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Abstrakt: 

Diplomová práce pojednává o estetických názorech dirigenta Rafaela Kubelíka na 

základě pramenů přístupných v mnichovských archivních a provozovacích institucích a 

za pomoci výpovědí pamětníků, kteří působili v Symfonickém orchestru Bavorského 

rozhlasu v období Kubelíkovy spolupráce s tímto tělesem. Práce obsahuje komentovaný 

přehled repertoáru prováděného Kubelíkem v abonentních řadách BRSO, který 

v kombinaci s výpověďmi Kubelíka a ve srovnání s programem hostujících dirigentů 

poukazuje na Kubelíkovu dramaturgickou činnost a na jeho případné hudební 

preference. Prezentován je i Kubelíkův vztah a interpretační přístup k opeře a jeho 

představa o procesu inscenační realizace. Další kapitoly poukazují na Kubelíkovy 

dirigentské kvality a na jeho specifické interpretační požadavky. Zařazen je také 

životopis Rafaela Kubelíka a řada vzpomínek pamětníků, které doplňují celkový obraz o 

Kubelíkově osobnosti. 
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Abstract:   

This dissertation deals with the aesthetic opinions of conductor Rafael Kubelík as 

evidenced in the materials available in archives and cultural institutions in Munich as 

well as in the recollections of Bavarian Radio Symphony Orchestra members from the 

time of Kubelík’s direction of that ensemble. The study includes an overview with 

commentary of the repertoire performed by Kubelík in subscription concerts by the 

Bavarian Radio Symphony Orchestra, which along with Kubelík’s comments and in 

comparison with the programme of other guest conductors indicates Kubelík’s 

programming activities and probably his musical preferences. This study also discusses 

Kubelík’s interest in opera and his ideas on its staging and production. Other chapters 

deal with Kubelík’s qualities as a conductor and the specific demands he made on his 

performers. It also includes a curriculum vitae of Rafael Kubelík and a number of 

recollections by people who knew him, all of which serve to fill out the overall picture of 

Kubelík’s personality. 
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„Když má člověk talent, tak je 

povinen dělat pro svůj talent 

vše, aby tento talent zlepšil, 

aby tímto talentem přinesl 

lidem třeba radost a možná 

také trochu vědomí a snad i 

zduchovnění. To nemůže 

člověk dělat bez lidského 

elementu. Talent není věc 

sama pro sebe. To jde vše 

v souvislosti, jak říkáte, 

s humanistickým nastavením, 

s literaturou, s malířstvím, 

s architekturou, s filozofií, 

s náboženstvím, s přírodou. 

Potom třeba hudba přijde 

k výrazu v jiné barvě. Ale to je 

to věčné hledání – to věčné 

hledání umělce, který nikdy 

nemůže přestat – ať mu je 60, 

70 nebo 80. On musí 

jednoduše pořád hledat. A to 

je ten život. Nikoli nalezení. Nemůže nikdy počítat s tím, že něco skutečně najde nebo že 

dosáhne cíle. To vlastně není možné. Má před sebou cíl, ale nemůže se jej chtít domoci. Není 

jeho úkolem jej vždy jen chtít dosáhnout. To je falešná ambice. Ambice by měla být myslím 

taková, že umělec hledá. A čím více hledá, tím více samozřejmě najde. Ale jestli najde to, co 

si předsevzal, to je samozřejmě otázka, to se nedá zodpovědět a to by také mělo jako 

otazník před člověkem vždy zůstat – jako memento mori.“1 

                                                      
1 Kubelík, Rafael: Interview mit Rafael Kubelik anläßlich seines 60. Geburtstags, rozhovor vede Siegfried Goslich 
24.6.1974, archiv BR. Foto: archiv ND Brno. 
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ÚVOD 

 Diplomová práce vznikla v návaznosti na můj studijní pobyt na Ludwig-

Maximilians-Universität München v rámci programu Erasmus v roce 2012, který mi 

umožnil studium potřebných materiálů.  

V úvodní kapitole předkládám nově zpracovanou biografii shrnující jednotlivé 

etapy Kubelíkova života. Pokud je to možné, vycházím přednostně z materiálů archivů a 

databází institucí spjatých s Kubelíkovým působením a z Kubelíkových vlastních 

výpovědí, uložených ve zvukovém archivu Bavorského rozhlasu v Mnichově nebo 

vydaných v zahraniční literatuře. 

Třetí a čtvrtá kapitola uvádí repertoár provedený Kubelíkem s BRSO, který v 

kombinaci s Kubelíkovými výpověďmi představuje dramaturgickou práci Kubelíka a 

poukazuje na případné jeho hudební preference. Vzhledem k délce působení Kubelíka 

v BRSO a rozsáhlému počtu koncertů se zaměřuji na Kubelíkovy abonentní koncerty, na 

jejichž příkladu by se měla nejlépe zračit osobitost Kubelíkovy dramaturgické práce. 

Přihlédnuto je přitom ke Kubelíkovým speciálním koncertům a vystoupením v rámci 

řady soudobé hudby musica viva. Tato část práce by měla být čtena s vědomím toho, že 

představuje pouze dílčí záznam o Kubelíkově provozovaném repertoáru, jehož koncepci 

ovlivňovalo mnoho faktorů. Za účelem uvést informace do určitého kontextu 

porovnávám Kubelíkovy koncerty z let jeho šéfdirigentského působení v BRSO i s 

programy hostujících dirigentů, které měl Kubelík možnost přinejmenším částečně 

ovlivnit. Vzhledem k určitému angažmá Kubelíka v Bavorské státní opeře a množství 

Kubelíkových rozhovorů na toto téma přiřazuji i kapitolu o Kubelíkových estetických a 

realizačních postojích v oblasti opery, k níž měl rovnocenný vztah. 

Pátá kapitola zpracovává výklady Kubelíka týkající se tvorby Gustava Mahlera, 

který patřil mezi Kubelíkem nejhranější autory s BRSO. Výpovědi ukazují, v jaké 

filozofické šíři a jakým charakteristickým způsobem Kubelík o hudbě uvažoval. 

 Šestá s navazující sedmou kapitolou vycházejí především ze vzpomínek 

pamětníků z BRSO, které jsem pro účely této práce natočila v Mnichově, a z dalších 

Kubelíkových rozhovorů pro BR. Kubelíkovy poznatky o práci s orchestrem a výpovědi 

týkající se jeho estetických ideálů v interpretační oblasti zde doplňují cenné postřehy 

z perspektivy hráčů orchestru.  

V archivu BR je uložena řada fundovaně vedených audio rozhovorů s Kubelíkem o 

hudbě, z nichž podstatnou část využívám. Práce obsahuje množství citací Kubelíka a 
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pamětníků z důvodu lepšího zachování hodnoty jejich výpovědí. Veškeré audio 

materiály uložené v BR, na které odkazuji, i rozhovory natočené s pamětníky z BRSO 

byly vedeny v němčině a jsou zde uvedeny v mém vlastním překladu. Stylisticky jsou 

mírně upraveny, protože prostý přepis by často nevyzníval tak srozumitelně jako 

v původní audio podobě, kde je posluchač veden i pomocí dikce mluvčího (například 

Rafael Kubelík mluví na nahrávkách velmi spontánně a rychle, v důsledku čehož mnohdy 

opakovaně načíná věty, hledá výrazy, přeskakuje nebo opakuje slova).  

Příloha práce zahrnuje mé kompletní záznamy výpovědí čtyř pamětníků, kteří 

hráli pod Kubelíkovým vedením v BRSO, a to v originální audio podobě v němčině. Další 

část přílohy tvoří seznam Kubelíkových abonentních koncertů s BRSO, který představuje 

koncentrovanější český přepis koncertů uvedených v knize Renate Ulm 50 Jahre 

Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks.2 Na základě tohoto přepisu bylo možné 

vytvořit a uvést do přílohy i soupis Kubelíkova repertoáru abonentních koncertů s BRSO 

v porovnání s programem hostujících dirigentů. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
2 Ulm, Renate, Eds: 50 Jahre Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks 1949-1999, Kassel 1999.  
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2. BIOGRAFIE RAFAELA KUBELÍKA 

Mezi významné osobnosti české emigrace 20. století patří dirigent Rafael Kubelík. 

Uznání získal nejen díky své umělecké činnosti, ale i za své postoje a iniciativy 

projevované ve veřejném zájmu. Spolupracoval s nejvýznamnějšími orchestry i operními 

domy a proslul dlouhou šéfdirigentskou érou v Symfonickém orchestru Bavorského 

rozhlasu v Mnichově. Ve své vlasti je znám především působením v České filharmonii, u 

které svou dráhu započal a nakonec i ukončil. Po 42 letech v exilu, kde se vytrvale 

vymezoval vůči komunistickému režimu, se dočkal možnosti návratu do rodné země a 

na sklonku života s tímto tělesem uspořádal několik koncertů, které byly širokou 

veřejností vnímány jako symbolický akt přicházející svobody. Hudebníci si jej vážili jako 

spontánního člověka vysokých lidských kvalit i hloubavého, emocionálně bohatého a 

nesmírně muzikálního umělce, který v pamětnících vyvolává živé vzpomínky na 

působivé zážitky. 

 

2.1 Dětství a studium 

 Rafael Kubelík se narodil 29. června 19143 na rodinném sídle Býchory4 u Kolína 

houslovému virtuosovi Janu Kubelíkovi a hudebně nadané maďarské hraběnce 

Marianne Csáky-Széll. Obklopovalo jej pět umělecky talentovaných starších sester: 

dvojčata Marie a Anna,5 dále Johanna, Klára a Taťána.6  Po něm následovali ještě dva 

bratři: Kristián, který se však stal následky těžké choroby, jíž prodělal po 

bezproblémovém dětství, celoživotně postižen,7 a Jan, jenž v necelých dvou letech 

zemřel.8  

 Rafaela, který v mládí často pobýval na různých rodinných sídlech v zahraničí,9 

vyučoval střídavě otec a soukromí učitelé a své znalosti každoročně prokazoval u 

                                                      
3 Kmotrem při křtu Rafaela Kubelíka se stal Otakar Ševčík, houslový pedagog Jana Kubelíka. Viz Dostál, Jiří (ed.): Jan 
Kubelík, Praha 1942, s. 56. 
4 Panství se zámkem zakoupené Janem Kubelíkem sloužilo rodině od konce května 1904 do konce února roku 1916. 
Viz Dostál, (pozn. 3), s. 37-38.  
5 V ČHSOI uvedeny pod jmény Mary a Anita Kubelíkovy (obě byly houslistkami). Viz Jandík, Stanislav: Kubelíková, 
Anita, v: Černušák, Gracian, Štědroň, Bohumír, Nováček, Zdenko (ed.), Československý hudební slovník osob a institucí, 
sv. I, Praha 1963, s. 775-776. Tamtéž: Kubelíková, Mary, s. 776. 
6 Dostál, (pozn. 3), s. 37 a 68. 
7 Tamtéž, s. 57. 
8 Tamtéž, s. 59.  
9 Roku 1916 Jan Kubelík prodal dlouholeté sídlo Býchory a přestěhoval se s rodinou na Slovensko do sídla v Orlovém 
u Povážské Bystrice (roku 1917 pobývala rodina střídavě ve Vídni), po dalších dvou letech na jaře roku 1918 do 
nedalekého sídla v Bytčici u Žiliny, v roce 1920 do Pešti v Maďarsku a nakonec v roce 1922 do vily Rosalie v Opatiji u 
Jaderského moře. Tam trávila rodina po deset let vždy značnou část roku a zbytek pobývala především s ohledem na 
studium svých česky vychovávaných dětí v Praze. Viz Dostál, (pozn. 3), s. 59-60. Roku 1930 Jan Kubelík koupil panství 
se zámkem Rothenturm v Burgenlandu u Šoproně. Během tří let ale zámek v soudním sporu ztratil a investice mu 
způsobila spíše existenční potíže. Viz Dostál, (pozn. 3), s. 77 a 80. 
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státních zkoušek:10 „Otec i strýc věřili, jak má být hudebník vychován: že má rozumět 

umění – nejen hudbě, ale i literatuře, že má číst, jak jen to je možné, má mít jazykové 

znalosti, má pojmout celou kulturu, nejen rozumem ale i srdcem. Tento renesanční duch 

byl v naší rodině vždy přítomen.“11  

 Na Kubelíkův hudební vývoj měli zásadní vliv otec a jeho mladší bratr 

František.12 13 Časové údaje o Kubelíkových začátcích se mírně rozcházejí, ale dá se říci, 

že v šesti letech se Kubelík začal pod vedením otce učit hře na housle a se svým strýcem 

na klavír14 a přibližně v téže době se již pokoušel i skládat: „Vlastně jsem jako hudebník 

začínal komponováním, to jsem ještě neuměl číst noty. (…) Byl jsem šest, sedm let starý,1516 

už jsem komponoval. Ale protože jsem v sobě slyšel hudbu. Musel jsem to nějak zapsat. 

V sedmi letech jsem instrumentoval Mozartovy sonáty a tak. Prostě jsem žil kompozicí.“17 

Od svých sedmi let18 si se strýcem osvojoval každodenní čtyřruční hrou klavírních 

výtahů komorní, orchestrální a operní repertoár v rozsahu od Händela až po 

Debussyho:19 „Každý den jsme hráli Schumanna. Kvarteta, kvinteta a symfonie. Nebyl snad 

oběd, kdy bychom nehráli Finale z Tria d moll.20 To téma klavírního tria se stalo hymnou. 

(…) Když jsem šel dirigovat koncert s Českou filharmonií, vždy jsem si na klavír přehrál 

jako hymnus Finale z Tria d moll. To zůstalo téměř dodnes, musím říct,“21 vzpomínal 

Kubelík v roce 1977.  

 V sedmi letech Kubelík navštívil první operní představení, Verdiho Falstaffa, 

který se hrál v Rijece.22 Téhož roku slyšel v pražském Národním divadle Smetanovu 

Hubičku a Prodanou nevěstu: „Pro mě existovala v mém hudebním mládí nejprve pouze 

opera, teprve potom přišly symfonie.“23 

                                                      
10 Scharf, Albert: Rafael Kubelík. Sein Leben, sein Wirken, v: Renate, Ulm (ed.), Rafael Kubelíks „Goldenes Zeitalter“, 
Kassel 2006, s. [15]. 
11 Chesterman, Robert: Conductors in conversation, [rozhovor s Rafaelem Kubelíkem z roku 1980], London 2010, s. 
329. 
12 František Kubelík jako klavírista doprovázel i bratra Jana Kubelíka na některých jeho koncertech. Viz Dostál, (pozn. 
3), s. 56.  
13 Chesterman, (pozn. 11), s. 328.  
14 Tamtéž, s. 328. 
15 Kubelík, Rafael: Nachklänge – Rafael Kubelik im Gespräch mit Jürgen Meyer-Josten, rozhovor vede Jürgen Meyer-
Josten, 22.12.1977, archiv BR.  
16 Srov. Kubelík v rozhovoru s Chestermanem uvádí: „Ještě jsem ani nevěděl, jak psát hudbu, ale psal jsem skladby, už 
když mi bylo sedm nebo osm let.“ Viz Chesterman, (pozn. 11), s. 328.  
17 Kubelík, Nachklänge…, (pozn. 15).  
18 Chesterman, (pozn. 11), s. 328. Údaj se v rozhovorech liší – v rozhovoru pro BR: „Byl jsem osm let starý, když jsem 
s ním začal hrát na klavír.“ Kubelík, Rafael: Gespräch mit Rafael Kubelik - Teil 1, rozhovor vede Jürgen Meyer-Josten, 
2.6.1977, archiv BR. 
19 Chesterman, (pozn. 11), s. 328. 
20 Schumann, Robert: Klavírní trio č. 1, op. 63. 
21 Kubelík, Rafael: Gespräch mit Rafael Kubelik – Teil 5, rozhovor vede Jürgen Meyer-Josten, 2.6.1977, archiv BR. 
22 Kubelík, Rafael: Rafael Kubelík, v: Škutina, Vladimír (ed.), Was ist Oper?, Zürich 1990, s. 36.  
23 Kubelík, Rafael: Rafael Kubelik an die Met, rozhovor vede Egloff Schwaiger, 14.6.1971, archiv BR. 
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 Komponování otec Rafaelovi v podstatě zakázal s tím, že je sice talentovaný, ale 

nejprve se musí naučit základy.24 Kolem deseti či jedenácti let se tedy začal mladý 

Kubelík učit harmonii.25 Zájem o dirigování v něm vzbudil až ve 14 letech zážitek 

z provedení čtvrtých symfonií Schumanna a Čajkovského s Wilhelmem Furtwänglerem 

a Berlínskými filharmoniky v Praze:26 „Pociťuji vnitřní spřízněnost k jeho přístupu k 

hudbě. Pravděpodobně přes tohoto jednoho Schumanna. A pravděpodobně přes tento 

koncert jsem cítil, co Furtwängler sám vždy dělal: Tvořit lásku k orchestru a od orchestru 

zpět by mělo být posláním hudby.“27 Po jedinečném koncertu naléhal na strýce, aby s ním 

dál čtyřručně hrál28 a ještě po letech vzpomínal, jak mu toto poznávání repertoáru 

později usnadnilo studium partitur:29 „Jsem mu vděčný, že mi přes svou lásku 

k Schumannovi otevřel celý romantický svět. Poté, co jsem slyšel Furtwänglera, jsem ho 

ustavičně prosil: musíš to se mnou hrát čtyřručně – a skutečně jsme během osmi let 

přehráli čtyřručně celou literaturu, hlavně Schumanna a romantiky.“30 Zpětně vzpomínal, 

že se mu vlastně pouze u několika málo skladeb stalo, že by je studoval, aniž by je 

kdykoli předtím slyšel.31 

 Všichni členové rodiny byli aktivními hudebníky: „Nesmíte zapomenout, že otec 

hrál nejen na housle, ale také na klavír. Měli jsme doma vždy malý smyčcový orchestr. Měl 

jsem pět sester, všechny uměly hrát na housle, na klavír a zpívaly. Matka hrála rovněž na 

housle a otcův nejlepší přítel byl prvotřídní houslista. Takže jsem plaval v hudbě.“32 Otec 

byl zaměstnán řadou koncertních cest, ale s rodinou vždy trávil přinejmenším vánoční a 

velikonoční svátky a celé letní prázdniny.33 Doma se pořádaly malé koncerty a neustále 

se provozovala komorní hudba.34 Pokud otec nebyl přítomný fyzicky, byl podle Kubelíka 

každopádně přítomný duševně, protože se doma „žilo v jeho duchu“.35 Kubelík, 

obklopován tímto prostředím, byl přesvědčen, že by se chtěl věnovat hudbě, ať už 

v jakémkoli jejím oboru:36 „Bylo mi od samého začátku jasné, že nechci být ničím jiným 

                                                      
24 Kubelík, Nachklänge…, (pozn. 15). 
25 Tamtéž. 
26 Kubelík, Rafael: Gespräch mit Rafael Kubelik – Teil 4, rozhovor vede Jürgen Meyer-Josten, 2.6.1977, archiv BR. 
Pokračuje v: Kubelík, Gespräch – Teil 5…, (pozn. 21). 
27 Kubelík, Rafael: Rafael Kubelik erzählt aus seinem Leben, výpověď Rafaela Kubelíka, 11.8.1996, archiv BR. 
28 Kubelík, Gespräch – Teil 5…, (pozn. 21). 
29 Chesterman, (pozn. 11), s. 328. 
30 Kubelík, Rafael: Rafael Kubelik - Ein musikalisches Selbstportait mit Ausschnitten aus Werken von Schumann, 
Smetana, Janácek, Haydn, Mahler, Beethoven und Wagner, 1968, archiv BR. 
31 Kubelík, Rafael: Gespräch mit Rafael Kubelik - Teil 6, rozhovor vede Jürgen Meyer-Josten, 2.6.1977, archiv BR. 
32 Chesterman, (pozn. 11), s. 328. 
33 Kubelík, Gespräch – Teil 1…, (pozn. 18). 
34 Tamtéž. 
35 Tamtéž. 
36 Chesterman (pozn. 11), s. 329. 
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než hudebníkem. Jestli hrát na housle nebo klavír nebo skládat nebo dirigovat, na tom 

nezáleželo. Jen jsem chtěl žít hudbou.“37 

 Po absolvování nižšího gymnázia v Praze38 nastoupil Kubelík v září roku 1928 na 

Pražskou konzervatoř,39 kde studoval housle u Jindřicha Felda, později i kompozici u 

Otakara Šína a dirigování u Pavla Dědečka.40 Na tehdejší atmosféru vzpomínal s radostí: 

„Měli jsme českou, slovanskou, německou, italskou i francouzskou kulturu – a profesoři a 

žáci byli skutečně jako jedna rodina, která se snažila něčeho nového dosáhnout – něčeho 

nového, protože jsme tehdy byli nová republika, nový čerstvý národ. Soužití Němců a Čechů 

bylo v Praze evidentní. Šel jsem do německého divadla a slyšel jsem tam české opery 

zpívané v němčině – jako například Kleiberovo provedení Hubičky od Smetany – nebo jsem 

slyšel v českém Národním divadle Lohengrina nebo Tannhäusera v češtině. A zase naopak. 

Každopádně jsme žili v takové harmonii, že jsem si to jinak ani nedokázal představit.“41 

Kubelík pilně navštěvoval i zkoušky dirigentů, kde sledoval jejich práce s orchestrem: 

„Důležitý je princip – kdy, kde, co je třeba udělat.“42 Z dirigentů, kteří jej nejvíce ovlivnili, 

vzpomínal na Bruna Waltera, Ericha Kleibera a Wilhelma Furtwänglera, i když 

posledního vídal spíše sporadicky.43 

 Na konzervatoři si Kubelík nebyl ještě jist svým profesním zaměřením a se 

zájmem rozprostíral svůj záběr mezi několik hudebních oblastí najednou.44 Absolvoval 

ve všech třech hlavních oborech: jako dirigent koncertem 23. června 1933 na 

Slovanském ostrově ve Dvořákově předehře Othello a o několik dní později, 27. června 

1933, jako skladatel svou Fantazií pro housle a orchestr, kterou sám přednesl.45 

Následujícího roku, 27. června 1934, dovršil studium i jako houslista Paganiniho 

Koncertem D dur.46 Přehrál všechny velké koncerty, ale nikdy podle svých slov netoužil 

stát se vedle svého slavného otce houslistou47 a s houslemi skončil takříkajíc včas.48 

Přestal hrát kolem svých 24 či 25 let, kdy se vedle dirigování chtěl dále věnovat také 

                                                      
37 Tamtéž. 
38 Dostál, (pozn. 3), s. 80. 
39 [Neuvedeno] (ed.): Výroční zpráva za školní rok 1928/29, Státní konzervatoř hudby v Praze, Praha 1929, s. 90. 
40 Archiv Pražské konzervatoře.  
41 Kubelík, Rafael: Rafael Kubelik - Ein musikalisches Selbstportait, (pozn. 30). 
42 Kubelík, Rafael: Gespräch mit Rafael Kubelik – Teil 7, rozhovor vede Jürgen Meyer-Josten, 2.6.1977, archiv BR. 
43 Kubelík, Rafael: Gespräch mit Rafael Kubelik – Teil 3, rozhovor vede Jürgen Meyer-Josten, 2.6.1977, archiv BR. 
44 Kubelík, Rafael: Rafael Kubelik auf dem Konzertpodium und im Gespräch mit Egloff Schwaiger, rozhovor vede Egloff 
Schwaiger, 4.9.1968, archiv BR. 
45 Branberger, Jan (ed.): Výroční zpráva za školní rok 1932/33, Státní konzervatoř hudby v Praze, Praha 1933, s. 90.   
46 Branberger, Jan (ed.): Výroční zpráva za školní rok 1933/34, Státní konzervatoř hudby v Praze, Praha 1934, s. 113. 
47 Kubelík, Rafael Kubelik auf dem Konzertpodium…, (pozn. 44). 
48 Kubelík, Rafael: Gespräch mit Rafael Kubelik - Teil 2, rozhovor vede Jürgen Meyer-Josten, 2.6.1977, archiv BR. 
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komponování a klavíru a nezbýval mu na cvičení prostor.49 S odstupem vzpomínal, že až 

do svého odchodu do exilu měl dvojí roli dirigenta i skladatele a jasnou dirigentskou 

dráhu nastoupil až v zahraničí, kde to bylo – z existenčních a vzápětí i časových důvodů, 

kdy byl neustále pod vlivem jiných partitur, které musel studovat – nutné:50 „Člověk se 

musí odpojit. Musí se prostě odpojit jako klíč. Jeden šuplík a tohle je jiný šuplík. A v Praze 

jsem [na to] měl čas.“51 Ke klavíru skromně poznamenával, že se na něj nikdy vyloženě 

neučil hrát a byl pouze amatérem,52 přesto se mu nakonec věnoval mnohem déle a 

veřejně, byť pouze jako doprovazeč.53 Ještě v roce 1972 vystoupil v Bachově Koncertu 

pro čtyři klavíry a moll vedle Fritze Riegera, Rudolfa Kempeho a Wolfganga 

Sawallische.54 

 

2.2 Počátek kariéry  

 Se svým otcem Janem Kubelíkem poprvé veřejně vystoupil 24. září roku 1933 

v Písku v roli klavírního doprovazeče.55 S Českou filharmonií debutoval ve svých 19 

letech, 24. ledna roku 1934,56  ve Smetanově síni Obecního domu Praze. Poprvé zde 

doprovodil svého otce i jako dirigent,57 a to v Beethovenově Koncertu pro housle a 

orchestr D dur a v premiéře své Fantazie pro housle s průvodem orchestru. Jan Kubelík 

k tomu přednesl s doprovodem klavíristy Alfreda Holečka dvě Paganiniho Capriccia a I 

palpiti a Rafael Kubelík večer uzavřel Čajkovského Symfonií č. 4 f moll.58 Téhož roku 

vystoupil s Českou filharmonií a s otcem jako sólistou ještě na třech koncertech a poté 

s orchestrem oba spolupráci přerušili.59 Důvodem byly zahraniční zájezdy s Janem 

Kubelíkem: koncem listopadu a v prosinci roku 1934 se Rafael Kubelík jako klavírní 

doprovazeč účastnil otcovy koncertní cesty po Itálii a Rumunsku60 a následně i otcova 

desátého, tedy posledního amerického turné, které bylo rozplánováno do šíře čtyř let 

(od ledna 1935 až do října 1938) a zapojilo i dceru, houslistku Annu, jež rodinnou 

                                                      
49 Kubelík, Rafael Kubelik auf dem Konzertpodium…, (pozn. 44). 
50 Tamtéž. 
51 Kubelík, Nachklänge…, (pozn. 15). 
52 Kubelík, Gespräch – Teil 2…, (pozn. 48). 
53 Kubelík jako sólový klavírista veřejně vystoupil podle svých slov pouze několikrát – jednou či dvakrát v období 
kolem svých 25 nebo 26 let. Údajně hrál Mozartův Koncert d moll nebo Händelova Concerta grossa a dirigoval od 
klavíru. Viz Kubelík, Rafael Kubelik auf dem Konzertpodium…, (pozn. 44). 
54 Scharf, (pozn. 10), s. 31. 
55 Dostál, (pozn. 3), s. 82. 
56 Podle databáze koncertů v archivu ČF se jednalo o absolventský koncert Rafaela Kubelíka, což je zřejmě chybná 
informace. Podle výročních zpráv Pražské konzervatoře a Dostála Kubelík jako dirigent a skladatel absolvoval již 
v roce 1933. Viz Dostál, (pozn. 3), s. 82. 
57 Dostál, (pozn. 3), s. 82. 
58 Archiv ČF. 
59 Tamtéž. 
60 Dostál, (pozn. 3), s. 84. 
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sestavu doplnila příjezdem v první polovině roku 1936.61 V Americe62 Kubelík 

doprovázel otce jako klavírista a dirigent, několikrát ale vystoupil jako i samostatně 

(např. s Toscaniniho rozhlasovým orchestrem General Motors N.B.C. v New Yorku).63 

Otec byl pro Kubelíka svými uměleckými i lidskými kvalitami celoživotním vzorem, 

inspirací a oporou, který díky svým zkušenostem mnohdy ušetřil syna zbytečného 

hledání: „Od nikoho jsem se tolik nenaučil jako od svého otce. Byl pro mě bohem, byl pro 

mě symbolem hudby, příkladem, jak se velké problémy, které má každý umělec, nejen lehce, 

ale správně řeší. (…) Nehrál pouze na housle – skrze hru na housle hledal a řešil problémy 

lidí, jednotlivce.“64  

 Rafael Kubelík se vrátil do Evropy dříve – v polovině roku 1936, aby se mohl 

připravit na začátek nadcházející sezóny plné závazků v České filharmonii.65 Roku 1936 

jej povolala Česká filharmonie, aby se podělil o koncerty s jejím šéfdirigentem Václavem 

Talichem, jenž se stal správcem opery Národního divadla.66 67 S orchestrem Kubelík od 

této chvíle spolupracoval každou sezónu na desítkách koncertů v Praze i v regionech, 

převážně s českým repertoárem, a to až do svého odchodu do exilu v roce 1948.68 

 Ani pro Kubelíka ale začátky neprobíhaly tak hladce, jak se může z výčtu zdát. 

