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Úvod 

Za každým uměleckým dílem stojí nejen jeho autor s jedinou svou myšlenkou, 

ale i celá řada dalších okolností. Ty ovlivňují vznik a podobu práce a následnou 

historii samotného díla. Hlavním tématem této bakalářské práce je srovnání 

příběhů dvou významných uměleckých děl. Porovnávám osudy cyklu obrazů 

Slovanská epopej českého malíře Alfonse Muchy s jedním z nejvýznamnějších 

výtvorů celého 20. století – monumentálním plátnem Guernica umělce Pabla 

Picassa. Díla, stylově naprosto odlišná, na první pohled spolu v ničem nesouvisí. 

Slovanská epopej byla, ve vztahu k tehdejšímu avantgardnímu umění, již v době 

svého vzniku stylově značně neaktuální. Oproti ní je Guernica dílo zcela nadčasové 

a moderní. Z pohledu dějin umění ani postavy obou umělců nemají zdánlivě mnoho 

společného. Cílem této práce je komparací zmíněných dvou děl ukázat společné 

prvky jejich příběhů, porovnat jejich spletité osudy a poukázat na vliv marketingu na 

popularitě uvedených uměleckých děl. 

Při psaní bakalářské práce jsem vycházela z některých dostupných  archivních 

dokumentů a dobového i současného tisku. Nedílnou částí pro zorientování se 

v problematice mi byly informace získané od paní Marie Makovičkové, která 

působila v bývalé Galerii Slovanská epopej v Moravském Krumlově a výroční 

zprávy uvedených institucí. Statistické údaje, týkající se návštěvnosti, jsem získala 

ze stránek Centra informací a statistik kultury Ministerstva kultury České 

republiky. Pro některé části jsem použila fakta z odborných publikací a monografií. 

V první části uvádím stručné medailonky Alfonse Muchy a Pabla Picassa, 

především ve vztahu k dílům figurujícím v této práci. Nejedná se o pokus 

obsáhnout komplexní biografii těchto umělců, ale pouze vybranou sféru důležitých 

životních událostí a mezníků vztahujících se k uvedeným dílům. Součástí prvního 

úseku jsou i souhrnné informace o samotných obrazech. Tato část zahrnuje hlavně 

okolnosti, které ovlivnily vznik a podobu díla, související data s původem obrazů 

a jejich následnými výstavami. V případě Slovanské epopeje je zařazen i postupný 

výčet všech pláten z dvacetidílného cyklu. V první kapitole se zaměřuji na hledání 

společných idejí dvou odlišných děl, které stály již u počátku tvorby a na záměry 

Muchy a Picassa tyto svá díla darovat lidu.  

Následuje přímá komparace Slovanské epopeje a Guernici. Nejprve se pokouším 

zmapovat požadované podmínky pro umělecká díla obsažené v darovacích 



 

8 

smlouvách s umělci. V další podkapitole pojednávám o úskalích, spojenými 

s hledáním vhodného místa pro umístění těchto prací. Poté pokračuji srovnáním 

vyústění sporů, týkajících se přesunu obrazů a vzniklých konfliktů mezi 

zúčastněnými stranami. Kapitolu uzavírám zhodnocením současné situace, ve 

které se právě nachází Slovanská epopej a Guernica.  

Poslední kapitola se okrajově zabývá uvedenými díly jako na produkt 

marketingu. Ve stručnosti hodnotím využití kulturního dědictví k rozvoji 

turistického ruchu a rámcově pojednávám o vlivu ekonomické situace na umění.  



 

9 

1. Stručná biografie autorů a popis děl 

Následná komparace dvou prací se neobejde bez znalosti souvislostí a okolností, 

které stály u zrodu Slovanské epopeje a Guernici. Ústřední dvě mistrovská díla, 

figurující v této práci, jsou bezesporu pevně provázána s životy jejich autorů 

a ovlivněna směsicí společenských a politických faktorů. Z těchto důvodů je 

důležité uvést stručné informace z profesního života umělců, které se vztahují 

přímo i nepřímo ke konečné podobě těchto děl a zároveň předznamenávají jejich 

další „příběhy“.  

1.1. Alfons Mucha  

Alfons Mucha (1860-1939) byl významný malíř, grafik a designér. Věnoval se 

ilustraci, navrhoval šperky a plastiky. Světově proslul především svou 

ilustrátorskou tvorbou v Paříži a patřil k hlavním představitelům secesního stylu. 

Pocházel z Ivančic na jižní Moravě. Po neúspěšném studiu na Slovanském 

gymnáziu v Brně se roku 1879 přihlásil na pražskou Akademii výtvarných umění, 

kde byl profesorem Antonínem Lhotou důrazně odmítnut. Ještě téhož roku1 Alfons 

Mucha odjel do Vídně, kde začal pracovat jako malíř divadelních dekorací v dílně 

firmy Kautsky-Brioschi-Burghardt. 

Vídeň v té době prožívala svůj velký rozvoj a ústřední postavou v oboru 

malířství byl Hans Makart, který svou tvorbou předznamenal budoucí nástup 

vídeňských secesionistů. Malíř měl zálibu ve velkých plátnech, alegorických 

a historických scénách a zabýval se zobrazováním ženského aktu. Makartovo dílo 

i osobnost mladého Alfonse Muchu uchvátila a ovlivnila jeho budoucí tvorbu. 

Po vyhoření Ringtheater, jednoho z největších vídeňských divadel, firma přišla 

o velkou část zakázek a Alfons Mucha byl propuštěn. Po odjezdu z Vídně se na čas 

usadil v Mikulově, kde si ho povšiml hrabě Eduard Khuen-Belasi a najal ho na 

výzdobu svého zámeckého sídla v Hrušovanech nad Jevišovkou a k malířské 

výzdobě pseudorokokového zámečku Emmahof.2 Po skončení prací byl Mucha 

pověřen dekorací rodového sídla Khuenů v Tyrolích u bratra hraběte Egona 

Khuena, s kterým také podnikl cestu do Itálie. Díky jeho finanční podpoře se mohl 

                                                        

1 DVOŘÁKOVÁ/THOMSON/BOYSSON 2002, 126 uvádí rok odjezdu do Vídně 1881, 
SYLVESTROVÁ/ŠTEMBERA 2009, 12 a MUCHA 1994, 33 ovšem podzim 1879. 

2 Z Muchovy vnitřní zámecké výzdoby Emmahofu, kterou realizoval mezi lety 1882-1883, se 
zachoval paraván s mytologickým výjevem, označovaný jako Zefyr a Nymfa. Náleží k jeho prvním 
známým olejomalbám v makartovském stylu. SYLVESTROVÁ/ŠTEMBERA 2009, 12. 
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roku 1885 zapsat na mnichovskou Akademii a později na Académie Julian 

a Académie Colarossi v Paříži. Paříž se v poslední třetině 19. století stala centrem 

kulturního života a sjížděli se do ní umělci z celého světa. S nebývalým rozkvětem 

průmyslu se rozvíjel plakát, kterému se příležitostně věnovali malíři jako Pierre 

Bonnard nebo Henri de Toulouse-Lautrec.  

Ke konci 80. let Alfons Mucha vytvořil kresbu Vyhlášení války u Slovanů, která 

byla předvěstí jeho budoucího zájmu o slovanskou tématiku. Záhy přišel o svou 

podporu ze strany hraběte3, poté se věnoval ilustraci mnoha časopisů a knihy 

Charlese Siegnobose4, do které vybral náměty týkající se Slovanů a českých dějin. 

Velkým zlomem v Muchově profesní dráze byl návrh Gismondy na konci roku 

1894, jednoho z prvních plakátů pro Sarah Bernhardtovou, osobnost tehdy obecně 

považovanou za nejlepší pařížskou divadelní herečku. Úspěch plakátu mu vynesl 

řadu pravidelných zakázek ve spolupráci s tiskárnou Champenois a členství 

v Salonu des Cent, kde v roce 1897 vystavoval 448 svých prací. Ke konci století byl 

odbornou veřejností vnímán jako hlavní představitel art nouveau, i když on sám 

sebe nepovažoval za příslušníka žádného uměleckého směru. 

Společenský věhlas ateliéru Alfonse Muchy přitahoval mnoho různých 

osobností, jejichž prostřednictvím se také seznámil s okultismem a pořádal slavné 

spiritistické seance. Často byly médiem Muchovy modelky a jejich pózy a výrazy 

tváře jsou dodnes dochovány na fotografiích. „Díváme-li se dnes na zachované 

fotografie, uvědomíme si, kde Mucha viděl ty proslulé, úpěnlivé pózy některých postav 

Slovanské epopeje, kde spatřil ty vizionářské pohledy, které na diváka upírají postavy 

z téměř každého plátna tohoto cyklu.“
5 V roce 1898 byl přijat do lóže svobodných 

zednářů, do hnutí propagujícího etické a morální kvality člověka, myšlenky 

bratrství a svobody, což ovlivnilo Muchovu snahu o vyjádření hlubokého 

morálního poselství skrze svá díla. 

                                                        

3 Mucha sám tvrdil, že to přišlo zčistajasna, bez vysvětlení. Tomu však odporuje pozdější 
korespondence s hrabětem, z níž vyplývá, že jeho mecenáš zřejmě nabyl dojmu, že mladý umělec 
není dostatečně motivován k vlastní tvorbě. BRABCOVÁ 1996, 6. 

4 Ilustrace ke knize Scény a epizody z dějin Německa. Mimo jiných například znázorňující Rudolfa 
Habsburského nad mrtvým Přemyslem Otakarem II. na Moravském poli. Zakázka byla pro pana 
Bourreliera a z korespondence mezi ním a Muchou je zřejmé, že se neplánovaně protáhla kvůli 
umělcově vážné nemoci. Poté zdárně pracoval na ilustracích, které byly vrcholem jeho činnosti 
a kritika je stavěla nad úroveň Dórého. MUCHA 1994, 124–130. 

5 BRABCOVÁ 1996, 35. 
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Příležitostí vymanit se z duchovně plytké produkce mu byla zakázka na 

výmalbu pavilonu Bosny a Hercegoviny k příležitosti Světové výstavy v Paříži roku 

1900. Mucha se vydal na Balkán studovat reálie jižních Slovanů k historickým 

obrazům, což ho nakonec přivedlo na myšlenku vytvořit epopej celého slovanstva. 

Pokoušel se omezit dekorativní zakázky, ovšem nemohl z finančních důvodů svoji 

činnost zcela přerušit. Na rady svých známých odjel do Ameriky, aby získal 

potřebný kapitál portrétováním tamní společnosti. 

Mezi lety 1904–1910 působil ve Spojených státech, kde přednášel na 

univerzitách v New Yorku a Chicagu, tvořil ilustrace a obálky časopisů 

a spolupracoval na divadelních inscenacích. Na banketu na podporu Ruska se 

seznámil s průmyslníkem Charlesem R. Cranem, vzdělaným milionářem, 

zajímajícím se o ruskou a slovanskou tématiku a především pozdějším 

podporovatelem Slovanské epopeje.  

Po návratu do vlasti od roku 1910 pracoval Mucha na výzdobě Primátorského 

sálu v Obecním domě v Praze6 nebo na návrzích prvních československých 

bankovek. Pro dostavbu chrámu sv. Víta v Praze navrhl roku 1936 monumentální 

vitrážové okno. Koncem třicátých let, než onemocněl zápalem plic, se věnoval 

poslednímu svému triptychu Věk lásky, Věk moudrosti a Věk rozumu a psaní svých 

pamětí. Po obsazení německých vojsk Prahy byl Alfons Mucha jednou z prvních 

českých osobností vyslýchaných gestapem. Jeho zdravotní stav se následně stále 

zhoršoval a 14. července 1939 zemřel ve věku 79 let. Byl pohřben na Slavíně na 

Vyšehradě v Praze. 

Po Muchově smrti jeho dílo upadalo postupně v zapomnění až do rehabilitace 

secese v šedesátých letech, kdy byl znovu objeven jeho význam v oblasti secesní 

tvorby, na čemž měl nemalou zásluhu jeho syn Jiří Mucha, spisovatel a publicista, 

který inicioval velké výstavy a napsal o svém otci monografii. 

Zejména Muchovy plakáty jsou zastoupeny ve všech velkých světových 

sbírkách, ty nejrozsáhlejší vlastní Národní galerie v Praze a Musée d’Orsay v Paříži. 

Přestože „muchovské“ secesní motivy se v současnosti objevují v reprodukcích na 

                                                        

6 Zakázka způsobila střet Muchy s českou veřejností. Mucha trval na zásadě, že jakákoliv práce 
pro národ mu nemá přinést finanční zisk. Nechal si pouze zaplatit přípravné studie, ovšem tato 
částka značně překračovala plánovaný rozpočet na celkovou výzdobu Primátorského sálu. Také 
Spolek výtvarných umělců Mánes ve veřejném projevu připomínal nepřípustnost zadávat podobné 
zakázky bez soutěže. Pražští umělci v mnoha novinových článcích tvrdili, že se Mucha pokusil obejít 
konkurz a výhodnou zakázku získat pouze pro sebe. MUCHA 1994, 369 a WITTLICH, 14–15. 
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mnoha průmyslových výrobcích, sám Alfons Mucha za své životní dílo považoval 

cyklus Slovanská epopej. 
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1.1.2. Slovanská epopej 

Alfons Mucha mezi lety 1912-1928 vytvořil cyklus dvaceti monumentálních 

obrazů Slovanská epopej. Celek zobrazuje počátky Slovanů, jejich úspěchy a cíle, 

a symbolicky odkazuje k nadčasovým lidským tématům. Mucha po umělecké 

stránce propojil historickou malbu se symbolismem, čímž se vrátil ke svým 

výtvarným počátkům, již obohacen o zkušenosti z pařížského období devadesátých 

let 19. století. 

