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Program

LEOŠ JANÁČEK 
Adagio pro orchestr | 7'
Adagio for orchestra

GUSTAV MAHLER 
Písně potulného tovaryše, 
písňový cyklus na slova Gustava Mahlera | 17'
Lieder eines fahrenden Gesellen, 
song cycle to words by Gustav Mahler
1. Wenn mein Schatz Hochzeit macht / Když má milá svatbu má
2. Ging heut’ Morgen über’s Feld / Když jsem šel zrána přes pole
3. Ich hab' ein glühend Messer / V hrudi mám řezavý nůž
4. Die zwei blauen Augen von meinem Schatz / Dvě modré oči mé milé

přestávka / interval | 20'

JOSEF SUK 
Symfonie c moll op. 27 „Asrael“ | 60'
Symphony in C minor, Op. 27 “Asrael”
1. Andante sostenuto
2. Andante
3. Vivace
4. Adagio
5. Adagio e maestoso.

Roman Hoza baryton / baritone
Filharmonie Brno 
dirigent / conductor Robert Kružík



O skladbách

Hudba dnešního večera má mnoho společného, přesto se dá její jedno-
tící duch slovy popsat jen velmi obecně: těžké chvíle člověka, zlomové 
momenty, neštěstí a tvůrčí reakce na ně. Zatímco Janáček oplakává 
syna a Suk manželku, Mahler jako prorocký duch rekapituluje svá do-
savadní i budoucí zklamání. Všechny tři skladatele dnes poznáme jako 
mladé, teprve na prahu tvůrčí zralosti, do níž ale mají energicky nakro-
čeno. Všichni tři mohli své těžké chvíle hudebně vyjádřit zhudebněním 
liturgického requiem, tak jako řada jejich kolegů, hloubka smutku a ne-
ochota jej tlumočit skrze existující text je však přiměla vydat se jinými 
cestami. V neposlední řadě po sobě všichni tři zanechali jen nepočetné 
dílo.

Leoš Janáček (1854–1928) 
patří k nejlépe probádaným skla-
datelům, a to nejen v domácím 
kontextu. Kromě řady vynikajících 
muzikologů, kteří se jeho životem 
a dílem zabývali, je důvodem také 
relativně nízký počet skladeb, který 
začíná výrazněji stoupat až ke kon-
ci století, kdy se skladatel začíná 
blížit padesátce. Zlomovým bodem 
je opera Její pastorkyňa a zřejmě 

i mužský sbor Žárlivec, v nichž definitivně krystalizuje jeho jedinečný 
vyjadřovací jazyk, a také nápěvky mluvy, jež začal zaznamenávat  
v roce 1897. Vzdělaná a kriticky uvažující osobnost Janáčkova do té 
doby nedoceňovala vlastní kompoziční činnost více než jen jako jednu 
z řady dalších profesí, totiž učitele, ředitele, dirigenta-sbormistra, hu-
debního kritika a sběratele folklóru. Starší orchestrální skladba, krátká, 
nedatovaná, bez názvu a díky podmanivé melodice připomínající spíše 
Mocnou hrstku (např. Rimského-Korsakova), nemá příliš šancí v těchto 
souvislostech dobýt většího věhlasu, nelze o ní totiž s jistotou říci nic 
jednoznačného.
 Janáčkovo Adagio dostalo svůj pracovní název podle svého úvod-
ního tempového označení až dva roky po autorově smrti při premiéře  
v brněnském rozhlase pod taktovkou Břetislava Bakaly. Ve svém struč-
ném životopise z roku 1924 Janáček zmiňuje jen „Skladbu“ pro or-
chestr z roku 1890. Když ji Bakala objevil v malované truhle, kde 
Janáček uchovával své skladby, považoval ji původně za alternativní 
předehru k opeře Šárka. Zřejmě tehdy nepostřehl stylové odlišnosti 
obou děl, váhavé pianissimové zakončení Adagia navíc evokuje pří-
slib dalšího rozvíjení dramatické linie. Pravděpodobnější hypotézou 
je tíže po smrti Janáčkova dvouletého syna Vladimíra, který zemřel  
9. listopadu 1890 náhle po necelých dvou dnech horečky, když se 
od své osmileté sestry Olgy nakazil spálou. Janáček byl tehdy ve víru 
folkloristických aktivit a elegická orchestrální miniatura by pro něj jinak 
byla nezvyklá. Již v této době se 36letý Janáček neoddával truchlení  
a místo toho se zavalil prací.

