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Festival Moravský podzim ve spolupráci s Národním divadlem Brno připravil premiéru 

původní divadelní inscenace opírající se o novelu Jana Procházky Kočár do Vídně  

a o stejnojmenný film, který podle ní roku 1966 natočil Karel Kachyňa a k němuž půso-

bivou hudbu složil Jan Novák. Dramatizace vychází primárně z knižní předlohy, z filmu 

je však použita Novákova hudba, kterou živě provede Ensemble Opera Diversa.

 Komorní příběh zoufalé venkovské ženy Kristy, které němečtí vojáci pro výstrahu 

oběsili manžela, se odehrává v posledních dnech druhé světové války. Krista touží po-

mstít manželovu smrt, a to vraždou mladého vojáka, který k ní přišel na statek a vyzval 

ji, aby ho koňským povozem odvezla do Vídně. Během cesty Krista čeká na vhodný oka-

mžik pomsty; když však nastane, zabít nedokáže…

CESTOU NECESTOU KE KOČÁRU DO VÍDNĚ 

Moravským rolníkům odjakživa sloužily tyto dobré vozy při všech příležitostech: zastaly 

křtinový kočár, svatební ekvipáž, pohřební lafetu, odvozily selata na jarmark, telata  

k řezníkům i báby k rodičkám… A nejednou byly i milostnou postelí. 

(Jan Procházka, Kočár do Vídně)

Zkoušení tohoto inscenačního projektu lze opravdu nejlépe přirovnat k cestě kočárem. 

Vydali jsme se se vší pokorou po stopách Jana Procházky a Jana Nováka a hledali ten 

správný směr mezi slovy a tóny. Nejprve bylo nutné si zvyknout, že naše jízda kočárem 

má vlastní rytmus a všichni, kdo na něm jedou, jsou jeho nedílnou součástí, a tedy, že 

každá replika nebo tah smyčcem je svého druhu krokem koňského povozu či cinknutím 

podkovy. Určující tedy bylo, kdo drží v rukou opratě, aby dokázal tento zcela „svébytný“ 

dopravní prostředek uřídit. A v tomto místě se naše společné putování v půli srpna ne-

čekaně zastavilo. Připravený režijní koncept Štěpána Pácla, doprovázený řadou schůzek 

nad textem a partiturou s dirigentkou Gabrielou Tardonovou i zástupci orchestru En-

semble Opera Diversa jsme museli vzhledem k náhlému onemocnění režiséra vložit do 

nových rukou. Opratě symbolicky i reálně převzala mladá režisérka Aminata Keita. Stej-

ně jako postava Kristy se ani ona nezastavila před zátarasem či namířenou zbraní  

a vydala se znovu na cestu. Osudy Jana Procházky a Jana Nováka bychom velmi zjedno-

dušeně mohli též vnímat jako „cesty kočárem“, které je vedly přes řadu překážek. Přesto 

si dokázali oba najít nečekané boční pěšiny i strmé úvozy, díky nimž i my můžeme dnes 

putovat ojedinělou krajinou příběhu, v němž se odráží naše křehkost a zranitelnost, stej-

ně jako odvaha nikdy se nevzdat a zůstat navzdory dějinám i času člověkem. 

Barbara Gregorová

KOČÁR DO VÍDNĚ 

divadelní inscenace s živým orchestrem 

literární předloha Jan Procházka 
hudba Jan Novák
dirigentka Gabriela Tardonová
jevištní adaptace a režijní koncepce Štěpán Pácl
režie Aminata Keita 
výprava Michal Spratek
dramaturgie Barbara Gregorová 
hrají 

Hana Drozdová Krista

Iva Jažurová (z nahrávky) Krista

Pavel Čeněk Vaculík Vojáček

Tomáš David Frajtr

Michal Bumbálek Vyšší partyzán

Petr Kubes Nižší partyzán

a

komorní orchestr Ensemble Opera Diversa 

Délka představení: 1 hod. a 10 min.
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KOČÁR DO VÍDNĚ POHLEDEM DIVADELNÍHO REŽISÉRA

MEZI CESTOU A NEBEM
Převést známé filmové dílo do scénického tvaru představuje vždy určitou výzvu. Inscenátoři 

se musí vyrovnat s úkolem, do jaké míry zachovat věrnost filmové podobě a splnit tak pří-

padná očekávání publika, a do jaké míry se od filmové podoby odklonit vlastním viděním  

a riskovat tak případné divácké zklamání z toho, že v divadelní inscenaci se nenachází pří-

slušné momenty, pro které je daný film v oblibě.

 V případě brněnského Kočáru do Vídně a jeho jevištní podoby scénického koncertu 

toto dilema odpadá. Inscenace může vycházet hned ze tří zdrojů: vedle samotného Kachy-

ňova filmu z filmové povídky Jana Procházky (jakési rozvinuté literární podoby původního 

filmového scénáře) a z hudby Jana Nováka, která vznikla pro Kachyňův film. Přičemž pro 

samotnou inscenaci se staly určujícími Procházkova literární předloha a Novákova filmová 

hudba.

 Výchozím bodem v promýšlení jevištní podoby bylo jisté přirozené napětí, které vzni-

ká mezi Procházkovým dílem literárním a Novákovým dílem hudebním. Novák totiž svou 

hudbou Procházkův příběh neilustruje, ale dává komornímu příběhu válečné vdovy a dezer-

tujícího německého vojáka na konci druhé světové války kontext a prostor. Vznáší ho do 

obecnější roviny příběhu o smysluplnosti pomsty a smysluplnosti lásky a odpuštění.

