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Pořad koncertu

BEETHOVENOVA DEVÁTÁ
BEETHOVEN’S NINTH

AARON COPLAND
Fanfára pro obyčejného člověka I 4'
Fanfare for the Common Man 
Fanfare für den gemeinen Mann

VIKTOR ULLMANN
Slovanská rapsodie op. 23 I 14'
pro orchestr a obligátní saxofon
Slavonic Rhapsody, Op. 23
for orchestra and saxophone obbligato
Slawische Rhapsodie Op. 23
für Orchester und obligates Saxophon

Jiří Klement altový saxofon 

přestávka s přípitkem I 30'

LUDWIG van BEETHOVEN
Symfonie č. 9 d moll op. 125 I 65'
se závěrečným sborem na text Ódy na radost Friedricha Schillera
Symphony No. 9 in D minor, Op. 125 (“Choral”)
Symphonie Nr. 9 d-Moll „An die Freude“, Op. 125
1. Allegro ma non troppo, un poco maestoso   
2. Molto vivace   
3. Adagio molto e cantabile   
4. Presto – Allegro assai – Allegro assai vivace. Alla marcia 
 – Andante maestoso – Allegro energico, sempre ben marcato

Kateřina Kněžíková soprán / soprano / Sopran
Jana Hrochová alt / alto / Alt
Richard Samek tenor / Tenor
Roman Janál bas / bass / Bass
Český filharmonický sbor Brno / 
Czech Philharmonic Choir Brno / 
Tschechischer Philharmonischer Chor Brno
sbormistr / choir director / Chormeister Petr Fiala
Filharmonie Brno
dirigent / conductor / Dirigent Dennis Russell Davies



Milé dámy a pánové,

od roku 1956 s námi vstupujete do nového roku a my si 
této tradice nesmírně vážíme. Letošní Novoroční koncert 
je ve znamení tří událostí – oficiálně zahajujeme rok oslav 
250. výročí narození Ludwiga van Beethovena, a to ve 
velkém stylu provedením jeho nejslavnějšího díla, Deváté 
symfonie. Zároveň se po třech letech vracíme do Janáč-
kova divadla a tímto koncertem chceme poděkovat Vám, 
kteří jste s námi věrně vydrželi spartánské podmínky Sta-
dionu. A za třetí, do nového roku nás uvede poprvé šéfdi-
rigent brněnských filharmoniků Dennis Russell Davies a já 
věřím, že to bude nezapomenutelný koncert.

Přeji Vám jménem všech hudebníků i managementu 
filharmonie, ať je pro Vás rok 2020 šťastný, klidný a plný 
nádherných hudebních zážitků. 

Vaše Marie Kučerová, ředitelka

O skladbách

Dramaturgií dnešního programu programu vede myšlenková spojni-
ce, vymezená přes dvě staletí mezi dneškem a vznikem Beethovenovy 
poslední symfonie. Její aktuálnost je – ke škodě lidstva – stále silná, 
varovná a nabádající. V prosinci 1941, po japonském útoku na 
americkou základnu Pearl Harbour, vstoupily Spojené státy do druhé 
světové války. Dne 8. května 1942 pronesl viceprezident Spojených 
států Henry A. Wallace v sále hotelu Commodore v New Yorku projev  
o „Století obyčejného člověka“, v němž hovořil o historickém pocho-
du za svobodou. Jako etapy tohoto pochodu viděl z tehdejšího úhlu 
pohledu americkou revoluci roku 1775, vyhlášení francouzské repub-
liky roku 1792, latinskoamerické hnutí pod vedením Simona Bolívara, 
revoluci v Evropě roku 1848 a ruskou revoluci roku 1917. Wallace 
zdůraznil, že roku 1942 dospěl „obyčejný člověk“ k okamžiku, kdy 
musí nastoupit rozhodný boj, „boj mezi světem otroků a svobodným 
světem“. Hovořil o svobodném světě postaveném na křesťanských zá-
kladech, jaký pro něj představovala americká federace, o sociální 
spravedlnosti, o nutnosti odstranění negramotnosti jako zásadní pod-
mínce sebeuvědomění člověka. Jen takový se dokáže postavit satanovi 
v podobě Adolfa Hitlera a jeho přisluhovačů, kteří se „snaží obyčejné-
ho člověka uvrhnout zpátky do otroctví a temnoty. Násilí, jaké hlásají 
nacisté, je náboženstvím ďábla temnoty, jenž hlásá doktrínu, že jedna 
rasa nebo třída je dědičně nadřazená a všechny ostatní rasy nebo tří-
dy mají být otroky“. Wallace končil výzvou: „Se satanem není možný 
kompromis. Neustaneme, dokud nebudou nacistického jha zbaveny 
všechny oběti. Budeme bojovat za úplný mír a úplné vítězství. Ďábel 
nemůže zvítězit, neboť Bůh stojí na straně spravedlivých,“ a připojil 
citát z proroka Izajáše: „On dává zemdlenému sílu a dostatek odvahy 

bezmocnému… Ti, kdo skládají naději v Hospodina, nabývají nové 
síly, vznášejí se jako orlové, běží bez únavy, jsou bez umdlení.“ 
 V nacismem infikované Evropě byl Wallace přiřazen k podporo-
vatelům „mezinárodního židovského spiknutí“ usilujícího o světovládu, 
které se skrývá za „mlhavými a prázdnými frázemi o svobodě národů, 
o záchraně lidské civilizace a o demokratických životních zásadách“. 
Takto se o Wallacem psalo i v protektorátu Čechy a Morava, ale nece-
lé tři týdny po jeho projevu došlo v Praze k atentátu na zastupujícího 
říšského protektora Reinharda Heydricha. Boj proti nacismu už nebylo 
možno zastavit. 

Wallaceho projev silně zapůsobil i na hudebníky. Britský dirigent 
Eugene A. Goossens (1893–1962) se obrátil na skladatele Aarona 
Coplanda a řadu dalších s prosbou o vytvoření fanfáry, která by za-
hajovala koncerty jeho orchestru v sezoně 1942/43. Už během první 
světové války otevíral Goossens fanfárou jako symbolem odhodlání 
každý koncert v londýnské Queen’s Hall, svém tehdejším působišti, 
a podobnou myšlenku chtěl realizovat i nyní ve Spojených státech 
jako šéf Symfonického orchestru v Cincinnati. Na Goossensovu výzvu 
vzniklo celkem osmnáct fanfár. Fanfára pro obyčejného člově-
ka (Fanfare for the Common Man) pro žesťové a bicí nástroje Aa-
rona Coplanda nezůstala jen jednoúčelovou skladbou. Zařadila se 
do koncertního repertoáru a o její popularitě svědčí i řada úprav pro 
nejrůznější obsazení. 
 Aaron Copland (vl. jm. Kaplan, 1900–1990) se narodil v new- 
yorském Brooklynu jako syn židovských přistěhovalců z Litvy. Jedním 

z jeho učitelů hudby byl Rubin 
Goldmark, americký žák Antoní-
na Dvořáka. Copland absolvo-
val také studium v Paříži u Nadii 
Boulangerové a ze všech pod- 
nětů, které získal (včetně jazzu  
a folkloru), si vytvořil osobitý 
styl. Téma Fanfáry pro obyčejné-
ho člověka využil později jako 
hlavní téma čtvrté věty své Třetí 
symfonie, která vznikla na objed- 
návku Sergeje Kusevického v le-

tech 1944–46 a jejíž evropská premiéra zazněla 24. května 1947 
na festivalu Pražské jaro v provedení České filharmonie pod taktovkou 
Leonarda Bernsteina. 



