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Námětem našeho pŤíspěvku nechce a nemriže b;yt vyčerpávající sor'rpis
ikonogra|te bělohorské bitly a jejích následkťl' Pokusíme se pouze ve
stručnosti naznačit hlavní snrěry, jimiž se ubíral vyvoj zobrazení tohoto
námětu a tím i pozadí vytvarné tradice, s níŽ se nutně musel vyrovnávat jak
autor Mistra Kampana, tak pŤedevším jeho ilustrátor Adolf KaŠpar.' Pone-
cháváme záměrně strarrou Ťadu doboq7ch zobrazení bitly, nrnohdy stylizo-
vanlch a alegorizovan;Ích, kteréjsou součástí dobovlch letákr"i a časovych
grafick1/ch projevŮ. Jejich společnym zdrojenr je vesměs znám, a často ko-
pírovan;i čtyŤdíln! cyklus rytin Jolranna Sadelera, znázorŤtujicíjednotlive
fázebitlry. Z této pŤedlohy čerpají i četná panoramatická malíŤská zobra-
zení historické události, z níchž rrejhodnotnější je zŤejnrě obraz Peetera
Srrayerse v Královském muzeu krásnlch umění v Bruselu.' Bitva u Prahy
(označení ,,bělohorská.. se začíná užívat aŽ později) tvoŤí také pozadí
grafick;/clr por1rétŮ rrěkterych jejích protagonistŮ, napŤ' Karla Bonaven-
tury Buquoye, Jana Jakuba z Anlraltu nebo Dominika á Jesu Maria.3
ProstŤednictvím posledně jnrenovaného vstoupilo bělohorské téma i do
velkého barokního unění. Podrrět k tomu poskytla známá legenda, podle
níž tento karmelitán osobně povzbuzoval s kŤíŽem v ruce sooienecké

Jako ''rotrrán tragédie bělohorské..by| Mistr Kantparuts označerl nakladatelstvírrr J' otty
v propagační kampani pŤi svém pn'nínr vydání' Srov. V. BroŽová' WintrŮv Mlslr
Kantpanus v soukolí konkureIrce a trlru' pŤíspěr,ek ze sympozia Utrrění a veiejnost v 19.
století konaného 7. a8'3. 1996vPlzni, MinulostíZápadočeského kraje 33' Plze ]998,
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vojáky, pŤičemŽ mělna prsou Zavěšen1i obrázek Madony (či lépe Adorace
dítěte), kten-i nalezl na nádvoŤí strakonického hradtr. Místní luteráni pŤed-
tím vypíchali malované Matce boŽí oči a pohledem na takto potupeny ka-
tolick;/ symbolp4f páter Donrinik zvyšoval bojové odhodlání katolicklch
vojínú. Tak se zrodila legenda o mariánském záztaku, jehoŽ prisobením
byli na Bílé hoŤe potŤeni heretikové' a tak se zrodila i Panna Maria Vítězná,
uctívaná v celé katolické Evropě. PŮvodní strakonicky obraz, slavně pŤene-
seny do Říma, padl za oběť poŽáru kostela S. Paolo fuori le mura roku
1833. JiŽv roce 1622 si jeho napodobeninu poŤídili pro svúj malostransky
kostel karmelitárri, druhá kopie obrazu Panriy Marie Vítězné je pak od roku
1708 umístěna v kostelíku na Bílé hoŤe." Zde se lacházejí i nejv1/znamnější
doklady barokní ikonografie na dané téma u nás. Neroznrěrná freska Vác-
Iava VavŤince Reinera (1718) zachycuje pátera Dominika se strakonickou
deskou během modlitby pŤed bitvou.' Protilehlá malba Johanna Adama
SchÓpfa (1128), navazující ideově na dílo Reinerovo' pŤedstavuje těk
protestantského vojska po osudné porážce.b Z hlediska ikorrografické ty-
pologie je však nejzajímavější štukoqÍ reliéf ve štítě kostela' Bitevrrímu
vyjevu, nad nímž se ve slávě vmáší korunovany obraz P' Marie Vítězné,
vévodÍ karmelitán, ktery jede na čeie katolického vojska a kŤíženr v po-
zdvížené pravici zahání protestanty na Lltěk. Nápis na rámci reliéfu cituje
slova evangelia, pŤipadající na- neděli v den bitvy: ,,dejte císaňi, co je

císarovo, a co je božího, Bohu...'Kompozice v.f evu ukazuje, nakolik bylo
Zobraze\í bělohorského zázraku počátkem l8. století jiŽ ikonograficky
fixováno. Častěji neŽ v Cechách, kde tento motiv víceméně nepŤesáhl
hranice Ťádového prostiedí, se S postavou hrdinného karmelitána setkává-
me v rakouském, jihoněmeckém a Ťidčeji i v italském umění. K nej-
zajímavějším dokladrinr zde náLeŽí obrazy soukÍomém majetku, kten./ byl
poprvé publikován teprve v rámci nedávné v!stavy neapolského barokního
umění Z časri habsburskélro místokrálovství (Vídeř-Neap oI, |993194)'8
Jde o dílo, u nějŽ kupodivu rrebyly problémy S určením autorsk)im, ale iko-

J.  Herain,  in Na Bt lé ho e 'Pra|. la l9 l1 '  s .  84-85.
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nografickym. Autorem vzrušeného, koloristicky mistrně Ťešeného vyj evu,
je nepochybně s lavny neapolsky trmělec Giacomo del  Po (Rim I652 -

Neapol 1726), čínny mirrro jiné i pro stŤedoevropské objednavatele, jako

napŤ. EvŽena Savojského. obraz vznikl pravděpodobně jako modelletto
k malbě, datované rokem 1708, kterou lze nalézt v sevenrí pŤíčné lodi
karmelitánského kostela S. Teresa degli Scalzi v Neapoli. ltalská literatura
její námět interpretuje jako ,,Sv. Jan z KŤíŽe v bitvě u Prahy... Aukční
katalog Sotheby's z roku 1991 pro změnu vidí v obraze sv. Jakuba po-
tírajícího Saracény' oba vlklady nepostrádají logiku. lkonogra|tclo.i typ
světce - válečníka, zanlnžvlajevyrazny bíl;.f prapor s kŤížem' se skutečně
blíží ustálenému zobrazení sv. Jakuba jako patrona reconquisty. Ke zto-
tožněníjezdce se sv. Janem z KŤíže (ktery zemŤel roku l591 a v Cechách
nikdy nebyl) zase svádí skutečnost, Že vedle Madony je v otevŤenlch
nebesích zobrazena i pŤimlouvající se sv. Tereza z Av17y, častá společnice
Janova. obrázek Strakonické adorace na Ťeholníkově hrudi i náznak
praŽské veduty v pozadí všakjednoznačně určují námět obrazujakožto q.i-
jev z bitvy na BíIé hoŤe. Wolfgang Prohaska, ktery obraz poprvé publi-
koval, se pokouší dokázat, že ve skutečnosti nejde o scénu z rozhodné
srážky 8. listopadu 1620, nybrž o motiv šarvátky mezi stavovsklmi a
oddílem neapolského generála Carla Spínelliho, k níž došlo 30' Ťíjna
u Rakovníka' Proti tomu však hovoŤí skutečnost' že Dominikovo \rystou-
pení 'tradice jednoznačně ztotoŽriuje s Bílou horou, a Že navíc karmelitán
netáhl se Spinelliho ŽoldnéŤi, ale s armádou Maxmiliána Bavorskélro, ke
kterému byl poslán, aby nru odevzdal čestny meč od papeŽe' obraz Giaco-
ma del Po pŤitom skutečně souvisí s neapolskou rodilrou Spinelli, jejíŽ

pŤedek jako velitel jedné císaŤské tercie bojoval i u Prahy' Velky senešal
Scipione Spinelli dal roku 1708 namalovat obrazk poctě Dominika á Jesu
Maria, zamyšlen;i současně jako hold dočasn1im lrabsburskjm pán m
Neapole. Bysta Karla VI., která stojí v neapolském chrámu v sousedství
této malby' je dostatečně v11í'mluvn1im svědectvím. Neobvyk motiv
sv. Terezie v kontextu bitevního vyjevu má bezesporu sottvislost se zasvě-
cením chriímu.

Jenom ve zkratce tu|ze zminít i další možnou (byť nepŤímou) naráŽku
na bělohorskou bitlu v evropskénr barokním malíŤství, kterou se nedávno
velmi drimyslnym zpúsobem pokusil interpretovat Lubomír Konečn!'o

