parlamantaire, vendredi 27 octobre 1966. [cit. 26.4.2011]. Dostupné na:  <http://www.assemblee-
nationale.fr/histoire/Andre-Malraux/discours/malraux_budget_27oct1966.asp>. 
64 URFALINO, P. L'invention de la politique culturelle, s. 237. 
65 POIRRIER, P. L'État et la Culture en France au XXe siècle, s. 76. 
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přispívalo na financování jejich chodu. Stát též jmenoval 50% administrativy 

jednotlivých maisons de la culture. Dle odhadů Émila Biasiniho a jeho spolupracovníků 

byla na potřeby realizace projektu v období 1962-1965 odhadnuta částka 85,6 milionu 

franků. Těmi však Biasini nikdy nedisponoval. Rozpočet Ministerstva pro kulturní 

záležitosti totiž v roce 1961 neobstál při schvalování výdajů jednotlivých vládních 

departmentů a projekt maisons de la culture tak musel v reálu operovat s mnohem 

nižšími částkami, než jaké stanovila jeho prvotní koncepce.66 

Maisons de la culture byly administrativou Ministerstva pro kulturní záležitosti 

prezentovány jako zcela nový typ zařízení, kterými stát naplňuje právo každého občana 

na setkání s kulturou. Jako místa jejího střetávání s publikem měly být hybným 

mechanismem lokálního, ale i individuálního sociálního rozvoje. Cílem Ministerstva 

pro kulturní záležitosti bylo vytvoření obrazu místa, kde lidé „žijí“ společně s kulturou. 

Pierre Moinot ve svém exposé z května 1961 předneseném před Komisí pro kulturní 

zařízení a kulturní dědictví představil zázemí budoucích maisons de la culture, které 

mělo přispět k navození pocitu důvěrnosti mezi těmito centry a jejich návštěvníky: 

„…četba, listování soubory reprodukcí, poslech hudby, ale také setkání, možnost 

lehkého občerstvení či konzumace nealkoholických nápojů, možnost být přijat.“67 

Snaha o dosažení komplexního sociálního rozměru stavěla maisons de la culture nad 

pouhé divadelní a výstavní sály, muzea či knihovny již existující na komunální úrovni. 

Tento sociální aspekt byl uveden do praxe skrze systém členství. Na jeho bázi, za roční 

poplatek, disponoval každý předplatitel neomezeným přístupem ke všem programovým 

nabídkám a službám každého z center.68 

Ministerstvo pro kulturní záležitosti kladlo důraz na multidisciplinaritu každého 

z maisons de la culture. Bohatá programová nabídka měla za cíl vzbudit co největší 

zájem publika a uspokojit jeho rozdílné preference. Maisons de la culture usilovaly o 

celkové zdání atraktivnosti a výjimečnosti, které šlo ruku v ruce s Malrauxovou vírou 

v emotivní potenciál kultury. Odpovídat tomu měla nejen nabídka programu a služeb 

každého z maisons de la culture, ale i jeho celková prezentace veřejnosti. Dojem 

exkluzivity těchto center měla vyvolat především jejich vizuální stránka. Výstavba 

                                                
66 URFALINO, P. L'invention de la politique culturelle, s. 95-102. 
67 „…la lecture, le feuilletage des cartons de reproductions, l’écoute de la musique enregistrée, mais aussi, 
la rencontre, la possibilité de repas simples, à prendre sur place, ou des boisson non alcoolisées à 
consommer, la possibilité d’être accueilli.“ MOINOT, P. Exposé devant la Comission de l ‘équippement 
culturel et du patrimoine artistique, mai 1961, s. 385. 
68 BIASINI, É. Action Culturelle, An I, s. 394-412. 
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maisons de la culture se nesla v duchu velkolepých architektonických plánů. I o nich 

proto také ve finále rozhodoval ministr kultury.69  

Dokladem tohoto záměru může být maison de la culture ve Firminy. Hornické 

město Firminy nacházející se v průmyslovém departmentu Loire regionu Rhône-Alpes 

prodělávalo od roku 1953 pod vedením ambiciózního starosty Eugéna Petita rozsáhlou 

urbanistickou změnu. V rámci revitalizace města Petit prosadil i výstavbu maison de la 

culture. Autorem projektu stejně jako valné většiny plánů přestavby města byl Le 

Corbusier, přední osobnost nejen francouzské, ale i světové moderní architektury a 

urbanismu. Maison de la culture ve Firminy vznikal mezi léty 1961-1965. Jeho objekt 

je význačný nejen Le Corbusierovým kontroverzním architektonickým stylem, ale i 

snahou vyhovět svým zázemím požadavkům Malrauxova konceptu demokratizace 

kultury. Mimo výstavní, promítací a divadelní sál, knihovnu či mediatéku, zde lze najít i 

společenské prostory, bistro či bar.70 

Ministerstvo pro kulturní záležitosti prezentovalo maisons de la culture jako 

místa nejvyšší úrovně umělecké vytříbenosti. Měly být místy, která zastřešovala 

profesionální uměleckou tvorbu v celé její rozmanitosti. V koncepci popsané Émilem 