Podmětem mu byla již zmiňovaná cesta na Balkán na přelomu 19. a 20. století 

a Jiráskův historický román z období husitských válek Proti všem, který Mucha 

označil za jednu z hlavních inspirací. V jeho záměru ho také utvrdila symfonická 

báseň Vltava od Bedřicha Smetany. Roku 1904 odjel do Ameriky, kde se setkal 

s Charlesem Richardem Cranem. 

Charles R. Crane byl americký milionář, znalec Dálného i Blízkého východu a dva 

roky byl velvyslancem USA v Číně. Založil první slovanskou katedru nauk na 

univerzitě v Chicagu, kde později přednášel Tomáš Garrigue Masaryk, a jeho syn 

Richard byl po první světové válce americkým velvyslancem v Československu. 

Crane obdivoval východní kultury a štědře podporoval revolucionáře v Rusku 

a ruský symfonický orchestr v New Yorku. Alfonse Muchu požádal o portrétování 

dvou svých dcer7, ale Craneův zájem o Slovanstvo ho vedl k financování daleko 

většího projektu. 

Když v létě 1909, při prázdninovém pobytu v Čechách a na Moravě, vytvořil 

Alfons Mucha první skici ke zvažovanému cyklu obrazů budoucí Slovanské 

epopeje, ještě téhož roku požádal Charlese R. Crana o finanční prostředky8 k její 

realizaci. Měla se skládat se z dvaceti obrazů, deseti pláten z dějin Slovanů 

a stejného počtu z dějin Čechů. V prvotní představě měl být hotový soubor děl 

věnován městu Praze, která měla pro obrazy zbudovat sídlo. O Vánocích roku 1909 

                                                        

7 Portrét dcery Josephine je variantou plakátu pro banku Slavii a byl později převzat na 
československou stokorunovou bankovku. Oproti první, dekorativně pojaté podobizně, byl portrét 
její sestry Frances zadán jako malba tradiční olejovou technikou. Mucha zřejmě chtěl překonat 
malíře Sargenta, který Frances portrétoval dříve. Cranova dcera byla s předchozím portrétem tak 
nespokojena, že obraz ze zlosti rozřezala. MUCHA 1994, 366–367. 

8 Mucha byl štědrý ke svým přátelům, začínajícím umělcům a přispíval na charitu. Jeho 
společníci byli zvyklí na jeho finanční i materiální podporu. Často pořádal hostiny pro obchodníky 
a osoby z uměleckého dění. Zkrátka jeho způsob vycházení s penězi a životní standard mu 
neumožňovaly dostatečný kapitál pro uskutečnění jeho záměrů. MUCHOVÁ, 16. 
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poslal Crane Muchovi kladnou odpověď a zavázal se projekt financovat. Zároveň 

odeslal i první částku. 

Na počátku roku 1913 uzavřel Alfons Mucha s Cranem a Prahou smlouvu, která 

opakovala předchozí podmínku a zavazovala Muchu k vyhotovení tři obrazů ročně 

a okamžitému předání pražské obci a Charlese Crana k zaplacení celkového 

honoráře 100 000 korun. 

Mucha si pronajal prostory na zámku ve Zbirohu od hraběte Jeronýma 

Colloredo-Mansfelda a začal se velmi důkladně připravovat. Četl řadu historických 

publikací, konzultoval svou práci s Ernestem Denisem9, nakreslil množství skic 

a nákresů oděvů, zbraní a postav a podnikl cesty opakovaně na Balkán, do 

Bulharska i Cařihradu (dnes Istanbul). 

Mucha nejprve pracoval s plátny o rozměrech 610 x 810 cm, které byly 

dováženy z Belgie, ale za první světové války byla továrna zrušena a malíř byl 

nucen zbývajících třináct pláten zhotovit z menších formátů. Pracoval proto na 

polovičních rozměrech 6 x 4 metrů. Po válce nebyla výroba obnovena, a proto 

objednal roku 1920 další plátna ze Skotska a pro většinu zbývajících obrazů užil 

rozměr 405 x 480 cm. „Při napínání obrovských pláten se Mucha inspiroval 

napínáním lodních plachet, jak je pozoroval při jedné ze svých cest do Ameriky. Užíval 

železné rámce, které si dal vyrobit u zbirožského zámečníka Viléma Kozlera. Mucha 

vymyslel systém, umožňující monumentální obrazy bez větších nesnází svěsit, svinout na 

velké válce a transportovat.“10 

V rozměru 610 x 810 byly hotovy roku 1912 první tři obrazy: Slované v pravlasti 

[1], Zavedení slovanské liturgie [2] a Slavnost Svantovítova na Rujaně [3]. Byly přijaty 

zástupcem města Prahy, starostovým náměstkem císařským radou Josefem 

Schötterem. Plátna zůstala nadále ve Zbirohu, ale již jako vlastnictví Prahy. Období 

zachycená na plátnech na sebe v jednotlivých plánech navazovala a trojice prvních 

obrazů patrně nejlépe vypovídá o Muchových původních záměrech. 

                                                        

9 Ernst Denis byl francouzský slavista a historik, se kterým se Mucha radil v Paříži roku 1911 
o tématech prvních tří obrazů. Jeho názory mohly ovlivnit také pozdější náměty, ačkoliv se opíral 
i o jiné autory. BYDŽOVSKÁ/SRP 2011, 234. 

10 BYDŽOVSKÁ/SRP 2011, 235. 
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Další tři plátna, která předal v roce 1914, zobrazují tři zcela odlišné historické 

epochy: Zrušení nevolnictví na Rusi roku 1861 [4]11, Hájení hradu Szigetu proti 

Turkům Mikulášem Zrinyjem roku 1566 [5] a Bratrská škola v Ivančicích roku 1594 

a tisk Bible kralické [6]. Původní plán malovat tři obrazy ročně nemohl být splněn 

kvůli komplikacím spojenými s válkou a fyzickou náročností při zhotovování 

obrazů monumentálních rozměrů. O dva roky později oznámil Alfons Mucha 

pražské městské radě dokončení dalších tří obrazů, které společně tvořily 

velkolepý triptych Kouzlo slova (Husitský triptych) a od počátku byly zamýšleny 

jako celek: Jan Hus káže v kapli Betlémské [7], Milíč z Kroměříže zakládá Nový 

Jeruzalém [8] a Schůzka na Křížkách [9]. 

Tempo Muchovy malby se dále zpomalovalo a roku 1918 předal zástupcům 

Prahy pouze dva obrazy: Chelčický před Vodňany [10] a Smrt Jana Ámose 

Komenského v Naardenu [11]. Všechna díla opět zůstala na Zbirohu. Následovala 

několikaletá pauza.  

Poprvé měla i širší veřejnost možnost se setkat s částí Slovanské epopeje na 

výstavě pěti12 obrazů v Klementinu v Praze v roce 1919 [21]. Katalog k výstavě 

přinesl reprodukce vystavených obrazů a k nim připojený Muchův výklad. 

Obrovský úspěch měla výstava Alfonse Muchy roku 1921 v brooklynském muzeu 

v New Yorku, kde vedle olejů kreseb, litografií a plakátů bylo vystaveno i pět 

obrazů Slovanské epopeje. Výstava v USA měla vysokou návštěvnost (600 000 

účastníků). Ozvala se tehdy ovšem i závažná slova kritiků, kteří obrazům vytýkali 

především akademickou popisnost, nepřiměřený patos a stylovou neaktuálnost 

cyklu. 

Po pěti letech, tedy v roce 1923, Alfons Mucha dokončil další čtyři obrazy: Po 

bitvě na Vítkově – díkůvzdání [12], Jiří z Poděbrad a legát Fantin [13], Car Symeon 

[14] a Korunovace Štěpána Dušana na cara [15].13 Obrazy opět zůstaly 

v malířově ateliéru stejně tak jako obraz Polsko po bitvě u Grunwaldu [16], který byl 

předán roku 1924. 

                                                        

11„Zrušení nevolnictví na Rusi bylo téma zařazené do Epopeje na přání Charlese Cranea. Dotýká se 
téměř současnosti (došlo k němu v roce 1861, tedy rok po Muchově narození). Mucha zde použil 
studijní materiál, který nasbíral při svém pobytu v Rusku v roce 1913. “ In: BRABCOVÁ 1996, 72. 

12 BYDŽOVSKÁ/SRP 2011, 239 – ovšem publikace BRABCOVÁ 1996, 79 uvádí, že bylo vystaveno 
všech jedenáct pláten a stejně tak článek BURGET 2006, 12. 

13 „Podle předávacího protokolu měří každý z těchto obrazů 400 x 460 cm (skutečné rozměry 
jsou 405 x 480 cm). “ In: BYDŽOVSKÁ/SRP 2011, 242. 
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Od roku 1926 pracoval Mucha na cyklu v ateliéru v posluchárně školy 

U Studánky v Praze–Holešovicích14, kde předložil další obrazy pod názvy: Král 

Přemysl Otakar II. [17], Mont Athos ruský [18] a Dějiny Slovanstva [19], žádal však 

ještě možnost dokončení detailů pod reflektorem s denním světlem, protože do té 

doby pracoval jen při acetylénových lampách. 

Roku 1928 Alfons Mucha oficiálně předal Slovanskou epopej pražskému 

starostovi Karlovi Baxovi k 10. výročí samostatnosti, při příležitosti výstavy ve 

velké dvoraně paláce Pražských vzorkových veletrhů (dnes Veletržní palác). 

Vystaveno bylo devatenáct obrazů. Poslední plátno Přísaha „omladiny“ u slovanské 

lípy [20], zůstalo údajně nevystaveno pro nedostatek místa, ovšem obraz nebyl 

nikdy dokončen.  

Výstava zaujala širokou veřejnost. Na jedné straně vyvolávala nadšení, na straně 

druhé zdrženlivou nebo až nepřátelskou reakci odborné kritiky, která považovala 

cyklus za anachronismus, ztroskotání velkého záměru a kritizovala obtížnou 

orientaci běžných návštěvníků ve výkladu katalogu či výjevech a vizích slovanské 

historie.15 

Další výstava Slovanské epopeje se konala v roce 1930 v Brně. Roku 1933 byly 

vystaveny přípravné akvarely a kresby v Plzni, poté s mírnou obměnou v Chrudimi. 

Roku 1936 byla v Paříži otevřena retrospektivní výstava Alfonse Muchy 

a Františka Kupky, která obsahovala i tři obrazy Slovanské epopeje a fotografie 

všech dvaceti pláten. Jednalo se o poslední Muchovu návštěvu v Paříži a veřejnou 

výstavu jeho díla za jeho života. 

Po dobu druhé světové války byla Slovanská epopej uchována v podzemních 

prostorách archivu v Praze (dnes Národní archív), ihned po válce byla opět 

umístěna do prostorů školy U Studánky v Praze-Holešovicích. V letech před 

komunistickým převratem se uvažovalo o jejím vhodném umístění. Navrhováno 

bylo několik míst v Praze: Valdštejnská jízdárna, Míčovna nebo Vyšehrad. Mimo 

Prahu se nejčastěji hovořilo o Zbirohu. Zároveň se objevovaly stále kritičtější 

reakce na výtvarnou hodnotu a význam Slovanské epopeje.  

                                                        

14 Od roku 1902 až dodnes je na místě mateřská škola U Studánky. 
http://msustudanky.webnode.cz/historie-a-soucasnost/, vyhledáno 26. 3. 2015. 

15 Například Josef Čapek v článku pro Lidové noviny z roku 1928 situaci kolem předání 
Slovanské epopeje hodnotí jako rozpačitou. Zdůrazňuje její rozměrnost a s tím spojenou 
problematiku s nalezením vhodného místa. ČAPEK 1928, 7. 



 

17 

S nástupem komunistického režimu odborná kritika oceňovala na epopeji 

myšlenku slovanské vzájemnosti, ale pochybovala o její hodnotě umělecké. V roce 

1950 Rada Ústředního národního výboru (ÚNV) hlavního města Prahy schválila 

zapůjčení obrazů do Moravského Krumlova a jejich vystavení na zdejším zámku. 

Roku 1963 se otevřela výstava devíti pláten Slovanské epopeje a o pět let později 

celého cyklu.  

 

 

Na zámku díla zůstala až do 14. 11. 201116, kdy byla odvezena do Veletržního 

paláce v Praze za velkého zájmu médií, politiků, odborníků i široké veřejnosti. 

 

  

                                                        

16 V roce 1980 byl zapůjčen obraz Slované v pravlasti do Grand Palais v Paříži na retrospektivu 
Alfonse Muchy, roku 1989 na výstavu v Muzeu Fridericianum v Kasselu byly půjčeny čtyři díla 
z cyklu Slovanská epopej, roku 1995 bylo zařazeno jedno plátno na výstavu v Tokiu, 1998 pak čtyři 
obrazy byly zapůjčeny do Stockolmu. BYDŽOVSKÁ/SRP 2011, 249–250. 
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1.2. Pablo Picasso  

Pablo Ruiz Picasso (1881–1973) byl španělský malíř, sochař a grafik. Tvořil 

koláže, lepty, litografie, asambláže a věnoval se keramice. Za svého života byl 

ovlivněn celou řadou směrů a vyzkoušel mnoho uměleckých technik, avšak do 

dějin umění se zapsal především jako hlavní představitel kubismu. Dal umění 

doslova jiný rozměr a je považován za jednoho z nejvýznamnějších 

umělců 20. století. 

