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Zahajovací koncert
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Janáčkovo divadlo
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Program
BOHUSLAV MARTINŮ
Památník Lidicím H 296 I 9'
Memorial to Lidice H 296
DMITRIJ ŠOSTAKOVIČ
Symfonie č. 7 C dur „Leningradská“ op. 60 I 75'
Symphony No. 7 in C major “Leningrad“, Op. 60
1. Allegretto
2. Moderato (poco allegretto)
3. Adagio
4. Allegro non troppo

Filharmonie Brno
dirigent / conductor Dennis Russell Davies

O skladbách
Do své 67. sezony vstupují brněnští filharmonikové znovu pod vedením
šéfdirigenta Dennise Russella Daviese, pro kterého to bude pátá sezona
v čele našeho orchestru. Do průběhu tří předchozích sezon zasáhla
koronavirová pandemie; všichni jsme věřili, že tato pandemie musí jednou pominout a že nás po ní znovu čeká lepší budoucnost, včetně poklidného návratu do koncertního sálu, v němž bychom se tak jako dřív
oddávali výlučně účinku hudby. Bez tíživých myšlenek. Nikdo nečekal,
že lidstvo zakusí ještě horší úděl a že bude přímým účastníkem nebo
svědkem něčeho, co jsme si v Evropě ve 21. století už vůbec neuměli
představit nebo nechtěli připustit. A přece…
Agresivní invaze putinovských vojsk na Ukrajinu převrátila celý
svět naruby a zasáhla i oblast hudební. Vedle ekonomických dopadů
v ní nastolila hlavně politicko-dramaturgicko-mravní otázku: zvát, či nezvat ruské umělce? Hrát, či nehrát ruskou hudbu? Učinit gesto podpory
vůči Ukrajině a po dobu válčení negovat vše ruské? Nebo selektovat?
A podle jakých kritérií? Válka, rozpoutaná 24. února letošního roku, pokračuje a nad každým rozhodnutím bude vždy nutně viset otazník.
Fakt, že zahajujeme sezonu zrovna Šostakovičovou Sedmou symfonií C dur zvanou Leningradská, může být někým přijato s rozpaky.
Dílo, které bylo zneužito sovětskou propagandou jako symbol a oslava
hrdinské obrany Leningradu obleženého Němci v letech 1941–1944
a které vyneslo jeho autora na pochybný piedestal ukazující Západu
velikost sovětského umění (ačkoli sám Šostakovič se před „svými“ bál
o holý život), má však univerzální rozměr. Ten je posílen vědomím, že
v soukromí Šostakovič později často zmiňoval skutečnost, že již před
válkou zažilo město svoji apokalypsu a že svou symfonii věnuje i těmto
obětem. Osmdesát let po památném provedení Šostakovičovy Sedmé
symfonie v obléhaném Leningradu, k němuž došlo 9. srpna 1942 za
řízení Karla Eliasberga, tak dnešním koncertem nejenže připomínáme
tuto událost, ale hlavně vyjadřujeme naše jednoznačné NE jakékoli válečné agresi a jakýmkoli represím vedeným směrem ven i dovnitř
(nezapomínejme, že v Rusku je spousta lidí, kteří podstupují riziko
a proti válce na Ukrajině otevřeně vystupují). Obecně protiválečné
zaměření zahajovacího koncertu sezony je podpořeno zařazením Památníku Lidicím Bohuslava Martinů, dílem pietně odkazujícím k tragické události, ke které došlo – rovněž před osmi dekádami – na území
Československa.
Dodejme, že Filharmonie Brno za řízení Dennise Russella Daviese
uvede stejný program také na konci září na dvou prestižních koncertech
v Salcburku.