Viktor Ullmann (1898 až 
1944), skladatel židovského 
původu narozený v dnešní pol-
ské části Těšína, syn důstojníka 
rakousko-uherské armády, jenž 
dva roky před synovým naroze-
ním konvertoval ke katolicismu, 
žák Arnolda Schönberga ve Víd- 
ni a kurzu mikrointervalové hud-
by Aloise Háby na pražské kon-
zervatoři, prožil podstatnou část 
svého krátkého života v tehdej-

ším Československu v kontaktu s německou i českou kulturou. V září 
roku 1942, v roce vzniku a premiéry Coplandovy Fanfáry, byl Viktor 
Ullmann deportován do koncentračního tábora v Terezíně; jeho život 
skončil o dva roky později v plynových komorách v Osvětimi. Ullmann 
patří k předním osobnostem kulturního života, jaký rozvinuli vězni v ab- 
surdních podmínkách terezínského ghetta, kde za klamné benevolen-
ce nacistických úřadů směli „svobodně“ provádět díla autorů, ve světě 
mimo tábor vyřazených z rasových důvodů nebo označovaných za 
„zvrhlé“. V polovině třicátých let vytvořil Ullmann operu Pád Antikris-
tův, jejíž námět koresponduje s myšlenkou Wallaceho projevu; vzdá-
lenou a zároveň blízkou souvislost poskytuje i skutečnost, že Wallace 
byl členem theosofické společnosti a Viktor Ullmann stoupencem ant-
roposofie, která z theosofického hnutí vyrostla. 
 Slovanskou rapsodii pro orchestr a obligátní saxofon zkompo-
noval Ullmann před rokem 1940 (tímto rokem je datováno její vydání 
vlastním nákladem). Je to jeho jediná skladba opatřená dvojjazyčným 
(německo-českým) titulním listem, což znamenalo vyjádření solidarity  
s okupovaným zbytkem republiky, s níž byly spjaty začátky Ullman-
novy kompoziční kariéry a jeho úspěchy. Saxofon v symfonickém 
orchestrálním aparátu využili už Hector Berlioz, Claude Debussy či 
Richard Strauss, z českých skladatelů Jaroslav Ježek ve svém Klavírním 
koncertu z roku 1927. Ullmann uvažoval o rozšíření hlubokých rejstří-
ků orchestru a v saxofonu, jemuž věnoval roku 1929 článek „Saxofon  
a jeho úloha“, viděl jejich obohacení.
 Přímou inspirací ke Slovanské rapsodii bylo umění německého 
saxofonisty Sigurda Raschera (1907–2001). Rascher navštívil festival 
Mezinárodní společnosti pro soudobou hudbu konaný roku 1935 v Pra- 
ze a následujícího roku festival v Barceloně. Kromě Ullmanna tehdy 
navázal kontakt se skladateli Aloisem Hábou a Karlem Reinerem  
a jeho článek „Spravedlnost pro saxofon“ vyšel roku 1936 česky  
v časopise Rytmus. Roku 1938 Rascher emigroval do Spojených států 
a jako politicky smýšlející umělec vystupoval proti atomové energii  
a zapojil se do mírového hnutí; byl také přímým svědkem zavraždění 
Martina Luthera Kinga 7. dubna 1968 v Memphisu. V šedesátých 
letech znovu navštívil Československo. O všech svých aktivitách pravi-
delně psal Hábovi, s nímž udržoval kontakt až do jeho smrti. 
 Struktura Ullmannovy Slovanské rapsodie vychází ze čtyřvěté cyk-
lické formy v kombinaci se sonátovou větou; vícevětost v jednovětosti, 
forma, poprvé uskutečněná Franzem Lisztem v jeho Klavírní sonátě  

h moll, se stala pro řadu skladatelů první poloviny 20. století jednou  
z možností inovace klasického formového schématu. Hlavní tematický 
materiál čerpal Ullmann z moravského folkloru, ve skladbě pracuje  
s konkrétními písněmi. První téma je citace písně z Valašska „Ej, mu-
sel by to chlap byť, čo by ma chcel nabiť“, považované v okruhu 
Aloise Háby za jeho „hymnu“, druhé téma tvoří melodie písně „Keď 
na vojnu verbovali, sto tolarů slibovali“. Obsah obou písní představuje 
zřetelnou šifru vzdoru. Provedení Slovanské rapsodie se však Viktor 
Ullmann nedočkal. Světovou premiéru uskutečnil až 14. června 1991 
Beethovenův orchestr v Bonnu za řízení Dennise Russella Daviese, part 
saxofonu hrál žák Sigurda Raschera, vynikající americký saxofonista 
John-Edward Kelly (1958–2015).

Roku 1785 napsal Friedrich Schiller pro zednářskou lóži U tří mečů 
báseň „An die Freude“ (Na radost) a následujícího roku ji otiskl  
v časopise Thalia, jehož byl vydavatelem. Báseň inspirovala ke zhu-
debnění několik skladatelů, mezi nimi například Johanna Rudolfa 
Zumsteega či Franze Schuberta, a s různými melodiemi se dostala 
do studentských zpěvníků. Její revolučnost se brzy projevila. Poslední  
z původních devíti strof, v níž se objevovala slovní spojení jako „puka-
jící tyranské okovy“ a „soudce mrtvých“, z pozdějších vydání básně 
odstranila cenzura, duch básně tím však oslaben nebyl. 
 Ludwig van Beethoven (1770–1827) se s dramatickým  
a básnickým dílem Friedricha Schillera seznámil ještě v rodném Bonnu 
a velice si je cenil. Ve skladatelových skicářích se průběžně objevují 

poznámky, vztahující se k textu 
Schillerovy ódy „Na radost“, 
snad jako plán na samostatný 
sbor či kantátu. První náčrtky,  
z nichž se nakonec zrodila De-
vátá symfonie, ještě nezávis-
le na jejím spojení s vokální slož-
kou, pocházejí z roku 1815. 
Znovu se k nim Beethoven vrátil 
o sedm let později, když ředitel 
londýnské Filharmonické společ-
nosti Sir George Smart projevil 

přání získat ho pro Anglii a žádal od něj větší dílo. Tehdy také dozrála 
idea, jíž Beethoven překročil hranici symfonie jako čistě instrumentál-
ního díla a připojil k finální větě sbor. Ze Schillerovy básně užil pouze 
první a třetí strofu vcelku, z druhé a čtvrté výňatky a předeslal vlastní 
recitativ. Základní myšlenka získala hudbou výrazný účin jako hymnus 
bratrství mezi národy. Tak byla chápána už v první polovině 19. století 
a v revolučních třicátých a čtyřicátých letech se občas slovo Freude 
(radost) v textu nahrazovalo slovem Freiheit (svoboda). 
 Beethoven symfonii dokončil v únoru 1824, načež nastal zápas  
s časem, a nejen s ním. Téhož měsíce zformulovala třicítka osobností 
z řad šlechty a literárních i hudebních osobností, které věděly o Smar-
tově objednávce z Anglie, otevřený dopis, v němž květnatým stylem 
na skladatele apelovaly, aby nedovolil první uvedení symfonie mimo 
Vídeň: „Pronášíme zde prosby vlasteneckých ctitelů umění, neboť  