 Zpěvná úvodní fagotová melodie, později v rytmu i intonaci va-
riabilní, přejde do hoboje. Část Andante přináší pohyb, prosvětlení, 
dokonce i určitou hravost, ovšem jen jako tíživou vzpomínku, jež v Poco 
agitato kulminuje dynamikou i tragikou, aby pak po návratu do Adagia 
úvodní melodie jednou hlesla v trombónech a pak již ve smířenějším 
duchu ve vyšších dřevech a obsáhleji v hoboji, se závěrečnou ozvěnou 
v lesním rohu. Kdybychom nebyli vázáni faktickou přesností, mohli by-
chom na místo chybějícího názvu doplnit Elegie na smrt syna Vladimíra 
v duchu pozdější elegie Olžiny. Bylo by chybou chápat tuto přezíranou 
Janáčkovu drobnost jako nezralou, amatérskou. Je pouze pro následný 
vývoj jeho hudebního jazyka netypická.

A stejně jako ona je i stručný pís-
ňový cyklus Písně potulného 
tovaryše Gustava Mahlera 
(1860–1911) zahalen tajemstvím. 
Po odchodu z „jarního“ půlroční-
ho angažmá v Olomouci, nepříliš 
vydařeného, odchází Mahler v lé- 
tě 1883 na ředitelský post do 
Kasselu, po lidské stránce to však 
pro něj bylo z bláta do louže. Byl 
podřízeným kapellmeistera Wilhel-

ma Treibera, který mu ze života dělal peklo. Ještě horší pro něj byla 
nešťastná milostná aféra s koloraturní sopranistkou Johannou Richter.  
O průběhu a charakteru jejich vztahu nevíme nic, jen to, že z něj byl 
Mahler otřesen. Životopisci zdůrazňují, že velkou část Mahlerovy 
(nejen) skladatelské generace zdecimovala už v mládí venerologická 
onemocnění, sám Mahler však kvůli hloubce svých milostných vzplanutí  
a snad i celkové nesmělosti takové riziko nepodstupoval. Je pravděpo-
dobné, že Richterová Mahlera zcela neodmítla, ale chovala se k němu 
lehkovážně a spíše s ním „špásovala“. Zdrcený skladatel píše básně  
a ty hned zhudebňuje v původně šestidílném, nakonec čtyřdílném cyklu, 
který vzniká někdy v letech 1884–1885. V dopise přiteli píše: Napsal 
jsem cyklus písní…, které jsou všechny věnovány jí. Ona je nezná. Co 
by jí mohly říci jiného než to, co už ví.
 Poněkud nejasný je také původ textů. Mahler po celý život čerpal 
jen z několika málo básnických předloh, tou hlavní byla sbírka lidové 
poezie sebraná Achimem von Arnim a Clemensem Brentanem Chlap-
cův kouzelný roh (Des Knaben Wunderhorn), poprvé vydaná v letech 
1806–1808. V době vzniku svých písní ji Mahler ještě neznal, některé 
jejich texty se ale sbírce blízce podobají. V té úvodní kupříkladu smutní 
nad svatbou své milé stejně jako lidová sbírka, zatímco Richterová si  
v té době nikoho nebrala. Když vyloučíme náhodnou shodu, mohl  
Mahler někde natrefit jen na pár písní ze sbírky, nebo je mohl znát 
z jejich původního lidového prostředí Jihlavska nebo z okolí Kasselu. 
I přiznané literární předlohy navíc vždy sám autorsky přizpůsoboval, 
rozšiřoval a škrtal v nich, často k nepoznání. Buď jak buď, spadá tento 
cyklus do jeho „wunderhornového“ tematického období, které zahrnuje 
řadu písní a první čtyři symfonie. S Potulným tovaryšem souvisí i Mahle-
rova První symfonie, v níž se zřetelně objevují dvě témata z písní.