Biasinim vystupovaly maisons de la culture jako účinný prostředek proti amatérismu 

místních kulturních spolků náležících k hnutí lidové osvěty. Právě těmto spolkům měly 

maisons de la culture konkurovat a svou nabídkou „vysoké kultury“ je postupně zcela 

nahradit. Amatérská kulturní a umělecká uskupení mohla být v maisons de la culture 

reprezentována jen tehdy, vyhověla-li kritériím umělecké kvality stanoveným jeho 

vedením.71 

Zajímavou otázku představovala kritéria výběru lokalit pro jednotlivé maisons 

de la culture. Ministerstvo pro kulturní záležitosti zvolilo cestu, která měla zajistit jejich 

co nejrychlejší implementaci. Zároveň se však snažilo zachovat rovnoměrné regionální 

zastoupení těchto center. Maisons de la culture měly vznikat ve městech národního a 

mezinárodního významu, ve městech, která byla centry průmyslových regionů, v 

regionálních střediscích cestovního ruchu, ale i v centrech zemědělských oblastí 

sloužících jako místa konání tradičních trhů. Kritérium rychlé realizace tak bylo 

doplněno i kritériem geografické rovnováhy. O konkrétním výběru obcí pro výstavbu 

jednotlivých maisons de la culture bylo na základě těchto kritérií rozhodováno v zásadě 

                                                
69 Ibid., s. 404-405. 
70 Viz Příloha B. Maison de la culture Firminy. 
71 URFALINO, P. L'invention de la politique culturelle, s. 121. 
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dvojím způsobem. Pro jejich první vlnu ohraničenou přibližně rokem 1963 zvolilo 

Ministerstvo pro kulturní záležitosti ta místa, kde již existovalo určité kulturní zařízení 

s potenciálem příznivým celému projektu a kde místní administrativa dokázala vytvořit 

vhodné podmínky pro fungování cílů státní kulturní politiky. Ministerstvo navázalo na 

tradici divadelních center, muzeí či společenských klubů, které přetvořilo v  maisons de 

la culture. Takovýmto způsobem vznikl v roce 1961 na místě původního muzea i vůbec 

první maison de la culture v Le Havru. Obdobně pak v roce 1963 maison de la culture 

v Caen, kde došlo k transformaci místního centra pro dramatickou tvorbu, chátrajícího 

od konce druhé světové války. O umístění dalších center měla dle Biasiniho plánu 

rozhodnout užší selekce ministerstva. Obce měly možnost adresovat Ministerstvu pro 

kulturní záležitosti oficiální žádost o zřízení maison de la culture. Následně byly 

v těchto obcích zakládány asociace, jež měly v provizorních podmínkách suplovat chod 

budoucího kulturního centra. Ministerstvo poté vyhodnotilo aktivitu každé z žádajících 

obcí a tam, kde se podmínky jevily nejvhodnějšími, rozhodlo o výstavbě maison de la 

culture.72  

Ministerstvo pro kulturní záležitosti projevilo úsilí o šíření kultury z místa její 

největší koncentrace, Paříže, do ostatních regionů Francie. S tím, jak dozrával projekt 

maisons de la culture, se však koncept dekoncentrace kultury a umělecké tvorby nejevil 

pouze jako jednostranný tok směřující ven z hlavního města. Počítalo se s tím, že 

umělecká tvorba bude soustředěna i v každém z maisons de la culture a bude tedy třeba 

zajistit, aby mezi nimi docházelo k výměně. Spolupráce mezi všemi maisons de la 

culture a popř. i velkými pařížskými kulturními institucemi jako La Comédie Française 

či Louvre se administrativě jevila jako organizačně náročná. Ve snaze zajistit oběh 

uměleckých děl proto Ministerstvo pro kulturní záležitosti plánovalo zřízení zvláštního 

úřadu, který měl dohlížet nad touto výměnou. Národní centrum pro šíření kultury73, jak 

tento úřad v textu Action Culturelle, An I koncipoval Émile Biasini, však nebylo nikdy 

realizováno. 

 

                                                
72 BIASINI, É. Action Culturelle, An I, s. 398-9. 
73 „Centre national de la diffusion culturelle“. 
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3.2 Nesplněná očekávání a kritiky 

Když André Malraux v roce 1969 opouštěl ministerský post, v provozu bylo jen 

osm plně funkčních maisons de la culture z dvaceti plánovaných.74 Projekt maisons de 

la culture provázely od jeho počátku zejména finanční problémy, jejichž příčinou byl 

nepoměr dostupných prostředků a nákladnosti každého z center, architektonickými 

projekty počínaje a rozpočty určenými na jejich chod konče. Tato reálná úskalí projektu 

výrazně přispěla ke kritické reflexi Malrauxovy koncepce.75 

Časový úsek vymezený lety 1966-1968 je považován za klíčový ve změně 

způsobu uvažování o projektu maisons de la culture a principu demokratizace kultury 

samotném. Jedná se o období, které v úzké souvislosti s proměnami francouzské 

společnosti a s vývojem soudobé politické situace vedlo k demytizaci konceptu 

demokratizace kultury v podobě, v jaké ji propagoval André Malraux. Konec 

šedesátých let představoval revoluci ve vnímání obsahu pojmu kultura. Mladá 

protestující generace roku 1968 jistě přispěla k tomu, že se Malrauxův koncept 

demokratizace kultury začal jevit v poněkud jiném světle, důležitá je však změna 

přístupu samotných reprezentantů státní kulturní politiky. Rok 1966 je považován za 

počátek určitého vystřízlivění administrativy Ministerstva pro kulturní záležitosti 

z ideálů projektu maisons de la culture a za počátek reálného pohledu na něj. Od této 

chvíle rostly mezi vysokými funkcionáři ministerstva hlasy proti nákladnosti projektu 

stejně jako proti téměř nulovým výsledkům jeho očekávaného přínosu. Dne 25. 