Pocházel z jihošpanělské Malagy a byl synem malíře, učitele městské umělecké 

školy San Telmo a kurátora místního muzea. Otec byl jeho prvním učitelem malby 

a brával ho už jako osmiletého chlapce na býčí zápasy, které předznamenaly 

pozdější Picassův zájem o téma a symboliku zvířete. Již ve třinácti letech Pablo 

Picasso maloval zdatněji než jeho otec. Byl přijat na Uměleckou akademii La Lonja 

v Barceloně a zřídil si zde první ateliér. Z této doby pocházejí velká plátna První 

přijímaní a Věda a milosrdenství17. Po krátkém studiu v Madridě se vrátil do 

Barcelony, stýkal se s tamějšími umělci a roku 1900 vystavil asi 150 kreseb 

v umělecké kavárně Els Quatre. Téhož roku Picasso odjel do Paříže. 

Měl úspěch už nedlouho po příjezdu do Paříže. Picassa oslovil obchodník 

s obrazy Pedro Manach a nabídl mu pravidelný měsíční plat. Po ročním působení v 

Paříži prodal patnáct obrazů ještě před zahájením první výstavy. Jeho častými 

náměty byla chudoba a osamělost. Až do roku 1904 maloval pouze v tónech 

modrozelené. Melancholii modrého období vystřídaly cirkusové náměty období 

růžového18. Většinu těchto obrazů zakoupil obchodník Ambrois Vollard, čímž 

Picasso získal potřebné finance pro svůj další rozvoj. 

Podmětem k novým námětům i technikám mu byla návštěva výstavy románsko-

iberské plastiky roku 1906 v Louvru a silný dojem na něj udělaly africké skulptury 

v Etnografickém muzeu v Trocadéru19. Roku 1907 po mnoha studiích „dokončil“ 

plátno Slečny z Avignonu, které bylo bezpochyby jedním z jeho nejvýznamnějších 

                                                        

17 Obraz První přijímání byl vystaven v roce 1896 na Výstavě umění a uměleckých řemesel 
v Barceloně. O rok později vzniklo plátno Věda a milosrdenství a bylo vystaveno na Všeobecné 
výstavě umění v Madridu, kde se mu dostalo oficiální pozitivní kritiky.  WARNCKE 2000, 21. 

18 Z růžového období pochází i obraz Rodina komediantů, na jehož ceně lze sledovat Picassův 
rychlý vzestup na trhu s uměním. Roku 1908 byl obraz prodán malé společnosti „Medvědí kůže“ za 
tisíc franků. V roce 1914 se jeho cena zvedla na 11 500 franků a roku 1931 byl v Americe vydražen 
za milion. VOLLARD 1965, 56. 

19 Picasso vždy odmítal vliv afrického umění na jeho tvorbu.  Není jisté, jestli změnil tři postavy 
na obrazu Avignonské slečny až po návštěvě muzea. WALTHER 2011, 67. 
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obrazů. Dílo bylo zpětně označeno za předstupeň kubismu, směru, jehož forma 

byla geometricky zjednodušená, objem plošně modelovaný a spěl ke stále většímu 

deformování a abstrakci. Picasso nejprve své obrazy prodával pouze u Daniela-

Henryho Kahnweilera20, židovského obchodníka s obrazy, který mu zajistil odbyt 

pláten. Spolu s malířem Georgesem Braquem propagoval styl a maloval řadu 

krajin, zátiší, staveb a portrétů v duchu analytického i pozdějšího 

syntetického kubismu.  

Toto období jeho tvorby bylo nejen nejslavnějším, ale i nejplodnějším. Tvořil 

koláže, asambláže, konstrukce z plechu a drátu a pariers collés (lepené obrázky). 

Smlouva s Kahnweilem byla prodloužena a platná do začátku 1. světové války21, 

poté byla jeho galerie zabavena. Po 1. světové válce se Picasso věnoval tématu 

baletu a podnikl mnoho cest po Španělsku s ruskou baletkou Olgou Chochlovou, 

jeho budoucí manželkou. Zúčastnil se první surrealistické výstavy a zabýval 

tvorbou plastik.  

V polovině 30. let vznikla série grafických listů Minotaur. Legendární postava 

netvora je vyjádřením Picassovy živelné a bouřící síly a upevněním vnitřních 

svazků s rodným Španělskem. Zvláště býčí zápasy ho opět okouzlily a silný dojem 

se promítl v podobě častého motivu koridy. V těchto pracích je již použito mnoho 

prvků později obsažených v Guernice. Celý cyklus vrcholí listem Minotauromachie, 

který jako by byl předtuchou budoucích událostí.  

Roku 1936 vypukla ve Španělsku občanská válka a podnítila Picassův zájem 

o politiku. Veřejně se postavil na stranu Španělské republiky proti generálu 

Francovi a zhotovil lept Sen a lež generála Franca, ve kterém sarkastickým 

způsobem změnil vůdce povstání v karikaturu. Válečná léta Picasso prožil v Paříži 

okupované nacisty. Během konfliktu byl nacisty považován za představitele 

„zvrhlého umění“ a jeho tvorbu odsuzovali umělci i přední kritici22. Po osvobození 

Paříže vstoupil do komunistické strany a nepřestával prokazovat svoji občanskou 

                                                        

20 Obchodník z Mannheimu, který založil v Rue Vignon galerii a zaměřil se na kubistická díla. 
WALTHER 2011, 68. 

21 Ve smlouvě se zavazuje, že bude odvádět všechny práce výlučně jen Kahnweilovi. Má s ním 
však jinou smlouvu, kterou napsal Picasso vlastnoručně, v níž je uvedeno, že rozhodnutí, jestli dílo 
je dokončeno závisí jenom na Picassovi. Tato smlouva svědčí o tom, jaké už dosáhl proslulosti. 
VALLENTINOVÁ 1965, 214. 

22 Především malíř Maurice de Vlaminck ho kritizoval v novinovém článku z června 1942 nebo 
například umělecký kritik Camille Mauclaire v pařížských novinách z roku 1944. PENROSE 
1971, 313. 
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i uměleckou angažovanost v politických záležitostech23. Například obrazem Masakr 

v Koreji parafrázoval Goyovu Popravu madridských povstalců 3. května roku 1808 

nebo maloval obrazy na téma Válka a mír. 

Pro Picassovu pozdní tvorbu jsou charakteristické opakující se motivy 

a kompozice, náměty ze soukromého života a inspirace vlastním dílem. Maloval 

variace obrazu Alžírské ženy podle Eug na Delacroixe. Ve všech pracích se skrýval 

osobitý rukopis získaný dlouholetou zkušeností a především neslábnoucí vitalita. 

Už za jeho života bylo otevřeno Picassovo muzeum v Barceloně. Ke sklonku života 

byl jmenován čestným občanem města Paříže, zatímco ve stejné době ve 

Španělsku, kde byl u moci neustále generál Franco, fašistické komando zničilo 

Picassovy rytiny vystavené v madridské galerii. Picasso tvořil do posledních chvil 

svého života, posledním nedokončeným obrazem zůstal Muž s mečem. Zemřel 

8. dubna 1973 na důsledky zápalu plic a byl pohřben v zahradě zámku 

Vauvenargues, na kterém mnoho let žil.  

Tvorba Pabla Picassa měla zásadní přínos pro umění 20. století, a to ve všech 

oborech výtvarné činnosti. Změnil celé chápání a přístup k umění. Generace malířů 

malovaly podobná témata, ale například nikdo nedokázal tak emotivně zapůsobit, 

jako právě on u obrazu Guernica. Vliv jeho tvorby na ostatní umělce je zřejmý, 

ovšem někdy je stopa patrná spíše nepřímo. Sám Picasso tvrdil: „Co chcete, jsem 

jenom dělník, lámající v lomu kámen. Po mně snad přijdou stavitelé, kteří užijí kamene, 

jenž jsem otesal.“
24

 

Jeden z prvních, kdo se zajímal Picassova raná díla, byl Vincenc Kramář, český 

historik a sběratel umění. Díky jeho intuici a nákupu pláten má dnešní Národní 

galerie v Praze několik obrazů tohoto umělce, například známý Picassův 

autoportrét25. Velká část obrazů z Picassovy soukromé sbírky se stala majetkem 

francouzského státu náhradou za daň z dědictví. Tato díla jsou základem sbírky 

Picassova muzea (Musée Picasso) v Paříži, které bylo otevřeno roku 1985. 

Prozatím největší retrospektivní výstava se konala v Muzeu moderního umění 

                                                        

23 Účastnil se Světového kongresu míru v Schefieldu. Roku 1950 a 1962 dostal Leninovu cenu 
míru. WARNCKE 2000, 238. 

24  HLAVÁČEK 1981, 116. 
25 Autoportrét je namalován olejem a pochází z roku 1907. Po tomto obrazu se již Picasso 

nevrátil k malbě vlastní tváře a tak je plátno poslední vlastní podobiznou umělce.  Od roku 1960 se 
nachází ve sbírce Národní galerie. PETROVÁ 1981, 43 a 194. 
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v New Yorku v roce 1980. V současnosti díla Pabla Picassa patří mezi nejdražší 

a nejpopulárnější, což je i příčinnou sporů vedených kolem obrazu Guernica. 
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1.2.2. Guernica 

Obraz, který Pablo Picasso namaloval v květnu roku 1937, je jedním z jeho 

nejdůležitějších prací a nejvýznamnějším životním dílem. Vyjadřuje odsouzení zla 

a všeobecný odpor proti všem válkám. Své poselství předává prostřednictvím 

alegorického ztvárnění a použité symboliky. Spojuje Picassovy objevy kubismu, 

lineární čistotu jeho neoklasického období, deformaci používanou v tvorbě 

posledních let, dokonalost kresby a poznatky surrealismu v jedinečný celek všeho, 

co Picasso v předcházejících letech vytvořil [22]. 

Přímý vliv na Guernicu měly práce s motivem Mínotaura. V grafice 

Mínotauromachie z roku 1936 postava Mínotaura vleče z jeskyně umírajícího koně, 

symbol ženské sexuality. Tato napůl lidská a polozvířecí figura vyjadřuje samotnou 

povahu umělce a jeho výbušnou stránku.26 Zobrazuje novou variantu starého 

námětu býčích zápasů se symbolickým obsahem zápasů společenských.  

Společenská situace byla v druhé polovině 30. let velmi nestálá a celá Evropa 

stála před tlakem postupně se prosazujícího fašismu a nacismu. Vojenská diktatura 

byla nastolena ve Španělsku už od roku 1923 a byla vystřídána demokraticky 

zvolenou vládou v roce 1931. Picasso se o situaci zajímal, ale přímou politickou 

činnost odmítal. Jeho veřejná neangažovanost skočila 18. července 1936, kdy 

generál Francisco Franco a jeho stoupenci povstali proti ústřední vládě a vypukla 

španělská občanská válka. Proti republikánské vládě stáli nacionalisté a falangisté, 

podporováni italskými a německými oddíly. Republikánská strana měla oporu 

v Sovětském svazu a v řadě dobrovolníků.27 

Na samém počátku války se Picasso veřejně postavil na stranu zákonné 

republikánské vlády. Ta ho jmenovala ředitelem Prada, nejvýznamnějšího muzea 

ve Španělsku a zadala mu v lednu roku 1937 zakázku na připravovanou světovou 

výstavu v Paříži. Picasso dlouho nemohl najít vhodný námět. Uvažoval o tématu 

                                                        

26 „Je to do jiné oblasti převedená základní myšlenka Nietzschova pojednání, Zrození tragédie 

z ducha hudby, publikace, která měla a až do součastné doby má mimořádný vliv na umění 
a literaturu.“ In: WARNCKE 2000, 142. 

27 Před občanskou válkou byla situace ve Španělsku neudržitelnou. Nepokoje přetrvávaly 
nejméně dvacet let. Hromadily se sociální a ekonomické problémy spojené s vlastnictvím půdy, do 
kterých byla hluboce zapojena římskokatolická církev, která byla vlastníkem mnoha statků. Armáda 
měla nebývale vysoký počet důstojníku v poměru k vojákům. Politický stav byl spletitý a kontrolu 
ztratila ústřední vláda definitivně vítězstvím levicové tzv. lidové fronty v únoru 1936. Následovalo 
povstání generálů v čele s Franciscem Francem, který vydal prohlášení, že je třeba zachránit zemi 
před rudou revolucí. Povstalcům se dostalo mnohem větší podpory ze zahraničí a porážka 
demokracie byla způsobená nejen horším vyzbrojením, ale také nejednotností vojenských sil. 
Španělsko bylo pod fašistickou nadvládou dalších čtyřicet let. DAVIES 1996, 992–997. 
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umělecké svobody a tématu malíře v ateliéru. Realizovaným motivem se ovšem 

stala jiná událost. 

Dne 26. dubna toho roku bylo zničeno baskické město Guernica. Německé 

letouny zaútočily na Francův rozkaz. Město bylo vojensky naprosto bezvýznamné, 

šlo pouze o teroristický akt povstalců. Nálet otřásl celým světem, jelikož před 

2. světovou válkou to bylo první systematické vraždění civilních obyvatel 

a Guernica se rychle stala symbolem moderní vyhlazovací války28. Rozruch 

vyvolaný událostí zapůsobil i na Picassa a jeho pohled na podporu politiky 

prostřednictvím umění: „malířství nebylo vynalezeno, aby zdobilo příbytky. Je to 

útočná zbraň a slouží pro obranu proti nepříteli.“
29

. Opustil svou prvotní představu 

o obrazu pro španělský pavilon a zcela bezprostředně reagoval prvními skicami. 

