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„ředitel hudby“ a v roce 1785, tedy ve svých 29 letech, se stává 
ředitelem orchestru obou dvorních divadel a tedy v čele první operní 
scény mocnářství. V roce 1794 získává další prestižní společenské 
postavení – je jmenován tajemníkem Společnosti hudebních umělců 
(Tonkünstler-Sozietät). Pavel Vranický byl zednářem, a to docela vý-
znamným. Spolu s W. A. Mozartem byl členem jedné z předních 
vídeňských zednářských lóží „Zur gekrönten Hoffnung“ a k ideovým 
a etickým principům zednářství se hlásil také svojí tvorbou. 
 Pavel Vranický byl skladatelem velmi plodným, vyhledávaným  
a oblíbeným. Mezinárodního skladatelského věhlasu dosáhl zejména 
operou Oberon, král Elfů (1789) zpracovávající dobově oblíbenou 
zednářskou tematiku. Nezaslouženě stojí stranou jeho dílo symfonické 
čítající úctyhodných 51 symfonií. Z nich si společenskou pozornost 
zasloužila symfonie op. 31 nesoucí (v dobovém politickém kontex-
tu) jízlivý název Velká charakteristická symfonie na mír  
s francouzskou Republikou. Byla napsána v roce 1797 a hu-
debními prostředky připomíná nejen neúspěchy aliančních vojsk (Ra-
kousko, Prusko) ve válečné konfrontaci s vojskem revoluční Francie 
vedeným Napoleonem, ale také následně vynucené podepsání leo-
benského a campoformijského míru, který byl z rakouské strany uza-
vřen se skřípajícími zuby. Není proto divu, že vídeňské provedení sym-
fonie bylo císařským výnosem zakázáno. Připomínka revoluce (včetně 
potupné smrti Ludvíka XVI.), která otřásla sebevědomím všech evrop-
ských monarchů, byla nutně považována za politickou provokaci.
 Nicméně z hlediska hudebního tento opus rysy průkopnického 
díla s sebou nesporně nese. I přes svůj tradiční čtyřvětý formový roz-
vrh přináší některé inovace a neobvyklosti již romantického charak-
teru, např. zvukomalebnost. Není proto divu, že autor považoval za 
nutné upozornit na smysl obsahové náplně jednotlivých částí sklad-
by slovním výkladem, podobně jak to učinil Ludwig van Beethoven  
v případě Pastorální symfonie F dur – ovšem o 9 let později. Z formo-
vého hlediska stojí za pozornost nahrazení taneční menuetové věty 
netaneční částí budované na hudebním kontrastu dvou rozsáhlejších 
uzavřených celků (pochodů), jejichž hudební tok vyústí do zvukoma-
lebného vylíčení válečné vřavy. Neobvyklé je rovněž zařazení smuteč-
ního pochodu do 2. věty symfonie. V tom drží Pavel Vranický primát 
– tento žánr použil totiž o 7 let dříve než Ludwig van Beethoven  
v 3. symfonii (Eroica) dokončené v roce 1804.

Stanislav Tesař

Jiří Vodička na sebe upozornil už v dětství vítězstvími v mnoha soutě-
žích – v Mezinárodní houslové soutěži J. Kociana, Prague Junior Note, 
Čírenie talentov (Slovensko) nebo Beethovenův Hradec. V roce 2004 
si odnesl titul absolutního vítěze z prestižní soutěže Louise Spohra ve 
Výmaru, v roce 2008 první a druhou cenu ze světově proslulé soutěže 
Young Concert Artists (Lipsko, New York). Ve svých 14 letech byl mi-
mořádně přijat na vysokou školu – Institut pro umělecká studia v Ostra- 
vě do třídy profesora Zdeňka Goly. Pravidelně vystupuje jako sólista 
s mnoha význačnými českými i zahraničními orchestry, např. s Čes- 
kou filharmonií, PKF – Prague Philharmonia, Symfonickým orchestrem 