května 1968 došlo ve Villeurbanne k podpisu dokumentu, jenž veřejně odmítl principy 

demokratizace kultury prosazované Malrauxovou administrativou. Mezi signatáři této 

tzv. deklarace z Villeurbanne nechyběli ani čelní funkcionáři jednotlivých maisons de la 

culture. Ti svým podpisem vyslovili nesouhlas se státní politikou, jíž byli sami aktéry. 

Zásadní myšlenkou deklarace je charakteristika koncepce prosazované Malrauxovou 

administrativou jako politiky široké nabídky a přístupu, které však samy o sobě 

nemohou stačit k realizaci cílů demokratizace kultury: „…pouhé šíření uměleckých děl 

se jeví čím dál tím více neschopné vyvolat účinné střetnutí mezi těmito díly a velkým 

množstvím mužů a žen…“76  

                                                
74 Jednalo se o maison de la culture v Le Havru, Caen, Bourges, Paříži, Amiensu, Grenoblu, Thonon-les-
Bains a Firminy.  
75 URFALINO, P. L'invention de la politique culturelle, s. 229-234. 
76 „..la seule diffusion des oeuvres de l´art apparaisait déjà de plus en plus incapable de provoquer une 
rencontre effective entre ces oeuvres et d´énorme quantité des hommes et des femmes.“  Déclaration de 
Villeurbanne, le 25 mai 1968. Podle URFALINO, P. L'invention de la politique culturelle, s. 229-241. 
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3.2.1 Kritika ze strany opozice 
Vůbec poprvé došlo ke zpochybnění Malrauxem propagovaného antielitářského 

charakteru kultury na půdě francouzského Senátu. Byla to v opozici stojící 

komunistická strana, která již v roce 1959 upozornila na sporné body Malrauxovy 

politiky. Vrchní představitel Komunistické strany Francie a její hlavní ideolog, senátor 

Roger Garaudy, vyčetl Malrauxovi způsoby, jimiž měla být demokratizace kultury 

uvedena do chodu: „Před demokratickými metodami dáváte přednost osvícenému 

despotismu. Váš projekt maisons de la culture se nese ve stejném duchu: ředitel 

každého z nich bude jmenován a schválen vámi, výše subvencí bude závislá na vašem 

souhlasu, …řízení maisons de la culture nebude demokratické, ale autoritářské, tak jako 

řízení všech organismů vašeho režimu.“77  

Váha Garaudyovy kritiky jakožto význačné osobnosti soudobého francouzského 

intelektuálního prostředí je neopomenutelná. Ačkoliv byla Garaudyova kritika politicky 

motivovaná, nelze popřít důležitost faktu, na nějž upozorňuje. Ministerstvo pro kulturní 

záležitosti pod Malrauxovým vedením usilovalo o dosažení cílů demokratizace kultury 

dirigistickými metodami, které však dokázalo obratně maskovat.78 Zdánlivá parita mezi 

státní a místní složkou v řízení maisons de la culture je hlavním z důkazů. Ačkoliv mělo 

ve vedení každého z center být 50% reprezentováno lokální a 50% státní 

administrativou, Ministerstvu pro kulturní záležitosti náležel finální souhlas s jeho 

skladbou. Jak zdůraznil Garaudy, byl to také ministr kultury, kdo rozhodl o výběru 

ředitele každého z center, aby zajistil kritérium umělecké kvality programu a služeb. 

Státem subvencované formování profesního sektoru umělců soustřeďovaného při 

každém z maisons de la culture79 je pak dalším důkazem citelného státního zásahu do 

kulturní oblasti. 

 

3.2.2 Sociologický pohled Pierra Bourdieuho 

Malrauxův předpoklad toho, že dostatečná nabídka kultury a umění vzbudí 

automatický zájem obyvatelstva, zpochybnil jako první svým výzkumem významný 

                                                
77 „Aux méthodes démocratiques, vous semblez de préférer celles du despotisme éclairé. Vos projets de 
maisons de la culture relèvent  du même esprit: le directeur de chaque maison sera designé ou agréé par 
vous, le montant de la subvention dépendra de votre accord sur les programmes...La gestion des maisons 
de la culture sera non démocratique, mais autoritaire, comme celle de tous les organismes de votre 
régime.“ Débat parlamentaire 55 S., 9 decembre 1959. Podle MOSSUZ, J. André Malraux et le 
gaullisme, s. 171. 
78 POIRRIER, P. L'État et la Culture en France au XXe siècle, s. 100-102. 
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sociolog Pierre Bourdieu. Jako zástupce tzv. kritické či angažované sociologie přispěl 

Bourdieu oblasti společenských věd řadou zásadních poznatků, na jejichž základě se též 

formovala samostatná sociologická škola. Bourdieu proslul především svou hlubokou 

analýzou mechanismů reprodukce společenské hierarchizace. Jako klíčové v distribuci 

společenských nerovností určil především kulturní a symbolické faktory stejně jako vliv 

školního vzdělání.80 Studii souvislostí mezi kulturními praktikami a vzděláním přináší i 

Bourdieuho dílo L’Amour de l’art (1966). Na pozadí Malrauxovy éry tak dílo 

představuje důležitou reflexi soudobé politiky demokratizace kultury.  