Přes počáteční vzrušení není Guernica pouze nahodilým dílem. Předcházely jí 

desítky studií, které se dochovaly a spolu s fotografiemi Dory Maarové, na nich lze 

sledovat celý vývoj ke konečnému obrazu. Monumentální plátno v rozměrech 

349,3 x 776,6 cm30 působí velmi emotivně, a to pouze skrze barvu černé, šedé 

a bílé. Obraz zahrnuje sedm postav seskupených do tří skupin, prostřední 

v trojúhelníkové kompozici. Ve středu se nachází umírající kůň v nepřirozené 

pozici s prohnutým hřbetem a trčícím hrotem z jeho boku. Na levé straně od něj se 

vyklání z okna hlava vyděšené ženy, držící olejovou lampu, která osvětluje ostře 

vymezený prostor a polovinu další ženy. Nad hlavou koně je velké Boží oko 

s žárovkou namísto panenky, pod kopyty se nachází mrtvola muže rozbitá na 

kousky. Vpravo od koňské hlavy se ze tmy vynořuje hlava býka a mezi mini je 

nezřetelná silueta ptáka. Zcela nalevo se nachází postava se zdviženýma rukama 

a napravo ječící matka, která svírá mrtvé dítě.  

Všechny figury jsou značně deformovány a bez sebemenší modelace. Scéna je 

bez jasně definovatelného zdroje světla. Děj se neodehrává v interiéru ani venku, 

ale všude. Od první pohnutky Picasso zobecňoval téma stále více až k všeobecné 

                                                        

28 1654 osob bylo zabito a 889 zraněno z celkových 7000 obyvatel. Frankisté tvrdili, že lidé 
z Guernici si město sami vyhodili do vzduchu dynamitovými náložemi v kanalizaci. Nikdo ovšem 
nepochyboval o skutečném průběhu události. O’BRIAN 2004, 323. 

29 WALTHER 2002, 70. 
30 WARNCKE 2000, 149; VALLENTINOVÁ 1965, 339 udává rozměry 3,5 x 7,3 m; O’BRIAN 2004, 

324 popisuje obraz jako dílo široké šest metrů a vysoké přes jeden a půl metru; HLAVÁČEK 1981, 78 
uvádí opět odlišný rozměr plátna 4 x 8,5 metru. Oficiální stránky Muzea Královny Sofie v Madridu 
dávají za pravdu údaji z publikace WARNCKE 2000, 149. 
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symbolice. Již na prvních skicách se objevily tři hlavní figury – kůň, býk a žena 

s lampou. Ty byly ovšem spolu s doplňkovými postavami neustále přesouvány, aby 

nejvíce vynikl jejich smysl. Celkem ke Guernice vzniklo přes sto studií. Práce na ní 

byla dokončena po pěti týdnech. 

Za dva měsíce od první skici, v červnu 1937, bylo dílo vystaveno ve španělském 

pavilonu v rámci světové výstavy v Paříži [23]. Od samého počátku vzbuzovalo 

úžas, obdiv i antipatie a také vyžadovalo výklad. Guernicu nelze považovat za 

konkrétní odsouzení přívrženců generála Franca a chápat jí jako pouhý prostředek 

propagandy. Picasso vyjádřil univerzální protest proti bojům a násilnému útlaku. 

Interpretace tohoto plátna se však často přímo vztahují k občanské válce ve 

Španělsku. Podle nich má býk představovat fašismus a umírající kůň republiku, 

v jiných výkladech je kůň symbolem španělského vlastenectví. Podle pozdějšího 

vyjádření Picassa je dílo úmyslnou výzvou určenou lidu a býk ztělesňuje obecně 

brutalitu a kůň lid. Ostatní symboly zůstávají nejasné a vycházejí z umělcových 

osobních hodnot a jejich vyjádření. Obraz se stal připomínkou události a válečných 

hrůz, jak píše Ingo F. Walther: „Guernica zůstala ve společenském povědomí 

20. století, protože ji tam Guernica zachovala.“ 31 

Návštěvníci, kteří se poprvé setkali s plátnem mimo španělský pavilon v Paříži, 

odcházeli z výstavy ve West Endu v centru Londýna hluboce dojati. Vystaveny byly 

i dílčí studie, působící bezprostředněji a srozumitelněji, než samotný obraz. Po 

ukončení výstavy byla znovu představena v Londýně v Whitechapel Art Gallery 

a New Burlington Galleries, kde shodou okolností nemohla být Guernica vystavena 

ve větším ze dvou sálů galerie. Později se ukázalo, že si sál pronajali frankisté a ve 

stejné době v něm vystavili dílo32 opěvující Francovu statečnost. Tematicky 

i provedením obraz stál v naprostém protikladu ke Guernice a konkurenční síň 

zela téměř prázdnotou. 

Po dalších výstavách byla Guernica roku 1939 převezena do Spojených států na 

retrospektivní výstavu Picassových děl v Muzeu moderního umění. Toho roku 

vypukla v Evropě druhá světová válka. Od té doby obraz zůstal v New Yorku až do 

roku 1981. Během okupace Picassův ateliér navštěvovali kritici a prohledávali 

                                                        

31  WALTHER 2002, 70. 
32 Autorem obrazu byl Ignacio Zuolaga y Zabaleta, tehdejší obhájce akademického umění ve 

Španělsku. Plátno vyzdvihovalo Francovu vojenskou statečnost. Tématem obrazu byli obránci 
Alcazaru v Toledu. In. PENROSE 1971, 300. 
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nacističtí důstojníci a Picasso jim provokativně rozdával fotografie Guernici a na 

jejich otázku: „To jste udělal vy?“, odpovídal „Ne, vy.“33.  Po ukončení fašistické 

diktatury ve Španělsku získal španělský národ svůj symbol utrpení. Guernica byla 

umístěna do obrazárny Prado, což bylo Picassovou podmínkou, kterou uvedl při 

darování tohoto díla španělskému lidu. Více o problematice vlastnictví obrazu 

v následující kapitole. V současnosti se Guernica nachází v Muzeu královny Sofie 

v Madridu.  

 

Pro světově proslulého malíře Alfonse Muchu byla Slovanská epopej jeho 

životním dílem, stejně jako pro o generaci mladšího umělce Pabla Picassa jím byla 

Guernica. Tyto dvě díla jsou sice stylově odlišná, spojuje je však duchovní poslání 

a provází je stejně spletitý osud. Obě zachycují historické události týkající se jejich 

národů a rodné vlasti. V Muchově případě bylo poselství cyklu směřované 

k slovanstvu obecně, Picassova Guernica měla být útěchou pro španělský národ. Na 

počátku vzniku obou děl stála především snaha vytvořit artefakt určený pro lid 

a vyjádřit podporu do jejich rodných zemí, přestože na samotném místě oba umělci 

velkou část života nežili. Zároveň Slovanská epopej i Guernica vyjadřují obecně 

platné poselství, přestože k tomu používají rozdílných způsobů. 

  

                                                        

33 WARNCKE 2000, 237 a PENROSE 1971, 314.  
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2. Komparace 

Slovanská epopej i Guernica jsou z dnešního pohledu obecně chápány jako 

velkorysé dary lidu, městu, galerii či vlasti. Už od počátků obě díla provázely 

nejasnosti kolem určení jejich vlastnictví, podmínek darování a jejich následného 

umístění. Osudy obou děl byly pevně spjaty s životy a svébytnými osobnostmi 

autorů, měla na mě přímý vliv politická situace a postupně nabíraly na hodnotě 

duchovní a zároveň i materiální.   

2.1. Dar s podmínkami 

Alfons Mucha měl snahu definovat pevné podmínky k vytvoření Slovanské 

epopeje ještě před započetím samotné práce. První písemné doklady, které 

zaznamenávají určité dohody o vlastnictví a umístění epopeje, pocházejí 

z korespondence z roku 1909. Po potvrzení financování projektu Charlesem 

R. Cranem34, Alfons Mucha zaslal dopis pražskému starostovi Karlovi Grošovi 

s nabídkou darování hotového cyklu městu Praze. Podmínkou k věnování díla byl 

souhlas s vystavením cyklu v síni zbudované k tomuto účelu. Mucha dokonce 

vyjádřil představu o vhodném místě pro své obrazy. Dle jeho názoru by jím byl 

v nejlepším případě pražský Petřín. V listopadu roku 1909 městská rada 

jednohlasně přijala nabídku včetně podmínek týkajících se vybudování pavilonu. 

V roce 1910 Crane potvrdil pražskému magistrátu záměr financovat epopej 

a zavázal k předání dokončených obrazů městské radě, čímž za ně město mělo 

přebrat veškerou odpovědnost.  

K upřesnění předpokladů pro darování Slovanské epopeje došlo na počátku 

roku 1913, kdy byla podepsána smlouva mezi Alfonsem Muchou a Charlesem 

Cranem. Ta potvrzovala předchozí podmínky a neurčitě se v ní zmiňovalo 

o umístění obrazů na náklady hlavního města v nějaké síni, k tomuto účelu 

vystavěné. V tomto ujednání nebylo ujasněno místo a podoba zmíněného sálu 

a nebyla uvedena ani lhůta pro jeho vystavení. Zároveň smlouva zahrnovala 

i finanční závazky Crana k malíři Muchovi, a sice za vyhotovení každé trojice 

obrazu měl zaplatit částku 15 000 dolarů. Z celkové částky vždy uhradil 7500 

dolarů předem a dalších 7 500 dolarů po dokončení obrazů a potvrzení předání 

skupiny pláten pražskému magistrátu. Hotové obrazy po oficiálním odevzdání 

                                                        

34  Více v kapitole Slovanská epopej. 
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hlavnímu městu zůstávaly ještě po určitou dobu v Muchově ateliéru, ale již jako 

vlastnictví Prahy.35 

 

Z odlišných poměrů, než Alfons Mucha v Praze v druhém desetiletí 20. století, 

vycházel Pablo Picasso o téměř třicet let později. Na vznik a tvorbu Guernici 

v druhé polovině 30. let měla vliv především komplikovaná politická situace ve 

Španělsku. Obraz byl zakázkou určenou pro pavilón na světové výstavě v Paříži. 

Projekt na monumentální plátno zadala Picassovi republikánská vláda, která byla 

ve Španělsku právě u moci. Jejím zástupcem byl Max Aub, který měl s Picassem 

v Paříži vyjednat podmínky týkající se vlastnictví obrazu. Při podpisu smlouvy byla 

Picassovi zaplacena částka 150 000 francouzských franků. Samotná listina 

byla ovšem ztracena během druhé světové války a jedinou zprávou o této dohodě 

zůstala korespondence Maxe Auba odeslaná stejného dne. Aub v dopise referoval 

představitelům vlády, že Picasso za obraz nechtěl žádnou finanční odměnu, 

požadoval pouze symbolickou částku za náklady spojené s prací. Podle zprávy 

Maxe Auba ztracená smlouva pravděpodobně obsahovala i příslib následného 

darování hotové Guernici Španělsku. Přesto po ukončení světové výstavy 

v listopadu 1937 se obraz vrátil zpět do ateliéru Pabla Picassa a ten na všech 

dalších výstavách figuroval jako osoba, která obraz zapůjčila a jeho výhradní 

vlastník. Převzatá částka 150 000 franků tedy nebyla Picassem chápána jako 

stvrzení plného vlastnictví obrazu přiznaného španělské vládě. 

Určení Picassových podmínek k umístění Guernici pochází až z roku 1971. 

Jednou z podmínek věnování díla španělskému národu bylo vystavení obrazu 

v madridském Pradu, kde byl Picasso ředitelem během španělské občanské války. 

Picassovým největším přáním bylo, aby byla příležitost vnímat jeho dílo v kontextu 

jednoho prostoru, pod jehož střechou visely obrazy největších španělských 

umělců. Druhá podmínka žádala vystavení díla na území Španělska až v době, kdy 

bude v čele země stát demokratická vláda.  

 

                                                        

35  Uchování obrazů v ateliéru potvrzuje i usnesení Správní komise z dubna roku 1923. Alfons 
Mucha se v něm zavazuje, že si obrazy Epopeje na zámku ponechá, dokud pro ně pražská obec 
nenajde vhodné místo. NOSHIRO 2013, 68. 



 

29 

Podmínky, které si umělci kladly, nebyly dlouho splněny a některé nejsou ani 

dodnes.  Z dnešního hlediska jsou smlouvy obou umělců neurčité. Zpětné 

dovolávání se ke splnění výhrad tvůrců je poněkud neaktuální. Prodáním, anebo 

v těchto případech darováním díla s určitými podmínkami, se autor vzdává 

veškeré odpovědnosti za další osud jeho práce. U Slovanské epopeje i Guernici jsou 

přijaté honoráře a darovací smlouvy nezpochybnitelným faktem, kterým umělci za 

své práce přestali ručit.36 Z tohoto hlediska je tak například nemožné, aby 

v současnosti Muchovi potomci požadovali splnění požadavků k darování cyklu po 

Praze37. Zároveň darovací listina nemůže být odvolána z důvodů nesplnění 

podmínek, už kvůli přijaté částce za náklady spojené s prací na Slovanské epopeji, 

která by musela být teoreticky navrácena.  

