Boj studentů se Švédy na Karlově mostě v roce 1648
Klub českých turistů, založený roku 1888 Vojtou Náprstkem, zadal bratrům
Adolfu a Karlu Liebscherovým v lednu 1891 smlouvu na dioramatický obraz Boj
studentů se Švédy na Karlově mostě v roce 1648. Součástí smlouvy bylo přesné určení
námětu i rozměrů obrazu (8 x 10 m), termín odevzdání byl stanoven na osm týdnů od
započetí práce tedy od dokončení místnosti pro diorama určené. Honorář měl činit
5000 zl. Pavilon Klubu českých turistů byl součástí Jubilejní výstavy v Praze konané
v roce 1891 na pražském výstavišti.
Tento pavilon ve tvaru zaniklé gotické brány Špička na Vyšehradě byl postaven
podle plánů Quida Bělského. Bratři Liebscherové však (podle svých slov) k němu
dodali nákresy konstrukční části budovy vyhrazené pro dioramatický obraz
i nákresy fasády a rovněž dohlíželi na provádění stavby. Skici k obrazu byly hotovy
koncem března: Karel vytvářel pozadí s panoramatem Hradčan, Adolf figurální část
výjevu; za pomocníka při provádění malby si vzali malíře Vojtěcha Bartoňka.
Dokončené dílo umělci předali ještě před uplynutím osmitýdenní lhůty, takže pavilon
byl otevřen 28. května 1891. Diorama se stalo senzací výstavy. Zisku z vybraného
vstupného bylo využito k přenesení pavilonu roku 1892 k novostavbě petřínské
rozhledny, kde se nachází dodnes.

Malíři při tvorbě obrazu

O dnes těžko představitelném šoku a nadšení, jaké obraz u návštěvníků
vyvolával, hovoří ve Světozoru člen Klubu českých turistů Vilém Kurz. Diváci nebyli
s to rozeznat, kde obraz končí a kde přechází v reálné předměty, domnívali se, že kouř
či nebe nad Hradčany jsou skutečné. Někteří byli dokonce přesvědčeni, že se jedná
o zrcadlový trik a malované jsou jen postavy v popředí.
Je zřejmé, že obraz byl pojímán více jako zajímavá atrakce než umělecké dílo
a pokud o něm někdo referoval, bylo to právě z tohoto hlediska. Přitom práce Adolfa
Liebschera – tedy samotná bojová scéna – není jen figurální stafáží Karlovy veduty,
jakkoliv při velkém měřítku tak někdy mohla působit; je naopak plnohodnotným
historickým obrazem, nepostrádajícím dynamickou kompozici i dějový obsah.
Střed výjevu tvoří postava jezuity Jiřího Plachého, který jako profesor teologické
fakulty vedl bojující studenty. Jeho energické gesto jako by uvádělo v pohyb skupinu
vojáků, která jej obklopuje. Druhým výrazným bodem kompozice je hlava Krista,
ležící mezi mrtvými těly. Ta svede divákův pohled ke znesvěcenému Krucifixu,
tyčícímu se na pozadí Svatovítské katedrály. Toto spojení náboženského symbolu se
symbolem vlasteneckým, protože tak byla katedrála jakožto centrum sídla českých
králů chápána především, stupňovalo vlastenecky emotivní vyznění scény. Její důraz
na katolicismus přitom jistě vyhovoval i oficiálním kruhům. Je to asi jediný případ,
kdy „Žižkův národ“ mohl vnímat jindy démonizovanou figuru jezuity jako kladného
hrdinu.