Z Nové Říše do světa
Filharmonie doma I
3. abonentní koncert
Besední dům
15, 16 a 17I1I2020

hl. m. Prahy FOK a Symfonickým orchestrem Českého rozhlasu, v za-
hraničí pak s Qatar Philharmonic Orchestra nebo Neue Westfalen 
Philharmonie. Je dlouholetým sólistou předního čínského tělesa Wuhan 
Philharmonic Orchestra. V roce 2014 natočil pro Supraphon debutové 
sólové album „Violino Solo“, které obsahuje výběr nejtěžších houslových 
skladeb. Mnohé koncerty natočil pro ČT, ČRo nebo německý ARD.
 Jako komorní hráč vystupuje s českými pianisty Martinem Kasíkem, 
Ivo Kahánkem, Ivanem Klánským a Miroslavem Sekerou. Bývá pravi-
delně zván na významné festivaly, např. na Pražské jaro, Janáčkův 
máj, Grand Festival of China či Choriner Musiksommer. V letech 2012 
až 2018 byl členem Smetanova tria, s nímž natočil dvě CD pro Supra-
phon oceněná prestižní cenou BBC a Diapason d´Or.
 Jiří Vodička vyučuje na Pražské konzervatoři a Ostravské univerzi-
tě. Hraje na italský nástroj Joseph Gagliano 1767. 

Robert Kružík patří k nejmladší generaci našich dirigentů. Přesto-
že mu ještě nebylo třicet, už tři roky je stálým dirigentem Janáčkovy 
opery NdB a také působil tři sezony jako dirigent ostravské opery. Od 
sezony 2018/2019 je stálým hostujícím dirigentem Filharmonie Brno. 
S Janáčkovou operou spolupracuje už od roku 2014 na inscenacích 
oper Maria di Rohan, Carmen, Hubička, Hry o Marii, Čert a Káča ad. 
Sám nastudoval a řídil Rossiniho operu Hrabě Ory, Čajkovského Pi-
kovou dámu a Smetanovu Libuši. V ostravské opeře dirigoval Martinů 
Tři přání, Smetanovo Tajemství a Prodanou nevěstu, Mozartovu operu 
La clemenza di Tito, Verdiho Otella, Prokofjevův balet Popelka nebo 
Verdiho operu La traviata.
 Mimo operu hostuje u mnoha českých orchestrů, jako jsou PKF 
– Prague Philharmonia, Janáčkova filharmonie Ostrava, Pražský 
komorní orchestr, Moravská filharmonie Olomouc, Jihočeská filhar-
monie, Czech Virtuosi a Ensemble Opera Diversa. Spolupracoval 
s předními sólisty, jimiž jsou houslisté Esther Yoo, Václav Hudeček, 
cellisté Tomáš Jamník, Raphael Wallfisch, pěvci Roman Janál, Jiří Sul-
ženko, legendární Soňa Červená ad. Jako dirigent vystoupil např. 
na festivalu Mladá Praha, na Svatováclavském hudebním festivalu  
v Ostravě a v dalších významných koncertních sálech a divadlech.

Prosíme posluchače, aby zaujali svá místa včas, vypnuli mobilní tele-
fony a během koncertu nefotografovali. Po jeho začátku není vstup do 
sálu umožněn. Změna programu a účinkujících vyhrazena!

Notový materiál pro provedení Velké charakteristické symfonie 
poskytlo hudební nakladatelství Bärenreiter Praha.

Filharmonie Brno, příspěvková organizace
Komenského náměstí 534/8, 602 00 Brno,  +420 539 092 801
www.filharmonie-brno.cz, www.salprobrno.cz

Statutární město Brno finančně podporuje Filharmonii Brno. 
Vybrané koncerty se konají za finanční podpory JmK a MK ČR.



JAN NOVÁK
Elegantiae tripudiorum (Elegance valčíků),
symphonia minore I 23'
I. Allegro 
II. Allegretto 
III. Allegro molto 
IV. Lento 
V. Allegro 
VI. Allegretto 
VII. Allegro agitato 
VIII. Andante 
IX. Allegro vivace 
X. Lento non troppo

ANTONÍN VRANICKÝ
Houslový koncert C dur op. 11 I 26'
Violin Concerto in C major, Op. 11
1. Allegro giusto
2. Adagio. Romanza: Cantabile 
3. Finale alla polacca: Allegretto

přestávka I 20'

