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Úvodem

Název této knihy je parafrází titulu podobně zaměřené publikace Jana Kapusty Neuvěřitelná kauza Mar-
tinů1. Stejně jako převoz tělesných ostatků Bohuslava Martinů, i „návrat domů“ Vítězslavy Kaprálové 
je spletitý více, než by se na první pohled zdálo. Nestal se sice politickou demonstrací, jako tomu bylo 
v případě Bohuslava Martinů, neboť Kaprálová byla v rodném Brně pouhých devět let po své smrti tak-
řka neznámou veličinou, s výjimkou úzkého okruhu hudebníků, přesto i v jejím případě sehrála politická 
vůle jistou roli. K uložení urny s jejím popelem do čestného hrobu na Ústředním hřbitově v Brně dala 
totiž politická garnitura tehdejšího městského představenstva, které dva roky předtím odmítlo podobnou 
poctu jejímu otci, svůj souhlas jen pod značným politickým tlakem, který na ni vyvinuly ženské organi-
zace v Brně a vedení Syndikátu českých skladatelů.2

I samotnému převozu zpopelněných ostatků těla Kaprálové dlouho zabraňovaly nejrůznější průtahy, 
přestože se do věci zapojila celá řada dobrovolníků a organizací: v Praze Lenka Vojtíšková za Radu čes-
koslovenských žen a Antonín Čejka za Ochranný svaz autorský; v Paříži legační rada J. V. Klvaňa za 
Československé velvyslanectví; v Montpellier kruh přátel Československa, mezi nimi zvláště Lucien 
Tesnière, působící na zdejší univerzitě, a skupinka místních krajanů v čele s Janem Pokorným, který chtěl ve 
spolupráci s československým konzulátem v Marseille rakev s tělem Kaprálové alespoň přemístit z provi-
zorního do permanentního hrobu montpellierského hřbitova Saint-Lazare (přičemž konzulát měl v úmyslu 
přemístění financovat). Ve věci převozu ostatků Kaprálové se angažovala i stipendistka Marie Ullrichová, 
která byla v té době v Montpellier na studijním pobytu, a v rozhodující fázi Ota Vach, jenž zastoupil ro-
dinu Kaprálových při exhumaci skladatelčiných ostatků a jejich incineraci v krematoriu pařížského Père 
Lachaise a přivezl urnu s popelem své životní lásky jejím rodičům domů. Václav Kaprál se tak sice repa-
triace své dcery ještě dožil, ale již vážně nemocen; pět měsíců poté umírá v Brně na zhoubné nádorové 
onemocnění. Úkol zajistit dceřiným ostatkům důstojné poslední spočinutí tak zůstal na matce, a věc se 
podařila až poté, co se do ní vložily dvě významné ženské organizace v Brně: Rada československých 
žen, zastoupená Věrou Bednářovou, a Ženská útulna, reprezentovaná starostkou Františkou Šídlovou.