Na podzim roku 1943 Bohuslav Martinů (1890–1959) zaznamenal velký umělecký nástup v klíčových amerických hudebních centrech –
New Yorku, Clevelandu, Bostonu a Filadelfii. Úspěšné premiéry jeho
děl mu zajistily postavení respektovaného skladatele a přízeň kritiky. Do
okruhu skladeb, které byly součástí tohoto vzestupu, patří i jednovětý
Památník Lidicím, premiérovaný Newyorskými filharmoniky pod taktovkou Arthura Rodzińského 28. října 1943 v Carnegie Hall.
Martinů složil Památník Lidicím během svého letního pobytu v Darienu (kde dokončil i svou Druhou symfonii), malebném městečku na
východním pobřeží Spojených států, jehož poklidná atmosféra ostře
kontrastovala se zprávami, které přicházely z Evropy sužované válkou.
Vědomí toho, co prožívaly miliony lidí na druhé straně oceánu, a zvláště
v jeho milované rodné zemi okupované nacistickými vojsky, nenechávalo Martinů lhostejným. Žil s myšlenkami na vlast a sledoval napjatě vývoj světových událostí, vzpomínala jeho žena Charlotte. Osud
a tragika Lidic ho pronásledovaly. Středočeská obec Lidice, která byla
v noci z 9. na 10. června 1942 vypálena a prakticky vyhlazena kvůli
falešnému podezření, že v ní údajně měli žít příbuzní atentátníků na
říšského protektora Reinharda Heydricha, se stala světově proslulým
symbolem zrůdnosti fašistické agrese. To nalezlo svou odezvu v ponuře
meditativním charakteru skladby Martinů.
Památník Lidicím je formálně rozvržen do tří oddílů, tempově jen
nepatrně odlišených; z chromaticky zahalených souzvuků se pozvolna vymaňuje jemná chorální fantazie, dynamicky zvrásněná náznaky
sebevědomého vzdoru, jež gradují citací čtyřtónového motivu „klepání
osudu“ z Beethovenovy Páté symfonie c moll, který měl v době války
silný symbolický podtext. Rozsahem nevelká, avšak závažná a důležitá
skladba se prvního provedení v Československu dočkala až po válce:
14. března 1946 se o ně postarala Česká filharmonie vedená Rafaelem Kubelíkem.

Ruskou kulturou se jako nit vine pravoslavná tradice „bláznovství pro
Krista“, jurodivosti, která se v novodobé historii odpoutala od církevního prostředí a přešla do běžného života. Můžeme přitakat Solomonu Volkovovi, který označil Dmitrije Dmitrijeviče Šostakoviče
(1906—1975) za „novodobého“ jurodivého; učinil tak již v předmluvě
k proslulým (byť dlouhou dobu zpochybňovaným) jím zaznamenaným
Šostakovičovým memoárům vydaným pod názvem Svědectví a svou
myšlenku rozvedl ve své knize Šostakovič a Stalin: umělec a car z roku
2004, v níž narýsoval spojnici mezi Alexandrem Sergejevičem Puškinem, Modestem Petrovičem Musorgským a právě Šostakovičem jakožto
mezi hlavními představiteli jurodivých v novější ruské kultuře.
Na konci ledna 1936 byl Šostakovič v reakci na jeho operu Lady
Macbeth mcenského újezdu označen za formalistu. Článek nadepsaný
Chaos místo hudby a otištěný v hlavním prorežimním listu Pravda byl nemilosrdným ortelem vyneseným z nejvyšších politických pater. Veřejná
represivní kampaň, která se poté proti Šostakovičovi a dalším skladatelům strhla, a každodenní strach o život svůj a svých blízkých, Šostakoviče přiměly k tomu, aby si nasadil masku, a to jak ve své tvorbě, tak
i v chování a promluvách; nešlo nikdy s určitostí odhadnout, co se pod
touto maskou – mnohdy nabývající podoby sarkasmu či groteskního
varování – ve skutečnosti skrývalo. S tímto vědomím je třeba přistupovat
k celému Šostakovičovu následujícímu tvůrčímu odkazu včetně Sedmé
symfonie C dur, „věnované městu Leningrad“ (odsud pozdější podtitul „Leningradská“).
První stránky partitury Sedmé symfonie Šostakovič začal psát
v Leningradu – kde vyučoval na konzervatoři – jen několik týdnů po
spuštění operace Barbarossa a vpádu nacistických vojsk do Sovětského svazu (22. června 1941). V září 1941 začala blokáda jeho
rodného města, která trvala bezmála 900 dní až do ledna 1944
a za jejímiž tragickými statistikami se skrývaly strašlivé osudy statisíců
konkrétních lidí. Podle mnoha indicií lze téměř s jistotou říct, že Šostako-