V minulosti nebyla ani česká kulturní veřejnost oporou pro dodržení 

Muchových přání. Už od prvních návrhů se tehdejší umělci a kritici stavěli proti 

budování rozsáhlého pavilonu pro Slovanskou epopej. Neustále se připomínala její 

neaktuálnost a to, že jde o dílo výtvarně stojící ještě před vznikem Československé 

republiky. Avantgardní umělci, v době právě se rozvíjejícího abstraktního umění, 

kritizovali popisnost a patetičnost celého cyklu a výstavbu rozsáhlého pavilonu pro 

toho dílo neschvalovali. Josef Čapek v době dokončení cyklu napsal: „Mluví se tu 

o kráse a velkoleposti, ale to jen tak, aby dar tak gigantických rozměrů nebyl co do 

výrazu krasochuti bagatelizován.“ a shrnuje tak tehdejší názor, který mezi jeho 

okruhem převládal.38 Dodnes mezi teoretiky, umělci i veřejností panuje neshoda 

ohledně umělecké hodnoty epopeje, tím je i polemika kolem umístění stále 

aktuální.39 Hájit Muchovým jménem jeho podmínky je i nyní obtížné zvlášť z toho 

důvodu, že Alfons Mucha nikdy nebyl oprávněným vlastníkem Slovanské epopeje. 

Případ kolem Guernici je o to komplikovanější z důvodu ztráty původní smlouvy 

mezi Picassem a zástupcem španělské vlády. Navíc vlády, která byla politicky 

                                                        

36 Po zaplacení nebo darování díla se umělecký objekt přesouvá z tzv. primárního trhu do sféry 
sekundární. V této oblasti mohou probíhat výměny nebo prodeje děl mezi majiteli nebo dalšími 
zájemci. Sám umělec již nemůže pohyb díla ani jeho cenu ovlivnit. JOHNOVÁ, 29. 

37 Ve věci splnění podmínek a vhodném umístění Slovanské epopeje se angažoval především 
John Mucha, vnuk Alfonse Muchy a předseda správní rady Muchovy organizace. K zásadním 
krokům z jeho strany ovšem dojít nemohlo, protože nikdy nebyl v žádném právním svazku 
k epopeji. EISENHAMMEROVÁ 2010, 1-2. 

38 ČAPEK 1928. 
39 K tématu se například vyjadřují historik umění Tomáš Pospiszyl a Petra Hoftichová z Galerie 

hlavního města Prahy v článku pro Lidové noviny z roku 2010. Zmiňují neaktuálnost díla v době 
svého vzniku a obrozenecký nacionalismus, který působí nepravdivě. KOLINA 20101, 23. 
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nestabilní a byla u moci během probíhající občanské války, těsně před nástupem 

frankistického režimu. Demokracie byla ve Španělsku obnovena po více než třiceti 

letech, což bylo už dva roky po smrti Pabla Picassa. Uplatňování podmínek a práv 

obrazu je dodnes problematické z hlediska určení jeho vlastníka, který by měl mít 

obraz spravovat a rozhodovat o jeho místě vystavení. 
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2.2. Problematika umístění 

Oba umělci si kladli podmínky ohledně místa vystavení jejich uměleckých děl. 

Alfons Mucha požadoval pro svou Slovanskou epopej výstavbu zcela nového 

pavilonu. Jedním z důvodů byla zajisté i skutečnost, že na tehdejším českém území 

nebyla tou dobou existující instituce vhodná k tomuto účelu.40 Oproti němu Pablo 

Picasso toužil po umístění Guernici v tradičním muzeu Prado.41 K dnešnímu dni 

není stále zhotovena síň pro epopej, a ani Guernica není vystavena v muzeu vedle 

obrazů starých španělských mistrů. Obě díla byla několikrát stěhována a jejich 

nynější umístění nekoresponduje s původními požadavky. 

 

První úvahy o místě pavilonu určenému pro epopej byly na území města Prahy, 

jak bylo Muchovým přáním. Po potvrzení městské rady nabídky daru roku 1909 

bylo stavebnímu úřadu zadáno, aby se začal zabývat touto zakázkou. Alfons Mucha 

přemýšlel o vystavení cyklu v půlkruhové budově s vrchním světlem na Petříně. 

Mezi radními padaly návrhy o vyšehradských pozemcích nebo dvoraně 

novoměstské radnice na Malostranském náměstí. Možnou podobu budovy 

představily poprvé skici Mečislava Petrů z roku 191042. Realizování těchto návrhů 

úřad vyhodnotil jako příliš nákladné, především s přihlédnutím k jiným 

potřebnějším výdajům. Už v této době se začaly objevovat pochybnosti o nutnosti 

monumentální stavby pro pouze jednoho umělce. Kolem roku 1917 se uvažovalo 

o umístění pavilonu na Letné, obrazy však stále zůstávaly v prostorách 

Zbirožského zámku.  

Další jednání městského úřadu proběhla až v roce 1924. V té době již panovala 

jiná nálada než před první světovou válkou. Zdálo se zbytečným mrháním stavět 

novou budovu, proto se projednávaly možnosti využít k tomuto účelu již existující 

objekt. Postupně se nedostatečnými prokázaly prostory Valdštejnského paláce, 

Letohrádku hvězda, jízdárny Nostického paláce nebo letohrádku královny Anny. 

V roce 1925 se jevilo nejlepším řešením vystavět budovu pro Slovanskou epopej na 

                                                        

40  V průběhu tvorby obrazů a ani po jejich dokončení v Československu neměla stálou expozici 
ještě ani instituce, která předcházela dnešní Národní galerii. VITVAR 2010, 16. 

41 Pokud by Muzeum Prado neexistovalo, s největší pravděpodobností by Picasso požadoval 
vystavení Guernici v Picassově muzeu v Barceloně. RUBIN 1992 

42 Architekt Mečislav Petrů byl zaměstnancem městského stavebního úřadu. Návrhy měly 
splňovat vhodnost umístění obrazů a zároveň jejich bezpečnost a možnost si plátna zcela 
prohlédnout. NOSHIRO 2013, 112. 
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Vítkově, kde měla být středem slovanského centra. O rok později byly obrazy 

prozatímně uloženy ve škole U Studánky, kde měl Mucha svůj ateliér. O umístění 

cyklu se opět začalo hovořit po roce 1936. Konzultovalo se umístění například 

v Göbově vile, na zámku Humprecht a byla vážně projednávána možnost 

přestavení části domu U Hybernů na náměstí Republiky.43 Učinit definitivní 

rozhodnutí pozastavila znovu světová válka. V době smrti Alfonse Muchy, červnu 

roku 1939, byla plátna stále uchována ve škole U Studánky a jejich konečné 

umístění nebylo ujasněno. 

 

Jak již bylo uvedeno na předchozích stránkách, Guernica byla primárně určena 

pro španělský pavilon na světové výstavě v Paříži roku 1937. I tento obraz po 

odhalení vzbudil velký zájem veřejnosti a stejně jako u Slovanské epopeje mezi 

pochvalnou kritikou zaznívala i ta negativní. Guernice byla vytýkána přílišná 

nesrozumitelnost a intelektualistický způsob ztvárnění, nepochopitelný pro 

běžného diváka. Ozývala se kritika Picassova symbolického pojetí namísto 

zobrazení konkrétní události. Zároveň bylo dílo odsuzováno za pouhé šíření 

propagandy44. Už od počátku se mnoho odborníků snažilo Guernicu interpretovat 

a její sláva stále rostla.  

Po ukončení výstavy v Paříži byl obraz zapůjčen do Anglie, vystavován ve 

Skandinávii a Americe a roku 1939 byl součástí velké retrospektivní Picassovy 

výstavy v New Yorku v Muzeu moderního umění [24]. O jeho dalším osudu 

rozhodlo vypuknutí druhé světové války. Z bezpečnostních důvodů byla Guernica 

během války ponechána v newyorském muzeu. Poté obraz putoval na výstavy po 

celém světě a stal se z něj proslulý symbol i mezi širokou veřejností. „Na výstavě 

v roce 1955 v Paříži seděli na lavicích v řadách před Guernicou mlčenliví, ohromení 

návštěvníci, tvářící se stejně jako tiše rozjímající pozorovatelé před Sixtinskou madonou 

v drážďanské galerii nebo před Noční stráží v Rijksmuseum.“.
45  

                                                        

43 Zájem o vystavení Slovanské epopeje v nově budované Galerii hlavního města Prahy projevilo 
i shromáždění při příležitosti odhalení pamětní desky Alfonsi Muchovi v Mikulově v červnu 1935. 
Žádost byla odeslána tehdejšímu primátorovi Prahy Karlu Baxovi a byla pod ní připojena řada 
podpisů. Petice českých korporací na slavnosti odhalení pamětní desky Alfonse Muchy. Sbírka listin, 
360, 8. června 1935 (Archiv hlavního města Prahy, Sign. AMP PGL III – 48). 

44 V rozhovoru z roku 1944 se Pablo Picasso vyjádřil k politickým stanoviskům ve vztahu ke 
Guernice a uvedl, že obsahuje výzvu určenou lidu a promyšlený smysl pro propagandu. O’BRIAN 

2004, 329. 
45 VALLENTINOVÁ 1965, 343. 
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Z hlediska výtvarné hodnoty díla tehdy nic nestálo v cestě umístění plátna 

v madridském Pradu, jak bylo Picassovým přáním a zájmem tehdejších zástupců 

muzea. Na tomto konkrétním umístění Pablo Picasso trval a vylučoval jiné 

možnosti trvalého vystavení. Jeho přání ovšem odporovalo ideologii frankistického 

režimu, který v zemi dlouhá léta vládl a tak i druhé umělcově podmínce 

o demokratické vládě. Roku 1968 Francisco Franco nahradil samosprávu Prada 

Národní muzejní radou, která centrálně spravovala všechna muzea ve Španělsku. 

Zdálo se, že naděje na uskutečnění Picassových podmínek definitivně zhasla46. 

Picasso zemřel v dubnu 1973 v době, kdy se Guernica stále nacházela v Muzeu 

moderního umění a podobně jako Alfons Mucha se už nedožil naplnění svých přání 

k umístění jednoho ze svých nejvýznamnějších děl. 

 

V průběhu druhé světové války, po smrti Alfonse Muchy, byla Slovanská epopej 

uchována v podzemním krytu budovy tehdejšího Českého archivu. Roku 1943 byla 

srolovaná plátna převezena na zámek ve Slatiňanech a po válce se epopej vrátila 

opět do prostorů školy U Studánky. Diskuze kolem umístění se opět rozpoutala 

k příležitosti výročí vzniku republiky v roce 1948. Kromě dalších návrhů na 

vhodné prostory v Praze byla možnost obrazy vystavit na zámku Zbiroh, kde 

většina z nich byla namalována. Místo na instalaci pláten byla na zámku 

dostatečné, ale problematickým se zdála nutnost zavěsit obrazy do jednotlivých 

místností podle jejich rozměrů a nikoliv vnitřních souvislostí. Zároveň Pražská 

rada upřednostňovala umístění na území hlavního města z důvodů lepší 

dostupnosti. Padaly návrhy na vystavení v bývalém cirkusu na Letné, v prostorách 

zničené Staroměstské radnice a konzultovala se i možnost umístění ve dvoraně 

Veletržního paláce. Vážně bylo zvažováno eventuální vystavení v prostorách 

Anežského kláštera, k čemuž dokonce i církevní instituce daly souhlas. Celá situace 

byla stále ovlivněna nejistotou kritiků v otázce umělecké hodnoty díla a názory 

oslovených předních uměleckých spolků se k tomuto tématu zcela rozcházely.47  

                                                        

46 Změna správního systému muzeí představovala celou řadu komplikací pro umělecké 
instituce. Všechna rozhodnutí museli schválit vládní úředníci, což znamenalo řadu prodlení 
a nemožnost změn ze strany autority muzea. Prado přišlo o značnou část každoročních návštěvníků 
a celková úroveň muzea se zhoršila. DARNTON 1983. 

47 Například Svaz československých výtvarných umělců podepsaných Jindřichem Chalupeckým 
nedoporučil instalaci Slovanské epopeje z důvodu naléhavějších úkolů a nesprávnosti použité 
ideologie v Muchově díle. Jednota výtvarných umělců oproti tomu doporučila místa, kde by 
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Po politickém převratu roku 1948 většina městských záležitostí přešla na státní 

úroveň a situace kolem umístění Slovanské epopeje se nezdála být prioritní. Na 

počátku roku 1950 Ústřední národní výbor hlavního města Prahy vyhověl nabídce 

výboru pro Moravský Krumlov a odsouhlasil vystavení obrazů v prostorách 

místního zámku.48 Ani tímto zdánlivě nakonec zásadním krokem nedošlo 

k okamžitému důstojnému vystavení Muchova díla. Plátna byla po letech 

uskladnění v nevyhovujících podmínkách poničená a zůstala svinutá ještě po 

mnoho dalších let. 49  

V šedesátých letech, během rehabilitace secese, se pomalu začal měnit názor na 

tvorbu Alfonse Muchy. Především v zahraničí se jeho práci začalo dostávat opět 

uznání. Opětovný zájem o Muchovu tvorbu vyvolával otázky ohledně jeho 

největšího díla, které téměř třicet let veřejnost neměla možnost spatřit. Tato 

pozornost posunula opět záležitosti kolem epopeje do pohybu. Mezi lety 1962–

1963 proběhlo restaurování prvních devíti obrazů.50 V srpnu roku 1963 byla 

v Rytířském sálu na moravskokrumlovském zámku slavnostně otevřena stálá 

výstava. Návštěvníkům bylo sice umožněno si prohlédnout prozatím pouze 

zrestaurovaná pláta, přesto, z hlediska dlouho nevyřešené situace, to znamenalo 

udělat krok kupředu. 