 Jako by Novák svou hudbou reagoval na místa, kde Procházka náš pohled od ústřed-

ní dvojice posouvá někam výš či dál, do hloubky lesa, do korun stromů, k vycházejícímu či 

zapadajícímu slunci. Ale nejde o hudební nebo literární ztvárnění okolní přírody; v obou 

případech jde o okamžiky, kdy se příběh dvou mladých lidí, pro svět a velké dějiny svou ne-

patrností zcela nedůležitých, stane příběhem nás všech, příběhem, který jako by se odehrál 

jednou kdysi, ale který se jakoby děje stále.

 Novákova hudba svou vnitřní rozměrností a napětím mezi hmotou smyčců, která 

pocitově i vizuálně vzbuzuje jistý pocit horizontály, a sólovými varhanami, které míří po 

vertikále vzhůru, poskytuje Procházkovu (a samozřejmě Kachyňovu) dílu rozměr přímo kos-

mický; zároveň podtrhuje a stvrzuje nevyhnutelnost tragédie, ve kterou cesta Kristy a Han-

se vyústí. Krutostí vyhladovělý svět prahne po pomstě a po lásce zároveň. A řešení vkládá na 

bedra dvou mladých lidí, kterým po válce a po dějinách nic není, kteří jen chtěli žít.

 A zároveň Novákova hudba zvýrazňuje křehkost Procházkova příběhu. O tom, co se 

stalo mezi Kristou, která chtěla pomstít vraždu svého muže, a Hansem při jeho násilném po-

kusu dezertovat, vypráví jen Krista, ostatními svědky jsou němé stromy anebo mrtvý Hansův 

kamarád. Jako by Novákova hudba říkala: tam, tehdy v tom lese, se stalo něco podstatné, 

něco, co prozrazuje, kým vlastně jsme. Je to příběh, který lze rozumem těžko pochopit, ale 

díky Procházkovým slovům a Novákově hudbě jej lze zakusit, pocítit, a tak přijmout.

Štěpán Pácl

KOČÁR DO VÍDNĚ POHLEDEM MUZIKOLOGA

Kočár do Vídně je komorní filmové drama Karla Kachyni z roku 1966 natočené podle scé-

náře Jana Procházky. Tvoří součást volnější trilogie, kterou doplňují snímky Ať žije repub-

lika (1965) a Noc nevěsty (1967). Autorem hudby k celé trilogii je Jan Novák. Trojice filmů 

Hana Drozdová
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KOČÁR DO VÍDNĚ POHLEDEM FILMOVÉHO HISTORIKA

Filmový režisér Karel Kachyňa (1924–2004) a spisovatel a scenárista Jan Procházka (1929 až 

1971) tvořili jeden z nejpozoruhodnějších tvůrčích tandemů naší poválečné kinematografie. 

Většina z jejich třinácti společných filmů z let 1961 až 1970 patří k tomu nejlepšímu, co ve své 

době vznikalo, a mnohé lze zařadit do pomyslného „zlatého fondu“ české kinematografie. 

Oba autoři si prošli podobnou životní zkušeností, od idealistického komunistického zanícení 

přes deziluzi až k aktivní participaci na reformním proudu druhé poloviny 60. let.

 Pokud se v prvních společných filmech zabývali sociální tematikou, případně kon-

frontací dětského světa s realitou, od poloviny 60. let došlo v jejich společné tvorbě k ob-

sahovému i výrazovému posunu. Zlomovým je film Ať žije republika (1965), natočený  

k 20. výročí osvobození. Přestože jde stále o dílo, jehož kompozice je založená na dětském 

pohledu, v tomto případě na dny osvobození, najdeme v něm také výrazné motivy naru-

šující hrdinský obraz květnových dnů. Příznivé přijetí potvrdilo, že oficiální mytologii osvo-

bození podobné „výstřelky“ nijak nevadí a Kachyňa s Procházkou tak vstoupili do reform-

ního proudu, který se v případě válečné tematiky uplatňoval v tuzemské kinematografii již 

několik let. Nešlo snad přímo o historickou revizi, ale posun od zavedených klišé a sché-

mat byl u těchto filmů zjevný. Filmy Přežil jsem svou smrt (1960, Vojtěch Jasný), …a pátý 

jezdec je Strach (1964, Zbyněk Brynych) nebo Démanty noci (1964, Jan Němec) se zabý-

valy individuálním konfliktem jedince s nacismem, snímek Atentát (1964, Jiří Sequens) 

připomněl existenci západního odboje, a režisérské duo Ján Kadár – Elmar Klos svými dra-

maty Smrt si říká Engelchen (1963) a Obchod na korze (1965) už vysloveně revidovalo 

pohled na válečná léta.

se kriticky vyrovnává s bolestivými tématy válečné a poválečné éry. První z nich se zaobí-

rá tématem osvobození, poslední násilnou kolektivizací 50. let. Mezi nimi stojí drama  

z konce druhé světové války, jehož pracovní název byl Vůz. Autoři se v průběhu natáčení 

rozhodli nejen pro změnu názvu, ale také pro výrazné zkrácení snímku, čímž dosáhli ještě 

syrovějšího vyznění. Titul Kočár do Vídně si pohrává s očekáváním diváka, který namísto 

vznešeného obsahu dostává přehlídku lidských slabostí, krutostí a paradoxních zvratů, kte-

ré se odehrávají okolo venkovského koňského povozu. 