vičova představa o Sedmé symfonii pochází již z dřívější, předválečné
doby a že mýtus čistě „válečné“ a „antifašistické“ symfonie, vytvořený
sovětskou propagandou, má značné trhliny. Ve Svědectví (česky vyšlo
2005) se můžeme dočíst: Myšlenka na Sedmou symfonii mě zaměstnávala už před válkou. Proto nebyla pouhým ohlasem Hitlerova přepadení. (…) Cítím neutěšitelnou bolest kvůli všem, které Hitler zavraždil.
Ale nemenší bolest se mě zmocňuje při pomyšlení na ty, kdo byli zavražděni na Stalinův rozkaz. Truchlím pro všechny umučené, zastřelené, pro ty, co zemřeli trýzní a hladem. V naší zemi jich byly miliony
ještě před tím, než vypukla válka s Hitlerem. Ta přinesla nekonečně
mnoho dalšího utrpení, nové ničení. Kvůli ní jsem však nezapomněl na
hrozná léta předválečná. Svědčí o tom všechny mé symfonie, Čtvrtou
počínaje. Patří k nim i Sedmá a Osmá. (…) Nenamítám nic proti tomu,
že Sedmá symfonie se nazývá Leningradská. Ale nejde v ní o blokádu.
Jde o Leningrad, který zničil Stalin. A Hitler mu zasadil poslední ránu.
Také vyvolávání dojmu, že celá symfonie vznikla v těžce zkoušeném městě na Něvě, bylo mýtem. (Ostatně o způsobu propagandistické činnosti svědčí i slavná fotografie, která tenkrát obletěla celý svět
a dostala se až na titulní stránku časopisu The Times: Šostakovič je na
ní zachycen v hasičském úboru při hašení požáru způsobeného dopadem zápalných bomb, „hrdinský čin“ však byl zinscenován jen pro
pořízení snímku.) Stalin jistě počítal s tím, že leningradská umělecká
elita mu může dobře posloužit, a hodilo se mu, aby byla v bezpečí. Proto nedlouho po začátku obléhání města nechal Šostakoviče – a spolu
s ním např. spisovatele Michaila Zoščenka, básnířku Annu Achmatovovou a další – evakuovat vojenskými speciály do Moskvy a následně jej
vyslal do Kujbyševa (dnešní Samary).
V Kujbyševě byla symfonie v prosinci 1941 dokončena a tamtéž
dne 5. března 1942 premiérována orchestrem moskevského Bolšoje
(do Kujbyševa dočasně přemístěným) pod taktovkou Samuila Samosuda; už o měsíc později Šostakovič za symfonii obdržel Stalinovu
cenu prvního stupně. V rychlém sledu následovala provedení v Moskvě, Novosibirsku, Taškentu, Jerevanu, dále v Londýně (Londýnský
filharmonický orchestr řízený Henrym Woodem) a v červenci téhož
roku také v New Yorku, když přetahování o americkou premiéru vyhrál Arturo Toscanini s NBC Symphony Orchestra. Díky úsilí sovětské
propagandy a americké marketingové mašinérie se Leningradská symfonie stala celosvětovým symbolem spolupráce a jednotného smýšlení
v boji proti fašismu. Šostakovič s ní dosáhl tak vysoké laťky globálního společensko-politického uznání, o jakém se nesnilo snad žádnému
jinému umělci 20. století (třebas se ozývaly i hlasy, které zpochybňovaly uměleckou hodnotu díla – vzpomeňme například Bélu Bartóka,
který svůj kritický názor vyjádřil zparodováním „tématu napadení“
z první věty Leningradské ve čtvrté části svého Koncertu pro orchestr).
Ve světle výše uvedeného je zjevné, že dnes si už nevystačíme
s dřívějšími výklady Leningradské symfonie. Sotva se můžeme spokojit
například s popisem proslulé, dynamicky vygradované passacaglie, jež
dominuje první větě, jen jako s „tématem napadení Sovětského svazu hitlerovskými vojsky“. Rovněž rozvleklé žalozpěvné pasáže nelze
vztahovat výlučně na tíseň a strach lidí uvězněných blokádou. Nejednoznačný výklad skýtá i závěr symfonie, oficiálně vydávaný za obraz

