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Jan Fila
Stalo se slovo

premiéry 17. a 18. 5. 2014 
v kostele sv. Šimona a Judy v Praze na Starém Městě

pod záštitou
prof. Ing. Hany Machkové, CSc., rektorky VŠE 

a doc. Mgr. Jana Hančila, rektora AMU

Inscenace je součástí projektu Vysoké školy ekonomické v Praze a 
Akademie múzických umění v Praze „KNOWtilus 2014 – Ostrovy vědy 

a umění “, financovaného z Centralizovaného rozvojového programu 
Ministerstva školství, mládeže 

a tělovýchovy ČR. 

hudba:    Jan Fila
námět:    P. Petr Beneš CSsR, Mlada Kyovská Šerých, 
     Jan Fila podle středověkých pašijových her
libreto:    P. Petr Beneš CSsR
režie:     Mlada Kyovská Šerých
choreografie:   Adéla Petáková
scénografie:   Prokop Vondruška
kostýmy:   Dominika Lippertová
light design:   Jan Komárek
ozvučení prostoru:  Josef Pecha

zvukový záznam:   Plzeňská filharmonie, dirigenti Robert Kružík
     a František Macek
     Pražští pěvci, sbormistr a dirigent Stanislav 
     Mistr
     Magdaléna Malá – soprán
     Drahoslav Gric – varhany
     Ivan Boreš – elektrická kytara
     Jaroslav Pokorný – baskytara
     Jan Fila – cembalo, klavír, minimoog, ruchy, 
     elektroakustická hudba

Nahrávka byla pořízena ve studiu Českého rozhlasu v Plzni, ve Zvukovém 
studiu HAMU a v Laboratoři EAH Katedry skladby HAMU.

hudební režie:    Michael Fojtů, Jiří Pohnán, MgA. Sylva 
     Stejskalová a prof. Václav Riedlbauch
režie zvuku a mix:   Jan Košulič, Jaroslav Pokorný a Michal 
     Sýkora, posluchači oboru Zvuková tvorba
     pod pedagogickým vedením 
     doc. MgA. Ing. Ondřeje Urbana Ph.D. 
     a doc. MgA. Martina Pinkase Ph.D.
střih zvukového záznamu:  Michal Sýkora, Jaroslav Pokorný 



6 7

Inscenaci připravili studenti Hudební a taneční fakulty AMU (hudba, režie, 
zpěv) a studenti Divadelní fakulty AMU (herecké role, recitace, tanec).

dirigenti:   Robert Kružík a František Macek pod
      vedením MgA. Norberta Baxy

režie:     Mlada Kyovská Šerých pod vedením 
     odb. as. MgA. Martina Otavy

hudební příprava:  ext. ped. Jan Snítil, Jan Fila 
     a MgA. Norbert Baxa

studium sólistických rolí: doc. Libuše Márová, prof. Jana 
     Jonášová, prof. Magdaléna 
     Hajóssyová, Mgr. Helena Kaupová,
     Jiřina Přívratská, Yvona Škvárová,
     MgA. Martin Bárta a Roman Janál

Máří Magdalena:   Zdeňka Vaculík Erlebachová
     Hana Dobešová

Ježíš:      Michal Bragagnolo
     Václav Cikánek j.h. 

Anděl Utěšitel:    Petra Havránková

Šimon Petr:   Andrej Beneš
     Michael Skalický j.h.

Jan:      Jakub Turek
     Václav Cikánek j.h. 

Jakub:     Jan Janda j.h.
     Lukáš Sládek j.h.
   
Pilát:      Vít Nosek

Smrt:     Eva Kývalová
     Magdalena Malá

Veronika:    Ema Katrovasová
     Lucie Laubová

Procula:    Jana Prouzová
     Tereza Hořejšová
     Ema Katrovasová

Izaiáš:    Andrej Beneš
     Matúš Mazár

Šimon z Kyrény:  Jan Janda j.h.
     Lukáš Sládek j.h.

taneční role
Adam:    Adam Krátký

Eva:      Lucie Plachá
     Lucie Charouzová
     Tereza Kerle

Marie:    Lucie Plachá
     Lucie Charouzová
     Tereza Kerle

mluvené role
Ďábel:    Matěj Kohout

Opovědník:   Radek Pokorný

Křikloun:   Lukáš Bařák
     Matúš Mazár

1. žena:   Lucie Vagenknechtová
                                         Tamara Morozová 
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2. žena:   Jana Prouzová
     Lucie Vagenknechtová

