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Pořad koncertu

RICHARD STRAUSS
Serenáda Es dur op. 7 | 10'
Serenade in E-flat major, Op. 7

WOLFGANG AMADEUS MOZART
„Giunse alfin il momento“ – „Al desio di chi t’adora“, 
recitativ a árie / recitative and aria KV 577 | 9'

„Ch’io mi scordi di te?“ – „Non temer“, 
sopránová scéna a rondo / soprano scene and rondo KV 505 | 10'

přestávka | 20'

GUSTAV MAHLER
Symfonie č. 4 G dur | 57'
Symphony No. 4 in G major
1. Die Welt als ewige Jetztzeit (Svět jako věčné nyní)
2. Das irdische Leben (Pozemský život)
3. Caritas
4. Morgenglocken (Ranní zvony) 
5. Die Welt ohne Schwere (Svět bez tíže) 
6. Das himmlische Leben (Nebeský život)

Pavel Wallinger sólové housle / solo violin

Martina Janková soprán / soprano
Filharmonie Brno
dirigent / conductor Dennis Russell Davies klavír / piano



O skladbách

V roce 1882 dokončil Richard 
Strauss (1864–1949) studium 
na gymnáziu a zapsal se na 
Ludwig-Maximilians-Universität  
v Mnichově. Toto rozhodnutí bylo 
ovlivněno naléháním jeho otce, 
aby se Richard připravil na prak-
tičtější povolání pro případ, že 
by se mu hudební kariéra neda-
řila. Strauss vydržel na univerzi-
tě pouze zimní semestr, po němž 

se definitivně rozhodl pro hudební dráhu. 
 Straussova Serenáda Es dur pro třináct dechových nástrojů  
op. 7 z roku 1881 znamenala jeho profesionální nástup. Kompozice 
pro dvě flétny, dva hoboje, dva klarinety, čtyři lesní rohy, dva fago-
ty a kontrafagot (nebo tubu) byla první Straussovou skladbou, kterou 
ocenil dirigent Hans von Bülow. Eugen Spitzweg, Straussův první na-
kladatel, již dříve poslal jeho Stimmungsbilder op. 9 Bülowovi k po-
souzení, ale ten Strausse poměrně chladně ohodnotil jako ne génia, 
ale nanejvýš talent. Přesto se Strauss v únoru 1884 setkal s Bülowem  
a na toho Serenáda udělala takový dojem, že pozval skladatele, aby 
ji dirigoval na koncertě s Meiningenským orchestrem při jejich listopa-
dové zastávce na turné v Mnichově. To, že Strauss věnoval opus 7 své-
mu učiteli skladby Friedrichovi Wilhelmu Meyerovi, naznačuje, že jde  
o vzpomínku na jeho formativní léta a zároveň o zralé rozloučení se  
s nimi. Jednovětá Serenáda má sonátovou formu a hudba je výrazně 
lyrická, s odkazy k hudbě skladatelů klasicismu.

Wolfgang Amadeus Mozart 
(1756–1791) zkomponoval árii Al 
desio di chi t’adora (Na přá-
ní těch, kdo tě zbožňují) KV 577 
pro obnovené provedení Figarovy 
svatby, které se konalo ve Vídni  
v roce 1789, tři roky po premié-
ře. S největší pravděpodobností si 
ji vyžádala Adriana Ferrarese del 
Bene, která ztvárnila roli Zuzanky. 
Zatímco v koncertním provedení se 
árie udržela, jako součást opery 

téměř nikdy nezaznívá. Al desio di chi t'adora s neobvyklou instru-
mentací pro basetové rohy, fagoty a lesní rohy měla nahradit slavnou 
árii Deh vieni, non tardar's jejímž recitativem Giunse alfin il mo-
mento (Jak se závratně blíží ona chvíle) je při provádění spojována. 
Autorství textu není s jistotou známo, ale může jím být Lorenzo da 
Ponte, původní libretista Figara.  
 Sopránová scéna rozdělená na recitativ Ch’io mi scordi di 
te? (Že jsem na tebe zapomněl?) a árii ve formě ronda Non temer  

(Neboj se) je určena pro kombinaci sólového hlasu, klavírního ob-
ligáta a orchestru.  Mozart ji napsal 26. prosince 1786 s tím, že 
klavírní part sám přednese s mladou anglickou sopranistkou Nancy 
Storaceovou. Ta o několik měsíců dříve zpívala roli Zuzanky v pre-
miéře Figarovy svatby a spekulovalo se o Mozartově lásce k ní. Text 
je převzat z libreta Mozartovy opery Idomeneo, jehož libretistou byl 
Giambattista Varesco.