 Mahler byl hlavní profesí dirigent a komponoval ve volném čase. 
Cítil však silnou potřebu hudebního vyjádření, ke skládání proto přistu-
poval pragmaticky a co možná nejefektivněji. Postupně se soustředil 
pouze na dvě hudební formy: na symfonii a na píseň. U písní dosáhl 
důležitého obratu; nebral je totiž jako komorní žánr s doprovodem kla-
víru, ale vznikaly pro sólový hlas s doprovodem orchestru. Úvodní píseň 
je textem i hudbou od samého začátku skvělým uvedením do autorova 
krajního emočního vypětí – i s vroucí střední částí a pomalým uticháním 
závěru. Druhá píseň, procházka polem, představuje kontrastní pokus 
přijít na jiné myšlenky v přírodě, melancholický stín se objevuje až na 
konci. Ve třetí písni dosahuje trýzeň hněvivých rozměrů, svůj stav autor 
přirovnává ke žhavému noži zabodnutému do hrudi. Střed je strnulý, 
závěr přízračný. Závěrečná píseň je bolestná, ale smířená; nejvíc bolí 
vzpomínka na pohled do modrých očí milenky. Hudebně je postavena 
na vracejícím se vzdechu, který bolestnou vzpomínku rámuje a rozlévá 
do věčnosti, do zapomnění. Díky pestré orchestrální sazbě, závažnosti 
kontrastních písní a jejich počtu můžeme Písně potulného tovaryše brát 
jako nultou, přípravnou „před-symfonii“ budoucího nedostižného sym-
fonika.

Také Josef Suk (1874–1935) 
byl typickým příležitostným skla-
datelem. Ještě na konzervatoři se 
stal členem studentského kvarteta, 
které od roku 1892 vystupovalo  
s ohromným úspěchem jako České 
kvarteto. Suk v něm působil jako 
druhý houslista prakticky po celou 
dobu jeho existence. Velkou část 
života tedy Suk tráví koncerty, vět-
šinou na cestách. Zrání jeho skla-

datelského projevu probíhalo především v oblasti vybroušené snové 
lyriky. S kulminující modernou se nejprve konfrontoval a posléze se  
k ní přidal. Oproti svým předchůdcům mezi důležité inspirace neřadí 
folklór a poněkud překvapivě ani velká literární a básnická díla. Jedinou 
důležitou výjimkou je Julius Zeyer, k jehož Radúzovi a Mahuleně Suk 
napsal jedinečnou scénickou hudbu (její části pak upravil do čtyřdílné 
orchestrální Pohádky).
 Sukův životopis nenabízí mnoho záchytných bodů, kromě sňatku  
s dcerou Antonína Dvořáka Otilií (1898) a narození syna Josefa 
(1901) zbývá jen jediný, ovšem dominantní pro veškerý jeho další život 
i hudbu. Rok po tchánovi umírá na prahu léta 1905 i jeho milovaná 
Otylka, sama talentovaná pianistka a skladatelka, trpící vrozenou sr-
deční vadou. Ze smutku a emoční fixace na manželku se Suk dostával 
jen s velkými obtížemi a většinu následujících děl věnoval nejhlubším 
polohám lidství. V kompozici nacházel útočiště, ne však co do počtu 
děl, nýbrž v jejich stále detailnějším zdlouhavém propracovávání. Jeho 
odklony od klasické i rozšířené harmonie dostávají komplexní charakter 
a stylovou jednotu, nikdy však tonalitu úplně neopustí.
 Sukův skladatelský odkaz se neprávem ocitl ve stínu různých okol-
ností: tchána Antonína Dvořána nebo vlastního houslistického umění. 