8 W' Prohaskain Barock in Neapel, Kunst;ur Zeit der Ósterreic]lischen I/izekÓnige,
katalog, Napoli 1993, s. 1,78-I,79' č' k. 23.
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V;iklad lrychází z analyzy Rubensova obrazu Apokalyptické ženy, objed.
naného roku 1623 pro kostel v bavorském Freisingu. Dílo má sloŽitou
ikonografii' v jejímž rámci je typ Apokalyptické ženy konbinován s Im-
nraculatou a aktualizován ve smyslu vítězství protirefornrace nad heretiky
pŤipomínkou P. Marie Yítězné. Tato koncepce vypl1fvá mimo jiné z histo.
rického zasvěcení mariánského bratrstva v blízkém Ingolstadtu, podpo.
rovaného Maxnriliánem Bavorskym, ligistickym vítězem na BíIé hoŤe.
Lubomír Konečn1i si všímá zvláště astronomicky pozoruhodného znázor-
nění Měsíce pod nohama Rubensovy Apokalyptické Ženy. To ďejmě
vycházi ze spisu Galilea Galileiho ,,Siderius Nuncius.. (1610), v němž se
kruhovitá prohlubeř ve stŤedu Měsíce pŤirovnává ke geografickému tvatu
Cech, obklopen ch rovněž ze všech stran horami. Podle tohoto l"-fkladu,
v němž ,,Cechy na Měsíci.. hrají klíčovou roli, tedy zabrán1la Rubensova
apokalyptická žerra (tj. katolická církev) v poslední chvíli hadovi (tj.
protestantské herezi), aby se zmocnil Ceského království' Konečného
brilantní ikonologická analyza, kterou zde resumujeme, dokládá nejen
místo Cech v povědomí evropslqÍch vzděiancŮ počátku 17. století, aIetéž
globáhí vyznam česlo.ich událostí na počátku tŤicetileté váIky'

od skloŇu 18. století nastupuje nové pojetí bělohorského ténratu.
Cesk1im buditelŮm nyní symbolizuje pláĎ za BŤevnovem pŤedevším hŤbi-
tov a Golgotu Čechri, aby se posléze proměnila pŤímo ve ,,vrcholny bod a
ziroveí symbol národní maftyrologie.. (J. Rak).|o Z qitvamého umění
však tentyŽ motiv zdánlivě paradoxně na dlouhou dobu mizí. DŮvodťl je
několik. Krásné umění se ve svénr ceIku stává nositelem nacionální ideo-
logíe mrrohem pozdějinežliteratura. Své zdejistě sehrává i cenzura a auto-
Qeruzura' neboť k malíŤsklm pŤipomínkám katastro{z bělohorské jsou o|r-
ciální místa mnohem méně tolerantní, než napŤíklad k nrímětrjm husitsk;in'
běŽně se objevujícím jiŽ v době pŤedbi.eznové.Il Zatíntco vŠak tematika

9 L' Konečn1/: Petr Pavel Rubens, Galileo Galilei a bitva na Bílé hoŤe' in lrs baculum
vitae. Sborník studií z děiin umění a kultuty k 70. naro:eninánt proJ PhDr. Pavla
Preisse, DrSc., edd. V. Vlnas, T Sekyrka, Praha 1996, s.139-142.

10 Srov. J' Rak: Bjuali Čechové..., české historické m)ity a SÍereorypy, Jinočany 1994,
s.127-140.

1l  ostátnícenzuŤevevztahukpŤedbÍeznovérnuvytvamérnuunrěnísrov.M.Huig: Der
Ósterreichische Staat und die bÓhmische l{istorienmalerei, 18l0_i848, in Čes|q lev a
rakouslcy orel v ]9. století _ BÓhmisclter LÓwe und Ós,Ierreichischer Adler int
19. Jahrhundert, Praha 1996. s.288-296.
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ma del Po pŤitom skutečně souvisí s neapolskou rodinou Spinelli, jejíž
pŤedek jako velitel jedné císaŤské tercie bojoval i u Prahy. Vellcj' seneŠal
Scipione Spinelli dal roku 1708 namalovaÍ obrazk poctě Dominika á Jesu
Maria, zam1lšlen1f současně jako hold dočasn rrr habsburskym pánrim
Neapole. Bysta Karla VI., která stojí v neapolském chrámu v sousedství
této malby, je dostatečně vlmluvn nr svědectvínr. Neobqlk motiv
sv. Terezie v kontextu bitevního vyjevu má bezesporu souvislost Se ZaSVě-
cením chrámu.

Jenom ve zkratce tu lze zmínit i další možnou (byť nepŤímou) naráŽku
na bělohorskou bitlu v evropském barokním malíŤství, kterou se nedávno
velmi dŮmyslnym zpúsobem pokusil intetpretovat Lubomír Konečn1i'9

8 W' Prohaska in Barock in Neapel' KunsÍ zur Zeit der Ósterretcllischen VizekÓnige,
kata log, Napol i  1993'  s .  178_l79, č. k.  23.

T ^ ^ ^ . ^  r  n ž l  nr-r.-r\rLrr,q DtrLt,-wi1)r r r/( VYTVIIBNC TBRDIC

V1fklad vychází z analyzy Rubensova obrazu Apokalyptické Ženy, objed-
naného roku 1623 pro kostel v bavorském Freisingu' Dílo má sloŽitou
ikonografii, v jejímŽ rámci je typ Apokalyptické Ženy kombinován s Im-
rnaculatou a aktualizován ve smyslu vítězstvÍ protireformace nad heretiky
pŤipomínkou P. Marie Vítězné. Tato koncepce lrypl1ivá mimo jiné z histo-
rického zasvěcení mariánského bratrstva v blízkém lngolstadtu, podpo-
rovaného Maxmiliánem Bavorslqim, ligistich.fm vítězem na Bílé hoŤe.
Lubomír Konečny si všímá zvláště astronomicky pozoruhodného zttázor-
nění Měsíce pod nohama Rubensovy Apokalyptické ženy. To ďejmě
vycházi ze spisu Galilea Galileiho ,'Siderius Nuncius.. (16l0), v němŽ se
kruhovitá prohlubeĚ ve stŤedu Měsíce pŤirovnává ke geografickému tvaru
Čech, obklopenych rovněŽ ze všech stran horami. Podle tohoto lrykladu,
v němž ,,Čechy na Měsíci.. hrají klíčovou roli, tedy zabrán1la Rubensova
apokalyptická žena (tj. katolická církev) v poslední chvíIi hadovi (tj.
protestantské herezi), aby se znocnil Českého království. Konečného
brilantní ikonologická analyza, kterou zde resunrujeme, dokládá nejen
místo Čech v povědomí evropsk 'ch vzdělancri počátku 17. století, a\e téŽ
globální vyznam česlo.ich událostí na počátku tŤicetileté války.

od sklonku 18. století nastupuje nové pojetí bělohorského tématu'
Cesklm buditelŮm nyní symbolizuje pláĎ za BŤevnovem pŤedevším hŤbi-
tov a Golgotu Čechri, aby se posléze proměnila pŤímo ve ,,vrcholn bod a
zároveí symbol národní martyrologie.. (J. Rak).'0 Z r, tvarného umění
však tenťyŽ motiv zdánlivě paradoxně na dlouhou dobu mizí' Drivodri je
několik. Krásné umění se ve svém celku stává nositelem nacionální ideo-
logie mnohem později neŽ literatura' Své zdejistě sehrává i cenzura a auto-
cenzura, neboť k malíŤsk;im pŤipomínkám katastrofy bělohorské jsou ofi-
ciální místa mnohenr méně tolerantní, než napŤíklad k niímětúm husitsk;im,
běžně se objevujícím jiŽ v době pŤedbŤeznové ',, ZaÍímco však tematika

L. Konečn!': Petr Pavel Rubens, Galileo Galilei a bitva na Bílé hoŤe, in lrs baculum
vitae. Sborník studií z dějin umění a kultury k 70. naro;eninánl proJ PhDr. Pavla
Preisse, DrSc., edd. V. Vlnas, T. Sekyrka, Praha 1996, s. 139-142.

Srov' J. Rak: Bj,vali Čechové..., české historické mj,ty a stereotypy, Jinočany 1994,
s.127-140.

o státní cenzuÍe ve vztalru k pŤedbťeznovému vltvamému untění srov. M. Huig: Der
osterreichische Staat und die bOhmische Historienmalerei' 1810_1848. in Česlcy lev a
rakous}q, orel v ]9. sÍoletí - Bi)hmischer LÓy,e und osÍerreichischer Adler int
I 9. Jahrhundert- Praha 1996. s. 288*296.
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Vít V]nc]s, tomÓš sokvrko

,,boŽích bojovníkri.. záhy spl;ívá s nadnárodnínr proudem akadenrického
romantismu a stává se umávanou součástí minimálně stŤedoevropského
námětového repertoánt, bělohorsk! motiv zristává vyhraněrrě česk1im a
vysostně nacionálním, tudíŽ i svrchovarrě politicklnr problénrenr. Vytvarní
umělci, kteŤí dlouho do 19. století sdílejí zemsk patriotismus sqÍch
šIechticklch mecenášŮ, Se proto Bílé hoŤe pokud možno vyhybají. Nej-
qÍznamrrější projev pozdně osvícenského historisnru v našem nalíŤství,
jlmž je panovnicky cyklus Antonína Machka, kupŤíkladu bělohorské téma
pŤipomíná pouze nepŤímo a neutrálně vyjevenr praŽské defenestrace na
pozadí nrajestátního portrétu Ferdinanda II.12 Také široce založené gra-
fické cykly vyjevti z českych dějin.od Ludvíka Kohla a Antonína Machka
Bílou horu progranrově pomíjejí.', Se ztvánrěním 8. Iistopadu |620 ne-
počítal ani nejv.j'znanrnější realizovan cyklus obrazťr z české historie,
kter..i koncipoval a se svymi Žáky vytvoŤil Christian Ruben na zdech
Královského letohrádku na Hradčanech. Privodní scénáŤ této série panra-
toval tra Bílou horu alespor'r nepŤímo, elegiclqim obrazenr odchodu čes-
kych exularrtú roku 162]. Tento nánrět však musel pod tlakem cenzury
zmlzet a by| nahrazen scénou vitězné obrany Prahy proti Svédrjm na
sklonku tŤicetileté války' Dobová kritika však spatŤovala alegorickou pŤi.
pomínku Bílé hory v jirrénr rubenovském obraze, ve scéně bitvy u Lipan ro-
ku 1434. Tyto interpretace se opíraly o oblíbenou a dodnes Živou pŤed-
stavu, podle nížprávě Liparry otevŤely cestu k Bílé hoŤe. E'manuel Tonner
napŤíklad ve svém popisu maleb v Královskénr letohrádku znririuje krásn!
q.Íhled, kten-i se návštěvníkovi otevírá z terasy lust}rausu do tŤí světovych
stran: ,,Toliko k západní není vyhlídky,.. korrstatuje autor, ,,ale nemáme
čeho litovati * vždyt, oko naše setkalo by se s kolébkou pohronr našich
největších _ s BíIou horou!..la

Josef Petrář v klíčové studii o bělohorském mytu konstatuje' Že tento
nrytus se ve druhé polovině 19' století opírá o sevŤenou historickou kon-

E. Petrová: V1ivojové tenderrce historické nalby v počátcích obrození' Unění 7. 1959,
s.36,7_370, L. Novák: Antonín Mac]lek, Praha 1962, s. 83-86; V' Vlnas in Dějitly
v obra:ech' historické nánětyv uněni ]9. s|oletiv Cechách, katalog' ed' N' Bla-
Žíčková.Horová. Praha 1996' s' 24_28' č' k. 14 (s r'lběrern starší literatury).