Ještě v Bavorském rozhlase vzpomínal na své tehdejší sebekritické pocity a na konfliktní 

okamžiky s hudebníky: „A tu začala má vlastní didaktika. Každá zkouška, každý koncert 

byly pro mne lekcemi. Pozoroval jsem se jako v zrcadle. Kontroloval jsem se, vážil jsem 

každé gesto. Každou chybu v orchestru jsem hledal nejprve u sebe.“69  Ve svých 23 letech 

slíbil Erichu Kleiberovi, že mu na jediné zkoušce předpřipraví Mahlerovu Symfonii č. 7, 

ale už při první větě požádal orchestr, aby se rozešel, protože si neví rady: „Šel jsem 

domů a Kleiberovi vše doznal. Kleiber se usmál a řekl mi: »Můj milý, zapomněl jste dýchat.« 

A tu jsem pochopil. Celá kniha by se dala o tom napsat.“70 Na podzim roku 1937 musel 

převzít za onemocnělého Talicha turné s Českou filharmonií do Velké Británie a Belgie.71 

Nervozita v orchestru při zkouškách s nezkušeným mladíkem stoupala. Před 

                                                      
61 Dostál, (pozn. 3), s. 84-85.  
62 Podle Dostála Kubelíkovi roku 1935 vystupovali na koncertech ve městech Chicago, Milwaukee, Indianopolis, The 
Terre, Kant, Ceder Rapids, Cincinnaty, St. Louis atd., v létě v Oaklandu v Kalifornii, poté v dalších nevypsaných 
státech USA. Roku 1936 pokračovali v USA a v Kanadě. 
63 Dostál, (pozn. 3), s. 85. 
64 Kubelík, Gespräch – Teil 1…, (pozn. 18). 
65 Dostál, (pozn. 3), s. 86. 
66 Štědroň, Bohumír – Černý, Miroslav: Talich, Václav, v: Československý hudební slovník osob a institucí, Praha 1965, s. 
751.  
67 Chesterman, (pozn. 11), 331. 
68 Archiv ČF. 
69 Vašatová, Jana (ed.): Rafael Kubelík o sobě, svém otci a o umění 2. část, 2004/05, č. 2, s. 6.  
70 Tamtéž, s. 6. 
71 Archiv ČF. 
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přípravným koncertem ve Smetanově síni se jisté místo nedařilo a Kubelík požádal o 

opravu.  Jeden z hráčů prohlásil, že když bude takto dirigovat, nic nezahrají. Kubelík dal 

pauzu a hráči řekl, že za kulisami mu může říci cokoli, ale na pódiu je šéfem on: „Tehdy 

mi bylo 23 a tak nějak jsem si to představoval,“ smál se po letech, „a bylo to také správné. 

Nebylo to demokratické – z jeho strany! Musel jsem tak reagovat. Co se ale poté stalo…“72 

Kubelík, který se obával další práce s orchestrem, se vydal na procházku podél Vltavy, 

aby o věci přemýšlel: „Vzpomněl jsem si na myšlenku svého otce: »Nesmíš nic dělat 

s nenávistí nebo s mrzutostí nebo násilím. Když chceš něčeho docílit, docílíš toho jedině 

láskou. Lidi přesvědčíš o své pravdě, když sám miluješ. Když jsi sám dobrý a když se otevřeš. 

Jinak k tobě nic nepřijde. Jak ti může člověk rozumět, když před sebe postavíš zeď. Musíš se 

otevřít – svou duši, své srdce.« Najednou jsem v sobě pocítil dobro. Byl jsem šťastný. 

Najednou jsem vnitřně skutečně věděl, co mám dělat, jak mám dirigovat. Na koncertě 

orchestr asi čekal, že začnu zlostně. Přišel jsem naopak celý veselý, radostný: »Pojďte děti, 

pojďte hrát, pojďme dělat hudbu…« Najednou se to dařilo.“73 S Českou filharmonií 

nakonec absolvoval následujícího roku 1938 další velké turné po obou zemích rozšířené 

o koncert v Irsku.74 

 

2.3 Šéfdirigentem v opeře v Brně75 

 5. srpna roku 1939,76 rok po začátku nacistické okupace, byl Rafael Kubelík 

jmenován šéfem opery Zemského divadla v Brně jako nástupce Milana Sachse, kde 

setrval do 11. listopadu roku 1941,77 kdy nacisté divadlo zavřeli.78 Kubelík se u 

orchestru uvedl s mimořádným úspěchem na matiné 26. února 1939, kde opět 

doprovázel svého otce,79 a následně premiérou Prodané nevěsty 21. května 1939.80 

                                                      
72 Kubelík, Rafael: Rafael Kubelik - Ein musikalisches Selbstportait, (pozn. 30). 
73 Tamtéž. 
74 Archiv ČF. 
75 V historickém archivu ND Brno se dochoval pouze zlomek materiálů o působení Rafaela Kubelíka, protože byl 
archiv původně se nacházející v bývalém Divadle na Veveří při bombardování Brna v letech 1944 a 1945 poškozen. 
V archivu je uložen článek Jana Vratislavského z roku 1988 Rafael Kubelík v brněnské opeře, dále dochované plakáty ke 
koncertům a představením, knihy se zkušebními plány, fotografie (fotografie mladého Rafaela Kubelíka a fotografie 
z návštěvy Kubelíka ve dnech 5.6.1990, 6.6.1990, včetně fotografie ze zkoušky na koncert MHF PJ se Státní filharmonií 
Brno ze dne 6.6.1990, také zpráva o jmenování čestným občanem 5.11.1990 ve sňatkové síni Nové radnice města 
Brna), dopis Františka Preislera s odpovědí Rafaela Kubelíka (25.4.1990) a výstřižky z novin (z let 1990, 1996 a 1999, 
výjimkou je jedna zpráva ze 4.10.1939 o uvedení Dalibora v Brně). 
76 Vratislavský, Jan: Rafael Kubelík v brněnské opeře, program leden 1988, s. 1. (Volné listy psané psacím strojem. 
Uloženo v archivu ND Brno.) 
77 Tamtéž, s. 1. 
78 [JiN], Opera – z historie uměleckých souborů NDB, http://www.ndbrno.cz/online-archiv/opera, staženo 12.3.2014. 
79 Na nedělním dopoledním koncertě 26. února 1939 v 11 hodin zazněl následující program: Mozart, Wolfgang 
Amadeus: Koncert pro housle a orchestr D dur č. 4, Dvořák, Antonín: Serenáda E dur pro smyčcový orchestr, op. 22, 
Čajkovskij, Petr Iljič: Koncert pro housle a orchestr D dur, op. 35. Archiv ND Brno. 
80 Vratislavský, (pozn. 76), s. 1.  
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Kubelíkův repertoár v Brně zahrnoval Smetanova Dalibora (1939) a Hubičku (1940), 

Dvořákova Jakobína a Rusalku (1941), Janáčkovu Její pastorkyňu (1941), Mozartovu 

Kouzelnou flétnu (1939) nebo Berliozovy Trojany (1940).81 82 V Brně provedl Kubelík 

podle svých slov bez škrtů pouze druhou část této opery83 a později ji jako celek 

mnohokrát uvedl i v zahraničí – v Covent Garden, v Metropolitní opeře a v La Scale.84 

Kromě těchto produkcí v brněnském divadle dirigoval také Sukovu scénickou hudbu 

k inscenaci Zeyerovy dramatické pohádky Radúz a Mahulena (1941).85 Po válce, 19. 

dubna roku 1947, v Brně ještě premiéroval svou operu Veronika.86 Na pravidelných 

symfonických koncertech87 Orchestru Zemského divadla v Brně se objevovala např. díla 

Ludwiga van Beethovena, Antona Brucknera, Johannese Brahmse, Antonína Dvořáka, 

Bedřicha Smetany, Jana Huga Voříška, Josefa Suka, Vítězslava Nováka, ze soudobé české 

hudby Václava Kaprála, Vítězslavy Kaprálové, Stanislava Goldbacha, Osvald Chlubny.88  

 V sezóně 1939/40 uspořádal Kubelíkův otec ve svých 60 letech jubilejní cyklus 

deseti programově nabitých koncertů, z nichž čtyři se konaly za spoluúčinkování České 

filharmonie pod taktovkou Rafaela Kubelíka – v ostatních případech se jednalo o recitály 

s klavírním doprovodem Alfreda Holečka.89 Naposledy Jan Kubelík veřejně vystoupil 

v květnu. Na konci téhož měsíce již musel nastoupit do sanatoria do Vráže u Písku a 23. 

července jej Rafael Kubelík převezl na operaci do pražského Podolí. Ta se ukázala 

nakonec jako neúspěšná – po půlroce, 5. prosince roku 1940,90 podlehl Jan Kubelík 

rakovině žaludku.91 K příležitosti svých 60. narozenin Kubelík na význam otce pro své 

směřování bilančně zavzpomínal: „Inspiroval mě a dal mi sílu projít životem. Nejen jako 

umělec, ale i člověk. Byl velmi filozofický, velmi vzdělaný, mluvil mnoha jazyky, hodně četl. 

A v šedesáti letech zemřel. Jako zralý muž. Když teď myslím nazpět, co vše jsem od něj 

tehdy, když mu bylo 60 let, dostal – v této filozofii a v lidském nastavení – pak musím říct, 

                                                      
81 Rafael Kubelík [soupis inscenací], http://www.ndbrno.cz/modules/theaterarchive/?h=person&a=detail&id=6870, 
staženo 12.3.2014. 
82 Vratislavský připisuje Kubelíkovi také uvedení Smetanova Tajemství a Mozartova Idomenea (k 150. výročí 
Mozartova úmrtí). Viz Vratislavský, (pozn. 76), s. 1. V archivu ND Brno se dochovaly plakáty k některým 
představením, z kterých není vždy patrné, který dirigent opery hudebně nastudoval. Upřesnění by mohly poskytnout 
zkušební plány divadla.  
83 Chesterman, (pozn. 11), s. 337. 
84 Tamtéž, s. 337. 
85 Rafael Kubelík [soupis inscenací], (pozn. 81). 
86 Weimann, Mojmír: Kubelík Rafael, http://www.ndbrno.cz/o-divadle/kubelik-rafael, staženo 12.3.2014. Operu 
hudebně nastudoval Bohumír Liška. Archiv ND Brno. 
87 Např. v sezóně 1939/40 se jednalo o devět koncertů, z nichž jediný poslední Kubelík pro nemoc nedirigoval. Viz 
Vratislavský, (pozn. 76), s. 4. 
88 Jedná se o skladatele, kteří jsou uvedeni na dochovaných plakátech Kubelíkových koncertů v archivu ND Brno.  
89 Archiv ČF.  
90 Dostál, (pozn. 3), s. 92. 
91 Kubelík, Rafael: 8) Rafael Kubelik, [moderátor cituje Kubelíkův výrok], pořad s výběrem rozhovorů s Rafaelem 
Kubelíkem, autor Markus Vanhoefer, 4.8.2001, archiv BR. 

http://www.ndbrno.cz/o-divadle/kubelik-rafael
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že mám ještě dlouhou cestu před sebou to vše dohnat. Jestli to vůbec někdy mohu dohnat. 

To je otázka.“92 

 Rafael Kubelík v roce úmrtí otce sám vážně onemocněl meningitidou,93 což byla 

další osobní rána v těžké atmosféře válečného času a v začátcích jeho kariéry: „Nemoc 

mne vyřadila na pět měsíců ze života. V té době byl můj otec operován. (...) Pětiměsíční 

těžká choroba vzala mi vlastně všechna studia, vymazala z paměti vše, co jsem v ní 

nashromáždil. Bylo strašné, že se to muselo stát právě, když mi otec odešel. Stál jsem 

v životě sám, bez jeho rady. Nevěřím v náhodu, jsem přesvědčen, že tomu tak muselo být. 

Musel jsem nalézt sebe sama a zformovat svoji budoucí práci.“94 V říjnu roku 1940 se 

Kubelík mohl vrátit ke své práci v opeře.95 

 

2.4 Šéfdirigentem v České filharmonii 

 Po odchodu z Brna nastoupil Rafael Kubelík do čela České filharmonie (1942-

48).96 Podle Kubelíkových slov orchestr v době války vystupoval pro české publikum, 

zatímco Němci měli Sudetoněmeckou filharmonii, kterou Kubelík nikdy neslyšel.97 

Dramaturgie ČF byla z politických důvodů omezena – neměla zahrnovat tzv. zvrhlé 

umění. Přibližně polovina Kubelíkových koncertů byla tvořena díly českých autorů, 

včetně soudobých skladatelů.98 Ze zahraničního repertoáru se na programu nejčastěji 

objevovala, řazeno přibližně dle četnosti, tvorba Bacha, Mozarta, Beethovena, Brahmse, 

Brucknera, Haydna, Verdiho, Glucka, Berlioze, Francka, Strausse, Schumanna, Schuberta, 

Caselly, Rossiniho, Händela, Pfitznera aj.99 V literatuře se často objevuje mylné tvrzení, 

že Kubelík z principu nehrál za nacistické okupace Richarda Wagnera – ve skutečnosti 

jej uvedl na dvou koncertech.100 Během války se Kubelík oženil s houslistkou Ludmilou 

                                                      
92 Kubelík, Interview…, (pozn. 1). 
93 Vašatová, Rafael Kubelík… – část 2, (pozn. 69), s. 6. 
94 Tamtéž, s. 6. 
95 Tamtéž, s. 6. 
96 Archiv ČF. 
97 Chesterman, (pozn. 11), s. 333. 
98 Archiv ČF. 
99 Tamtéž. 
100 Podle Scharfa byl Wagner politicky vítaný, ale právě proto jej Kubelík nehrál. Viz Scharf, (pozn. 10), s. 22. Podle 
Richarda Freeda Kubelík v souladu se svými zásadami vyloučil z repertoáru ČF Wagnera a zařadil jej zpět na program 
až po válce. Viz Freed, Richard: Rafael Kubelík, v: [katalog Pražského jara 2014], Praha 2014, s. 87. Podle archivu ČF 
Kubelík s ČF uvedl Wagnera na dvou koncertech 22.5.1943 (ke 110. výročí narození Brahmse a 130. výročí narození 
Wagnera zazněla mj. Faustovská předehra, Siegfriedova idyla, předehra a Kouzlo Velkého pátku z opery Parsifal) a 
9.11.1943 (Siegfriedova idyla), což potvrzují i zprávy o průběhu obou událostí v dobovém tisku. Viz [-stál]: Pamětní 
koncert České filharmonie, Lidové noviny, roč. 51, Brno, 25.5.1943, s. 4. [K.Š.]: Slavnostní koncert pro mládež, Lidové 
noviny, Brno, roč. 51, 11.11.1943, s. 3. 



22 
 

Bertlovou, která s orchestrem pod Kubelíkovou taktovkou několikrát sólově 

vystoupila.101  

Při jednom z koncertů s Českou filharmonií se Kubelík údajně vyhnul 

hitlerovskému pozdravu říšského protektora Čech a Moravy Wilhelma Fricka a musel se 

skrývat několik měsíců mimo Prahu.102 Dirigoval opět poválečný koncert České 

filharmonie v Praze 29. května 1945103 a slavnostní koncert Díkůvzdání za vítězství a na 

oslavu svobody 20. června 1945, který se konal na Staroměstském náměstí v Praze za 

přítomnosti vlády a prezidenta Edvarda Beneše s chotí. Účinkovaly na něm ve 

Smetanově Mé vlasti spojené orchestry Národního divadla a Československého rozhlasu 

s Českou filharmonií.104 Kubelík začal uvádět díla autorů, kteří se nemohli za války 

provozovat, pokračoval v premiérování skladeb českých děl a v československé 

premiéře uvedl i díla některých zahraničních skladatelů.105 Za Kubelíkova působení 

podepsal 22. října roku 1945 Edvard Beneš Dekret prezidenta republiky č. 129 o 

zestátnění České filharmonie, kterým se vyřešila problematická otázka financování 

tělesa.106 V roce 1946 Kubelík spoluzaložil MHF Pražské jaro a dirigoval zahajovací a 

závěrečný koncert jeho úvodního ročníku.107 Přiváděl do Prahy významné zahraniční 

interprety108 a uspořádal s orchestrem turné do Francie (1946), Švýcarska (1946) a 

Polska (1947).109 Sám byl pak pozván na turné do Austrálie.110  

V roce 1945 byl Rafael Kubelík pozván do Moskvy, kde dirigoval Šostakovičovu 

Symfonii č. 9 Es dur, kterou poté hrál 13. a 14. prosince s Českou filharmonií v Praze, a se 

skladatelem se v Moskvě potkal: „Setkání s ním bylo smutné a tklivé a tehdy jsem vlastně 

již viděl, co se bude v budoucnosti dít.“111 Vyprávěl, jak se s milým, ale nervózním a 

viditelně osamělým Šostakovičem sešel v jeho špinavém, téměř nezařízeném bytě se 

dvěma klavíry na periferii Moskvy. Na zdi visel pouze malý obrázek nakreslený synem, 

                                                      
101 Archiv ČF. 
102 Podle Scharfa se událost stala roku 1944. Viz Scharf, (pozn. 10), s. 22. Podle Freeda se Kubelík skrýval u Jaroslava 
Vašaty. Freed, (pozn. 100), s. 87. Podle dobového tisku Wilhelm Frick některé koncerty ČF skutečně navštívil. Mohlo 
se jednat např. o Kubelíkův koncert s ČF, který se konal 30.11.1944 na oslavu 6. výročí volby Emila Háchy 
prezidentem (Pestrý svět, roč. 19, 9.12.1944, s. 3). Podle archivu ČF ale Kubelík s ČF vystupoval ještě do 31.1.1945, a 
poté až po válce 29.5.1945.  
103 Archiv ČF. 
104 Tamtéž. 
105 Šostakovič, Dmitrij: Symfonie č. 7 C dur, 3.10.1945; Britten, Benjamin: Sinfonia da requiem, 4.11.1945; Bartók, Béla: 
Koncertu pro orchestr, 10.10.1946; Maklakiewicz, Jan: Koncertní ouvertury 8.5.1947. Archiv ČF. 
106 Koláčková-Zapletal: Česká filharmonie – vznik orchestru a proměny instituce, s. 19, v: Koláčková, Yvetta (ed.): 
Česká filharmonie 100 plus 10, Praha 2006. 
107 Scharf, (pozn. 10), s. 22. 
108 Kubelík, Rafael: Gespräch mit Rafael Kubelik - Teil 8, rozhovor vede Jürgen Meyer-Josten, 2.6.1977, archiv BR. 
109 Archiv ČF. 
110 Mihule, Jaroslav: Martinů – osud skladatele, Praha 2002, s. 399. 
111 Kubelík, Gespräch – Teil 8…, (pozn. 108). 
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s nímž se Šostakovič neměl čas vídat. Po válce skladatel přijel do Prahy a podle Kubelíka 

vůbec poprvé viděl některé partitury Stravinského, Mahlera, Martinů nebo Honeggera: 

„Takže z celé moderní literatury od první války do konce druhé války neviděl ani noty. 

Představte si, takový to byl génius.“112  

V únoru roku 1948 převzala v Československu Komunistická strana moc a 

Kubelík vytušil opětovný návrat nesvobody: „Udělal jsem tři festivaly sám, a pak jsem šel 

pryč samozřejmě. Když jsem viděl po osmačtyřicátém, že je to okupované a když jsem viděl, 

že tam není budoucnost – co jsme chtěli vytvořit, že nejde… Chtěli jsme mít neutrální zemi 

s kulturním centrem, kde se spojí kultury ze všech stran. Opravdové bratrství. Ale žádnou 

okupaci. Takže to nebylo nic pro mě. Druhou okupaci jsem nechtěl. Měl jsem jí dost sedm let 

pod nacisty.“113 15. května roku 1948 Rafael Kubelík otevřel se spojenými orchestry 

Českou filharmonií a Symfonickým orchestrem hl. m. Prahy FOK třetí ročník MHF 

Pražské jaro Dvořákovým oratoriem Sv. Ludmila na nádvoří Pražského hradu.114 5. 

července 1948 dirigoval s Českou filharmonií ještě jednou Mou vlast v Lucerně v rámci 

XI. Všesokolského sletu115 a 17. července 1948116 odletěl do Londýna,117 aby nastudoval 

a oddirigoval ve dnech 23. srpna až 10. září 1948 devět představení Mozartova Dona 

Giovanniho na festivalu ve skotském Edinburghu.118 Odcestoval s 22měsíčním synem 

Martinem119 a manželkou Ludmilou. Mezi dva kufry se vešly pouze Stradivariho housle 

Emperor (1715)120 po Janu Kubelíkovi, se kterými manželka vystupovala.121 O 

Kubelíkově plánu nevrátit se se dozvěděla až v letadle.122 Oficiální stanovisko 

komunistického režimu znělo, že se Rafael Kubelík chtěl koncentrovat více na své 

zahraniční povinnosti.123 Kubelík se ale ke svému odchodu vyjadřoval v zahraničí 

otevřeně a jasně: „Odešel jsem, abych nemusel spolupůsobit na rozkladu naší kultury a 

lidskosti.“124 V roce 1957 v dopisu londýnským The Times sdělil, že lze uvažovat o 

návratu, pokud budou všichni Češi moci volně cestovat a političtí vězni budou 

                                                      
112 Tamtéž. 
113 Kubelík, Rafael: Gespräch mit Rafael Kubelik - Teil 9, rozhovor vede Jürgen Meyer-Josten, 2.6.1977, archiv BR. 
114 Archiv ČF.  
115 Tamtéž. 
116 Scharf, (pozn. 10), s. 23. 
117 Kubelík, Gespräch – Teil 9…, (pozn. 113). 
118 Glyndebourne – performance database, http://glyndebourne.com/archive/individual/rafael-kubelik, staženo 
20.3.2014. Angažmá podle Kubelíka obstaral Carl Ebert a Sir Adrian Boult. Kubelík, Rafael Kubelik erzählt aus seinem 
Leben, (pozn. 27). 
119 Dr.-Ing. Dr.hc. Martin Kubelík, M.A. (Cantab.) (*18.9.1946) je architektem a historikem architektury. Viz 
www.kubelik.info/main.php#cesky, staženo 18.5.2014. 
120 Kubelík, Rafael Kubelik auf dem Konzertpodium…, (pozn. 44). 
121 Chesterman, (pozn. 11), s. 334. 
122 Kubelík, 8) Rafael…, (pozn. 91). 
123 Scharf, (pozn. 10), s. 23. 
124 Tamtéž, s. 24. 
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osvobozeni.125 Rafael Kubelík se stejně jako Rudolf Firkušný a Bohuslav Martinů, kteří 

v zahraničí začali tvořit vlivnou uměleckou opozici, nadále zajímal o vývoj ve své vlasti, 

ale odmítal se do ní přes nabídky režimních představitelů za přetrvávajících okolností 

vrátit:126 „Dokud tento režim bude existovat, z protestu bych se nikdy nevrátil. V životě 

nemůžeme dělat žádné kompromisy.“127 S manželkou byl odsouzen za útěk, kteréžto 

rozhodnutí bylo zrušeno až 28. prosince roku 1994.128  

 

2.5 Působení v exilu – Chicago a Covent Garden 

V Anglii Kubelík neměl naplánována žádná další angažmá. Se startem mu pomohl 

dirigent Sir Adrian Boult, který po válce hostoval u České filharmonie129 a nyní si 

s Kubelíkem rozdělil koncerty se Symfonickým orchestrem BBC.130 Kubelík se začal 

soustředit pouze na dirigování: „Měl jsem pocit, že vlastně své povinnosti mohu naplnit 

nejlépe, když budu dirigovat ostatní skladatele.“131 Rychle navázal intenzivní spolupráci 

se špičkovými orchestry, jakými byly Pittsburghský symfonický orchestr, Královský 

orchestr Concertgebouw v Amsterdamu, Izraelská filharmonie, Vídeňští filharmonici, 

později následovala Berlínská filharmonie, Bostonský symfonický orchestr, 

Clevelandský symfonický orchestr, Londýnský symfonický orchestr a další. 