 Jan Novák spolupracoval s Kachyňou už od počátku 60. let, kdy vytvořil řadu hudeb 

k jeho filmům. V případě Kočáru do Vídně použil jeden ze svých oblíbených nástrojů, a to 

varhany. Ty jsou pro Nováka často symbolem duchovní sféry a vyššího principu. Novák zde 

nakomponoval koncert pro varhany a orchestr v závažném a majestátním neobarokním 

stylu Bachových Braniborských koncertů. Jak známo, Johann Sebastian Bach byl velkým 

znalcem a upravovatelem Vivaldiho koncertů, a právě tento benátský koncertantní styl se 

Novák snaží promítnout do své hudby. Navazuje tím na svého učitele Bohuslava Martinů, 

který rovněž studoval a uplatňoval principy barokních concerti grossi Arcangela Corelliho  

a dalších skladatelů.

 Kočár do Vídně se vyznačuje především absencí hudby a dialogů. Po většinu děje 

převládá ticho. Varhany a orchestr nastupují zejména ve spojení s monotónní cestou vo-

zem. K výraznější proměně hudebních témat dojde jen v několika případech, kdy se promě-

ní vnitřní rozpoložení Kristy a tím i celá atmosféra snímku. 

 Za vrchol spolupráce Kachyni a Procházky bývá považován film Ucho (1970). V té 

době už byl ovšem Jan Novák dva roky v emigraci a jeho místo zaujal Svatopluk Havelka.

Martin Flašar

Gabriela Tardonová, Pavel Čeněk Vaculík, Tomáš David, Ensemble Opera Diversa Pavel Čeněk Vaculík
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záměr umístit děj do jakéhosi indiferentního prostoru monotónního lesa, do nějž se na po-

čátku vjíždí přes bránu v lesní ohradě, a na konci povoz stejnou branou místo dramatu 

opouští. Obrazové zakomponování do anonymního, nikdy nekončícího hvozdu tak neroz-

ptyluje pozornost a dává divákovi možnost se soustředit na děj a postavy. Průběh jízdy je 

rytmizován občasnými zastávkami, při nichž dochází k nepatrným posunům v dramatu, 

současně ale scenáristé pracují s jednotvárností pohybu, např. motivem opakujících se pro-

mluv Vojáčka vyjmenovávajícího, zcela bez souvislosti k situaci, data různých historických 

událostí. Dramaturgická kompozice je tedy vystavěna ryze divadelně, po většinu času se 

soustředí jen na postavu Kristy a Vojáčka, v reálném čase, v jednom prostoru, bez časových 

flashbacků nebo jiných střihů.

 V kontrapunktickém kontrastu k minimalistické dramaturgii a obrazu pak stojí fil-

mová hudba Jana Nováka. Nejde o žádnou „uměřenou“ kompozici, ale o plnohodnotnou 

orchestrální skladbu v neobarokním duchu s výrazným partem varhan. Ve spojení s úspor-

nou dramaturgií i obrazem tak podstatně rozmáchlejší hudební plocha dává činům postav 

monumentální, až legendistický rozměr. A tím možná naplňuje i nejpůvodnější tvůrčí zá-

měr, kterým nebylo natočit „protipartyzánský“ nebo proti oficiální linii jdoucí film. Jak 

uvedli sami autoři, jejich cílem bylo natočit film o tom, že není možné brát na logiku vál- 

ky mírovou logiku a že v jejich příběhu mají svou pravdu všichni lidé, ovšem jen podle záko-

na války. A právě proto je podle autorů válka největší svinstvo, jaké může být. Pro tento 

nadčasový pohled ovšem v roce 1966 (i v letech následujících) ještě ve společnosti nebylo 

úplné pochopení.

Petr Gajdošík

JAN NOVÁK MAGISTER ERAT…

Vzpomínám na Jana Nováka, toho jediného a geniálního žáka Bohuslava Martinů, s nímž 

měl možnost osobního kontaktu od léta 1947 do února 1948 v USA. To jsou všechno poměrně 

známé věci, ale mám-li zavzpomínat ad personam, tak zde je pár postřehů: s Janem Nová-

kem mě jako gymnazistu seznámil někdy 1957 nebo 1958 můj strýc Bohumír, muzikolog  

a kritik, který mě od útlého mládí brával s sebou do opery, operety a činohry. V té době, kdy 

mě strýc s Janem Novákem seznámil, dopsal skladatel právě Capriccio pro violoncello  

a klavír, které hned začal instrumentovat pro orchestr. Strýc byl editorem té skladby, kterou 

já považuji za jednu z nejgeniálnějších českých skladeb XX. století po Janáčkovi. Myslím si, 

že Jan Novák zde předstihl svého guru a padre-Bohuslava Martinů. Novák ve své dobrotě by 

si to nikdy nedovolil vyslovit, ale já jsem přesvědčen, že právě toto Capriccio a malá kantá-

ta Passer Catulli pro basbaryton a nonet patří k vrcholům české poválečné hudby a dovolu-

ji si je přiřadit po bok toho nejlepšího od Stravinského, Prokofjeva, Šostakoviče a Martinů. 

Zažil jsem premiéry obou skladeb. Passer byl dobrodružný už proto, že vlastně zazněl v Be-

sedním domě z iniciativy Richarda Nováka a doprovodného nonetu jako přídavek po kon-

certu. Tato geniální hříčka – ludus musicus – přesahuje hudebně i filozoficky celé tehdejší 

české hudební pařeniště, v němž začínaly klíčit pozoruhodné, vzácné a nové byliny, které 

samozřejmě – tak jako Novák – vzbuzovaly děs všech staromilců. 