V prvním desetiletí 19. století 
básníci Achim von Arnim a Cle- 
mens Brentano vydali tři svazky 
anonymní německé lidové poe-
zie, která měla velký vliv na skla-
datele a další umělce německé-
ho romantického hnutí. Sbírka, 
kterou nazvali Des Knaben 
Wunderhorn (Chlapcův kouzel-
ný roh), obsahovala přes sedm 
stovek textů. Gustav Mahler 
(1860–1911) zhudebnil více 

než dvacet básní z této sbírky a tato poezie jej hluboce ovlivnila. 
Dirigent Bruno Walter vysvětloval přitažlivost této kolekce pro Mahle-
ra tím, že obsahovala všechno, co ho dojímalo – přírodu, zbožnost, 
touhu, lásku, loučení, noc, svět duchů, příběhy o žoldnéřích, radost  
z mládí, dětství, vtipy, humor. První čtyři Mahlerovy symfonie využívají 
různými způsoby materiál z této sbírky. Ve Čtvrté symfonii Mahler 
rozšiřuje svou úpravu básně Das himmlische Leben (Nebeský život) 
z roku 1892 o text představující dětskou vizi nebe. Mahler původně 
zamýšlel, že se toto zpracování objeví jako součást Třetí symfonie, 
ale nakonec se rozhodl ponechat ji jako závěrečnou větu symfonie 
následující.
 U Čtvrté symfonie bývá zdůrazňován kontrast zvuku, nálady i dél-
ky s ostatními Mahlerovými symfoniemi a bývá charakterizována jako 
dílo odkazující k mozartovskému klasicismu. Instrumentace vynechává 
trombony i tubu, naopak větší roli hrají dřevěné dechové nástroje. 
Ukázkovým příkladem je první věta s mozartovskou melodickou ply-
nulostí, beethovenovskou prací s motivy a brahmsovským přizpůsobe-
ním sonátové formy dramatickým potřebám. Úvod s charakteristickým 
rytmem rolniček je krátký, ale významný, protože se následně vrací na 
mnoha místech. Úvodní hlavní téma a jeho odbočky vyzařují vídeňský 
půvab a libozvučnost a hlavní druhé téma, které slyšíme nejprve ve 
violoncellech, je výrazné a vyvážené. První návrat motivu zvonkohry 
zahajuje něco, co působí jako zkrácená „repetice“ expozice, která 
je upravena tak, aby zdůraznila krátký motiv ptačího volání, který se 
původně objevil pouze v orchestrálním pozadí. Další výskyt rolniček 
ohlašuje rozvádění předchozího tematického materiálu doplněného 
uvedením materiálu zcela nového. Nejvýznamnější nové téma vstu-
puje odvážně, ale plynule ve flétnách. Dramatičnost a faktura narůs-
tají až k hlavnímu tematickému návratu, který patří k nejpodivnějším  
v literatuře: objevují se očekávané saně, které však nejsou řádně sla-
děny s tematickým doprovodem, který je zvláštně nesourodý. Náhle 