V roce 1950 vedení Kubelíkovi nabídlo Symfonický orchestr BBC po Boultovi 

převzít, ale Kubelík byl v Americe vázaný na manželku, jež byla v nemocnici.132 

Upřednostnil tedy post hudebního ředitele v Chicagském symfonickém orchestru 

(1950–53),133 který byl Kubelíkovi nabídnut po jeho debutu s tělesem 17. listopadu roku 

1949 a následných třech týdnech úspěšných koncertů.134 Dramaturgii v Chicagu tvořil 

Kubelík podle svých představ135 – během tří let spíše konzervativně laděnému 

publiku136 představil více než sedmdesát137 moderních kompozic, napsaných mezi 30. až 

50. léty:138 „Publikum, lépe řečeno naše společnost má právo slyšet, jaká hudba z ní vznikla 

                                                      
125 Tamtéž, s. 24. 
126 Mihule, (pozn. 110), s. 548. 
127 Chesterman, (pozn. 11), s. 334. 
128 Scharf, (pozn. 10), s. 24. 
129 Kubelík, Gespräch – Teil 8…, (pozn. 108). 
130 Chesterman, (pozn. 11), s. 334. Také v: Kubelík, Gespräch – Teil 9…, (pozn. 113). 
131 Kubelík, Rafael Kubelik auf dem Konzertpodium…, (pozn. 44). 
132 Chesterman, (pozn. 11), s. 335. Také v: Kubelík, Rafael Kubelik erzählt aus seinem Leben, (pozn. 27). 
133 Tamtéž, s. 335. 
134 Chicago Symphony Orchestra – Music directors – Rafael Kubelík https://cso.org/uploadedFiles/8_about/History_-
_Rosenthal_archives/Rafael_Kubelik.pdf, staženo 18.5.2014. 
135 Vašatová, Jana (ed.): Rafael Kubelík o sobě, svém otci a o umění 3. část, Rudolfinum revue, 2004/05, č. 3, s. 6.  
136 Tamtéž, s. 6. 
137 Chicago Symphony Orchestra, (pozn. 134). 
138 Kubelík, Rafael: Gespräch mit Rafael Kubelik - Teil 10, rozhovor vede Jürgen Meyer-Josten, 2.6.1977, archiv BR. 
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a vzniká.“139 Neobvyklé na tehdejší dobu bylo také pozvání černošských zpěváků 

Mariany Anderson a Todda Duncana140 nebo skutečnost, že Kubelík ve prospěch kvality 

orchestru 22 hráčů vyměnil – ačkoli přiznal, že z lidského hlediska to bylo těžké 

rozhodnutí.141 Někteří sponzoři a kritici jako Claudia Cassidy142 nebyli nadšeni 

uváděním novinek a po třech letech Kubelík odešel.143 144 

 Roku 1954 Rafael Kubelík úspěšně provedl v  Sadler´s Wells Theatre v Londýně 

Janáčkovu Káťu Kabanovou145 a v květnu následujícího roku v Královské opeře Covent 

Garden Smetanovu Prodanou nevěstu.146 V říjnu v Covent Garden otevřel sezónu Verdiho 

Othellem (italsky) již jako hudební ředitel (1955–58).147 Z dalších tamních produkcí 

dirigoval Pucciniho Bohému (1955), Mozartovu Kouzelnou flétnu (1956), Čajkovského 

Pikovou dámu (1956), místní premiéru148 Janáčkovy Její pastorkyně (1956), Bizetovu 

Carmen (1956, francouzsky), Wagnerovy Mistry pěvce norimberské (1957, německy), 

místní premiéru149 Berliozových Trojanů (1957), Verdiho Aidu (1957, italsky), místní 

premiéru Poulencových Dialogů karmelitek (1958), Brittenova Petera Grimese (1958), 

Wagnerova Tristana a Isoldu (1958, německy) a Musorgského Borise Godunova (1958, 

rusky).150 Projevoval také zájem o Prokofjevova Ohnivého anděla a Šostakovičovu Lady 

Macbeth mcenského újezdu a navrhoval premiérovat Martinů Řecké pašije151 a Ranklovu 

operu Deirdre.152 Kubelíkovým záměrem bylo udělat z Covent Garden národní operu se 

stálým ansámblem namísto stagion s pěveckými hvězdami a prosazovat uvádění oper 

přednostně v angličtině, aby se zpřístupnily širšímu publiku.153 154 Dirigent Sir Thomas 

Beecham přesto otevřeným dopisem v The Times kritizoval angažování cizince jako 

                                                      
139 Scharf, (pozn. 10), s. 26. 
140 Chesterman, (pozn. 11), s. 335. 
141 Tamtéž, s. 336. 
142 Claudia Cassidy (1899-1996), americká hudební kritička, přispívající do Chicago Journal of Commerce (1925-41), 
Chicago Sun (1941-42) a Chicago Tribune (1942-65). Svůj odchod přisuzovali jejím kritikám údajně např. i dirigenti 
Jean Martinon a Désiré Defauw. Viz. Willis, Thomas: Cassidy, Claudia, v: Sadie, Stanley (ed.), The New Grove Dictionary 
of Music and Musucians,  sv. 5, 2. vyd., London, New York, 2001, s. 243. 
143 Scharf, (pozn. 10), s. 26. 
144 Lebrecht, Norman: Covent Garden, the Untold Story: Dispatches from the English Culture War, 1945-2000, Boston 
2000, s. 167. 
145 Chesterman, (pozn. 11), s. 336. 
146 Royal Opera House Collections Online: Performance Database, 
http://www.rohcollections.org.uk/PerformanceIndex.aspx, staženo 13.2.1914. První Kubelíkovo provedení Prodané 
nevěsty v Covent Garden se konalo 4.5.1955, poslední 26.11.1958. 
147 Chesterman, (pozn. 11), s. 337. 
148 Royal Opera House Collections, (pozn. 146). 
149 Tamtéž. 
150 Tamtéž. 
151 Mihule, (pozn. 110), s. 506. 
152 Lebrecht, (pozn. 144), s. 187. 
153 Freed, (pozn. 100), s. 89. Lebrecht, (pozn. 144), s. 184. Scharf, (pozn. 10), s. 27.  
154 Není-li v předešlém výčtu provedených titulů uvedeno jinak, byly zpívány v angličtině. Royal Opera House 
Collections, (pozn. 146). 
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hudebního ředitele národní opery.155 Kubelík reagoval okamžitou nabídkou rezignace 

s odůvodněním, že by nechtěl bránit svým statusem cizince jejímu budování.156 Manažer 

opery David Webster Kubelíkovu rezignaci odmítl s tím, že má Kubelík nadále důvěru 

rady.157 Přátelsky vedená jednání ale nepřinesla naději na změnu v duchu Kubelíkových 

představ o směřování divadla,158 přetrvávaly problémy s financováním159 i kritika: 

„Pochopil jsem, že bude na můj status cizince nahlíženo při budování britské národní opery 

skutečně jako na překážku. Vzhledem ke skutečnosti, že by má osoba mohla zabránit 

tomuto ušlechtilému cíli, odstupuji jako hudební ředitel.“160 Později v pořadu pro BR 

Kubelík nadšeně vzpomínal na tehdejší uměleckou úroveň a uvedl, že odešel pouze 

proto, že nebylo možné v Londýně naplnit jeho představu o vytvoření národní opery 

s určitou vnitřní integritou divadla – se stálými zpěváky, s kterými by mohl budovat 

repertoár.161 Mezinárodní trh se podle něj stal příliš důležitým a Covent Garden dávala 

přednost velkým jménům a stagionám, což se neslučovalo s jeho 

svědomím.162 V rozhovoru s Chestermanem v roce 1980 Kubelík jmenované důvody 

odchodu přešel: „V Londýně to bylo fantastické. Měli jsme úžasnou harmonii a opustil jsem 

Královský operní dům pouze proto, že jsem pociťoval čas na to věnovat se opět něčemu 

jinému, neprodlužovat čas.“163  

 Kubelíkovo působení v Covent Garden bylo hodnoceno pozitivně jak po praktické 

stránce, tak z morálního hlediska: „Kubelík vnesl lidskost do svého hudebního tvoření. 

Nebyl posedlý absolutní precizností hry, ale co chtěl, byla duše, srdce hudby, a věděl, jak 

k tomu dojít,“ uvedl John Tooley.164  

 

2.6 Šéfdirigent u BRSO 

Roku 1960 odstoupil z šéfdirigentské pozice Symfonického orchestru Bavorského 

rozhlasu v Mnichově Eugen Jochum, který orchestr roku 1949 založil a systematickou 

prací s ním brzy dosáhl úrovně renomovaných evropských těles.165 Téhož roku u BRSO 

hostoval Kubelík, který natolik přesvědčil svým debutem, že mu bylo okamžitě 

                                                      
155 Scharf, (pozn. 10), s. 27. 
156 Lebrecht, (pozn. 144), s. 188. 
157 Freed, (pozn. 100), s. 89. Lebrecht, (pozn. 144), s. 188. 
158 Freed, (pozn. 100), s. 89. 
159 Freed, (pozn. 100), s. 89: přetrvávaly problémy s financováním. Lebrecht, (pozn. 144), s. 188: některé projekty se 
nerealizovaly.  
160 Kubelík, 8) Rafael…, (pozn. 91), [Kubelíka cituje moderátor]. 
161 Tamtéž. 
162 Kubelík, Rafael Kubelik erzählt aus seinem Leben, (pozn. 27). 
163 Chesterman, (pozn. 11), s. 337. 
164 Lebrecht, (pozn. 144), s. 189. 
165 Scharf, (pozn. 10), s. 28.  
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nabídnuto převzít po Jochumovi vedení.166 Zprvu Kubelík váhal, zda opět převzít stálé 

místo u orchestru: „Tázal jsem se sám sebe, zda-li nenadešel čas začít pracovat jen pro 

sebe. Úvahy zabraly několik týdnů. Byly to vlastně egoistické úvahy. Nakonec jsem je 

zamítl. Po prvním koncertu se Symfonickým orchestrem Bavorského rozhlasu byl jsem 

rozhodnut. Zamiloval jsem se do tohoto tělesa.“167 O prvním kontaktu Kubelíka s BRSO se 

mluvilo jako o „lásce na první pohled“168 a místo šéfdirigenta se stalo Kubelíkovým 

nejdelším stálým angažmá v jeho profesním životě,169  na které hráči dodnes vzpomínají 

jako na zlatou éru orchestru.   

Jedním z hlavních úkolů BRSO bylo naplňovat archiv novými nahrávkami, z nichž 

velký počet vytvořil Kubelík – včetně uznávaného kompletu Mahlerových symfonií, 

který BRSO s Kubelíkem natočil jako první německý orchestr.170 Přestože byl Kubelík do 

jisté míry rád, že se jeho výkony zaznamenávají, sám poslech nahrávek příliš 

nevyhledával a k nahrávací technologii měl skeptický vztah: „Nejsem si jist, jestli 

nahrávka může skutečně být odkazem interpretace. Je to téměř nemožné. (...) 

Mechanickým procesem se těžko přenesou spirituální kvality hudby.“171 Z ustáleného 

počtu 12 abonentních koncertů dirigoval vždy v průměru polovinu a příležitostně i 

koncerty z řady pro soudobou hudbu musica viva. Nejdůležitější zahraniční turné BRSO s 

Kubelíkem se konala v roce 1965 (9. – 25. dubna) do Japonska,172 v roce 1968 (14. října 

– 15. listopadu) do USA a Kanady173 a v roce 1975 k příležitosti 25leté existence 

orchestru (30. dubna – 5. června) do Japonska (8 koncertů), USA a Kanady (15 

koncertů).174 Mimoto se pořádaly menší zájezdy po Evropě.  

K oblíbenému Kubelíkově repertoáru člen skupiny druhých houslí Wolfgang 

Gieron vzpomíná: „U staré hudby byl problém, že to s ním bylo příliš mohutné a 

emocionální. Soudobou hudbu velmi miloval, byla pro něj velmi důležitá, sám také 

komponoval. Zasadil se za skladatele Amadea Hartmanna. (…) Vzpomínám si na jeden z 

mých prvních koncertů s Kubelíkem, hráli jsme jednu ze symfonií Hartmanna. Kubelík se 

uklonil, ale publikum bučelo nespokojeností. Vzal demonstrativně partituru do vzduchu a 

                                                      
166 Tamtéž, s. 28. 
167 Vašatová, Rafael Kubelík… - část 3, (pozn. 135), s. 6. 
168 Karl Schumann v roce 1965. Viz Ulm, (pozn. 2), s. 60.  
169 „Mnichovský pobyt mohu počítat k mým nejšťastnějším letům – díky orchestru, přátelství a publiku.“ (1989) Viz. Ulm, 

Renate (ed.): Rafael Kubelíks „Goldenes Zeitalter“, Kassel 2006, s. 59. 
170 [autor neuveden], Kultur-O-Töne: Rafael Kubelik (unbearbeitet!), nekrolog k úmrtí, [11.8.1996], archiv BR. 
171 Chesterman, (pozn. 11), s. 339. 
172 Ulm, (pozn. 2), s. 122. 
173 Tamtéž, s. 130. 
174 Tamtéž, s. 147. 
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ukazoval ji publiku, protože to absolutně nemohl akceptovat. Tak byl o tom přesvědčen, že 

je to důležité a dobré. Když něco dělal, dělal to velmi profesionálně a zaujatě.“175 Pamětníci 

z orchestru se shodli, že hrát s Kubelíkem složité soudobé partitury i některé opery, 

byly-li spíše technicky než emocionálně založené, nebylo snadné: „Kubelík byl velký 

dirigent, ale ne dobrý dirigent – v technickém smyslu. Měl velká, ne příliš přesná gesta. 

Existuje od Kubelíka slavný výrok: »In der Musik muss Humus sein.« Když něco nebylo 

pohromadě, bylo mu to jedno. (…) Zaměřoval se na to velké,“176 podotkl Gieron. Jednotně 

pamětníci naopak oceňovali i ve světě špičkových umělců vzácnou schopnost Kubelíka 

vyčíst z partitury skutečně to důležité a ono jádro hudby umět zprostředkovat jak 

orchestru, tak publiku: „Bylo pro něj vždy důležité, co je v té hudbě uvnitř, co je v partituře. 

Jsou jiní dirigenti, pro které je důležité, aby vše bylo spolu, dynamicky správně a tak dále, 

ale to, co je skutečně podstatné, tam není.“177 Při každém koncertu stávalo na konci sálu 

podle Gierona dvě stě lidí, kteří nedostali místo, ale chtěli koncert slyšet. První houslista 

Bernd Herber na Kubelíka vzpomenul jako na charismatickou osobnost: „Měl velkou 

postavu. Chodil na pódium kolem prvních houslí. Když člověk slyšel ty těžké kroky, jak šel 

po schodech, už jen to bylo působivé. Postavil se na pódiu tak nějak na způsob urbi et orbi. 

Publikum jej milovalo, ještě než začal dirigovat.“178 Ačkoli si Kubelík držel určitý odstup, 

hráči si vážili jeho lidského přístupu: „Samozřejmě s lidmi mluvil. Byl jako takový „otec“ 

orchestru. Jednou s námi hrál Mou vlast. Po první zkoušce jsme šli do našeho prostranství a 

byl tam připraven obrovský bufet. Ptali jsme se, jak to? Že prý Kubelík – Má vlast – to 

musíme oslavit. Ale osobní kontakt s hudebníky neměl. (…) On byl šéf! A my byli ten 

orchestr… Ale tak je to správné. Je v orchestru hodně lidí, kteří dobrý kontakt se 

šéfdirigentem okamžitě využijí pro sebe. Dirigent pak před orchestrem ztratí respekt,“179 

vysvětlil Gieron. O své koncepci Kubelík nikdy s orchestrem nediskutoval. 

Byl nekompromisní a autoritativní, ale jinak velmi srdečný a spontánní – pokud 

se rozčílil, rychle zapomněl a hned zase vtipkoval.180 Hráči oceňovali, že jim důvěřoval, 

takže nezkoušel do posledního detailu, a naopak i oni se na něj mohli spolehnout:181 „Byl 

koncertní dirigent, který poté v rozhodující okamžik, když na tom záleželo, vyvinul 

neuvěřitelnou vnitřní sílu a uměl ji prosadit. To byla také taková jeho psychologie. Věděli 

                                                      
175 Gieron, Wolfgang, (člen BRSO od září 1977, 2. housle), osobní rozhovor, Erding, 30.7.2012. 
176 Gieron, (pozn. 175). 
177 Tamtéž. 
178 Herber, Bernd, (člen BRSO od září 1975, 1. housle), osobní rozhovor, Mnichov, 17.7.2012.  
179 Gieron, (pozn. 175).  
180 Tamtéž. 
181 Herber, (pozn. 178). 
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jsme, že to tak u něj funguje,“182 dodal Gieron. Podle Herbera bylo pro Kubelíka bylo 

důležité propracovávat nejen hudebně-technické, ale téměř filozofické záležitosti.183 Při 

zkouškách upřednostňoval práci na frázování, tříbení zvuku, který hráči shodně popsali 

jako plný, měkký, vřelý a temný. Zaměřoval se na velké linie, čemuž odpovídal i 

repertoár, ve kterém byl nanejvýš ceněn – zejména se jednalo kromě české hudby o 

skladatele 19. století, jako byl například Johannes Brahms nebo Gustav Mahler (v roce 

1960 se Rafael Kubelík stal jedním z prvních držitelů Zlaté medaile Gustava Mahlera184). 

Vlastním skladbám Kubelík nedával v dramaturgii příliš prostor a ke svému dílu, které 

se do běžného repertoáru nakonec nezařadilo, se vyjadřoval skromně: „Pro mě je 

důležité skrze hudbu vyjádřit, co jsem prožil. Nemyslím, že je pro skladatele důležité být 

ambiciózní nebo úspěšný. O to se nezajímám. Píši hudbu, protože ji slyším. Jsou momenty, 

kdy potřebujete nápady sdělit, kdy si nemůžete pomoci; prostě to tryská z hlavy jako gejzír. 

Tehdy si sednete a píšete. A to pro mě znamená vše. Zda je to dobré nebo ne, to není na 

mém posouzení.“185 Kubelík zkomponoval mimo jiné pět oper, tři requiem, která 

komponoval vždy po tragických osobních událostech,186 několik nástrojových koncertů a 

řadu komorních skladeb. 

Od roku 1953 bydlel Kubelík ve Švýcarsku, nejprve v Lucernu, poté se roku 1968 

usídlil na břehu Vierwaldstättského jezera ve vesnici Kastanienbaumu nedaleko 

Lucernu: „Našel jsem tam klid a mír v klíně líbezné přírody. Měl jsem štěstí, že se uskutečnil 

sen žít tam, kde v lidské pospolitosti kvete kultura bez jakýchkoli překážek.“187  

V červnu roku 1961 zemřela po operaci Kubelíkova manželka Ludmila, která 

trpěla dlouhodobými zdravotními potížemi.188 O dva roky později se Kubelík oženil 

s australskou sopranistkou Elsie Morison,189 s kterou se seznámil v Covent Garden při 

produkci Smetanovy Prodané nevěsty.190 Po svatbě vystupovala příležitostně a 

soustředila se na rodinu.191 Naposledy zpívala sólo v Mahlerově Čtvrté symfonii v rámci 

Kubelíkova natáčení kompletu Mahlerových symfonií s BRSO.192  

                                                      
182 Gieron, (pozn. 175). 
183 Herber, (pozn. 178). 
184 The Golden Mahler-Medal [soupis nositelů], http://www.gustav-mahler.org/english/, staženo 18.5.2014. 
185 Chesterman, (pozn. 11), s. 342. 
186 Tamtéž, s. 342. 
187 Vašatová, Rafael Kubelík… - část 3, (pozn. 135), s. 6. 
188 Scharf, (pozn. 10), s. 32. 
189 Elsie Morison (*15.8.1924), australská sopranistka.  
Viz Rosenthal, Harold – Blyth, Alan: Morison, Elsie, Grove Music Online, Oxford Music Online, Oxford University Press, 
http://www.oxfordmusiconline.com/subscriber/article/grove/music/19143, staženo 18.5.2014. 
190 Scharf, (pozn. 10), s. 32. 
191 Tamtéž, s. 32. 
192 Tamtéž, s. 32. 
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V roce 1967 se Kubelík stal švýcarským občanem,193 a přestože je mu v některých 

slovníkových heslech přisuzována i švýcarská národnost,194 nikdy ho neopustila silná 

vlastenecká sounáležitost. Roku 1968 zorganizoval protest proti vstupu vojsk Varšavské 

smlouvy do ČSR a proti násilnému potlačení Pražského jara.195 Byl spojen s bojkotem 

ČSR a zemí Varšavské smlouvy v umělecké oblasti, který měl trvat, než obsazení a dokud 

nebude moci vládnout legální vláda. Mezi téměř 150 podepsanými umělci196 figurovali 

osobnosti Claudio Abbado, Daniel Barenboim, Otto Klemperer, Arthur Rubinstein, Georg 

Solti, Isaac Stern, Igor Stravinskij a další,197 ale z Prahy nevyšla žádná oficiální reakce. 

Bez odpovědi zůstal i otevřený dopis z roku 1979 spolupodepsaný Yehudim 

Menuhinem, kterým Rafael Kubelík vyzýval Leonida Brežněva, aby následoval 

požadavky Charty 77:198 „Byl velmi, řekl bych, kosmopolitní člověk. Byl také vysoce 

politický člověk. Celému východnímu bloku se vyhýbal, neřku-li jej bojkotoval. Po válce, 

když přišel komunismus, odešel z Čech a řekl, že se vrátí, pokud se to změní. Takže byl velmi 

konsekventní. A také to vydržel. Například jsme nedělali ve východním bloku žádné 

turné,“199 uvedl Wolfgang Piesk, fagotista BRSO. Když na konci srpna roku 1969 

hostovala Česká filharmonie v Lucernu, pozval Rafael Kubelík členy orchestru domů a 

věnoval jim ve vzpomínce na srpnové události předešlého roku pamětní medaile,200 

které byly ale členům později zabaveny.201 Občanský smysl pro politické záležitosti 

projevil Kubelík i v hájení zájmů mnichovského rozhlasu. Roku 1972 byl přijat nový 

zákon, který omezoval pravomoci veřejnoprávních medií, a Kubelík na protest působil 

v BRSO rok pouze jako hostující dirigent, dokud nebyl zákon novelizován.202  

 

2.7 Působení v Metropolitní opeře   

Roku 1972 se v Metropolitní opeře v New Yorku stal generálním manažerem 

Göran Gentele, který Kubelíka přizval ke spolupráci.203 Kubelík byl jeho nabídkou 

                                                      
193 Tamtéž, s. 24. Rovněž Freed, (pozn. 100), s. 91.  
194 Salter, Lionel: Kubelík, Rafael, Grove Music Online, Oxford Music Online, Oxford University Press, 
http://www.oxfordmusiconline.com/subscriber/article/grove/music/15609, staženo 18.5.2014. 
195 Scharf, (pozn. 10), s. 24. 
196 Tamtéž, s. [98]. 
197 Tamtéž, s. 24. 
198 Tamtéž, s. 25. 
199 Piesk, Wolfgang, (člen BRSO od roku 1971, fagot), osobní rozhovor, Mnichov, 18.7.2012. 
200 Scharf, (pozn. 10), s. 25. Více Kadlec, Petr: Duch nesmí být spoután politikou, Harmonie, 2004, č. 6, s. 10. Srov. 
výpověď Petra Mareše v: Zápotocký, Vladimír (ed.): Úsměvy českých filharmoniků, Praha 2000, s. 167-168.  
201 Je uvedeno, že v Edinburghu, ale podle Martina Kubelíka byly medaile zabaveny až při návratu ČF zřejmě na 
hranicích. Podle Petra Mareše tomu bylo při cestě z Edinburghu do Londýna. Viz Zápotocky, (pozn. 200). 
202 Piesk, (pozn. 199). 
203 Kubelík, Rafael Kubelik an die Met…, (pozn. 23). 
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potěšen, ale své působení podmínil zřízením funkce hudebního ředitele.204 Byl jím 

jmenován jako první dirigent v historii Metropolitní opery na tři sezóny.205 Chtěl poprvé 

rozdělit své síly mezi dvě hudební instituce – pět měsíců měl pracovat v New Yorku a tři 

měsíce v Mnichově.206 Gentele ale ještě téhož roku 1972 zemřel nešťastnou náhodou při 

autonehodě. Kubelík se dostal do sporu s vedením, jehož byl součástí,207 protože dlouho 

dopředu připravované plány se začaly měnit.208 V Metropolitní opeře Kubelík 

nastudoval a dirigoval dvě velmi pozitivně hodnocené produkce – Berliozovu operu 

Trojané (1973), se kterou 22. října 1973 debutoval, a následující rok Wagnerův Soumrak 

Bohů (1974).209 Počínaje další sezónou s Metropolitní operou dále nespolupracoval a 

opět se soustředil na práci v BRSO. Odchod později okomentoval tak, že je třeba, aby 

spolupracovníci podporovali jeho ideje nejen slovy, ale i skutky.210  

Roku 1979 Kubelík ze zdravotních důvodů z pozice šéfdirigenta BRSO 

odstoupil:211 „A tehdy – to je teď kolik let? Deset let – jsem cítil, že všechny ty povinnosti, 

které jsem osobně pokládal za důležité, jsem nemohl jako šéf orchestru 100% plnit kvůli 

své nemoci. Byl jsem tehdy unavený dnou, artritidou a všemi těmito věcmi. Dirigoval jsem 

mnohdy s velkými bolestmi, o kterých nikdo nevěděl.“212 Podle houslisty BRSO Bernda 

Herbera mohlo k odchodu přispět i to, že měl Kubelík konci svého působení zřejmě 

problémy se sluchem a také již asi nechtěl zastávat administrativní pozici.213 

S orchestrem a publikem měl Kubelík skvělý vztah, a tak do roku 1985 zůstal hostujícím 

dirigentem orchestru.214 Tělesu tak byl pořád k dispozici, což pamětníci považovali za 

nápomocné,215 protože s odchodem Kubelíka nastal v personálním obsazení celkový 

přelom.216 

Kubelík v té době často hostoval také v Newyorské filharmonii, v Chicagském 

symfonickém orchestru, v Paříži (kde dirigoval cyklus Mahlerových symfonií, který 

                                                      
204 Tamtéž. 
205 Kubelík, Rafael: Gespräch mit Rafael Kubelik (Sept. 1972), rozhovor vede David Berger, 1972, archiv BR. 
206 Tamtéž. 
207 MetOpera Database, http://archives.metoperafamily.org/archives/frame.htm Review of Martin Mayer in Opera 
(UK), [recenze k představení Její pastorkyně 22.10.1985 v Metropolitní opeře]. 
208 Rozhovor s Martinem Kubelíkem. 
209 MetOpera Database, (pozn. 207). 
210 Chesterman, (pozn. 11), s. 337. 
211 Kubelík, Rafael: Jürgen Meyer-Josten im Gespräch mit Rafael Kubelik, rozhovor vede Jürgen Meyer-Josten, 1.7.1989, 
archiv BR. 
212 Tamtéž. 
213 Herber, (pozn. 178). 
214 Archiv BRSO. 
215 Piesk, (pozn. 199). Herber, (pozn. 178). 
216 Herber, (pozn. 178). 

javascript:treeApplet.loadDocument('http://hfdb.ard.de/brhfdb1/Konfektionierung?id=24065073',%20getDBName())
http://archives.metoperafamily.org/archives/frame.htm


32 
 

nedokončil ze zdravotních důvodů) a u Londýnského symfonického orchestru.217 

Kubelíkův poslední koncert v roli hostujícího dirigenta v Mnichově se konal v horkém 

počasí pátečního večera 7. června roku 1985, kdy se opakoval čtvrteční program s 

Brucknerovou Symfonií č. 9:218 „Po první větě jsme zpozorovali, že s ním něco není 

v pořádku. Pak se neuvěřitelně koncentroval, po jedné minutě otevřel oči a dal nástup. Po 

druhé větě odešel a už se na pódium nevrátil. To byl pro něj šok, pro něj osobně,“219 

vzpomenul houslista Wolfgang Gieron. Kubelík pro nevolnost zrušil koncert a rozhodl se 

po této zkušenosti s dirigentskou dráhou skončit.220 221 Věřil, že jeho zodpovědností je 

vydat maximum svých sil a měl pochyby, jestli může přijmout angažmá, která se plánují 

roky dopředu.222 V následujících letech často pobýval v domově ve Švýcarsku a ve městě 

La Quinta v prostředí Kalifornie, které mu pomáhalo vyrovnávat se se zdravotními 

problémy.223  

 

2.8 Závěr kariéry  

Po zhroucení komunistického režimu se Kubelík vrátil po 42 letech,  

8. dubna roku 1990, do rodné země.224 12. a 13 května toho roku zahajoval se 

Smetanovou Mou Vlastí MHF Pražské jaro jako nově jmenovaný doživotní čestný 

šéfdirigent225 České filharmonie. V závěru svého života absolvoval s tímto orchestrem 

ještě čtyři další koncerty.226 9. června roku 1990 opakoval Mou vlast u příležitosti 

prvních svobodných voleb na „Koncertu vzájemného porozumění“ se spojenými 

orchestry – Českou filharmonií, Státní filharmonií Brno a Slovenskou filharmonií na 

Staroměstském náměstí, kde Kubelík roku 1945 řídil koncert na oslavu konce 2. světové 

války.227 11. října roku 1991 vystoupil naposledy v Praze, a to na benefičním koncertu 

                                                      
217 Kubelík, Rafael: Jürgen Meyer-Josten…, (pozn. 211). 
218 Grove chybně uvádí, že bylo přerušeno provedení 9. symfonie Gustava Mahlera. Viz Salter, (pozn. 194). 
Jednalo se o 12. koncert sezóny 1984/85, 7. června 1985 v Herkulessaal. Na programu: Georg Friedrich Händel 
(Concerto grosso g moll, op. 6/6) a Anton Bruckner (9. symfonie d moll). Sólisté: Andreas Röhn, Antonio Spiller 
(housle), Walter Nothas, (violoncello), Elmar Schloter a Ekkehart Tietze (cembalo). Viz Ulm, (pozn. 2), s. 179. 
219 Gieron, (pozn. 175). 
220 Kubelík, Rafael: Jürgen Meyer-Josten…, (pozn. 211). 
221 V květnu roku 1986 ještě Kubelík podle nekrologu BR uspořádal svůj oficiální rozlučkový koncert, na kterém 
zazněla Mahlerova Symfonie č. 9. Viz Kubelík, Kultur-O-Töne..., (pozn. 170). O koncertu ale není jinde zmínka, 
pamětníci jej nepřipomínali a v jednom z rozhovorů Kubelík tvrdí, že od koncertu s BRSO 7.6.1985 nikdy nedirigoval. 
Viz Kubelík, Rafael: Jürgen Meyer-Josten…, (pozn. 211). 
222 Kubelík, Martin, osobní rozhovor, Praha, 2.1.2013. Podle výpovědi Wulfa Schaeffera předesílal Kubelík úvahy o 

odchodu z těchto důvodů již před zrušeným koncertem. Schaeffer, Wulf (člen BRSO od září 1973, violoncello), 
osobní rozhovor, Mnichov, 12.7.2012.  
223 Chesterman, (pozn. 11), s. 319.  
224 Chrapek, s. [neuvedena]. 
225 Titul byl Kubelíkovi udělen 12. dubna 1990. Chrapek, s. [neuvedena].  
226 Archiv ČF. 
227 Archiv ČF. Chrapek, s [neuvedena].  
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pro Výbor dobré vůle – Nadaci Olgy Havlové s Českou filharmonií a s klavíristou 

