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BAROKO, SBĚRATELSTVÍ A KUBISMUS

V roce 2002 se Lubomír Slavíček význam-
ně podílel na realizaci rozsáhlého výstavního 
katalogu jednoho z nejzajímavějších kubistic-
kých tvůrců u nás, malíře Antonína Procház-
ky.1 Publikace potvrdila, že jubilantův zájem 
o modernismus nebyl náhodný. Kontinuálně 
vyrostl ze soustavného sledování fenoménu 
sběratelství, kam patřily pochopitelně i kolek-
ce sběratelů první republiky. Mnozí z nich se 
soustředili na tvůrce z generace Osmy, Sku-
piny výtvarných umělců či Tvrdošíjných 
a jim blízké umělce. Slavíčkův odborný zájem 
o barokní umění získal časem nový rozměr, 
směřující k Vincenci Kramářovi, Alfredu Jus-
titzovi, Emilu Fillovi a k již zmíněnému Anto-
nínu Procházkovi.

Tak se vedle barokního umění a otá-
zek sběratelství objevuje v ohnisku soustře-
dění badatele, i když nepřímo, také klíčový 
a doslova kanonický styl moderního umění, 
kubismus. 

KUBISMUS A KUBISMY

Ačkoliv se kubismus, „vynález“ Picassa a Bra-
qua, v době svého zrodu v letech 1909–1910 
dočkal v Paříži ostrého odsouzení a zesměš-
nění, velmi záhy se stal základním stavebním 
kamenem kánonu modernismu první polo-

viny 20. století. Až v roce 1966 vydal ame-
rický historik umění Edward Fort Fry anto-
logii dobových textů z doby vzniku kubismu 
do počátku dvacátých let, která patří dodnes 
k základním příručkám studia o kubismu.2 
Fry prokázal, že hned po objevení prvních 
kubistických obrazů se rozvinula diskuse 
o povaze kubismu, která se stala základem 
snahy nejen umělecké kritiky, ale od dvacá-
tých let i dějin umění začlenit kubismus do 
příběhu dějin umění.

Vybrané texty ve Fryově antologii odhali-
ly důležitou skutečnost: řada autorů refl ek-
tovala pod pojmem „kubismus“ díla niko-
liv Picassa a Braqua, ale Jeana Metzingera či 
Alberta Gleizese a dalších3, čili přístupy, kte-
ré byly později označeny jako „epický kubis-
mus“4 nebo které sám Fry nazývá – v přípa-
dě Metzingera – jako sub-kubistické.5 Roger 
Allard, francouzký kritik, který psal o zása-
dách kubismu v roce 1910, neměl podle Frye 
o Picassově a Braquově díle tehdy ještě ani 
potuchy.6 Allardovo chápání kubismu bylo 
založeno na znalosti tvorby Jeana Metzinge-
ra. Dobové výklady kubismu tak byly již od 
samotných počátků postaveny na různorodém 
materiálu, zprvu na tvorbě Metzingera a Glei-
zese a řady dalších tzv. „salónních“7 kubistů, 
a až později na díle Picassa a Braqua. 

Yves-Alain Bois tento rozpor charakte-
rizuje termíny veřejné / soukromé: zatím-
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co Metzinger a spol. hojně vystavovali, dílo 
Picassa a Braqua bylo v prvních letech kubis-
mu vystavováno daleko méně.8 

Jestliže tedy již v době vzniku kubismu 
existovaly přinejmenším dva jeho typy, pak 
není divu, že dějiny umění postupem času 
nacházely další kubistická teritoria. Stačilo 
se zaměřit na některé významné modernis-
tické tendence mimo Francii a bylo jasné, že 
jak v Holandsku (Mondrian), tak v Němec-
ku (Marc, Macke, Feininger ad.), Itálii (futu-
risté), v Rusku (kubo-futurismus) a dokonce 
i v Anglii (vorticismus) a v USA (nebo u ame-
rických malířů v Paříži) lze sledovat různé va-
riace kubismu.

Nás bude zajímat, jak se do vertikálního9 
kánonu západních dějin umění (ne)zařazuje 
fenomén označovaný někdy západními histo-
riky umění jako tzv. „český kubismus“. 

ALFRED H. BARR JR.