3. žena:   Ema Katrovasová
     Lucie Vagenknechtová

1. voják:   Lukáš Bařák
     Matúš Mazár

2. voják:   Vít Nosek
     Daniel Klánský

Očistec:
Kamarádi z mokré čtvrti:  Tereza Hořejšová, Lukáš Bařák,
     Jana Prouzová, Tamara Morozová,
     Lukáš  Sládek j.h., Jan Janda j.h.,
     Lucie Charouzová

Inženýři:    Andrej Beneš, Matúš Mazár, Lucie
     Laubová, Michael Skalický j.h., 
     Lucie Plachá 

Elitáři:     Ema Katrovasová, Lucie 
     Vagenknechtová, Daniel Klánský,
     Jakub Turek, Tereza Kerle
     
Sbor svatých:    Pražští pěvci

vedoucí produkce:  PhDr. Ludmila Stránská, vedoucí Studia TON  

asistenti produkce:   studenti VŠE oboru Arts management:
     Donika Žánová, Pavlína Dvořáková, Zuzana 
     Hykyšová, Jana Chuchrová, Jan Plášil, 
     Bc. Hana  Slapničková, Bc. Veronika 
     Vavříková
  
PR a propagace:   Bc. Marta Kloučková, Bc. Hana Slapničková, 
     Jan Plášil, studenti VŠE oboru Arts 
     management pod vedením 
     odb. as. PhDr. Ireny Tyslové 
     a Ing. Mgr. Martina Reye, doktoranda
     na Katedře Arts managementu VŠE

grafika, tiskoviny, webové stránky, fotografická a video dokumentace:   
     Ing. Zdeněk Vondra, doktorand
     Grafické a multimediální laboratoře
     VŠE, Ing. Petra Bedřichová, Monika
     Kindlová, Milan Hicz a studenti VŠE
     oboru Multimédia v ekonomické 
     praxi: Lucie Lhotáková, Jan Kocián,
     Jan Míka, Michal Klukan

Kostýmy byly vyrobeny v ateliérech a dílnách Národního divadla v Praze, 
vedoucí výroby kostýmů: Aleš Frýba
výroba dekorací:   Compars, s. r. o.
vedoucí výroby dekorací:   Ladislav Farkaš
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Stručný obsah díla

Před oponou vystoupí principál – vypravěč. Zpochybní 
hranici mezi diváky a herci, vyzve k radosti ze života, dotkne 
se ale i nevyhnutelnosti bolesti a téměř se studem poprosí 
všechny o ANGAŽOVANOST, protože v příběhu, který se bude 
hrát a který je zdánlivě notoricky známý, půjde o každého z nás.

Po rozhrnutí opony spatříme praotce Adama a pramáti Evu  
v situaci krátce po vyhnání z Ráje. Stojí na prahu Ráje s očima  
ve strachu, jemuž se teprve neobratně učí, upřenýma před sebe. Váhají, 
pokud už znají smysl toho slova, každopádně je to chvíle nehybnosti, 
které přicházejí vstříc tři nabídky. Nejprve se ozývá Smrt. Strachu  
z vykročení je zbaví nicota, která obejme vše a předejde i čas jejich 
stvoření. Nebudou. Ďábel, zneužívaje toho, že i nicota může podnítit strach, 
upozorňuje na to, co jediné je jisté, člověk sám, bez nikoho jiného, bez 
pomoci a tudíž bez vztahu – zaručený lék proti bolesti. Třetí hlas není vlastně 
nabídkou, ale přitakáním strachu a bolesti, skrze nějž opouštíme sebe a tím 
i svůj strach. Je to hlas Máří, děvčete, které kdesi v prostorově ani časově 
blíže neurčeném vesnickém stavení svědčí o tom, že za prahem ráje  
v důvěře vykročení čeká setkání. Zatímco Ďábel a Smrt se přou mezi sebou 
a usilují přesvědčit o svých argumentech, Máří do sporu nevstupuje, ale její 
sólo se postupně otvírá v dialog s někým zatím jen v náznaku přítomným.

V Getsemanské zahradě, jakési malé, uzavřené obdobě Ráje, prožívá 
Ježíš Kristus chvíle smrtelné úzkosti, sdílené s člověkem, jehož obzor zavřelo 
sobectví, strach a smrt. Ježíš je sám, protože ti, kdo jej doprovázejí, byť jsou  
na místě přítomni, nedokážou s ním sdílet jeho bolest a nasládlými písněmi  
se snaží zahnat výčitky svědomí. Uzavřená zahrada se otvírá 
Ježíšovou modlitbou – dialogem. K vyčerpanému Ježíši přichází 
Anděl Utěšitel. Duchovně nablízku je mu i naději otevřená Máří. 
Parafráze biblického podobenství o deseti pannách a slova 
královského žalmu otvírají Ježíšovu úzkost a prosvětlují ji blízkostí Otce.