PAVEL VRANICKÝ
Velká charakteristická symfonie na mír s francouzskou 
Republikou c moll op. 31 I 33'
Grande sinfonie caractéristique pour la paix avec 
la République française c-Moll 
(Symphony in C minor “La Paix”), Op. 31
1. La Revolution (Revoluce): Andante maestoso – Allegro molto
 Marche des Anglois (Pochod Angličanů)
 Marche des Autrichiens et Prussiens (Pochod Rakušanů a Prusů):
  Tempo di marcia più maestoso – Più allegro. Tempo primo
2. Le sort et la mort de Louis XVI (Osud a smrt Ludvíka XVI.):  
  Adagio affettuoso
 Marche funebre (Smuteční pochod)
3. Marche des Anglois (Pochod Angličanů): Tempo di marcia  
  movibile
 Marche des Alliés (Pochod spojenců)
 Tumulte d‘une bataille (Bitevní vřava): Allegro
4. Negociations de paix (Mírová jednání): Andante grazioso
 Cris de joie pour la paix réstitué (Radostný jásot nad obnoveným  
  mírem): Allegro vivace

Jiří Vodička housle / violin
Filharmonie Brno
dirigent / conductor Robert Kružík

Název dnešního koncertu „Z Nové Říše do světa“ není pouhou upou-
távkou na zajímavý a dramaturgicky záslužný program. Odkazuje na 
slavnou etapu české hudby a současně připomíná skutečnost, že i malá 
místa mohou být zásobnicí výrazných osobností. Nová Říše k těm- 
to místům nesporně náležela, a to nejen tím, že dala české i evropské 
hudbě tři výrazné osobnosti. V Nové Říši vzniklo celé básnické dílo 
Otokara Březiny a Nová Říše je zapsána také do dějin výtvarného 
umění. S osobou Bedřicha Franze, opata novoříšské premonstrátské 
kanonie, jsou spojeny první daguerrotypické pokusy na území tehdej-
šího mocnářství. A konec konců nádherná a unikátní barokní výzdoba 
klášterního chrámu sv. Petra a Pavla – dílo Johanna Lukase Krackera 
– do dějin výtvarného umění v českých zemích nesporně též náleží. 
 Všechny tři autory, jejichž díla na programu dnešního koncertu 
uslyšíme, spojuje – i přes vzdálenost téměř dvou století – několik sku-
tečností: vyrůstali v kulturně podnětném prostředí, kde získali spolehlivé 
základy pro svou budoucí úspěšnou kariéru, v mládí byli formováni je-
zuitským školstvím, k hudbě – obrazně řečeno – „utekli“ a konečně také 
to, že jejich dílo není v českém kulturním povědomí příliš zakotveno.

Autora prvního čísla dnešního programu Jana Nováka (1921 až 
1984) snad není nutno brněnskému publiku obšírněji přibližovat. 
Většinu svého tvůrčího života prožil v tomto městě, kde hudbu vystu-
doval a následně významným způsobem spoluutvářel i jeho hudební 
tvář. Nezapomínejme na obrodný vliv Tvůrčí skupiny A, jejímž byl 
v šedesátých letech minulého století spoluzakladatelem a kterou, po 
novákovsku, nazval „Parasiti Apollinis“. Výraznou roli v Novákově ži-
votě sehrál osmiměsíční studijní pobyt v USA uskutečněný na základě 
stipendia uděleného americkou Nadací Jaroslava Ježka. To mu umož-
nilo studium nejen u Aarona Coplanda, ale především u Bohuslava 
Martinů, se kterým Jana Nováka nadále pojilo velmi úzké přátelství.  
 Připomenout musíme i výrazné rysy Novákovy osobnosti – buřič-
ství, svobodomyslnost a urputnost při dosahování vytčených cílů, proto-
že ve svém úhrnu stály v pozadí nejen jeho nedobrovolného ukončení 
studia na velehradském jezuitském gymnáziu, ale také v prosazení si 
studia na konzervatoři. Nacházíme je ale také za nemalým množstvím 
peripetií s poúnorovým režimem a s jeho brněnskými kulturními předsta-
viteli. Po událostech tragického roku 1968 sehrály tyto rysy rozhodující 
roli i v jeho osudovém rozhodnutí – spolu s rodinou tuto zemi opustit. 
 A ještě jeden, v životě Jana Nováka důležitý okamžik nesmíme 
opomenout – latinu jako koníčka a přímo vášeň, která v jeho tvorbě 
sehrála podstatnou roli. Novákova záliba pro latinu se promítala také 
do většiny názvů jeho skladeb, včetně názvu vstupní skladby dnešní-
ho večera Elegantiae tripudiorum symphonia minore. Sklad-
ba vznikla v Německu na počátku osmdesátých let, pravděpodobně 
1980, původně pro sólový klavír a byla autorem dodatečně instru-
mentována. Hudba schubertovsko-chopinovské, možno říci salónní 
stylizace, byla přenesena do světa velkého zvuku a barevných hříček, 
kde posluchač (pokud chce) může slyšet jak noblesu Čajkovského, tak 
zádumčivost Debussyho nebo ostrou rytmickou dravost Stravinského, 
a to vše důsledně na třídobém půdorysu. Je to zkrátka Jan Novák lu-
dens – hrající si. Elegantiae tripudiorum jsou (i přes autorovo označení 

„simphonia minor“) z hlediska vnitřní hudební náplně všech jejich 
částí moderně pojatou valčíkovou taneční suitou. 