Do této situace přišel Jan Procházka s filmovou povídkou Vůz, kterou na Barrandově před-

ložil jako námět nového filmu 1. července 1965. Následně vyhotovený scénář byl odevzdán 

16. srpna 1965 a obratem začaly přípravy natáčení. To probíhalo od 5. října 1965 do konce 

února 1966. Krátké přerušení nastalo jen v prosinci, údajně proto, že napadl sníh, ale mohlo 

jít i o důsledek úředního zásahu, protože natáčení začalo ještě dřív, než scénář prošel schvá-

lením ideologické komise. Napovídají tomu drobné cenzurní zásahy v závěru filmu, které ale 

na drtivém účinku díla moc nezměnily (jinak se výsledný film od scénáře, později vydaného 

knižně, skoro neliší). Během jara 1966 se podařilo film dokončit a připravit na letní karlovar-

ský filmový festival.

 Drama ženy, která chce vykonat pomstu za svého popraveného manžela, ale nako-

nec skončí v objetí mladého „nepřátelského“ Vojáčka, za což je náležitě „vytrestána“ skupi-

nou partyzánů, kteří ji znásilní a Vojáčka zabijí, patřilo na festivalu k nejdiskutovanějším. 

Film byl přijat především zahraniční kritikou, a to nejen tou západní, ale třeba i v Polsku. 

Paradoxně méně pochopení našel u tuzemských publicistů, kteří mu vytýkali buď radikální 

převrácení ideologických „hodnot“, případně slabou charakteristiku postav, o nichž divák 

neví skoro nic, což ve výsledku vede k módnímu existencialismu. Po roce 1968 tak film čeka-

lo stažení z distribuce a uložení do pomyslného trezoru.

 Vedle společenských dopadů je ale dobré se zastavit i u vyjadřovacích prostředků, 

jež tvůrci Kočáru do Vídně použili. Ve srovnání s předchozími válečnými filmy, u nichž se 

obvykle předpokládala velká produkce, je zde už od počátečního námětu patrný záměrný 

minimalismus, ať už v samotné zápletce soustřeďující se na dva hrdiny, tak ve výpravě, kde 

končící válku připomíná jen pár rekvizit a dva „vpády“ vojenských motivů: zdáli spatřená 

skupina ruských vojáků se skupinou zajatců a partyzáni v závěru filmu. Zřetelný je také 

Gabriela Tardonová
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NOVÁK JAKO REAKCIONÁŘ?
To, že Jan Novák později použil svého občanského práva nevolit a vyvolal tak aféru, která ho 

málem stála existenci, je známo. Záchranu tehdy poskytl ušlechtilý Eugen Suchoň, předse-

da Svazu slovenských skladatelů – jako vícekrát –, když z Jana Nováka udělal slovenského 

skladatele a zachránil ho tak jako tehdejší OSVČ, tedy někoho, kdo nebyl v zaměstnanec-

kém poměru a byl pod nějakou institucí „na volné noze“. Přitom jsme až dodatečně zjistili 

při práci na různých diplomových a disertačních spisech, že skutečný Jan Novák na rozdíl od 

řvounů 50. let byl v totálním nasazení a je jednou z klíčových postav románu Karla Ptáčníka 

Ročník 21. Ten nám ještě stačil říci jako Novákův druh v totálním nasazení, jak Novák byl 

přesvědčeným socialistou a učil je ruštinu v Totaleinsatzu, přesvědčen, že Rusové rozhodnou 

bitvu s nacismem. Také jsme nevěděli, že v zimě 1944/1945 utekl po bombardování a skrýval 

se v rodném kraji. Nikdy se tím nechlubil, že byl v odboji na rozdíl od těch, co zakládali par-

tyzánské oddíly v létě 1945… To byl Jan Novák, ze kterého chtěli mít mnozí reakcionáře, 

protože se báli jeho vynikajícího talentu. Připomíná mi to případ Prokofjeva, toho Mozarta 

XX. století, kterého také chtěli zničit všichni ti, co dovedli změřit jeho talent a navíc věděli, 

že je to velké dítě, infantil podobný Mozartovi. 

 Tehdy jsem blíže poznal Jana Nováka jako asistentík v Moravském muzeu. Obsluhoval 

jsem občas Jana Nováka, který mě už registroval. Chtěl pravidelně Božanova Slavíčka rajské-

ho a také Campana Vodňanského Odarum sacrarum libri due a ještě jiné věci. Vzpomínám na 

pamětihodné setkání Jana Nováka s Josefem Burjankem v oné studovně. Byli tam sami jen se 

mnou a bylo 25. února – Den vítězství pracujícího lidu, dnes se tomu říká komunistický puč, ale 

ten probíhal už od konce roku 1947 zásluhou sovětského mága špionáže Zorina a 25. únor byla 

jen jedna z mnohých pražských spontánních slavností od defenestrace 1419 přes druhou de-

fenestraci až k 28. říjnu a dalším i protektorátním a následujícím –, Jan Novák tehdy pravil: 

Buď zdráv, Magnificence, v den pro tebe nejsvětlejší a pro mě nejtemnější. A Burjanek:  

Co blázníš, Honzo? Jan Novák: Neboť v tom dni jsem přistál v Ruzyni po návratu z Ameriky… 

JAN NOVÁK A JEHO SLABOST PRO LATINU 
Jan Novák mi provedl v roce 1966 latinský ludus na prestižním koncertě v Besedním domě, 

který se konal ke kongresu Antiquitas Latinograecorum ac tempora nostra. Na tomto kongre-

su evropští klasičtí filologové připustili novou podobu latinské výslovnosti s ohledem na její vliv 

na jiné evropské jazyky po rozpadu západořímské říše. A tak jsem ve svém ludu, který mi  

Novák zařadil na tento koncert, měl „domikilium“ místo tradičního „domicilium“ nebo „akie 

aliquod diebus“ místo „acie aliquod diebus“ a řadu dalších změn, které Novák vítal a prosa-

zoval. Já, mladíček, jsem se se svým ludem dostal na tento koncert, který byl asi největší 

poctou latinské kultuře. Ani nevíte, jak rád bych uvítal latinu jako jazyk evropské unie. Je to 

lingua linguarum spolu s řečtinou a to mi nikdo nevymluví… A Jan Novák latinský básník? 