triumfálního vítězství, ovšem umožňující i interpretaci opačnou – že je
do něj vložen výjev bolesti či katastrofy. A zapomínat nesmíme ani na
jinotaje a „intertextové sítě“ Šostakovičovy hudby, jež nám z valné části
nejspíš zůstanou navždy neodhaleny, nicméně tušíme, že tam jsou. Pro
názornost: ve druhé větě Leningradské symfonie je exponován motiv
třetí písně z Šostakovičova cyklu Šesti písní na verše Waltera Raleigha,
Roberta Burnse, Williama Shakespeara, který vznikl krátce po Leningradské, roku 1942; Burnsův text zhudebněný v písni popisuje cestu na
šibenici: Sbohem, ty temné vězení, kde úpí bídníci! MacPherson na konci svých dní jde na šibenici. Šel smějící se, zářící, s hrdostí na líci, sám
k tanci hrál, sám tancoval, i pod šibenicí… Ta souvislost mohla být náhodná (i když stejný motiv Šostakovič použil i ve Třinácté symfonii „Babij
jar“…). Nebo mohla být „leitmotivickým“ vyjádřením postoje v duchu
„když někdo píše o smrti s ironií, přestane se jí bát“. A – ovšemže –
mohla být i projevem jurodivého s nasazenou maskou…

Právě vychází v nové CD s orchestrálními skladbami Jana
Nováka
Novák žije v povědomí, je respektován, občas uváděn, ale vůbec ne
tak často, jak by si to jeho odkaz zasluhoval, byť se nepochybně jedná
o autora evropského formátu. Jeho hudba je navíc posluchačsky velmi
vstřícná. Orchestr se tento dluh snaží napravit svojí nejnovější nahrávkou na vlastním labelu, která obsahuje tři Novákova díla, nahraná pod
taktovkou Dennise Russella Daviese: Choreae philharmonicae (Filharmonické tance), Ludi symphoniaci (Symfonické hry) a Elegantiae tripudiorum (Elegance valčíků).

Vítězslav Mikeš

CD jsou k dostání v předprodeji Filharmonie Brno a na e-shopu.

O účinkujících

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 nejvýznamnější
programovou položkou tělesa, které je považováno dodnes za jeho
autentického interpreta.
Dnešní Filharmonie Brno vznikla v roce 1956 sloučením rozhlasového 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 českých
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 Music, 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 Bělohlávek, Sir Charles Mackerras, Jakub Hrůša nebo Tomáš Netopil. Od
sezony 2018/2019 je šéfdirigentem a uměleckým ředitelem Dennis
Russell Davies.
Od roku 2000 pořádá filharmonie letní open air festival na brněnském hradě Špilberk, v roce 2012 se stala pořadatelkou renomovaných 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 symfonické hudby doma i v zahraničí, ale i předním organizátorem hudební
sezony druhého českého města, aktivním festivalovým pořadatelem
a kreativním lídrem orchestrální dramaturgie. Působí v neorenesančním 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
Yasuhisa Toyoty.