N' Blažíčková-Horová'' Dějin"u českév obra:ích Antonína Machka,in. Litogtafie aneb

kanenopis, počátlg, české litograJie 1819 1850, k 200. v!,ročí' lynále:u litograJie
Aloisen Senefelderent, katalog' Praha 1996' s. 48_53 (s vyběreIn starší literatury);

E. Petro\'á. tamtéŽ's,371_3,76 L.Nol,iil<: Anlonín }uÍachek,zv|. s. 62-87; M. Pánkol'á:
Ludvík Kohl,katalog' PÍaha l984' passim.

TRÍ]GcDlc BetoHoBSHl3 Vc VÝTVFBNc TRRDlCI

cepci národních dějin, jak ji vytvoŤil FrantiŠek Palack .|5 Pro v;itvanré
uměni opět platí toto tvrzeníjen částečně. Elegická, zhlrsta alegortzovalá
zobrazeni inspirovaná bělohorsk1inri událostnri, která se od 60. let objevují
v obrázkovych časopisech i rra vytvarnych salonech' jsott namnoze dosud
poplafná krásnému písemnictví pŤedbŤeznové doby a teprve v posledrrí
čtvrtině století se v nich nrližeme setkat se vzdálenynr ohlasem Palackého
historickoÍllozoficklch uvah.16 Unlě]ci však většinou nečerpají pŤímo
Z autora Dějin národu českého, rtybrž z jeho četn]/ch popularizátorri a
wlgarizátorrr. Toto opoždění padá tra vnlb nevalného dějepisného vzdělání
samotnych nralíŤŮ. Bylo by naivní si pŤedstavovat, Že tvŮrci historickych
pláten s napětínr sledovali nejnovější historiografickou produkci a pr'izpú-
sobovalijí své v tvory. Ve skutečnosti jejich inspiračnínl zdrojenl d|ouho
zistáya]a beletrie a poezie (napŤ. básnické sbírkry J. E. Vocela), a jen ti
nejvzděIarrějšÍ, jako Aleš,- JavŮrek a BroŽík, dospěli aŽ k popularizujícím
qfkladrinr typu Zapovy Č e s kom or av s ké h. o n i lg;.,,Studium átt.tuan1i.t' u
vědeck] ch děl umělci k historickénru obrazu trevystačÍ, ba on i bez rrěho se
snadno obejde,..napsal roku 1884 K. B. Mádl v souvislosti s BroŽíkoq;m
Httsem, ''Veliky umělec pravidlenr neseznává ducha doby, nepochopuje
vešken.i její obzor,jejÍ ovzduší cestou pŤímého studia odborného, ale tvoŤi
svá díla nrocí vlastní vnitŤní síly básnické...l7 Vysvětletrí však mťrŽe b1it i
prozaičtějši: mallÍ zexistenčních dŮvodú stejně nemohl nralovat nic iiného
než to, co znali a Íudiž i vyŽadovali j eho zákaznici

obdobně jako lipanská tragédie, stává se i bělohorské téma vhodnou
záminkou k alegorickyn kompozicínr, na rrichŽ je vojenská poráŽ<a abso-
lutizována a opatŤena konvenčními atribuťy hŤbitova či popraviště celého
národa.l8 Charakteristick1inri ulrázkami tohoto typu bělohorské ikono-

l 5

V. Vlnas' it Histortcká nalba y Cechách, škola Christiana Rubena, kataloe. Praha
1996 .  s .  60 .  č .  k . 9 .

J. Petrá : Na térrra nr11'tu Bílé lrory. in Traditio et cultus, ntiscellanea hislorica bohentica
Miloslao Vlk. archiepiscopo Pragensi, ab eius collegis anicisque ad annunt sexa-
gesinlunt dedicata, ed. Z' Hledíková' Pralra 1993' s. 141_l62 (k recepci Palackého
po.letí zl,l' s. l53-l56). Zde l'poznánrkách citor'ána obsáhlá literatura. K v17vqi ni1itu
souhrnně téŽ F. Kavka: Bílá hora a české dějiry,, Pralra l962, s' 5*16'

Srov. M. H]isek: Bílá hora a Valdštejn v české literatuŤe' in Doba bělohorská a Albrecht
z Valdštejna, Praha I934' s' 193_206.

K. B. Mádl:  Vác lav BroŽík ajeho Has, Světo:or 28, l884'  s '  10 '
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Vit V|nas' [omoš sokurko

,,božÍch bojovníkri., záhy splyvá s nadnárodním proudem akademického

romantismu a stává se umávanou součástí minimálně stŤedoevropského

námětovélto repertoárr.r, bělohorsk! motiv zťtstává q'hraněně česklm a

vlsostně nacionálním, tudíž i svrchovaně politicklm problénrem. V tvarní

umělci, kteŤí dlouho do 19. století sdílejí zemsk;i patriotismus svych

šlechtickjch mecenáš , se proto Bílé hoÍe pokud možno lyhybají. Ne1-

r,"-iznamnější projev pozdně osvícenského historismu v naŠenr malíŤství,
jímž je panovnicky cyklus Antonína Machka, kupŤíkladu bělohorské téma

pŤipomíná pouze nepŤímo a neutráIně v1Íjevem praŽské defenestrace na

pozaďi majestátního por1rétu Ferdinanda II.', Také široce založené gra-

fické cykly q/jevťr z česh-i ch dějin od Ludvíka Kohla a Antonína Machka

Bílou horu programově pomíjejí.'3 Se ztvárněním 8' listopadu 1620 ne-

počítal ani nejv]iznamnější realizovan1i cyklus obrazťr z české historie,

kten-i koncipoval a se sv;Ími Žáky vytvoŤil Christian Ruben na zdech

Královského letohrádku na Hradčanech. P vodní scénáŤ této série pama.

toval na Bílou horu alespoti nepŤínro, elegicklm obrazenr odchodu čes-

kych exulantťr roku 162] ' Tento nánět však musel pod tlakem ceÍIzury

zmizet a byl nahrazen scénou vitězné obrany Prahy proti SvédŮm na

sklonkr'r tŤicetileté války. Dobová kritika vŠak spatŤovala alegorickou pŤi-

pomínku Bílé hory v jirrém rubenovském obraze' ve scéně bitvy u Lipan ro-

ku 1434. Tyto interpretace se opíraly o oblíbenou a dodnes Živou pŤed-

stavu' podle níŽprávě Lipany otevŤely cestu k Bílé hoie. Enranuel Tonner

napŤíklad ve svém popisu maleb v KráIovském letohrádku zmíiuje krásnf

l".fhled, kteryÍ se návštěvníkovi otevírá z terasy lusthausu do tÍí světovych

stran: ',Toliko k západní není vyhlídky,.. konstatuje autor, ,,ale nemáme

čeho litovati - vŽdyť oko naše setkalo by se s kolébkou pohrom našich

největŠích -  s  BÍlou horou!. . la

JosefPetrář v klíčové studii o bělohorském mytu konstatuje, Že tento

mÝtus se ve druhé polovině 19' století opírá o sevŤenou historickou kon-

n l  a '  a a  ' , a ,| 1'.\ 'q|/|q ftr.\- 'nv'.)Ď-] vC VYN|IBN( T3FD C|

cepci národních dějin, jak ji vytvoŤil František Palacky''' Pro vytvanré
umění opět platí toto tvrzení jen částečrrě' Elegická, zhr'rsta alegortzovaná
zobrazelí inspirovaná bělohorsk mi událostnri, která se od 60. let objevují
v obrázkovych časopisech i na v tvarnych salonech, jsou namnoze dosud
poplatná krásnému písennictví pŤedbŤeznové doby a teprve v posledr
čtvr1ině století se v nich m žeme setkat se vzdálenym ohlasem Palackého
historickofilozofickych uvah.l6 Umělci vŠak většinou nečerpají pŤímo
z autora Dějin národu českého, rrybrž z jeho četnych popularizátorŮ a
vulgarizátorŮ' Toto opoŽdění padá na vrub nevalného dějepisného vzděIání
samotnych malíŤŮ. Bylo by naivní si pŤedstavovat, Že tvrirci historick11ich
pláten s napětím sledovali rrejnovější historiografickou produkci a pŤizpťr-
sobovali jí své q7tvory. Ve skutečnosti jejich inspiračním zdrojent dlouho
zŮstávala beletrie a poezíe (napŤ. básnické sbírk7 J. E'. Vocela), a jen ti
nejvzdělanější, jako Aleš, Javrirek a BroŽík, dospěIi aŽ k popularizujícím
v-f kladrim typu Zapovy Č e s k on t or av s k é h. o n i tgl.,,Studium dťlkladn;1ich a
vědecklch děl umělci k historickénru obrazu nevystačí. ba on i bez něho se
snadno obejde,..napsal roku 1884 K. B. Mádl v souvislosti s BroŽíkov1im
Httsem. ''Veliky unrělec pravidlenr neseznává ducha doby, nepochopuje
veškenjjejí obzor,její ovzduší cestott pŤíného stLrdia odbonrého, ale tvoŤí
svá dí la mocí v lastní vni tnrí sí ly básnické.. .|7 Vysvět leIrí vŠak mťrŽe byt i
prozaičtější: mallÍ zexistenčních dúvodťr stejně nemohl nralovat nic jiného
neŽ to, co znali a tudíž i r,yŽadovali j eho zákazníci,

obdobně jako lipanská tragédie, stává se i bělohorské téma vhodlrou
záminkou k alegorickjzm kompozicÍm, na nichŽ je vojenská poráŽka abso-
lutizována a opatŤena konvenčními atribufy hŤbitova či popraviŠtě celého
národa.18 Charakteristicklmi ukázkanri tohoto typu bělohorské ikono-