Rudolfem Firkušným, jenž se konal za účasti prezidenta Václava Havla s chotí a byl opět 

přenášen televizí.228 229 V Americe vystoupil naposledy 18. října roku 1991 

s Dvořákovou předehrou Husitská v rámci galakoncertu ke stému výročí Chicagského 

symfonického orchestru,230 který se konal za spoluúčasti tehdejšího šéfdirigenta Georga 

Soltiho a jeho jmenovaného nástupce Daniela Barenboima.231 232 Dirigentská dráha 

Rafaela Kubelíka se uzavřela o několik dní později dvěma koncerty s Českou filharmonií 

v Japonsku, kde provedl výběr ze symfonických básní z cyklu Má vlast.233 V dubnu roku 

1993 měl Kubelík sice dirigovat Mahlerovou Symfonií č. 9 na třech koncertech 

s Chicagským symfonickým orchestrem, ale návrat ochromující nemoci mu znemožnil 

pokračovat v plánech.234 V Mnichově se v červnu roku 1996 konal na Kubelíkovu počest 

komorní koncert z jeho děl, kterého se Kubelík již nemohl zúčastnit, ale každému hráči 

po koncertě osobně zavolal a poděkoval.235 O dva měsíce později, 11. srpna roku 1996, 

ve švýcarském Kastanienbaumu u Lucernu zemřel. Pietní akt k uctění památky Rafaela 

Kubelíka se konal 18. září ve Dvořákově síni Rudolfina a jeho ostatky byly následně 

uloženy vedle jeho otce na vyšehradském Slavíně.236 237 

Rafael Kubelík obdržel mnoho ocenění včetně Řádu britského impéria krátce 

před smrtí.238 Byl mu mimo jiné udělen čestný doktorát filozofických věd Karlovy 

univerzity za „celoživotní uměleckou činnost a osobitý vklad do pokladnice světové 

hudební kultury“ (1990)239 a propůjčen Řád Tomáše Garrigue Masaryka I. třídy „za 

zásluhy o demokracii a lidská práva“ (1991)240  

 

 

                                                      
228 Archiv ČF: Program mimořádného koncertu 11.10.1991 ve Smetanově síni Obecního domu: Mozart, Wolfgang 
Amadeus: Symfonie D dur „Pražská“, KV 504;  Mozart, Wolfgang Amadeus: Koncert C dur pro klavír a orchestr, KV 503; 
Dvořák, Antonín: Symfonie č. 9 e moll op. 95 „Z Nového světa“. 
229 Čech, Vladimír: Výsostné umění z dobré vůle, Rovnost 17.10.1991. (Výstřižek z novin v archivu ND Brno.) 
230 Chesterman, (pozn. 11), s. 320. 
231 https://cso.org/uploadedFiles/8_about/History_-_Rosenthal_archives/Rafael_Kubelik.pdf  
232 Freed, (pozn. 100), s. 93. 
233 Archiv ČF: Program koncertů v Japonsku: Ósaka 27.10.1991 Ósaka Symphony Hall: Smetana, Bedřich: Má vlast, 
výběr: Vyšehrad, Vltava, Z českých luhů a hájů. Tokyo 2.11.1991 Suntory Hall: stejný program jako v Ósace. 
234 Freed, (pozn. 100), s. 93. 
235 Scharf, (pozn. 10), s. 35. 
236 [vd]: Rafael Kubelík spočinul na Slavíně, MF Dnes, 19.9.1996. (Výstřižek z novin v archiv ND Brno.) 
237 Na pietním aktu předneslo Kocianovo kvarteto druhou větu z Kubelíkova Smyčcového kvartetu č. 2 a Česká 
filharmonie zahrála pod vedením Vladimíra Válka Schubertovu Šestou symfonii a Dvořákovu předehru Můj domov. Viz 
[vd], (pozn. 236). 
238 Tamtéž. 
239 Kubelík obdržel čestný doktorát 1.6.1990. Viz Seznam udělených čestných doktorátů na stránkách Karlovy 
Univerzity http://www.cuni.cz/UK-112.html, staženo 25.8.2013.  
240 Řád byl Kubelíkovi propůjčen 28.10.1991. Viz Archiv kanceláře prezidenta republiky 
http://www.prazskyhradarchiv.cz/archivKPR/index.cfm?event=clanky&path=22, staženo 25.8.2013.  

https://cso.org/uploadedFiles/8_about/History_-_Rosenthal_archives/Rafael_Kubelik.pdf
http://www.cuni.cz/UK-112.html
http://www.prazskyhradarchiv.cz/archivKPR/index.cfm?event=clanky&path=22
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3. KUBELÍKOVO PŮSOBENÍ V BRSO 
 
3.1 Kubelíkův přínos orchestru a srovnání s předchůdcem a následovníky 

Zakladatele BRSO, Eugena Jochuma, který orchestr vedl v letech 1949 až 1960, 

zažila většina zpovídaných pamětníků pouze sporadicky jako hostujícího dirigenta. 

Shodli se ale, že dal orchestru důležité základy: „Vím od kolegů, že Kubelík už na začátku 

velmi intenzivně pracoval na svém repertoáru. Měl koncertního mistra Rudolfa 

Koeckerta,241 což byl slavný primárius Koeckertova kvarteta.242 Zakladatelé tohoto 

souboru se znali již z Německé filharmonie v Praze, kterou vedl Joseph Keilberth.243 Po 

konci války společně uprchli a v prvním německém městě, které nebylo zničené, se usadili a 

založili orchestr, který se stal základem Bamberských symfoniků. (…) Eugen Jochum členy 

tohoto kvarteta angažoval do BRSO. Velmi s orchestrem pracoval a Kubelík na tomto 

základu mohl stavět,“244 vysvětlil houslista Bernd Herber. Jochum se zasloužil o založení 

orchestru a nastudování repertoáru.245 Pořádáním veřejných koncertů pomohl BRSO 

vystoupit z anonymity rozhlasového tělesa a nakonec jej prosadil mezi špičkové 

orchestry.246 Byl ambiciózním dirigentem, spíše cholerické povahy,247 který si potrpěl na 

technickou vytříbenost interpretace.248 Byť se v jednom z rozhovorů pro BR zmínil, že v 

provedení přeci jenom musí zůstat něco improvizovaného, a proto některé věci nezkouší 

do konce, u pamětníků měl obraz pedantského dirigenta:249 „Jochum byl jiný. Záleželo mu 

na malých detailech. (…) Přiváděl lidi k šílenství. Pořád opakoval, opakoval, zkoušel do 

poslední minuty – nejlépe pět minut přesčas,“250 dodal fagotista Wolfgang Piesk. Jochum 

                                                      
241 Koeckert, Rudolf (27.6.1913) byl prvním koncertním mistrem BRSO. Často hrál sólové koncerty pod Kubelíkovým 
vedením. Studoval u Jaroslava Kociana na Pražské konzervatoři (do roku 1938), působil v rozhlasovém orchestru a v 
Sudetoněmecké filharmonii v Praze (1939-45), poté u Bamberských symfoniků (1945-9) a od roku 1949 v BRSO v 
Mnichově. V roce 1939 založil Sudetoněmecké, pozdější Koeckertovo kvarteto, které vedl 43 let.  
Viz Lück, Rudolf – Potter, Tully: Koeckert, Rudolf, v: Sadie, Stanley (ed.), The New Grove Dictionary of Music and 
Musucians, sv. 13, 2. vyd., London, New York, 2001, s. 732. 
242 Koeckertovo kvarteto bylo založeno roku 1939 Rudolfem Koeckertem v Praze jako Sudetoněmecké smyčcové 
kvarteto. V roce 1947 bylo přejmenováno a existovalo do roku 1992. Původní obsazení: Rudolf Koeckert (1. housle), 
Willli Buchner (2. housle), Oskar Riedl (viola), Josef Merz (violoncello). Viz Lück-Potter, (pozn. 242). 
243 Joseph Keilberth byl hudební ředitel Bavorské státní opery od roku 1959 do své smrti v roce 1968.  V letech 1940 
až 1945 působil v Praze jako hudební ředitel Německé filharmonie. Viz Brunner, Gerhard: Keilberth, Joseph, v: Sadie, 
Stanley (ed.), The New Grove Dictionary of Music and Musucians, sv. 13, 2. vyd., London, New York 2001, s. 447. 
244 Herber, (pozn. 178). 
245 Gieron, (pozn. 175). 
246 Ulm, (pozn. 2), s. 71. 
247 Tamtéž, s. 67. 
248 Gieron, (pozn. 175). 
249 Heinzel, Alexander: Das Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks und seine Chefdirigenten Eugen Jochum, 
Rafael Kubelik, Colin Davis, Lorin Maazel und Mariss Jansons, rozhlasový pořad, autor Alexander Heinzel, 18.1.2009, 
archiv BR. 
250 Piesk, (pozn. 199). 



35 
 

také projevoval zájem o nové vědecké poznatky a často se vracel k autorským verzím 

partitur.251 

Co se týče naopak Kubelíkových následovníků, roku 1982 se měl na čtyři 

sezóny252 ujmout vedení BRSO ruský dirigent žijící v nizozemském exilu, Kirill 

Kondrašin. Podle Herbera to byl dirigent s jasnými vizemi, které by býval uměl prosadit. 

Poprvé s orchestrem vystoupil na koncertech 7. a 8. února roku 1980253 a jako záskok 

ještě 18. a 19. prosince 1980.254 Jeden a půl roku před plánovaným nástupem na 

šéfovské místo, 8. března 1981, ale Kondrašin předčasně zemřel na srdeční kolaps.255  

V letech 1983 až 1892 byl šéfdirigentem BRSO Colin Davis. Pamětníci jej 

zhodnotili jako milého člověka, jenž ale nebyl schopen nabídnout tělesu pevné vedení, 

které by bývalo bylo potřebné v době, kdy v orchestru probíhala generační obměna.256 

Podle houslisty Wolfganga Gierona byl orchestr zpočátku ohromen Davisovou manuální 

technikou, s níž mohl bez problému dirigovat komplikovaný repertoár, časem ale hráči 

zpozorovali, že Davisovi chybí jasné představy a názory257 či byl proti zvyklosti 

orchestru příliš demokratický v jejich prosazování.258  

Hlavní Kubelíkův přínos pro orchestr mezi jmenovanými dirigentskými 

osobnostmi zformuloval Gieron takto: „Kubelík si nezakládal na přesnosti, ale měl 

neuvěřitelný elán a byl muzikantský. Vlastně bylo jedno, co dělal, vždycky to s ním byla 

„velká hudba“. (…) Byl u orchestru 18 let šéfdirigentem a 18 let učil orchestr dělat hudbu. 

Tím profiloval orchestr a to bylo to specifické, co přinesl: věděli jsme tehdy, jak se má hrát 

Brahms, jak se má hrát Dvořák, Bartók atd. A když pak přišel dirigent, který to dělal jinak, 

byli jsme schopni rozeznat, jestli to dělá správně. Kubelík lidi naučil, co je to hudba. (…) 

Snažil se orchestr do té míry profilovat, že hráčům, ale i publiku ukazoval, co je v hudbě a 

ve kterém díle důležité.“259 Gieron dodal, že členi BRSO, kteří pod Kubelíkem ještě hráli a 

v orchestru stále působí, vzpomínají na Kubelíkovu epochu jako na největší. Určitý odkaz 

Kubelíka je podle Gierona přítomen ve hře BRSO dodnes, ačkoli v tělese působí údajně 

již pouze asi 20 až 30 hudebníků, kteří Kubelíka zažili: „Přesto ještě dnes určité skladby 

hrajeme přesně tak jako tehdy s Kubelíkem. Je to taková tradice zasutá někde v orchestru. 

                                                      
251 Ulm, (pozn. 2), s. 69. 
252 Tamtéž, s. 159. 
253 Tamtéž, s. 158. 
254 Tamtéž, s. 164. 
255 Yampol′sky, I.M. – Ledin, Victor: Kondrashin, Kirill (Petrovich), v: Sadie, Stanley (ed.), The New Grove Dictionary of 
Music and Musucians, sv. 13, 2. vyd., London, New York, 2001, s. 773-774. 
256 Herber, (pozn. 178). 
257 Gieron, (pozn. 175). 
258 Herber, (pozn. 178). Viz kapitolu 6.1 Psychologie práce s orchestrem. 
259 Gieron, (pozn. 175). 
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Například na nějakém místě, kde Kubelík možná dělal ritardando nebo rubato, jej orchestr 

automaticky hraje, i když není v notách zapsané.“260 

 

3.2 Kompetence Rafaela Kubelíka jako šéfdirigenta  

Podle Wolfganga Pieska se Kubelík jako šéfdirigent staral takřka o vše a možná 

s větším nasazením než se děje dnes.261 Gieron podotkl, že byl velmi dobrým šéfem 

nejen jako dirigent, ale také co se týče správy: „Když něco nebylo v pořádku, jel do 

Bavorského rozhlasu za intendantem. Obvykle je nutné si domluvit termín na schůzku, ale 

Kubelík přijel hned, řekl, jak si to jako šéf představuje, a neexistovala diskuze. Měl všechny 

kompetence. Prostě si je všechny vzal.“262 

Kubelík byl také přítomen na konkurzech, kde se měli vybírat noví členové tělesa. 

Měl jeden hlas jako každý člen orchestru s tím, že pokud se jako šéfdirigent vyjádřil, že 

dotyčného uchazeče chce nebo ne, měl jeho hlas větší váhu.263 Někteří pamětníci se ale 

shodli, že ne vždy byl jeho názor tak nápomocný.264 Herber přitom vzpomněl na příhodu 

z orchestrální přehrávky: „Jednou se konal konkurz na koncertního mistra 2. houslí. (…) 

V užším výběru byli dva, Kubelík přišel, poslechl si prvního, vstal a řekl, že to je »jeho 

člověk«. Namítlo se, že je tam ještě jeden houslista, ale Kubelík řekl, že tenhle je dobrý a 

konkurz skončil. Bylo to v dřívějších letech, když jsem ještě nebyl v orchestru. V tomhle měl 

bohužel trochu nešťastnou ruku.“265 

Podle Pieska se hráči mohli na Kubelíka kdykoli obrátit se svými starostmi: „Jestli 

to Kubelík přijmul, to už je jiná věc. Ale když to bylo zdůvodněné, tak se o to zajímal.“266 

Každopádně byl Kubelík vnímán jako přátelský člověk a většina orchestru jej přijímala i 

s jeho slabostmi.267 

Herber a Piesk také vzpomenuli, že se Kubelík velmi zajímal o politické záležitosti 

nejen své vlasti. Za příklad uvedli jeho hájení zájmů mnichovského rozhlasu v roce 1972, 

kdy byl přijat nový zákon, který omezoval pravomoci veřejnoprávních medií:268 „Kubelík 

nechtěl, aby vládnoucí strana měla v grémiu, které rozhodovalo o rozhlasovém programu, 

většinu. Bylo to důležité pro intendanta, volbu šéfredaktora nebo vedoucí oddělení pro 

                                                      
260 Gieron, (pozn. 175). 
261 Piesk, (pozn. 199). 
262 Gieron, (pozn. 175). 
263 Piesk, (pozn. 199). 
264 Piesk, (pozn. 199). Herber, (pozn. 178). 
265 Herber, (pozn. 178). 
266 Piesk, (pozn. 199). 
267 Tamtéž. 
268 Bálek, Jindřich: Domov a světové umění, Harmonie, 2004, č. 6, s. 11-12. 
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hudbu. Chtěl, aby bylo nezávislé. Pocházel z Prahy, kde se tak chovala komunistická strana. 

Řekl, že to zažil v životě jednou, a nechce víckrát,“269 vysvětlil Herber. Kubelík toho roku 

na protest nechtěl prodloužit v BRSO svou smlouvu.270 Než byl zákon novelizován, 

působil Kubelík v sezóně 1972/73, pro kterou již připravil program, pouze v roli 

hostujícího dirigenta.271 Zároveň honorář z této sezóny použil na založení speciálního 

fondu, který měl sloužit na podporu členů těles Bavorského rozhlasu, pokud by se ocitli 

ve zvláštní nouzi.272 Fond, který existuje dodnes, přispívá hráčům také na nákup 

nástrojů.273 

 

3.3 Rozsah angažmá 

Sezóna BRSO měla za Kubelíkova působení vždy 12 abonentních koncertů, z 

nichž každý se jednou opakoval. Tento počet koncertů se ustálil již za vedení Eugena 

Jochuma od sezóny 1950/51. Vedle abonentního cyklu fungovala od samého založení 

orchestru řada musica viva, která vznikla roku 1945, ale Bavorský státní orchestr ji 

s přibývajícími povinnostmi v opeře předal BRSO.274 Mimoto byly na programu zvláštní 

koncerty a zájezdy. 

Kubelík dirigoval v prvních devíti sezónách svého působení osm až deset 

abonentních koncertů ročně. Výjimku tvořila 5. sezóna 1965/66,275 kdy od srpna roku 

1965 odložil do srpna roku následujícího taktovku:276 „Když člověk stále diriguje, je stále 

na cestách, nemá někdy jednoduše čas nové věci studovat nebo často číst. A tak byl pro mě 

tento rok vlastně nutností. Potřeboval jsem to. Musel jsem se uvolnit. Teprve když se člověk 

uvolní, přijde možná něco nového. Pak může člověk snad doufat, že se v duši hudebníka 

probudí něco nového.“277 V ústraní Kubelík pracoval na své páté opeře Cornelia Faroli – 

půl roku podle svých slov studoval text, a poté dílo během sedmi či osmi měsíců 

zkomponoval.278  

Od 10. sezóny (1970/71) se počet Kubelíkových abonentních koncertů s BRSO 

snížil na šest až sedm koncertů. V poslední své šéfdirigentské sezóně (1978/79) 

                                                      
269 Herber, (pozn. 178). 
270 Ulm, (pozn. 2), s. 109. 
271 Tamtéž, s. 109. 
272 Tamtéž, s. 109. 
273 Tamtéž, s. 109. 
274 Tamtéž, s. 73. 
275 Tamtéž, s. 123. 
276 Kubelík, Rafael: Gespräch mit Rafael Kubelik, rozhovor vede Siegfried Goslich, 12.10.1966, archiv BR. 
277 Tamtéž. 
278 Kubelík, Rafael: Gespräch zwischen Rafael Kubelik und Siegfried Goslich über die Uraufführung der Oper "Cornelia" 
von Rafael Kubelik, rozhovor vede Siegfried Goslich, 11.7.1972, archiv BR. 
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oddirigoval tři abonentní koncerty. Až do 14. sezóny (1974/75) dirigoval během roku 

vždy jeden koncert v rámci řady musica viva, což odpovídá rozsahu působení jeho 

předchůdce Eugena Jochuma v této oblasti. 

První zájezdy do zahraničí s BRSO uspořádal již Eugen Jochum.279  Nejdůležitější 

turné s Kubelíkem se konala v roce 1965 (9. – 25. dubna) do Japonska280 a v roce 1975 

(30. dubna – 5. června) do Japonska (8 koncertů), USA a Kanady (15 koncertů) 

k příležitosti 25leté existence orchestru.281 Mimoto se uskutečnily menší zájezdy po 

Evropě a orchestr pravidelně vystupoval na festivalech, jako byly Wiener Festwochen, 

Würzuburger Mozartfest, Orgelwoche Nürnberg a další. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
279 Scharf, (pozn. 10), s. 28. 
280 Ulm, (pozn. 2), s. 122. 
281 Tamtéž, s. 147. 
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4. KUBELÍKOVA DRAMATURGIE V BRSO A BSO 
 
4.1 Úvod k hodnocení Kubelíkovy dramaturgie 

Jak bylo řečeno v úvodu diplomové práce, cílem následujících kapitol je podat 

přehled o repertoáru, který Kubelík v BRSO uváděl, v kombinaci s Kubelíkovými 

výpověďmi poznat Kubelíkovu dramaturgickou práci a pokusit se poukázat na jeho 

hudební preference a způsob uvažování o hudbě.  

Vzhledem k délce působení Kubelíka v BRSO a rozsáhlému počtu jeho koncertů se 

zaměřuji na abonentní řadu koncertů. Práce by tedy měla být čtena s vědomím toho, že 

představuje pouze dílčí záznam o Kubelíkově repertoáru a dramaturgii, na jejíž podobu 

mělo vliv mnoho dalších faktorů, které budou ještě zmíněny. Abonentní koncerty 

nicméně tvoří ucelenou část Kubelíkova působení v BRSO, kterou sám považoval za 

nejdůležitější: „Máme hodně cest, ale naše hlavní práce je samozřejmě Mnichov – to 

nesmíme zapomínat.“282 V této oblasti by se zároveň měla nejlépe zračit osobitost 

Kubelíkovy dramaturgické činnosti, kterou si mohl z pozice šéfdirigenta dovolit: „Jsem 

vděčný Bavorskému rozhlasu, že tady vždy byla možnost tyto programy a rarity přinést. U 

normálních koncertů, když hostující dirigent cestuje, to není skoro možné. Tu možnost jsem 

samozřejmě mnohdy hledal, ale jen v pozici jako zde [toho] může člověk skutečně tak 

využít, jak by chtěl.“283 Praktickým důvodem zaměření analýzy na abonentní koncerty je 

nakonec i skutečnost, že seznam ostatních koncertů v knize 50 Jahre Symphonieorchester 

des Bayerischen Rundfunks284 není kompletní. Při hodnocení dramaturgie nicméně 

přihlížím ke Kubelíkovým mimořádným koncertům a k jeho vystoupením v rámci 

speciální řady soudobé hudby musica viva. Program se s Kubelíkovými abonentními 

koncerty doplňuje a může podtrhnout Kubelíkovy repertoárové preference. 

Kubelíkovu dramaturgii koncertů z let jeho šéfdirigentského působení pro 

srovnání porovnávám i s programem hostujících dirigentů, který měl Kubelík možnost 

do určité míry ovlivnit, jak ukazuje přinejmenším spolupráce dirigentů na některých 

tematických cyklech.  

  

 

 

                                                      
282 Kubelík, Gespräch mit…, (Goslich), (pozn. 276). 
283 Kubelík, Interview…, (pozn. 1). 
284 Ulm, (pozn. 2). 
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4.2 Tabulky koncertů a repertoáru, jejich vyhodnocení a nástin Kubelíkova 

dramaturgického uvažování  

V příloze jsou k dispozici tři tabulky s výčtem abonentních koncertů a repertoáru, 

který Kubelík a hostující dirigenti provedli. První tabulka zobrazuje chronologické 

uspořádání koncertů, druhá abecedně řazený repertoár jednotlivých sezón a poslední 

abecedně řazený celkový repertoár abonentních koncertů všech sezón (1961/62 až 

1978/79) v období Kubelíkova šéfdirigentského působení.  

V tabulkách jsou uvedeny i koncerty, které Kubelík pro nemoc nedirigoval, 

protože je dramaturgicky koncipoval, pokud se nekonala změna programu. Stejně tak 

jsou v nich zařazeny koncerty, na kterých Kubelík zaskakoval za hostující dirigenty. 

Nakonec tabulky obsahují i koncerty, které měl Kubelík s BRSO jako hostující dirigent – 

mohly by být směrodatné proto, že již nebyl v jejich dramaturgii ovlivněn svými 

šéfdirigentskými povinnostmi a lze předpokládat, že uvedený repertoár byl Kubelíkovi 

skutečně blízký. Vynechány jsou naopak zájezdy a festivalové koncerty, jejichž 

dramaturgie bývá sestavována podle jiných kritérií. 

Pokud bychom chtěli převést takto vytvořené seznamy repertoáru na statistický 

přehled, je třeba si uvědomit určité limity v jeho výpovědní hodnotě, které jsou dány 

metodickými možnostmi v jeho zpracování, a musíme přihlížet k následujícím vlivům. 

Počet uvedení jednotlivých skladatelů, který nás zajímá, je sám o sobě relativní, protože 

nezohledňuje závažnost jednotlivých děl. Například předehra neodpovídá 

celovečernímu dílu, přesto ale má její zařazení na program určitý význam. Statistiku 

počtu uvedení skladatelů výrazně posunují také orchestrální doprovody, jejichž výběr se 

mohl řídit preferencemi a nabízeným repertoárem sólistů. Dále je počet provedených 

děl u skladatelů často přímo úměrný rozsahu a zaměření jejich tvorby a může tak 

vzbuzovat zdánlivý dojem nepoměru (např. ze Smetanovy tvorby se k provedení nabízejí 

v podstatě pouze symfonické básně, zatímco z Beethovenova díla devět symfonií, 

předehry, instrumentální koncerty atd.).  

Další problém představuje rozdělení repertoáru na časová období, aby se dalo 

určit, v jaké míře jsou které epochy zastoupeny. U moderní hudby se její časové 

vymezení v průběhu samotného Kubelíkova života posouvalo a je těžké najít její spodní 

hranici. Mluvil-li Kubelík např. o Mahlerově hudbě, sám se takto opravil: „(…) moderní 

hudba, nebo řekněme perioda přechodu.“285 Repertoár rozděluji dnešní perspektivou na 

                                                      
285 Kubelík, Rafael Kubelik auf dem Konzertpodium…, (pozn. 44). 
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hudbu epochy renesance, baroka a klasicismu, hudbu období romantismu a pozdního 

romantismu a hudbu 20. století.  

Na dramaturgii mohl mít kromě Kubelíkových estetických preferencí vliv 

například také repertoárový standard daného časového období i územní oblasti – tedy 

zvyky, požadavky a potřeby německého či mnichovského publika. Redaktor Siegfried 

Goslich v jednom z rozhovorů s Kubelíkem uvedl, že podle něj Kubelík touží objevovat 

nové věci – uvádí množství rarit, respektive neprávem zapomenutých děl hudební 

historie, a hodně novinek (za příklad uvedl Smetanova Dalibora, který je v kontextu 

zahraničního prostředí neznámý).286 Mezi další činitele, které mohly ovlivnit 

dramaturgii, patří politická situace, možnosti, které nabízí abonentní koncert jako forma, 

nebo zmíněná role šéfdirigenta a očekávání s tím spojená.  

Za svůj šéfdirigentský úkol Kubelík považoval zprostředkovat posluchačům 

rozmanitý repertoár: „Nejen že to je velký orchestr, ale rozhlas jako instituce musí vše 

vynaložit, aby přinesl posluchačům nejširší repertoár.“287 Několikrát připustil, že jinde by 

si některé dramaturgické kroky nemohl jako host dovolit: „Pro mě je tady příjemná 

situace, protože v rozhlase mohu dělat širší repertoár, než bych mohl jinak dělat na 

normálních koncertech. Jako hostující dirigent, když člověk cestuje, tak je vždycky trochu 

bržděný. Hraje vždy víceméně věci, které přinášejí úspěch, a tolik neriskuje, řekněme zcela 

upřímně. Ale když má člověk stálý orchestr, tak samozřejmě dělá experimenty. A to jsem 

vždy dělal už jako mladík v Praze, poté později v Chicagu. Experimenty, které jsem udělal 

v Chicagu například během těch třech let, ty nepřinesly žádnou velkou chválu, protože jsem 

během tří let přinesl 60 nebo 70 nových skladeb, které si špatně získávaly důvěru publika. 