Hlavní impuls přišel později z ciziny. Suka si jako hlavní osvětový 
úkol pro své působení u královského orchestru v Liverpoolu v letech 
1987–1997 vytkl dirigent Libor Pešek (1933–2022). Právě tam se 
Suk s velkým ohlasem zabydlel, jeho orchestrální dílo pak našlo cestu 
do světa. Daleko nejhranější je Sukova smuteční symfonie Asrael, 
ze čtyř autorových velkých symfonických děl (vedle Pohádky léta,  
Zrání a Epilogu) je její poselství nejvíce přímočaré a srozumitelné.
 Azrael je nadpřirozená postava figurující v tradici abrahámov-
ských náboženství a souvisejících kultur, vystupuje jako anděl smrti  
s rozličnými úkoly souvisejícími se smrtí. Nejvýraznější stopu zanechal 
v islámu, kde je vedle Gabriela, Michaela a Rafaela čtvrtým archandě-
lem, přestože v samotném Koránu není zmíněn. Vesměs dopravuje duše 
zemřelých na správné místo, vpisuje jména narozených a maže jména 
zemřelých. V obecné kultuře je tedy vznešeným symbolem i poslem smr-
ti, v atmosféře moderny a dekadence přelomu 19. a 20. století o to víc.
 Svoji smuteční symfonii Asrael (1905–1906) Suk komponuje již po 
smrti Dvořáka, věnuje mu úvodní tři věty. O rok později, v následném 
osamění bez manželky, jí věnuje závěrečné dvě věty a celek věnuje 
„vznešené památce Dvořákově a Otilčině“. Tíživá úvodní věta plyne 
na půdorysu sonátové formy deformované řadou epizodických vsuvek. 
Na povrch postupně vystupuje tritonový motiv smrti, který po struč-
ném projasnění vítězí, doprovázený tlukotem srdce ve velkém bubnu. 
Rozsahem zhruba poloviční druhá věta má navazovat bez přerušení. 
Je postavena na chromatickém motivu z úvodu Dvořákova Requiem, 
stejně jako v předchozí části se ozve i Radúz. I obsáhlá třetí věta na-
vazuje bez přerušení. Plní roli jakéhosi fantastického scherza, v němž 
se horečnatě míchá mnoho tematického materiálu, s idylickou střední 
částí uvedenou sólovými houslemi, v níž Suk vzpomíná na svého uči-
tele. Až nyní, po nějakých 35 minutách hudby, předepisuje Suk delší 
přerušení před druhým, už jen dvouvětým dílem symfonie, věnovaným 
své zesnulé manželce. Původně plánovaná oslavná čtvrtá věta na 
Dvořáka ustoupila do pozadí, místo ní přicházejí láskyplné, takřka až 
popisné hudební vzpomínky na Otylku. Oba partneři jsou představeni  
v houslích, pulsující trioly a nepravidelnosti rytmu mohou poukazovat  
k horšícímu se srdečnímu onemocnění. Po předepsaném krátkém pře-
rušení se ve fortissimo tympánech ozve motiv smrti, začátek závěrečné 
věty. Vystřídá se řada rozličných nálad i útržků tematického materiálu 
z předchozích vět. Poté napětí opadne a arpeggia v harfách oznámí 
příchod vítězného chorálního závěru v bolestně vybojované neokáza-
lé C dur. Symfonie končí v pianissimu, smířeně. Dle autora není tolik  
o smutku, jako o nadlidské síle potřebné k překonání tak velké bolesti.
 Často je zmiňována blízkost Asraela Mahlerovu symfonickému 
vyprávění, zmínit je ale třeba i debussyovskou orchestrální barvitost  
a straussovský důraz i na sebemenší detail. Premiéra zkraje roku 1907 
pod Talichovou taktovkou znamenala pro truchlícího autora osvěžující 
triumf.