Ani toto zdánlivé řešení na počátku nemělo mnoho zastánců. Na zámku nebyly 

ideální světelné podmínky a prostory návštěvníkům nepřipadaly dostatečně 

reprezentativní. Navíc zbytek jedenácti obrazů stále zůstával srolován. Z těchto 

důvodů Ministerstvo kultury zhodnotilo vystavení v Moravském Krumlově pouze 

jako prozatímní a dále hledalo místo definitivního umístění Muchových pláten. Už 

                                                                                                                                                                   

vystavení dle jejich názoru bylo vhodné. Uveden byl Vyšehrad, blízkost letohrádku Hvězdy a bývalý 
ateliér profesova Kafky vedle Prašného mostu. Pod vyjádření byl podepsán Jaroslav Fragner. Svaz 
československých výtvarných umělců1945-1956. Karton 120, 4433, 8. prosince 1948 (Archiv 
hlavního města Prahy, Sign. 6.4.2) a Jednota umělců výtvarných1898-1956. Karton 17, 1426, 22. 
listopadu 1948 (Archiv hlavního města Prahy, Sign. 3.4). 

48 Umístění Slovanské epopeje na zámku v Mor. Krumlově. Řada R, 31. 1. 1950 (Archiv hlavního 
města Prahy, Str. 3,25). 

49 S návrhem na přesunutí Slovanské epopeje do Moravského Krumlova přišel tamní učitel 
Rostislav Tálský. Se změnou politické situace se zdálo, že Mucha je pro komunistické funkcionáře 
problematický a naděje na vystavení tohoto díla v Praze mizivé. KOMÁREK 2008, 26-27. 

50 Několik oprav na Slovanské epopeji prováděl ještě sám Alfons Mucha. V Moravském Krumlově 
byly restaurovány akademickým malířem Adolfem A. Zahelem. Na pracích se podílela i Muchova 
dcera Jaroslava Muchová-Teršová. Na druhé fázi oprav v letech 1967 a 1968 pracovali O. Miša, 
R. Polák, R. Růžička a V. Terš. Několik oprav provedl i místní písmák Josef Staroštík, který vybral 
jednotlivé pasáže s drobným škrábnutím a zakomponoval do nich svou opravu. Jeho zásahy do díla 
byly odstraněny při restaurování na počátku 21. století. NOSHIRO 2013, 37-45, 77-78. 
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od roku 1958 se projednávala možnost nedalekých Ivančic, rodného města Alfonse 

Muchy. Město plánovalo vystavět Muchovo muzeum a spolu s ním i vhodný sál pro 

vystavení celé epopeje. Zástupci Ivančic se zavázali splnit tento záměr do pěti let, 

ale posléze z neznámých důvodů z této myšlenky sešlo. Ani výstavba nového 

pavilonu, přes zřejmý zájem ministerstva o epopej, nebyla nikdy součástí státních 

pětiletých plánů.  

Roku 1967 bylo opraveno dalších pět obrazů o rok později i šest zbylých pláten. 

Všechna byla vystavena opět na zámku v Moravském Krumlově. Město do prostorů 

nainstalovalo kvalitní osvětlení a s větším úsilím se věnovalo o svěřená plátna. 

Zájem o hledání jiného umístění pomalu utichl a cyklus obrazů již na zámku zůstal. 

Slovanská epopej se postupně stala symbolem, zdrojem cestovního ruchu 

a kulturního dění tohoto moravského města a okolí. Na zámek se za Muchovým 

monumentálním dílem sjížděli domácí návštěvníci i ti zahraniční a to až do roku 

2011 [27]. 

  

Zatímco Slovanská epopej byla po léta uskladněná a před jejím vystavením 

v Moravském Krumlově se nikdy nedospělo k zásadnímu řešení, Guernica visela od 

roku 1939 v nedávno vzniklém Muzeu moderního umění v New Yorku. Plátno se 

stávalo stále proslulejším, ale na španělském území stále nemohlo být vystaveno. 

Jednou z Picassových podmínek k darování díla byla demokracie a ta dlouho ve 

Španělsku nebyla obnovena. Diktátorský frankistický režim v čele s nejvyšším 

politickým představitelem Franciscem Francem v zemi vládl od roku 1939 až do 

smrti generála v roce 1975.  Před smrtí Franco jmenoval svým nástupcem krále 

Juana Carlose, ten se však rozhodl pro změnu politického systému. Zřídil 

dvoukomorový parlament a umožnil přechod Španělska k demokracii. 

Roku 1980 mohla začít probíhat jednání mezi španělskou vládou a právníkem 

Rolandem Dumasem, který zastupoval zájmy zesnulého Picassa a jeho rodiny 

a newyorským Muzeem moderního umění. Všechna vyjednávání byla činěna 

s ohledem na umělcovi instrukce ohledně umístění obrazu. O rok později byla 

v New Yorku podepsána španělským generálním konzulem dohoda o přesunu 

Guernici. Druhý přiložený dokument podepsal tehdejší ministr kultury a listina 

potvrzovala vlastnický vztah španělského státu k dílu a jeho vláda se v něm 
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zavazovala, že Guernicu a její dílčí studie převeze a trvale umístí v Muzeu Prado.51 

V říjnu roku 1981 bylo dílo skutečně převezeno do Madridu [25].  

Tou dobou sice oficiálně byla obnovena španělská demokracie, přesto první 

zvolený premiér Adolfo Suarez nedodržel svůj slib o navrácení samosprávy muzeu. 

Z tohoto důvodu tehdejší ředitel Prada, Jose Manuel Pita Andrade, rezignoval na 

svou funkci. Další příčinou jeho odchodu bylo zvednutí vstupného do instituce 

a především neochota vlády znovuzískanou Guernicu vystavit v Pradu. Až roku 

1982, když ve volbách vyhrála socialistická strana a premiérem byl zvolen Felipe 

Gonzáles, se poměry zásadně zlepšily.52 Ředitelem muzea se stal Alfonso Emilio 

Perez Sanchez, který se mimo jiné zasadil o umístění Guernici v Pradu, respektive 

v nedaleké budově Cason del Buen Retiro.53  Picassova Guernica se tak, po více než 

čtyřiceti letech od jejího vzniku, stala součástí stálé sbírky proslulého muzea Prado 

[26]. Picassovo přání bylo splněno a dodržováno do roku 1992, kdy dílo bylo opět 

stěhováno. 

 

 

 

                                                        

51 RUBIN 1992. 
52 Jedním z prvních zákonů, které schválila nově zvolená vláda, bylo zajištění volného vstupu do 

všech muzejních institucí pro obyvatele Španělska. DARNTON 1983. 
53 Cason del Buen Retiro je palác ze 17. století. Nachází se nedaleko Prada a sloučen s muzeem 

byl roku 1971. V objektu se v současnosti nachází knihovna, dokumentace a archiv. TARABRAOVÁ 

2005 — Daniela TARABRAOVÁ, 12 a https://www.museodelprado.es/en. 
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2.3. Dva spory a jejich řešení 

Situace kolem obou děl, po komplikacích spojenými s jejich umístěním, se mohly 

již zdát ustálené. Spory z důvodů zamýšleného stěhování, které názorově rozdělily 

širokou veřejnost, teprve měly nastat. 

 

Po mnoha návrzích a různých možnostech umístění se od roku 1950 Slovanská 

epopej nacházela v Moravském Krumlově. V roce 1963 zde bylo vystaveno devět 

pláten a od roku 1967 již všechny obrazy z dvacetidílného cyklu. Zástupci města 

v roce 1950 podepsali smlouvu o zapůjčení obrazů. Dohoda byla platná pouze do 

roku 1970, avšak i po jejím vypršení epopej stále zůstávala na 

moravskokrumlovském zámku. V té době již ze strany Prahy nebyla vyvíjena snaha 

obnovit jednání o jiném umístění pláten. Situace kolem hledání vhodného prostoru 

pro Slovanskou epopej se stabilizovala a vše nasvědčovalo tomu, že plátna nastálo 

zůstanou v Moravském Krumlově. Tento stav se nezměnil ani po pádu 

komunistického režimu v roce 1989. Praha si sice roku 1993 nechala 

ministerstvem kultury uznat vlastnictví ve vztahu k epopeji, ale ani tento krok 

zatím neměnil stávající situaci.54 V roce 1999 byla ještě Krumlovu obnovena 

zápůjční smlouva Muchových obrazů. O rok později hlavní město opětovně 

projevilo zájem o vystavení Slovanské epopeje na svém území, čímž se rozpoutal 

dlouhý spor o její umístění.  

Smlouva o zápůjčce epopeje byla Krumlovu prodloužena do konce roku 2002 

a do té doby chtěl pražský magistrát najít vhodné místo pro její přesun [27]. Na 

počátku nového hledání příhodného místa bylo opět předkládáno mnoho návrhů, 

které byly postupně zavrhnuty. Hovořilo se například o přesunu do objektu 

klášteru Na Slovanech, kostela svatého Michala na Starém Městě nebo umístění 

v bývalých kasárnách Jiřího z Poděbrad na náměstí Republiky. Projednávala se 

i možnost vítkovského vrchu, který byl vážně zvažován již v polovině dvacátých let. 

Také mezi možnostmi byl zmíněn Veletržní palác, kde byla slovanská epopej 

                                                        

54 Vlastnictví Slovanské epopeje bylo uznáno tehdejším ministrem kultury PhDr. Jindřichem 
Kabátem dne 16. února 1993. Přesunul tak majetek České republiky do vlastnictví Prahy. S tímto 
majetkem má právo hospodařit Galerie hlavního města Prahy. Celý dokument je volně přístupný na 
oficiálním portálu hlavního města Prahy: 
http://www.praha.eu/public/4d/77/2c/871180_92367_slovanska_epopej_prevod_1993.jpg, 
vyhledáno: 27. 5. 2015. 
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vystavena poprvé.55 Nakonec se nejlepší možností pro vystavení epopeje zdály 

prostory Průmyslového paláce na Výstavišti Praha v Holešovicích. Před schválením 

návrhu památkáři pouze upozorňovali na mnoho nutných stavebních úprav 

památky před možným vystavením Slovanské epopeje. Posléze se ukázalo, že plán 

počítá s postavením patra v paláci a na jeho střeše by měl vzniknout závěsní 

systém pro rozměrná plátna. Proti tomuto řešení se postavili odborníci 

i památkáři. 

 Po ničivých povodních v srpnu roku 2002, kdy se dolní část výstaviště ocitla 

pod vodou, bylo od tohoto projektu skutečně upuštěno. Samotné místo 

holešovického výstaviště však zamítnuto nebylo a roku 2005 byla navržena nová 

budova na místě bývalého bruselského pavilonu. Autorem projektu byli Jindřich 

Smetana a Tomáš Kulík56 a budova měla sloužit pouze jako výstavní síň Slovanské 

epopeje. Proti návrhu k plánované budově byly předkládány argumenty 

o problematické poloze, vzhledem k nedávným povodním a dostupnosti místa 

z centra města. Dále byla zpochybňována vysoká odhadnutá částka za výstavbu.57 

Přesto kritické ohlasy veřejnosti nepřevládaly a vše nasvědčovalo tomu, že již roku 

2006 by nová budova mohla být otevřena. 

Mezitím Moravskému Krumlovu v roce 2004 vypršela opětovně prodloužená 

smlouva o zapůjčení Slovanské epopeje [29]. Na konci roku obě města nebyla 

schopná se dohodnout na podmínkách dalšího umístění na zámku. Moravský 

Krumlov požadoval možnost vystavení na příští tři roky. Oproti tomu Galerie 

hlavního města Prahy, vlastník Slovanské epopeje, nabízela pouze roční vystavení. 

Z pochopitelných důvodů se malé moravské město snažilo přesun obrazů do Prahy 

co nejvíce oddálit.58  Za vzniklou situaci Praha Krumlovu slibovala náhradu 

                                                        

55 Od 23. září do 31. října byla Slovanská epopej poprvé představena veřejnosti při příležitosti 
výstavy ve velké dvoraně paláce Pražských vzorkových veletrhů (dnes Veletržní palác). Viz. 
podkapitola Slovanská epopej a NOSHIRO 2013, 20. 

56 Jindřich Smetana i Tomáš Kulík byli po léta zapojeni do hledání vhodného řešení vystavení 
Slovanské epopeje. Jsou autory divadelní scény Spirála a zaniklé arény Globe na pražském 
Výstavišti nebo komorní scény Alfred. LUKEŠ 2009, 8. 

57 První uvedená částka za výstavbu nové budovy pro Slovanskou epopej byla zveřejněna 
v lednu roku 2005 a byla odhadnuta na 100 miliónů korun. V dubnu stejného roku se již 
předpokládaná suma vyšplhala na 150 miliónů. Tento plánovaný projekt vzbudil i zájem 
soukromých osob, například podnikatel Sebastian Pawlovski nabízel pražskému magistrátu zaplatit 
celých šedesát procent z celkové částky a poté by mohl dvacet let zajišťovat provoz expozice. 
ZIEGLER 20051, c1, c4 a ZIEGLER, c3. 