Důležitou roli v kanonizaci kubismu měl 
ředitel Muzea moderního umění v New Yor-
ku Alfred Barr jr., který v roce 1936 uspořá-
dal velkou výstavu Cubism and Abstract Art.10 
V katalogu výstavy bylo publikováno dnes již 
slavné grafi cké schéma, znázorňující trajek-
torie moderního umění od devadesátých let 
19. století až do roku 1935. Z pouhého pohle-
du na síť šipek je zřejmé, jak velký význam 
přiznával Barr kubismu. Doba výstavy Cubism 
and Abstract Art, tj. rok 1936, je mezníkem 
v institucionálním přijetí abstrakce, ale také 
kubismu. Kubismus se pro Alfreda H. Bar-
ra a vývoj modernismu stal klíčovým, tak-
řka zárodečným článkem ve vývoji moder-
ního umění po roce 1910. V celém spektru 
modernistických „ismů“ má v Barrově gra-
fi ckém vyjádření označení kubismus, z něhož 
se odvíjí řada následujících tendencí moder-
ního umění, největší písmo. Počínaje Bar-
rovým katalogem, v němž došlo k začleně-
ní kubismu do mezinárodního modernismu, 
se kubismus stal nedomyslitelnou součástí 

kánonu dějin umění. I když v následujících 
letech se nikdo nepokusil o podobný grafi c-
ký záznam vývoje a vlivů jednotlivých směrů 
v moderním umění, je zcela zřejmé, že domi-
nantní postavení kubismu, které mu určil 
Barr, se nejen nezměnilo, ale časem dokonce 
ještě více potvrdilo.

V souvislosti ze zmíněnou výstavou 
a katalogem je třeba se ptát, co chápal Barr 
pod pojmem kubismus a koho do své výsta-
vy zařadil. Barr rozeznával dva hlavní prou-
dy vedoucí k abstrakci: jeden apollinský, 
rozumový, který směřoval ke geometrické 
abstrakci přes Cézanna a kubismus, druhý 
dionýský, „expresionistický“, od fauvistů, 
Matisse, ke Kandinskému a abstraktnímu 
umění surrealistů. V části věnované kubis-
tům Barr zmiňuje vedle Picassa a Braqua 
také „other Cubists“ Juana Grise, Fernan-
da Légera, Jacquese Villona a Louise Mar-
coussise. Žádné jiné kubisty neuvádí, přes-
tože v úvodu konstatuje, že „během několika 
let bude čas na představení výstavy abstraktní-
ho umění třicátých let a na prezentaci současného 
umění vytvořeného skupinami v Londýně, Barce-
loně, Praze, Varšavě, Miláně, Paříži, New Yorku 
a v dalších centrech uměleckých aktivit“.11 Barr 
tedy věděl, že podstatné současné umě-
ní vzniká také např. ve Varšavě a v Praze. 
V knize Cubism and Abstract Art jej však ještě 
nerefl ektoval. 

„REVIZIONISTICKÉ“, NEBO „NORMÁLNÍ“ 
DĚJINY KUBISMU?

Až necelých dvacet let po Barrově výstavě se 
objevily další možnosti v historickém zakot-
vení kubismu jako směru, který měl klíčo-
vou roli pro celé umění 20. století.12 Sho-
dou okolností zásadním byl rok 1959. Tehdy 
vydal první závažnější historii kubismu John 
Golding.13 Ten v úvodu děkoval mj. Barro-
vi za vstřícnost a pomoc při přípravě doktor-
ské práce, která se stala základem jeho knihy. 
Pod vlivem Kahnweilera se k ústřední dvo-
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jici Picasso a Braque dostal u Goldinga ješ-
tě Juan Gris. Následně pak Golding sledo-
val vliv kubismu, nicméně výlučně ve Francii 
v letech 1910–1914.

V roce 1960 vydal první verzi své kni-
hy Cubism and Twentieth-Century Art absol-
vent Yalské univerzity Robert Rosenblum. 
I on vděčil za mnohé Barrovi a také Dougla-
si Cooperovi. Rosenblum pochopil kubismus 
jako zdroj a základ řady klíčových tenden-
cí moderního umění, futurismu, anglického 
vorticismu, abstraktního umění a dokonce 
„Fantastic Art“. Tyto vazby rozšířily možnos-
ti zkoumání kubismu. Autor ovšem nerozší-
řil mapu kubismu. Nejvýraznější geografi c-
ká anomálie je sledování kubismu v Anglii 
a USA.14 Střední Evropu zastupovala tvor-
ba Franze Marca a Lionela Feiningera, kte-
rou zahrnul do kapitoly o vztahu kubismu 
a „německé romantické tradice“. 