ačkoli Beethovenovo jméno a jeho výtvory náležejí celému světu a kaž-
dé zemi, v níž se umění otevírají citlivé duše, svým je smí nazývat jedině 
Rakousko. V jeho obyvatelích ještě nezhynul smysl pro to, co velkého 
v klínu své vlasti vytvořili pro budoucnost Mozart a Haydn. Rakušané 
jsou si hrdě vědomi, že tato ‚svatá trojice‘, v níž září jména Haydn  
a Mozart spolu se jménem Vaším jako symbol toho nejvyššího v du-
chovní říši tónů, vzešla ze středu vlastenecké půdy.“ 
 Datum vídeňské premiéry bylo předběžně stanoveno na 8. dubna 
a několik opisovačů horečně rozepisovalo orchestrální a sborové par-
ty. Téhož měsíce odeslal Beethoven opis partitury do Londýna a dva 
vídeňské hudební listy, v obavě, aby přece jen k premiéře nedošlo  
v Londýně nebo někde jinde dříve než ve Vídni, zmíněný patriotický 
manifest zveřejnily. Beethoven se nehodlal podobným nátlakům pod-
volit a několikrát prohlásil, že chystanou vídeňskou premiéru odvolá. 
Předmětem sporů se stalo i místo provedení. Rozhodovalo se mezi 
Divadlem na Vídeňce, sálem Reduty a Divadlem u Korutanské brány, 
Beethoven vznášel požadavky na funkci koncertního mistra a hlavního 
dirigenta, na obsazení sólistů a podobně, a komunikace s hluchým  
a nervózním skladatelem byla ještě ztížena jeho hluchotou. 
 Světová premiéra Deváté symfonie d moll se po několikerém od-
ložení termínu ale přece jen uskutečnila ve Vídni, 7. května 1824  
v Divadle u Korutanské brány, a znamenala jeden z největších Beetho-
venových triumfů. Na provedení se podíleli tři dirigenti – Michael 
Umlauf jako hlavní dirigent, koncertní mistr Ignaz Schuppanzigh vedl 
orchestr od prvního pultu a stranou stojící Beethoven, který nic nemohl 
slyšet, udával takt, jak ho cítil svým vnitřním hudebním cítěním. Sólové 
party zpívali tehdy osmnáctiletá sopranistka Henriette Sontag, altistka 
Karoline Unger, tenorista Anton Haitzinger a basista Joseph Seipelt.  
V Londýně, odkud byla původně objednána, zazněla symfonie popr-
vé 21. března 1825 za řízení Sira George Smarta. 
 Ve všech následujících dobách byla Devátá symfonie chápána 
jako dílo volající po porozumění, po odstranění hranic a po spoluprá-
ci celého lidstva. Od roku 1949, kdy ji s Českou filharmonií zařadil na 
své festivalové vystoupení Erich Kleiber, uzavírala pravidelně (do roku 
2003) Mezinárodní hudební festival Pražské jaro. Už roku 1955 na-
vrhl zakladatel hnutí Panevropy, hrabě Richard Mikuláš Coudenhove
-Kalergi, závěrečný sbor symfonie jako evropskou hymnu. Roku 1972 
se pak stala jeho ústřední melodie oficiální hymnou Rady Evropy a od 
roku 1985 je hymnou Evropské unie. O Vánocích roku 1989, měsíc 
po pádu berlínské zdi, dirigoval Leonard Bernstein Beethovenovu De-
vátou symfonii s mezinárodním uměleckým obsazením v obou částech 
do té doby rozděleného Berlína. Také tehdy se zpíval pozměněný text, 
v němž byla místo radosti oslavována svoboda. A byl to rovněž Leo-
nard Bernstein, který nezapomenutelným způsobem dirigoval toto dílo 
s Českou filharmonií na závěrečném koncertě prvého porevolučního 
ročníku Pražského jara 1990. 

Vlasta Reittererová

O účinkujících

Sopranistka Kateřina Kněží-
ková je stálou členkou praž-
ského Národního divadla. V ro- 
ce 2007 absolvovala Pražskou 
konzervatoř a v roce 2010 ukon- 
čila studia na Hudební a taneční 
fakultě AMU. Je laureátkou řady 
soutěží a přehlídek, např. Mezi-
národní pěvecké soutěže Antoní-
na Dvořáka v Karlových Varech.
 V roce 2005 debutovala  
v Národním divadle v Praze a od 

roku 2006 je členkou ansámblu. Její operní repertoár zahrnuje mo-
zartovské a belcantové role: např. Susanna (Figarova svatba), Donna 
Elvíra, Zerlina (Don Giovanni), Vitellia (La clemenza di Tito), Despina 
(Così fan tutte), Pamina (Kouzelná flétna), Adina (Nápoj lásky), Nori-
na (Don Pasquale), Julie (Romeo a Julie) nebo Markétka (Faust).
  Hostovala v Národním divadle v Brně, v divadle J. K. Tyla v Plzni, 
v Národním divadle moravskoslezském v Ostravě, v divadle F. X Šal-
dy v Liberci, ve Slovenském národním divadle v Bratislavě, v Théâtre 
de Caen, Opéra Royal de Versailles, Théâtre Royal de la Monnaie  
v Bruselu a v Opéra de Dijon.
 V rámci své profesionální koncertní a operní činnosti spolupraco-
vala s dirigenty, jako jsou Serge Baudo, Jiří Bělohlávek, Oleg Caetani, 
Plácido Domingo, Enrico Dovico, Asher Fisch, James Gaffigan, Marco 
Guidarini, Manfred Honeck, Heiko Mathias Förster, Jakub Hrůša, To-
máš Netopil, Sebastiano Rolli nebo Emmanuel Villaume, a s význam- 
nými hudebními tělesy jako BBC Symphony Orchestra, Camerata 
Salzburg, Collegium 1704, Česká filharmonie, Hessischer Rundfunk 
Frankfurt am Main, Orquesta Filarmónica de Gran Canaria, PKF – 
Prague Philharmonia, Rotterdams Philharmonisch Orkest, Symfonický 
orchestr hl. m. Prahy FOK, Symfonický orchestr Českého rozhlasu ad.
 Vedle provádění operních a symfonických děl se věnuje rovněž ko-
morním a písňovým recitálům ve spolupráci s Davidem Švecem a Kate-
řinou Englichovou. Pravidelně vystupuje na prestižních mezinárodních 
festivalech u nás i v zahraničí (Anima Mundi v Pise, Dvořákova Praha, 
Janáčkův máj, Pražské jaro, Smetanova Litomyšl, Svatováclavský hu-
dební festival, Struny podzimu, Festival de musique de La Chaise-Dieu, 
Festival Baroque de Pontoise, Hudební most Praha – Drážďany, Ucker-
märkische Musikwochen, Tage Alter Musik Regensburg a další).
 Vytvořila nahrávky pro Český rozhlas, televizní stanici MEZZO  
a belgickou rozhlasovou stanici RTFB International. Pro label Har-
monia Mundi nahrála Smetanovu Prodanou nevěstu a její nahrávka 
Dove è amore è gelosia v produkci Opus Arte získala ocenění němec-
ké gramofonové kritiky. Nedávno do své diskografie přidala album  
X Mas, na kterém spolupracovala se Štefanem Margitou.