se orchestr zcela zastaví, popadne dech a synchronizovaně se vrátí 
ke galantnímu stylu úvodu.
 Druhá věta funguje v symfonii jako scherzo a vyniká v ní sólo-
vý houslový part. Mahler nechává koncertního mistra naladit každou  
z houslových strun o celý stupeň výš a dává hudebníkovi pokyn, aby 
hrál jako na skřipky. Po tónovém zmatku, který způsobí vstup sólového 
lesního rohu, hudba získává makabrózní náladu a sólový houslista 
hraje křečovitě chromatickou linku. Alma Mahlerová napsala, že Gu-
stav komponoval tuto část pod vlivem autoportrétu Arnolda Böcklina, 
na němž Smrt skřípe malíři do ucha, zatímco ten sedí jako uhranutý. 
Tyto pasáže jsou prokládány zasněnými, místy až hypnotickými trio- 
vými úseky. Theodor Adorno o této větě napsal: Scherzo Čtvrté sym-
fonie, stejně jako dvě předchozí, stylizuje robustní alegorii světského 
shonu do tance smrti. Pronikavé housle (…) zlověstně začínají bizarně 
neznámým zvukem, který dráždí dvojnásob, neboť ucho si jeho podiv-
nost nedokáže vysvětlit (…) Od obrazů nízkosti hudba postupuje do 
neskutečna, fantasmagorického shonu dvojznačně zavěšeného mezi 
vábením a slzami.
 Třetí větu otevírá rozsáhlá meditace. Zatímco druhá věta byla po-
stavena na zvratech a otřesech, úvod třetí je plynulou a postupnou 
produkcí, začínající nástupem tématu v nízkých smyčcích a postup-
ně se přidávající ve zbytku orchestru. V této úvodní pětiminutovce 
téměř nezazní tón mimo G dur, dokud nové téma e moll v hoboji 
nevrhne na průběh temnější expresivní stín. Tyto dvě nálady se střídají  
a představují celkovou formu A-B-A-B-A; závěrečný nástup části G dur 
je však pestřejší, neboť Mahler předkládá řadu rychlých variací v širo-
kém stylovém rozpětí zahrnujícím tance i chorály. Vše vrcholí náhlou 
orchestrální erupcí v E dur. Zbytek věty je postupným zotavováním se 
z tohoto náporu, které jednak předznamenává finále, jednak se vrací 
k materiálu z částí A a B.
 Mahler komponoval závěrečnou větu jako první a díky tomu mohl 
první tři věty vystavět tak, aby velmi účinně připravily finále. Výbuch 
třetí věty v E dur a následná melodie předznamenávají příchod nebes-
ké závěrečné tonality a hlavního tématu. Vrací se zde motiv zvonků  
z úvodu symfonie a Mahler přeuspořádává tóny motivu ptačího volání 
z této věty, aby vytvořil vokální linku. Přestože je tedy finále nejkratší 
a poslední ze čtyř vět, působí jako srdce symfonie. Zpěvákovi dává 
autor pokyn: Zpěvní hlas s dětsky radostným výrazem: naprosto bez 
parodie!. Tato poznámka inspirovala například Leonarda Bernsteina 
při jedné příležitosti, aby vokální part obsadil chlapeckým sopranis-
tou. Obraz nebe předkládaný v písni je zdánlivě radostný. Tančí se, 
skáče, zpívá, ale především se všelijak pojídá ve všech možných va-
riantách. V oslavě jsou pauzy, kdy se pozornost dětí obrací k úctě ke 
svatým a andělům, kteří na ně dohlížejí a zajišťují jim obživu, a také  
k záchvěvům lítosti nad zvířátky, která se stávají součástí jejich hostiny. 
Symfonie končí v naprostém klidu, se zvonivými repeticemi v nejnižším 
rejstříku harfy.
 Premiéra symfonie se konala pod skladatelovou taktovkou roku 
1901 v Mnichově a nesetkala se s příliš příznivým přijetím. Možná 
právě zdánlivá jednoduchost a usedlost hudby i méně opulentní zvuk 
ve srovnání s jeho předchozími díly byly důvodem, proč publikum od-

měnilo některé části nespokojeným syčením. Postupně si ovšem sklad-
ba oblibu získala. Zároveň bývá někdy přehlíženo, že za zdánlivou 
radostnou a dětsky nevinnou náladou se skrývají pokřivenější a ironi-
zující tóny, připomínající, že i v nebi Herodes může zabíjet nevinná 
jehňátka.