Autor si uvědomoval své omezení při tře-
tím vydání knihy v roce 1976. Nepochybně 
pod tlakem dobové literatury, zvláště Doug-
lase Coopera15 a zejména knihy Nichola-
se Wadleyho16, Rosenblum zdůraznil Wad-
leyho „širší mezinárodní pohled na kubismus, 
zahrnující český materiál“.17 Tyto poznámky 
o „širším mezinárodním pohledu“ však byly mar-
ginální a vlastní výklad Rosenbluma neza-
sáhly. Zůstalo jen u několika řádků, komen-
tujících na závěr knihy bibliografi i. Ačkoliv 
John Golding a Robert Rosenblum předsta-
vili „revizionistické dějiny kubismu“18, tato revi-
ze se netýkala nových oblastí, které by byly 
do dějin kubismu zahrnuty.

DOUGLAS COOPER A KUBISMUS 
„MIMO FRANCII“ 

Byl zde ovšem zmiňovaný Douglas Cooper, 
který se snažil rozšířit mezinárodní pohled 
na kubismus. Viděli jsme, že již v době ra-
ných kritik a diskusí o kubismu se rozlišoval 
kubismus Picassa a Braqua, který byl pozdě-
ji Douglasem Cooperem označen jako pra-

vý („true“) kubismus, od „epického“ kubismu 
či sub-kubismu Metzingera, Gleizese a dal-
ších. V českém prostředí se již v letech 1913–
1914 psalo o těchto tvůrcích, mezi něž patři-
li všichni ostatní vedle Picassa a Braqua, jako 
o „menších“ kubistech.19 

Cooper v knize k výstavě The Cubist Epoch 
v Los Angeles v roce 197020 nejobecněji roz-
děloval tři typy kubismu: ten nejpodstatněj-
ší byl označen jako „pravý“ nebo „instinktiv-
ní“ kubismus, kam zahrnoval nejen Picassa 
a Braqua, ale také Juana Grise a Fernanda 
Légéra, „umělce jim blízké co do záměru i meto-
dy“.21 Další skupinu charakterizoval termí-
nem systematický kubismus: zahrnoval tam 
umělce, kteří s kubismem fl irtovali, případně 
z něj vytvořili systém či stylistickou formuli. 
V této kategorii uvedl malíře jako byli Hen-
ri Le Fauconnier, Albert Gleizes, Jean Met-
zinger, ale také Louise Marcoussise, Francise 
Picabiu či Diega Riveru. Další dělení – pře-
vzetí Apollinairova pojmu orfi cký kubismus 
a vlastní pojem kinetický kubismus – není pro 
naše téma podstatné. 

Daleko důležitější je Cooperovo geografi c-
ké sledování kubismu. Nejzajímavější je pro 
nás ta část, která zahrnuje vliv kubismu „out-
side France“. Cooper se zde zabývá také kubis-
mem v „Československu“.22 Cooper vedle 
ruského kubofuturismu, který se od vydání 
knihy Camilly Gray v roce 196223 stal sou-
částí stále rostoucího výstavního i badatelské-
ho zájmu o ruskou avantgardu, a měl tedy 
vlastní, na vývoji diskurzu o kubismu do jis-
té míry nezávislou cestu kanonizace, poprvé 
zařadil do kontextu kubismu „outside Fran-
ce“ jiný než „západní“ projev stylu. V knize 
The Cubist Epoch sice zmiňuje některé autory 
polského nebo maďarského původu, ovšem 
výlučně ty, kteří trvale působili v Paříži (Lous 
Marcoussis, Henri Hayden, Joseph Csaky). 
České „spojení“ tak zůstává jediné, které roz-
šiřuje pohled na kubismus dosud nezpra-
cované terry incognity střední Evropy jmény 
malířů Vincence Beneše, Josefa Čapka, Emi-
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la Filly, Bohumila Kubišty, Antonína Procház-
ky a sochaře Otto Gutfreunda. 

Velký a nutno říci oprávněný význam pro 
kubistické sochařství má dle Coopera český 
sochař Otto Gutfreund, jemuž autor věno-
val záslužně výraznou pozornost. Zdůraz-
ňuje, že první kubistické plastiky vytvářel 
roku 1911.24 Zcela oprávněně Cooper píše, 
že Gutfreundova „kubistické busta je jednou 
z nejvážnějších a nejinvenčnějších pokusů převést 
techniku syntetického kubismu do sochařství“.25 
Pozornost věnuje také plastice Emila Filly 
Hlava (1913–1914).