Pierre Bourdieu provedl v roce 1964-1966 komplexní sociologický průzkum 

mapující frekventovanost vybraných francouzských muzeí. Muzea Bourdieu zvolil jako 

veřejnosti nejpřístupnější kulturní prostory a závěry z výzkumu pak na základě dalších 

studií zobecnil i pro ostatní kulturní instituce včetně maisons de la culture. Bourdieu 

sledováním návštěvnosti muzeí a anket pořádaných mezi jejich návštěvníky usiloval o 

popis kritérií a mechanismů, které determinují návštěvu kulturních institucí. Za 

proměnné svého výzkumu určil socio-profesní kategorie jako věk, pohlaví, profesi, výši 

příjmu, úroveň a druh vzdělání či vnější faktory jako turismus. Výsledky, jež však 

přináší dílo L’Amour de l’art, dokazují, že ukazatelem rozhodujícím o frekventovanosti 

francouzských muzeí v míře větší než všechny ostatní zkoumané socio-profesní 

kategorie je právě úroveň vzdělání.81  

Kultura dle Bourdieuho závěrů ve sledovaném období i nadále setrvávala 

doménou úzké společenské vrstvy, nazývané autorem „kultivovaná třída“82. 

Kultivovaná třída je dle Bourdieuho definována nejvyšší úrovní kulturních praktik a 

společným rysem jejích členů je dosažené vysokoškolské vzdělání. Byla to především 

tato skupina osob, která dle provedené studie tvořila největší procento návštěvníků 

francouzských muzeí.83  

Bourdieu dále popírá existenci „přirozené potřeby kultury“. V kontrastu 

k Malrauxově koncepci tak podotýká, že touha po kultuře a účasti na kulturních 

aktivitách není vlastní každému jedinci, ale vzniká až v důsledku školního vzdělávání: 

„…« kulturní potřeba », na rozdíl od « základních potřeb » je produktem vzdělávání. 

                                                                                                                                          
79 Viz kapitola 2.2 Program Malrauxovy administrativy. 
80 WACQUANT, Loïc. The Sociological life of Pierre Bourdieu. In International Sociology Vol. 17 No. 
4, December 2002, s. 549-556. [cit. 17.3.2011].  Dostupné na: 
<http://sociology.berkeley.edu/faculty/wacquant/wacquant_pdf/PB-SOCIOLOGLIFE.pdf >. 
81 BOURDIEU, Pierre,  DARBEL, Alain., L'amour de l'art. Paris: Les éditions de Minuit , 1969, s. 44. 
82 „Classe cultivée“. 
83 BOURDIEU, P.,  DARBEL, A., L'amour de l'art, s. 52. 
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Vyplývá z toho, že nerovnosti před kulturními díly jsou pouhým aspektem nerovností 

ve vzdělání, které samo o sobě dává vzniknout « kulturní potřebě » a zároveň poskytuje 

prostředky, jak ji upokojit.“84  Právě na roli školy v šíření nerovností ve vztahu jedince 

ke kultuře upozorňuje Bourdieu s velkým důrazem. S vyšším vzděláním dle výsledků 

Bourdieuho výzkumu roste účast na kulturních událostech a aktivitách. Predispozice 

dané vyšší mírou vzdělanosti v oblasti kultury a umění pak také usnadňují vnímání a 

pochopení uměleckého díla jedincem, vytváří jejich vzájemnou blízkost a 

„připravenost“ ke kulturním aktivitám.85 

Bourdieu se také dotýká Malrauxovy teze, dle které k osvojení uměleckého díla 

jedincem stačí jejich pouhá konfrontace: „…zdá se, že si funkcionáři myslí, že stačí 

přivést [umělecká] díla k lidu.“86 Otázkami kladenými návštěvníkům muzeí popírá 

Bourdieu Malrauxovu teorii emocionálního vlivu uměleckého díla a síly jeho 

estetického působení. Řada dotazovaných návštěvníků, jejichž nejvyšší dosažené 

vzdělání bylo středoškolské, vyjádřila odstup od uměleckého díla, neporozumění a 

nejistotu jeho správné interpretace. Stejná skupina dotazovaných by též souhlasila 

s přítomností prostředníka mezi uměleckým dílem a vlastní osobou jakožto 

návštěvníkem.87  

V závěru své práce se Pierre Bourdieu v krátkosti věnuje i maisons de la culture. 