Jan Špaček



O účinkujících
Barytonista Roman Hoza je sólistou operního souboru Národního 
divadla Brno a pravidelně hostuje v Národním divadle v Praze. Vystu-
doval brněnskou Janáčkovu akademii múzických umění a absolvoval 
roční stáž na Universität für Musik und darstellende Kunst ve Vídni. Roku 
2014 v rámci programu Young Singers Project vystoupil na prestižním 
Salzburger Festspiele jako Dandini v úpravě Rossiniho Popelky. V letech 
2015 a 2016 byl členem operního studia Deutsche Oper am Rhein  
v Düsseldorfu. Po návratu do České republiky se stal sólistou Národního 
divadla Brno a během svého angažmá zde ztvárnil několik zásadních 
rolí barytonového repertoáru (Don Giovanni, Guglielmo, Rossiniho Fi-
garo, Belcore, Escamill atd.). Jako host spolupracuje také s pražským 
Národním divadlem (Mozartův Figaro, Dandini, Mamma Agata), Ná-
rodním divadlem moravskoslezským (Hamlet) a Divadlem J. K. Tyla  
v Plzni (Hamlet, Lehárův Danilo). Ze zahraničních hostování jmenujme 
např. spolupráci s Opera National de Lyon nebo Göteborgsoperan.
 V roce 2019 se vrátil do düsseldorfské Deutsche Oper am Rhein 
opět jako Rossiniho Dandini a od sezóny 2020/2021 patří do stálého 
sólistického ansámblu opery. Na jevišti se zde mimo jiné představuje 
Mozartův Papageno nebo Donizettiho Belcore.
 Vystupoval na festivalech Pražské jaro, Dvořákova Praha, Smeta-
nova Litomyšl, Moravský podzim, Concentus Moraviae a dalších. Jako 
sólista vystoupil se Symfonickým orchestrem českého rozhlasu, Mladou 
českou filharmonií, Filharmonií Brno, Janáčkovou filharmonií Ostrava, 
Filharmonií Hradec Králové, Czech Virtuosi a mnoha jinými hudebními 
tělesy.
 Je také vyhledávaným interpretem komorní a barokní hudby. 
Schumannův cyklus Dichterliebe provedl za doprovodu A. Hedara ve 
Dvořákově síni Rudolfina. Pravidelně vystupuje po boku cembalistky  
B. M. Willi nebo jako sólista s ansámbly Collegium 1704, Musica  
Florea, Ensemble Inégal nebo Czech Ensemble Baroque. Do jeho re-
pertoáru patří mj. basový part v Händelově Mesiáši a Haydnově Stvo-
ření nebo Ježíš v Janových pašijích J. S. Bacha.
Více na www.romanhoza.com

© Marek Olbrzymek



Kořeny brněnské filharmonie sahají do sedmdesátých let 19. století, kdy 
v Brně mladý Leoš Janáček usiloval o vznik českého symfonického or-
chestru. 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 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 filharmo-
nickým 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 Dennis 
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 Mo-
zartovy 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.