15

V. Vlnas' itt Histortcká nalba v Čechách, škola Cbistiana Rubena, katalog. Praha
t996. s '  60. č. k '  9.

J. Petráii: Na tétrra rn1itu Bí|éhory, in Traditio et cuhus, miscellanea historica bohenlica
Miloslao Vlk, arcltiepiscopo Pragensi, ab eius collegis anticisque ad annunt sexa-
gesimuil dedicata, ed' Z' Hledíková' Pralra l993' s. 141_162 (k recepci Palackého
pojetí zvl' s' l53-l56). Zde v poznánrkách citována obsáhlá literatura' K v vdr nr tu
soulrrnně téŽ F. Kavka: BíIá hora a české dějiny, Praha l962' s' 5_16.

Srov. M. H]isek' Bílá hora a Valdštejn v české literatuie' in Doba bělohorská a Albrecht
z Valdštejna, Praha 1934, s. 193_206'

K. B' Mádl: Václav BroŽík a jeho Hus, Světo:or 28. 1884, s' l0-

L4

T2 E.Petrová: V]í/vojovétendencehístor ickérrra lbyvpočátcíchobrození'Ut/ lění7,1959,
s. 367_370; L. Novák: Antonín Machek,Praha 1962, s. 83.86' V' Vlnas ln Dějiny

v obrazech, hisrorické nátně|yv uměni ]9' stole|ív Cechách, katalog' ed. N. Bla-

Žíčková-Horová, Praha 1996, s.24'28, č. k. l4 (s vjběrerrr staÍší literatury).

N. BlaŽíčková-H orová', Dějin, české v obra:ích Antonírra Machka, in.' Litografie aneb

kanenopis, počátlq, české litograJie ]819 ]850, k 200. ujročí vynálezu litografie

Aloisem SeneJelderem, katalog, Praha l996' s. 48_53 (s vyběrern starŠí literatury);

E. Petro\'á. tamt éŽ, s' 371_3.t6; L. Novák: lnton in Machek, zv]l' s. 62_87 ' M. Párrkor.á'

Ludvík Kohl,katatog' Praha 1984, passim.
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Vft V|ncrs, tomoš sokurko

grafie jsou znánté kresby Mikoláše Alše, na nichž se kŤíŽ s osudnyn datem
stává tragickym nrezníkem česklch dějirr, rrebo kde persorri|rkace Prahy
doprovázetra atributy smrti a znraru truclrlí rra popravišti staroměstskén'l9
Údesn kostlivec, jedoucí na koni širou bělohorskou plání, doklusal do
Alšoqich či Liebscherol"j'ch konrpozic ani tre tak z barokních alegorií,
jako mnolrenr spíše z proslulého gra|rckého cyklu Alfreda kethela Tanec
sn,trti z roht ]848. Pro velk uspěch a obectrou sdělnost vyuŽili ve finále
této makabrÓzní figurky ještě za našich drrŮ tvťrrci televizního seriáIu o
doktoru Jesseniovi podle literárního scénáŤe Vladinríra KÓrnera.2o Ske-
letovi korrkuruje zpravidla katolic$f duchovtrí, ne však jiŽ karmelitán, ale
(z historického hlediska nesnryslně) zlopověstrry jezuita, jenŽ kráčí ruku
v ruce s hrobaŤem po bitevnínr poli. Tento pohŤbívá těla, onen dttše tlároda.
Tak je tomu napŤ' na sugestivrrí kresbě Karla Svobody, na níŽ padlí
stavovŠtí hrdinové dále vedou svrij boj v oblacích'2] Prjsobivá propagační
graťrka Viktora Preissiga v tlávaznosti rra Mikoláše Alše spatŤuje
v mezríku BíIé hory a staroměstské exekuce pouze jeden z mnoha trvalych
symbolri habsburské věrolonrnosti a zlovrile' Dynastie je za své počínání
také náleŽitě in effigie potrestána: na každém pomníčku českého utrpení
zde visí za očni drilky pŤibiq./ císaŤsk1Í orel.,, Také Felix Jenewein ve své
vysoce stylizované evokaci Bílé hory (triptych Po bině na Bílé ho e,1902)
navazuje na Alše. PoráŽku národa zde symbolizuje mftv! jezdec se zlo-
men1in ďevcem v rrárodních barvách, zanechávající za sebou krvavou
Stopu a provázeny havrany na bludné cestě k šibenici' Krruta boŽího hněvu
nad Řípem a krvavé slunce, osvětlující poutní kostelík rra bojišti ránrují tu-
to scénu katastrofy bez vychodiska.., Pokud čirrí umělci pokusy

K myšlence '.porrrníku Bílé hory.. jakožto zhrrrotnění těchto piedstar' naposledy' a
nej|épeZ. Hojda, J' Pokornji: Pomní|ql a zaponlnílq,, Praha 1996' s. ll7_126.

K riloze a pojetí Bílé hory u MikotáŠe Atše zejnrétra. E' Svoboda in j|Íikoláš Áleš, Vlast
anárocl ,obra:y:děj in,Praha l940;V.V'Štech'  Českéděj i ry,vdíleMikolášeAtše,
Dílo Mikoláše Alše, sv. 5, Pralra l952. Srov téŽ K' B' Mádl: Jirásek a vltvarné utnění,
in Alots Jirásek' sbornik studií a vzpomínek na počest jeho sedndesátycll narozenin,
edd'  M'  Hysek, K '  B '  Mádl '  Pra lra l92l '  s '372_380.

Srov' V' KÓmer.. Léka unírajicího času,Praha l984' s' 404_405.

I' Čornejová: Tovaryšstvo JežíŠovo' Je:uié v Čechách, Pratta l995, s. 232, obr.

I.Čornejová'J.Rak.V.Vlnas: tr,estíttutvychkÍídel...Habsburkovévčeskj,chdějinách.
Praha I995. s.  148-149
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o realistické zobrazeni bojiště, takŤka nikdy si rreodpustí krvavé červánky,
zlověstné holé pah1ily stromŮ a tragické siluety havran nad polem narodní
hanby. Takto se znrocrioval bělohorského nrotivu Mikoláš AleŠ ve svych
několika olejích, zvláště ve stŤedrrí části Májového triptychu a na stejrlě
subjektivně zaměŤenénr obraze Zasvit, ty ni slunko zlaté' Yyrazttě se
unělcovo pojetí bělohorské tragédie odráží v nralbě havrana, kteriije sice
karlštejrrsk1/, ale nikoliv náhodou zayíta| k letohrádku Hvězda. Inspirace
Václaven Benešem TŤebízsklnr tu není patrrrá jen znázvtt díla, ale i z ce|é
jeho atmosféry (obraz byl ostatrrě TŤebízskénlu věnován a visel v jelro
klecanské kaplance). Stačí vzpontenout na pasáŽ z povídky Tryzna bělo-
horská,líčící plár1 druh! den po bitvě: ,,Večerem rozplynuly se mraky, na
rozloučenou zasvitlo zakrvavěné slunce na ttr šírou, krví zkypŤelou bělo-
horskou plári. Jako rudá pochodnízáŤ,kdyŽzanocí kohos pochovávají,
zaleskly se zde posledrríjeho paprsky a pak Zas spousty mračen, černější'
hrozivějŠí ještě, jako kdyby z {itrob samélro pekla vyvstávaly, zakry|y
obzor na západě, kde poslední pruh červánek pohasnul...2a

Bí1á hora však byla zobrazovála i z jiného rihlu. od 60. let 19. století se
v celé Evropě těšil minroŤádné oblibě nralíŤsk1/ žánr ve stylu holands$ich
mistru l7. století. V jeho ránrci patŤily k rrejvyhledávanějším motivŮnr
vojenské scény'25 V Čechách této poptávce vycháze|a vstŤíc Ťada nralíŤri
Rubenovy školy historické malby, často inspirovanych uznávanyni fran-
couzsk nri a belgic[/nri mistry ,,holandského.. Žáruu. Pro tyto malíi.e ne-
bylo problénrenr aktualizovat ustáletrou kontpozici kosťynrovan ch mane-
kynŮ propŮjčenín vnějškorn.fch atributŮ nějaké v mamné události z čes-
klch dějin' Scény z bitvy na Bílé hoŤe a z tŤicetileté války vŮbec se logicky
těšily velké pozonrosti' S oblibou se Zobrazoval poslední kvas Friedricha
Falckého (F. Čermák, K. Svoboda, K. Javťrrek, A. Klenrt).26 František Čer-
nták, žák uznávaného belgického historického nralíŤe Gustava Wapperse,

R. Musil: FelixJeney,ein' katalog' Praha 1996,s.245, č' k. 120.

J. Pešina: Alšova rrralíiská tvorba, in trIikoláš ÁIeš' malíiská norba, DiIo Mikoláše
AlŠe. sv '  4 '  Pra l ta l954'  s '  75 '