58 V rozhovoru pro Lidové noviny tehdejší starosta Moravského Krumlova Jaroslav Mokrý uvedl, 
že výnosy ze vstupného na Slovanskou epopej přesahovaly částku přes milion korun a epopej tak 
zajišťovala celý turistický ruch města. KOLINA 2010, 23. 
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v podobě zapůjčení jiných uměleckých děl vlastněných galerií, které se nacházely 

v jejích depozitářích. Schválený projekt budovy se ovšem nerealizoval a v roce 

2008 bylo v plánu přestěhovat Slovanskou epopej do prostorů jednoho 

z Křižíkových pavilonů na Výstavišti Praha. Ani tento návrh se neuskutečnil 

a v roce 2010 se opět projednávaly další východiska, například možnost výstavy na 

Vítkově nebo Letné.59 

V dubnu roku 2010 se město rozhodlo provizorně vystavit epopej ve Veletržním 

paláci. S tímto řešením zásadně nesouhlasil potomek Alfonse Muchy John Mucha 

a rozhodl se soudní cestou zajistit předběžné opatření proti stěhování.60 Na 

Muchovy obrazy si začal nárokovat „morální právo“ i Moravský Krumlov, který se 

postaral o umístění obrazů, když pro mě Praha neměla vhodné místo a financoval 

jejich opravu. Na druhou stranu se stále více objevovaly zprávy stojící proti 

vystavení na moravskokrumlovském zámku. Referovaly o nevyhovujících 

podmínkách, jako nezavedené topení a klimatizace a nedostatečná protipožární 

ochrana. Také byla kritizována nedostupnost expozice v zimních měsících, kdy byl 

zámek uzavřen.61 

Rozhodnutí o vystavení ve Veletržním paláci bylo nakonec uskutečněno. 

Plánovaný přesun byl sice zdržen soudním jednáním a bráněním 

moravskokrumlovské radnice v převozu, ale v únoru roku 2011 bylo do Prahy 

odvezeno pět pláten [29].62 Přestože bylo Prahou slíbeno, že po zjištění stavu se 

obrazy vrátí zpět na zámek, v listopadu téhož roku byla z Krumlova odvezena 

i zbývající plátna [30]. Po restauraci obrazů byla Slovanská epopej v únoru roku 

2012 zpřístupněna veřejnosti v pražském Veletržním paláci a po 84 letech se tak 

vrátila na místo svého prvního vystavení [31].63  

                                                        

59 S návrhem nové výstavby pro epopej přišel i John Mucha. Ten se přikláněl k umístění pavilonu 
na Letné. Pražskému magistrátu oznámil, že zajistil vypracování studie i investora a hlavní město 
by tak nemuselo do projektu samo investovat ze svých zdrojů. Z prohlášení ovšem nevyplývají 
z tohoto plynoucí požadavky na město. EISENHAMMEROVÁ 2010, 2. 

60 Více o tomto tématu v následující kapitole. 
61 Kritika vystavení Slovanské epopeje v chátrajícím zámku například v LUKEŠ 2009, MAREK, 2 

nebo BERNÝ 2008, c5. 
62 Těchto pět pláten bylo svinuto již v roce 2010. Plátna byla srolována neodborným způsobem 

a v tomto stavu zůstala až do února roku 2011. To mělo na obrazy velký vliv především z hlediska 
plísní. In: Švéda Bořivoj: Výroční zpráva o činnosti městského kulturního střediska v Moravském 
Krumlově 2011, 
http://www.meksmk.cz/VismoOnline_ActionScripts/File.ashx?id_org=200119&id_dokumenty=13
14, vyhledáno 10. 4. 2014. 

63 V roce 2011 se nějakou dobu uvažovalo i o možnosti vystavit Epopej ve Fantově kavárně na 
Hlavní nádraží. KRUPKA 2011. 
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Zatímco ani přesunem Slovanské epopeje do hlavního města stále nebyla 

splněna počáteční Muchova podmínka požadující stavbu nového pavilonu, 

Picassův požadavek na umístění Guernici v Pradu byl roku 1982 splněn. Již po 

necelých osmi letech od vystavení se však začalo uvažovat o jejím dalším 

stěhování, tentokrát do nově otevřeného madridského Muzea královny Sofie.  

Instituce byla otevřena v roce 1988 jako muzeum moderního umění a od 

počátku byla podporována španělskou vládou.64 Ta do muzea nechala umístit své 

rozsáhlé sbírky děl například umělců Joana Miró a Salvatora Dalího. Nově vzniklé 

Muzeum královny Sofie tak mělo solidní základ pro sbírku moderního umění 

i rozsáhlé prostory bývalého špitálního komplexu. Snaha učinit z muzea úspěšné 

a významné umělecké centrum přivedla vládní radu uměleckých odborníků 

k myšlence zařadit Picassovu Guernicu do stálé expozice. S tímto návrhem 

nesouhlasila autorova rodina, ale podobně jako v případě Slovanské epopeje, 

konečné rozhodnutí připadlo vládě.  

Argumentem proti případnému stěhování byla především Picassova uvedená 

podmínka umístění v Pradu. Na jedné straně se tak společnost snažila hájit 

požadavky autora a na té druhé odborníci vyjmenovávali racionální důvody pro 

přesun slavného plátna. Upozorňováno bylo především na fakt, že v době kdy 

Picasso žádal vystavení Guernici konkrétně v Pradu, Muzeum královny Sofie ještě 

zdaleka neexistovalo. Na konci 80. let nastala jiná situace a dílo nezapadalo do 

historické sbírky muzea a ozývaly se názory, že by mělo být zařazeno mezi 

součastné umění.65 Zároveň Prado nemělo dostatečné prostory pro vystavení 

mnoha děl a rozhodlo se zařadit do své expozice pouze práce spadající do konce 

19. století.  

Současně jiní odborníci připomínali, že Picasso si vybral Prado právě kvůli 

možnosti vystavit Guernicu v kontextu děl starých mistrů. Pokud by nebylo možné 

                                                        

64 Už při založení Muzea královny Sofie měla instituce velké ambice. Podle slov tehdejšího 
ředitele Tomase Llorense bylo v jejich zájmu se s nadsázkou stát Pradem 20. století. Minimálně 
velikost jejich prostorů byla dobrým předpokladem-muzeum je dokonce čtyřikrát větší, než 
Muzeum moderního umění v New Yorku. Otevřením muzea chtěl také Madrid konkurovat 
Barceloně z hlediska kulturního vyžití. SCHUMACHER 1989. 

 
65 V článku pro New York Times John Russel právě zdůrazňuje velké ambice muzea stát se 

významnou institucí s moderním uměním. Podle jeho názoru by Guernica měla být vystavena mezi 
umělci jako byli Joan Miró nebo Juan Gris a lépe by zapadala do kontextu Muzea královny Sofie. 
RUSSEL 1992. 
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tuto myšlenku uskutečnit, pravděpodobně by nechal plátno umístit do Picassova 

muzea v Barceloně, jak již bylo zmíněno výše. Co se týče obsahu díla a jeho 

symboliky je patrně tematicky blíže klasickým pracím, než součastnému umění.66  

I přes odbornou kritiku a odpůrce ze strany veřejnosti proti záměru přestěhovat 

Guernicu z budovy Cason del Buen Retiro do Muzea královny Sofie, bylo v květnu 

1992 učiněno rozhodnutí a jejím přesunu. Nařízení bylo schváleno řídícím 

orgánem muzea a pro přemístění plátna se vyslovilo 17 zástupců z přítomných 21 

a souhlaa projevil i tehdejší ředitel muzea Felipe Garin. Na konci července téhož 

roku bylo Picassovo nejvýznamnější dílo vystaveno ve zmíněném madridském 

muzeu [33]. Po deseti letech tak Guernica opět změnila své místo. Toto rozhodnutí 

rozpoutalo divokou debatu, přestože muzea od sebe nejsou vzdálená. Přesunem 

plátna byla nejen porušena umělcova podmínka darování, ale dílo bylo i vytrženo 

z kontextu, který pro něj Picasso zamýšlel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        

66 Tento názor zastával právě emeritní ředitel oddělení malby a sochařství v Muzeu moderního 
umění v New Yorku. Tvrdil, že Guernica vyjadřuje svou uměleckou hodnotu jiným způsobem, než 
například Podzimní rytmy Jacksona Pollocka. Používá odlišných prostředků ve srovnání 
s Monetovými lekníny. Podle jeho názoru je Guernica významově blíže Goyovi, než součastnému 
umění. RUBIN 1992. 
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2.4. Současná situace 

Otázky kolem vhodného umístění, jak Slovanské epopeje tak Guernici, ještě 

v nedávné minulosti způsobovaly spory, vzbuzovaly emoce a rozdělily na dva 

tábory odborníky, širokou veřejnost, města či instituce. Živé debaty však postupně 

utichají a situace kolem děl se stávají opět ustálenými.  

Slovanská epopej je od počátku roku 2012 stále vystavena ve velké dvoraně 

Veletržního paláce v pražských Holešovicích [32].67 Kurátorem stávající expozice je 

Karel Srp a výstava je rozčleněna podle Muchova časového rozvržení jednotlivých 

témat. Tento záměr byl původně provizorním řešením po dobu jednoho roku, ale 

po třech letech se o jiném konkrétním umístění zatím nejedná. Podmínka vystavení 

samostatného pavilonu tak stále není splněna a nebude uskutečněna s největší 

pravděpodobní ani v nejbližší době.68 Stále však zůstává otázka, jestli v dnešní 

situaci je časově i finančně náročná stavba vůbec nutností. 

Stejně tak Guernica zatím zůstává stále v Muzeu královny Sofie v Madridu [34]. 

Je vystavena v sále spolu s dalšími Picassovými díly. O přesunutí zpět do muzea 

Prado se v této chvíli neuvažuje. Ani o jiném umístění se nejedná, především 

z důvodu špatného stavu obrazu z příčiny častého přesouvání a půjčování plátna 

na různé výstavy. Do budoucna je možnost, že vyvstanou nové potřeby spor opět 

řešit. Zástupci ze španělské oblasti Baskicka naznačili, že by měli zájem o vystavení 

Guernici na svém území, jakožto odkazu jejich stejnojmenného zničeného města. 

 

 

 

 

 
  

                                                        

67  Dle aktuální informace je v současnosti expozice Slovanské epopeje uzavřena z důvodu 
uvolnění části omítky budovy. Plátna mají být zakryta a nemělo by dojít k žádnému poškození. 
Předpokládané otevření je 1. srpna 2015. http://www.ghmp.cz/news-138/, vyhledáno 28. 5. 2015. 

68 Nejnovější zprávy hovoří o možnosti dalších jednání o přesunu Slovanské epopeje zpět na 
Moravu. Konkrétní informace zatím nejsou zřejmé. Za dva roky by měla být plátna zapůjčena na 
výstavu v Japonsku. http://www.tyden.cz/rubriky/domaci/politika/vrati-se-slovanska-epopej-na-
moravu-praha-je-ochotna-jednat_344966.html#.VXs8_vntmkp, vyhledáno 4. 6. 2015. 
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3. Umělecké dílo jako symbol doby a produkt 

marketingu 

Okolnosti, které stály za stěhováním Slovanské epopeje a Guernici, zájmem nebo 

naopak nezájmem o jejich vystavení, úzce souvisejí s marketingem kulturního 

dědictví.  Tento nástroj bývá s poslední době často používán kulturními 

institucemi, které se snaží oslovit cílovou skupinu a potencionálního návštěvníka, 

tedy zákazníka. Terminologií marketingu se předmět zájmu nazývá produkt.69 

Produktem v tomto případě jsou umělecká díla, konkrétně se tedy jedná 

o Slovanskou epopej a Guernicu. 

Za oběma spory ohledně umístění obrazů, které byly uvedeny výše, stály 

i politické a ekonomické faktory. Ty ovlivňovaly celou situaci vzniklou kolem 

problémů s umístěním děl. Obě slavná díla se tak postupem času stala pojmem 

a symbolem své doby. Z tohoto hlediska lze rozebrat poslední spory s přihlédnutím 

k ekonomickým faktorům, které za nimi stály. 

 

Na celou situaci kolem umístění a stěhování Guernici v 80 a 90. letech měla 

velký vliv změna politického režimu ve Španělsku.70 V roce 1983 se novým 

ředitelem Prada stal Alfonso Emilio Perez Sanchez, který se zasadil o provedení 

mnoha změn v madridském muzeu. Jeho cílem bylo přiblížit tradiční instituci více 

široké veřejnosti a z muzea učinit vzdělávací centrum. Mimo jiné se zasadil 

o vystavení Guernici v budově Cason del Buen Retiro, která je součástí muzea 

Prado. Již první rok slavný Picassův obraz zhlédlo více než milion návštěvníků.71 

Vliv na toto vysoké číslo měla i skutečnost, že španělská vláda schválila volný vstup 

do všech kulturních institucí pro občany státu. Guernica se tak stala součástí 

nového plánu na rozvoj a podporu muzea. Po několika letech od její prvního 

vystavení v Madridu nastala jiná situace. Bylo otevřeno nové Muzeum královny 

Sofie a i přes umístěné sbírky předních španělských moderních umělců stále 

prosperita muzea nebyla vysoká. 

                                                        

69 „Každá nabídka, kterou se firma nebo organizace snaží oslovit zákazníka, je pro marketing 
produktem. Muzeum, galerie, památková objekt, expozice, jednotlivé exponáty, doprovodné 
i doplňkové služby, akce a programy, to vše můžeme v marketingu označit jako produkt.“ JOHNOVÁ 
2008, 31. 

70  Více o tomto tématu bylo již napsáno v kapitole 2.2. Problematika umístění. 
71  Jedná se o počet 1 223 000 návštěvníků, kteří navštívili expozici v Cason del Buen Retiro 

v roce 1982. DARNTON 1983. 
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V této době se začaly objevovat názory stojící proti vystavení Guernici v Pradu. 