Pavilon Klubu českých turistů z r. 1891

Naturalistické pojetí, které by přispělo ke zvýšení iluzivního účinku výjevu (a se
kterým se setkáme o sedm let později u Maroldovy Bitvy u Lipan), je Liebscherovi cizí.
Oproti prosvětlenému Karlovu architektonickému pozadí tedy vytváří poněkud
tmavší popředí, v němž převládají hnědé tóny. Onen obdivovaný oblak kouře na konci
mostu tak slouží spíše jako nouzový přechod mezi oběma částmi.
Po přenesení pavilónu na Petřín bylo v pravé části místo původního panoramatu
s diapozitivy nainstalováno zrcadlové bludiště, které vede k dioramatickému obrazu.
Inspirací bylo patrně zrcadlové bludiště v Prátru ve Vídni. Druhá místnost byla
v r. 1911 vybavena různě vypouklými a vydutými zrcadly (síň smíchu). Bludiště má
31 obyčejných a 14 zkreslujících zrcadel.
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Adolf Liebscher se narodil 11. března 1857. V letech 1875–1878
navštěvoval tříletý kurs pro učitele kreslení od ruky na Uměleckoprůmyslové škole ve Vídni. Po absolvování kursu a státní zkoušce vstoupil
do ateliéru Ermenegilda Antonia Donadiniho, kde půl roku připravoval své
návrhy do soutěže na výzdobu pražského Národního divadla. Roku 1879
získal v této soutěži čestnou odměnu a byl pověřen provést některé ze
soutěžních návrhů ve spojovací chodbě divadla. Vytvořil zde osm
lunetových alegorií dramatických umění.
V následujících letech se stal jedním z nejpopulárnějších dekorativních malířů – roku 1891 dosáhl třetí ceny v soutěži na výzdobu dvorany
Rudolfina, v roce 1892 navrhl a provedl oponu Zemského divadla v Lublani
a o dva roky později vytvořil malbu na stropě Národního domu na
Vinohradech, představující Apoteózu císaře Karla IV. Zakázky na dekorativní malby přicházely také z jiných českých měst – pracoval na nástropních
alegoriích ve Spolkovém domě ve Vyškově (1886), vyzdobil budovu městské
záložny v Písku (1890) a pro radnici v Kladně vytvořil nástěnný triptych
nazvaný Uhlí a železo (1898).
Adolf Liebscher byl také známý jako autor velkých historických
pláten. Prvním z nich byl Žižka před Kutnou horou, vytvořený v letech
1888–1889. Roku 1891 obdržel od Klubu českých turistů zakázku na
dioramatický obraz pro pavilon klubu na Všeobecné zemské výstavě. Spolu
s bratrem Karlem a Vojtěchem Bartoňkem v něm znázornil boj českých
studentů se švédskými vojáky na Karlově mostě roku 1648. Své vlastenecké
cítění vyjádřil také v cyklu 21 temperových obrazů, nazvaném České elegie,
jejž poprvé vystavil roku 1903. Cyklus zobrazuje většinou tragické události
české historie s centrálním obrazem Patria dolorosa, jenž představuje
ikonický portrét Vlasti, korunované trním.
Další oblastí, v níž byl Adolf Liebscher úspěšný, byla náboženská
malba, zahrnující také dekorace interiérů několika kostelů a kaplí. Roku
1896 získal první cenu v soutěži na vitrajová okna kostela sv. Ludmily na
Vinohradech. Na počátku 20. století vyzdobil kapli Zemské porodnice na
Novém Městě v Praze a v letech 1909–1911 pracoval na jedné z největších
zakázek, výzdobě barokního kostela Nanebevzetí P. Marie ve Zlonicích
u Slaného náboženskými scénami v neobarokním duchu. Z jeho oltářních
obrazů se největší popularity dostalo triptychu Valašská Madona,
namalovaném při příležitosti Národopisné výstavy českoslovanské roku
1895. V souvislosti s folkloristickým zaměřením výstavy zobrazil nejen
pastýře, ale i Madonu ve valašském lidovém kroji.
Adolf Liebscher byl také významným ilustrátorem. Počínaje 80. lety
19. století spolupracoval na výzdobě mnoha publikací – včetně velkých edic
Hrady a zámky Augusta Sedláčka či Čechy Jana Otty. Jeho dlouholeté
členství v Umělecké besedě mu přineslo příležitost podílet se na ilustracích
výročních prémií spolku, jakými byly např. Kytice Karla Jaromíra Erbena
(1890) nebo Ohlas písní českých Františka Ladislava Čelakovského (1896).
Roku 1895 také spolu s několika dalšími českými umělci přispěl do alba
Alegorie a emblémy vídeňského Martina Gerlacha dvěma alegorickými
kompozicemi.
Je zřejmé, že Adolf Liebscher byl činný ve všech oborech malířské
tvorby. Jako ceněný portrétista obdržel roku 1903 zakázku na podobiznu
císaře Františka Josefa I. Již od roku 1881 působil na České vysoké škole
technické, kde začínal jako pomocný učitel kreslení od ruky; roku 1895 byl
jmenován docentem a 1911 získal titul mimořádného profesora. Od 80. let
19. století se účastnil Výročních výstav Krasoumné jednoty; roku 1885 zde
představil své práce spolu s dílem svého bratra v první velké expozici. Další
větší výstavy za jeho života byly uspořádány v letech 1897, 1904 a 1919.
Adolf Liebscher zemřel 11. června 1919 na svém letním bytě v Potštejně nad
Orlicí.