Úžasné. Třeba báseň o dívce, která si ráno natahuje silonky – tak obě sloky této geniální básně: 

Sursum deorsum Nahoru dolů

Cum mea puella Když si moje milá

Induit tibialia navléká nylonky

Et textilis nebula a utkaná pavučinka

Trans talos trahitur se napíná přes kotníky

Suras et genua lýtka a kolena

Sursum sursum výš a výš

Et usque superius a ještě výše

O bigas Veneris! Ach, dvojspřeží Venušino!

Angelos audio cantare slyším zpívat anděly

Gloria in excelsis sláva na výsostech

Cum mea puella Když moje milá

Dissolvit rapida uvolní přezky

Vestis repagula na svém oblečení

Et pusilla il la fibula a nepatrná sponečka

Labitur per verticula klouže po křivkách jejího těla

Deorsum deorsum níž a níž

Et usque inferius až úplně dolů

O fulmen Jovis! Ó, blesku boží

Gaudia audio clamare slyším radostné volání

De profundis z těch hlubin

(překlad básně Marie Pardyová)

Geniální báseň. Textilis nebula, látka utkaná z mlhy… atd., atd. Janovo synonymum pro 

nylonky, které jsou už dnes dávno nahrazeny něčím jiným, ale… Novák Magister erat… 

Podle známého verše Naso Magister erat. 

Ensemble Opera Diversa, Gabriela Tardonová, Hana Drozdová, Pavel Čeněk Vaculík, Tomáš David
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SCÉNICKÁ HUDBA JANA NOVÁKA PRO MAHENOVU ČINOHRU
7 scénických hudeb Jana Nováka pro Mahenovu činohru v době od října 1959 do října 1967 

znamenalo kvalitativně zcela nový typ koncepce hudebního doprovodu inscenace. Jan 

Novák v tomto procesu nebyl úplným solitérem. Postupně se s ním v takto nově proklamo-

vané hudební složce inscenací prosazovali Pavel Blatný, Josef Berg a Zdeněk Pololáník. Ale 

Novákův přínos je bezkonkurenčně největší, a to už od Brechtova Zadržitelného vzestupu 

Artura uie (premiéra 18. 10. 1959) přes Shakespearova Julia Caesara (premiéra 18. 3. 1960) 

k Totálnímu kuropění Ludvíka Kundery (premiéra 24. 6. 1961). Tato inscenace vyvrcholila 

Novákovy zatímní snahy o novou koncepci scénické a divadelní hudby a přinesla songy 

srovnatelné s tím nejlepším u Weilla, Dessaua nebo Eislera. A potom Shakespearův Ha-

mlet s geniální fanfárou, která poznamenala celou inscenaci (premiéra 8. 11. 1963). Vyvr-

cholením dosavadní spolupráce s režisérem Evženem Sokolovským pak byla podkrkonoš-

ská lidová hra v realizaci Jana Kopeckého Komedie o umučení a slavném vzkříšení Pána  

a Spasitele našeho Ježíše Krista (premiéra 28. 11. 1965). A potom už jen G. B. Shaw –  

Androkles a lev (premiéra 11. 6. 1966) a Aristofanův Ženský sněm a Jezdci, tentokrát v režii 

Zdeňka Kaloče. A potom emigrace bez návratu. Koncíznost, stručnost a gestičnost hudeb 

Jana Nováka korespondovala s ostatními uvedenými autory a spoluvytvořila novou éru 

scénické hudby v Brně 60. let XX. století.

 Jsem nesmírně vděčen za to, že mě rodina Jana Nováka vyzvala, abych řekl pár 

slov při přenesení jeho ostatků na brněnský hřbitov. Setkal jsem se tam kromě jiných  

s profesorem Strohem, Novákovým celoživotním přítelem, mužem, který žije latinou  

a všemi těmi, kdo usilují o obnovu této „lingua universalis“. Amen.

Miloš Štědroň 

JAN PROCHÁZKA

Jan Procházka (1929–1971) byl v 60. letech nepřehlédnutelný nejen jako scénárista, ale i ja- 

ko jeden z nejvýraznějších reprezentantů generační vrstvy, pro niž se brzy vžilo pojmenová-

ní „svazácká generace“. Byli to vesměs mladí vlastenci, zasažení „Mnichovem“ a zkušenos-

tí německé okupace. Po válce vsadili na SSSR a KSČ a většinou bez výhrad podporovali  

komunistickou ideologii i praxi. Klima tuhého stalinismu jim, až na výjimky, šlo k duhu.  

V 60. letech se někteří z nich překvapivě projevili jako čím dál radikálnější kritici politického 

i hospodářského systému, který pomáhali vybudovat. Tak jako kdysi spontánně spojili své 

osudy se stalinistickým komunismem, věnovali svou ctižádost a své schopnosti „osmašede-

sátnictví“, často až do hořkých konců za „normalizace“.

 To byl i osud Jana Procházky. On ovšem na rozdíl od většiny svých generačních soudru-

hů, činných především v médiích, prokázal i politický talent. Z postavení vedoucího Státního 

statku mládeže na Bruntálsku se brzy vysunul na ÚV ČSM v Praze a stal se členem pléna ÚV KSČ, 

což bylo vysoce prestižní postavení, i když s ním nesouvisely konkrétní pravomoci. A protože byl 

pohotovým spisovatelem, rychle získal pozici respektovaného barrandovského scénáristy.