Více na www.katerinaknezikova.com



Mezzosopranistka Jana Hro- 
chová (Wallingerová), rozená 
Štefáčková, získala první pě-
vecké zkušenosti v Šumperském 
dětském sboru. Absolvovala 
Pražskou konzervatoř ve třídě 
Jarmily Krásové (1993–1999)  
a v roce 1998 se stala laureát- 
kou Soutěžní přehlídky konzer- 
vatoří ČR. Od roku 2001 se for-
mou soukromého studia vzdělá-
vá u Natalie Romanové. V letech 

1997–2000 zpívala v Opeře Mozart v Praze. Věnovala se interpreta-
ci staré hudby s Ars Cameralis a folkloru s Muzikou Jara. 
 Od roku 2000 je sólistkou Opery Národního divadla v Brně, kde 
ztvárnila řadu rolí mezzosopránového oboru. Z nejvýznamnějších 
jsou role Carmen (Carmen), Laury (La Gioconda), Káči (Čert a Káča), 
Rosiny (Lazebník sevillský), Suzuki (Madama Butterfly), Lišáka (Přího-
dy lišky Bystroušky), Varvary (Káťa Kabanová), Feneny (Nabucco), 
Hänsela (Perníková chaloupka) či Niklase (Hoffmannovy povídky). 
Hostuje také v opeře Theater Freiburg, v Národním divadle Praha, 
Státní opeře Praha, Státním divadle Košice, Národním divadle morav-
skoslezském v Ostravě, Divadle J. K. Tyla v Plzni, Divadle F. X. Šaldy  
v Liberci, Moravském divadle Olomouc a v Severočeském divadle Ústí 
nad Labem. 
 Spolupracuje s předními českými i zahraničními orchestry – s BBC 
Symphony Orchestra, Tokyo Metropolitan Symphony Orchestra, Čes-
kou filharmonií, Symfonickým orchestrem hl. m. Prahy FOK, Symfo-
nickým orchestrem Českého rozhlasu, Filharmonií Brno, PKF – Prague 
Philharmonia, Janáčkovou filharmonií Ostrava či Filharmonií B. Mar-
tinů Zlín a s významnými dirigenty jako Jiří Bělohlávek, Serge Baudo, 
Gerd Albrecht, Manfred Honeck, Ondrej Lenárd, Petr Altrichter, Jakub 
Hrůša, Leoš Svárovský, Tomáš Hanus, Dennis Russell Davies a dal-
ší. Pravidelně koncertuje v zahraničí (Velká Británie, Japonsko, Čína, 
Španělsko, Mexiko, Řecko, Holandsko, Rakousko, Německo a Itálie). 
V roce 2011 zpívala altové sólo v Requiem Antonína Dvořáka na stát-
ním pohřbu Václava Havla. Za roky 2005, 2008 a 2010 jí Národní 
divadlo Brno udělilo diváckou cenu DIVA. V roce 2012 získala širší 
nominaci na Cenu Thálie za roli Dulcinée v inscenaci Don Quichotte  
v divadle F. X. Šaldy v Liberci a v roce 2013 za roli Hermia v inscena-
ci Sen noci svatojánské v Národním divadle Brno.
 V letech 2011–2018 natočila na 5 CD historicky první komplet-
ní nahrávku písní Bohuslava Martinů pro vydavatelství Naxos (jejich 
výběr přednesla na posledním Moravském podzimu). Českou hudbu 
také propaguje na svých koncertech ve světě. V roce 2014 debutovala 
rolí Carmen v Theater Freiburg. V roce 2016 debutovala na festivalu  
Proms za doprovodu BBC Symphony Orchestra v londýnské Royal 
Albert Hall. 

Více na www.janahrochova.cz

Richard Samek, stálý host pražského Národního divadla, je absol-
ventem JAMU v Brně ve třídě Anny Barové. Po absolutoriu studoval 

soukromě u Natalie Romanové. 
Je laureátem řady mezinárod-
ních soutěží, např. Mezinárodní 
pěvecké soutěže Antonína Dvo-
řáka v Karlových Varech a pě-
vecké soutěže Mikuláše Schnei-
dra-Trnavského. 
 V roce 2006 debutoval na 
jevišti Národního divadla v Brně. 
V současné době je stálým hos-
tem operního souboru pražského  
Národního divadla a vystupuje  

v rolích jako Werther, Rodolfo (Bohéma), Princ (Rusalka), Belmonte 
(Únos ze serailu), Tamino (Kouzelná flétna), Don Ottavio (Don Giovan-
ni), Alfredo (La traviata). Pravidelně vystupuje rovněž v Divadle J. K. Tyla  
v Plzni, Národním divadle Brno, Národním divadle moravskoslezském 
v Ostravě a ve Slovenském národním divadle v Bratislavě.
 Hostoval v Grand Théâtre de Reims, Opéra de Limoges, Opéra de 
Rennes a Staatsoperette Dresden, kde je od sezony 2014/2015 ve 
stálém angažmá. V Theater Magdeburg se představil jako Don Manuel  
v německé premiéře Fibichovy Nevěsty messinské a v roli Fausta v Gou- 
nodově stejnojmenné opeře, ve Staatsoper Hannover jako Princ ve 
Dvořákově Rusalce či jako Rodolfo v Pucciniho Bohémě. V sezoně 
2017/2018 hostoval v Aalto-Musiktheater v Essenu v roli Jeníka z Pro- 
dané nevěsty. Ve stejné roli vystoupil v roce 2019 v Semperově opeře 
v Drážďanech.
 Na rakouském festivalu Seefestspiele Mörbisch 2015 natočil live 
CD a DVD Straussovy operety Noc v Benátkách, kde ztvárnil roli Ca-
ramella. Dále se podílel na realizaci živých nahrávek Smetanova Da-
libora s BBC Symphony Orchestra a Jiřím Bělohlávkem a Fibichovy 
Nevěsty messinské s Filharmonií Magdeburg. V roce 2017 natočil  
s Dagmar Peckovou Mahlerovu Píseň o zemi. 
 Richard Samek spolupracuje s významnými komorními a symfo-
nickými orchestry, jako jsou BBC Symphony Orchestra, Česká filhar-
monie, Filharmonie Brno, Jihočeská komorní filharmonie, L‘Orchestra 
dell‘Accademia Nazionale di Santa Cecilia, PKF – Prague Philhar-
monia, Slovenská filharmonie, Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK, 
Státní filharmonie Košice nebo Tokyo Metropolitan Symphony Orches-
tra.
 Pravidelně vystupuje na významných mezinárodních hudebních 
festivalech – Dvořákova Praha, Janáčkův máj, Moravský podzim, 
Pražské jaro, Seefestspiele Mörbisch, Smetanova Litomyšl nebo Svato-
václavský hudební festival.

Více na richardsamek.cz



Roman Janál vystudoval hru 
na housle na plzeňské konzerva-
toři a zpěv na Hudební akade-
mii v Sofii. V roce 1995 se stal 
absolutním vítězem mezinárodní 
pěvecké soutěže Antonína Dvo-
řáka v Karlových Varech. Už bě- 
hem studií hostoval na scéně 
Státní opery v Sofii (Don Giovan- 
ni, Evžen Oněgin, Tarquinius  
v Brittenově Zneuctění Lukrécie). 
Své první angažmá přijal v Ban-