Ježíš stojí před místodržitelem Pilátem. Ten se chce vyvléci z účasti na 
ději rétorickou otázkou po tzv. objektivní pravdě, za níž neneseme důsledky  
a která nevyžaduje vztah a nasazení. Procula, jeho žena, vystrašena nočním 
snem, snaží se jej přesvědčit, že nelze vynést nezúčastněný rozsudek. Pilát 
si myje ruce a tím se vyřazuje z možnosti příběh dále sdílet. Na druhé straně 
jeviště ve stejnou dobu Šimon Petr hořce lituje své zbabělosti a zapření 

účasti na Ježíšově příběhu, slzy jej 
vracejí do děje  a tím do života.

Události nabývají spád, 
v následující křížové cestě 

dochází k jakési rekapitulaci dějin, 
soucitu, pomoci, výsměchu, odsouzení, 

provázení. Děj se odvíjí jako lavina, jež už 
nemůže dopadnout jinak, pro nás proto, že už vše 

došlo až tak daleko, že vlastními silami nelze děj zvrátit, 
pro Ježíše proto, že jeho rozhodnutí milovat do konce 
je nezvratným důsledkem lásky. Jednotlivé scény 
– nasazení kříže, pády, tichý souhlas Matky, soucit 
(Veronika), bezděčná pomoc, která nás vtáhne do 
děje a zachrání (Šimon z Kyrény), výsměch, nahota … 
Proti zběsilosti násilí a davu stojí důstojná bolest Matky, 
prosté lidské účastenství (Veronika, Šimon z Kyrény)  
a především pevná láska Spasitele. Ježíš na kříži umírá.

Zatímco kolem kříže se rozprostírá ticho, pro některé 
definitivní, pro jiné plné příslibu, v dolních patrech dějin 
i našeho vědomí, v říši zemřelých rozehrává se téměř 
karnevalově pestrá scéna. Propuká tu hluboká lidská 
potřeba odmocnit nejzávažnější lidské věci ironií, 
hrou, humorem až šibeničním. Zemřelí jsou drženi  
v bezvýchodném vězení čerty s téměř pohádkovými, 
lidovými rysy. Roj těl, barev, kostýmů. Výsměch 

smrti, který je ale v podstatě jen zoufalým potvrzením její síly. 
Skutečný Ďábel je přítomen nenápadně, chladně, zdánlivě nezúčastněně. 
Zdá se, že mnoha přítomným je jistota daná bezvýchodností téměř 
příjemná, utvrzují se ve své nadřazenosti, která nepotřebuje druhé, chladné 
racionalitě, v níž nemá místo znejistění, v chalupářské idyle malého, ale 
našeho domova. Jsou tu ale i ti, kteří nepřestávají doufat a nenechají  
se svést  k tomu, aby tento stav pokládali za definitivní a v podstatě přijatelný. 
Namísto všeobecného „klídku“ roste v nich nepokoj. Něco se chystá. Prorok 
Izaiáš slavnostně vzývá Spasitele, odpovědí je mu vulgární veselí těch, kteří 
nikoho takového nepotřebují. V duších očekávajících ale jeho slova vzbuzují 
stále větší a větší radost. Branami pekla vstupuje Ukřižovaný. Většinou až do 
konce výstupu nezpozorován. Uprostřed téměř opilého maloměšťáckého 
veselí jsou v tichu vyváděni směrem vzhůru ti, kdo doufat nepřestali.
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Současně s pohybem všech věrných očekávajících směrem vzhůru, začíná 
se horizontálně, v rovině našeho pozemského života vše pohybovat směrem 
k prázdnému hrobu. Scéna rovněž plná pestrosti, pohybu, až jarmareční 
hravosti, ale ve zcela jiném duchu, plné, realistické radosti. Ke hrobu směřují 
ženy, které chtějí pomazat tělo pohřbeného Krista. Narazí na zmatené 
vojáky, kteří je přesvědčují o tom, že hrob je prázdný. Skutečnost prázdného 
hrobu, jíž se nejprve zdráhají uvěřit, je potvrzena. Je ráno. Ne nepodobné 
dnům po stvoření světa, voda, nebe, rostliny, zvířata, zahrada otevřená,  
s květem prázdného hrobu. Na práh svého domu vychází Máří, rozechvělá 
očekáváním, krásou jitra, otevřená životu, kterému dává jméno Krista.  
Ve  velkém finále se připojují všichni. Vyhnání, zrada, vloudění  
se stávají setkáním. 