 Procházkovo osobní kouzlo bodrého Moraváka zapůsobilo i na prvního tajemníka 

KSČ a prezidenta Antonína Novotného, ač ten byl spíše rybí povahy. Z pozice odborného 

poradce pro zemědělství si Procházka vybudoval k Novotnému blízký vztah.

 V roce 1965 šel do kin Kachyňův film Ať žije republika natočený podle Procházkova 

scénáře. Při té příležitosti Ústřední půjčovna filmů svolala do Prahy poradu pracovníků fil-

mové distribuce. Přítomným bylo obšírně kladeno na srdce, aby se filmu postarali o náležitý 

úspěch. Padala slova o zájmu z nejvyšších míst. Zastupoval jsem tam brněnskou Správu 

městských kin a skoro jsem nevěřil svým uším, protože film Ať žije republika jsem už znal.  

A věděl jsem, že konec války na moravském venkově, viděný očima dítěte, v mnohém vůbec 

neodpovídá oficiálním představám o sovětských osvoboditelích ani o osvobozovaných. Však 

z uvedení na Moskevském filmovém festivalu byla rozmíška, včetně konfliktů s některými 

oficiálně upjatými sovětskými filmovými kritiky.

 Tehdy ovšem už byl Jan Procházka někým úplně jiným než nadšeným svazákem  

z počátku 50. let. Ještě měl před sebou dva vrcholy své scenáristické tvorby: Kočár do Vídně 

(1966) a Ucho (1970). První otevíral téma tragiky války, rozsáhlé zkázy lidskosti, pohlcující 

všechny zúčastněné, bez ohledu na to, na které straně stáli. 

 Existenciální pohled na druhou světovou válku se u nás začal objevovat až v 60. le-

tech a Kočár do Vídně byl působivým příspěvkem do komplikované debaty, která ostatně 

neskončila dodnes. A scénářem k Uchu je doloženo, že jeho autor už byl prost všech iluzí  

o režimu „diktatury proletariátu“.

 V roce 1967 byl Jan Procházka vyloučen z KSČ. Patrně i následkem projevu, jímž  

v červnu uzavřel IV. sjezd Svazu československých spisovatelů. Partajní pomsta za všechna 

kritická gesta byla rychlá a důsledná, ale svým způsobem znamenala Procházkův společen-

ský vzestup do role tribuna lidu. Jeho hvězdná hodina nastala v lednu 1968, kdy na student-

ském shromáždění na Strahově pronesl do pléna a na TV kamery slavnou větu otvírající 

budoucnost: Přátelé, cenzura byla právě zrušena!

  Po porážce „polednové politiky“ byl Procházka diskriminován a napadán a dle ně-

kterých svědectví mu hrozilo, že v chystaném „monstrprocesu“ s kontrarevolucí bude jako 

 Michal Bumbálek, Petr Kubes, Pavel Čeněk Vaculík
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Rozhodující impulzy získal Novák od obdivovaného Bohuslava Martinů při svém pobytu ve 

Spojených státech. Zatímco díla padesátých let jsou ještě do velké míry ovlivněna tvorbou 

jeho učitele, v dalším období rozšiřuje svůj kompoziční jazyk o prvky racionálních technik. 

Důležitým impulsem pro jeho další tvorbu se pak stává latina v její restituované výslovnosti.

 V období konce 50. let a průběhu 60. let se v Brně etabloval jako uznávaný a úspěš-

ný skladatel, jehož dílo bylo oceňováno a provozováno. Šedesátá léta pro něj byla obdobím 

vrcholící skladatelské činnosti a významné spolupráce s předními filmovými režiséry tehdej-

šího Československa i divadlem.

 Svobodomyslný skladatel, který se netajil svými uměleckými ani občanskými názory, se 

po 21. srpnu 1968 rozhodl pro odchod do exilu, kam ho následovala jeho rodina. Přesídlení do 

Dánska a v roce 1970 do Itálie pro něj znamenalo ostrý střih a hledání svého místa v západním 

světě, jehož převládající dobové proudy ve své tvorbě odmítal. Izolace, ve které se ocitl, i malá 

možnost na větší zakázky, ovlivnila obsazení skladeb. Vznikají převážně kompozice pro komorní 

obsazení a vokální díla na latinské texty. Ani pozdější odchod z Itálie do Německa v roce 1977 už 

umělci neumožnil větší míru uplatnění. Orchestrální i komorní díla ze závěrečného období jeho 

života jsou charakteristická volnější formou, prohloubením výrazu a větší rozlehlostí.

Tvorba Jana Nováka s výjimkou krátkodobějšího uplatnění racionálních skladebných tech-

nik zachovává neoklasicistní výraz. Pregnantní rytmus s častým užitím synkop a ostinát  

a tonální harmonie s přehlednou formou jsou hlavními znaky jeho skladeb, které mají 

schopnost svou přirozenou muzikalitou posluchače bezprostředně vtáhnout a oslovit. 

Eva Nachmilnerová

vůdčí postava odsouzen k vysokému trestu. Když v únoru roku 1971 zemřel na rakovinu, vy-

kládalo se, že k Procházkově poslední operaci vyslala StB svého zmocněnce – lékaře, aby 

snad diagnóza nebyla zkreslena kontrarevolučními živly. 

 Osudy „svazácké generace“ byly u nás reflektovány Milanem Kunderou, Pavlem Ko-

houtem a dalšími. Ale doposud nebyla přesvědčivě zodpovězena zásadní otázka. Proč „sva-

záci“ Procházkovy generace nebyli schopni rozpoznat – na rozdíl od některých svých sou-

časníků –, čemu se upisují: spiklenecké organizaci, jejíž mocenské jádro a skutečné záměry 

byly vždy a všude utajovány a hlučnou propagandou zastírány i před vlastním členstvem. 