ské Bystrici, odkud přešel do Komorní opery v Praze. Od roku 1994 
hostoval v plzeňské opeře, o rok později se po úspěšném debutu s rolí 
Guglielma v Così fan tutte a Figara v Lazebníku sevillském stal sólistou 
Státní opery Praha. V roce 1997 byl přijat do Národního divadla, 
kde nastudoval řadu rolí domácího i světového repertoáru: Gregorio 
v Romeovi a Julii, Figaro v Lazebníku sevillském, Escamillo v Carmen, 
Alexandr v Martinů komické aktovce Dvakrát Alexandr, Don Giovan-
ni, Hrabě Almaviva ve Figarově svatbě, Silvio v Komediantech, Ger-
monte v Traviatě, Kalina v Tajemství, Vladislav v Daliborovi, Petr Vok 
v Čertově stěně, Bohuš v Jakobínu, Veselčak v satirické opeře Orango 
Dmitrije Šostakoviče, Ščelkalov z opery Boris Godunov Musorgského 
či Carlo Gérard v Giordanově opeře Andrea Chénier. S Národním 
divadlem a Státní operou Praha absolvoval řadu zahraničních turné. 
Na zájezdě opery ND s Wilssonovou produkcí Janáčkova Osudu hos-
toval v Madridu a v Ravenně vystoupil jako Don Giovanni. 
 Roman Janál se představil na domácích i zahraničních festiva-
lech: Pražské jaro, Pražský podzim, Smetanova Litomyšl, MHF Český 
Krumlov, Janáčkův máj, Bratislavské hudební slavnosti, Svatováclavský 
hudební festival, Dvořákův podzim, Concentus Moraviae, Česko-saský 
festival, Dny Bohuslava Martinů v Londýně (s Jiřím Bělohlávkem a BBC 
Symphony Orchestra), Europalia v Bruselu, Festival Bohuslava Martinů 
v Amsterdamu (za vedení Christophera Hogwooda) či festival soudo-
bé hudby v Bostonu. Spolupracuje s domácími i zahraničními symfo-
nickým orchestry včetně České filharmonie, Symfonického orchestru 
hl. m. Prahy FOK, Symfonického orchestru Českého rozhlasu, Virtuosi 
di Praga, Slovenské filharmonie a PKF – Prague Philharmonia, s níž 
vystoupil v Japonsku, Francii, Španělsku, Švýcarsku a v Rakousku. Je 
vyhledávaným interpretem Dvořákových Biblických písní, Brahmsova 
Německého requiem nebo Kytice Bohuslava Martinů. 
 Natáčí pro firmy Multisonic, Radioservis, Supraphon a Arco Diva. 
Jeho diskografie zahrnuje CD Operní recitál (se SOČRem), Gypsy Me-
lodies (s klavíristou Karlem Košárkem), oper Bohuslava Martinů Slzy 
nože a Hlas lesa, Dvořákových oper Tvrdé palice a Vanda, Janáč-
kových Výletů páně Broučkových (pro Deutsche Grammophon s BBC 
Symphony Orchestra a Jiřím Bělohlávkem), Operní gala (s Dagmar 
Peckovou), Rybovy České mše vánoční nebo CD Duchovní árie J. K. Vaň- 
hala. Od roku 1994 spolupracuje také s Českým rozhlasem, kde na-
točil své první CD operních árií a řadu písňových cyklů klasických  
i současných českých autorů. Ze spolupráce s Českou televizí vznikly 

filmové verze oper Josefa Berga Návrat Odysseův do vlasti a Evrop-
ská turistika a Bohuslava Martinů Slzy nože a Hlas lesa. 
 Roman Janál je čestným členem Mezinárodního pěveckého centra 
Antonína Dvořáka. Jako pedagog působil na Pražské konzervatoři, 
na HAMU a Mezinárodní konzervatoři v Praze. Za roli Polluxe v in- 
scenaci Rameauvy opery Castor a Pollux uvedené v Národním diva-
dle získal Cenu Thálie za rok 1999. 

Jiří Klement pochází z Jese-
níku. Po maturitě na gymnáziu 
v Krnově absolvoval Janáčkovu 
konzervatoř v Ostravě v oboru 
hra na klarinet ve třídě Jiřího 
Masného a následně Janáčko-
vu akademii múzických umění  
v Brně u Víta Spilky.
 Externě spolupracoval s Ja- 
náčkovou filharmonií Ostrava, 
Moravskou filharmonií Olomouc, 
dosud spolupracuje s brněnský-

mi institucemi – filharmonií, Národním divadlem a Městským divad- 
lem. Jeho jméno je spojeno i s dalšími soubory, jako jsou swingový  
bigband JazzArchiv Brno nebo dechové kapely Moravanka, Mora-
věnka, Gloria, Stříbrňanka, Večerka, Bojané, Sokolka, Šohajka a dal- 
ší. Prošel rockovou skupinou The Fireballs a je členem tanečních or-
chestrů Hamrla Boys a SW Band Brno. Od roku 1994 vyučuje hru na 
dechové nástroje (zobcová flétna, klarinet a saxofon) na základních 
uměleckých školách, v současné době na ZUŠ Smetanova a ZUŠ Ví-
tězslavy Kaprálové v Brně.

Český filharmonický sbor Brno patří ke světové špičce. Zaměřen 
na oratorní, kantátový a operní repertoár absolvuje ročně na devade-
sát vystoupení doma i v zahraničí, a to ve spolupráci se špičkovými 
orchestry a dirigenty. Má rozsáhlou diskografii a získal řadu ocenění: 
v roce 2007 dvě významné evropské ceny Echo Klassik – jako Soubor 



roku (za provedení Brucknerových motet) a za Nahrávku roku (za 
Lisztovo oratorium Kristus). V roce 2011 mu japonský hudebně-kritic-
ký časopis Geijutsu Disc Review udělil za live nahrávku Dvořákova 
Requiem prestižní ocenění Tokusen. Od svého založení (1990) vy-
stoupil sbor na všech evropských prestižních festivalech a vždy zaujal 
vysokou profesionalitou a mimořádným hudebním cítěním. Odborná 
kritika oceňuje zejména jeho kompaktní zvuk a širokou škálu výrazo-
vých prostředků.
 Za úspěchy tělesa stojí jeho zakladatel, sbormistr a ředitel Petr 
Fiala (1943). Vystudoval brněnskou konzervatoř a JAMU (klavír, 
kompozice, dirigování). Vedle činnosti pedagogické (byl profesorem 
brněnské konzervatoře) a kompoziční (je autorem asi 180 skladeb) 
se přes padesát let intenzivně věnuje činnosti sbormistrovské a diri-
gentské. Jako skladatel i jako dirigent je laureátem řady národních  
i mezinárodních soutěží, působí jako lektor dirigentských kurzů i jako 
člen mezinárodních porot. Je zván jako hostující dirigent k našim  
i zahraničním orchestrům a sborům při provádění vokálně-instrumen-
tálních skladeb. V roce 2009 obdržel od České biskupské konferen-
ce Řád Cyrila a Metoděje za vynikající výsledky v oblasti dirigování  
a skladatelské činnosti, v roce 2013 Cenu města Brna v oboru hudba 
za dlouholetou uměleckou činnost a v roce 2016 Cenu Jihomoravské-
ho kraje za významnou reprezentaci Jihomoravského kraje v oblasti 
kultury.

Více na www.cfsbrno.cz

Kořeny brněnské filharmonie sahají do sedmdesátých let 19. století, 
kdy v Brně mladý Leoš Janáček usiloval o vznik českého symfonického 
orchestru. Dílo slavného skladatele 20. století je ostatně nejvýznamněj-
ší programovou položkou tělesa, které je považováno dodnes za jeho 
autentického interpreta. 
 Dnešní Filharmonie Brno vznikla v roce 1956 sloučením roz-
hlasového a krajského orchestru a od té doby patří svou velikostí i vý- 
znamem k české orchestrální špičce. Na svých turné provedla na tisíc 
koncertů v Evropě, ve Spojených státech, v Latinské Americe, na Dál-

ném i na Blízkém východě. Je pravidelným hostem světových i českých 
festivalů, kde často spojuje umělecké síly s vynikajícím Českým filhar-
monickým sborem Brno. 
 Orchestr pravidelně natáčí pro Český rozhlas a Českou televizi  
a pro řadu nahrávacích firem (Supraphon, Sony Music, IMG Records, 
BMG, Channel 4). Dynamicky také rozvíjí zakázkové nahrávání pro 
globální klientelu v rámci Czech Orchestra Recordings.
 Dějinami orchestru prošla řada českých a světových dirigentských 
osobností jako Břetislav Bakala, František Jílek, Petr Altrichter, Jiří Bě-
lohlávek, Sir Charles Mackerras, Jakub Hrůša nebo Tomáš Netopil. 
Od sezony 2018/2019 je šéfdirigentem a uměleckým ředitelem Den-
nis Russell Davies.
 Filharmonie Brno je dnes nejen silným hráčem na poli symfonic-
ké hudby doma i v zahraničí, ale i předním organizátorem hudební 
sezony druhého českého města, aktivním festivalovým pořadatelem  
a kreativním lídrem orchestrální dramaturgie. Působí v neorenesanč-
ním Besedním domě, brněnském „Musikvereinu“ z dílny Theophila von 
Hansena z roku 1873 a těší se na nový moderní koncertní sál, který 
navrhuje tým architektů Tomasze Koniora a Petra Hrůši a akustika Ya-
suhisa Toyoty.