P. Petr Beneš CSsR

Vznik operního díla slovy autora

Na jaře 2012 za mnou přišla má spolužačka z HAMU, operní režisérka 
Mlada Šerých, že by ráda inscenovala středověké pašijové hry a jestli bych 
jí k tomu nenapsal hudbu. Téma pašijí a samotných Velikonoc mě již dlouho 
zajímalo, i když má představa se pohybovala spíše v oblasti celovečerního 
velkopátečního oratoria kombinujícího jak texty evangelií, tak proroků, 
žalmů a komentářů z pera např. svatého Augustina, svatého Tomáše 
Aquinského a zahrnující též ohlasy v poezii Bohuslava Reynka, Václava 
Renče a dalších básníků. Mladin projekt mne ale okamžitě inspiroval.  
Od začátku bylo jasné, že se bude jednat o vokálně-instrumentální jevištní 
dílo. Do června se nám podařilo shromáždit textové materiály. Naštěstí byla 
většina významných literárních památek k naleznutí v citacích v Městské 
knihovně a v Klementinu. Strávili jsme spolu s režisérkou spoustu času nad 
starými texty, převážně pak nad Theatrum passionale (Bozkovské pašije), 
nad Hrou o třech Mariích, Drkolenským zlomkem a VI. klementinským 
sborníkem her velikonočních. Zároveň jsme toužili zapojit co nejvíce 
autentického textu z evangelií. Náš scénář by ale vydal na mnohahodinové 
dílo; bylo třeba přistoupit k podstatné redukci mimořádně obsažné látky. 

V červnu 2012 jsem se jako člen Pražských pěvců zúčastnil premiéry 
oratoria Maria, Vykoupená země Radka Rejška, ke kterému napsal libreto 
redemptorista P. Petr Beneš CSsR. Poté, co nás Radek Rejšek představil, 

jsem Otce Petra seznámil s naším projektem. Otec 
Petr, který zrovna skončil své působení ve Vídni 
a přesouval se na Svatou Horu, nám přislíbil 
spolupráci. Od léta se měl stát kaplanem  
ve farnosti chrámu Nejsvětějšího Srdce Páně  
na Vinohradech, což značně usnadnilo 
plánovanou spolupráci. Od podzimu 2012 
jsme se s Mladou scházeli s Otcem Petrem 
nad koncepcí celé opery-oratoria. Strávili 
jsme utěšené chvilky jak na faře, tak  
v prostorách Plečnikova chrámu. Záhy 
se ukázalo, že jsme měli šťastnou ruku  
s výběrem libretisty. Otec Petr, jakožto zkušený 
bohemista, filozof, teolog a germanista, 
zvolil zcela odlišnou dramaturgickou linii díla.  
Z námětu středověkých pašijových her nám 
zůstaly některé postavy (např. Opovědník, 
Smrt, Ďábel), jinak jsme se těmito nádhernými 
památkami nechali inspirovat zcela 
volně. Zůstala i základní struktura: Prolog 
(kde bývá celé vyhnání z ráje a situace 
těsně poté, následované epizodami  
ze Starého zákona), I. dějství pojednávající 
o životě Krista až do jeho ukřižování, II. dějství 
vysvobození z Očistce a III. dějství Vzkříšení Páně. 

Prožíval jsem zřejmě stejné problémy s libretistou 
jako všichni mí předchůdci, kteří se pokoušeli o operu. Otec Petr dlouho 
zvažoval koncepci, a proto jsem se k prvním veršům dostal až v lednu 2013. 
Kromě přípravy na operu jsem se tak věnoval i jiným dílům. Vznikly tak mj. Dva 
výjevy z Apokalypsy pro sólové varhany – Hommage à Petr Eben. Odměnou 
za dlouhé čekání mi však byly krásné texty. Od ledna 2013 pak již libreto  
od Otce Petra průběžně docházelo, a tak jsem měl na konci listopadu 
hotovou  první skicu celého díla. Od prosince 2013 pak došlo během necelých 
tří měsíců k instrumentaci celé kompozice, včetně pořízení klavírního výtahu. 
Ke klasickému divadelnímu orchestru (dřeva po dvou, čtyři lesní rohy, tři 
trubky, tři trombony, tympány, smyčce) přibyla ještě obsáhlá baterie bicích 
nástrojů (při natáčení obsluhovaná třemi hráči, při živém provedení pak 
pěti bubeníky) a klávesové nástroje. Vzhledem k několika dějovým rovinám 
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díla jsem se rozhodl zapojit nástroje odkazující na současnost – Martenotovy 
vlny, minimoog a dvě elektrické kytary. Nedílnou součástí jsou i vstupy 
elektroakustické složky rozvržené do klasického kvadrofonního přenosu. 
Důležitá je práce s reálným zvukem na způsob musique concréte v prostoru. 