Ale o to více je situace v Mnichově příjemná, protože rozhlas žádá přinést více rarit a i 

zajímavé věci od starých skladatelů, kteří by jinak byli pohřbeni. A také finanční 

předpoklady jsou mnohem lepší.“288  

Otázka, zda repertoár, který Kubelík dirigoval, automaticky korespondoval s jeho 

estetickými preferencemi, zůstává i v případě, odhlédneme-li od vlivu výše zmíněných 

faktorů. Pokud Kubelík nějaký repertoár nedirigoval, neznamená to, že k němu neměl 

vztah. Byl si mnohdy pouze vědom svých vlastních limitů, jak naznačil v rozhovoru s 

Jürgenem Meyerem-Jostenem, který se ho zeptal, jaké partitury se pro něj staly 

                                                      
286 Kubelík, Interview…, (pozn. 1). 
287 Kubelík, Gespräch mit…, (Goslich), (pozn. 276). 
288 Kubelík, Rafael Kubelik auf dem Konzertpodium…, (pozn. 44). 
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důležitými:289 „Něco, co jsem nikdy nedirigoval – Bachovy Matoušovy pašije. Nikdy jsem to 

nechtěl dělat, nemohl jsem to dělat – věděl jsem, že bych to neuměl dělat tak, jak bych si to 

vlastně musel představit. A tato představa také není 100%, protože člověk nikdy neví. To je 

enigma.“290 Podobně interpretoval tuto záležitost Kubelíkův syn Martin: „Byla hudba, 

kterou dirigoval zřídka, ale ne proto, že by ji neměl rád, ale protože si ji tak moc 

považoval.“291  Naopak se nemusel Kubelíkem uváděný repertoár bezpodmínečně 

shodovat s jeho vkusem, jak se zmínil v souvislosti s některou soudobou hudbou: „Co 

jsou galerie pro obrazy, to jsou koncertní sály pro hudbu. A proto se to musí hrát. A proto 

musí dirigent nebo šéfdirigent tyto věci přinášet. Někdy se mu ten kus také nelíbí, řekněme, 

ale nesmí se mu to nelíbit v den koncertu – tam [do toho] musí dát vše a donutit se 

přinejmenším tak dirigovat, že se mu to jakžtakž líbí,“292 uvedl Kubelík ve vzpomínce na 

své působení u Chicagského symfonického orchestru, kde provedl desítky moderních 

děl: „Samozřejmě mnoho věcí zůstalo regionálních (…) ale to není moje věc, to je věc vývoje 

toho díla. Ten kus také žije. Nějaký kus má delší život, nějaký kus má kratší život. A když to 

přejde regionální oblast, má to zase svůj vlastní život a to záleží na tom, jak to ta komunita 

a svět akceptují. To jde také vlastně velmi paralelně s tím určitým umělcem. Ne vždy. Ale 

přeci ano.“293  Kubelík dodal, že když je člověk starší, je s výběrem soudobých děl trochu 

obezřetnější.294  

Jako šéfdirigent Kubelík také považoval podle svých slov za povinnost 

zohledňovat v dramaturgii oblast svého působení (Martin Kubelík připomněl, že např. 

s Královským orchestrem Concertgebouw provedl řadu děl nizozemských skladatelů)295 

a to, o čem se domníval, že její společnost potřebuje poznat:296 „A jestli to je pak dobré 

nebo nedobré, to řekne tak jako tak čas. Jestli se to někomu líbí nebo ne, to také není 

důležité. Důležité je, že se ty věci hrají. Takže naše koncertní sály jsou ty galerie a tak by to 

mělo být dále.“297 Problematiku výběru soudobých skladeb, potažmo celého repertoáru 

popsal Kubelík následovně: „Myslím, že celý komplex, programový komplex vlastně 

zůstane pro dirigenta věčný problém. Pro takového dirigenta, který se napřed zajímá o vše, 

co je dobré – to je bod jedna. Bod dva je – který se zajímá o to, aby hrál to, co má nejradši. A 

                                                      
289 Kubelík, Jürgen Meyer…, (pozn. 221). 
290 Tamtéž. 
291 Ulm, Renate: „Die Wahrung der menschlichen Freiheit war ihm wichtig“, Ein Gespräch mit Martin Kubelik, v: Ulm, 
Renate (ed.): Rafael Kubelíks „Goldenes Zeitalter“, Kassel 2006, s. 44. 
292 Kubelík, Gespräch – Teil 10…, (pozn. 138). 
293 Tamtéž. 
294 Tamtéž. 
295 Ulm-Kubelík, (pozn. 291), s. 44. 
296 Kubelík, Gespräch – Teil 10…, (pozn. 138). 
297 Kubelík, Interview…, (pozn. 1). 
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za třetí jako takřka arbitráž také hraje ty kusy, které možná nejsou dobré, o kterých 

předem ví, že nejsou dobré, ale musí je přinést, ne z nějaké povinnosti, ale z jednoho zcela 

samozřejmého důvodu. Když to člověk srovná s malířstvím – tam je nějaká galerie, v této 

galerii visí dobré, průměrné, špatné obrazy – ale visí. Ale naproti tomu v hudbě nevisí nic, je 

to v šuplíku. (…) Publikum, nebo ne publikum v tom smyslu, ale jednoduše společnost – 

žijeme v jedné společnosti – musíme přinést vše, co bylo v té společnosti napsáno, a musím 

samozřejmě vybrat, co mi je blíže. To je jasné. Ale skrze naši osobnost určitý vkus formovat. 

Ale je to velmi nebezpečné. To bude, jak jsem řekl, vždy problém. Jak může dirigent vědět, 

že má to etické právo. Vůbec nějaká osobnost, jeho osobnost, tak daleko to dostat nebo tak 

silně to tvrdit. (…) Že svůj vkus považuje za správný a tím tu společnost informuje nebo 

formuje. To je samozřejmě otázka – etická otázka. Myslím, že dirigent, přes své subjektivní 

já, že to tak jako tak má, když je umělec – musí to mít – snaží se stejně být objektivní. To 

snažení se po objektivitě je balanc. Jinak se může člověk ztratit ve svém subjektu.“298 

Vzhledem k určitému Kubelíkovu dirigentskému angažmá v Bavorské státní 

opeře a k množství Kubelíkových rozhovorů na téma opery nakonec přiřazuji do 

pojednání o Kubelíkově dramaturgické činnosti i podkapitolu o jeho vztahu k opeře a o 

představě jejího interpretačního a inscenačního pojetí. Důvodem je i skutečnost, že v 

případě některých skladatelů Kubelík přikládal opeře dokonce intenzivnější působení 

než má ryze orchestrální hudba a že se Kubelíkův postoj k vokální hudbě odrážel na jeho 

interpretačním přístupu k hudbě instrumentální.  

 

4.3 Angažovaní umělci  

Po válce začala v Německu vznikat nová rozhlasová tělesa, která byla většinou 

dobře dotována a mohla tak hledat nejlepší hráče a držet si vysokou úroveň:299 „Za 

Jochuma a Kubelíka hostovaly u orchestru slavné osobnosti. Kubelík tomu nebránil. Správa 

musela pozvání odsouhlasit, protože takové hvězdy stály hodně peněz. Ale přesto byly 

zvány a takové osobnosti orchestr samozřejmě formovaly,“300 upřesnil Piesk. Eugen 

Jochum byl roku 1948 Bavorským rozhlasem osloven, aby postavil orchestr podle svých 

představ bez finančního omezení.301 Základ smyčcové sekce tvořili členové významného 

Koeckertova302 a Freundova303 kvarteta a i mezi dechovými nástroji byli dobří sólisté. 

                                                      
298 Kubelík, Rafael Kubelik auf dem Konzertpodium…, (pozn. 44). 
299 Piesk, (pozn. 199). 
300 Tamtéž. 
301 Ulm, (pozn. 2), s. 65-66. 
302 Ulm, (pozn. 2), s. 73. Více viz pozn. 241 a 242. 



44 
 

Vedle vzniklého „Orchester des Bayerischen Rundfunks“, který oficiálně fungoval od 1. 

července roku 1949, se později zformoval „Münchner Rundfunkorchester“ zaměřený na 

zábavnou hudbu a operu.304  

Dramaturgii si Kubelík sestavoval v BRSO sám.305 Jasně vyslovoval, na jakém 

repertoáru by chtěl pracovat on a co by měli dělat ostatní dirigenti:306 „Bylo to 

samozřejmě tak, že jako dirigent si užíval nebývalý respekt. A hráli s ním jen ti 

nejvýznamnější sólisté. (…) Byl velmi tolerantní. Vždy chtěl, aby orchestr dostal nejlepší 

dirigenty, které mohl mít. Jsou dirigenti, kteří si myslí, že všichni ostatní jsou horší. Kubelík 

byl velmi chytrý – věděl, že pozvání dobrých dirigentů k orchestru je důležité pro renomé 

orchestru i pro něj jako šéfdirigenta,“307 dodal Gieron. Kubelík angažoval bez osobního 

zaujetí velké umělecké osobnosti:308 „Například Karajan v Berlíně nechtěl Bernsteina. Ale 

to se u Kubelíka nedělo. Neměl problémy ani s mnichovskými dirigenty, jako byli Wolfgang 

Sawallisch, Rudolf Kempe a jiní. Byl velmi tolerantní, také co se sólistů týče. Hodně 

pozitivní byla práce s Rudolfem Serkinem. Bylo pár sólistů, kteří přijížděli relativně 

často,“309 uvedl Herber. V abonentní řadě se objevovala jména dirigentů, jakými byli Karl 

Böhm, Otto Klemperer, Rudolf Kempe, Eugen Jochum, Fritz Rieger, Paul Kletzki, William 

Steinberg, Ernest Ansermet, Leonard Bernstein, Claudio Abbado, Bernard Haitink, Pierre 

Boulez a další. 

Z československých dirigentů se v BRSO představili Václav Neumann 

(Internationale Orgelwoche Nürnberg 1968/69, abonentní koncert 1986/87, kde zazněl 

mj. Janáčkův Taras Bulba a Dvořákova Symfonie č. 5 F dur), Jaroslav Krombholc 

(slavnostní koncert Unie evropských rozhlasových organizací, na programu mj. Sukovo 

Zrání, 1969/70), Ladislav Kupkovič (musica viva 1971/72,  1974/75), Jiří Stárek (záskok 

na abonentním koncertě, 1972/73), Martin Turnovský (Internationale Orgelwoche 

Nürnberg, 1972/73), Zdeněk Mácal (Würzburger Mozartfest, 1972/73, abonentní 

koncerty v sezóně 1973/74 a 1976/77, musica viva 1979/80), Jiří Bělohlávek (abonentní 

koncert 1988/1989, kde zazněla mj. Sukova Serenáda pro smyčce Es dur a Martinů 

Symfonie č. 6) a Bohumil Kulínský (záskok na abonentním koncertě, zazněla Dvořákova 

Symfonie č. 8 G dur, Janáčkova Glagolská mše 1996/97). 

                                                                                                                                                                      
303 Kromě primária Karla Freunda, který v BRSO nehrál, byli členové Heinrich Ziehe (2. housle), Georg Schmid (viola) 
a Walter Reichhardt (violoncello). Ulm, (pozn. 2), s. 73. 
304 Ulm, (pozn. 2), s. 67. 
305 Kubelík, Martin, osobní rozhovor, Praha, 2.1.2013. 
306 Piesk, (pozn. 199). 
307 Gieron, (pozn. 175). 
308 Herber, (pozn. 178). Piesk, (pozn. 199). 
309 Herber, (pozn. 178). 
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4.4 Kubelíkova dramaturgie ve srovnání s předchůdcem Eugenem Jochumem 

 Dramaturgické preference Kubelíkova předchůdce Eugena Jochuma byly do 

určité míry směrovány jeho náboženským založením – byl praktikujícím katolíkem 

pocházejícím z jihoněmecké oblasti. 310 Soustředil se na duchovní hudbu všech období, 

měl silný vztah k baroku a byl vyhledávaným interpretem hudby Antona Brucknera.311 

Na programu každé Jochumovy sezóny se objevilo minimálně jedno Brucknerovo dílo. 

Mimo to během prvních šesti sezón provedl celou symfonickou tvorbu Brahmse a také 

Beethovena, jehož komplet symfonií ve své poslední sezóně u BRSO spolu s hostujícími 

dirigenty zopakoval. Téměř v každé sezóně bylo možné slyšet, často v Jochumově 

podání, některé z děl mnichovského rodáka Richarda Strausse. Dále se objevovaly na 

programu BRSO symfonie Čajkovského, Dvořáka (Symfonie č. 2 a č. 4 s Bernardem 

Haitinkem 1957/8, Symfonie č. 9 s Karlem Böhmem 1958/9), Mahlera a Schuberta. 

Stálou součástí repertoáru byla tvorba Bacha, Mozarta, Haydna, z nejstarších autorů 

zazněla díla Monteverdiho a Perotina. 

Už od první sezóny 1949/50 byl do činnosti orchestru intenzivně zapojen sbor 

Bavorského rozhlasu, který během ní s BRSO vystoupil pětkrát (úroveň repertoáru byla 

nastavena následovně – Stravinskij: Mše a Žalmová symfonie, Orff: Carmina burana, 

Beethoven: Symfonie č. 9, Bach: Matoušovy pašije, Perotinus: organum quadruplum 

Sederunt principes, Bruckner: Te deum). V dalších sezónách zaznělo pod taktovkou 

Jochuma vždy minimálně jedno celovečerní dílo se sborem jako je Verdiho Requiem, 

Bachovy Matoušovy a Janovy pašije, Haydnovo Stvoření, Brahmsovo Německé requiem, 

Orffova triologie kantát Trionfi, Beethovenova Missa solemnis, Mozartovo Requiem, 

Bachova Mše h moll, Mozartova Velká mše c moll, Bachovo Vánoční oratorium (kantáty 1-

3 a 4-6), Haydnova Cecilská mše, Händelovo oratorium Israel v Egyptě, Janáčkova 

Glagolská mše atd. 

Publikum mělo možnost vyslechnout si Jochumovo koncertní uvedení 

Musorgského Borise Godunova (1956/57) v originálním znění312 a Mozartovy opery La 

clemenza di Tito (1959/60). 

 Ačkoli těžištěm Jochumova repertoáru byla tvorba 18. a 19. století, nevyhýbal se 

ani soudobé hudbě. V koncertní řadě musica viva působil zvláště v prvních sezónách. 

Provedl zde díla Karla Amadea Hartmanna, Carla Orffa, Paula Hindemitha, Alberta 

                                                      
310 Ulm, (pozn. 2), s. 69. 
311 Tamtéž, s. 69. 
312 Tamtéž, s. 94. 
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Roussela, Arthura Honeggera, Bély Bartóka, Franka Martina, Wernera Egka, Gottfrieda 

von Einem, Winfrieda Zilliga, Bohuslava Martinů, Igora Stravinského, Michaela Tippetta, 

Marcela Poota, Leoše Janáčka aj. V druhé polovině svého působení v BRSO dirigoval 

v rámci řady musica viva spíše sporadicky, ale soudobou hudbu stále zařazoval na 

abonentní koncerty.313 

Porovnáme-li výčet s Kubelíkovou dramaturgií, zjistíme, že do určité míry 

pokračovala v Jochumových intencích. V každé sezóně zaznělo pod Kubelíkovým 

vedením minimálně jedno velké sborové dílo, ve kterém spoluúčinkoval rozhlasový 

sbor. Shodně s Jochumem často zařazoval Schubertovy, Brahmsovy, Brucknerovy a 

Beethovenovy symfonie, na které stejně jako Jochum poukázal i jejich kompletním 

provedením naplánovaným do jedné sezóny. 

Po určitou dobu Kubelík sestavoval v rámci koncertních řad tematické cykly. 

Jedním ze zajímavých dramaturgických počinů bylo kompletní provedení symfonií 

Schuberta, Hartmanna a Brucknera v podání různých dirigentů v rámci dvou 

abonentních řad 1976/77 a 1977/78. Instrumentální koncerty byly v těchto sezónách na 

programu poloviny abonentních koncertů, ostatní večery byly čistě orchestrální nebo se 

sbory. Běžně se tak střetávaly na programu dvě až tři symfonie výše jmenovaných 

autorů, což kladlo poměrně vysoké nároky na orchestr i publikum: „Jednou se konal 

koncert, který ale Kubelík nedirigoval, kde se hrála 2. symfonie Schuberta, 4. symfonie 

Hartmanna a 2. symfonie Brucknera. Koncert trval skoro do jedenácti hodin a celý orchestr 

byl pozadu za dirigentovým gestem. Bylo to naprosto vysilující. Ale to byl Kubelík. Třeba 

Hartmannovy symfonie mu vždy ležely na srdci,“314 komentoval Herber koncert s 

dirigentem Erichem Bergelem v sezóně 1977/78.315 

 Tomuto Kubelíkovu dramaturgickému řešení předcházelo množství podobných 

příkladů. Jak bylo výše zmíněno, na 6. sezónu (1966/67) svého působení si Kubelík 

naplánoval za úkol provést v chronologickém uspořádání všechny Beethovenovy 

symfonie (pouze na koncertě se Symfonií č. 7 a č. 8 nahradil indisponovaného Kubelíka 

Joseph Keilberth).  

V následující abonentní sezóně 1967/68 představili Kubelík s italským 

dirigentem Mariem Rossim během pěti koncertů duchovní tvorbu různých stylových 

epoch. Ve snaze o chronologické uspořádání zazněli autoři: Charpantier (Te Deum), 

                                                      
313 Tamtéž, s. 70. 
314 Herber, (pozn. 178). 
315 Ulm, (pozn. 2), s. 153. 
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Palestrina (Missa Papae Marcelli pro šestihlasý sbor a capella), Beethoven (Mše C dur pro 

sóla sbor a orchestr, op. 86), Haydn (Te Deum), Wolfgang Fortner (Stvoření), Mozart 

(Mše c moll pro sóla, sbor, orchestr a varhany, KV 427), Johann Nepomuk David 

(Německá mše pro sbor a capella), Bruckner (Te Deum), Schubert (Mše Es dur) a nakonec 

slovanští autoři Stravinskij (Mše), Szymanowski (Stabat mater), Martinů (Polní mše pro 

baryton, mužský sbor a orchestr, kterou Kubelík 28.2.1946 premiéroval s ČF) a Dvořák 

(Te Deum). Mario Rossi výčet doplnil o provedení duchovních děl Rossiniho (Stabat 

mater) a Verdiho (Quattro pezzi sacri). 

Během 8. sezóny (1968/69) se Kubelík zaměřil na Hindemithovy instrumentální 

koncerty (Koncert pro trubku a fagot se smyčcovým orchestrem, koncert podle starých 

lidových písní pro violu a orchestr Der Schwanendreher neboli Labutníček, Komorní 

hudba č. 3 pro obligátní violoncello a 10 sólových nástrojů a téma s variacemi pro 

smyčcový orchestr a klavír Čtyři temperamenty) a zároveň uvedl čtyři Bachovy 

orchestrální svity. V další sezóně (1969/70) zaznělo několik Mozartových 

instrumentálních koncertů. 

V 11. sezóně (1971/72) byl každý Kubelíkův koncert věnován jednomu 

skladateli: Dvořákovi (předehra V přírodě, předehra Othello, Karneval, Symfonie č. 8 G 

dur), Bachovi (Koncert pro dvoje housle a orchestr d moll, Kantáta č. 209 „Non sa, che sia 

dolore“, Klavírní koncert f moll, Kantáta č. 202 „Weichet nur, betrübte Schatten“) 

a Hartmannovi (Symfonie concertante, Koncert pro klavír, dechy a bicí, 6. symfonie). Řada 

pokračovala večery s rozsáhlými díly dalších autorů: zazněl Jephta od Händela, Pelléas a 

Mélisande od Debussyho, Haydnovy Roční doby a Verdiho Requiem. Ostatním dirigentům 

byla svěřena tvorba skladatelů Antona Brucknera, Karola Szymanowského, Richarda 

Strausse, Wolfganga Amadea Mozarta a Gustava Mahlera.  

 Ještě v sezóně 1982/83, kdy Kubelík již nebyl šéfdirigentem, uvedl s BRSO k 150. 

výročí narození Brahmse během dvou koncertů komplet jeho symfonií. 

 Velmi častým prvkem dramaturgie sezóny byla různá výročí. Kubelík dirigoval 

(1963/64) koncert k 100. výročí narození Richarda Strausse. V rámci řady musica viva v 

8. sezóně (1968/69) uspořádal koncert z Hartmannových děl k 5. výročí jeho úmrtí. 

Ke 200. výročí narození Beethovena vystoupil na speciálním koncertě s jeho 9. symfonií 

(10. sezóna, 1970/71) a k 150. výročí úmrtí (16. sezóna, 1976/77) na abonentním 

koncertě s Missou solemnis. Po úmrtí Stravinského Kubelík změnil program nejbližšího 

koncertu (1970/71) a kromě Stravinského Svěcení jara a Prokofjevova 2. houslového 
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koncertu tak večer zazněla i Stravinského Symfonie o třech větách. K 80. výročí narození 

Daria Milhauda Kubelík provedl v sezóně 1972/73 Complainte en trois actes Le pauvre 

matelot. V sezóně 1973/74 dirigoval koncert na památku zemřelého Bruna Maderny. K 

80. výročí narození Carla Orffa koncertně uvedl jeho Promethea v řeckém originálu 

(1975/76). V následující sezóně (1976/77) uspořádal koncert z děl Wernera Egka 

u příležitosti jeho 75. narozenin a v další (1977/78) koncert z děl Wolfganga Fortnera 

k jeho 70. narozeninám. 

 Uctěno bylo také 500. výročí narození malíře Albrechta Dürera koncertem v 

Norimberku se skladbami Beethovena a Brahmse (10. sezóna, 1970/71) nebo 1000. 

výročí smrti sv. Ulricha z Augsburku Bachovou Mší h moll (12. sezóna, 1972/73). V 11. 

sezóně (1971/72) se Kubelík dirigentsky podílel na slavnostním koncertě pořádaném 

u příležitosti Olympijských her v Mnichově. 

 

4.5 Repertoár epochy renesance, baroka a klasicismu  

Podle Gierona se Kubelík velmi rád věnoval mnoha stylovým epochám. 

Z frekvence uvádění autorů starší hudby vyplývá, že Kubelík mohl mít pozitivní vztah 

zvláště k Bachovi, Händelovi a Mozartovi. Zeptal-li se Kubelíka Jürgen Meyer-Josten 

v roce 1989, které partitury se pro něj staly důležitými, vybral Kubelík (jak již bylo 

uvedeno v kapitole 4.2) z celého repertoárového spektra bez váhání Bacha: „Něco, co 

jsem nikdy nedirigoval – Bachovy Matoušovy pašije. Nikdy jsem to nechtěl dělat, nemohl 

jsem to dělat – věděl jsem, že bych to neuměl dělat tak, jak bych si to vlastně musel 

představit. A tato představa také není 100%, protože člověk nikdy neví. To je enigma.“316 

V závěsu jmenoval Mozarta, Beethovena a Schuberta. Kubelíkova výpověď potvrzuje, jak 

zavádějící může být hodnocení jeho preferencí pouze na základě přehledu jím 

provozovaných skladeb. Byl si vědom svých limitů, a pokud shledal, že by nebyl ve 

výsledku schopen plně dostát svým představám, tak hudbu nedirigoval. 

Piesk připomenul, že starší hudba se v té době neprovozovala tak často jako dnes, 

kdy se navíc hraje pokud možno historicky poučeným způsobem. Z porovnání 

Kubelíkova programu s produkcí hostujících dirigentů je zřejmé, že se skutečně snažil, 

aby i starší hudba zůstala na repertoáru přítomna. 

Zřejmě nejstarším dílem, které s BRSO uvedl, byla Missa Papae Marcelli pro 

šestihlasý sbor a capella od Giovanniho Pierluigiho da Palestriny (28., 29. září 1967). 

                                                      
316 Kubelík, Jürgen Meyer…, (pozn. 221). 
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 Podle pamětníků měl pozitivní vztah k barokní hudbě – například ke Georgu 

Friedrichu Händelovi317 nebo Johannu Sebastianu Bachovi.318 V rámci 8. sezóny 

(1968/69) Kubelík provedl během čtyř svých abonentních koncertů čtyři Bachovy 

orchestrální svity a za své působení dirigoval na abonentních koncertech BRSO několik 

jeho instrumentálních koncertů, dvě kantáty (č. 202 a 209), Braniborský koncert č. 4 a 

Velkou mši h moll. Nikdo z hostujících dirigentů přitom v abonentních řadách v době 

Kubelíkova šéfdirigentského působení v letech 1961-79 Johanna Sebastiana Bacha 

neuvedl. 

Wolfgang Gieron s Berndem Herberem také vzpomněli na několikeré uvedení 

Händelova Concerta grossa (Kubelík Händelova concerta grossa hrával v mládí se 

strýcem čtyřručně319), které se podle Gierona konalo v obrovském obsazení o 16 prvních 

houslích: „S velkým obsazením smyčců, opulentně, s vibratem. Muzicírovalo se přitom s 

celým srdcem. Dnes se hraje bez vibrata, s nádechy… Ostatně od něj existuje výborná 

nahrávka Händelovy opery Xerxes, pokud má člověk rád, jakým způsobem takovou hudbu 

dělal,“320 dodal Herber. Z Händelovy tvorby Kubelík provedl v abonentní řadě oratoria 

Juda Makabejský (24., 25. říjen 1963) a Jephta (7., 8. října 1971), dále Concerto grosso g 

moll (22., 23. února 1962) a Koncert pro varhany a orchestr d moll (k předání nových 

varhan v Herkulessaal, 17., 18. ledna 1963). Ze skladeb barokní epochy uvedl ještě 

Charpentierovo Te Deum (28., 29. září 1967), Příběh narození Ježíše Krista Heinricha 

Schützeho (11., 12. prosince 1975) a dva Vivaldiho koncerty. 

Hostující dirigenti zařazovali barokní skladatele na program jen sporadicky. 

Nejvýraznějším počinem bylo provedení Händelova oratoria Mesiáš dirigentem Karlem 

Richterem, jinak se na koncertech objevilo po jednom menším díle Dietricha 

Buxtehudeho, Henryho Purcella a Gottfrieda Heinricha Stölzela. 

Nejprovozovanějším autorem období klasicismu mezi hostujícími dirigenty byl 

Wolfgang Amadeus Mozart, ale opakovaně jej uváděl pouze Karl Böhm. Osmkrát se 

objevily na programu jeho symfonie (G dur KV 318, D dur KV 385, C dur KV 425, g moll KV 

550, C dur KV 551, Es dur KV 543), provedeny byly čtyři Mozartovy instrumentální 

koncerty, jeho Koncertantní symfonie (KV 297b) a Serenáda č. 9 D dur (KV 320). 

Srovnatelného počtu uvedení se dočkal Joseph Haydn, k čemuž ovšem výrazně přispěla 

dramaturgická iniciativa zaměřit sezónu 1970/71 na jeho symfonie. Ze dvanácti 

                                                      
317 Gieron, (pozn. 175). 
318 Gieron, (pozn. 175), Piesk, (pozn. 199). 
319 Chesterman, (pozn. 11), s. 328. 
320 Herber, (pozn. 178). 
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abonentních koncertů bylo šest koncertů vedeno hostujícími dirigenty, z nichž pět 

provedlo vždy jednu z Haydnových symfonií. Kubelík měl v plánu provést Symfonii č. 101 

D dur (Hodiny) a Symfonii č. 97 C dur, ale druhou nakonec neuvedl kvůli změně 

programu v reakci na Stravinského úmrtí. Mimo zmíněnou sezónu zazněla v době 

šéfdirigentského působení Kubelíka některá z Haydnových symfonií v podání hostujících 

dirigentů celkem na sedmi koncertech. Wolfgang Sawallisch navíc uvedl Haydnovo 

oratorium Stvoření (13., 14. února 1975) a zazněl také Haydnův Koncert pro violoncello a 

orchestr D dur. Kubelík na svůj program zařadil kromě jmenovaných symfonií dvakrát 

Haydnovo Te Deum (23., 24. listopadu 1967), mši Za času války (17., 18. ledna 1963 

k slavnostnímu předání nových varhan v Herkulessaal) a dvakrát oratorium Roční doby 

(14., 15. června 1962 a 9., 10. března 1972). Z tvorby jiných klasicistních autorů provedl 

Karl Böhm Symfonii g moll Johanna Christiana Bacha (9. a 10. ledna 1964). 