Měl být pokračovatelem v inženýrské profesi svého otce, po studiích
nastoupil jako asistent na pražském stavebním úřadě. K rezignaci na
úřednický post jej donutila vážná nervová nemoc, kterou prý způsobilo
požití kávy uchovávané v cínové nádobě. Rekonvalescence zabrala několik
let, během nichž se jeho záliba v kreslení stala postupně jeho profesí. Na
konci 70. let se objevují jeho první práce na poli ilustrace – vedle kreseb pro
české ilustrované časopisy se podílí na ilustracích cestopisu Im fernen
Osten, který na základě cest hraběte Bely Széchenyiho do Indie, Japonska,
Číny, Tibetu a Barmy v letech 1877–1880 sepsal Gustav Kreiner (vyd.
Alfred Hölder ve Vídni 1881). Ilustruje také knihu Sedm let v jižní Africe
Emila Holuba a od roku 1880 začíná pracovat na obrazovém doprovodu díla
Hrady a zámky Augusta Sedláčka (nakl. František Šimáček); později se
stává spolu s bratrem Adolfem jedním z hlavních ilustrátorů Ottových
Čech.
I když je již zkušeným kreslířem, jakožto dosavadní autodidakt
odchází roku 1883 na vídeňskou Akademii, aby se zdokonalil v malířské
technice. Stává se žákem krajinářského atelieru Eduarda von Lichtenfels,
kde za nedlouho získává zlatou Fügerovu medaili. Na společné výstavě
s Adolfem roku 1885 se presentuje více než 120 díly, o dva roky později
pořádá již samostatnou výstavu v galerii Ruchu. Významný byl pro jeho
kariéru rok 1887. Kromě tříměsíční návštěvy Paříže, odkud si přivezl řadu
kreseb a skic, zakládá toho roku soukromou krajinářskou školu, mezi jejíž
žáky budou v následujících letech patřit např. Ludvík Kuba či Berta
Havlíčková-Liebscherová. Přátelství s Ludvíkem Kubou jej také přivedlo
v 90. letech na Balkánský poloostrov, kde vzniká mnoho kreseb a obrazů,
z nichž některé prezentoval v rámci samostatné výstavy roku 1896. Další
společná výstava s bratrem Adolfem se konala v Topičově salonu roku 1897.
Po desetiletí také bohatě přispíval do ilustrovaných časopisů, Světozoru,
Květů, Zlaté Prahy, kde publikoval nejen své krajinářské práce, ale
i cestopisné texty (např. Na pobřeží Istrie ve Světozoru roku 1888). V oboru
dekorativní malby se uplatnil spíše okrajově – roku 1879 spolupracoval
s Adolfem na jeho nerealizovaném návrhu opony Národního divadla. Opět
ve spolupráci s bratrem pak vzniklo diorama Boj studentů se Švédy pro
Jubilejní výstavu 1891, kde Karel vytvořil horní část scény s panoramatem
Pražského hradu. Ze soutěže na výzdobu Muzea hlavního města Prahy, jíž
se účastnili oba bratři, pak vyšel vítězně pouze Karel, který pak realizoval
čtyři lunety na scho-dišti muzea s pražskými vedutami.
Krajinářské dílo Karla Liebschera čítá na stovky prací. Po umělecké
stránce je charakterizuje klidný realismus a typická důkladnost zpracování, s níž se soustřeďuje především na zachycení drobného krajinného
výseku. Upřednostňuje menší formáty spíše intimního rázu. Jeho tvorba si
zachovává kontinuitu a výrazovou stálost a ačkoliv příliš nereaguje na
aktuální umělecké podněty, v rámci krajinářství konce 19. století se řadí ke
kvalitní produkci navazující na malířství předchozí generace. Tak to
vyjádřil i F. X. Harlas v umělcově nekrologu: „Nebylo-li K. Liebscherovi
dáno, aby maloval přírodu grandiosní, mohutnou, aby se kochal v náladách
ponurých, melancholických, aby viděl na podkladě nejvšednějších motivů
barevná divadla, atmosférické fenomény, měl za to smysl pro lahodnost
tvarovou i barevnou. Čechy znal skrz naskrz a stal se pravým českým
topografem, spolehlivým průvodcem po našem království.“
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