Poslední březnový týden jsme strávili ve studiu  
Českého rozhlasu v Plzni, kde jsme společně s Robertem Kružíkem, Františkem 
Mackem a Plzeňskou filharmonií natočili orchestrální party celé opery.  
V Praze jsme ve školním studiu HAMU od poloviny dubna postupně natáčeli 
s Pražskými pěvci sborové party, sopránové sólo s Magdou Malou a úplně 
naposledy pak s Ivanem Borešem a Jaroslavem Pokorným kytarové party, 
s Drahošem Gricem pak varhany. Velkou zásluhu má doc. Ondřej Urban 

na dokončení celého zvukového záznamu. Rád bych 
mu tímto poděkoval za neuvěřitelnou trpělivost.  

Náročné byly i operace s minimoogem. Tento 
vskutku pravěký analogový syntetizér (uslyšíte 
ho v Očistci) má pro nezkušeného hráče značně 

komplikované ovládání – dosti odlišné od jeho 
dnešních nástupců. Syrový zvuk tohoto 

jednohlasého nástroje je však 
nenahraditelný. Jeho nástupci byli 

pro mne z estetického hlediska zcela 
nepoužitelní. Poslední operace se skladbou 

pak probíhaly ve školní zvukové laboratoři 
HAMU, kde bylo třeba doladit jak vstupy 

elektroniky, tak některé virtuální nástroje.

Jan Fila o své skladbě

Slovo libretisty

Nabídka napsat libreto přišla v mém životě již 
podruhé. A vždy to bylo oslovení. Mě samotného 
by to na počátku určitě nenapadlo. Asi všechny 
důležité věci přicházejí k nám, neplánovány, 
nevynuceny. Nikoli však nečekány. Vždyť 
přítomnost jako stav schopnosti zaslechnout 
volání a citlivě na ně odpovědět je soustředěním 
všeho, čím jsme prošli, do čeho jsme vstoupili, co 

nám bylo předáno, s čím jsme se prali a co jsme 

vstřebali, do jednoho bodu setkání – nás a výzvy. Tou výzvou v mém případě 
nebylo pozvání k autonomnímu literárnímu textu, ale k textu sloužícímu.  
V nejplnějším a nejlepším smyslu slova služba. Sloužit má v našem jazykovém 
úzu spíše negativní význam; je opakem seberealizace, řízení, svobodného 
disponování. Ne tak v Bibli. Služebník je tam upokojivým označením toho, 
který poznal svého Pána a našel radost v tom, že je pozván pracovat pro 
něj. Ten služebný rozměr libreta se mi od počátku zalíbil, byť musím přiznat, 
že až tolik pokorný, a tím pádem schopný, nejsem. Proti většinovému 
zvyku tak mé texty nevznikaly na hudbu, která by jim předcházela, 
ale šly před ní, doufejme, že šly jí naproti. Přesto nevznikaly svévolně. 

Zadání bylo jasné: sloužit Příběhu, který po tisíciletí, explicitně či implicitně, 
utváří krajinu evropského kontinentu a evropského myšlení. Základní principy 
mi byly též jasné už v počátcích psaní: Nechci převyprávět moderními slovy 
text Bible. Bible má svou jedinečnou výpovědní sílu, mluví s mocí. Nemám 
rád její převyprávění, ať už v textech různých dětských biblí či v popisných 
filmech. Má-li být převyprávěna, tedy jen osobní, jedinečnou, komplexní 
interpretací, k níž dochází, kdykoli ji vnímavý čtenář vezme do ruky. 

Zklamal jsem asi trochu Jana Filu, když jsem nepřistoupil ani na kompilaci 
textů starých pašijových her. Důvod byl zcela jednoduchý: neznaje dostatečně 
celou šíři různých pašijových textů ani literárně-historické okolnosti jejich vzniku, 
dělal bych něco, co mi nepřísluší. Byl by to náhodný výběr. A bylo zřejmé, 
že libovůle, byť jsem se jí nakonec asi úplně nevyhnul, není v přístupu k tak 
zavazujícímu příběhu přípustná. Z pašijových her si tak beru jen zásadní ideovou 
inspiraci: možnost vstoupit do evangelního příběhu z různých dob a míst. 