Na Kubelíkově programu se ze všech skladatelů objevoval vedle Beethovena 

nejčastěji Mozart. Do určité míry k tomu byl skladatel předurčen rozsahem své tvorby 

(více než polovinu provedeného počtu skladeb tvořily doprovody), nicméně Kubelík 

choval k Mozartovi velké sympatie, které ostatně získával již od mládí prostřednictvím 

svého otce: „Mozart byl jeho bůh. To je také můj bůh a pravděpodobně všech lidí světa, 

myslím. O tom nemůže člověk diskutovat [smích]. Všichni ostatní, ti velcí, Bach a 

Beethoven, jsou potom hned za ním. Ale Mozart je Mozart. Je pro nás jako slunce. Pro nás 

všechny.“321 322 Z Mozartova díla Kubelík uvedl Requiem, Mši c moll (KV 427), šest 

symfonií, předehry k operám Idomeneo a Don Giovanni, Koncertantní sinfonii pro housle, 

violu a orchestr Es dur (KV 364), Divertimento D dur (KV 251), řadu instrumentálních 

koncertů a árií. Z děl daších autorů této epochy Kubelík provedl ještě jeden z houslových 

koncertů Giovanniho Battisty Viottiho. 

Wolfgang Gieron upozornil, že Kubelík přistupoval k hudbě jakékoli epochy velmi 

profesionálně: „Když pro něj bylo něco důležité, nasadil veškerou svou sílu, aby se to 

udělalo co nejlépe.“323 Připustil ale, že Kubelíkova interpretace staré hudby byla 

problematická, protože s ním vyznívala příliš mohutně a emocionálně. Pozitivněji 

hodnotil jeho pojetí klasicistních skladeb, některých Mozartových symfonií a klavírních 

koncertů. Podobně se vyjádřil Wolfgang Piesk: „Když dirigoval Mozarta, byl to Kubelík. Z 

dnešního pohledu to neznělo jako Mozart, byl to typický Kubelík. Vždycky to dělal všechno 

                                                      
321 Kubelík, Gespräch – Teil 1…, (pozn. 18). 
322 Srov. Dostál uvádí, že Jan Kubelík v interview 9. ledna 1931 řekl, že chce ještě 15 let hrát a zbytek života pak 
poslouchat svého milého Mozarta. Dostál, (pozn. 3), s. 61. 
323 Gieron, (pozn. 175). 
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velmi „powerful“, řekl bych. Měl mohutnou postavu. Pódium ve Würzburku bylo úplně malé 

(…) violy nebo smyčce byly přímo před ním a člověk měl dojem, že mává hráči přímo před 

obličejem. A tak to také znělo. Všechno velmi masivně, ačkoli jsme tam měli asi osm prvních 

houslí, tedy relativně malé obsazení. (…) Ale byl vždy duší přitom. Sloužil hudbě. (…) Byl to 

prostě Kubelík, dalo by se říci Čech – dobré jídlo, tučné jídlo… Možná už to tak dnes není, 

ale dříve ano: pivo, šnaps… A tak taky občas dirigoval.“324 

 

4.6 Repertoár epochy romantismu a pozdního romantismu 

Z repertoáru, v jehož interpretaci Kubelík skutečně vynikal, jmenovali pamětníci 

skladatele romantismu a klasické moderny – především pak Johannesa Brahmse, Antona 

Brucknera, Gustava Mahlera, Bélu Bartóka a české skladatele. 

 Tvorba romantické epochy tvořila ustálený základ repertoáru BRSO a zaujímala 

více než polovinu programu Kubelíkových abonentních koncertů. Přesto i v této oblasti 

lze v Kubelíkově programu ve srovnání s repertoárem hostujících dirigentů pozorovat 

určité dramaturgické odchylky. 

Převahu v dramaturgii všech dirigentů mělo dílo Ludwiga van Beethovena, jenž 

byl v BRSO společně s druhým Mozartem nejčastěji uváděným skladatelem vůbec. Tato 

skutečnost je do určité míry ovlivněna rozsahem tvorby obou autorů, z níž byla 

v programu využita podobnou měrou její symfonická i koncertantní část, doplněná o 

předehry, mše atd. Za svého šéfdirigentského působení měl Kubelík navíc v záměru sám 

chronologicky provést v rámci abonentní řady 1966/67 komplet Beethovenových 

symfonií (stejně jako v sezóně 1942/43 s Českou filharmonií v Obecním domě v Praze, 

kde je provedl také sám a chronologicky325). Pouze Symfonii č. 7 a č. 8, které měly zaznít 

na koncertě 5. května 1967, nakonec oddirigoval za nemocného Kubelíka Joseph 

Keilberth. Jak bylo zmíněno v kapitole 4.4, v BRSO podobný cyklus uspořádal již Eugen 

Jochum, který si ale Beethovenovy symfonie v sezóně 1959/60 rozdělil s hostujícími 

dirigenty (včetně Kubelíka) a neplánoval je v chronologickém pořadí. Nabízí se také 

případná souvislost provedení cyklu se 140. výročím Beethovenova úmrtí. V sezóně 

1977/78 Kubelík mimo to doprovázel Rudolfa Serkina ve všech pěti Beethovenových 

klavírních koncertech, které zazněly během pouhých dvou abonentních a jednoho 

speciálního koncertu. Z Beethovenových symfonií Kubelík uváděl opakovaně ty stěžejní 

(nejčastěji, tedy třikrát Symfonii č. 9, dále č. 3, 5, 6 a č. 7, kterou měl uvést na dvou 

                                                      
324 Piesk, (pozn. 199). 
325 Archiv ČF. 
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abonentních koncertech, ale v obou případech onemocněl) a z dalších děl dvakrát Missu 

solemnis a jednou Mši C dur. Tato velkolepá díla se zároveň neobjevila na žádném 

abonentním programu hostujících dirigentů, což dělá dojem, že se jednalo o určitou 

výsadu šéfdirigenta. Na příkladu Missy solemnis a také Fidelia se Kubelík v rozhovoru pro 

BR vyjádřil, že vnitřní program orchestrální tvorby doplněné o vokální složku vnímá 

často intenzivněji:326 327 „A vlastně u těch velkých komponistů je to vokální ještě blíže než 

to symfonické. V každém případě u Mozarta. A také u Beethovena – tam jsem vzal ty tři 

velké vokální věci. U Verdiho – tak jako tak nic jiného nenapsal (…)“328 Hostujícími 

dirigenty bylo z Beethovenovy tvorby uvedeno kromě symfonií, instrumentálních 

koncertů a předeher pouze oratorium Kristus na hoře Olivetské dirigentem Fritzem 

Riegerem. 

Kubelík často zařazoval na koncerty podobně jako Eugen Jochum Schubertovy a 

Brucknerovy symfonie, které se ve zvýšené míře dostaly i na program hostujících 

dirigentů, když Kubelík naplánoval v rámci dvou abonentních sezón 

(1976/77 a 1977/78) provést komplet symfonií Schuberta, Brucknera a Hartmanna, jak 

bylo již zmíněno v kapitole 4.4. Pro méně hrané dílo Schuberta to znamenalo 

zdvojnásobení počtu uvedení skladatele a Hartmann nebyl hostujícími dirigenty mimo 

tyto sezóny na abonentních koncertech za Kubelíka vůbec hrán. Z Brucknerových děl 

Kubelík dirigoval během svého šéfdirigentského působení v rámci abonentních koncertů 

Te deum a Symfonii č. 3, č. 4, č. 6 a č. 8, z nichž uvedl každou dvakrát: „Bruckner je zase 

něco jiného. Bruckner přinesl vše symfonicky. V osmé nebo deváté. To je non plus ultra. Co 

[se týče] lidské problematiky. Tam je vše. Ale to je vzácné,“329 uvedl Kubelík, když 

pokračoval v rozpravě o svém postoji k vokální hudbě. 

 Zřejmě nejspontánněji se na programu ostatních dirigentů objevovaly kromě 

Beethovenových děl symfonie Johannesa Brahmse (nejčastěji, tedy čtyřikrát, Brahmsova 

Symfonie č. 3), který byl po Beethovenovi druhým nejuváděnějším skladatelem 19. 

století na abonentních koncertech BRSO. Kubelík rovněž sám provedl všechny 

Brahmsovy a také Schumannovy symfonie, které musel od mládí velmi dobře znát díky 

čtyřruční hře se strýcem Františkem, jenž Schumanna obdivoval.330 

                                                      
326 Kubelík, Rafael: Gespräch mit Rafael Kubelik - Teil 12, rozhovor vede Jürgen Meyer-Josten, 2.6.1977, archiv BR. 
327 Více viz kapitolu 4.8.1 Dramaturgie opery a režie. 
328 Kubelík, Rafael: Gespräch mit Rafael Kubelik - Teil 13, rozhovor vede Jürgen Meyer-Josten, 2.6.1977, archiv BR. 
329 Tamtéž. 
330 Více viz kapitolu 2.1 Dětství a studium. 
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Za jednu z nejvýznamnějších Kubelíkových iniciativ v dramaturgické oblasti bylo 

pokládáno jeho prosazování Mahlerovy tvorby. Během svého šéfdirigentského působení 

Kubelík sám oddirigoval v rámci abonentních koncertů a jednoho speciálního večera 

všechny Mahlerovy symfonie (každou z nich jednou s výjimkou Symfonie č. 7, kterou 

provedl navíc za onemocnělého Deana Dixona). Hostující dirigenti uvedli Mahlerovu 

Symfonii č. 3, č. 9 a dvakrát č. 2, což je vzhledem k jejich náročnosti přiměřený počet, 

nicméně Kubelík jej jasně převyšuje. V době, kdy Mahler ještě nebyl zcela obvyklou 

součástí repertoáru, byl Kubelík prvním dirigentem, který začal v roce 1967 pracovat na 

natočení kompletu Mahlerových symfonií s jediným orchestrem – s BRSO.331 Celek před 

ním realizoval na začátku 60. let Leonard Bernstein s Newyorskou filharmonií a 

Londýnským symfonickým orchestrem. 

Kubelík oproti hostujícím dirigentům uvedl více skladeb od Richarda Wagnera, 

jednalo se o předehry a Siegfriedovu idylu. Jak Kubelík, tak hostující dirigenti několikrát 

zařadili do svého programu Maxe Regera. Relativně méně byl ze základního repertoáru 

oběma stranami provozován Felix Mendelssohn-Bartholdy. Kubelík provedl jeho 

Symfonii č. 5 d moll (Reformační) a Hudbu ke Snu noci svatojánské. Koncert s plánovanou 

Symfonií č. 4 A dur (Italskou) za něj pro nemoc převzal Jan Koetsier. Hostující dirigenti 

pak uvedli opět Symfonii č. 4 A dur, oratorium Eliáš a Koncert pro housle a orchestr e moll. 

Na programu hostujících dirigentů se nakonec neobjevovala tvorba 

francouzských romantiků s výjimkou některých děl Hectora Berlioze, jehož nejznámější 

Fantastickou symfonii však prováděl na abonentních koncertech výhradně Rafael 

Kubelík (celkem třikrát). Mimo to Kubelík uvedl Saint-Saënsovu Symfonie č. 3 c moll 

(Varhanní) a od Césara Francka oratorium Blahoslavenství a dvakrát Symfonii d moll. 

Pamětníci vnímali jako důležitou součást Kubelíkova repertoáru českou tvorbu, 

kterou si podle Gierona pořadatelé v podání Kubelíka i častěji žádali. Z hraných autorů 

shodně jmenovali známou čtveřici autorů Antonína Dvořáka, Bedřicha Smetanu, Leoše 

Janáčka a Bohuslava Martinů. Z Dvořákovy tvorby Kubelík několikrát zařadil poslední tři 

symfonie (nejčastěji, tedy třikrát, Symfonii č. 9 e moll „Novosvětskou“), mimo to uvedl 

v rámci jednoho koncertu předehry Karneval, Othello a V přírodě (spolu se Symfonií č. 8 G 

dur – 4. a 5. listopadu 1971). Dále provedl symfonickou báseň Holoubek a Stabat mater, 

Te deum a Violoncellový koncert. Lze říci, že přispěl k udržení Dvořáka na repertoáru 

orchestru či bylo provádění děl vnímáno jako Kubelíkova záležitost, protože ze 

                                                      
331 Freed, (pozn. 100), s. 91. 
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skladatelovy tvorby zazněla od hostujících dirigentů na abonentních koncertech během 

celého Kubelíkova šéfdirigentského období pouze dvě díla: Symfonie č. 6 D dur v podání 

českého dirigenta Jiřího Stárka, který zaskočil za onemocnělého Istvana Kertesze (15., 

16. března 1973) a Symfonie č. 8 G dur v podání Fritze Riegera (28., 29. listopadu 1974). 

Cyklus symfonických básní Má vlast jinak neuváděného Bedřicha Smetany provedl 

Kubelík jako šéfdirigent v rámci dvou abonentních (25., 26. března 1965, 23., 24. květen 

1974) a jednoho speciálního koncertu (9. června 1975). 

Z ruské tvorby Kubelík na svůj program zařadil Čajkovského Symfonii č. 4 a 6 a 

fantazii-předehru Romeo a Julie, Musorgského Obrázky z výstavy a Skrjabinovu Symfonie 

č. 3 c moll. Dále pouze doprovody: Čajkovského Houslový koncert D dur, Rachmaninovu 

Rapsodii na Paganiniho téma pro klavír a orchestr a Glazunovův Koncert pro housle a 

orchestr a moll, který ale za onemocnělého Kubelíka oddirigoval Jan Koetsier (5., 6. 

listopadu 1964). Vzhledem k rozsahu ruské tvorby a skutečnosti, že ze sovětské tvorby 

20. století Kubelík uvedl pouze Prokofjevův Houslový koncert č. 2 g moll, to lze považovat 

za relativně úzký výběr. Čajkovskij byl spolu s Richardem Straussem jediným 

skladatelem romantismu, kde počet uvedení ze strany hostujících dirigentů byl proti 

Kubelíkovi zřetelně vyšší. Na programu hostujících dirigentů zazněla Čajkovského 

Symfonie č. 3, č. 4, č. 6 a dvakrát č. 5, symfonie ve čtyřech obrazech Manfréd, Koncert pro 

housle a orchestr D dur a Rokokové variace, Rachmaninův Koncert pro klavír a orchestr č. 

3, scéna z opery Soročinskij jarmark a dvakrát Musorgského Obrázky z výstavy – z toho 

jednou v podání Zdeňka Mácala, který s BRSO provedl i Šeherezádu Rimského-

Korsakova. 

Když Herber uvedl, že by podle něj Kubelík nikdy nedirigoval dílo, ke kterému by 

neměl vztah, zmínil například některé tituly Richarda Strausse: „Nenechal si nic namluvit 

– kdyby Kubelíkovi někdo nabízel dílo, které by nerad interpretoval, tak by to nedělal. Jsou 

díla jako Růžový kavalír nebo Arabella, která si s Kubelíkem vůbec nedovedu představit. 

Ale udělal nahrávku Pfitznerovy opery Palestrina a ta je báječná.“332 Skladby 

mnichovského rodáka Richarda Strausse Kubelík dirigoval během svého působení pouze 

na třech abonentních koncertech, z nichž jeden se konal u příležitosti 100. výročí 

narození skladatele. Zahrnoval Epilog k opeře Dafné pro devítihlasý smíšený sbor a 

capella, Hobojový koncert a Život hrdinův. Na zbylých koncertech Kubelík dirigoval opět 

Straussovu symfonickou báseň Život hrdinův a Dona Juana. 

                                                      
332 Herber, (pozn. 178). 
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4.7 Repertoár 20. století  

Všichni pamětníci vzpomenuli, že se Kubelík zabýval komponováním a odtud 

mohl také pramenit jeho pozitivní vztah k soudobé hudbě.333 Kubelík se pokoušel 

skládat od útlého mládí, poté se kolem deseti nebo jedenácti let začal věnovat na žádost 

otce pouze teoretické přípravě – k praktickému komponování se vrátil až na 

konzervatoři:334 „Skutečně jsem nekomponoval, jenom jsem se učil. Ale žádné moderní 

partitury. Nezajímal jsem se. Zajímal jsem se o ty moje klasiky. Stále jsem se zajímal o 

Mozarta, Schuberta, Beethovena… To pro mě byla Bible. A to bylo také správné.“335 Kolem 

15 či 16 let začal Kubelík poznávat novější díla (jmenoval např. Debussyho Moře), ale 

stranil se nejnovější moderny, jakou představovali Igor Stravinskij nebo Sergej 

Prokofjev, aby měl prostor hledat si svůj vlastní jazyk:336 „Byl to instinkt, strach. 

Absolutní strach. A potom samozřejmě, když jsem se stal dirigentem, ve 25, 24, 23 letech, 

musel jsem tyto partitury studovat. Tehdy jsem se začal učit, co je Stravinskij, co je 

Prokofjev, co je Martinů, co je Honegger, tyto lidi. Milhaud a Hindemith hlavně. Tedy celá 

atmosféra 30. let. To jsem potom nějak vstřebal.“337 Moderní hudbou se tedy Kubelík začal 

překvapivě zabývat až při své první šéfdirigentské funkci:338 „Jako mladík jsem nechtěl 

moderní hudbu vůbec dirigovat, když mi bylo kolem 20 let. Nebo ty partitury poznávat od 

těchto velkých mistrů. Nechtěl jsem to. Měl jsem samozřejmě Bacha a Mozarta. Ti jsou dost 

velcí. Dost daleko. A jsou příliš velcí. Tam není možný vliv. Ale vliv je možný získat u 

současníků.“339  

V BRSO Kubelík své skladby podle Gierona nijak neprosazoval – ani podle 

Kubelíkových slov to nebyla jeho touha: „(…) protože nemám to svědomí. Musím hrát 

přeci ostatní. A to je moje povinnost jako dirigenta. A pokud by měly být mé věci nějak 

dobré, tak musí být stejně tak dobré za 50 let jako dnes. To u mě není žádná módní věc, 

komponování. To je nutnost. Píšu hudbu jen proto, že ji prostě slyším. Jestli s tím budu mít 

úspěch nebo udělám kariéru, to mi je jedno.“340 V BRSO Kubelík provedl v rámci cyklu 

musica viva své requiem Libera nos pro sbor, recitační sbor, chlapecký sbor a orchestr 

                                                      
333 Gieron, (pozn. 175), Piesk, (pozn. 199). 
334 Kubelík, Nachklänge…, (pozn. 15). 
335 Tamtéž. 
336 Tamtéž. 
337 Tamtéž. 
338 Kubelík, Jürgen Meyer…, (pozn. 221). 
339 Tamtéž. 
340 Tamtéž. 
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(15. listopadu 1963)341 a na abonentních koncertech dirigoval až po konci svého 

funkčního období svou Kantátu beze slov pro sbor a orchestr (7. a 8. května roku 1981, 

premiéra)342 a Orphikon (31. května a 1. června 1984).343 Roku 1989, u příležitosti 

Kubelíkových 75. narozenin, uvedl Colin Davis Kubelíkovy Symfonické peripetie pro 

varhany a orchestr.344 Mimoto Kubelík 15. srpna roku 1972 premiéroval v Augsburku 

v rámci olympijského kulturního programu345 svou operu Cornelia Faroli: „Hrál jsem 

čtyři roky v mnichovské opeře, než jsem přešel do BRSO, a tehdy Kubelík řekl koncertnímu 

mistrovi, jak je pro něj těžké dirigovat své vlastní dílo, že je snad lehčí jej zkomponovat než 

dirigovat,“ uvedl Herber, což Kubelík potvrdil v rozhovoru pro BR k provedení opery: 

„Jednou napsáno je pro mě jednou napsáno, a podruhé to vyslovit je trapné.“346 

V řadě musica viva dirigoval Kubelík vždy jedenkrát v sezóně a v posledních 

ročnících svého šéfdirigentského působení v ní neměl téměř žádný koncert. V 

rámci abonentní řady ale Kubelík uvedl každý rok několik děl autorů 20. století, byť se 

zpravidla nejednalo o nejnovější modernu. 

Pamětníci na Kubelíka vzpomínali jako na dobrého interpreta Bély Bartóka. Jeho 

skladby zazněly celkem na deseti Kubelíkových abonentních koncertech, některé z nich 

byly přitom zařazovány opakovaně: jedná se o tři uvedení Koncertu pro orchestr a dvě 

uvedení Hudby pro smyčcové nástroje, bicí a celestu. Mimoto Kubelík koncertně provedl 

Bartókovu operu Hrad knížete Modrovouse (17., 18 května 1962). 

V podobné míře se na Kubelíkově programu objevoval Paul Hindemith, z jehož 

tvorby Kubelík zařadil na abonentní program celkem 11 skladeb. V 12. sezóně 1972/73 

měl Kubelík v záměru provést Hindemithovo Requiem, ale kvůli onemocnění za něj 

zaskočil Fritz Rieger. V 15. sezóně 1975/76 chtěl koncertně provést Hindemithovu 

operu Malíř Mathis, ze stejného důvodu za něj ale večer převzal s jiným program 

Dietrich Fischer-Dieskau. Kubelík operu přesto zařadil do další sezóny jako speciální 

koncert, který oddirigoval 22. června roku 1977. V dřívějších letech 1962 a 1970 přitom 

již dvakrát provedl Hindemithovu symfonii Malíř Mathis, kterou Hindemith dodatečně 

sestavil na základě své stejnojmenné opery. Kubelíkovi mohl být Hindemith blízký po 

hudební stránce svou návazností na tradiční kompoziční hodnoty i jej oslovovat 

námětově. V případě opery Malíř Mathis, která vznikala v době sílení nacistické moci, se 

                                                      
341 Ulm, (pozn. 2), s. 118. 
342 Tamtéž, s. 165. 
343 Tamtéž, s. 177. 
344 Tamtéž, s. 191. 
345 Archiv BR. 
346 Kubelík, Gespräch zwischen Rafael Kubelik und Siegfried…, (pozn. 278). 
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skladatel, inspirovaný osudy malíře Mathiase Grünewalda, zamýšlel nad umělcovou 

odpovědností vůči společnosti a možností ovlivnit tvorbou politické dění.347 Od 

Hindemitha Kubelík dále provedl Symfonické metamorfózy na témata C. M. Webera pro 

velký orchestr a řadu instrumentálních koncertů, na které se soustředil zvláště v sezóně 

1968/69. 

Mezi Kubelíkem nejuváděnější autory 20. století patřil také Leoš Janáček. Za 

svého šéfdirigentského působení Kubelík provedl třikrát jeho Sinfoniettu, kterou 

dirigoval později i jako hostující dirigent (15., 16. října 1981), dvakrát Glagolskou mši a 

v rámci jednoho koncertu provedl Concertino pro klavír, dvoje housle, violu, klarinet, lesní 

roh a fagot a Capriccio pro klavír (levou ruku) a dechové nástroje (1., 2. října 1970). Mimo 

to v rámci řady musica viva koncertně uvedl Janáčkovu operu Z mrtvého domu (17. 

listopadu 1961) a kantátu Amarus (28. listopadu 1969). Pokud bylo v předchozích 

kapitolách zmiňováno, že tvorba některých autorů byla Kubelíkovi ještě bližší, 

obsahovala-li vokální složku, bylo tomu tak i u Janáčka: „A u nás, u českých [skladatelů] – 

Janáček. To je přeci jasné. Janáček je také mnohem silnější než… – když si vezmete mši, už 

jen ta mše, ne opera.“348 

Druhého českého zástupce, Bohuslava Martinů, prováděl Kubelík na abonentních 

koncertech BRSO v tomto srovnání poměrně zřídka. V BRSO Kubelík sice debutoval 12. 

února roku 1960, tedy krátce po smrti Martinů, se skladbou Sinfonia concertante pro dva 

smyčcové orchestry, klavír a tympány, ale během dalšího svého působení ze 

skladatelovy tvorby zařadil do abonentních sezón pouze v roce 1968 Polní mši pro 

baryton, mužský sbor a orchestr (13., 14. června 1968) a Dvojkoncert pro dva smyčcové 

orchestry, klavír a tympány (10., 11. října 1968). Nabízí se souvislost uvedení těchto 

skladeb v roce 1968 s politickou konstelací ve východním bloku, ale vzhledem 

k předstihu, s kterým se program obvykle plánuje, mohla být náhodná. Co se týče 

nahrávek, natočil s BRSO kromě Polní mše (1968) a Dvojkoncertu (1970) ještě 6. symfonii 

(1962). Kubelík měl jinak s Martinů intenzivní kolegiální vztah. Premiéroval s Českou 

filharmonií Martinů Polní mši (28. února 1946 v Praze) a 5. symfonii (na závěr MHF PJ 

28. května 1947 v Praze)349 a s Vídeňskými filharmoniky Fresky Piera della Francesca 

                                                      
347 Schnierer, Miloš: Svět orchestru 20. století II., Praha 1998, s. 216. 
348 Kubelík, Gespräch – Teil 13…, (pozn. 328). 
349 Bohuslav Vítek chybně uvádí 4. symfonii, kterou Kubelík s ČF provedl 10.10.1946 v Praze. Vítek, Bohuslav: Rafael 
Kubelík a Pražské jaro, Harmonie, č. 5, květen 2014, s. 11. 
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(26. srpna 1956 v Salcburku), které mu Martinů dedikoval.350 Zasazoval se v Covent 

Garden o premiérování Řeckých pašijí,351 které byly nakonec provedeny až roku 1961 

v Curychu.352 Kubelík Martinů také navštívil v roce 1959 v nemocnici těsně před 

skladatelovým úmrtím.353   

Mimořádný prostor v abonentním programu BRSO dostal mnichovský rodák Karl 

Amadeus Hartmann, zakladatel řady musica viva. Na Kubelíkovo intenzivní přátelství 

s Hartmannem vzpomněli všichni pamětníci. Podle Gierona bylo Hartmannovo dílo pro 

Kubelíka velmi emocionální záležitostí a za příklad s Herberem uvedl stejnou 

vzpomínku na Kubelíkovo provedení Symfonie č. 8: „Kubelík se uklonil a publikum bučelo 

nespokojeností. Vzal demonstrativně partituru do vzduchu a ukazoval ji publiku, protože to 

absolutně nemohl akceptovat. Tak byl o tom přesvědčen, že to je důležité a dobré. Když 

něco dělal, dělal to velmi profesionálně a zaujatě,“ řekl Gieron k abonentnímu koncertu, 

který se konal 3. a 4. listopadu 1977 (v rámci souborného uvedení Hartmannových 

symfonií během dvou sezón), s poznámkou, že starší konzervativní publikum 

Hartmanna údajně nikdy příliš neakceptovalo. S dílem mnichovského skladatele Karla 

Amadea Hartmanna se mohl Kubelík seznámit již v Praze, kde byla v roce 1935 na 

festivalu ISCM provedena Hartmannova symfonická báseň Miserae.354 Hartmann po 

válce získal mnoho ocenění (mj. mnichovskou hudební cenu, 1949; cenu umění 

Bavorské akademie múzických umění, 1950; Schönbergovu medaili od ISCM, 1954; 

berlínskou Cenu umění, 1961),355 byl již za Eugena Jochuma orchestrem často uváděn a 

Kubelík se odkazu Hartmanna věnoval i po skladatelově smrti. Kubelíkovi mohla 

imponovat nejen estetická stránka Hartmannova díla (vlivy hudby Mahlera, Berga, 

Bartóka, Brucknera, Stravinského aj.), ale i jeho etický rozměr. Na koncertu k 10. výročí 

Hartmannovy smrti provedl jeho skladbu Concerto funebre pro sólové housle a 

smyčcový orchestr, která je jedním z mnoha příkladů opozičního postoje skladatele vůči 

nacistickému režimu. Vznikla roku 1939 (revidována roku 1959) a její hudební materiál 

odkazuje k husitskému chorálu ze Smetanových symfonických básní Tábor a Blaník a na 

ruskou revoluční dělnickou píseň.356 

                                                      
350 Katalog skladeb Bohuslava Martinů http://katalog.martinu.cz/martinu/catshow.php?idfield=274&language=cs, 
staženo 18.5.2014.  
351 Mihule, (pozn. 110), s. 506. 
352 Katalog skladeb Bohuslava Martinů, (pozn. 350).  
353 Mihule, (pozn. 110), s. 545. 
354 McCredie, Andrew D.: Hartmann, Karl Amadeus, v: Sadie, Stanley (ed.), The New Grove Dictionary of Music and 
Musucians, sv. 11, 2. vyd., London, New York, 2001, s. 81. 
355 Tamtéž, s. 81. 
356 Tamtéž, s. 81. 

http://katalog.martinu.cz/martinu/catshow.php?idfield=274&language=cs


59 
 

Na programu se objevovala i tvorba dalšího mnichovského skladatele Carla Orffa, 

od nějž Kubelík provedl díla Entrata (12., 13. září 1974), Nänie a Dithyrambe (14., 15. 