Uvniti ''holandského'. Žánru se postupně vyvinuly ještě zvláŠtní tenratické okuhy,
jalo.imi byly napÍ' interiérové scérry ve stylu l7. stolctí, nebo obrazy s nánrčty kavalirri a
galantních konverzací' Sror'. P' Hook' M. Poltinlore: Popular l9th Centuly Painting,
A Dictionary of European Genre Painters, Suflolk 1986, zvl. s. 142-170,278193,
V. Vlnas' PopularnÍ Žánr a jeho lidé, in Unění a vežejnosÍ v 19' století' sbornik
pŤispěvkri ze syrrpozia poiádaného 7. a 8' bÍezna l996' Plzerj 1998' s. 5 l5'
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grafie jsou známé kresby MikoláŠe Alše, na nichŽ se kŤíŽ s osudnlnr datenr
stává tragick1im mezníkem česk]ich dějin, rrebo kde persorriťrkace Prahy
doprovázena atributy snrfti a zmaru truchlí na popravišti staroměstském'l9
Údcsny kostlivec, jedoucí na koni širou bělohorskou plání, doklusal do
Alšov1fch či Liebscherov1ich konrpozic ani ne tak z barokních alegorií,
jako mnolrenr spíše z proslulého grafického cyklu Alfreda kethe|a Tanec
smrti z roht ]848. Pro velk uspěch a obecnou sdělnost využili ve finále
této makabrÓzrrí figurky ještě za rrašich dn tvŮrci televizrího seriáItt o
doktoru Jesseniovi podle literárního scénáŤe Vladimíra KÓmera.2o Ske-
letovi konkuruje zpravidla katolickj duchovní, ne všakjiŽ karnrelitán, ale
(z historického hlediska nesmyslně) zlopověstrry jezuita, jenŽ kráčí ruku
v ruce s hrobaiem po bitevním poli. Tento pohŤbívá těIa, onen duŠe trároda.
Tak je tomu napŤ' na sugestivní kresbě Karla Svobody, na níŽ padlí
stavovští hrdinové dále vedou svuj boj v oblacích.:l Prjsobivá propagační
grafika Viktora Preissiga v návaznosti na Mikoláše Alše spatŤrrje
v memíku Bílé hory a staroměstské exekuce pouze jeden z mnoha trval ch
symbolú habsburské věrolomnosti a zlovťrle. Dynastie je za své počínárrí
také náležitě irr effigie potrestána: na každé^m pomníčku českého utrpení
zde visí zaoční drilky pŤibit'j' císaŤsk1f orel.,, Také Felix Jenewein ve své
vysoce stylizované evokaci Bílé hory (triptych Po bině na Bílé hoÍe, 1902)
navazuje na Alše. Porážku národa zde symbolizuje mrtv! jezdec se zlo-
nrenynr d.Ťevcen v národních barvách, zarrechávající za sebor't krvavou
stopu a provázerry havrany na bludrré cestě k Šibenici. Knuta boŽího hněvu
nad Řípem a krvavé slttnce, osvětlující poutní kostelík na bojišti rámují tu-
to scénu katastrofy bez v.f chodiska.,, Pokud čirrí umělci pokusy

K myšlence ,,pomníku Bílé hory.. jakoŽto Zhmotnění těchto pÍedstav naposledy a
nejlépe Z. Hoj da' J' Pokorn! : P onlník1, a ;ap 6 mníky, P r aha l99 6, s. I 17 _126'

K Liloze a pojetí Bílé hory u Mikoláše Alše zejnréna: E. Svoboda in likoláš Aleš, L,Iast
anárod, obra:y: ctějin,Praha 1940; V. V. Štech. České dějiry,v díle Mikoláše Álše,
Dílo Mikoláše Alše' sr'' 5, Pralra 1952' Srov téŽ K' B. Mádl. Jirásek a vltr,arné uniění,
itt Alois Jirásek' sborník studií a vzponínek na počest jeln sedndesátych naťozenitl,
edd. M. H: isek '  K '  B.  Mádt '  Praha l92l ,  s .372_380.

Srov. V. KÓrner: LékaÍ unírajícíllo času, Praha 1 984' s. 404-405 '

I. Čomejová: Tovanšsno Ježíšovo. Je:uité v Čechách' Praha l995' s. 232, obr'

I. Cornejová' J. Rak' V. Y|nas. í,e stínu nj,ch klídel... Habsburkové v česk!,ch dějinách,
Praha 1995. s.  148-149.
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o realistické zobraze\i bojiště' takŤka nikdy si neodpustí krvavé červánky,
zlověstné holé pah;i ly stromú a tragické siluety havranťr nad polem národní
hanby. Takto se zmocĎoval bělohorského nrotivu Mikoláš Aleš ve sv ch
několika olejích, zvláště ve stŤední části Májového triptychu a na stejně
subjektivně ZaměŤeném obraze Zasvit' ty mi slunko zlaté. Yyrazně se
umělcovo pojetí bělohorské tragédie odráži v malbě havrana, kten-Í je sice
karlštejrrsk!, ale nikoliv náhodou zavíta| k letohrádku Hvězda' Inspirace
Václavenr Benešem TŤebízsk1inr tu není patrrrá jen ZÍázvLL dila, ale i z ce]é
jeho atnosféry (obraz byl ostatrrě TŤebízskénru věnován a visel v jeho
klecanské kaplance)' Stačí vzpomenout na pasáŽ z povídky Ttyzna bělo.
horská,líčící plář druh1i den po bitvě: ,,Večerem rozplynuly se nraky, na
rozloučenou zasvitlo zakrvavěné Slunce na tu šírou, krví zkypŤelou bělo-
horskou pIáĎ' Jako rudá pochodní záÍ, když za n.oci kohos pochovávají,
zaleskly se zde posledníjeho paprsky a pak Zas spousty mračen' čerrrější.
hrozivější ještě' jako kdyby z ťitrob sanrého pekla vyvstávaly, zaI<1,|y
obzor na západě, kde poslední pruh červánek pohasnul...2a

Bíláhora však byla zobrazovánaizjirrého hlu. od 60. Iet l9. století se
v celé Evropě těšil mimoŤádné oblibě nralíŤsk;i žánr ye sťylu holandslo./clr
mistru 17. století. V jeho ránrci patŤily k rrejvyhledávanějším motivrinr
vojenské scény.25 V Čechách této poptávce vycháze|a vstŤíc Ťada malíŤťr
Rubenovy školy historické nralby, často itlspirovatrych umávarrymi fran-
couzskymi a belgickjnri mistty ,,holandskélro.. Žánru' Pro tyto nralíŤe ne-
bylo problénrem aktualizovat ustálenou konrpozici kostynrovanych mane-
kyn propújčením vnějškoqich atributťr nějaké v znanrné události z čes-
k}ch dějin. Scérry z bitvy na Bílé hoŤe a z tŤicetileté války vťrbec se logicky
těšily velké pozornosti. S oblibou se zobrazoval poslední kvas Friedricha
Falckého (F. Cernrák, K. Svoboda, K. JavŮrek, A' Klenrt).26 FrarrtiŠek Čer-
rnák, žák uznávaného belgického historického nralíŤe Gustava Wapperse,

R- Musil: FelixJenelein, katalog' Praha 1996,s'245, č' k. l20.

J. Pešina: Alšova nraliŤská tvorba' in Mikoláš AleŠ, ma]iÍsk norba' Dí|tl Mikoláše
Alše'  sv.  4 'Praha l954. s.  75.

Ur,nitÍ ',holandského.. Žánru se postupně vyvinuly ještě zvláštrrí tematické okuhy,
jah.i nti byly napŤ. interiérové scény ve stylu 17. století, nebo obrazy s nániěty kavalírú a
galanhrích konverzací. Srov' P. Hook, M' Poltinrore: Popular l9th Centuty Painting,
A Dictionary of European Genre Painters, Suftblk 1986, zvl. s. 142-170, 275-293,
V. Vlnas: Populiírní Žánr a jeho lidé, in UnĚní a e e1nosl v ]9. století, sborník
pŤíspěvk ze synrpozia poŤádaného 7 ' a 8. bÍezna |996, P|zeŤt l 998' s. 5_1 5.
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namaloval mimo jiné dojemné scény pŤed vězením českych pán i uvrritŤ
téhož ŽaláŤe, kde nebozí rebelové spatŤují z okénka duhu nad popra
vištěm'27 MalíŤ Karel Javrirek byl v souvislosti s Bílou horou doslova fasci-
novátr postavou rreblahého zimrrího WáIe' Zachytil ho nejerr pŤi posledrrí
hostině' a|e též u Strahovské brárry, v okamŽiltu, kdy se nramě a pozdě
vypravil do ztracené bitvy. Ideoqinr protějškem k tonruto dílu byl Javrir-
kŮv obraz Friedricha Falckého pŤijínrajícího české poselstvo, které mu
pÍíchází rrabídnout českou korunu'2s Tematicky spŤízněné obrazy, zaby-
vající se dramatickynri událostnri stavovskéIro povstáttí či tragédií rre-
katoIick1i ch exulantŮ, spadajíjiŽ většinou nrinto ránrec našeho pŤispěvku.29
Jejich v1iznam pro tvorbu českého historického povědonrí je klÍčov! a
dosud nedoceněn;/' MalíŤi zde rozehrá|i veŠkeré oblíbené urrělecké kon-
vence žánru' kte4i sice vnějškově čerpaIz velkélro dědictví nizozemskych
škol 17. století, jeho obsah však byl poplatn! sentimentu století devate-
náctého. Prukopnicklm dílem v tomto ohledu by|a znárná Protireíornlace
Jaroslava Cermáka, vystavená jiŽ roku 1854 v Bnrselu fiejí pozdější pre-
zefttale y Praze se stala událostí snad více politickou neŽli uměleckou).
Poprvé zde byla zachycena později mnohokrát zobrazovaná scéna pátrárrí
po nekatolick.j'ch krrihách v ,,chyži kacíŤského rolníka.. (Tyrš) MalíŤ sou-
časně zdťrraznil perspektivu brzkého zániku víry otcťr: nejrrrenší děti uŽ
jsou nahlodányjedenr katolictví, vděčně líbají ruku s rŮžencenr a chlubí se
rodič m svatymi obrázky. Za pozornost stojí ,'obraz nepiítele.' v Čer-
mákově podání: jako lykonavatelé duchovního násilí zde nevystupují tra-
diční jezuité, nybrž dominikárri. Jde zjevně o litbu historickému po-
vědonrí belgického publika. Postavajezuity se v Bruselu pojila s podstatně
jin mi' pozitivnějšínrivyznamy, neŽli v Praze. Naproti tonru dominikáni

Z. Hojda'' PraŽská defenestrace V historické rnalbě 19. století (Na okraj jedné repro-
dukce v ouběnické chatupě)' ln Pocta JoseÍu Petfť!|iovi. Sborník prací: českych dě1tn
k 60' naro:eninám prof. dr' Josefa Petráně, edd. Z' BeneŠ' E. Maur' J. Pánek' Práce
histor ického stavu ČAV' Ťada C - Miscel lanea'  sv.  4 '  Pra lra 1991'  s-  570 _ 571'  s .  574'
pozn.18-23.