Vychází z průzkumů návštěvnosti maison de la culture v Caen, Bourges a Le Havru, 

které přinesly stejné závěry jako Bourdieuho vlastní studie v případě francouzských 

muzeí. Jako skupina vykazující nejvyšší návštěvnost jmenovaných maisons de la 

culture tak opět figurovaly osoby s vysokoškolským vzděláním, právě ty, jež Bourdieu 

nazývá „kultivovanou třídou“. Bourdieu tak v závěru své práce podotýká, že 

„…Maisons de la Culture pouze zmírňují (v přesném slova smyslu skrývají) kulturní 

nerovnosti, které nemohou reálně a především dlouhodobě snížit.“88 

                                                
84 „.. «besoin culturel», qui, à la différence des «besoins primaires», est le produit de l’éducation: il 
s’ensuit que les inégalités devant les oeuvres de la culture ne sont qu’un aspect des inégalités devant 
l’École qui crée le «besoin culturel» en même temps qu’elle donne le moyen de le satisfaire.“ Ibid., s. 59.  
85 Ibid., s. 59-72. 
86 „…les responsables semblent penser qu ‘il suffit de faire aller les oeuvres au peuple.“ Ibid., s. 136. 
87 Dotazovaní se vyslovili pro přítomnost průvodců, odborných zaměstnanců muzea či alespoň šipek a 
podrobnějších vysvětlivek, které by umělecké dílo uvedly do kontextu, odbouraly případnou neznalost a 
přispěly k jeho snazšímu porozumění. Ibid., s. 59-72. 
88 „…les Maisons de la Culture ne font que pallier (au sens précis de dissimuler) les inégalités culturelles 
qu´elles  ne peuvent réduire réellement et surtout durablement.“ Ibid., s. 135-136. 
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3.2.3 Jacques Charpentreau a kritika ze strany hnutí lidové osvěty 

Jean-Michel Djian poznamenává, že kategorickým odmítáním aktivit spolků 

lidové osvěty vyloučilo Ministerstvo pro kulturní záležitosti důležitý asociativní prvek, 

který by mohl být jedním z prostředků dosažení principu demokratizace kultury a jeho 

prosazování „zdola“.89 Ačkoliv spolky lidové osvěty byly Malrauxovou administrativou 

marginalizovány, jejich činnost neustala. Právě z jejich prostředí vzešla další vlna 

kritiky ministrovy koncepce demokratizace kultury. 

Za důležitého představitele této vlny kritiky je považován Jacques Charpentreau, 

šéfredaktor měsíčníku L'Affrontement věnovaného právě hnutí lidové osvěty a 

kulturním tématům. Charpentreau v roce 1967 vydal publikaci s názvem Pour une 

politique culturelle, jež přináší kritiku celkové koncepce soudobé státní kulturní politiky 

jako elitářské a redukující komplexnost problematiky vztahu kultury a společnosti. 

Ačkoliv Charpentreauovu kritiku ovlivňuje příslušnost k hnutí lidové osvěty, četné 

aspekty této kritiky jsou považovány za precedentní upozornění na nedostatky vládní 

politiky.90 

Jacques Charpentreau označuje kulturní politiku Malrauxovy administrativy za 

nekoherentní a nedostatečně definovanou. Považuje ji za souhrn „technických opatření“ 

a „deklarací dobré vůle“, jež samy o sobě nemohou nikdy docílit ideálů demokratizace 

kultury. Charpentreau ukazuje, že rozhodnutí přijatá Malrauxovou administrativou si ve 

skutečnosti protiřečí se svými primárními cíli. Opatření Ministerstva pro kulturní 

záležitosti navíc Charpentreau považuje za pokračování v elitářském přístupu ke 

kultuře: „Vše se odehrává tak, jakoby se etablovala kultura elit a kultura mas. Staré 

dělení mezi uměním urozených elit a lidovým uměním mas, neustále se prohlubující od 

dob renesance, je tedy institucionalizováno.“91 

Charpentreau nabízí řešení nedostatků soudobé kulturní politiky návratem ke 

spolupráci státu s hnutím lidové osvěty. Kulturu na rozdíl od Malrauxova pojetí chápe 

Charpentreau v širokém smyslu jako přirozenou součást života každého člena 

společnosti. Od kulturní politiky očekává, že tento aspekt zdůrazní a bude jej 

prohlubovat. Demokratizace kultury je dle Charpentreaua dosažitelná jen skrze 

                                                
89 DJIAN, J-M. Politique culturelle : la fin d'un mythe, s. 91. 
90 POIRRIER, P. L'État et la Culture en France au XXe siècle, s. 110-111. 
91 „Tout se passe comme si s’était établie une séparation entre une culture pour l’élite et une culture pour 
la masse. La vieille séparation qui se prolonge depuis la Renaissance entre les arts nobles des élites e les 
arts populaires de la masse deviendrait ainsi institutionelle.“ CHARPENTREAU, J. Pour une politique 
culturelle. s. 9-10. 
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celoživotní osobní rozvoj jedince, což koresponduje s cíli hnutí lidové osvěty. V rámci 

těchto cílů je potřeba vytvořit sítě navzájem spolupracujících organizací, které 

dopomohou tomu, aby byla kultura přijata jako součást každodenního života jedince. 

