
tií obilrryclr klasťr, prorťrstajÍcích leb]rou r'anitas) i kclnečnor.r perspektivu

,,odčirrěrrÍ.. Bílé lrory, coŽ logicky vypl1fvá z data vzniku iltrstrací po roce

l918. Ténra osttdové bitvy, o níŽ uŽ opět nebylo zcela jastlé, zda byla rraší
poráŽkou nebo vitězstvím, vstottpilo s Kašparovyn (spíše neŽ s Jirás-

kov1Ínr) Temnenl do rrové etapy svého drulrélro Života'uu

40 V dobč. která uplynula lnez i  napsánÍrr tohoto 1cxtu ajeho r ,1t ištěnínt.  r ,yšl1 'někcre
rlalší stuclic. r'čtrovanÓ tÓtrratu bč1ilhorskÓho rrtytu a-jcho rytvarrrrlho zpodobcrri. Z nrch

r.1jírrlárrre zejtrlcna: Z. Llojda'' NáboŽcnskii perzckuce po Bílc hoÍe jal<o součást čes.

kého rn1itu' Piíspčvc)i k poznání r,j.tl,arrr-v.clr a literárních zdrojri hlstorického r,ědolli r,

19' s1olctí' t'll, F.acta probtltlt holines' Sborník pÍíspěl,'|iii k !it,ohitlltt1ubileu prof. dr'

7.c le fu,Hledi 'ková.edd. l 'H laváček'J .Hrdlnazaspolupráce.I 'Kahudyat ' 'Dolcžalové'
Praha 1998, s.  181-203. V. Vlnas, 

'L .  
I lo, jda. lschcchien . ,G(jnrrt  e incn jeden c l te

\\rahrheít, lt:'t ll1,then tler Natiotten' Eítl ettroptiisthes Ptt|loral]]Lt, ed' M' Flackc' Berlin

1998. s 502-527 . z"de zt'I 520-525

Mtkoláš AIeš.
Alegor ie Prahy po bi tvě na Bílé hoŤe' kresba

Allicd Rethcl,
Z c-vklu ' l 'ancc smrt i .  d icYoryt.  1E.19
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Dorninik á Jesu Maria s vj1evem
bitvy na Bilé hoŤe, soudobá nědirytina

Jan Jakub z Anhaltu s vylevem bttvy
na Bílé hclie' nrědirytina ze 40' let 17' století

Miko1áš Aleš'
Na Bílé lroŤe' kresba' 1907

Václav BroŽík
Pátrání po knihách ěesklch, kesba' 1880

Mikoláš Aleš'
Na Bi lé hoŤe. kresba z roku 1848'  1905

Karel Svoboda,
Po bitvě na Bilé hoŤe' kresba' 1868



{n ' "$"''u'i
É * T

Dorlinik á Jesu Marta s vj1evetn
bitvy na Bílé hoŤe' soudobá rrrědirytina

,Tan Jakub z Anhaltu s vljevem bitvy
na Bílé hclie, mědirytina ze 40. let l7. století

Mikoláš Aleš,
Na Bílé hoťe. kresba' 1907 Pátrání po knilrách česlqfch, kesba' 1880

Mikoláš Aleš'
Na Bílé hoie '  kresba z roku 1848'  l905

Karel Svoboda,
Po bitvě na Bílé hoťe, kesba' l868

Václav BroŽík'

*-Z-:-:--.:"-n



Felix Jenewein,
Po bitvě na Bí1é hoŤe (Bílá ltora), kolorovaná kesba, 1902

Karel Javrirek,

Zlmní |cáL Fridrich Falckj' za bitvy na Bílé hoŤe' olej' 1872

Václav BroŽík,
Pod lešením staroměstskÝm, kresba, kolern roku 1880

Mikolaš Aleš,
Karlštejnsk!' havran' olej' l 882



Po bitvě na Bí1é hoŤe (Bílá hora)' kolorovaná kesba, 1902
Felix Jenewein,

MikoláŠ Aleš'
Karlštejnsk;i hal'ran, olej' l882

Karel Jav rek

Ztmni krá| Fridrich Falck! za bitvy na Bílé hoŤe' olej' 1 872

Václav Brožík,

Pod lešením staroměstsk m. kesba' kolem roku l880.