Zlatá Praha 26' l909' s' 538'

Světo:or 33, 1899, s' 464; !. Stelrlíková' Javorovy lis|' ziyot a dílo ttulíÍe Karla
Jav rka, Benešov u Pralty l994' s' l l5_l 16'

Problerrratiku slrnruje Z' Hojda: PraŽská defenestrace r,historické rnalbě l9. století, in
Pocta Josefu Petráílovi. s. 567- 577.
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ztěIesĎovali pro Belgičany kÍutoSt a fanatisnrus Španělské inkvizice. Proti-
hráčem nositelŮ násilné rekatolizace je rodina' jejíŽ členové manifestují
rŮzné fomry vzdotu. Jinoch v pozadí kupŤíkladu ztělesriuje ',povahu slo-
vansky měkkou.., jeho bratr personifikuje v li k aktivrrímu odporu a
archeťypální postava otce tu vystupuje coby stráŽce kolektivní paměti
rodu. Miroslav Tyrš se dokonce domníval (vcelku nesnryslně), Že ztaněná
ruka jednoho z nrladíkú označuje ,'bojovrríka na velkén pohŤebišti štěstí
narodního a svobody české.., tj' na Bílé hoŤe.30

Vrchol unrěleckych, a|e téŽ konrerčních nroŽnostÍ ,,bělohorského..
Žárrru pŤedstavuje v našich podnrínkách dílo Václava BroŽíka, jehoŽtchát.t
Hans Sedlmayer patŤil ke kapitánŮm evropského obchodu s umětrím a
dokázal svého zetě bystŤe orientovatnažádanézboŽí.PÍimy l jev z bitvy u
BroŽíka sice netracházíme, nepočítáme-ii četné studie vojákú z tŤicetileté
války v Meissonierově stylu, k drisledkrinr rreblahé stavovské revolty se
však umělec vracel častěji. PŤipomínánre alespoř kresbu Pátrání po kni-
hách česlrych, na které je Černrákovo ténra pieneseno do měšťarrského
prostŤedí a pŤíznačně sentinrentalizovátto, pŤičenrŽ v loze nezvanyclr
hostli tu jiŽ zcela po česku vystupují rilisnÍ otcové Tovaryšstva JeŽíšova.]l
Další variantu na čermákovské téma pronásledované rrekatolické rodi'rry
(ako symbolu celého národa) pŤedstavr'rje scéna s česk1inri bratry v žaLáÍi.
Na dnešního pozorovatele tu trechtěnou konrikou prisobí pŤedevším kres-
bičky na zdech, jimiŽ si věznění evangelíci krátí čas a ulevují svému bolrr.3]
Jiná Brožíkova kresba zachycuje šerosvitnou galerii uťatych hlav pod
lešením staroněstsk m, nad ninriŽ nralebrrě truchlí česká Šlechtična ve
společnosti netečrrého ŽoldnéŤe a nezbytrr;ích dvou jezuitťr. Veškeré korr-
vence holandizujícího žánru jsou zdey.lrtuÓzní formou piedvedeny na neJ-
menší moáré ploše' Samo hororové téma sanroďejmě lychází ze s|avnéiro
obrazu Louise Gallaita Bruselská st elecka gilda nad mrvolami Egmonta
a Horna' PŤes tyto zjevné l".ip jčky byla dobová kritika Brožíkem nadŠetra.
Formální aspekty jí byly vícenéně lhostejrré, o to více však zdúrazriovala

M. Tyrš: Uvahy a pojednání o unění vytvarnént l.' Praha 190l, s. l0G108. obraz
publikoval naposledy V. Vlnas h Dějitl1,v obra:ech, s. 68, č. k. 53 (s r,1iběrem starší
literatury).

ZlaÍá Pr aha 3, 1 886' s. 5 57 ; Vac lav Br ož ík, re pr o dukc e j eh o 1lr ac i, Praha 1 903' nečísl.
tab.

Reprodukováno podnáz:,en Z prolireíorntace nancčíslované titulní slraně Zlaté Prah1,
2 8 .  l 9 l l .  č . 2 0 .
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namaloval mimo jiné dojenrrré scény pied vězením česk cli pánŮ i uvnitÍ
téhož ža|áÍe, kde nebozi rebelové spatŤují z okénka duhu nad popra
viŠtěm.27 MalíŤ Karel JavŮrek byl v souvislosti s Bílou horou doslova fasci-
nován postavou rreblahého zimního krá|e, Zachytil ho nejerr pŤi posledrrí
hostirrě, ale též u Strahovské brány' v okanrŽiku' kdy se nrarně a pozdě
vypravil do ztracené bitvy. Ideol"-im protějškem k tomuto dílu byi JavŮr-
kúv obraz Friedricha Falckélro pŤijímajícího české poselstvo, které nru
pŤichází nabídrrout českou korunu.2' Tenraticky spŤízněné obrazy, zaby-
vající se dramatick1imi událostni stavovskélro povstáttí či tragédií ne-
katolick!ch exulantŮ, spadají již většinou nrimo rámec našeho pŤíspěvku'29
Jejich v znan pro tvorbu českého historického povědonrí je klíčov! a
dosud nedoceněn!' MalíŤi zde rozekvá|i veškeré oblíbené unělecké kon-
vence Žánru, kter1i sice vnějškově čerpal z velkélro dědictví nizozemskych
Škol 17. století, jeho obsah však byl poplatn! sentimentu století devate-
náctého. Prrikoprriclo.im dílenr v tomto ohledu byla známá Protireíormace
Jaroslava Čermáka, vystavená jiŽ roku 1854 v Bruselu (|ejí pozdějšÍ pre-
Zentace v Praze se stala událostí snad vÍce politickou rrežli uměleckou).
Poprvé zdeby|a zachycena později mnohokrát zobrazovaná scéna pátrárrí
po rrekatolicklch knihách v ,,chyží kacíŤského rolníka.. (TyrŠ)' MalíŤ sou-
časně zd raanil perspektivu brzkého zárriku víry otcri: nejrrrerrší děti uŽ
jsou nahlodányjedem katolictví, vděčně líbají nrku s rŮŽetlcen a chlubí se
rodičŮm svatymi obrázky' Za pozorlosÍ stojí .,obraz ttepŤÍtele.' v Čer-
mákově podání: jako lrykorravatelé duchovního rrásilí zde nevystupujÍ tra-
diční jezuité, nybrž donrirrikárri. Jde zjevrrě o ulitbu historickému po-
vědonrí belgického publika. Postavajezuity se v Bruselu pojila s podstatně
jinymi, pozitivnějšími vyaranry, neŽli v Praze. Naproti tonru dominikárrr

Z. Hojda.. PraŽská defenestracc v historické nalbě l9' století (Na okraj jedné repro-
dukce v ouběnické chalupě)' in Pocta Joseíu Petrátiovi. Sbonlík prací : čes|q,ch dě1nt
k 60. naro:eninám prof' dr, Josefa Petráně, edd. Z' Beneš' E. Maur' J' Pánek, Práce
histor ickélro stavu ČAV, Íada C _ Miscel lanca'  sv '  4 '  Pra lra l99l  '  s '  570. 57l ,  s-  574,
pozn. l8-23.

Zlatá Praha 26, l909, s' 538.