Opravdu se domnívali, že vstupují do politické strany, která radikálně vyřeší sociální rozpory 

a novou poválečnou společnost postaví na demokratické rovnosti? A jakou roli v myšlenkové 

krizi doby sehrála palčivá potřeba otcovského idolu, ztělesněného zmytizovaným Stalinem? 

Rozpor mezi nadějemi a mocenskou realitou vyústil do komedií plných omylů, tragikomedií 

a převlékacích frašek, ale i do mnoha lidských tragédií. Pamětníci těch časů už valem od-

cházejí. Avšak dramatik se smyslem pro historickou autenticitu by tam mohl vidět bohat-

ství velkých existenciálních konfliktů. 

Pavel Švanda

JAN NOVÁK
Skladatel Jan Novák (1921–1984) se zaslouženě řadí mezi hlavní představitele poválečné 

české hudby. Poměrně velký seznam jeho děl zahrnuje orchestrální kompozice, komorní  

i vokální díla, operu, balet, hudbu pro divadlo, film i rozhlasové hry.

Gabriela Tardonová, Ensemble Opera Diversa, Hana Drozdová, Pavel Čeněk Vaculík 
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AMINATA KEITA vystudovala divadelní a filmovou vědu na Univerzitě Palackého v Olomouci 

a činoherní režii na Divadelní fakultě Akademie múzických umění v Praze. Inscenace, jež 

vytvořila během studia (ve škole i mimo ni) a které posléze soubor studentů pod názvem 

Činohra 16-20 hrál v pražském Divadle Kolowrat, byly balancí silně autorské interpretace se 

stoprocentním spolehnutím se na jedinečný text – ať už šlo o vlastní dramatizaci Bergma-

nova filmu Léto s Monikou, svěží digest Shakespearova Jak se vám líbí nebo Dostojevského 

Bratry Karamazovy. Jakkoliv by se slušelo, aby medailonek mladé divadelní režisérky obsa-

hoval nějaký manifest, u Aminaty Keita to není dost dobře možné – kromě vysokých nároků 

na herectví i estetiku scénografie a pravidelné užívání živé hudby na scéně, není možné její 

režie více přiblížit a zaškatulkovat. Může o tom svědčit třeba to, že její absolventskou insce-

nací na DAMU byl Višňový sad Antona Pavloviče Čechova v důsledném činoherním výkladu, 

mnohdy pokládaném za konzervativní, a její první prací po škole bylo Poslední zrnko písku, 

inscenace, jejíž text a podoba vznikaly během čtyř týdnů laboratorního zkoušení na statku 

v Nepomucké vrchovině. V roce 2017 měla možnost ve spolupráci s Národním divadlem  

v Praze nazkoušet na Nové scéně scénické čtení Želvuška Hynka Skotáka a v roce 2018  

Zázrak v Sadové ulici Elišky Raiterové. Ve stejném roce spolupracovala na putovním před-

stavení Nová krev: Základní kameny vytvořené k výročí položení základního kamene Národ-

ního divadla v Praze. V roce 2019 se režisérka přestěhovala do Brna, kde ji současný umělec-

ký šéf Činohry Národního divadla Brno a dramaturg Milan Šotek přizval k užší režijní 

spolupráci. V letošní sezóně již proběhla odložená premiéra inscenace Nikdo Ödöna von 

Horvátha v Divadle Reduta. V současnosti režisérka připravuje pro NdB další dvě inscenace: 

Moliérova Amfytriona a Kavkazský křídový kruh Bertolda Brechta.

ŠTĚPÁN PÁCL se narodil v Praze. Vystudoval činoherní režii na DAMU a v roce 2007 absolvo-

val inscenací hry Království Lenky Lagronové. Po ukončení školy inscenoval na volné noze po 

celé republice od Ostravy po Cheb. V roce 2010 založil se svými bývalými spolužáky Divadel-

ní společnost Masopust, již řídil a se kterou získal dva roky po sobě Cenu Alfréda Radoka  

v kategorii Talent roku (za inscenace Konec Masopustu a Brand-Oheň). Působil jako umě-

lecký šéf Divadla Petra Bezruče a jako kmenový režisér Národního divadla v Praze. Se stáva-

jícím uměleckým šéfem Činohry Národního divadla Brno Milanem Šotkem se potkal při ins-

cenaci Langerovy hry Periferie, později také v angažmá v pražském Národním divadle. Od 

roku 2009 učil herectví a režii na DAMU, od roku 2019 je vědecko-výzkumným pracovníkem 

na tamním Ústavu scénologie. Byl ředitelem festivalu Bergmanovský divadelní týden, který 

produkoval se svými studenty v Divadle Kolowrat; v rámci festivalu měla premiéru jeho ins-

cenace Bergmanovy povídky Ze života loutek.

 Od roku 2019 je kmenovým režisérem Činohry NdB. Soustředí se na světová dramata 

současnosti i bližší či vzdálenější minulosti, zvláštní cit má pro velké české drama – po 

úspěšné Jiráskově Lucerně režíroval monodrama Josefa Topola Stěhování duší, kterým byla 

otevřena Malá scéna Mahenova divadla jako prostor pro komorní večerní představení. Svůj 

světový repertoár obohatil také baladickým příběhem Ference Molnára Liliom a mystickým 

dramatem Idomeneus současného německého autora Ronalda Schimmelpfenniga. V sezo-

ně 2020/2021 inscenoval v Mahenově divadle dvě velká světová díla: Čechovova Racka  

a Albeeho divoký a divácky oblíbený text Kdo se bojí Virginie Woolfové?. Na vytčenou linii 

naváže v sezoně 2021/2022 Shakespearovým Večerem tříkrálovým a Čapkovou Matkou.

