
Oponentský posudek disertační práce Milana Pecha 

 

Výtvarná kultura protektorátu Čechy a Morava 

 

Předložená disertační práce je dosavadní sumou Pechova dlouhodobého průzkumu výtvarné 

kultury čtyřicátých let 20. století, zejména za Protektorátu, s důrazem na kontinuitu totalitního 

myšlení ve zdánlivě odlišných režimech – nacistickém a komunistickém. Pechův úhel 

pohledu je u nás jedinečný a jako takový přináší celou řadu poznatků důležitých pro poznání a 

pochopení sociokulturních souvislostí oficiální i neoficiální umělecké tvorby této doby. 

  

Že jde o souvislý proces Pechova odborného zájmu, potvrzuje mimo jiné struktura práce. 

Texty už dílčím způsobem publikované, avšak v čase přípravy disertační práce inovované a 

korigované dalšími poznatky (např. „Zvrhlé umění“ v Protektorátu, Umění a kýč, Spor o 

historismus, Případ malíře Jana Xavera), jsou zde organicky propojeny s kapitolami, které 

buď zkoumají obecné vlastnosti zvažovaných fenoménů (např. Patologie poroby, Patologie 

výtvarného umění), anebo naopak formou přehledových tabulek zveřejňují výstavní frekvenci 

v inkriminovaných letech (závěrečných padesát stránek). I když seznam není zatím ještě 

úplný, jak upozorňuje Pech, stává se už v této podobě důležitým podkladem pro další bádání, 

a to zdaleka nejen autora samotného. 

       

Hlavní přínos Pechova průzkumu spočívá podle mého názoru v mnohdy značně náročném 

hledání a nalézání archiválií dokumentujících autoritativní postupy totalitní moci, o nichž 

jsme zatím nevěděli, respektive jsme předpokládali, že v Protektorátu nebyly praktikovány. 

Jsou to zejména seznamy českého Entartete Kunst.  Pech je analyzuje a oprávněně zdůrazňuje 

jejich absurdnost, a to i z hlediska nacistické ideologie. Kromě povinných židovských umělců 



jsou tu totiž jmenováni i ti, jejichž tvorba nijak nevybočovala z oficiálně akceptovaného 

pseudorealistického klišé, a zároveň chybí někteří významní protagonisté avantgardy anebo 

dokonce i někteří perzekvovaní účastníci antinacistického odboje. Je zřejmé, že jejich, 

s největší pravděpodobností čeští autoři, si touto cestou vyřizovali osobní účty, aniž by 

výtvarnou scénu, jak se formovala za první republiky a nově s nástupem nejmladší generace, 

řádně znali. Pech odkrývá podobný typ denunciací také v jiných případech (např. malíře a 

grafika Adolfa Jelínka, působícího pod pseudonymem Alex) a současně ovšem na základě 

archiválií upozorňuje i na riskantní obcházení nacistických direktiv, zejména v ostře 

sledovaných veřejných zařízeních (např. v případě cenzurování pražských magistrátních 

sbírek).  

 

Aplikace nacistického programu – rasistického i kulturně ideologického – na území 

Protektorátu, jak se jí Pech podrobně věnuje zejména v úvodních kapitolách, má společné 

znaky s politikou bezskrupulózně expandující Hitlerovy třetí říše. Pokouší se s ní vyrovnat od 

konce druhé světové války bezpočet myslitelů nejrůznějšího zaměření. Jednou z jejich 

klíčových otázek je míra patologie takového masového jevu. Oprávněně si ji ve druhé 

kapitole klade i Milan Pech a zkoumá ji na konkrétních protektorátních příkladech, a to jak 

nacistických strategií v oblasti kultury, k nimž podle něj patřily cenzura / informační 

monopolizace, indokrinace / propaganda, korumpování / kompromitování, represe / 

persekuce, tak intelektuálních reflexích v neoficiální sféře, především na základě textů 

Jindřicha Chalupeckého, Václava Černého a Václava Navrátila. Za konstruktivní nástroj k 

pochopení problematiky a k identifikaci patologických jevů v kultuře považuje pojmy jako 

„obranný mechanismus“, „prostředky úniku“, „potřeby ohroženého národa“ a další, 

polemizuje s psychoanalytickým výkladem Hala Fostera (Modernismus, antimodernismus, 

postmodernismus v Umění po roce 1900). 



