Tisková zpráva

Dvě duhy nad popravištěm / 400 let od exekuce na Staroměstském náměstí

V listopadu loňského roku uplynulo 400 let od bitvy na Bílé hoře a letos 21. 6. tomu bude 400 let od
popravy 27 českých pánů na Staroměstském náměstí. Muzeum města Prahy si toto významné výročí
připomnělo již koncem roku 2020 vydáním publikace Dvě duhy nad popravištěm / osudy rodiny
Kutnaurových v neklidné době bělohorské, jejímiž autorkami jsou Zuzana Vojtíšková a Olga Fejtová.
Pasáže z knihy si bude nyní možné poslechnout od 20. do 24. června v Českém rozhlase Plus v
programové řadě Radiokniha každý den od 23.00 hod. do půlnoci. Ukázky načetl Martin Preiss, režii měl
Lukáš Pavlica. Ke stejnému datu, tj. 20. 6. 2021, zároveň Muzeum města Prahy spustí nové speciální
webové stránky věnované bělohorským událostem – www.staromestska-poprava.cz.

Dvě duhy nad popravištěm / osudy rodiny Kutnaurových v neklidné době bělohorské
Osudy rodiny Kutnaurových, v osobách Jana Kutnaura a Šimona Sušického ze Sonnenštejna, dvou měšťanů
popravených při staroměstské exekuci 21. 6. 1621, jsou především obrazem nelehkého osobního rozhodování
v nepřehledné a politicky složité době, která kladla vysoké nároky na osobní zodpovědnost. Důležitou roli hrála
náboženská víra. Bytostné přesvědčení v rámci konkrétního vyznání, často citelně ovlivňovalo životy lidí. Příběhy
zachycené v publikaci nabízejí příležitost k zamyšlení o síle věrnosti k odkazu předků. Vyprávění, které přibližuje
osudy konkrétních lidí, je symbolickým zobrazením toho, co prožívaly desítky dalších, může být inspirativní i pro
naši dobu. Kniha zpracovává nejen obecně známá fakta. Vychází také z listin a obrazových dokladů, které v
archivech objevila a dohledala historička a archivářka Olga Fejtová. Na základě těchto dokumentů začala skládat
konkrétní osudy a vyprávěla je dramaturgyni Zuzaně Vojtíškové. Ta využila svou zkušenost s výstavbou
dramatických struktur, nechávala fakta ve své fantazii ožívat a začala psát příběh plný nečekaných souvislostí.
Postupně se v něm objevovaly otázky spojené nejen s historií, ale také ty, které přesahují konkrétní dobu. Do
třetice se k autorkám přidal grafik Jáchym Šerých, který zacílením na určité detaily vypráví obrazem. Kniha tedy
vznikla ve vzájemném dialogu odborného a laického pohledu, aby mohla přiblížit osudy rodiny Kutnaurových v
neklidné době bělohorské širokému spektru čtenářů.

Všechny díly ukázek z knihy čtených na ČRo Plus budou po odvysílání k poslechu také na webu:
https://plus.rozhlas.cz/radiokniha-6483132 a v aplikaci mujRozhlas: https://www.mujrozhlas.cz/.
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