Světo:or 33' l899' s. 464, J' Steh|iková' J,n,orovy ltst' Zivot a dilo nalí e Karla
Javúrka' BeneŠov u Prahy 1994, s' 1 15_l l6'

Problenratiku shrnuje Z. Hojda: PraŽská defettes1race v historic]ié ntalbč 19' století, in
Pocta Jose{u Petráílov)i. s. 567_ 577.
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ztělesriovali pro Belgičany krutost a fanatismus španělské inkvizice. Proti-
hráčem nositelŮ násilné rekatolizace je rodina, jejíŽ členové rnarrifestují
ruzné formy vzdoru. Jirroch v pozadí kupŤíkladu ztělesriuje ,'povahu slo-
vansky měkkou.., jeho bratr persorrif,rkuje vŮli k aktivnímr"r odporu a
archetypální postava otce tu vystupuje coby stráŽce kolektivrlí paměti
rodu. Miroslav Tyrš se dokonce domníval (vcelkLr rresnryslně), že zraněná
ruka jednoho z nrladíkri označuje ,,bojovníka na velkém pohiebišti štěstí
národrrího a svobody české.., tj. na Bílé hoŤe'30

Vrchol unrěleck1ich, ale téŽ konrerčních nroŽností,,bělohorského..
žárrru pŤedstavuje v našich podnrÍrkách dílo Václava Brožíka' jehožtchál
Hans Sedlmayer patŤil ke kapitánťrm evropského obchodu s uměním a
dokázal svého zetě bystŤe orientovatnažádalézbožlPÍimy vyjev z bitvy u
BroŽíka sice nenacházíme, nepočítánre-li četné studie voják z tŤicetileté
války v Meissonierově stylu, k dťrsledkŮm rreblalré stavovské revolty se
však umělec vracel častěji. PŤipomínánre alespoti kresbu Pátraní po kni-
hách česlrych. rra které je Cernrákovo téma pŤeneseno do rrrěŠťanského
prostŤedí a pŤíznačně sentimentalizovátlo, pŤičenrŽ v loze nezvarrych
hostri tu jiŽ zcela po česku vystupuj í lisní otcové Tovaryšstva JeŽíŠova.3r
Další variantu na čemrákovské ténra pronásledované nekatolické rodirry
(ako symbolu celého národa) pŤedstavtrje scétra s česk1fmi bratry v žaIáŤi.
Na dnešního pozorovatele tu nechtěnou komikou prisobí pŤedevŠÍnr kres-
bičky na zdech, jimiŽ si věznění evangelíci krátí čas a uler,ují svénu bolu.3r
Jirrá Brožíkova kresba zachycuje šerosvitnou galerii uťatych hlav pod
lešením staronrěstsk1im, nad ninriŽ nralebrrě truchlí česká šleclrtična ve
společnosti netečného ŽoldnéŤe a nezbytn)ich dvou jezuitri. Veškeré kon-
vence holandizujícího Žánru jsou zde v.lrtuÓzní formou pŤedvedeny na nej-
menší moŽné ploše. Samo hororové téma sanrozŤej mě lrychází ze slavného
obrazu Louise Gallaita Bruselská st elecká gilda nad mrtvolami Egttlonta
a Horna. PŤes tyto zjevné v'.yp jčky byla dobová kritika Brožíkenr nadŠena.
Fornrální aspekty jí byly vícenréně lhostejné, o to více však zdťrraztiovala

M' Tyrš: Uvahy a pojednáni o umění, vytvarnén l.' Praha 1901. s. l06'108. obraz
publikoval naposledy V' Vlnas in Dějiry,v obra:ech, s.68' č- k' 53 (s vlběrenr starši
literatury).

Z latáPraha3, l886,s '  557; Vác lavBrožík'reprodukcejehoprací,Praha l903'nečísl '
tab.
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Vi[ Vlnos, tomoŠ sakgrko

etické poselstvi jeho vizí bělohorské tragédie. Ve q'jevu Pátraní po kni-
hách česbj,ch spatŤoval napŤ. Miroslav Tyrš rrejen osud jednotlivé rodiny,
,,než zároveí celé Žalostné to položení, v němŽ rrárod česk;Í spojen1yrrr voj-
skrinr císaŤskÝm a L|gy katolické podlehnuv' neodolatelnou mocí okol-
ností byl se octnul...', Další BroŽíkově skice tra dané téma, Řádění cizích
vojevtidc po bině bělohorské, již irrterpreti vyt1ikali ideovou nejasnost a
určitou kompoziční nepŤesvědčivost. Skutečrrějde o tradiční vojensk! žánr
v holandském stylu, kterii je aktualizován teprve svym trázvem' v něnrž ke
všenru nestojí v popŤedí tragédie národa, ale nezastretrě eroticky nlotiv'ra

Takové moŽnosti nabízela široké veŤejnosti ikonografie bělohorského
nánrětu v době, kdy Adolf Kašpar pŤistoupil k ilustracím Wirrtrova románu
Mistt.Kantpazrrrs. Umělec zde vyŠelpŤedevšínr z druhého, epického proudu
zobrazeni dějinné tragédie, pŤičenrŽ naváza| nejetr na BroŽíka' Svobodu a
Javrirka, ale pŤínro na některá vytvarná díIa 1,7. století' Rozsáhl! cyklus
ilustrací pŤirozeně vyŽadoval jinyi pŤístup k ténratu neŽli solitérní kresby
pro ilustrované časopisy nebo pŤíleŽitostnor'r graÍiku. Bylo rrr.rtno vytvoŤit
vyrazně individualizované typy a rozellrát jedrrotlivé vystupy na pŤesně
charakterizovaném jevišti' Již František Táborsky pŤiponrněl, že zák|ad-
rrím ideovynr pramenenr byly pro Kašpara -ilustrace Adolfa Menzela ke
Kuglerov m Dějinám Friedricha Velikého.'. Toto dílo platilo v l9. stoleti
pŤímo za vzor ideální ilustrovarré historické knihy a vtisklo několika ge-
neracím čterráŤ dodnes Živou vizuální pŤedstavu o fridericiánské době.]6
Scény z bitvy bělohorské a rrásledného drancování Prahy opŤel Kašpar o
solidní znalost dobor,"./ch děl s vojenskou tenratikou, zejnéna o graťrky
Jacquese Callota a Hanse U|richa Francka' Žáuovou scéttku se skupitrou
vojákri táhnoucích dělo pŤevzal ilustrátor s drobnlmi variacenri z Me-
riarrovy rytiny podle pŤedlohy Karla Škréry. zachycující doblvárrí Prahy
švéds[./mi vojsky roku 1648. Literatura se zmiiiuje i o Kašparovlch
studiích podle panrátrtiku hrabat Žerotjnrj ze zánlku v Bltrdově.]7 Celkově

Cituje K' B' Mádl' tn tr,'áclav Brožík, reprodukce jeho prací, s' 3.

TanrtéŽ. s' III _ IV.

F' Táborsk : A. Kašpar' Praha 1935' s' 67_72.

V české unrěleckohlstorické literatuic zhodnotil McnzelŮv v)iznatrr pro er'ropskou
hislorickou ilustraci zejnréna A. Matějček: ]Iustrace, Pralra l93l' s' 212-244.

J' V' Scheybal: AdolJ Kašpar, život a dilo' Praha l957, s' 83'
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vŠak není tŤeba Kašparovu závislost rra lristorickyich pŤedlohách piece-
řovat. Celou v razovou škálu, cel;i repeftoár sv1ich hrdinťr, kteŤí pŤes
všecluo zristávají jeho krojovarrynri současníky, to vše nalezl kreslíŤ v jiŽ
hotové vytvarné pŤedstavě o něšťanskénr prostŤedí l 7' století, jak ji dlouho
pŤed rrapsárrím Mistra Kantpana vytvor'ili mistt'i lrolarrdizujícílro Žánru.
V tomto vědonénr odvolárrí se tra tradice salorurí nralby 19. století nrrižente
spatŤovat pŤíčinu velké popularity Kašparov)ich kreseb. Ilustrátorovu ilttzi
ostatně vzal za svou i autor Kanpana, kdyŽ 2I.ledna l908 rrapsal KaŠ-
parovi t.tznale: ',Stakra! To jsou pěkné obrázky! Gratuluju Vánr, ale taky
sobě, Že jsem Vás získal. Terr Útvodní obraz je jako vážttá ouveftura
k váŽrénu dranratu' a pak ty Živé taškai.ice! Na malérrt kouskr'r papíru tolik
postav žívych| Mánr radost z Vás!..]8

Adolf Kašpar se ve své ilustrační tvorbě k běIohorskénrtr notivu ještě
jednou vrátil. Nešlo však jiŽ o práci Witrtrovu, n1ibrŽ o Jiráskovo Temno'
Mezi oběnra cykly kreseb leŽí tŤirráct let, bělrenr nichŽ unrělec nepoclrybně
vyzrá|. Z doprovodtt k Temnu pronrlottvá dťrvěrrrějŠí znalost barokníclr
grafick ch pŤedloh spolu s nristrtrou sclroptlostí individualizace literánríclr
hrdin . Není nálrodné, Že ještě Stelilého filrrrové zpracovárlí Jiráskova
ronráuu se odvolává tra Kašparovy ilustrace nejetr v celkové konrpozici
scén, ale dokonce i v detailech oblečení a fyziognonrie postav. Tragédie bě-
Iohorská pŤedstavrrje tnonr.tmetrtální prolog ke Kašparově vizr'rální irrter.
pretaci Tentna, je rreblalr nr počátkenr a osudovot't pi.íčinou všech běd.
KreslíŤ tu pŤímo naváza|na historicky děj v místeclr, kde se uzavŤel osud
Mistra Kampana. Terrtokrát to však uŽ trení epicky Žáru.ové vyprávění o
bitvě a jejích dŮsledcích, ale sugestivní evokace vrritŤtrílro smyslu osudové
poráŽky'jak ho irrterpretoval bělohorsky nrytus. Veškeré atributy konven-
črrího alegorického aparáttr tujsou shronráŽděny lra nralé ploše, k postavě
jezuity KorriáŠe a k siluetě letolrrádku Hvězdy, k lrranici a katafalku tu
travíc tlově pŤibyly odmaky r'tnrlčené Jedrroty bratrské. Figuru spícího lvt.,
symbolu staré české slávy, pŤevzal l(ašpar dokonce z titulního listu Macli.
kor"./ch litografick;ich Dějin Čechťt..'Ma]ír ale poprvé rraznačil (v motivr'r

TamtéŽ' s' 84, pŤíl. XX za s. l44.