Adolf Kašpar,
Ilustrace k ronránu Zikmunda

Wintra Mistr Kampanus
(Kampanus a Descartes

pŤihlížejí Ťádění ligistické
soklatesky v Praze),

k r e sba .1908 .

Václav BroŽík,

Z protireforrrrace, kresba' 80' léta 19' století

Václav BroŽík,

Řádění cizích vojev dcti po bitvě na Bílé hoie' kresba, kolenr roku ] 880

Adolf Kašpar'
Ilustrace k románu Zikrnunda

Wintra Mistr Karnpanus
(Kampanus na věŽí t!'nského
kostela pŤi staroměstskych
popravách)' kesba, l908'



Adolf Kďpar,
Ilustrace k ronránu Zikmunda

Wintra Mistr Kampanus
(Kampanus a Descartes

pŤihlíŽejí Ťádění ligistické
soldatesky v Praze),

k r e sba .1908 .

Václav BroŽík,

Z protireforInace, kresba' 80' léta 19. století

Václav BroŽík,

Řádění cizích vojev dc po bitvě na Bílé hoie' kresba' kolem roku l 880

Adolf Kašpar,
Ilustrace k románu Zikmunda

Wintra Mistr Karnpanus
(Kampanus na věŽí t!'nského
kostela pii staroměstskych
popravách)' kesba, 1908'



ivcrn k l imaš

LUINTROVSHC FII.MY
OTRI{RRR VRVRY

V HINCMRTOGRRFICHYCH
HONTOTCCH

Matheus Merian st' podle Karla Škéty'

Doblvaní Prahy Švédy roku 1648' mědirytina. Theatrutn Europaeutn, Frankfurt n' M'' l663
Skutečnost, Že podle proz Ziknurrda Wintra vznikly v těsnénr soused.

ství hned dva vypravné historické filnry - Rozina sebt.anec (1945) a Ne-
zbedrrj, bakalá (|946) - je vlastně kuriozní' Na r'isvitu zestátnětré kitrenra-
tografie jako by rráhle bylo ,,pŤewintrováno... (V roce |945 vykáza|a státní
v roba dva hrané |rlmy, o rok později jedenáct.) Cesk)i historickry filrn
vstoupil tedy do pronrěněného poválečrrého světa a do období zcela nově
organizované kinematografie pod vlajkou Ziknrunda Wirrtra a nrŮŽeme se
ptát, co tento dramaturgick;.í krok znanrenal, jaké r,yslal sigrrály a zda ta
pŮdě svého žánru ztcadltl nějalrou novot't orientaci, či se naopak progra-
mově hlásil k trendťrm minulym.'

Wirrter totiŽ čekal na zájent filmaŤŮ ponrěnrě velmi dlouho. Jeho jméno
se sice tu a tam mihlo ve fi lnrové publicistice jiŽ po roce 19l8, ale jen
v rámci zce|a nezávazné rozpravy o ťrkolech českého filnru a vhodn;Ích
námětoq.ich okruzích. PŤiponreřne z těchto časri kouzelny vyrok rracio-
nálně a kinenratograťtcky horlivé režisérky They Čer-verrkové (autorky
první filmové adaptace Babičky zroku |922). Ta v roce l920 navrhovala:
,,Naše vláda mohla by dáti zhotoviti trebo subvencovati filnr, v němž by
světu pŤedvedla naši historii i náš ťrpadek po Bílé hoŤe. Takov1i světově
zfilmovan1i Mistr Kampalras pověděl by celému světu o nás více neŽ tisíce

I Základni sturlii k térnatu ,'Winter a fillrl.. napsala V. BroŽoi.á' k1erá také pror'edla
srovnání obou piedloh s jejich filmov;i'trri r,erzettri- M j pÍíspěvek se proto vlastnírrru
adaptačním procesu r,yhlbá a zaměŤuje se více na filmově kontextové, pŤípadně ryze
filmové aspekty télnatu. Srov' V. BroŽor'á: Zikrnund Winter, velkofilm a lristorick
ťirn.  I luminace 3. 1991. č. l .  s .  91_116'

Adolf Kašpar'
Frontispis k románu Aloise Jiráska Tenrno,

kesba, 1921.

Adolf Kašpar,
Titulní list k románu Aloise Jiráska Temno

kesba, 1921.
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