Robert Kružík patří k nejmladší generaci českých dirigentů. Sedmým 
rokem je stálým dirigentem Janáčkovy opery Národního divadla Brno, 
také působil tři sezony jako dirigent Národního divadla moravskoslez-
ského v Ostravě. Od sezony 2018/2019 je stálým hostujícím dirigen-
tem Filharmonie Brno a počínaje sezonou 2021/2022 šéfdirigentem 
Filharmonie Bohuslava Martinů ve Zlíně.
 V Národním divadle Brno nastudoval Rossiniho operu Hrabě Ory, 
Čajkovského Pikovou dámu a Evžena Oněgina, Smetanovu Libuši, kte-
rá zazněla ke 100. výročí založení Československé republiky, Růžo-
vého kavalíra Richarda Strausse, Verdiho Otella nebo Martinů Řecké 
pašije. Jeho široký operní záběr čítá díla Mozarta, Smetany, Dvořáka, 
Martinů, Janáčka, Donizettiho, Rossiniho, Čajkovského, Bizeta, Verdiho, 
Pucciniho, Prokofjeva a dalších skladatelů. 
 Mimo operní jeviště spolupracuje s mnoha orchestry, jako jsou 
Filharmonie Brno, PKF – Prague Philharmonia, Česká filharmonie, Slo-
venská filharmonie, Státní filharmonie Košice, Janáčkova filharmonie 
Ostrava, Pražský komorní orchestr, Moravská filharmonie Olomouc, Ji-
hočeská komorní filharmonie, Czech Virtuosi nebo Ensemble Opera Di-
versa. Spolupracoval s předními sólisty, jimiž jsou houslisté Esther Yoo, 
Václav Hudeček, violoncellisté Tomáš Jamník, Raphael Wallfisch, pěvci 
Roman Janál, Jiří Sulženko, legendární Soňa Červená a další. Jako di-
rigent vystoupil např. na festivalech Pražské jaro, Smetanova Litomyšl, 
na Svatováclavském hudebním festivalu v Ostravě a ve významných 
koncertních sálech a divadlech. 
 Tento brněnský rodák začínal jako violoncellista. Absolvoval Kon-
zervatoř Brno, kde se kromě hry na violoncello (u Miroslava Zichy) 
věnoval rovněž dirigování (u Stanislava Kummera). Ve studiu pokračo-
val na pražské AMU, kde jeho pedagogy byli Leoš Svárovský, Charles 
Olivieri-Munroe, Lubomír Mátl v dirigování a Miroslav Petráš ve hře na 
violoncello. V akademickém roce 2012/2013 byl na studijní stáži na 
Zürcher Hochschule der Künste ve Švýcarsku, kde se zaměřil na oba 
obory. S úspěchem se zúčastnil řady violoncellových soutěží, jako jsou 
Pražské jaro, Soutěž Nadace Bohuslava Martinů, Mezinárodní soutěž 
Leoše Janáčka v Brně aj. Svoje znalosti a zkušenosti rozšiřoval na mis-
trovských kurzech – ve hře na violoncello to bylo u Jiřího Bárty, Micha-
ely Fukačové a Raphaela Wallfische, v dirigování u Norberta Baxy, 
Johannese Schlaefliho a Davida Zinmana.
Více na www.robertkruzik.cz



Zpěvní texty

GUSTAV MAHLER 
Písně potulného tovaryše

1. Když má milá svatbu má  
Když má milá svatbu má,
veselou svatbu má,
je to pro mne smutný den!
Zajdu do své komůrky,
do temné komůrky!
Pláči, pláči pro můj drahý poklad!

Kvítku, nezvadej!
Sladký ptáčku, zpíváš v zeleném háji!
Ach, jak je krásně na světě!
Cikýt, cikýt!

Přestaň zpívat, přestaň kvést,
Vesna už je pryč,
i všechen zpěv je ten tam.
Když jdu večer spát,
myslím na svůj smutek!

2. Když jsem šel zrána přes pole
Když jsem šel zrána přes pole, 
rosa ještě ležela na trávě,
veselá pěnkava mi řekla:
Hej, ty! …tak? Dobré jitro, hej, ty! …tak?
Není to přece krásný svět? 
Cink, cink, krásně  a vesele
Jak se mi ten svět přec líbí!

Také zvonek v poli vesele 
svými květy zazvonil, dobrá věc,
bim bam bim, 
svůj ranní pozdrav mi hned dal: 
Není to přece krásný svět? 
Bim bam, bim bam! krásná věc!
Jak se mi ten svět přec líbí! Heja!