Matěj Kratochvíl



O účinkujících
Česko-švýcarská sopranistka Martina Janková je známá přede-
vším jako mozartovská a barokní interpretka. Účinkovala v cyklu Mo-
zartových oper na libreta Leonarda da Ponte (jako Zuzanka, Despi-
na, Zerlina) pod taktovkou Franze Welsera-Mösta v curyšské opeře, 
s Clevelandským orchestrem či na Salcburském festivalu 2013–2016. 
Roku 2016 debutovala v milánské La Scale jako Krása v Händelo-
vě oratoriu Triumf času a pravdy, v roce 2015 tamtéž vystoupila  
v Mendelssohnově Druhé symfonii. V březnu 2016 na sebe upozornila  
v hlavní roli Mozartovy opery Il ré pastore na turné s Les Arts Floris- 
sants pod vedením Williama Christieho, 2017 účinkovala v Debussy-
ho opeře Pelleas a Melisanda (s Clevelandským orchestrem pod vede-
ním F. Welsera-Mösta). Roku 2018 ztvárnila jednu z hlavních rolí ve 
světové premiéře jediné dochované opery Leopolda Koželuha Gustav 
Vasa (Helsinský barokní orchestr, Aapo Häkkinen). Takřka dvě dese-
tiletí spolupracovala s Nikolausem Harnoncourtem (Celia v Mozarto-
vě opeře Lucio Silla na Wiener Festwochen, Purcellova Fairy Queen  
v Grazu, Haydnovo Stvoření na Salcburském festivalu, Bachovy pa-
šije a kantáty ve vídeňském Musikvereinu atd.). Roku 2019 obnovila 
spolupráci se souborem Concentus Musicus v Purcellově Králi Artušovi 
(Divadlo na Vídeňce). V únoru 2020 vystoupila v hlavní roli v kantátě 
Lenora Antonína Rejchy s Filharmonií Brno a záznam koncertních pro-
vedení následně vyšel na CD.
 Ke kmenovým rolím Martiny Jankové patří Janáčkova Liška Bys-
trouška, Mozartovy Pamina, Rosina, Serpetta, Slečna Silberklangová, 
Ilia, Haydnova Celia, Verdiho Nanetta, Gluckova Eurydika, Beethove-
nova Marcellina, Monteverdiho Drusilla, Giunone a Fortuna či Rossi-
niho Sophia, které zpívala v operních domech v Curychu, Ženevě, 
Paříži, Maceratě či Praze. Jako koncertní pěvkyně spolupracovala mj.  
s filharmoniemi berlínskou, mnichovskou, Českou, Izraelskou, s orchest- 
rem Gewandhausu, s rozhlasovými orchestry ve Frankfurtu a Berlí-
ně, s barokními soubory jako La Cetra, La Scintilla, Collegium 1704, 
Bach Consort Wien či Concentus Musicus, s dirigenty jako John Eliot 
Gardiner, Simon Rattle, Neville Marriner, Charles Mackerras, Roger 
Norrington, Riccardo Chailly, Riccardo Muti, Christoph Eschenbach  
a s řadou dalších. 
 S písňovými recitály vystoupila v londýnské Wigmore Hall, na 
Pražském jaru, Salcburském festivalu, v Rheingau, Grazu, Ženevě, 
Curychu, Basileji či Bernu. Natočila řadu CD, mj. Mahlerovu Čtvrtou 
symfonii, Bachovy kantáty, písňové recitály, za CD Prague – Vienna  
a Bohuslav Martinů: Songs získala ocenění Diapason d‘Or (2017 
resp. 2019). Na DVD vyšly s její účastí záznamy Mozartových oper, 
Händelova Orlanda a Vzkříšení.
Více na www.martinajankova.com

© Markus Senn



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 významem k české orchestrální špičce. Na svých turné provedla na 
tisíc koncertů v Evropě, ve Spojených státech, v Latinské Americe, na 
Dálném i na Blízkém východě. Je pravidelným hostem světových i čes-
kých festivalů, kde často spojuje umělecké síly s vynikajícím Českým 
filharmonickým sborem Brno. 
 Orchestr pravidelně natáčí pro Český rozhlas a Českou televizi. 
Kromě realizace nahrávek pro řadu společností (Supraphon, Sony Mu-
sic, IMG Records, BMG, Channel 4) zakládá Filharmonie Brno v roce 
2020 svůj vlastní nahrávací label. 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.
 Od roku 2000 pořádá filharmonie letní open air festival na brněn-
ském hradě Špilberk, v roce 2012 se stala pořadatelkou renomova-
ných festivalů Moravský podzim, Velikonoční festival duchovní hudby 
a Expozice nové hudby. Zaštiťuje mezinárodně proslulý dětský sbor 
Kantiléna, od roku 2010 se podílí na festivalu mladých hudebníků 
Mozartovy děti, v roce 2014 zakládá svou Orchestrální akademii.
 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, kte-
rý navrhuje tým architektů Tomasze Koniora a Petra Hrůši a akustika  
Yasuhisa 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 Pelléas a Mélisanda, Fal-
staff, Salome, tetralogie Prsten Nibelungův, evropskou premiéru opery  
McTeague Williama Bolcoma a světové premiéry děl Moritze Egger-
ta 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 měl též úvazek šéfdirigenta 
symfonického orchestru v Basileji. 
 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, Drážďa¬nech 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, Philip Glass, Heinz 
Winbeck, Aaron Copland, Lou Harrison, Laurie Anderson, Arvo Pärt, 
Hans Werner Henze, Kurt Schwertsik, Thomas Larcher, Balduin Sulzer 
a Manfred Trojahn. 
 Mezi jeho nejnovějšími projekty jsou mj. koncerty se Státním or-
chestrem Stuttgart, Hamburskými filharmoniky, Symfonickým orches-
trem Španělského rozhlasu a televize v Madridu, Maggio Musicale 
ve Florencii, stejně tak turné a koncerty ve Vídni, Štýrském Hradci  
a Salcburku s Filharmonií Brno. Operní představení řídí ve Frankfurtu 
(nová produkce Péter Eötvös Tři sestry) a opakovaně ve vídeňské Stát-
ní opeře (Alban Berg Vojcek, Richard Strauss Salome). Jako dirigent 