Dennis Russell Davies (1944) se narodil ve městě Toledo v Ohiu
a vystudoval proslulou newyorskou Juilliard School. Soustavně dirigovat začal jako hudební ředitel komorního orchestru v Saint Paulu
v Minnesotě (1972–1980), v letech 1977–2002 byl také šéfdirigentem 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 Beethovenhalle
v Bonnu, hudební ředitel Bonnské opery a Beethovenova festivalu
(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 šéfdirigentem Symfonického orchestru Vídeňského rozhlasu, roku 2002 se stal
(na patnáct let) šéfdirigentem Brucknerova orchestru a ředitelem opery
Zemského divadla v Linci; tam mu byl také v roce 2014 udělen titul
Generálního hudebního ředitele. V letech 2009–2016 měl též úvazek
šéfdirigenta symfonického orchestru v Basileji.
Mezinárodní kritika označuje Daviese za odvážného interpreta
klasického (!) repertoáru, jejž nezanedbává při svém poučeném zájmu
o novou a nejnovější tvorbu, živeném trvalou spoluprací a osobními
vztahy s význačnými soudobými tvůrci; mezi ně patří (nebo patřili) 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.
Jako dirigent nebo klavírista (nebo obojí současně) vydal Davies
víc než 80 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 kultury 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 šéfdirigentem
rozhlasového orchestru MDR v Lipsku a hostujícím profesorem na Janáčkově akademii múzických umění v Brně.
Více na www.dennisrusselldavies.com

© Andreas H. Bitesnich

Zveme vás na
EXPOZICE NOVÉ HUDBY: VOX HUMANA [ex MACHINA]: Východiskem dramaturgické koncepce letošního 34. ročníku je lidský hlas
v nejrozmanitějších podobách a konfrontacích, v akustickém, elektroakustickém či multimediálním prostředí

Prosíme posluchače, aby zaujali svá místa včas, vypnuli mobilní telefony
a během koncertu nefotografovali. Po jeho začátku není vstup do sálu
umožněn.
Změna programu a účinkujících vyhrazena.
Za podporu a spolupráci děkujeme

Der Turm zu Babel, 21. 10. 2022, 19:00, Besední dům: Monk
Three Heavens and Hells, Kagel Der Turm zu Babel, Cage Song
Books; Eva Šušková, Peter Mazalán, ženský volání ansámbl
New Songs of Social Conscience, 22. 10. 2022, 19:00, Besední dům: Newman Live Songs, Cantata, Piano Sonata No. 16, New
Songs of Social Conscience; Chris Newman, Ivan Šiller
VENI ensemble – CAVE SONGS [new edit], 23. 10. 2022,
19:00, Terén: Matej Cave Songs [re-mixed] (a další), Cage Souvenir,
Sciarrino Let Me Die Before I Wake, Graham Písně lidové (objednávka festivalu); VENI ensemble
Ursonate, 24. 10. 2022, 19:00, Besední dům: Šembera Fonetická
krajina, Schwitters Ursonate; Vojtěch Šembera
SARA’smile, 25. 10. 2022, 19:00, Divadlo na Orlí: Medek –
Medková – Zouhar SARA’smile; Sára Medková, Ivo Medek, Vít
Zouhar

Vydala Filharmonie Brno v roce 2022 nákladem 250 výtisků
texty Vítězslav Mikeš
motiv na obálce je inspirovaný stropní malbou ze zásálí Besedního
domu, která představuje páva s květinami
foto archiv Filharmonie Brno, není-li uvedeno jinak
produkce Printeco s.r.o.
redakční uzávěrka 12I9I2022

Three Voices, 26. 10. 2022, 19:00, Besední dům: Feldman Three
Voices, Cage Experiences II; Beth Griffith
Here Be Sirens, 27. 10. 2022, 19:00, JAMU: Soper Here Be Sirens;
Aneta Podracká Bendová, Eva Marie Kořená, Jana Vondrů
Many Many Women Plus, 28. 10. 2022, 19:00, Besední dům:
Kotík Many Many Women, There Is Singularly Nothing, Drums; Irena
Troupová, Harald Hieronymus Hein, Petr Kotík, Daniel Havel, Martin
Opršál
Zvukové instalace v Besedním domě: Pavel Büchler, Lucie
Páchová (objednávky festivalu)

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

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.

www.filharmonie-brno.cz
www.salprobrno.cz