„NORMÁLNÍ“ DĚJINY KUBISMU

Ačkoliv se některé pojmy Douglase Coope-
ra a jejich výklady mohou zdát mechanické 
a dnes překonané, přece jen schopnost roz-
šířit diskurz kubismu například na rané dílo 
Pieta Mondriana, na ruský kubofuturismus 
a zejména na českou kubistickou školu byla 
na svou dobu velmi progresivní. Mířily do 
„jiného“ území kubismu, než bylo to, které 
ovládalo uměleckohistorický diskurz. 

Všechny koncepce kubismu, počínaje 
názory Daniela Henryho Kahnweilera, přes 
Johna Goldinga, Douglase Coopera, Rober-
ta Rosenbluma, Williama Rubina až k Leu 
Steinbergovi, pochopil Roger D. Cranshaw 
jako „normální“ uměleckohistorické dějiny 
kubismu, které aplikují na kubismus tradič-
ní rámec diskurzu disciplíny, tj. chronologie, 
kontinuity dějin umění, reprezentace, autor-
ství apod. Podle Cranshawa ovšem kubismus 
Picassa a Braqua „byl odmítnutím označit umě-
leckohistorickými pojmy to, co bylo ohroženo veli-
kostí své vlastní ambice: vyprostit umělecké dílo 
z jeho vlastního diskurzivního rámce“.26 Pod-
le Cranshawa tak existují „normální“ ději-
ny kubismu, kam patří řada uvedených his-
toriografů kubismu, a „nenormální“ dějiny, 
spočívající v pochopení kubismu jako negace 
tradiční a kanonické uměleckohistorické nar-
ace. Cranshaw se ovšem nezabýval otázkami 

„importu“ či přenosu kubismu z jednoho kul-
turního prostředí (Paříž 1910–1912) do jiné-
ho. Jeho revize „normálních“ dějin kubismu 
tak neměla žádný geografi cký dosah. 

„KUBISTICKÉ UMĚNÍ Z ČESKOSLOVENSKA“

Co se muselo stát, aby Douglas Cooper do ve 
své době nejprestižnější a nejkompletnější 
výstavy (a knihy) o kubismu zahrnul ve stejné 
době jako Nicholas Wadley také tehdy mezi-
národně naprosto neznámý český materiál?

Odpověď je jednoduchá. Od roku 196627 
byl stále častěji český kubismus představován 
v zahraničí, a to zejména na Západě. Hlavním 
strůjcem tohoto procesu ve druhé půli šede-
sátých let byla pražská Národní galerie v Pra-
ze, kterou řídil od roku 1967 Jiří Kotalík a kde 
pracoval také jeden z častých autorů úvodů 
katalogů, Jaromír Zemina. Do roku 1970 se 
podařilo představit český kubismus na řadě 
výstav v renomovaných institucích v zahrani-
čí. Pro anglosaskou oblast, a tedy i pro verti-
kální kánon dějin umění byla zvláště důležitá 
výstava Cubist art from Czechoslovakia, otevřená 
v londýnské Tate Gallery v září roku 1967.28 
Na přelomu let 1967 a 1968 putovala Bel-
gií a Holandskem výstava Cubisme à Prague et 
la collection Kramar, pro kterou napsali texty 
do katalogu Miroslav Lamač a Jaromír Zemi-
na.29 Jiří Kotalík jako ředitel Národní gale-
rie přispěl v uvedené době, která byla patrně 
nejpříznivější pro československé mezinárod-
ní kontakty v době po konci druhé světové 
války, k výrazné propagaci českého moder-
ního umění, avantgardy a kubismu zvláště. 
Osobní známost a přátelství Jiřího Kotalíka 
s významnými řediteli uměleckých institucí, 
jako například s Williamem Rubinem,30 ředi-
telem Muzea moderního umění v New Yorku, 
vedla pražskou Národní galerii k velké vstříc-
nosti při realizaci retrospektivní výstavy Pab-
la Picassa v Muzeu moderního umění v New 
Yorku v roce 1980, kam byl zapůjčen auto-
portrét Picassa z roku 1907. Výsledkem ocho-
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ty Národní galerie bylo reprodukování praž-
ského obrazu na obálce katalogu. 