února 1963)357 a koncertně uvedl Promethea k 80. výročí skladatelova narození (1., 2., 3. 

října 1975). 

Herber a Gieron se shodli, že Kubelík málo uváděl Stravinského. Ve skutečnosti 

Kubelík zařadil do svých abonentních koncertů a večerů řady musica viva osm 

Stravinského titulů a jeden z nich (Svatbu) zopakoval i jako hostující dirigent, čímž se 

skladatel řadil mezi Kubelíkem nejvíce provozované ruské a sovětské autory a veškeré 

skladatele 20. století. Podle Gierona nicméně scházela Kubelíkovi na některá 

Stravinského díla dirigentská technika: „Nedělal moc Stravinského. Jednou jsme dělali 

Svěcení jara a bylo to hrozné.“358 Mezi pěti zařazenými díly v abonentní řadě byla kromě 

Svěcení jara také Žalmová symfonie, Symfonie o třech větách, Mše a Concerto en ré pro 

housle a orchestr.  

Často byli Kubelíkem z dalších skladatelů uváděni Alban Berg (mj. třikrát jeho 

Houslový koncert) a Claude Debussy, z nějž Kubelík koncertně provedl Pelléase a 

Mélisandu a dvakrát Moře (před šéfovským obdobím navíc Tři nokturna). Od Maurice 

Ravela zařadil dva klavírní koncerty a Náhrobek Couperinův, od Arnolda Schönberga 

Písně z Gurre a Variace pro orchestr, od Benjamina Brittena Svitu na anglické lidové 

nápěvy „A time there was…“ a Brittenovo nejdelší koncertní dílo – 85minutové Válečné 

requiem pro soprán, baryton, dětský sbor a smíšený sbor, komorní a symfonický 

orchestr. Kubelík uvedl tuto protiválečnou kantátu, napsanou k uctění památky čtyř 

Brittenových přátel padlých za 2. světové války,359 pouhý rok (6., 7. června 1963) po její 

premiéře v květnu roku 1962. Od Arthura Honeggera provedl roku 1973 obdobně 

rozsáhlé oratorium Jana z Arku na hranici pro sóla, dětský a smíšený sbor a orchestr, 

představující symbol boje za spravedlnost proti autoritativním režimům. V roce 1971 

uvedl Kubelík od Oliviera Messiaena celovečerní Proměnu našeho pána Ježíše Krista pro 

smíšený sbor, sedm sólových nástrojů a tři velké orchestry. Ačkoli tedy od jmenovaných 

autorů provedl v abonentních řadách vždy jednu kompozici, jednalo se o monumentální 

humanisticky laděná díla.  

Podle Herbera Kubelík z dalších skladatelů prosazoval ceněného lipského 

skladatele Wolfganga Fortnera, který byl mimo jiné prezidentem německé části ISCM 

                                                      
357 V historickém archivu BR je mj. uložena pozvánka dopisovaná Kubelíkovi na baletní představení BSO 28.5.1964, 
kde jmenované skladby zazněly. 
358 Gieron, (pozn. 175). 
359 Schnierer, (pozn. 347), s. 316. 
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(1957–71) a několik let spravoval řadu musica viva (1964–78).360 V sezóně 1977/78, 

kdy byl Fortnerovi k 70. výročí narození udělen Velký kříž za zásluhy Spolkové 

republiky Německo a čestný doktorát na univerzitách v Heidelbergu a Freiburgu,361 

věnoval Kubelík jeho dílu abonentní koncert. 

Na programu tří Kubelíkových koncertů se objevil rakouský skladatel Gottfried 

von Einem a Theodor Berger nebo také německý autor Werner Egk působící od roku 

1954 jako dirigent v Bavorské státní opeře. K příležitosti 75. narozenin věnoval Kubelík 

Egkově tvorbě první abonentní koncert sezóny 1976/77 (30. září, 1. října 1976), na 

němž premiéroval dvě jeho skladby.362 

Z ostatních soudobých skladatelů se na Kubelíkově programu objevila jedna až 

dvě díla následujících, hlavně německých autorů: Hans Pfitzner, Karl Höller, Peter Jona 

Korn, Harald Genzmer, Carlos Heinrich Veerhoff, Winfried Zillig (za nemocného Kubelíka 

ale zaskočil Jan Koetsier); rakouských: Ernst Toch, Johann Nepomuk David; z ostatních: 

Jan Koetsier, Enrico Mainardi, Charles Ives, Roy Harris, Ferruccio Busoni, Bruno 

Maderna, Jacques Ibert, Albert Roussel, Luigi Dallapiccola a Sergej Prokofjev. 

Seskupíme-li abonentní koncerty hostujících dirigentů z období Kubelíkova 

působení v roli šéfdirigenta a porovnáme-li zastoupení skladatelů 20. století na jejich 

programu s repertoárem uváděným Kubelíkem, zjistíme určité příznačné shody i 

rozpory. V souhrnu programů ostatních dirigentů jsou nejvíce zastoupeni skladatelé 

Paul Hindemith, Igor Stravinskij, Claude Debussy a Sergej Prokofjev. V závěsu stojí opět 

Arthur Honegger, Béla Bartók, Karl Amadeus Hartmann, Werner Egk a Hans Pfitzner. 

Zcela nově třemi díly, která provedli tři různí dirigenti, pak skladatel Frank Martin, 

dvěma Alfredo Casella a dvěma Manuel de Falla. Od dalších autorů se na programu 

objevilo vždy jedno dílo. Patřili mezi ně například i Arnold Schönberg (Ten, který přežil 

Varšavu), Alban Berg (Symfonické kusy z opery Lulu), Anton Webern (dvě uvedení 

Passacaglie), Carl Orff (Nänie a Dithyrambe) nebo Bohuslav Martinů (Koncert pro dva 

klavíry a orchestr). Je zajímavé, že nikdo z dirigentů naopak neuvedl Leoše Janáčka, 

kterému se Kubelík velmi věnoval. 

Častěji než u Kubelíka se na programu hostujících dirigentů objevovali 

francouzští impresionisté Claude Debussy a Maurice Ravel. Ravelovo dílo Dafnis a Chloé, 

                                                      
360 Weber, Brigitta: Fortner, Wolfgang, v: Sadie, Stanley (ed.), The New Grove Dictionary of Music and Musucians, sv. 9, 
2. vyd., London, New York, 2001, s. 110. 
361 Tamtéž, s. 111. 
362 Premiérovány byly Egkovy skladby Quattro Canzoni pro soprán a orchestr a Nachgefühl pro soprán a orchestr. 
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které zaznělo v podání třech dirigentů, bylo spolu se Stravinského svitou Pták Ohnivák, 

kterou dirigovali čtyři dirigenti, nejfrekventovanějším dílem. 

Určitý nepoměr mezi programem uváděným Kubelíkem a hostujícími dirigenty 

lze nalézt u sovětských soudobých skladatelů. Hostující dirigenti uvedli Dmitrije 

Šostakoviče na třech a Sergeje Prokofjeva na sedmi koncertech, zatímco Kubelík od 

těchto autorů provedl, jak již bylo zmíněno, v rámci abonentní řady pouze jeden 

doprovod – Prokofjevův Koncert pro housle a orchestr č. 2 g moll. Tato skutečnost 

nemusela tolik vypovídat o Kubelíkových estetických preferencích, jako o politické 

konstelaci a roli Kubelíka v této situaci. O Šostakovičovi se v jednom z rozhovorů pro BR 

vyjádřil jako o géniovi a s ČF tvorbu obou skladatelů uváděl v poválečném období velmi 

často.363 Na program se tehdy dostala Prokofjevova kantáta Alexandr Něvský (1946, 

1947) a Ruská předehra (1947, 1948), Šostakovičova Symfonie č. 7 C dur (1945, 1946, 

1947), Symfonie č. 9 Es dur (1945) a Koncert pro klavír a orchestr č. 1 (1947). V BRSO 

Kubelík z tvorby ostatních slovanských skladatelů zařadil Stabat mater polského autora 

Karola Szymanowského (13., 14. června 1968), jehož počet uvedených titulů navýšil 

v roce 1972 Marek Janowski koncertem věnovaným skladatelovu dílu.  

Repertoár 20. století doplňovaly o nejnovější tvorbu koncerty řady musica viva: 

„Musica viva byla pro mě vždy atraktivní hudební záležitostí. Myslím, že ty programy jsou 

dobré a hlavně když má člověk k dispozici nádherný orchestr a skvělý sbor, kde člověk 

vlastně může hrát vše, také to nejtěžší, pak přijdou v platnost i skladatelé, které by člověk 

znal jen ze šuplíku a to by byla chyba. Hudba se musí hrát – i ta nová – tak jako visí obrazy 

v galeriích. A jestli se líbí nebo ne, to je jedno, ale visí a publikum má tu možnost si je 

prohlédnout. (...) A jestli to je pak dobré nebo nedobré, to řekne tak jako tak čas. Jestli se to 

někomu líbí nebo ne, to také není důležité. Důležité je, že se ty věci hrají. Takže naše 

koncertní sály jsou ty galerie a tak by to mělo být dále.“364 Kubelík v rámci řady musica 

viva z velké části prováděl další díla již jmenovaných skladatelů. Jednalo se o Leoše 

Janáčka (koncertní provedení opery Z mrtvého domu), Igora Stravinského (Perséphone, 

Svatba, Nářky proroka Jeremiáše a A Sermon, a Narrative and a Prayer, kde byl ale 

Kubelík pro nemoc zastoupen dirigentem Zoltánem Peskó beze změny programu), Carla 

Orffa (Tyran Oidipus, již zmíněný Prometheus, který byl proveden i na abonentním 

koncertu, De Temporum Fine Comoedia - Das Spiel vom Ende der Zeiten – premiéra verze 

z roku 1979), Arnolda Schönberga (Pelléas a Mélisanda, Koncert pro housle a orchestr, 

                                                      
363 Kubelík, Gespräch – Teil 8…, (pozn. 108). 
364 Kubelík, Interview…, (pozn. 1). 



62 
 

Ten, který přežil Varšavu, koncertní provedení jednoaktovky Z dneška na zítřek), Karla 

Amadea Hartmanna (Symfonie č. 8 a další celý koncert k výročí Hartmannova úmrtí), 

Oliviera Messiaena (Réveil des oiseaux) a Wolfganga Fortnera. Z dalších autorů byli 

uvedeni Darius Milhaud, Hans-Christian Bartel, Günter Bialas, Hans Werner Henze, 

Aribert Reimann, Roger Sessions a Luigi Nono, jehož skladbu za nemocného Kubelíka 

oddirigoval Zoltán Peskó.  

Nejnovější hudbu Kubelík hodnotil zřejmě z postoje, který naznačil v rozhovoru 

s Peterem Schäckerem: „Bez té další hudby, bez klasicistní a bez romantické éry bychom 

dnes vůbec nebyli tam, kde jsme.  Považuji to stále za vrchol hudby. Tedy Mozarta, 

Beethovena, Schuberta a Wagnera mi nemůže nikdo porazit, ani dnes se všemi 

avantgardními ideami. Tento vrchol kreativního hudebního světa byl tehdy. A to by měl 

člověk vědět, ne si myslet, že teď flirtuje s novými ideami, které jsou sice velmi zajímavé, ale 

na zcela jiném než hudebním poli. To je pole hluku, ne oblast hudby. To je velký rozdíl. A 

tyto hluky, ty jsou sice občas velmi penetrantní a dokonce občas velmi zajímavé. 

Emocionálně je také může člověk pokládat za zcela novou situaci, která je velmi zajímavá, 

ale není to přeci žádná hudba. Hudba musí mít formu a mít umělecké svědomí.“365 

 

4.8 Opera a vokální versus instrumentální hudba  

Operní svět poznával Kubelík již od dětství: „Pro mě existovala v mém hudebním 

mládí nejprve pouze opera, teprve potom přišly symfonie.“366 První operu, Verdiho 

Falstaffa, navštívil v sedmi letech v Rijece.367 Téhož roku slyšel v pražském Národním 

divadle Smetanovu Hubičku a také Prodanou nevěstu, s kterou v opeře jako dirigent i 

začínal, když ji provedl v roce 1939 v brněnském Zemském divadle, kde se stal následně 

šéfdirigentem.368 V letech 1955 až 1958 působil jako hudební ředitel v Královském 

operním domě v Covent Garden a roku 1972 byl na tři sezóny povolán jako historicky 

první hudební ředitel Metropolitní opery do New Yorku, ale po změně vedení z pozice po 

první sezóně 1973/74 odstoupil.369 

Kubelík pokládal pro každého dirigenta za důležité pracovat v operní i koncertní 

oblasti, protože se podle něj obě sféry vzájemně doplňují: „Je to celek, protože hlas a slovo 

                                                      
365 Schäcker, Peter: Kein Abschied für immer…, v: Wittmann, Reinhard (ed.), Gehört – gelesen, č. 12, München 1978, s. 
44. 
366 Kubelík, Rafael Kubelik an die Met…, (pozn. 23). 
367 Kubelík, Was ist Oper?, (pozn. 22), s. 36.  
368 Tamtéž, s. 36. 
369 Chesterman, (pozn. 11), s. 334. 
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a nástroj tvoří opět harmonickou rodinu, kde jeden nemů;že žít bez druhého.“370 Tvrdil, že 

tak jako by se měl symfonický orchestr vést zpěvně a s dechem, tak je potřeba v opeře 

podržet architektonický element formy:371 „Zpěv je základ hudby. Znamená to tedy, že i 

orchestr musí zpívat. Když má dirigent smysl pro operu, pak má také smysl pro symfonii. 

Když má dirigent smysl pro architekturu symfonie, pak musí tuto architekturu vnést do 

opery. Nikdy jsem nevěřil ve verismus. A také tam, kde existuje – jako u Pucciniho – musí 

existovat architektonický smysl pro jednání. Zpěváka nemůže dirigent nechat zpívat, jak by 

chtěl. Opera mi v celé mé dirigentské kariéře nesmírně pomohla.“372 Operu Kubelík vnímal 

jako zcela jinou příležitost i s ohledem na způsob práce s lidmi a na dirigentskou 

techniku: „Taktování je úplně o něčem jiném, odehrává se ve vztahu k jevišti.“373  

 

4.8.1 Dramaturgie opery a režie  

Při sestavování repertoáru v opeře pracoval Kubelík s jinými kritérii – řídil se 

v první řadě kvalitou a možnostmi pěveckého ansámblu.374 Byl také zvyklý vybírat si 

režiséra i scénografa pro spolupráci sám nebo se snažil výběr alespoň ovlivňovat.375 

Tvrdil, že v opeře leží odpovědnost z 51% na dirigentovi a z 49% na režisérovi.376 

Jestliže nebyl srozuměn s výpravou, byl připraven smlouvu zrušit, jako se tomu stalo 

v milánské La Scale:377 „Pokud spolupráce nefunguje, nemůže dirigent nic moc dělat, je to 

jen policista, který dává zpěvákům zelenou, žlutou nebo červenou. Ale když může dílo 

skutečně od začátku s režisérem vystavět a prožít, potom je to teprve pravý operní 

dirigent.“378  

Opera Kubelíkovi imponovala svým dramatickým a psychologickým 

rozměrem,379 díky němuž mu tato forma podle něj mnohdy nabízela komplexnější a 

intenzivnější prožitek než orchestrální hudba: „Vokální element doplňuje ten symfonický. 

Jde k srdcím lidí a k lidským problémům blíže a také to řeší, tu problematiku člověka, 

života.“380 Kubelík vnímal operu jako spojení několika složek – dramatu, hudby, emoce a 

                                                      
370 Tamtéž, s. 334. 
371 Kubelík, Rafael: Rafael Kubelik - Ein musikalisches Selbstportait, (pozn. 30). 
372 Tamtéž, s. 41. 
373 Kubelík, Rafael: Gespräch mit Rafael Kubelik - Teil 11, rozhovor vede Jürgen Meyer-Josten, 2.6.1977, archiv BR. 
374 Kubelík, Gespräch mit Rafael Kubelik (Sept. 1972), (pozn. 205). 
375 Kubelík, Was ist Oper?, (pozn. 22), s. 38. 
376 Tamtéž, s. 38. 
377 Tamtéž, s. 38. 
378 Kubelík, Gespräch zwischen Rafael Kubelik und Siegfried…, (pozn. 278). 
379 Kubelík, Gespräch – Teil 12…, (pozn. 326). 
380 Tamtéž. 
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pohybu,381 které se vzájemně doplňují: „Tam, kde drama přestává být srozumitelné nebo 

už není schopné vyvolat v divákovi pocity, nastupuje hudba. Hudba přebírá linii jednání. 

Pro každého operního skladatele je symbióza dramatického a hudebního elementu něco 

nedělitelného – pro Verdiho, Mozarta, Pucciniho, Smetanu, Janáčka. Když mám tedy 

určitou dramatickou a hudební představu, musím tuto představu vtisknout zpěvákům, 

orchestru. Duši postavy, kterou zpěvák představuje, musím dostat do hudby – a ne naopak, 

aby si zpěvák postavu přivlastnil.“382 Kubelík vnímal provázanost hudby s vnitřním dějem 

a potřeboval se ztotožnit s režijním pojetím, aby mohl proniknout – podle svých slov se 

vyloženě inkarnovat – do všech postav a při hudební interpretaci s nimi jejich vnitřní děj 

spoluprožívat:383 „Nemůžete Othella jen tak oddirigovat, musíte s ním vnitřně spolujít, ale 

přitom se musíte ovládat – nejste herec ani zpěvák, drama zůstává vždy na jevišti, ale 

přesto tam jste, ne pouze ukazovačem, ale jako jakýsi spoluchvějící se duch384 – i 

v hudebním smyslu, a to je samozřejmě náročné.“385 S režisérem vše konzultoval – 

vycházel z detailů, které musely být v harmonii s celkovou koncepcí: jednotlivé role, 

vztahy, následky, akty i celek měly být důkladně psychologicky promyšleny.386 Kubelík 

nebyl srozuměn s režijními experimenty: „Když bude publikum po čtyřicet let falešně 

ovlivňováno, ztratí důvěru k opeře. Opera je tradice, ať chceme nebo ne. Opera není žádná 

karikatura. Opera je opera.“387 Připustil ale, že vývoj, kdy divadlu začaly konkurovat 

filmy, k nim režiséry pobízí.388 Za častý prohřešek také považoval režie nekorespondující 

s daným hudebním stylem:389 „Míra se dnes vlastně ztratila. Člověk neví, co je pasující, co 

ve stylu souvisí, co musí být nutností z estetických důvodů, nejen z hudebních důvodů.“390 

Dodal, že tato míra se ztratila mimo jiné nárůstem festivalů, komerce a stíráním tradice a 

rozdílů obecně. V této souvislosti poukázal na trend, kdy se zpěváci zaměřují na určitou 

roli, se kterou objíždějí svět, a s operními soubory pak podle něj není možné pracovat na 

standardním repertoáru.391   

Výše naznačený způsob, jakým Kubelík uvažoval o opeře, lze také sledovat 

například v jeho rozhovoru o opeře Boris Godunov, kterou Kubelík nastudoval v roce 

                                                      
381 V originálu „Die Oper ist eine Verbindung aus Drama, Musik, plastischem Empfinden und Bewegung“. Viz Kubelík, 
Was ist Oper? (pozn. 22), s. 39. 
382 Tamtéž, s. 37. 
383 Kubelík, Gespräch – Teil 11…, (pozn. 373). 
384 V originálu „ein mitschwingender Geist, musikalisch genommen auch“.  
385 Kubelík, Gespräch – Teil 11…, (pozn. 373). 
386 Kubelík, Was ist Oper? (pozn. 22), s. 40. 
387 Tamtéž, s. 39.  
388 Kubelík, Jürgen Meyer-Josten…, (pozn. 211). 
389 Tamtéž. 
390 Tamtéž. 
391 Tamtéž. 



65 
 

1971 v Bavorské státní opeře. Provedl ji, stejně jako v Anglii v roce 1958, v originálním 

znění: „Rimskij–Korsakov byl rafinovaný skladatel a instrumentátor a to drsné a také to 

lidsky krvácející, řekněme, vlastně uvedl do pozadí a divadelním klišé chtěl operu 

tehdejšímu publiku přiblížit. Pro nás to tak vlastně není. Pro nás už dnes opera, 

Musorgského opera, není žádná opera, ale je to život jiného parketu jeviště, není to operní 

klišé a není to žádná show, jednoduše to není žádná opera v tom smyslu, že se na ni člověk 

dívá zepředu. Člověk ji zažívá na jevišti. Proto myslím, že Rimskij–Korsakov udělal velkou 

chybu a přivedl lidi na povrch a trochu zhýčkal velmi ušlechtilým zvukem, ale co vlastně 

Musorgskij chtěl, to retušoval. A myslím, že tedy genius Musorgského se v této opeře 

potvrdí, protože prožívá jeviště jako život. Je to velký lidský zážitek.“392 Podobně 

obhajoval provedení Janáčkovy opery Z mrtvého domu bez instrumentačních úprav: 

„Janáček nám chtěl velmi silně a stručně a bez sentimentality tyto pravdy lidských 

problémů skrze hudbu přinést. A to samozřejmě bylo tehdy ve starých časech před 50 lety 

nepochopeno.“393 Podle názoru Kubelíka považovali Janáčkovi žáci Osvald Chlubna a 

Břetislav Bakala Janáčkovu operu za příliš pesimistickou a domnívali se, že by ji 

publikum neakceptovalo.394 Upravili závěr a partituru přeinstrumentovali „v takzvaný 

krásný, tehdy obvyklý zvuk“, což nekorespondovalo s ideou díla a s Janáčkovým 

zvukovým stylem.395 396 V pozdějším rozhovoru z roku 1991 Kubelík zopakoval, že se u 

Janáčka „nesmí měnit ani nota“ a připomněl důležitost skladatelovy původní notace: „Je 

třeba cítit intonační předznamenání Janáčkova, nepovolovat žádné intonační posuny.“397 

Kubelík operu Z mrtvého domu provedl s BRSO v roce 1961 v rámci řady musica viva, a 

označil to za dramaturgickou chybu.398 K příležitosti dalšího provedení, po údajné 

korespondenci a přeposílání mikrofilmů mezi Mnichovem a Brnem, Kubelík partituru 

opravil podle originálu a v této podobě ji provedl v roce 1976 v Bavorské státní opeře.399 

Poprvé přitom byla opera Z mrtvého domu v původním znění provedena a natočena 29. 

září 1974 souborem Janáčkovy opery pod vedením Václava Noska, ale v této podobě se 

neujala. 

     

                                                      
392 Kubelik, Rafael: Gespräch mit Rafael Kubelik, rozhovor vede Gerhard Haffner, 9.12.1971, archiv BR. 
393 Kubelík, Rafael: Gespräch mit Rafael Kubelik und Dr. Günther Rennert, rozhovor vede Gerhard Haffner, leden 1976, 
archiv BR. 
394 Kubelík, Rafael: Gespräch über Janáceks Oper "Aus einem Totenhaus", rozhovor, autor [Ulrich Dibelius], 8.11.1978, 
archiv BR. 
395 Kubelík, Gespräch mit Rafael Kubelik und Dr. Günther…, (pozn. 393). 
396 Kubelík, Gespräch über Janáceks…, (pozn. 394).  
397 Uher, Jindřich: Kruh vesmírné harmonie, Rovnost, 18.1.1991, s. 4. (Výstřižek z novin v archivu ND Brno.) 
398 Kubelík, Gespräch mit Rafael Kubelik und Dr. Günther…, (pozn. 393). 
399 Tamtéž. 
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4.8.2 Libreto 

Kubelík si byl vědom toho, jakou roli hraje v opeře libreto a podle založení opery 

se rozhodoval pro překlad.400 Byl toho názoru, že je třeba rozlišovat opery, které 

nepotřebují, aby bylo textu vždy rozumět, a překladem by zbytečně ztrácely hodnotu, a 

díla, kde posluchač teprve prostřednictvím překladu pochopí jejich podstatu.401 

Například zmíněnou operu Boris Godunov Kubelík vnímal jako velmi realistickou až 

naturalistickou a považoval za nutné, aby publikum každé její scéně porozumělo.402 

V Anglii ji v roce 1958 nastudoval rusky, ale představení podle něj neměla dobrou 

návštěvnost, a pro pozdější inscenaci v Bavorské státní opeře v roce 1971 použil 

německý překlad.403 Podobně podle svých slov zažil Prodanou nevěstu ve Vídni v češtině, 

a všiml si, že publikum nereaguje na její komické situace.404 Kubelíkovo řešení není 

návodem pro produkci, která používá od roku 1983 titulky (v Evropě od roku 1984),405 

ale jedná se o důležité přiblížení, jak význam textové složky v opeře chápal. 