© Andreas H. Bitesnich



nebo klavírista (nebo obojí současně) vydal Davies víc než 80 hojně 
oceňovaných snímků: kompletní symfonie Brucknerovy, Haydnovy, Ho-
neggerovy a Glassovy, se svou ženou, klavíristkou Maki Namekawou, 
natočil mj. Beethovenova Fidelia a Mozartovu Kouzelnou flétnu v Ze-
mlinského 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. Od sezony 2018/2019 stojí v čele Filharmonie Brno jako 
její šéfdirigent a umělecký ředitel. Od podzimu 2020 je i šéfdirigen-
tem rozhlasového orchestru MDR v Lipsku a hostujícím profesorem na 
Janáčkově akademii múzických umění v Brně.
Více na www.dennisrusselldavies.com

Zpívané texty

WOLFGANG AMADEUS MOZART
Recitativ: 
Giunse alfin il momento
Jak se závratně blíží ona chvíle,
kdy miláček mě zlíbá.
Bláhové strachy, opusťte mou duši,
ať se vzdálí, co blaho moje ruší!
Ó, celý háj se v lásce pozachvívá,
mou touhu, jež se skrývá,
i nebe i země chrání.
Kéž nad mým činem příznivě noc se sklání!  

Árie:
Al desio di chi t‘adora
Na přání těch, kteří tě zbožňují,
pojď, leť, ó má naděje!
Zemřu, pokud marně
mě necháš vzdychat.
Moje sliby, moje přísahy,
ach, nezapomeň, ó můj poklade!
A chvíle odpočinku,
v něž mi láska dala naději!

Ach, teď už nemohu odolat
ohni, který zapaluje mé srdce.
Ten, kdo rozumí citům lásky,
ať soucítí s mým zármutkem.

WOLFGANG AMADEUS MOZART
Sopránová scéna:
Ch‘io mi scordi di te? 
Že jsem na tebe zapomněl?
Radíš mi, abych se jí odevzdal,
a stále si přeješ, abych žil...
Ach, ne! Můj život by byl
mnohem horší než smrt.
Ať přijde smrt:
čekám na ni klidně.
Ale že bych mohl být pohlcen
dalším plamenem a darovat
svou lásku jiné,
jak bych se o to mohl jen pokusit?
Ach, musel bych zemřít žalem!



Rondo:
Non temer
Neboj se, nejmilejší,
mé srdce bude navždy tvé.
Takovou bolest už nemohu déle snášet,
má duše mě opouští.
Vzdycháš? Ó hořký smutku!
Rozmýšlej alespoň nad touto chvílí!
Ó, nebesa! Nemohu to vysvětlit.
Kruté hvězdy, nelítostné hvězdy,
proč jste tak přísné?
Laskavé duše, které vidíte
mé utrpení v této chvíli,
řekněte, může věrné srdce
snášet muka, jako jsou tato?

S použitím překladu Rudolfa Vonáska

GUSTAV MAHLER
Symfonie č. 4, finále
text z Chlapcova kouzelného rohu

Užíváme nebeských radostí, 
pozemské necháváme stranou.
Žádnou světskou vřavu 
není v nebi slyšet,
vše žije v nejhebčím klidu.
Vedeme andělský život,
jsme přitom docela veselí;
Skáčeme, tancujem,
hopsáme, zpíváme,
svatý Petr v nebi přihlíží.