Hovořilo se o umělecké nejednotě typicky moderního díla, jakým Guernica je, 

a tradičním pojetím ostatních děl ve sbírce muzea. Naopak kritika návrhu na 

přestěhování do Muzea královny Sofie se mimo jiné zmiňovala o skutečnosti, že 

v novém muzeu plátno neuvidí takové množství návštěvníků. Na druhou stranu je 

i fakt, že právě proslavená Guernica mohla být důvodem návštěvy nově vzniklé 

instituce a zapříčinit tak zájem nejen o samotné muzeum, ale i o další díla v něm 

vystavená. Picassovo dílo tak mělo napomoci muzeu se stát významným centrem 

umění 20. století.  

Finální přesun znamenal pro plátno „pouze“ změnu instituce a probíhal jen na 

území jednoho města.72 Přesto vyvolal vlnu kritiky a zájem španělského 

i zahraničního tisku. Co se týče vlastnictví, zůstala Guernica sice majetkem 

španělské vlády, ale právo na ní má stále muzeum Prado. Plátno se však mezitím 

stalo skutečně nejvýznamnějším dílem vystaveným v galerii a určuje tak tvář 

celého muzea. 

 

Ve srovnání s přesunem Guernici šlo při stěhování Slovanské epopeje do Prahy 

o trochu jiné záležitosti. Pro Prado nebyla Guernica jediným a ani nejdůležitějším 

dílem v celé jeho expozici. Oproti tomu Slovanská epopej byla skutečně významnou 

památkou pro celý Moravský Krumlov i jeho okolí. Ze zisků ze vstupného město 

mělo značný zisk, ze kterého financovalo další kulturní události.  

Počet návštěvníků Slovanské epopeje v Moravském Krumlově se od roku 1993 

stále zvyšoval a do roku 2006 se pohyboval v počtu přesahujícím 20 000 hostů. 

Vlivem jednání o přesunu pláten a mediálního zájmu se od roku 2008 návštěvnost 

razantně zvyšovala73 a roku 2010 dosáhla rekordních 59 053 osob.74 V roce 2011 

                                                        

72 Dokonce Prado od Muzea královny Sofie je vzdáleno pouze přibližně pět minut chůze. 
DARNTON 1983, podle online map se tyto instituce od sebe nacházejí ve vzdálenosti 850 metrů 
a doba chůze je odhadnuta na 11 minut.  

https://www.google.cz/maps/dir/Calle+de+Santa+Isabel,+52,+28012+Madrid,+%C5%A0pa
n%C4%9Blsko/Calle+Ruiz+de+Alarc%C3%B3n,+23,+28014+Madrid,+%C5%A0pan%C4%9Bls
ko/@40.4104102,3.6973483,16z/data=!3m1!4b1!4m13!4m12!1m5!1m1!1s0xd422628c82ada09:
0x76351fe155c8e0d9!2m2!1d3.6940349!2d40.4085636!1m5!1m1!1s0xd42289d66d5070d:0xeb0
d2c50fee2c202!2m2!1d-3.6913181!2d40.4135843?hl=cs vyhledáno 1. 6. 2015. 

73 V roce 2008 bylo zaznamenáno 25 541 návštěvníků o rok později již počet 35 174. Stránky 
Centra informací a statistik kultury Ministerstva kultury České republiky http://www.nipos-
mk.cz/wp-content/uploads/2009/03/navstevnost_muzei_a_galerii_2008.pdf, 30 
a http://www.nipos-mk.cz/wp-content/uploads/2009/03/MUZEA_kraje_2009.pdf, 39, vyhledáno 
16. 10. 2014 a údaje se shodují s informacemi od paní Makovičkové. 
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byla Slovanská epopej odvezena, což se znatelně projevilo na celé kulturní situaci 

Moravského Krumlova.75 První výstavu uspořádanou na zámku po odvezení 

Slovanské epopeje byla expozice Otevřeno. Navštívilo ji tehdy pouze dva tisíce 

návštěvníků a prostory budovy byly o rok později zcela uzavřeny. Vlivem 

stěhování Městské kulturní středisko Moravský Krumlov v roce 2011 vykazovalo 

značné finanční ztráty a jeho rozpočet se ocitl 900 tisíc v mínusu. Situaci se 

podařilo stabilizovat až následující rok.76  

Kvůli stěhování Epopeje bylo nutno vynaložit značné finanční částky. 

Předpokládaná investice za přesun pláten byla 15 miliónů, které na stěhování 

vyčlenila sama Praha. Výsledná částka se vyšplhala na 36 miliónů korun. Podle 

tehdejšího ředitele Galerie hlavního města Prahy Milana Bufky by se měly tyto 

náklady do pěti let vrátit ze vstupného na Slovanskou epopej.77  

 

Jak je zjevné, zmiňovaná díla se stala zdrojem značných finančních ztrát a zisků 

a závisela na nich například návštěvnost velkých institucí a v případě Slovanské 

epopeje turistický ruch celého města i jeho okolí. Umění se tak stalo předmětem 

zájmu marketingových, respektive finančních spekulací. Stalo se produktem.  

 

                                                                                                                                                                   

74 Údaje vycházejí z informací o návštěvnosti Slovanské epopeje od roku 1963 poskytnutých 
Marií Makovičkovou, bývalou pracovnicí v Galerii Slovanské epopeje v Moravském Krumlově. Po 
odstěhování pláten do Prahy byla galerie zrušena a paní Makovičková přesunuta do Informačního 
centra města.  

75 Přesun Slovanské epopeje do Prahy se znatelně projevil i na návštěvnosti dalších kulturních 
akcí v Moravském Krumlově. Např. v roce 2010 akce pro veřejnost navštívilo celkem 14 479 osob, 
po stěhování pláten v roce 2012 na kulturní pořady přišlo o více než pět tisíc návštěvníků méně. 
Viz. výroční zprávy Městského kulturního střediska Moravský Krumlov: 
http://www.meksmk.cz/vyrocni-zpravy/ms-
1467/query=v%C3%BDro%C4%8Dn%C3%AD+zpr%C3%A1va&p1=51, vyhledáno 10. 4. 2014. 

76 Tamtéž, vyhledáno 10. 4. 2014. 
77 Z celkové částky za stěhování a vystavení Slovanské epopeje ve Veletržním paláci bylo 26 

miliónů korun zaplaceno za transport, zabezpečení a restaurátorské práce. 10 miliónů bylo 
vypůjčeno od Národní galerie a 4,5 miliónů korun zahrnují finance vynaložené za protiprávní 
jednaní Moravského Krumlova ve věci stěhování. EISENHAMMEROVÁ 2012, 3. 
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Závěr 

Jak již bylo uvedeno, samotné srovnávané obrazy toho snad tolik společného 

nemají. Přesto se tyto díla ocitala v průběhu své existence v překvapivě podobných 

situacích. Lze najít v jejich osobních příbězích mnoho společných jmenovatelů 

a porovnat tak dva případy na různých územích i za odlišných politických situací.  

Tyto dvě velká životní díla tak mají společnou řadu momentů. Guernicu 

a Slovanskou epopej spojuje už od počátku idea jejich autorů věnovat své dílo lidu.  

Stejně tak zachycují historické události těchto národů. Oba umělci svůj dar 

podmínily jejich přáním, týkajícím se následného umístění hotových pláten.  Tyto 

podmínky pak vedly, především v případě Epopeje, ke složitému procesu hledání 

vhodného místa a ke sporům ohledně oprávněného umístění zmiňovaných 

uměleckých děl. Plátna vlivem různých okolností nebyla řadu let vystavena na 

místě, které pro ně autoři určili a není tomu tak ani v současnosti. V posuzování 

splnění kladených podmínek bylo nutno zohlednit časový odstup od jejich zadání 

a s tím spojenou proměnu poměrů, společnosti, umělecké kritiky či politické 

situace v určené zemi. Z tohoto ohledu je řešení nastíněné problematiky 

nejasné dodnes.  

Při práci na tomto tématu byla největší překážkou zpracované publikace, která 

by se do hloubky zabývala problematikou darování a umístění Picassovy Guernici, 

stejně tak přístup k původním dokumentům a smlouvám. Některé potřebné 

informace se mi přesto podařilo získat alespoň ze zahraničního tisku. Z tohoto 

důvodu není uvedená část nakolik zpracovaná jako u Slovanské epopeje a tak, jak 

bych si přála.  

Na těchto dvou případech lze sledovat, jakou hraje roli umění ve společnosti. 

Nejen společnost má vliv na umělecké dílo, ale tento vztah funguje i opačně. Jak zde 

bylo demonstrováno, umění má stále sílu ovlivňovat a rozhýbat širokou veřejnost. 
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Obrazové přílohy 

1. Alfons Mucha: Slované v pravlasti, 1912, olej, tempera, plátno, 610 x 810 cm. Národní galerie 
v Praze  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2. Alfons Mucha: Zavedení slovanské liturgie, 1912, olej, tempera, plátno, 610 x 810 cm. Národní 
galerie v Praze  
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3. Alfons Mucha: Slavnost svantovítova, 1912, olej, tempera, plátno, 610 x 810 cm. Národní galerie 
v Praze  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Alfons Mucha: Zrušení nevolnictví na Rusii, 1914, olej, tempera, plátno, 610 x 810 cm. Národní 
galerie v Praze  
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5. Alfons Mucha: Hájení hradu Szigetu proti Turkům Mikulášem Zrinyjem roku 1566 [, 1914, olej, 
tempera, plátno, 610 x 810 cm. Národní galerie v Praze  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. Alfons Mucha: Bratrská škola v Ivančicích roku 1594 a tisk Bible kralické, 1914, olej, tempera, 
plátno, 610 x 810 cm. Národní galerie v Praze  

  



 

51 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. Alfons Mucha: Jan Hus káže v kapli Betlémské, 1916, olej, tempera, plátno, 610 x 810 cm. Národní 
galerie v Praze  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   8. Alfons Mucha: Milíč z Kroměříže zakládá 

Nový Jeruzalém, 1916, olej, tempera, 
plátno, 610 x 810 cm. Národní galerie v 
Praze  

9. Alfons Mucha: Schůzka na Křížkách, 
1916, olej, tempera, plátno, 610 x 810 cm. 
Národní galerie v Praze  
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10. Alfons Mucha: Chelčický před Vodňany, 1918, olej, tempera, plátno, 405 x 620 cm. Národní 
galerie v Praze  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11. Alfons Mucha: Smrt Jana Ámose Komenského v Naardenu, 1918, olej, tempera, plátno, 405 x 620 
cm. Národní galerie v Praze  
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12. Alfons Mucha: Po bitvě na Vítkově – díkůvzdání, 1923, olej, tempera, 
plátno, 610 x 810 cm. Národní galerie v Praze  

13. Alfons Mucha: Jiří z Poděbrad a legát Fantin, 1923, olej, tempera, 
plátno, 610 x 810 cm. Národní galerie v Praze  



 

54 

 
  

14. Alfons Mucha: Car Symeon, 1923, olej, tempera, plátno, 405 x 480 cm. 
Národní galerie v Praze  

15. Alfons Mucha: Korunovace Štěpána Dušana na cara, 1923, olej, tempera, 
plátno, 405 x 480 cm. Národní galerie v Praze  
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16. Alfons Mucha: Polsko po bitvě u Grunwaldu, 1924, olej, tempera, plátno, 405 x 610 
cm. Národní galerie v Praze  

17. Alfons Mucha: Král Přemysl Otakar II., 1926, olej, tempera, plátno, 405 x 480 cm. 
Národní galerie v Praze  
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18. Alfons Mucha: Mont Athos ruský., 1926, olej, tempera, plátno, 405 x 480 cm. 
Národní galerie v Praze  

20. Alfons Mucha: Přísaha „omladiny“ u slovanské lípy, 1926, olej, tempera, plátno, 405 
x 610 cm. Národní galerie v Praze  
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19. Alfons Mucha: Dějiny Slovanstva, 1924, olej, tempera, plátno, 
390 x 590 cm. Národní galerie v Praze  

21. Alfons Mucha: Slovanská epopej, výstava v Klementinu, 1919 
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22. Pablo Picasso: Guernica, 1937, olej, plátno, Muzeum 
královny Sofie Madrid  
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23.  Pablo Picasso: Guernica, expozice ve španělském pavilónu při světové výstavě 

v Paříži, 1937 

24.  Pablo Picasso: Guernica, instalace obrazu v Muzeu moderního umění v New 
Yorku, 1939 
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25.  Pablo Picasso: Guernica, expozice v Muzeu Prado v Madridu za bezpečnostním sklem, 1981 

26.  Pablo Picasso: Guernica, expozice v Muzeu Prado v Madridu s přísným bezpečnostním 
opatřením, 1981 
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28. Alfons Mucha: Slovanská epopej, expozice na zámku v Moravském Krumlově, od 1963 do 

roku 2011 

27. Alfons Mucha: Slovanská epopej, expozice na zámku v Moravském Krumlově, od 1963 do 

roku 2011 
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29. Alfons Mucha: Slovanská epopej, příprava svinutých pláten na výstavu ve Veletržním paláci 

v Praze, 2011 

30. Alfons Mucha: Slovanská epopej, příprava expozice ve Veletržním paláci, 2011 
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31. Alfons Mucha: Slovanská epopej, expozice ve Veletržním paláci, od roku 2012 do 

současnosti 

32. Alfons Mucha: Slovanská epopej, expozice ve Veletržním paláci, od roku 2012 do 

současnosti 
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33. Pablo Picasso: Guernica, expozice v Muzeu královny Sofie v Madridu, od roku 1992 do 
současnosti 

33. Pablo Picasso: Guernica, expozice v Muzeu královny Sofie v Madridu, od roku 1992 do 
současnosti 
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