Charpentreau vidí nutnost úzké kooperace mezi školní výukou, spolky lidové osvěty, 

politickými a odborovými organizacemi, stejně jako zaměstnaneckými výbory či 

rodičovskými sdruženími. Soudobou uměleckou a estetickou výchovu vnímá jako 

nedostatečnou a jeho práce dále představuje řadu návrhů pro restrukturalizaci učebních 

plánů a vzdělávacích programů nutných ke změně stávající situace.92   

 

3.2.4 Neshody mezi státní a lokální složkou 

Jestliže měly maisons de la culture fungovat na bázi spolupráce mezi státní a 

lokální složkou, byla to právě druhá z nich, která začala mít proti projektu výhrady. 

Předpokladem se staly již samotné okolnosti vzniku jednotlivých maisons de la culture. 

Jak bylo uvedeno výše, část z budovaných maisons de la culture byla zřizována na 

základě oficiálních žádostí obcí adresovaných ministerstvu. Nutné je však poznamenat, 

že obce k podání takovéto žádosti více než nadšení pro státní politiku demokratizace 

kultury často motivovala možnost přísunu financí využitelných pro místní rozvoj 

v podobě výstavby či obnovy kulturního zařízení. Místní zastupitelé také brzy zjistili, že 

spolufinancování maisons de la culture je příliš nákladné. Stejně negativním se jevil i 

fakt, že jejich reálné pravomoci v řízení těchto center byly jen minimální. Stát navíc 

stavěl místní zastupitelstva do role amatérů, kterým nepřísluší rozhodovat ve věci 

umělecké kvality. V oblastech řízení tak docházelo k častým konfliktům mezi řediteli 

maisons de la culture a starosty obcí.93 

*** 

Vzhledem k důležitosti, jaká byla celému projektu maisons de la culture 

přikládána, je poměrně překvapivý jejich osud zpečetěný událostmi konce šedesátých 

let. Svou roli na něm měly politické, sociální a kulturní důsledky francouzského května 

1968. Byly to však také výše popsané, samotnému roku 1968 předcházející, 

mnohostranné kritiky státní politiky demokratizace kultury a vlekoucí se neshody mezi 

místními zastupiteli a Ministerstvem pro kulturní záležitosti, které přispěly k tomu, že 

                                                
92 Ibid., s. 147-173. Pro detailní Charpentreauovy návrhy viz kapitola VII La Culture se prépare, Ibid s. 
189-222. 
93 URFALINO, P. L'invention de la politique culturelle, s. 222-226. 
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maisons de la culture ztratily svou exemplaritu. S odchodem Andrého Malrauxa 

z ministerské funkce v roce 1969 tedy do pozadí ustoupil i projekt maisons de la 

culture. Za úřadování Malrauxových nástupců stát v tichosti opustil svou dominantní 

roli v těchto institucích a zřekl se veškerého podílu na jejich financování a řízení. Do 

roku 1973 byly maisons de la culture postupně převedeny pod úplnou správu 

jednotlivých obcí.  
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Závěr 

Cílem této práce byla analýza principu demokratizace kultury v koncepci 

Andrého Malrauxa. V souvislosti s tvrzením Philippa Urfalina, jenž považuje 

Malrauxovu koncepci za ideologický, hodnotový a administrativní předěl, se práce 

snažila identifikovat její hlavní aspekty. Každý z nich lze vnímat jako upozornění na 

problém ve vztahu francouzského státu, kultury a společnosti a zároveň jako návrh, jak 

tyto problémy řešit. Popsané problémy byly též Malrauxovou administrativou 

ztotožňovány s určitou institucí, s níž se Ministerstvo pro kulturní záležitosti skrze 

politiku demokratizace kultury snažilo vyrovnat. Ztělesňoval-li projekt maisons de la 

culture výstup této politiky, představoval zároveň i konkrétní řešení problémů 

vyzdvihovaných v Malrauxově koncepci. S neúspěchem realizace projektu maisons de 

la culture pak také souvisejí i kritiky, jež se staly důležitými poznatky pro budoucí 

vývoj pojmu demokratizace kultury ve francouzské kulturní politice. O shrnutí usiluje 

následující tabulka: 

 

Tabulka 1. Shrnutí  

Problém 
definovaný 

Malrauxovou 
koncepcí 

Instituce 
ztotožňovaná s 

daným 
problémem 

Řešení-funkce 
maisons de la 

culture 
Kritika 

kultura jako 
doména 

společenských elit 

Vysoký 
sekretariát 
múzických 

umění 

kultura otevřená 
všem 

společenským 
vrstvám 

předpoklad 
všeobecného zájmu o 

kulturu a umění 

vztah ke kultuře 
vytvářený skrze 

vzdělávání 

Ministerstvo 
školství 

vztah ke kultuře 
jako výsledek 

přímé konfrontace 
díla a publika 

nutnost 
zprostředkovatele 

pro vytváření vztahu 
mezi kulturou a 

publikem 

provincialismus, 
nízké umělecké 

hodnoty a 
amatérismus 

Vysoký 
komisariát pro 

mládež a 
sport/spolky 
lidové osvěty 

přítomnost 
„vysoké kultury“ 
na lokální úrovni, 
umění jako sektor 

profesionálů 

stát určující 
uměleckou kvalitu a 
obsah pojmu kultura 

koncentrace 
umělecké tvorby a 

uměleckých děl 
v hlavním městě 

pařížské kulturní 
instituce 

 maisons de la 
culture jako centra 
umělecké tvorby 
ve francouzských 

regionech 

nákladnost a 
komplexnost řízení 

maisons de la 
culture, 

nerealizovaná 
výstavba 

Zdroj: Autorka. 
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Ačkoliv odchod Andrého Malrauxa z ministerské pozice znamenal opuštění 

projektu maisons de la culture, princip demokratizace kultury ze státní politiky 

nevymizel. Edmond Michelet a André Bettencourt, ministři kultury následující těsně po 