K mým výchozím principům patřil i zákaz jakékoli aktualizace 
Příběhu. Vždyť každá přímá aktualizace stává se agitkou a okrádá 
Příběh, jenž má dostatek lásky, aby objal všechny doby a všechny 
lidi o jeho vždy konkrétní univerzalitu. Nechtěl jsem také sklouznout k 
lechtivému dojímání a citovému, morálnímu či náboženskému vydírání. 
Přál jsem si, aby se posluchač neztotožnil úplně s textem, aby si vůči 
němu mohl zachovat zdravý odstup, který vytváří prostor pro svobodu.  
K tomu jsem využil hlavně osvědčenou roli komentátora, Opovědníka. 

A konečně jsem se hodně bál jakéhokoli abstraktního symbolismu. 
Ten Příběh neslouží přece k tomu, aby nám sdělil něco jiného, 
závažného, co je skryto za ním. Ale naopak: odkrývá nám hloubku 
a význam všeho konkrétního, dějinného. Skrze něj skutečnost mluví, 
stává se rozhovorem, modlitbou. Máří zpívá záměrně texty, které by 
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vesnické děvče nikdy neproneslo, ale které prožívá. My propůjčujeme 
jejím prožitkům, hlubším než naše slova, řeč, a hlavně hudbu.

Co tedy nakonec vzniklo? Snad nebude troufalé, řeknu-li, že jakási 
organická struktura, skrze niž základní biblické poselství dozrává v květy  
a plody. Chtěl jsem ukázat, co se stane, když možnosti vložené do 
pašijového příběhu stanou se v určitých situacích, v určitých charakterech, 
v setkání vybraných postav skutečností. Celá pestrá struktura textu, postavy 
biblické i domyšlené, slouží vlastně těm několika nejpodstatnějším slovům, 
která jsou přímými citáty z Písma. Věděl jsem, že Ježíš nebude moci mluvit 
jinak než doslovným biblickým textem, podobně jako mi bylo jasné, že 
jeho Matka, bude-li přítomna explicitně, nesmí mluvit vůbec. Zaslechnete-li 
nosné, významuplné ticho, které umožňuje veškeré mluvení, pak je to její 
stopa. Ryk davu, nasládlé šlágry alibistů, nad svědomí postavené politické 
siláctví nebude možno přeslechnout. A přece závěrečný part patří tiché 
radosti, okouzlení tichou krásou a něhou. Pomalu umlká naše věčné 
potvrzování se. A nacházíme radost ve vyslovení jména. Jsme doma. 

P. Petr Beneš CSsR

Krátké slovo režisérky

Jako studentka AMU jsem byla velmi inspirována tvůrčím 
prostředím celé školy a velmi jsem si přála, aby vzniklo dílko,  
na kterém by spolupracovali studenti z různých kateder a sami je vytvořili.

Téma pašijových her, které je mi osobně velmi blízké, nabízelo 
nejen největší prostor, ale i možnost převyprávět starý příběh novým 
jazykem, což bylo samo o sobě lákavé.  Na hodinách jsem potkávala 
studenty skladby a měla jsem tak možnost malinko nahlédnout  
do jejich světa, pro mne opět velmi inspirativního. Oslovila jsem tedy 
Jana Filu, který okamžitě reagoval, a společně jsme se pustili do díla.

V létě 2012 vznikla první skica děje, ze které vzešla náhlá potřeba 
libretisty.  K naší velké radosti se práce zhostil pan Petr Beneš CSsR, 
který se stal na čas oním kormidelníkem, jenž  pohání loďku kupředu.  
Od této chvíle opravdu počalo něco vznikat. Setkávali jsme se 
často a byl to otec Petr, který vybral jaké části děje vypustit a které 
převyprávět. Jeho texty nás oslovovaly a Jan se pustil do komponování. 

Dalším úkolem bylo představit vznikající dílo na našich katedrách, 
zda jej můžeme uvést jako společnou bakalářskou práci. Tímto bych 

ráda poděkovala  doc. Ivanu Kusnjerovi, vedoucímu Katedry zpěvu 
a operní režie, stejně tak Mgr. Martinu Otavovi, mému pedagogovi  
a vedoucímu práce, oba  nás po domluvě s  prof. Václavem Riedlbauchem, 
Janovým vedoucím práce, podpořili. Mohli jsme tedy pokračovat 
a pomalu oslovovat další studenty nejen hudebních oborů. Adélu 
Petákovou z Katedry tance, Dominiku Lippertovou, studentku scénografie  
na DAMU jako kostýmní výtvarnici, scénografa Prokopa Vondrušku, 
studenta Katedry alternativního a loutkového divadla na DAMU  
a další studenty DAMU a HAMU, kteří se zhostili zejména tanečních rolí. 