A v tom se začal celý svět  
v sluneční záři třpytit;
Všechno, všecičko,
tóny a barvy ve sluneční záři, 
květy a ptáci, malí a velcí!
Dobrý, dobrý den! Není to přece krásný svět? 
hej, ty! …tak? hej, ty! …tak?
Krásný svět!

GUSTAV MAHLER
Lieder eines fahrenden Gesellen

1. Wenn mein Schatz Hochzeit macht
Wenn mein Schatz Hochzeit macht,
Fröhliche Hochzeit macht,
Hab' ich meinen traurigen Tag!
Geh' ich in mein Kämmerlein,
Dunkles Kämmerlein,
Weine, wein' um meinen Schatz, Um meinen lieben Schatz!

Blümlein blau! Verdorre nicht!
Vöglein süß! Du singst auf grüner Heide.
Ach, wie ist die Welt so schön!
Ziküth! Ziküth!

Singet nicht! Blühet nicht!
Lenz ist ja vorbei!
Alles Singen ist nun aus!
Des Abends, wenn ich schlafen geh',
Denk'ich an mein Leide! An mein Leide!

2. Ging heut’ Morgen über’s Feld
Ging heut’ Morgen über’s Feld,
Tau noch auf den Gräsern hing;
Sprach zu mir der lust’ge Fink:
„Ei du! Gelt? Guten Morgen! Ei gelt?
Du! Wird’s nicht eine schöne Welt?
Zink! Zink! Schön und flink!
Wie mir doch die Welt gefällt!“

Auch die Glockenblum’ am Feld
Hat mir lustig, guter Ding’,
Mit den Glöckchen, klinge, kling,
Ihren Morgengruß geschellt:
„Wird’s nicht eine schöne Welt?
Kling, kling! Schönes Ding!
Wie mir doch die Welt gefällt! Heia!“

Und da fing im Sonnenschein
Gleich die Welt zu funkeln an;
Alles Ton und Farbe gewann
Im Sonnenschein!
Blum’ und Vogel, groß und Klein!
„Guten Tag, ist’s nicht eine schöne Welt?
Ei du, gelt? 
Schöne Welt!“



Je tu i mé štěstí?
Ne, ne, to moje už mi nikdy, 
nikdy nepokvete!

3. V hrudi mám řezavý nůž
V hrudi mám řezavý nůž, 
nůž hrudi mám, 
Ó žel, ó žel,
Řeže do hloubky,
V každou radost, v každé potěšení
Tak hluboko, tak hluboko.
Ach, co je to za zlého hosta v mých prsou, 
který nikdy nedá pokoje?
Ani ve dne, natož v noci, když spím!
Ó žel, ó žel!

Když pozvednu oči k obloze,
Vidím modré oči!
Ó žel, ó žel!
Když  jdu okolo žlutého pole,
už zdálky vidím blond vlasy,
jak větrem vlají! Ó žel!

Když se probudím ze sna a slyším zvonit
tvůj stříbrný smích. 
Ó žel, ó žel!
Chtěl bych ležet 
na černých márách,
abych už nikdy, nikdy nemohl otevřít oči.

4. Dvě modré oči mé milé,
Dvě modré oči mé milé,
které mě z domova poslaly do světa.
Musel jsem se loučit z mého nejmilejšího místa,
Ó modré oči! Proč jste na mne pohlédly?
Teď se musím věčně trápit a soužit!

Odešel jsem do klidu noci
přes temné pole 
Nikdo mi neřekl sbohem! Sbohem! Sbohem!
Mým společníkem byla láska a smutek!

Na cestě stála lípa,
pod níž jsem se poprvé pokojně usnul!
Pod tou lípou,
která mě svými květy posypala
Tu nevěděl bych, jak je život těžký
a vše bude zase dobré,  
Všechno, všechno!
Láska i smutek! A svět i sen…

Nun fängt auch mein Glück wohl an?
Nein, nein, das ich mein’,
Mir nimmer blühen kann!