Kotalíkův rozsáhlý projekt představe-
ní českého moderního umění v Darmstadtu 
v roce 1985 s obsáhlým encyklopedickým ka-
talogem znamenal další krok k zpřístupnění 
českého modernismu, kubismus nevyjímaje, 
pro západní zájemce a badatele.31 

Jak vystihl již Douglas Cooper, klíčovou 
roli pro český kubismus měl sochař Otto Gut-
freund. Londýnská Grosvenor Gallery získa-
la řadu Gutfreundových děl, a byla to ona, 
která v roce 1966 zorganizovala první samo-
statnou výstavu sochaře na Západě.32 

V OKRUHU KUBISMU: „JINÁ“ EVROPA 

Skutečně „jinou“ geografi i33 kubismu popsal 
Serge Fauchereau v katalogu výstavy Europa. 
Europa. Das Jahrhundert der Avantgarde in Mit-
tel- und Osteuropa v roce 1994.34  Fauchereau 
sleduje důsledně pronikání kubismu do 
střední a východní Evropy. V rámci koncepce 
bonnské výstavy jde právě o onu „jinou“, pro 
Západ nepoznanou středo-východní Evropu, 
v níž se také kubismus prosazoval.  Fauchereau 
neváhá dokonce připomenout osamělou, ale 
zvláštní roli fi nského malíře Ilmariho Aal-
ta, který v roce 1915 vytvořil několik obrazů, 
v nichž se blížil Picassovi a Braquovi, aniž by 
kdy byl v Paříži a viděl jejich díla. 

Vedle všeobecně uznávaného významu 
kubismu pro ruskou avantgardu autor uvá-
dí rovněž český kubismus,35 ale také příklad 
Polska. Zde je oprávněně zdůrazněn tehdy 
v Mnichově sídlící sochař August Zamoyski. 
Lze jen dodat, že Zamoyského busta archi-
tekta Adolfa Loose z roku 1917 patří k nej-
přesvědčivějším kubistickým krystalinickým 
„portrétům“ vůbec. Přesto osobnost pozoru-
hodného polského sochaře zůstává zcela ne-
povšimnuta západními dějinami umění. 

Někteří ze členů skupiny Formisci však 
kubismu vděčili za mnohé, zejména Zbigni-
ew a Andzrej Pronaszkovi. Wladyslaw Strze-

minski vytvářel před unistickým obdobím 
velmi silná díla, v nichž se specifi cky vyjad-
řoval ke kubismu v obrazech jako Kubismus – 
Napětí materiální struktury (1919–1923, Muze-
um Narodowe, Varšava). V těchto obrazech 
zkoumá podstatu malířské textury i roli pís-
ma ve fragmentární kompozici obrazu. 

Za „vskutku jediného skutečného polské-
ho kubistu“ považuje Fauchereau sochaře 
Xaweryho Dunikowského, v rámci krátké-
ho období jeho tvorby. Vedle Srba Lubo-
míra Miciče a několika příkladů z maďar-
ského a rumunského modernismu zařadil 
francouzký historik umění do svého výbě-
ru „forem kubismu“ také např. Litevce 
Vytautase Kairiukštise či Lotyše Romanse 
Sutu. O významu českého kubismu svěd-
čí fakt, že kubismu v Praze byla v katalogu 
věnována samostatná studie.36 

Fauchereau v katalogu bonnské výstavy 
v roce 1994 poprvé v rámci dějin kubismu 
v části nazvané V okruhu kubismu (Im Umkreis 
des Kubismus) zmínil řadu tendencí a jmen ze 
střední a východní Evropy, do té doby neuvá-
děných a pro dějiny kubismu „mrtvých“. 

KUBISMUS A ARCHITEKTURA

Západní dějiny umění tak od počátku sedm-
desátých let 20. století37 do jeho konce vel-
mi pomalu revidovaly geografi cký koncept 
kubistických aktivit nesmělým přidáním „čes-
kých“ oblastí. 38 To je jediná změna, která 
nastala od vydání Barrova katalogu. 