Jan vypouští beránka,
řezník Herodes se připravuje.
Vedeme trpělivého, nevinného,
líbezného beránka na smrt.
Svatý Lukáš dává porazit volka
bez velkých cavyků.
Víno nestojí ani halíř
v nebeském sklepě;
a andělíčci, ti pečou chleba.

Všechna možná zelenina
roste v nebeské zahradě.
Dobrý chřest a fazole
a co se nám uráčí.
Máme toho plné mísy!

Dobrá jablka, dobré hrušky a hrozny;
a zahradníci, ti všechno dovolí.
Chceš srnce, chceš zajíčka?
Pobíhají jen tak po ulicích!
A když má nastat půst,
připlují s radostí 
všechny ryby!
Svatý Petr už běží
se sítí a s návnadou
k nebeskému rybníku.
Svatá Marta to musí ukuchtit!

Žádná muzika na zemi
se nedá srovnat s tou naší.
Jedenáct tisíc panen
se strojí k tanci, 
sama svatá Voršila se usmívá.
Cecilie a její příbuzní
jsou znamenití dvorní muzikanti!
Andělské hlasy 
povzbuzují smysly,
aby se všechno probralo k radosti.



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.

Za podporu a spolupráci děkujeme

Vydala Filharmonie Brno v roce 2022 nákladem 400 výtisků
text Matěj Kratochvíl
motiv na obálce je inspirovaný stropní malbou ze zásálí Besedního 
domu, která představuje páva s květinami
foto Wikimedia Commons a archiv Filharmonie Brno, 
není-li uvedeno jinak
produkce Printeco s.r.o.
redakční uzávěrka 21I3I2022

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

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

Zveme vás na

Pavoučí hostina, 5. ab. koncert cyklu Filharmonie doma v Besed-
ním domě 31. 3. a 1. 4. 2022 v 19:00: Berlioz Král Lear, předehra, 
Weber Fagotový koncert F dur, Roussel Pavoučí hostina, koncertní 
provedení baletu-pantomimy; Guilhaume Santana – fagot, Filharmo-
nie Brno, dirigent Leoš Svárovský

Daniel Casares Trio: Guitarrísimo, 6. ab. koncert cyklu Jazz & 
World Music v Besedním domě 6. 4. 2022 v 19:00; Daniel Casares – 
kytara, Carlos Grilo – palmas, Sergio Aranda – palmas, flamenkový 
tanec

Velikonoční festival duchovní hudby, 29. ročník Tělo / Vtělení / 
Oslavení v brněnských chrámech 10.–24. 4. 2022: Puschmann, 
Haydn, Sveinsson, Bruckner, Tulev, Gesualdo, Zemek No-
vák, Vivaldi, Bach a další

Hisaishi diriguje Hisaishiho, 4. ab. koncert cyklu Filharmonie  
v Janáčkově divadle II 28. a 29. 4. 2022 v 19:00: Prokofjev Sym-
fonie č. 7, Hisaishi Variace 57, L. Sumera Symfonie č. 2; Maki 
Namekawa a Dennis Russell Davies – klavír, Filharmonie Brno, diri-
gent Joe Hisaishi

Mezi klasikou a jazzem, 6. ab. koncert cyklu Filharmonie doma 
v Besedním domě 5. a 6. 5. 2022 v 19:00: A. Rejcha Symfonie  
c moll, Saint-Saëns Violoncellový koncert č. 1, J. Novák Capric-
cio, Milhaud Vůl na střeše; Ivan Vokáč – violoncello, Filharmonie 
Brno, dirigent Robert Kružík

Kabeláč & Šostakovič: #5, 3. ab. koncert cyklu Filharmonie  
v Janáčkově divadle I 12. a 13. 5. 2022 v 19:00: Kabeláč Symfonie 
č. 5 b moll „Drammatica“, Šostakovič Symfonie č. 5 d moll; Jana 
Šrejma Kačírková – soprán, Filharmonie Brno, dirigent Robert Kružík

Prodej vstupenek
• on-line: www.filharmonie-brno.cz
• v předprodeji Filharmonie Brno, Besední, 602 00 Brno
	  +420 539 092 811, e-mail: predprodej@filharmonie-brno.cz
 PO–PÁ 12:00–18:00 h
• ½ hodiny před koncertem v místě jeho konání

Rezervace vstupenek
• on-line: www.filharmonie-brno.cz
• e-mail: predprodej@filharmonie-brno.cz
•  +420 539 092 811
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