Více na www.filharmonie-brno.cz

Dennis Russell Davies (1944) se narodil ve městě Toledo v Ohiu 
a vystudoval proslulou newyorskou Juilliard School. Soustavně diri-
govat začal jako hudební ředitel komorního orchestru v Saint Paulu  
v Minnesotě (1972–1980), v letech 1977–2002 byl také šéfdirigen-
tem newyorského Orchestru amerických skladatelů a v letech 1991 
až 1996 hudebním ředitelem Brooklynské filharmonie. Od roku 1980 
trvale žije v Evropě, a to nejprve v Německu jako hudební ředitel 
Stuttgartské státní opery (1980–1987), šéfdirigent orchestru Beetho-
venhalle v Bonnu, hudební ředitel Bonnské opery a Beethovenova fes-
tivalu (1987–1995). Se Stuttgartským komorním orchestrem nasnímal 
jako jeho šéf (1995–2006) na CD komplet 107 Haydnových symfonií.
 Během následujícího trvalého pobytu v Rakousku byl (od roku 
1997) profesorem dirigování na salcburském Mozarteu a šéfdirigen-
tem Symfonického orchestru vídeňského rozhlasu, roku 2002 se stal 
(na patnáct let) šéfdirigentem Brucknerova orchestru a ředitelem ope-
ry Zemského divadla v Linci; tam mu byl také v roce 2014 udělen 
titul Generálního hudebního ředitele. Při příležitosti otevření nového 
Hudebního divadla v Linci roku 2013 řídil Straussova Růžového kava-
líra, světovou premiéru opery The Lost Philipa Glasse a dále v tomto 
operním domě uvedl nové inscenace oper Pelleas a Melisanda, Fal-
staff, Salome, tetralogie Prsten Nibelungův, evropskou premiéru opery 
McTeague a světové premiéry děl Moritze Eggerta a Michaela Obsta. 
S Brucknerovým orchestrem často vyjížděl na turné, pracoval na jeho 
kmenovém repertoáru (mj. natočil všechny Brucknerovy symfonie ve 
všech jejich verzích) a svým nápaditým dramaturgickým přístupem 
významně přispěl ke zvýšenému zájmu o koncerty tělesa. V letech 
2009–2016 byl šéfdirigentem symfonického orchestru v Basileji.
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 Hostoval u špičkových amerických orchestrů v Clevelandu, Filadel-
fii, Chicagu, San Francisku, Bostonu a New Yorku, v Japonsku spolu-
pracoval se Symfonickým orchestrem Yomiuri Nippon; v Evropě diri-
goval orchestrální špičky v Lipsku, Římě, Miláně, Madridu, Mnichově, 
Berlíně, Bamberku, Amsterdamu, Drážďanech a Petrohradě, operní 
představení řídil v prestižních operních domech v Bayreuthu, Chicagu, 
Hamburku, Houstonu, Lisabonu, Madridu, Paříži, Salcburku, Vídni,  
v tokijské opeře Nikikai a v newyorské Metropolitní opeře.
 Mezinárodní kritika označuje Daviese za odvážného interpreta 
klasického (!) repertoáru, jejž nezanedbává při svém poučeném zá-
jmu o novou a nejnovější tvorbu, živeném trvalou spoluprací a osob- 
ními vztahy s význačnými soudobými tvůrci; mezi ně patří (nebo pa-
třili) Luciano Berio, William Bolcom, John Cage, Manfred Trojahn, 
Philip Glass, Heinz Winbeck, Laurie Andersonová, Philippe Manoury,  
Aaron Copland, Hans Werner Henze, Michael Nyman a Kurt Schwert-
sik.
 V září 2018 se Davies stal šéfdirigentem a uměleckým ředitelem 
Filharmonie Brno. V sezoně 2018/2019 hostoval ve Frankfurtské 
opeře (Eötvös Tři sestry), u Státního orchestru Stuttgart, Hamburských 
filharmoniků, rozhlasového orchestru MDR v Lipsku, Symfonického or-
chestru vídeňského rozhlasu, Symfonického orchestru Yomiuri Nippon 
a Symfonického orchestru Španělského rozhlasu a televize v Madridu.
V sezoně 2019/2020 se vrací k orchestrům Vídeňské státní opery, 
Drážďanské filharmonie, Maggio Musicale ve Florencii nebo Teatro 
San Carlo v Neapoli, s Filharmonií Brno jej čekají pohostinská vystou-
pení ve Vídni či Linci.
 Jako dirigent nebo klavírista (nebo obojí současně) vydal Davies 
víc než osmdesát hojně oceňovaných snímků: kompletní symfonie 
Brucknerovy, Haydnovy, Honeggerovy a Glassovy, se svou ženou, 
klavíristkou Maki Namekawou, natočil mj. Beethovenova Fidelia  
a Mozartovu Kouzelnou flétnu v Zemlinského aranžmá pro čtyřruční 
klavír nebo Šostakovičovu Čtvrtou symfonii ve skladatelově úpravě pro 
dva klavíry.
 V roce 2009 byl Dennis Russell Davies zvolen za člena Americké 
akademie umění a věd, v roce 2014 jej francouzské ministerstvo kul-
tury jmenovalo komandérem Řádu umění a literatury a v roce 2017 
obdržel od rakouské vlády Rakouský čestný kříž za vědu a umění  
I. stupně.

Více na www.rbartists.at a www.dennisrusselldavies.com



Summary

Running through tonight’s programme is an imaginary connecting 
thread which has never ceased to be topical. In December 1941, 
the United States entered World War II. On 8 May 1942, their Vi-
ce-President Henry A. Wallace gave a speech, “The Century of the 
Common Man”, in which he emphasised that one had to face evil in 
the shape of Adolf Hitler and his henchmen. He ended with a rousing 
call, “No compromise with Satan is possible. We shall not rest until 
all the victims under the Nazi yoke are freed.” Less than three weeks 
after Wallace’s speech, the acting Reich-Protector Reinhard Heydrich 
was assassinated in Prague. The fight against Nazism could no longer 
be stopped.

Wallace’s talk made a strong impression on musicians. The British con-
ductor Eugene A. Goossens (1893–1962) approached the composer 
Aaron Copland and many others to create fanfares to open the con-
certs of the 1942/1943 season. Eighteen such pieces were composed 
in response to Goossens’ call, of which Copland’s Fanfare for the 
Common Man for brass and percussion became part of the concert 
repertoire. Aaron Copland (real name Kaplan, 1900–1990) was 
born in Brooklyn, New York City, into a family of Jewish immigrants 
from Lithuania. One of his composition teachers was Rubin Goldmark, 
an American pupil of Antonín Dvořák. Copland later used the theme 
of the Fanfare for the Common Man in his Third Symphony, which 
was first performed in Europe on 24 May 1947 at the Prague Spring 
festival by the Czech Philharmonic conducted by Leonard Bernstein.

Viktor Ullmann (1898–1944), a composer of Jewish extraction 
born in what is today Cieszyn in Poland, spent much of his life in 
then-Czechoslovakia, where he maintained contact with German and 
Czech cultures. In September 1942 – the same year Copland’s Fan-
fare was written and premiered – he was deported to Theresienstadt 
concentration camp. His life ended two years later, in a gas chamber 
in Auschwitz. Ullmann wrote his Slavonic Rhapsody (Slawische 
Rhapsodie) for orchestra and saxophone obbligato before 1940, 
inspired by the artistry of the German saxophonist, Sigurd Rascher 
(1907–2001), who visited Prague in 1935 and in 1938 emigrated 
to the United States. Ullmann drew the thematic material for the piece 
largely from Moravian folklore. The world premiere was held as late 
as 14 June 1991 by the Beethoven Orchester Bonn directed by Dennis 
Russell Davies; the saxophone part was played by an American, John
-Edward Kelly (1958–2015), a pupil of Sigurd Rascher. 