Samotná režijní práce stojí velkou měrou na místě,  
ve kterém hrajeme. Prostor kostela, v němž dílo uvádíme, 
neumožňuje využití žádných divadelních technologií, 
kulis či opony. Naopak bylo nutné vše uchopit se 
záměrem daný prostor obydlet nenásilně a v souladu 
s chrámovým prostředím, pro které je tato opera 
svým tématem vhodná. Scénografie jako taková 
je tvořena jednoduchými kvádry, jež využíváme 
různým způsobem, a malým obdélníkem hlíny 
na jevišti. Hlína jednak připomíná, odkud jsme 
vzešli, je to vzácná materia prima našeho bytí  
i naší planety, a zároveň přináší do kostela trochu 
jednoduché „pozemskosti“. Hojně pracujeme 
se světly, ta prostor zabydlují. Světelného designu 
se ujal Jan Komárek a posléze studenti našich škol.

Celá opera se skládá z jednotlivých obrazů, 
které se vzájemně prolínají. Do všeho nás uvádí 
Opovědník, jako jeden z nás, ale také připomínka 
důležité postavy ze starých pašijových her, 
následuje taneční vyhnání z ráje a boj o Adamovu 
duši mezi Smrtí a Ďáblem. Smrt je vyhnána 
Ďáblem a ten zase nenápadnou silou naší hlavní 
postavy, kterou se stala Máří Magdalena.  Není 
ovšem onou Marií Magdalskou, kterou všichni 
známe jako napravenou hříšnici, v dnešní době hojně 
opředenou různými teoriemi o její osobě. Naše 
Máří Magdalena představuje to nejdůležitější, co  
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v opravdové Marii Magdaleně bylo, její pevnou víru. Vznikla tak postava, 
která právě ve své zdánlivé jednoduchosti žije velmi hlubokým duchovním 
životem. Představuje třeba i lurdské děti, nebo jiné ze zapadlých koutů 
naší země, kterým se zjevila Panna Marie.  Je to žena, která mohla žít 
nebo žije kdykoli v průřezu časem, na jakémkoli místě. Ta, která Kristův 
příběh žije celým svým bytím, aniž by to musela dávat okatě najevo. 

Na jedné straně jeviště se tedy odehrává pašijový příběh jako takový, 
ve své posloupnosti, a na druhé straně „existuje“ Máří Magdalská se 
svými prožitky úzce svázanými s dějem, a přesto v jiné době.  Když 
se tedy na levé straně posouvá příběh kupředu, Máří Magdalská 
zůstává na pravé straně v relativním klidu a naopak. Děj se posouvá 
tak, aby se tyto obrazy vzájemně nerušily, ale zůstaly propojené.

Postavu Máří Magdalské občas na „její“ straně vystřídá Anděl Utěšitel, Šimon 
Petr, či Izaiáš a Sbor svatých, kteří ve své podstatě ztělesňují stejný princip. 

Širší prostor zabírá samotná scéna Křížové cesty, nebo Očistce, kdy herci 
hrají částečně i mimo jeviště. 

Stejně tak Procula, Pilátova žena, komentuje svůj sen vzdálena od děje.

Očistec záměrně představujeme v určitém „burleskním“ 
světle, který znázorňuje promarněné životy. Měl by zde fungovat 
i jako jisté odlehčení od závažného děje. Opera končí dlouhým monologem 
Máří Magdalské, která prožila večer, noc a nyní se probouzí do nového 
rána. Poprvé vstupuje na druhou stranu jeviště, propojuje tím vše podstatné  
a odevzdává nám poselství, že „láska drží zemi“.  Sbor se k ní nenápadně připojí.

Celá práce režiséra také stojí na hudební přípravě zpěváků, kteří spolu  
s dirigenty odvedli veliký kus nelehké práce. 

Chtěla bych poděkovat všem svým spolužákům z Akademie múzických 
umění, pěvcům, hercům, tanečníkům, dirigentům, a také kolegům z Vysoké 
školy ekonomické v Praze. Stejně tak našim učitelům a ostatním, kteří 
umožnili, abychom dílo dokončili. Malá kulička, do které jsme s Janem foukli, 
se cestou obohatila o nové tváře a díky nim začala žít vlastním životem. 