Nejlepším dokladem je kniha Neila Coxe 
Cubism, vydaná v edici Art and Ideas lon-
dýnským nakladatelstvím Phaidon v roce 
2000, kde je českému kubismu, včetně archi-
tektury, věnován relativně velký prostor.39 
Coxovo ocenění českého kubismu jako cel-
ku – sochařství (Gutfreund), malířství, archi-
tektury i užitého umění – se mohlo odvolat 
na velké výstavy a cizojazyčné katalogy čes-
kého kubismu (jedna byla zahájena ve Vitra 
Design Museum ve Weilu am Rhein,40 dru-
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há v Kunst verein v Düsseldorfu),41 které na 
počátku devadesátých let putovaly Evropou 
a jedna v pozměněné formě dokonce dorazi-
la do USA. Přesto bylo Coxovo ocenění čes-
ké kubistické architektury z hlediska západní 
uměnovědy spíše výjimečné. 

Jeden z prvních zahraničních článků o ar-
chitektuře kubismu v Čechách byl pu blikován 
až v roce 1969.42 Například Walter Pehnt43 
ji v sedmdesátých letech řadil do expresio-
nismu a i v devadesátých letech 20. století se 
ozývaly silné hlasy, že tato architektura vlast-
ně není kubistická.44

Yve-Alain Bois to shrnul takto: „Existuje 
kubistická architektura? Asi ne. Neshledávám nic, 
ale vůbec nic kubistického například v oslavovaném 
Maison Cubiste Duchampa-Villona. A i když mám 
pouze omezené znalosti, řekl bych to samé o tzv. 
,kubistické‘ architektuře v Praze. Vše je věcí defi ni-
ce. Moje defi nice kubismu je rozhodně úzká.“45 

„KUBISTICKÉ“ A „KUBO-ISMY“

Pokud Neil Cox zahrnuje českou problema-
tiku do části nazvané New Forms. New Places. 
Cubism at the World’s Stage,46 má pro to své 
důvody. Jakmile se s novým stylovým fenomé-
nem začne pracovat v jiných geografi ckých, 
kulturních a pochopitelně i sociálně-politic-
kých podmínkách po roce 1910 – většinou se 
zpožděním minimálně dvou až tří, ale mnoh-
de i deseti let – výsledný tvar lokálního kubis-
mu musí nutně být jiný než ten, který vyza-
řuje z pařížského centra, ať už je to podoba 
Picassa a Braqua, nebo „cubistic“ (dle Yve-Alai-
na Boise, česky „kubizující“) verze Metzingera 
a spol. Cox si je dobře vědom, že je třeba hle-
dat nejen „nová“ místa kubismu, ale také sle-
dovat, jak se změnila forma.

Vzhledem k zakladatelskému centrálnímu 
kubismu může takový „regionální“ kubismus 
vypadat nově, ale spíše bude vždy hybrid-
ní, bude křížením něčeho původního, často 
i nepochopeného, s lokálním, nezřídka vel-
mi překvapivým. Není náhodou, že právě 

Vincenc Kramář s oblibou používal pro cha-
rakteristiku vývoje moderního umění pojem 
„křížení“: sám kubismus mu byl takovým 
křížením různých drah a směřování, a podob-
ně kubismus vytvářený kupříkladu v Čechách 
byl tendencí, kde se křížil „pařížský“ kubis-
mus s místní zkušeností, potřebami a ideolo-
gií modernismu.

Strategie mixáže, křížení čili nové syntézy 
přechází v novém regionu i do uměleckohis-
torických pojmů: v Rusku se hovoří o kubo-
futurismu, neboť samotný pojem kubismus 
nepostačuje k charakteristice kombinace 
kubistických faset a dekonstrukce se snahou 
zachytit simultaneitu pohybu, ale také zdů-
raznit v obraze „zaumné“ a alogické prvky. 

V českém prostředí se o zvláštním rysu 
kubismu zejména kolem roku 1911, ale 
i v době první světové války do počátku dva-
cátých let píše jako o kuboexpresionismu.47 
Nezřídka je tento termín kritizován západními 
badateli, jako v případě Elisabeth Cleggové.48 
Petr Wittlich v recenzi její publikace podotkl, 
že pojmy jako kuboexpresionismus slouží spí-
še k významovému vyjasnění poněkud hybrid-
ní fáze stylu než k jeho zatemnění.49 

Také Steven Mansbach se ve svých zná-
mých dějinách moderního umění východní 
Evropy50 nevyhnul podobné pojmové stra-
tegii, zdůrazňující synkretizaci a hybridiza-
ci kubismu. V případě českého modernismu 
používá již zmíněný pojem kuboexpresionis-
mus. Uvádí jej rovněž, když chce charakte-
rizovat tvorbu poznaňských členů skupiny 
Bunt, mezi které patřil Stanislav Kubicki.51

Jako nejbizarnější hybridní a synkretický 
pojem bývá uváděn český rondo-kubismus, 
který je zejména u zahraniční odborné veřej-
nosti takřka neakceptovatelný.52

NEJVLIVNĚJŠÍ STYL RANÉHO DVACÁTÉHO 
STOLETÍ?