In Ludwig van Beethoven’s (1770–1827) sketchbooks, notes con-
cerned with the text of Friedrich Schiller’s “Ode to Joy” appear regu-
larly – perhaps it was initially planned as a self-contained chorus or 
a cantata. The first sketches for his Ninth Symphony in D minor, 
Op. 125 date from 1815. Seven years later, Beethoven returned to the 
sketches – the conductor of London’s Philharmonic Society, Sir George 

Smart, having commissioned a major piece from him. It was at this 
point that the idea matured in Beethoven that he should transcend the 
boundaries of the symphony as a purely instrumental kind of music. To 
the final movement, he attached a chorus after Schiller’s poem, which, 
in being set to music, became a hymn to brotherhood among nations. 
This is how it was understood in the first half of the 19th century, and 
in the revolutionary 1830s and 1840s the word Freude (joy) would 
sometimes be replaced with the word Freiheit (freedom). Beethoven 
completed the symphony in February 1824 and it was premiered on  
7 May 1824 at Vienna’s Theater am Kärntnertor, one of the compo-
ser’s greatest triumphs.
 The Ninth Symphony has always been seen as a work calling for 
understanding, for the abolition of borders and cooperation of the 
whole of humanity. In 1955, the founder of the Paneuropan Union, 
Count Richard von Coudenhove-Kalergi, proposed the final chorus of 
the symphony as the European anthem. In 1972, the central melody 
became the official anthem of the Council of Europe, and since 1985 
has been the official anthem of the European Union.

Vlasta Reittererová
translated by Štěpán Kaňa



Resümee

Die Werke des heutigen Programms sind von einer Gedankenlinie ver-
bunden, deren Aktualität immer stark und mahnend bleiben wird. Im 
Dezember 1941 traten die Vereinigten Staaten von Amerika in den 
Zweiten Weltkrieg ein, am 8. Mai 1942 hielt ihr Vizepräsident Henry 
A. Wallace eine Rede über das „Jahrhundert des gemeinen Mannes“, 
in der er die Notwendigkeit betonte, sich Adolf Hitler und seiner Hel-
fershelfer zu widersetzen. Er endete mit dem Aufruf: „Mit dem Satan 
gibt es keinen Kompromiss. Wir werden nicht ruhen, bis alle Opfer 
des NS-Jochs befreit sind.“ Nicht einmal drei Wochen nach dieser 
Rede Wallaces erfolgte in Prag das Attentat auf den stellvertretenden 
Reichsprotektor Reinhard Heydrich. Der Kampf gegen den Nationalso-
zialismus konnte nicht mehr aufgehalten werden. 

Diese Rede Wallaces hatte auch bei den Musikern großen Eindruck 
hinterlassen. Der britische Dirigent Eugene A. Goossens (1893–1962) 
hat mehrere Komponisten, unter ihnen Aaron Copland, um je eine 
Fanfare gebeten, mit denen er alle Konzerte der Saison 1942/43 
eröffnen wollte. Es sind 18 derartige Kompositionen entstanden, Co-
plands Fanfare for the Common Man für Blech- und Schlagin-
strumente ist ein Bestandteil des Konzertrepertoires geworden. Aaron 
Copland (eigtl. Kaplan, 1900–1990) wurde im Newyorker Brook-
lyn als Sohn jüdischer Einwanderer aus Litauen geboren. Einer seiner 
Kompositionslehrer war Rubin Goldmark, ein amerikanischer Schüler 
von Antonín Dvořák. Das Thema seiner Fanfare für den gemeinen 
Mann hat Copland später in seiner Dritten Symphonie verwendet, 
deren europäische Erstaufführung am 24. Mai 1947 beim Festival 
Prager Frühling durch die Tschechische Philharmonie unter Leonard 
Bernstein stattfand. 

Viktor Ullmann (1898–1944), der im polnischen Teil des österre-
ichisch-schlesischen Teschen (Cieszyn) geborene Komponist jüdischer 
Herkunft, hat einen großen Teil seines Lebens in der damaligen Tsche- 
choslowakei im Kontakt mit der deutsch- und tschechischsprachigen 
Kultur verbracht. Im September 1942, im Jahr der Entstehung von 
Coplands Fanfare, wurde er ins Konzentrationslager Theresienstadt 
deportiert; sein Leben endete zwei Jahre später in den Gaskammern in 
Auschwitz. Seine Slawische Rhapsodie für Orchester und obliga-
tes Saxophon hat er vor 1940 komponiert, inspiriert durch die Kunst 
des deutschen Saxophonisten Sigurd Rascher (1907–2001), der im 
Jahre 1935 Prag besucht hatte und 1938 in die USA emigriert war. 
Das thematische Material zu diesem Werk hat Ullmann aus der mähri- 
schen Folklore geschöpft. Die Uraufführung der Slawischen Rhapsodie 
fand erst am 14. Juni 1991 mit dem Beethoven Orchester Bonn unter 
Dennis Russell Davies statt, den Saxophonpart spielte der Schüler von 
Sigurd Rascher, der amerikanische Saxophonist John-Edward Kelly 
(1958–2015).

In den Skizzenheften Ludwig van Beethovens (1770–1827) be-
finden sich fortlaufend Notizen, die sich auf den Text von Friedrich 
Schillers Ode „An die Freude“ beziehen, vielleicht als Plan eines Cho-
res oder einer Kantate. Die ersten Entwürfe zur Symphonie Nr. 9 
d-Moll, op. 125 stammen aus dem Jahr 1815. Sieben Jahre später 
hat Beethoven seine Skizzen wieder aufgenommen, als ihn der Diri-
gent der Philharmonischen Gesellschaft in London, Sir George Smart, 
um ein größeres Werk gebeten hat. Damals ist die Idee entstanden, 
mit der Beethoven die Grenze der Symphonie als einer rein instrumen-
talen Gattung überschritten hat. Zum Finalsatz der Symphonie hat er 
einen Chor nach dem Text von Schillers Ode angeschlossen, aus der 
in seiner Vertonung ein Hymnus auf die Brüderlichkeit zwischen den 
Nationen resultierte. So wurde das Werk bereits in der ersten Hälfte 
des 19. Jahrhunderts verstanden, wobei in den revolutionären 30er 
und 40er Jahren das Wort „Freude“ häufig durch „Freiheit“ ersetzt 
wurde. Beethoven hat die Symphonie im Februar 1824 vollendet, die 
Uraufführung fand am 7. Mai 1824 am Kärntnertortheater in Wien 
statt und bedeutete einen der größten Triumphe des Komponisten. 
 Die Neunte Symphonie galt zu allen Zeiten als das Werk, das zum 
Verständnis und zur Aufhebung der Grenzen und zu Zusammenarbeit 
aller Menschen aufrief. Bereits im Jahr 1955 hat der Begründer der Pan- 
europa-Bewegung, Graf Richard Nikolaus Coudenhove-Kalergi, den 
Schlusschor als europäische Hymne vorgeschlagen. Im Jahr 1972 wur-
de dann die zentrale Melodie zur offiziellen Hymne des Europäischen 
Rats und seit 1985 gilt sie als die offizielle Hymne der Europäischen 
Union. 

Vlasta Reittererová



Zpívané texty

An die Freude
Friedrich Schiller

[O Freunde, nicht diese Töne! 
Sondern lasst uns angenehmere
anstimmen und freudenvollere.
Freude! Freude!]