Štěpán PáclAminata Keita 



Dirigentka GABRIELA TARDONOVÁ (rozená Piszkaliková) pochází z Karviné. V roce 1998 

promovala na Pedagogické fakultě Ostravské univerzity v oboru sbormistrovství a poté vy-

studovala dirigování na Janáčkově akademii múzických umění v Brně ve třídě Rostislava 

Hališky a Lubomíra Mátla. V letech 2003–2004 studovala v rakouském Grazu na Universität 

für Musik und darstellende Kunst v dirigentské třídě Martina Siegharta. V rámci tohoto sti-

pendijního pobytu byla vybrána k aktivní účasti na mezinárodním festivalu International 

Week konaném v Grazu, kde spolupracovala s univerzitním symfonickým orchestrem. Do 

velké míry se zaměřuje především na uvádění soudobé operní tvorby, působí jako dirigentka 

orchestru Mladí brněnští symfonikové. S Ensemble Opera Diversa pravidelně spolupracuje 

od roku 2006; s velkým úspěchem nastudovala také diversní inscenace oper Jsem kněžna 

bláznů Lenky Noty a Olgy Sommerové a Šárka Leoše Janáčka v instrumentaci Ondřeje Kya-

se. V posledních letech působí jako hlavní dirigentka Ensemble Opera Diversa i v orchestrál-

ních projektech.
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ENSEMBLE OPERA DIVERSA je nezávislý soubor profesionálních hudebníků a zpěváků, kteří 

se soustředí na objevné hudební a divadelní programy. Vedle klasické tvorby jsou jádrem 

činnosti souboru komorní hudba a opery z dílny Ondřeje Kyase a Pavla Drábka. Od počátku 

(1999) se ze souboru vyvinula hudební společnost, která uskutečňuje kolem dvaceti vystou-

pení a představení ročně. Na svém kontě má několik celovečerních oper, dvě desítky autor-

ských minioper, desítky původních orchestrálních skladeb a velké množství klasického re-

pertoáru.

 Komorní orchestr vznikl v roce 2005 a od té doby jej vede Jan Bělohlávek. Ensemble 

Opera Diversa uvádí ročně ve vlastní produkci obvykle tři až pět tematických koncertních 

projektů. Jednotlivé programy propojují tvorbu 20. století se skladbami soudobými. Ve smy-

slu hledání a formulace vlastní poetiky soubor usiluje o vytváření posluchačsky objevných 

programů – nepřináší banální nebo notoricky známé kusy, vyhýbá se ale i úzkému vřazení do 

proudu soudobé vážné hudby. Svou dramaturgií i interpretačním nasazením usiluje o dialog 

s otevřeným posluchačem.

Ensemble Opera DiversaGabriela Tardonová
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Karel Kachyňa’s film Coach to Vienna continues to be considered a ground-breaking work 

in the Czech filmmaking of the 1960s, largely thanks to its original translation into the 

screen medium of Jan Procházka’s novella of the same name and Jan Novák’s singular 

music. The intimate psychological drama about fear, hate and love in the closing days of 

World War II still provides a universal message about the relativising of fundamental human 

values.

Transforming a well-known film for the stage always poses certain problems. Stage 

directors have to balance their faithfulness to the screen version (thus hopefully meeting 

audience expectations) with their vision, possibly deviating from the film, thus risking 

viewers’ disappointment that the theatre version fails to feature their favourite moments 

from the movie.

 In the case of the Brno production of Coach to Vienna and the form of a staged 

concert, this dilemma disappears. The production can refer to three sources: Karel Kachyňa’s 

film, Jan Procházka’s “movie story” – an expansion of its screenplay – and Jan Novák’s music 

for Kachyňa’s film; the last two were chosen as the determinatives here.

 In conceiving the stage version, the starting point was provided by a certain natural 

tension between Procházka’s literary and Novák’s musical works. This is because Novák’s 

music does not illustrate Procházka’s intimate tale of a war widow and a deserting German 

soldier at the end of World War II, but gives it a space and a context, elevating it to a more 

generic plane of a story about the meaning of revenge, love and forgiveness.

 Thanks to Novák’s music, with its inner largesse and tension between the volume of 

the strings, evoking emotionally and visually a sense of the horizontal, and the solo organ, 

going up alongside the vertical, Procházka’s (and of course, Kachyňa’s) work acquires a 

cosmic dimension; the music also underlines and confirms the inevitability of the tragedy 

in which Krista’s and Hans’s journey must result. A world made hungry with cruelty craves 

both revenge and love, and it places the burden of resolution on the shoulders of two young 

people who care nothing about war or history, who simply want to live. This is a story which 

is difficult to understand intellectually, but thanks to Procházka’s words and Novák’s music 

it can be experienced, felt and therefore accepted. 

Štěpán Pácl, translated by Štěpán Kaňa
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AUTENTICKÉ
PROHLÍDKY

PODZIM
 V BRNĚ

TIC BRNO, p. o. finančně podporuje 
statutární město Brno.

LOKÁLNÍ PRŮVODCI 
S CITEM PRO BRNO

Více informací o prohlídkách 
na www.gotobrno.cz/akcetic 
a v informačních centrech
TIC BRNO.

ZÁŘÍ–LISTOPAD 2021 
VSTUPNÉ 
200 ⁄ 120 ⁄ 60 KČ

 KRÁLOVO POLE
PRVOREPUBLIKOVÉ BRNO S DĚTMI
ZA VŠÍM HLEDEJ ŽENU A DALŠÍCH 20 PROHLÍDEK

TIC BRNO ↑
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