Malrauxovi, přistupovali k tomuto tématu spíše obezřetně. Princip demokratizace však 

v agendě Ministerstva pro kulturní záležitosti setrval i po dobu jejich úřadování stejně 

jako za funkčního období jejich dalších nástupců. Pro následné úsilí francouzského státu 

pokračovat v politice demokratizace kultury se tak zkušenost, kterou přinesla 

Malrauxova koncepce, stala precedentní.94  

Jak dokazují její četné kritiky, jeví se politika demokratizace kultury Andrého 

Malrauxa spíše v negativním světle. Právě proto je zde nutné vyzdvihnout i její pozitiva. 

Za jeden z největších přínosů Malrauxovy koncepce je považováno úsilí o 

decentralizaci na poli kultury. Skrze spolupráci státní a místní administrativy při řízení 

maisons de la culture vstoupila kultura do oblasti komunální politiky a zakotvila jako 

její trvalá součást.95   

I díky snaze o co nejširší nabídku kultury a uměleckých děl je za pozitivní přínos 

Malrauxovy politiky považován nárůst kulturní vybavenosti jednotlivých regionů. 

Trend započatý Malrauxovou administrativou se odráží v dnešní bohaté rozvrstvenosti 

kulturních zařízení po celém území Francie.96 Kritizovala-li deklarace z Villeurbanne 

Malrauxovu koncepci jako politiku široké nabídky, je právě tato nabídka považována za 

jeden z jejich světlých bodů. 

Jak podotýká Jean Caune, Malrauxova koncepce sice uspěla v otázce 

dekoncentrace kultury, její sociální rozměr však naplněn nebyl. Francouzské 

ministerstvo dnes k problému demokratizace kultury přistupuje realističtěji než 

v Malrauxově době. Idealismus Malrauxova „estetického státu“ byl nahrazen 

pragmatičtějším přístupem, zohledňujícím širší sociální, kulturní a politické aspekty. I 

přesto, že je francouzským státem k politice demokratizace kultury přistupováno 

komplexnějším způsobem, dosáhnout jejich cílů zůstává stále obtížné. Jean Caune ve 

                                                
94 Ibid., s. 243-244. 
95 BRAJOT, Gilles, Développement des maisons de la culture. In Les Affaires culturelles au temps 
d'André Malraux 1959-1969, Paris: Comité d'histoire du ministère de la Culture ; La Documentation 
française, 1996. s []. 
96 DONNAT, O. La question de la démocratisation culturelle dans la politique culturelle française, s. 9–
10. 
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své práci dochází k závěru, že stát nemůže skrze kulturu bojovat proti sociálním 

nerovnostem, zůstane-li jediným aktérem kulturní politiky.97  

 Skepticky se vyjádřil již Friedrich Schiller, jenž inspiroval Malrauxa svými 

úvahami o společnosti založené na sdílených kulturních hodnotách. I když jeho pochyby 

nemohou být srovnávány s vědeckými názory současníků věnujících se kulturní 

politice, Schillerovo konstatování se zdá být symbolickým. V závěru Listů o estetické 

výchově Schiller zpochybňuje existenci „estetického státu“: „Existuje však stát krásného 

zdání, a kde jej lze najít? Podle potřeby existuje v každé jemné duši, ve skutečnosti by 

tento stát bylo možno nalézt, tak jako čistou církev a čistou republiku, jen v nečetných 

vybraných kruzích, kde se chování řídí vlastní krásnou přirozeností, nikoli bezduchým 

napodobováním cizích mravů, kde se člověk ubírá nejspletitějšími poměry s odvážnou 

prostotou a klidnou nevinností a kde nemá zapotřebí urážet cizí svobodu, aby uhájil 

vlastní, ani zahazovat svou důstojnost, aby se jevil půvabným.“98 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
97 CAUNE, Jean, La démocratisation culturelle: une médiation au bout de souffle. Grenoble: Presses 
universitaires, 2006, s. 116-122. 
98 SCHILLER, F. Dopis 27. Listy o estetické výchově, s. 226. 
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Summary 

The Bachelor thesis “Democratization of Culture”: Conception of André 

Malraux was based on the theory of Philippe Urfalino who considers the invention of 

the Cultural Policy category in France to be an important milestone in the relationship 

between the French state and culture. To determine this relationship, when in 1959 the 

first French Ministry of Cultural Affairs was established, the democratization of culture 

played a key role. According to the Urfalino’s theory, this work sought to analyze this 

principal in the conception of André Malraux, the first French Minister of Culture. It 

presented the circumstances under which the Ministry of Cultural Affairs was created in 

1959 as well as the state institutions that had influenced the cultural domain before this 

date. The work explained how the Ministry of Cultural Affairs defined its position 

towards these institutions and which role the democratization of culture played at that 

procedure. Analysis of the official speeches by André Malraux drew the main aspects of 

his conception. The work pointed out to the differences between Malraux’s visionary 

ideas and their transformation into the program of the Ministry of Cultural Affairs. As 

an output of Malraux’s policy the project of maisons de la culture was presented. 