Freude, schöner Götterfunken,
Tochter aus Elysium,    
wir betreten feuertrunken,   
Himmlische, dein Heiligtum!   
Deine Zauber binden wieder,   
was die Mode streng geteilt;   
alle Menschen werden Brüder,  
wo dein sanfter Flügel weilt.   

Wem der grosse Wurf gelungen,  
eines Freundes Freund zu sein;  
wer ein holdes Weib errungen,  
mische seinen Jubel ein!   
Ja, wer auch nur eine Seele   
sein nennt auf dem Erdenrund!  
Und wer‘s nie gekonnt, der stehle  
weinend sich aus diesem Bund!  

Freude trinken alle Wesen   
an den Brüsten der Natur;   
alle Guten, alle Bösen   
folgen ihrer Rosenspur.   
Küsse gab sie uns und Reben,  
einen Freund, geprüft im Tod;  
Wollust ward dem Wurm gegeben,  
und der Cherub steht vor Gott.  

Froh, wie seine Sonnen fliegen  
durch des Himmels prächt‘gen Plan,  
laufet, Brüder, eure Bahn,   
freudig, wie ein Held zum Siegen.  
Seid umschlungen, Millionen!  
Diesen Kuss der ganzen Welt!   
Brüder, überm Sternenzelt    
muss ein lieber Vater wohnen.    

Ihr stürzt nieder, Millionen?   
Ahnest du den Schöpfer, Welt?  
Such‘ ihn überm Sternenzelt!   
Über Sternen muss er wohnen.  

Seid umschlungen, Millionen!  
Diesen Kuss der ganzen Welt!  
Brüder, überm Sternenzelt   
muss ein lieber Vater wohnen.  

Na radost
Friedrich Schiller

[Ó přátelé, tyto tóny ne!
Pojďme příjemnější
začít, a radostnější.
Radost! Radost!]

Radosti, ty jiskro boží,
dcero, již nám ráj dal sám!
Srdce vzňaté žárem touží,
nebeský tvůj krásy chrám.
Kouzlo tvé teď opět víže,
co kdy čas tak dělil rád,
zástup lidstva sbratřen blíže
cítí van tvých křídel vát.

Komu štěstí v žití přálo,
v příteli že štít svůj máš,
komu věrnou ženu dalo,
mísit pojď se v jásot náš!
Sám byť jenom jednu duši
svojí na tom světě zval!
V díle tom kdo nezdar tuší,
od nás ber se s pláčem dál!

Radost každá bytost sáti,
přírodo, chce z ňader tvých;
zlý a dobrý chce se bráti
v jejích stopách růžových.
Révy žár nám, pocel smavý,
na smrt věrný přítel dán;
vášně plam dán červu žhavý,
světlý cherub dlí, kde Pán.

Dál, jak jeho slunce roje
nebes modrou nádherou,
spějte, bratři, drahou svou
směle, jak by rek šel v boje.
V náruč spějte, miliony!
Zlíbat svět kéž dáno nám! 
Bratři! Hvězd kde žárný stan, 
dobrý Otec zří z mlh clony.  



Dlíte v prachu, miliony?
V bázni tvůrce tuší svět?
Pátrej, hvězd kde bezpočet!
V záři ční tam božské trůny.
V náruč spějte, miliony!
Zlíbat svět kéž dáno nám!
Bratři! Hvězd kde žárný stan,
dobrý Otec zří z mlh clony.

Ode to Joy
Friedrich Schiller

[Oh friends, not these sounds!
Let us instead strike up more pleasing
and more joyful ones!
Joy! Joy!]

Joy, beautiful spark of divinity,
Daughter from Elysium,
We enter, burning with fervour,
heavenly being, your sanctuary!
Your magic brings together
what custom has sternly divided.
All men shall become brothers,
wherever your gentle wings hover.

Whoever has been lucky enough
to become a friend to a friend,
Whoever has found a beloved wife,
let him join our songs of praise!
Yes, and anyone who can call one soul
his own on this earth!
Any who cannot, let them slink away
from this gathering in tears!

Every creature drinks in joy
at nature‘s breast;
Good and Evil alike
follow her trail of roses.
She gives us kisses and wine,
a true friend, even in death;
Even the worm was given desire,
and the cherub stands before God.

Gladly, just as His suns hurtle
through the glorious universe,
So you, brothers, should run your course,
joyfully, like a conquering hero.
Be embraced, you millions!

This kiss is for the whole world!
Brothers, above the canopy of stars
must dwell a loving father.

Do you bow down before Him, you millions?
Do you sense your Creator, O world?
Seek Him above the canopy of stars!
He must dwell beyond the stars.
Be embraced, you millions!
This kiss is for the whole world!
Brothers, above the canopy of stars
must dwell a loving father.



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!
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Statutární město Brno finančně podporuje Filharmonii Brno. 
Vybrané koncerty se konají za finanční podpory Jihomoravského kraje 
a Ministerstva kultury ČR.

Zveme vás na

Z Nové Říše do světa, 3. ab. koncert Filharmonie doma I v Besed-
ním domě 15., 16. a 17. 1. 2020 v 19:30: J. Novák Elegantiae 
tripudiorum, A. Vranický Houslový koncert C dur, P. Vranický Vel-
ká charakteristická symfonie; Jiří Vodička – housle, Filharmonie Brno, 
dirigent Robert Kružík

Liam Noble & Paul Clarvis: West Side Story, 3. ab. koncert 
cyklu Jazz and World Music v Besedním domě 22. 1. 2020 v 19:30: 
David Dorůžka – kytara, Jaromír Honzák – kontrabas, Jiří Slavík –  
kontrabas, klavír, Liam Noble – klavír, Paul Clarvis – perkuse

Bach a Mansurjan, 2. ab. koncert Filharmonie doma II v Besedním 
domě 23. a 24. 1. 2020 v 19:30: J. S. Bach kantáty „Liebster Jesu, 
mein Verlangen“ a „Also hat Gott die Welt geliebt“, Mansurjan 
Requiem; Anja Petersen – soprán, Andrew Redmond – baryton, Czech 
Ensemble Baroque Choir, Filharmonie Brno, dirigent Alexander Lieb- 
reich. Beseda ke koncertu od 18:15 v ředitelském salonku.

Mozartův efekt, koncert (nejen) pro nastávající rodiče v Besedním 
domě 25. 1. 2020 v 17:00: W. A. Mozart výběr ze skladeb; Marie 
Petříková – housle, Emil Drápela – klarinet, Filharmonie Brno, dirigent 
Jiří Habart, slovem provází Michaela Kulísková

25. reprezentační ples Filharmonie Brno se uskuteční v sobo-
tu 1. února 2020 od 19:00 hodin v prostorách Besedního domu.  
K tanci i poslechu hrají orchestr filharmonie za řízení šéfdirigenta 
Dennise Russella Daviese, Salonní orchestr Brno (umělecký vedoucí 
František Školař), Jazz Archiv (umělecký vedoucí Jaroslav Studenka)  
a Cimbal Classic (umělecký vedoucí Dalibor Štrunc). Moderuje Martin 
Sláma, člen činohry Národního divadla Brno.
 Pořádá ZO Unie orchestrálních hudebníků ve spolupráci s vede-
ním Filharmonie Brno. Vstupenky ve filharmonickém předprodeji na 
Besední ulici.

Prodej vstupenek
• on-line: www.filharmonie-brno.cz
• v předprodeji Filharmonie Brno,
 Besední ulice, 602 00 Brno
	  +420 539 092 811
 info@filharmonie-brno.cz
 PO–PÁ 13:00–19:00 h
• v předprodeji Domu pánů z Lipé, 
 nám. Svobody 17, 602 00 Brno
 PO–PÁ 8:00–18:30 h
• ¾ hodiny před koncertem v místě jeho konání
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