Životní osudy Antonína Vranického (1761–1820) nejsou příliš 
pestré. Po absolvování nižších tříd latinského gymnázia v klášteře 
svého rodiště se v roce 1779 zapisuje na olomoucké univerzitě (v le- 
tech 1778–1782 přeložené do Brna) ke studiu práv. Poté, v polovině 
osmdesátých let, se objevuje ve Vídni. Zřejmě na popud staršího bra-
tra Pavla, který již v té době zaujímal ve vídeňském hudebním životě 
uznávané postavení, a asi na jeho přímluvu se stal žákem tří slavných 
učitelů: W. A. Mozarta, J. Haydna a J. G. Albrechtsbergera. Ve Vídni 
získává velmi záhy věhlas vyhledávaného a oblíbeného houslové-
ho virtuosa a pedagoga. V roce 1794 vstupuje do služeb knížete 
Maxmiliana z Lobkovic a stává se maestrem jeho zámecké kapely. 
Proto nepřekvapuje, že v bohatém skladatelském odkazu Antonína 
Vranického převládají skladby komorní: dueta, tria, desítky smyčco-
vých kvartetů, skladby pro klavír apod. Napsal také 15 symfonií,  
14 houslových koncertů, což je v 18. století (s výjimkou Vivaldiho) 
asi největší počet, koncerty pro další sólové nástroje (viz např. slavný 
koncert pro dvě violy) apod. Ke konci života byl jmenován ředitelem 
orchestru dvorní opery, od roku 1814 byl pověřen vedením orchestru 
Divadla na Vídeňce a v letech 1812–1814 vedl c.k. hudební nakla-
datelství dvorního divadla.  
 Houslový koncert C dur je spolu se známějším koncertem  
B dur reprezentativní ukázkou Antonínova skladatelského i interpre-
tačního umění. Dílo náleží k typu rozsáhlé virtuózní skladby oblíbené 
zejména v období přelomu klasicismu a romantismu. I když neopou-
ští půdu formálního rozvrhu třídílného klasického koncertu, vykazuje 
již zřetelné romantizující tendence. Vedoucí role sólového nástroje je 
zdůrazněna nejen vypjatou technickou náročností vyžadující již bra-
vurní techniku obou rukou a obracející posluchačovu pozornost od 
díla samého na osobu interpreta, ale také zvukovou koncepcí dopro-
vodného aparátu, především úsporností tutti zvuku v exponovaných 
partiích sólového nástroje. Podobně jako v koncertech Mozartových 
se i v Antonínových volných větách setkáváme s vřelou kantabilitou 
doprovázenou rapsodickou uvolněností poznamenanou již počínají-
cím ústupem od symetričnosti melodických linií k jejich složitějšímu 
a nepravidelnějšímu průběhu. Sólový nástroj zůstává již od prvního 
taktu hlavním a určujícím aktérem i v rondové části (alla polacca) 
psané ve stylu svižné polonézy a ve vůdčí roli zůstává nejen ve všech 
variačních mezivětách, ale také v některých návratných částech této 
závěrečné části koncertu. 

Pavel Vranický (1756–1808) byl jako nejstarší ze 6 dětí určen 
na kněžskou dráhu. Nižší třídy latinského gymnázia absolvoval v no-
voříšské klášterní škole, vyšší třídy (poetiku a rétoriku) absolvoval na 
gymnáziu jihlavských jezuitů. Z Jihlavy odchází do Olomouce, kde 
studuje filozofii, a v roce 1776 jeho jméno nacházíme v matrice ví-
deňské univerzity jako studenta prvního ročníku teologie. Teologická 
studia však nedokončil. V první polovině osmdesátých let vstupuje 
do služeb hraběte Johanna Nepomuka Esterházyho z Galanty jako 