     Mlada Kyovská Šerých

O tvůrcích

Jan Fila se narodil 24. ledna 1982  
v Praze. Hudbě se začal věnovat již v dětství. 
Ještě během studia Arcibiskupského 
gymnázia se stal posledním žákem  
doc. Jiřího Válka, který jej zasvětil do základů 
kompozice a hudebně-vědeckých 
disciplín. Po maturitě na gymnáziu v roce 
2002 byl přijat na Pražskou konzervatoř  
a o šest let později stal se prvním absolventem 
prof. Jiřího Gemrota. Souběžně se též 
několik let věnoval studiu hudební vědy 
na filozofické fakultě Univerzity Karlovy. 
Jako absolventskou práci na Pražské 
konzervatoři vytvořil rozsáhlou kantátu 
pro sóla, smíšený sbor, varhany a symfonický orchestr Stabat Mater (2007).  
V roce 2009 byl vyzván Constantinem Kinským, aby složil hudbu ke slavnostní 
mši celosvětového srazu rodiny Kinských ve Žďáru nad Sázavou v roce 
následujícím. Tak vznikla kantáta pro smíšený sbor, varhany a orchestr Veni 
Creator Spiritus (2009-2010). Roku 2011 byl přijat na pražskou HAMU do třídy 
prof. Václava Riedlbaucha. Opera-oratorium Stalo se Slovo (2012-2014) na 
námět středověkých pašijových her se stala jeho bakalářskou kompozicí. 

Vedle skladby se Jan Fila po celý svůj dosavadní život věnuje sborovému 
zpěvu. Od raného dětství působil v Kühnově dětském sboru (1989-1997), 
poté zpíval také v několika dalších ansámblech. V roce 2004 se stal 
členem Pražských pěvců, se kterými poté interpretoval i nejedno své 
sborové dílo. V poslední době též jako zpěvák spolupracuje s Českým 
filharmonickým sborem Brno. Za zmínku stojí i další Filovy činnosti. Společně 
s Lukášem Sommerem stál u zrodu internetového hudebně-literárního 
časopisu A tempo revue, pro který napsal řadu kritik a recenzí. V kostele 
Svatého Václava v Praze 6 Dejvicích již osmnáct let působí jako varhaník. 
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Mlada Kyovská Šerých (nar. 22.10.1979 
v Praze) absolvovala Česko – italské 
gymnázium v Praze a následně byla 
přijata na Accademia di Belle Arti di 
Brera v Miláně, na které vystudovala obor 
scénografie a kostým, v roce 2007 tam 
získala diplom Magistr scénografie. V rámci 
uvedeného studia v Itálii absolvovala 
čtvrtletní stáž na Staatliche Akademie der 
bildenden Künste v německém Stuttgartu, 
kde pracovala jako asistent scénografie 
na pěti divadelních představeních 
režiséra Lucy Ronconiho. Po návratu  
do Čech pracovala jako asistent 

scénografie či kostýmu v Národním divadle 
na představeních zahraničních režisérů Roberta Wilsona, Yoshiho Oidy  
a manželů Karla–Ernsta a Ursell Herrmannových. Spolupracovala s Divadlem 
bratří Formanů a vytvořila scénografii pro taneční představení Titán Marty 
Trpišovské a Michaela Vodenky. Vytvořila kostýmy k operám Káťa Kabanová, 
Hoffmanovy povídky, Figarova svatba, Adriana Lecouvreur a Lakmé v režii 
Tomáše Šimerdy, které byly uvedeny v divadlech v Ústí nad Labem a Plzni.

Od roku 2012 studuje operní režii na HAMU, v roce 2013 zde 
vytvořila režii představení Evžen Oněgin uvedené v divadle Inspirace. 

P. Petr Augustin Beneš CSsR (nar.  
6. září 1965 v Praze) po studiích 
českého jazyka, literatury, pedagogiky 
na Karlově univerzitě působil řadu 
let jako učitel. Následoval vstup do 
Kongregace Nejsvětějšího Vykupitele 
(Congregatio Sanctissimi Redemptoris 
CSsR, redemptoristé) a studium  
na Teologické fakultě v Bratislavě. 
Poté působil na Svaté Hoře u 
Příbrami. V rámci svého dalšího studia 
působil jako duchovní ve Vídni. V 
současnosti, od léta 2012, je kaplanem  

ve farnosti kostela Nejsvětějšího Srdce Páně v Praze na Vinohradech. 
Je vyhledávaným duchovním vůdcem a přednášejícím na exercitiích. 

Kromě opery Stalo se Slovo je autorem textu oratoria Radka Rejška  
(nar. 1959) Maria, Vykoupená země (2010-2012). 

Redemptoristé
Kongregaci Nejsvětějšího Vykupitele založil roku 1732 svatý Alfons z Liguori 

(1696 – 1787). Bratři redemptoristé se dnes zabývají především misijní činností. 
Řád dnes čítá asi 6 tisíc členů v 78 zemích světa. V Čechách působí od roku 
1855, na Svaté Hoře od r. 1861. V dnešní době v Česku působí asi 20 bratří.
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