 

Patologické znaky však vykazují i zdánlivě banální jevy, kterým Pech jako první u nás 

věnoval podrobný průzkum. Jde o rozsáhlou dobovou polemiku o kýči a stejně tak o smyslu a 

oprávněnosti animace historismů. V obou případech se Pech především opírá o dobové 

výklady, o jejich ideologii a terminologii. Rozsáhlá kampaň proti kýči, jejímiž hlavními 

protagonisty byli Miroslav Míčko a Otakar Mrkvička, přesáhla konec války a posléze se její 

argumentace stala naivním pokusem o modifikaci zásad socialistickému realismu sovětského 

typu v Československu (František Venera, výstava Umění a kýč).  I když se „v Protektorátu 

prakticky nesetkáváme s tím, co by se dalo označit jako ideologický kýč“, jak konstatuje 

Milan Pech, anebo možná právě proto, s časovým odstupem se kampaň jeví jako zástupný 

problém, zakrývající skutečnou podstatu kulturní politiky nacistického i komunistického 

režimu. I ona je svým způsobem pouze neškodným „prostředkem úniku“ z reality, a jako 

taková dalším projevem patologie života v totalitních režimech. Je to důležitý aspekt, který by 

si v budoucnu zasloužil zvýšenou pozornost.  

  

Pokud jde o tzv. historismy, Pech podobně jako v případě „kýče“ podrobně mapuje 

protektorátní diskuzi na toto téma, včetně jejího přesahu do poválečného období. Domnívám 

se však, že podceňuje nejdůležitější vlastnost tohoto fenoménu, tu, na kterou jsme dnes zvlášť 

citliví. Mám na mysli diferencovaný proces apropriace, který je příznačný pro nejkvalitnější 

díla, u nichž bychom příznaky návratu k dějinám umění mohli identifikovat. S jeho 

potenciálem se vyrovnává větou „Válečný historismus měl aktuálně především stabilizační 

význam a princip nezávazné postmoderní hry s apropriací mu byl cizí.“ Akt apropriace však 

zdaleka nemusí být pouhou hrou a vůbec už ne za účelem nějaké společenské stabilizace. 

V případě kreativních umělců čtyřicátých let je tomu právě naopak. K modelům minulosti 

měli ahistorický vztah, autentický a bezprostřední, reagovali na ně odhistorizovanou formou. 



Nepřisvojovali si tedy styl, ale témata a do určité míry i jejich tradiční ikonografii, aby je 

uvedli do aktuálních souvislostí. A o ty jim šlo především. Tím se ovšem ostře vymezovali 

vůči alibismu záchranného pásma dějinného bezčasí, k němuž jako svým způsobem další 

patologický jev těchto vypjatých let patřil eklektický historismus.  

 

Disertační práce Milana Pecha Výtvarná kultura protektorátu Čechy a Morava je novátorská 

jak z hlediska tématu, tak i svým mimořádně širokým rešeršním záběrem. Problematiku 

výtvarného umění čtyřicátých let staví do dosud neznámých, respektive zapomenutých a 

nedostatečně zhodnocených souvislostí. Tím klade otázky, které se stávají podnětem pro další 

odbornou diskuzi, jak ostatně dokazují i některé moje polemické poznámky. V tom nalézám 

největší přínos Pechovy práce. 

 

Disertační práci Milana Pecha Výtvarná kultura protektorátu Čechy a Morava doporučuji 

k obhajobě. 
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