3. Ich hab' ein glühend Messer
Ich hab' ein glühend Messer,
Ein Messer in meiner Brust,
O weh! Das schneid't so tief
in jede Freud' und jede Lust.
Ach, was ist das für ein böser Gast!
Nimmer hält er Ruh',
nimmer hält er Rast,
Nicht bei Tag, noch bei Nacht,
wenn ich schlief!
O weh!

Wenn ich den Himmel seh',
Seh'ich zwei blaue Augen stehn!
O weh! Wenn ich im gelben Felde geh',
Seh'ich von fern das blonde Haar
Im Winde weh'n!
O weh!

Wenn ich aus dem Traum auffahr'
Und höre klingen ihr silbern Lachen,
O weh!
Ich wollt', ich läg auf der
Schwarzen Bahr',
Könnt' nimmer die Augen aufmachen!

4. Die zwei blauen Augen von meinem Schatz
Die zwei blauen Augen von meinem Schatz,
Die haben mich in die weite Welt geschickt.
Da mußt ich Abschied nehmen vom allerliebsten Platz!
O Augen blau, warum habt ihr mich angeblickt?
Nun hab' ich ewig Leid und Grämen!

Ich bin ausgegangen in stiller Nacht
wohl über die dunkle Heide.
Hat mir niemand Ade gesagt! Ade! 
Mein Gesell' war Lieb und Leide!

Auf der Straße steht ein Lindenbaum,
Da hab' ich zum ersten Mal im Schlaf geruht!
Unter dem Lindenbaum,
Der hat seine Blüten über mich geschneit,
Da wußt' ich nicht, wie das Leben tut,
War alles, alles wieder gut!
Alles! Alles, Lieb und Leid
Und Welt und Traum!



Pod stromeček dva koncerty v dárkovém balení

Slavnostní. Vyprávějící. Intenzivní. Velkolepá. Inspirující. 
To jsou názvy pěti dárků, které pro vás na letošní Vánoce připravila 
Filharmonie Brno. 

Každé miniabonmá obsahuje dva koncerty a vychází vstříc rozmanité-
mu vkusu posluchačů. 

Řada Velkolepá například nabízí Mozarta, Brucknera, Chačaturjana 
a Čajkovského, zatímco řada Intenzivní Bolcoma, Dvořáka, Schnitt-
keho či Kutavičiuse. 

Vstupenky na dvojice koncertů se prodávají zvlášť, z jednoho balíčku 
tak lze obdarovat dvě osoby. Cena balíčků začíná na 400 korunách. 
Ten, kdo si koupí miniabonmá v předprodeji, dostane dárkovou obálku.

Srdečně zveme na náš tradiční Novoroční koncert, který lidé najdou  
v balíčku s názvem Slavnostní. Zazní na něm oblíbené Bolero v kom-
binaci s Čajkovským, Smetanou, Addinsellem a Ligetim. Jako obvykle se 
potkáme na Nový rok v Janáčkově divadle v osm hodin večer.

Podrobnější informace na filharmonie-brno.cz/vanoce.

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

Prosíme posluchače, aby zaujali svá místa včas a vypnuli své mobilní 
telefony. 
Změna programu a účinkujících vyhrazena.

Za podporu a spolupráci děkujeme

Vydala Filharmonie Brno v roce 2022 nákladem 550 výtisků
texty Jan Špaček
motiv na obálce je inspirovaný stropní malbou ze zásálí Besedního
domu, která představuje páva s květinami
foto archiv Filharmonie Brno, není-li uvedeno jinak;  
portrét Leoše Janáčka z roku 1882 © Moravské zemské muzeum
produkce Printeco s.r.o.
redakční uzávěrka 25I11I2022

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.
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