Following the official version of the project, the work described how maisons de la 

culture reflected the aims of the ministerial policy. In its last part, the work presented 

the criticisms that spread out from the failure of the maisons de la culture and turned 

into the criticisms of the whole Malraux’s conception. 
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Příloha B.5: Maisons de la culture Firminy, divadelní sál 2. (obrázek) 

Příloha B.6: Maisons de la culture Firminy, promítací sál. (obrázek) 

Příloha B.7: Maisons de la culture Firminy, bar. (obrázek) 

Příloha B.8: Maisons de la culture Firminy, společenské prostory. (obrázek) 
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Přílohy 

Příloha A. André Malraux: hlavní biografické údaje 
 

 1901 narozen v Paříži. 
 1918 nepřijat na pařížské Lycée Condorcet, Malraux vzdává úsilí o dosažení 

středoškolského vzdělání a svůj zájem o literaturu prohlubuje jako samouk. 
 1921 publikuje první beletristické dílo Lunes en papier. 
 1923-1925  vykonává četné cesty do Francouzské Indočíny, setkává se 

s představiteli tamějších revolučních hnutí včetně skupiny Mladý Annam, 
předchůdcem Viet Minhu. 

 1933 získává prestižní francouzskou literární cenu Prix Goncourt za dílo La 
Condition humaine. 

 1934 účastní se Setkání sovětských spisovatelů v Moskvě. 
 1936 ve Francii aktivně vystupuje za intervenci ve španělské občanské válce, 

když je tato intervence vládou lidové fronty Léona Bluma zamítnuta, Malraux 
odjíždí do Španělska, kde se zapojuje do bojů na straně španělských republikánů 
jako letec. 

 1940 mobilizován a zraněn v bojích poblíž Courtenay, utíká do Němci 
neobsazené francouzské Svobodné zóny. 

 1942 zapojuje se do odbojového hnutí. 
 1944 stojí Malraux v čele partyzánské brigády Alsace-Lorraine, v srpnu se 

Malraux setkává s Charlesem de Gaullem na alsaské frontě. 
 1945 v srpnu jmenován kulturním poradcem provizorní de Gaullovy vlády. 
 1946 v lednu odchází společně s de Gaullem z francouzské politické scény. 
 1947 se stává jedním z čelních představitelů de Gaullova Rassemblement du 

peuple français (RPF), vydáno dílo Psychologie de l’art. 
 1959 jmenován ministrem pro kulturní záležitosti v kabinetu Michela Debrého. 
 1969  po de Gaullově demisi opouští Malraux post ministra pro kulturní 

záležitosti. 
 1972 vydány Malrauxovy paměti Antimémoires. 
 1976 zemřel v Créteil. 

 
Zdroj: „Asemblée Nationale : André Malraux“. Stránky francouzského Národního shromáždění 
věnované osobnosti Andrého Malrauxa. [cit. 26.4.2011]. Dostupné na: <http://www.assemblee-
nationale.fr/histoire/Andre-Malraux/index.asp>. 
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Příloha B. Maison de la culture Firminy 
 

Jak bylo naznačeno v kapitole 3.1, důležitou složku projektu maisons de la 

culture představovala architektonická stránka každého z nich. Následující přílohy 

zobrazují maison de la culture ve Firminy, který byl zvolen jako ukázka záměru 

Ministerstva pro kulturní záležitosti Francouzské republiky dodat těmto centrům zdání 

exkluzivity a reprezentativnosti. Budova maison de la culture ve Firminy je příkladem 

Le Corbusierova specifického pojetí architektury. Fotografie se též pokouší ilustrovat 

úsilí o multidisciplinaritu a široké zázemí maisons de la culture, kterými se ministerstvo 

snažilo dosáhnout cílů Malrauxovy koncepce demokratizace kultury. 

 

Příloha B.1: Maisons de la culture Firminy, celkový pohled 1. 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

Příloha B.2: Maisons de la culture Firminy, celkový pohled 2. 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 

Zdroj: Autorka. 

Zdroj: Autorka. 
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Příloha B.3: Maisons de la culture Firminy, foyer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha B.4: Maisons de la culture Firminy, divadelní sál 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha B.5: Maisons de la culture Firminy, divadelní sál 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Autorka. 

Zdroj: Autorka. 

Zdroj: Autorka. 
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Příloha B.6: Maisons de la culture Firminy, promítací sál. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha B.7: Maisons de la culture Firminy, bar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha B.8: Maisons de la culture Firminy, společenské prostory. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Autorka. 

Zdroj: Autorka. 

Zdroj: Autorka. 