F ' T ábo r sk  , :  A .Kašpa r ,  s ' 78 ; J .V .Scheyba l '  Ado l fKašpa r 'ž i vo tadí l o '  s . 1 l 5_ l 18 '
Zer'rubnč pojednává o historick1iclr reáliíclr r'KaŠparov)ich rlustracíclr Tenma J'KyěÍ:
Dílo Aloise Jiráskav české tlush.aci, Praha l953' s.72-75' Sror'. dále V. NovotIt)i: tsílá
hora a rloba pobělohorská v díle Jiráskor'ě' in ,!lois Jirásek, sborník studi! a v:pon lek,
s '  l34. l58; F.  K le inschnitzot,á:  Prat-treny Tenntu.tarntéž. s '  159- l71.
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etické poselstvíjeho vizí bělohorské tragédie. Ve vljevu Pátrani po kni-
hách česlrych spatŤoval napŤ' Miroslav Tyrš nejen osud jednotlivé rodiny,
,,neŽ zárovei celé žalostné to položení, v němž národ česk! spojenlnr voj-
sk m císaŤskym a Ligy katolické podlehnuv' neodolatelnou mocí okol-
ností byl se octnul...33 Další BroŽíkově skice na dané téma, Řadění Cizích
vojev dc po bině bělohorské, již interpreti vy|.fkali ideovou nejasnost a
určitou kompoziční nepŤesvědčivost. Skutečrrějde o tradiční vojensk Žánr
v holandském Stylu, kten-/ je aktualizován teprve svynr názvem, v něrrrŽ ke
všentu nestojí v popiedí tragédie trároda. ale nezastietrě eroticky ntotiv.3a

Takové moŽnosti nabizeIa široké veŤejnosti ikonografie bělohorského
námětu v době, kdy Adolf Kašpar pŤistoupil k ilustracím Wintrova románu
Mistr Kalnparas. Umělec zde vyŠel pŤedevším z druhého, epického proudu
zobrazení dějinné tragédie, pŤičenrŽ nayázal nejen na Brožíka, Svobodu a
Jav rka, ale pŤímo na některá vytvanrá díla 17. století. Rozsáhly cyklus
ilustrací pŤirozeně vyžadoval jitty pŤístup k ténatu neŽli solitérrrí kresby
pro ilustrované časopisy rrebo pŤíleŽitostnou grafiku. Bylo nutno vytvoŤit
vyrazně individualizované typy a rozebtát jedrrotlivé v1istupy na pŤesně
clrarakterizovaném jevišti' JiŽ František Táborsh.i pŤiponrněl, Že zák|ad-
ním ideovym pramenem byly pro Kašpara ilustrace Adolfa Menzela ke
Kuglerovym Dějinám Friedricha Velikého.,, Toto dílo platilo v 19. století
pŤínro za vzor ideálrrí ilustrované historické knihy a vtisklo rrěkolika ge-
neracím čtenáŤri dodnes Živou vizuální pŤedstavu o fridericiánské době.36
Scérry z bitvy bělohorské a následného drancování Prahy opŤel Kašpar o
solidní znalost dobovlch děl s vojenskou tematikou, zejména o graťrky
Jacquese Callota a Hanse Ulricha Francka. Zánrovou scénku se skupinou
voják táhnoucích dělo pŤevzal ilustrátor s drobn rni variacemi z Me-
rianovy rytiny podle pŤedlohy Karla Škréty. zachycujÍci dob várrí Prahy
švédsk1imi vojsky roku 1648. Literatura se zmiriuje i o KaŠparov..ich
studiích podle památrríku hrabat Žerotírrťr ze zántku v Bludově.37 Celkově

Cituje K' B' Mádl' in L,dclav Brožík, reprodukce jeho prací, s' 3.

TarntéŽ, s. llI * lV.

F' Táborsky: A. KaŠpar, Praha l935' s.6,7_,72'

V české urněleckohistorické literatuŤe zhodnotil MenzelŮv r,)iznarlr pro er'ropskou
historickou ilustraci zejrrténa A. Matějček: Ilustrace, Praha l93l, s'242_244.
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však není tŤeba KaŠparovu závislost rra lristorick ch pŤedlohách pŤece-
řovat. Celou vyrazovou škálu, cely repertoár sv1ich hrdinú, kteií pŤes
všecluro zristávajíjeho krojovanynri součastríky, to vše nalezl kreslíŤ vjiŽ
hotové vytvarné pŤedstavě o měšťanskérrr prosfiedí 17. století, jakji dlouho
pŤed napsárrínt Mistra Kantpana vytvot'ili rnistŤi holarrdizujícího ŽárrrLr'
V tomto vědonrénr odvolání se na tradice salonní nralby 1 9. století nrťtžente
spatŤovat piíčinu velké popularity Kašparov1iclr kreseb. IIustrátorovu ilttzi
ostatně vza] za svou i autor Kampana,kdyŽ21.ledna l908 napsal KaŠ-
parovi uznale: ,,Stakra! To jsou pěkné obrázky! Gratuluju Vánr, ale taky
sobě, že jserrr Vás získal. Ten uvodní obraz je jako váŽná ouver1ura
k váŽnému dranratu, a pak ty Živé taškaŤice! Na malénr kousktt papíru tolik
postav žiqÍch| Mánr radost z Vás!..38

Adolf Kašpar se ve své ilustrační tvorbě k bělohorskému notivu ještě
jednou vrátil' Nešlo však jiŽ o práci Wirrtrovu, rrybrŽ o Jiráskovo Temno'
Mezi oběma cykly kreseb leŽí tŤirráct let, běhent tticlrŽ unrělec nepochybtrě
q,ztáI. Z doprovodu k Temnu prorrrlor.rvá dťrvěrrrějŠí znalost barolirríclr
grafick1/ch pŤedlolr spolu s nristrnou schoprrostí individualizace literárníclr
hrdinti. Nerrí ná]rodrré, Že jeŠtě Steklého filnrové zpracovárrí JÍáskova
románu se odvolává lra Kašparovy ilustrace trejetl v celkové konpozici
scén, ale dokonce i v detailech oblečení a |'ziognonrie postav. Tragédie bě-
lohorská pÍedstavuje nonumentální prolog ke KaŠparově vizuální inter.
pretaci Tenlna, je neblah;ím počátkenr a osudovou pŤíčirrou všech běd.
KreslíŤ tu pŤínro naváza| na historicky děj v místech, kde se uzavŤe] osud
Mistra Kampana. Tentokrát to však uŽ není epicky Žánrové vyprávěnÍ o
bitvě a jejíclr dťrsledcích, ale sugestivní evokace vnitiního smyslu osudové
poráŽkry, jak ho intetpretoval bělohorsk1i nr]itus. Veškeré atributy kotlven-
čního alegorickélro aparátu tu jsou slrronráŽděrry tra nalé ploše' k postavě
jezuity KoniáŠe a k siluetě letohrádku Hvězdy. k lrrarrici a katafalku tu
navíc nově pŤibyly odmaky umlčené Jednoty bratrské. Figuru spícího lva'
symbolu staré české slávy, pŤevzal Kašpar dokonce Z titulního listu Maclr-
koq.Ích litografick;1ich Dějin Čechti'.'Malír ale poprvé naznačil (v nrotivu

TanrtéŽ' s. 84, pŤil. XX za s' I44.

F' Táborsky: A. KaŠpar' s' 78; J. V. Scheybal: ÁdoIJ Kašpar' život a dílo, s. 1 l 5*l 1 8.
Zevrubně pojednává o historickjch reáliíclr r' Kašparov1!'ctr ilustracích Tenna J. KvěÍ:
Dílo Aloise Jiráskav české ilustraci, Praha I953' s'72-]5. Srov. dále V. Nor'otrr;i: Bílá
hora a doba pobělohorská r, díle Jiráskor'ě' in ÁIois Jirásek' sborník studií a v:ponínek,
s.  134- l58; F.  K le insc lrn i tzová: Prantenv Tenna.Ía| ' !7!éŽ. s.  l59-171.
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tr'í obilrrych klasťr, prorťrstajících leblrou r'anitas) i konečtrorl perspektivu

,,odčirrění.. Bílé hory, coŽ logicky vypl1/vá z data vznilrr"r iltrstrací po roce

l918. Ténra osttdové bitvy, o níŽ r-rŽ opět nebylo zcela jastré, zda byla rraší
poráŽkou nebo vitězstvím' vstoupilo s Kašparovyn (spíše neŽ s Jirás-

koqínr) Tentletn do rrové etapy svélro drulrélro Života'uu

40 V dobč' která uplynula t-tlezi napsátlítrr tohoto tcxttl aJeho \'-vtištěnínt. vyšl1'ně}itcre
ilalŠí stuclrc' l,čtrovanÓ 1ÓniatLr bčlohorskÓIlo r.rlj.tu a-jcho r,ytvarrrcho zpodobcrri. Z nlch

r.yjírrlárrre zejtrtÓna: Z. Llojda'' NáboŽcnská perzc|iuce po Bílc hoŤe Jal(o součáSt čes.

kého nr-vtu. PŤíspčvc|t k poznání r,ytr'arrr-v.clr a literárrrích zdrojil hrstorického r.ědolllí r'

19- s1o1ctí' ltl, F-acÍa probatlt hotnines. Sbornik pÍíspěl''liu lt !il,ohintt]ubileu prof' dr'

7-de k|, }1lediková. edcl' l' Hlar'áčck' J. Hrdlnaza s1lolupráce J' Kahucly at'' Dolcžalor,é'

Pralra 1998. s.  l8 l -203; V. Vlnas, L.  Ikt , jda. lscbcchien . ,G( innt e lncn jec len dte

Wahrlreit, in illthen der Natronen. Ein ettoptiisches Ptrrtoťttnru, ed M F lackc. Berlin

1998. s.  502-527 .  zde zv|.  520-525

MtkoláŠ Aleš.
Alegor ie Pra lry po bi t\ .ě na Bílé hoie '  krcsba

AlÍicd Rethcl,
Z cyklu 

'l'ancc 
snlrti, dicYor),t. 1E.{9
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