Jaké jsou nové formy a nová místa, která 
můžeme spojovat s kubismem? Proč je obje-
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vujeme až nyní, ačkoliv v konkrétních zemích 
jsou dostatečně známé? A proč se tak obtížně 
dostávají do kontextu „vertikálního“ kano-
nického kubismu, o němž se učí masa studen-
tů dějin umění? Proč o nich vesměs západ-
ní dějiny umění mají velmi malé povědomí 
a neprojevují zájem rozšířit spektrum kubis-
mů „mimo Francii“?

Podíváme-li se na některé základní západ-
ní publikace shrnující přehled dějin umění 
od počátků do 20. století, které vyšly v de-
vadesátých letech, zjistíme, že tam je kubis-
mus chápán velmi úzce, většinou jako pro-
dukt Picassa a Braqua. Přestože se v knize Art 
across Time dozvíme, že to je „the most infl uen-
tial style of the early twentieth century“, 53 jeho 
vliv již není popsán, a pokud ano, jen v bar-
rovském smyslu jako zárodek dalších „rela-
ted styles“ (souvisejících stylů), tj. futurismu, 
suprematismu apod. Je to o to zajímavější, že 
v časové tabulce historických událostí je uve-
deno, že státy „Rakousko, Československo […] 
a Polsko vznikly v roce 1918“,54 ale ani zmínka 
o nějakém díle např. z Československa nebo 
Polska. 

Na jedné straně máme tedy „nejvlivnější 
styl raného dvacátého století“, na straně druhé 
otázku, proč nesledujeme kubismus za hra-

nice tradičních center, jestliže byl tak vliv-
ný. Přitom dnešní dějiny umění se zaměřu-
jí v některých případech na dříve naprosto 
neslýchané a revizionistické vztahy kubismu 
a teritoria.55 

Fenomén českého kubismu se do vertikální-
ho kánonu západních dějin umění nedostává 
snadno. Podle Piotra Piotrowského se vlastně 
nemá šanci tam dostat, neboť nesplňuje urči-
té parametry stylu, pro takový kánon nezbyt-
né. Coxova publikace, která mu věnovala vel-
kou pozornost, byla výjimečná. 

Významná a, přes zřejmý revizionismus, 
kanonické čtení dějin umění podporující 
kniha kolektivu autorů spjatých s časopisem 
The October, mezi něž patří Hal Foster, Rosa-
lind Krausová, Yve-Alain Bois a Benjamin H. 
D. Buchloh,56 ukázala meze kritických dějin 
umění, které se snaží pojmout velké vyprávě-
ní dějin moderního umění jinak, ale současně 
nejsou schopny korigovat či rozšířit geogra-
fi i modernismu. Spočívá v naprostém, takřka 
cíleném opomíjení jiných oblastí dějin umě-
ní, tj. těch, která nejsou zapojené do zápa-
doevropské uměleckohistorické na race. Čes-
ký kubismus se v tomto kontextu příznačně 
opět neobjevuje. 

CZECH CUBISM AND “VERTICAL” CANON OF ART HISTORY

(VOJTĚCH LAHODA) – SUMMARY

Soon after the fi rst cubist painting had appeared, discussion on the nature of cubism evolved. 
This debate became the basic effort of art critics, and since 1920s of art history as well, to incor-
porate cubism into the story of art history.

Art criticism, and art history later too, distinguished more types of cubism and would fi nd 
new cubist territories. The study follows the process of incorporation of non-French cubism 
(especially Czech one) into the vertical canon of art history, as Piotr Piotrowski has called the 
traditional Western canonic concept, from Alfred H. Barr, Jr. and John Golding to Robert 
Rosenblum. In the case of Douglas Cooper, his passion for cubism in “Czechoslovakia” is being 
traced. Cooper had opportunity to see Czech cubism during numerous exhibitions in Western 
countries organized since 1966 most commonly by Prague’s National Gallery. Geographical 
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