 

4.8.3 Pěvecký ansámbl 

Na nastudování opery vyžadoval Kubelík nejméně osmnáct měsíců. V případě, že 

hostoval, měl asistenta, který ansámbl připravil podle jeho představ, a Kubelík pak se 

souborem intenzivně zkoušel šest až sedm týdnů.406  

Ve spolupráci se sólisty Kubelík nepřipouštěl žádné kompromisy a předpokládal, 

že se jeho požadavkům podřídí:407 „Když má dirigent představu, která odpovídá duchu 

skladatele, vždy se se sólistou shodne. Proto mi rozuměl a respektoval každý zpěvák.“408 Z 

častých zlozvyků zejména italských pěvců uvedl za příklad držení vysokých tónů, což 

považoval za možné při koncertním vystoupení, nikoli v opeře.409  

Kubelík vždy pečlivě vybíral operní repertoár s ohledem na kvality pěveckého 

ansámblu a dbal na obsazování zpěváků podle daných typů rolí.410 Na otázku, jaký 

repertoár by chtěl v Metropolitní opeře jako hudební ředitel dirigovat, odpověděl, že 

nezáleží na tom, jaké opery by chtěl dělat, ale na tom, v čem dostane nejlepší 

                                                      
400 Kubelik, Gespräch… (Haffner), (pozn. 392). 
401 Tamtéž. 
402 Tamtéž. 
403 Tamtéž. 
404 Tamtéž. 
405 Pines, Roger: Surtitles, v: The New Grove Dictionary of Opera, Stanley Sadie (ed.), sv. 4, New York, 1997, s. 607. 
406 Kubelík, Was ist Oper? (pozn. 22), s. 40. 
407 Tamtéž, s. 40. 
408 Tamtéž, s. 40-41. 
409 Tamtéž, s. 40-41. 
410 Tamtéž, s. 37. 
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podmínky.411 Žádal také, aby každý zúčastněný prošel celým procesem zkoušení: „Když 

někdo onemocněl, zkoušeli jsme na premiéru jako od začátku. Je nemožné, když vedení 

opery někoho bez zkoušky pozve a jen s aranžmá mu důvěřuje – tady přijdeš zprava, tady 

zleva. Něco takového nemá žádný koncept – to je koncert sólisty, nikoli opera. V těchto 

věcech jsem přísný, perfekcionista. Pokud to není možné, raději to nedělám.“412 Když měl 

například italský barytonista Tito Gobbi v Covent Garden údajně chybět na prvních třech 

zkouškách kvůli jinému svému angažmá s odůvodněním, že roli Iaga zpíval již 

mnohokrát, bylo to pro Kubelíka absolutně neakceptovatelné a požádal Edwarda 

Downese, který mu dělal asistenta dirigenta, aby sehnal za Gobbiho náhradníka, jenž se 

roli do týdne naučí.413 Kubelík tvrdil, že tak například ansámbly jako sextet z Prodané 

nevěsty, kvintet z Carmen nebo kvartet z Kouzelné flétny zkoušel před každým uvedením: 

„Před každým výstupem ke mně museli přijít do místnosti a přehráli jsme to u klavíru. Jestli 

jim to vyhovovalo nebo ne… – u mě to byla samozřejmost.“414   

 

4.8.4 Orchestr 

V okamžiku začátku práce s orchestrem považoval Kubelík práci režiséra za 

ukončenou.415 Kromě zpěváků si někdy vybíral i orchestrální hráče, ačkoli to v opeře, 

kde se stále střídá obsazení, není obvyklé. Při jedné z produkcí podle houslisty Bernda 

Herbera trval na tom, aby s ním hráli první hobojista a sólo-fagotista na všech 

představeních, jinak nebude dirigovat: „To byla v operním orchestru tehdy revoluce, že 

nějaký dirigent – hostující dirigent – řekne, že pokud nebudou hrát, nepřijde. Říkalo se, že 

to není přeci možné, ale bylo. Na všech představeních hráli tito dva, jinak by se to 

Kubelíkovi nelíbilo. Protože dobře věděl, jak ti druzí dva hrají. Fagot tam má například 

výraznou roli. Věděl, že jeden z těch fagotistů je fantastický a druhý dobrý, ale ne tolik. U 

hoboje to bylo podobné.“416 

Kubelík rozlišoval práci operního orchestru, který má zpěvákovi naslouchat a 

doprovázet jej, a symfonického orchestru, kde se poslouchají jen hráči mezi sebou.417 

                                                      
411 Kubelík, Gespräch mit Rafael Kubelik (Sept. 1972), (pozn. 205). 
412 Kubelík, Was ist Oper? (pozn. 22), s. 42-43. 
413 Lebrecht, (pozn. 144), s. 184. 
414 Kubelík, Was ist Oper? (pozn. 22), s. 46. 
415 Tamtéž, s. 41. 
416 Herber, (pozn. 178). 
417 Kubelík, Was ist Oper? (pozn. 22), s. 42. 
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Proto mu byl bližší systém orchestrů specializovaných na danou oblast, jako tomu bylo i 

v Mnichově.418  

V domácím prostředí Kubelík trval na rozestavění orchestru, které pokládal za 

tradiční: první housle vlevo, vedle nich violoncella, za nimi kontrabasy, vpravo druhé 

housle a uvnitř orchestru violy.419 Netrval na tomto posazení, pouze pokud hostoval, aby 

ansámbl nevyšel ze svého „navyklého rituálu“, a vždy podle vlastních slov respektoval 

specifické posazení orchestru, které si přáli někteří skladatelé jako například Béla 

Bartók nebo Igor Stravinskij:420 „V opeře existuje standardní posazení – často spojené 

s těžkostmi. Orchestřiště je úzké a dlouhé a v mnohých případech ne dost velké. U Wagnera 

například jsou problémy. Lesní rohy sedí vlevo, trubky, pozouny a tuby vpravo. U Wagnera 

je tuba vlastně lesní roh; je hluboká, má tedy jinou zvukovou barvu. Toto spojit je často 

nemožné. Sotva je nějaké divadlo tak fantasticky zkonstruováno jako to v Bayreuthu – 

orchestřiště jde dolů a žesťové nástroje například mohou být výborně kombinovány. V této 

věci, že myslel také na tyto praktické věci, ležela Wagnerova genialita. A je zcela 

nepochopitelné, že po Bayreuthu, tedy po téměř sto letech, nebyl nikde realizován takový 

operní dům, jaký si nechal postavit Wagner. Bayreuth je jedinečný – jedinečný v tom, jak 

byla mentalita a psychologie operního orchestru a akustiky uchopena.“421 

 

4.8.5 Kubelík v opeře podle pamětníků 

Z výpovědí pamětníků vyplývá, že Kubelík nebyl typ operního dirigenta, který by 

disponoval potřebnou precizní a pohotovou dirigentskou technikou: „Myslím, že se 

Kubelík opravdu zajímal o operu. Přijmul také místo v Metropolitní opeře a byl v Londýně 

v Covent Garden. Ale se svým způsobem dirigování neměl v opeře úspěch. Opera jednoduše 

potřebuje absolutně jistého dirigenta jako je například Sawallisch. To byl skutečně výborný 

operní dirigent. Když jsme jednoho večera hráli velmi komplikovanou Pucciniho operu 

Gianni Schicchi, všimnul jsem si, že se naprosto rozcházíme a nikdo najednou nevěděl, kdo 

je správně a kdo ne. Myslel jsem si, že budeme muset přestat. Sawallisch ale dirigoval pořád 

dál, až přišlo místo, kde se velmi napřímil, dal výraznou první a vše bylo zase pospolu. To 

bylo u Kubelíka nemyslitelné. (…) Na to jsou potřeba dirigenti, kteří to skutečně umí dát 

dohromady,“ vzpomínal Bernd Herber. 

                                                      
418 Tamtéž, s. 42. 
419 Tamtéž, s. 44. 
420 Tamtéž, s. 44. 
421 Tamtéž, s. 43-44. 
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Podle Herbera dirigoval Kubelík skvěle opery, které jsou spíše emocionálně 

založené. Mezi nimi jmenoval Musorgského Borise Godunova (Bavorská státní opera, 

1971, německý překlad Max Hube),422 kterého Kubelík provedl (stejně jako Eugen 

Jochum s BRSO v sezóně 1956/57) v původním znění (editor Paul Lamm), dále 

Janáčkovu Její pastorkyňu (nová inscenace423 v Bavorské státní opeře, 1970, německý 

překlad Max Brod)424 nebo Wagnerovy Mistry pěvce norimberské, které nahrál s BRSO 

v koncertním sále. Opačným příkladem byla Mozartova Kouzelná flétna (Bavorská státní 

opera, 1970), ve které více záleží na přesnosti: „První nástup Papagena nikdy neklapnul – 

nedalo se podle jeho gesta nastoupit,“425 uvedl Herber. V Bavorské státní opeře Kubelík 

nastudoval kromě jmenovaných děl také Janáčkovu operu Z mrtvého domu v mnichovské 

premiéře426 (1976, německy),427 kterou koncertně uvedl s BRSO již v první sezóně svého 

šéfdirigentského působení v rámci řady musica viva (17. listopadu 1961). Na všech 

jmenovaných inscenacích v Bavorské státní opeře spolupracoval s režisérem Güntherem 

Rennertem. K 85. narozeninám Carla Orffa Kubelík ještě ve spolupráci s BSO 

premiéroval v rámci řady musica viva novou verzi (z roku 1979) opery De Temporum 

Fine Comoedia (5. října 1980). 

Na koncertní uvádění oper bylo mnichovské publikum zvyklé již od doby Eugena 

Jochuma (s BRSO uvedl zmíněného Borise Godunova 1956/57 a Mozartovu operu La 

clemenza di Tito 1959/60). A ani u Kubelíka se nejednalo o něco neobvyklého – 

například v závěru svého působení u Chicagského symfonického orchestru provedl 

koncertně Wagnerova Parsifala.428 Kubelík s BRSO koncertně provedl kromě zmíněné 

opery De Temporum Fine Comoedia také Bartókův Hrad knížete Modrovouse (17., 18 

května 1962), Schönbergovu jednoaktovku Z dneška na zítřek (17. ledna 1975) a 

Promethea v řeckém originálu k 80. výročí narození Carla Orffa (1., 2., 3. října 1975). 

Provedení Hindemithovy opery Malíř Mathis na jednom z abonentních koncertů Kubelík 

pro nemoc odložil, ale dílo dirigoval na speciálním koncertu v následující sezóně (22. 

června 1977). Podle Herbera však bylo zřejmé, že v této opeře byl na hranici svých 

technických schopností.429  

 

                                                      
422 Program k představení uložený v Deutsches Theatermuseum v Mnichově. 
423 Tamtéž. 
424 Tamtéž. 
425 Herber, (pozn. 178). 
426 Program k představení uložený v Deutsches Theatermuseum v Mnichově. 
427 Zehetmair, Hans, Schläder, Jürgen: Nationaltheater, Die Bayerische Staatsoper, München 1992, s. 326. 
428 Holmes, John L.: Conductors on Record, London 1982, s. 370. 
429 Herber, (pozn. 178). 
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5. RAFAEL KUBELÍK O GUSTAVU MAHLEROVI 

V archivu Bavorského rozhlasu je uloženo množství fundovaně vedených 

rozhovorů s Rafaelem Kubelíkem o hudbě. Za reprezentativní ukázku byly vybrány 

rozhovory týkající se Gustava Mahlera, který patřil v období působení Kubelíka v BRSO 

mezi Kubelíkem nejuváděnější a zřejmě i jemu nejbližší autory. Kubelíkovi imponoval 

jak hudební, tak filozofický rozměr skladatelova díla: „Celý život věřil na výpovědní 

schopnost Mahlerovy hudby a našel v ní také potvrzení svého názoru, že hudba působí 

etickou, morální a reálnou fyzickou silou,“430 shrnul syn Martin Kubelík. 

Mahlerovu hudbu Kubelík vstřebával již od mládí v Praze, kde byla početná 

mahlerovská obec a kde byl Mahler pravidelně uváděn.431 Tradice byla započata 

samotným skladatelem, který zde roku 1908 dirigoval premiéru své Symfonie č. 7.432 

Kubelík slýchával jeho tvorbu především v podání dirigentů Bruna Waltera, Otto 

Klemperera, Ericha Kleibera a Alexandera von Zemlinského, kteří byli s Mahlerem často 

osobně či profesně spjati.433 Mimo to zmínil i provedení Václava Talicha.434 Vzpomínal, 

že Walter hrál každý druhý rok Mahlerovu Symfonie č. 1 a byla to podle něj pro publikum 

a mladé lidi vždy velká událost.435 Slyšel s ním také Symfonii č. 2 a č. 4, která ale na 

Kubelíka udělala patřičný dojem až pod Zemlinského vedením.436 

K otázce interpretační tradice Mahlerova díla se Rafael Kubelík vyjádřil, že výše 

jmenované dirigenty ctí a snaží se v tomto světě najít, ale nemůže posoudit, jak se mu to 

daří a na prvním místě podle něj stojí vždy individuální vztah interpreta k dílu.437 Pro 

novou generaci pokládal za těžší úkol Mahlera interpretovat ani ne tak proto, že staří 

dirigenti byli s Mahlerem v kontaktu, ale že se stal svět podle Kubelíka sušším a spíše 

intelektuálně než emocionálně založeným:438 „Člověk musí tak trpět, jako on trpěl pro 

lidskost. Opravdu se obětoval pro lidskost. Obětoval se, je spálený v tomto ohni lásky 

k lidství. A když to dílo člověk diriguje, tak to musí cítit, jinak to vlastně nemůže 

dirigovat.“439 

                                                      
430 Ulm-Kubelík, (pozn. 291), s. 45. 
431 Kubelík, Rafael: Egloff Schwaiger im Gespräch mit Rafael Kubelik: Rafael Kubelik über Gustav Mahler, rozhovor vede 
Egloff Schwaiger, 3.3.1964, archiv BR.  
432 Freed, (pozn. 100), s. 90. 
433 Kubelík, Egloff…, (pozn. 431). 
434 Kubelík, Rafael: Karl Schumann im Gespräch mit Rafael Kubelik: Rafael Kubelik über Gustav Mahler, rozhovor vede 
Karl Schumann, 1970, archiv BR. 
435 Kubelík, Gespräch – Teil 4…, (pozn. 26). 
436 Tamtéž. 
437 Kubelík, Egloff…, (pozn. 431).  
438 Kubelík, Karl Schumann…, (pozn. 434). 
439 Tamtéž. 
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Pro Kubelíka bylo v meziválečném období pražského kulturního života 

samozřejmostí kolem sebe Mahlerovu hudbu vnímat, ale jeho náklonnost k ní se 

formovala pozvolna.440 Během celé své spolupráce s Českou filharmonií před odchodem 

do exilu ostatně uvedl pouze roku 1947 Mahlerovu Píseň o zemi:441 „Nemůžu říct, že bych 

tehdy ve svých 15 nebo 16 letech Mahlerovi hned rozuměl. Vlastně jsem mu nerozuměl. 

Bylo to na mě pravděpodobně příliš silné. Vnitřně jsem to odmítl. Když přišla válka a viděl 

jsem, co vše se může stát. Otevřel jsem oči i uši. A dnes vidím v této hudbě opravdu jistého 

prorockého ducha. A něco blízkého. Něco nám tak blízko ležícího, že se divím, že to není 

více milováno,“442 uvedl s odkazem na nízkou frekvenci provádění Mahlerových děl. 

Mahler mohl být podle Kubelíka plně pochopen teprve po tragických událostech obou 

světových válek, kdy pro publikum získala jeho hudba nový, do té doby skrytý rozměr s 

misijním potenciálem: „(…) teprve po všech těchto tragických časech mohl člověk Mahlera 

skutečně pochopit. To prorocké v jeho hudbě bylo najednou světlo – to bylo pro publikum 

jako skutečné pravé velké světlo.“443  

Kubelík Mahlerovu hudbu vnímal jako programní, ale ne ve smyslu hudby, která 

by líčila příběh.444 Označil ji za velmi „subjektivní“ – těžkou a obsažnou, zabývající se 

problémy, které nejsou každému posluchači příjemné.445 Mahler se podle Kubelíka 

snažil v hudbě vyslovit komplikované vztahy lidí k přírodě, k bohu nebo k hudbě 

samotné a prostřednictvím hudby sdělovat věci, situace nebo momenty, které 

připomínají nejen dobré, ale i stinné stránky člověka, jehož psychologické problémy se 

Mahler snažil v hudbě proměnit.446 Byl to podle Kubelíka riskantní čin, kterému nebylo 

vždy porozuměno.447 

Kubelík věřil, že Mahler ve své tvorbě ukázal bídu tehdejší doby a obsáhl vše, co 

je aktuálně pociťováno a co dnes bolí.448 Naznačil, kam se lidé ubírají449 a nastavil jim 

zrcadlo: „Když to člověk poslouchá, lidé krvácí. A to se jim nehodí, proto se od toho odvrací. 

Utíkají pryč sami před sebou. Nelíbí se jim, že jsou do toho zahrnuti. Když se jim řekne: teď 

jsi i ty jeden z nás. Mahler nikdy neříká, že to jsi ty. Vždy říká, jak to je. Takže se také 

                                                      
440 Kubelík, Egloff…, (pozn. 431). V rozhovoru s Robertem Schumannem tvrdí, že „od mládí“ se Gustavem Mahlerem 
zabýval, miloval jej a byl v Praze inspirován interpretacemi jmenovaných dirigentů, ale rozhovor je v tomto směru 
stručnější. Viz Kubelík, Karl Schumann…, (pozn. 434). 
441 Koncerty 20. a 21.3.1947 ve Dvořákově síni Rudolfina. Archiv ČF. 
442 Kubelík, Egloff…, (pozn. 431). 
443 Kubelík, Karl Schumann…, (pozn. 434). 
444 Kubelík, Egloff…, (pozn. 431). 
445 Tamtéž. 
446 Tamtéž. 
447 Tamtéž. 
448 Tamtéž. 
449 Tamtéž. 
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zahrnuje. (…) Nikdy se neuzavřel před touto společností. Říkal: »Ne, všichni se musíme stát 

lepšími.«“450 Nakonec podle Kubelíka Mahler vždy směřuje k duševní apoteóze, která je 

v jeho hudbě charakterizována světlým, optimistickým, hymnickým vyzněním:451 „Vždy 

našel řešení směřující ke světlu, přesto, že jeho hudba je hořká a sarkastická a tu bídu lidí 

možná dokonce líčí v jakýchsi prorockých řádcích.“452 Kromě sociálního rozměru viděl 

Kubelík v Mahlerově díle také snahu řešit religiózní otázky – vyjádřit skrze hudbu touhu 

po odpuštění a spáse, kterou přináší Nový zákon.453 

Mahlerovy obsahové záměry Kubelík spojoval se skladatelovým užíváním velkých 

aparátů, textů nebo prudce se střídajících krajních výrazových poloh.454 Vnímal 

v Mahlerově hudbě triviální, sarkastické a groteskní momenty, kontrapunkticky se 

proplétající s jejich protipóly:455 „Orchestrální hráč v sobě musí všechny tyto metamorfózy 

prožít – nejen prožít, ale musí je na nástroj správně vylíčit.“456 Problém s přijetím 

Mahlerovy hudby podle Kubelíka vzniká, pokud od ní má posluchač nesprávná 

očekávání – hledá v ní krásu melodie, harmonie nebo architektury, která nebyla 

skladatelovým kompozičním záměrem.457 

Mahler podle Kubelíka především „hledal“ – „celý život hledal, aby vyprávěl něco 

lidského“:458 „Mahler je alespoň pro mě skladatel, který měl možná nejsilnější srdce mezi 

skladateli. Měl kuráž říct vše, co si ostatní troufali možná pouze v nějaké idealistické formě. 

Beethoven měl také tuto kuráž, a Mahler také. Má široké velké zlaté srdce a říká lidstvu: 

»Podívejte se, nedělejte, nebo nedělejme – ne vy, ale my všichni dohromady – nedělejme 

tyto a tyto chyby, nebo snažme se z tohoto pekla nebo tohoto materialismu vystoupit« Jak 

to uděláme? Musíme věřit. Musíme věřit v hudbu, musíme věřit v boha, musíme věřit 

v přírodu, musíme věřit v náš život. Musíme věřit, že jednoho dne prostě umřeme, ale ne 

nešťastni. Když on byl také nešťastný. On byl nejnešťastnější ze všech. Bojoval jako Titán, 

jak Herkules, ale protože bojoval, měl také takovou sílu. Mahler vidí symfonii jako stvoření 

světa.“459 Výpověď ukazuje, v jaké filozofické šíři Kubelík o hudbě uvažoval a jakým 

směrem vedla jeho mimohudební představa. Paralelu lze vidět v mnohých Kubelíkových 

rozhovorech týkající se operní tvorby, jak bylo uvedeno v předchozí kapitole. Z dalších 

                                                      
450 Tamtéž. 
451 Tamtéž. 
452 Tamtéž. 
453 Tamtéž. 
454 Tamtéž. 
455 Tamtéž. 
456 Tamtéž. 
457 Tamtéž. 
458 Tamtéž. 
459 Kubelík, Karl Schumann…, (pozn. 434). 
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příkladů můžeme uvést náznak v Kubelíkově vzpomínce na otce: „Jsem mu za vše vděčný. 

Nejen z uměleckých důvodů, nejen z lidských důvodů, za filozofické nastavení, ale také 

z charakterových důvodů, kde jsem viděl, jak těžce bojoval, jak se musel překonávat, a 

nikdy mi neukázal své utrpení. To vidím dnes po tolika letech – roku 1940 zemřel – jak 

musel nejednou trpět a jako to poté také krvácelo v jeho umění.“460 

Kubelíkovy myšlenky spojující pochopení Mahlerovy hudby s prožitím událostí 2. 

světové války připomínají úvahy Theodora Adorna, který existenci umění po válečných 

událostech odsoudil, a Hanse Heinricha Eggebrechta, jenž považoval za nevhodné, aby 

umění, které „(…) utrpení a umírání nevyhnutelně estetizuje, neboli vzdaluje od 

skutečnosti“,461 na válečné události jakkoli odkazovalo.462 Mahlerova hudba se v 

Kubelíkově popisu Eggebrechtovým argumentům vymyká – je charakteristická 

upřímností a pádností svých výrazových prostředků, které nejsou stylizovány za účelem 

estetizovat, a nejedná se o hudbu, která by byla komponovaná v reakci na válečné 

události463 – naopak rozsah válečných událostí dal pochopit šíři Mahlerem užitých 

výrazových prostředků. 

V jednom z rozhovorů Kubelík cituje Mahlerův výrok, že počínaje Beethovenem 

neexistuje žádná moderní hudba, která by neměla svůj vnitřní program,464 a že u 

hodnotné hudby nemusí být posluchač předem informován, aby pochopil, co je v ní 

prožito.465 Tento Mahlerův názor by se dal podle Kubelíkových vyjádření 

pravděpodobně vztáhnout i na jeho osobní postoj. V jiném rozhovoru s Karlem 

Schumannem Kubelík zapochyboval, že by Mahler byl „otcem moderní hudby“, spíše jej 

považoval za otce moderního „muzicírování“:466 „Ale dnešní hudba, která došla až 

k elektronické hudbě, která se považuje za moderní, nemá určitě původ v Mahlerově hudbě, 

protože Mahler úplně jinak myslí a cítí. Je to emocionální skladatel, tedy skladatel s velkou 

duší, který spíš měl díky svým velkým dirigentským zkušenostem to mistrovství, technicky a 

instrumentačně věci zapsat a zhudebnit tak, že znějí moderně. Skutečně vytvořil zcela nový 

zvuk, ale ta hudba samotná je velmi emocionální, subjektivní, představující lidské snažení 

                                                      
460 Kubelík, Rafael: Rafael Kubelik - Ein musikalisches Selbstportait, (pozn. 30). 
461 Eggebrecht, Hans Heinrich: Hudba a krásno, Praha 2001, s. 40. 
462 Tamtéž, s. 40. 
463 Srov.: Eggebrecht ke kompozici Pamatuj na to, co ti udělali v Osvětimi (Luigi Nono): „A pochyby se stupňují, když si 
uvědomíme, že se zde Osvětim „předvádí“ jako představení, koncertní produkce, hra tónů a hudebních i nehudebních 
zvuků, v umělecké formě, která podléhá estetickému hodnocení. A tak je možné, že nás tento druh vzpomínky neboli 
zpřítomnění v nitru trýzní proto, že se snaží zobrazit něco, co je nezobrazitelné, a že se stává téměř trapným proto, že 
inscenuje a předvádí něco, co se jakémukoliv předvádění a inscenování brání a vymyká.“ Eggebrecht, s. 43. 
464 Kubelík, Egloff…, (pozn. 431). 
465 Tamtéž. 
466 Kubelík, Karl Schumann…, (pozn. 434). 
466 Tamtéž. 
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po tvořivosti. Jak jste předtím řekl, že každé dílo je tvořivý čin subjektivní povahy, jak již 

Beethoven řekl, že každá symfonie musí být subjektivním zážitkem. Téměř programním. A 

to je samozřejmě v dnešní hudbě k nenalezení. Tam, kde ty systémy začaly, ty 

dvanáctitónové systémy… Nemůže se tvrdit, že použil-li ve své 10. symfonii dvanáctitónový 

akord, je otcem dvanáctitónové hudby. Tomu nevěřím. Určitě také nebyl, a kdyby dnes žil, 

pravděpodobně by se tomu trochu smál a řekl by: Proboha, hledal jsem vše, jen ne žádné 

systémy, hledal jsem hudbu!“467 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
467 Kubelík, Karl Schumann…, (pozn. 434). 
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6. KUBELÍK JAKO OSOBNOST A DIRIGENT 
 

6.1 Psychologie práce s orchestrem  

První zkušenosti v oblasti psychologie práce s orchestrem získával Kubelík již 

v mládí pozorováním zkoušek různých dirigentů.468 V tomto směru považoval za 

nejinspirativnější osobnosti Ericha Kleibera, kterého označoval přímo za fenomenálního, 

a také Bruna Waltera. Byl na všech jejich zkouškách, které mohl navštívit.469 Důležité 

podle Kubelíka bylo poznat „princip kdy, kde a co udělat“ – včetně toho, v jakém 

okamžiku může dirigent ustoupit, protože vytuší, že se věc dostaví sama, a kdy by měl 

být naopak důsledný. Kubelík v těchto záležitostech vnímal podstatné nuance, které 

podle něj začne člověk rozlišovat s přibývajícími zkušenostmi, ale považoval za štěstí, že 

se tomu mohl učit při zkouškách jmenovaných dirigentů. Oba přitom pracovali jiným 

způsobem – Bruno Walter byl podle Kubelíka více filozoficky založený a Kleiber 

technicky, i když spirituální element u něj byl přítomen do určité míry také. 

Částečně měli na Kubelíka vliv také dirigenti Václav Talich nebo i Arturo 

Toscanini, byť jej Kubelík podle svých slov viděl asi pouze jednou nebo dvakrát:470 

„Toscanini a jeho perfekce. Člověk vlastně nemůže říci perfekce. V hudbě žádná perfekce 

neexistuje. Ale preciznost – to lze říci. Perfekce neexistuje, to slovo je nesmysl. To mě 

samozřejmě vše ovlivnilo. Člověk je ale ovlivněn také množstvím partitur samotných, které 

vás oslovují a které vytvářejí auru a atmosféru. Čím více člověk studuje, tím více vidí, (…) 

díváte-li se na partituru s větším odstupem, vidíte mnohem větší obrysy, ale tyto obrysy, ty 

tvoří zase nový obraz a různé aspekty – a ty inspirují v dirigování vlastně mnohem více než 

jeden mistr.“471 Toscanini ale zároveň přinesl Kubelíkovi ponaučení z určitých chyb. Když 

začal křičet, byla to sice podle Kubelíka také někdy věc psychologie, protože Toscanini 

věděl, že to orchestr zrovna potřebuje či to od něj dokonce očekává. Stávalo se ale, že 

Toscanini ztratil sebekontrolu, narušil tím atmosféru a po dalších 10 až 15 minut hrál 

konsternovaný orchestr pouze mechanicky. Poté se podle Kubelíka hra zase rozsvítila, 

ale bylo to zbytečné: „To bylo pro mě zjištění – že i ten největší dirigent se vlastně musí 

umět vždy ovládat. (…) Když se neumí sám ovládat, nemůže chtít ovládat ani ostatní – je to 

takový princip.“472 Kubelík připustil, že má dirigent jako člověk svůj temperament, ale 

                                                      
468 Kubelík, Gespräch – Teil 7…, (pozn. 42). 
469 Kubelík, Gespräch – Teil 3…, (pozn. 43). 
470 Tamtéž. 
471 Tamtéž. 
472 Kubelík, Gespräch – Teil 7…, (pozn. 42). 
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musí se za všech okolností, i při nemoci nebo bolestech, kontrolovat, což je podle něj 

velmi těžké a s přibývajícím věkem stále horší. K Toscaniniho jednání nakonec podotkl, 

že by už ani nebylo možné se takto chovat: „Tehdy to možné bylo a hráči vlastně nebyli 

ani uražení, ale pociťovali selhání před velkým maestrem a byli zraněni.“473   

Umění psychologie při práci s orchestrem pokládal Kubelík za jednu 

z nejdůležitějších vlastností dirigenta: „Dirigent musí být psycholog. Samotné mávání 

taktovkou z něj ještě nedělá dobrého hudebníka. Dirigent musí dané zpěváky, orchestr, 

ansámbl a také režiséra a scénografa psychologicky vtáhnout do svého vlastního světa 

myšlení a pocitů, aniž by to zpozorovali. Chtěl-li by dirigent ansámbl, sólistu nebo režiséra 

nutit, poté je to nastudování ani ryba ani rak. Táhne-li ale s dobrou vůlí, logikou, 

psychologií a pocitem na své straně, poté je výsledek úspěšný a často korunovaný 

triumfem.“474 

Dirigování Kubelík v jednom z rozhovorů charakterizoval následovně: „Tedy je to 

technika, je to vášeň, je to fluidum taktovky s dobrou vůlí orchestru. Dobrá vůle orchestru 

je pro dirigenta nejvyšší satisfakce. Když ji má, má štěstí.“475 Dirigent by měl podle 

Kubelíka členy orchestru brát jako kolegy, ve kterých je třeba vzbudit a udržet ochotu a 

důvěru, aby si s nimi mohl předávat inspiraci: „Člověk by měl být také otevřený, člověk 

musí být upřímný, člověk musí těm kolegům… – jsou to všechno kolegové! Je to 

demokratický stát. Pro mě je dirigování vlastně, celý tento princip: orchestr, dirigent – to je 

pro mě jako demokratický stát – to je vzor. Je to sice tak, že je tam někdo, kdo tam stojí a 

kdo by měl inspirovat, ale ten nemůže inspirovat, pokud nejprve nevzbudí to nejlepší v těch 

ostatních. Ostatní musí mít dobrou vůli a tu dobrou vůli nesmí člověk frustrovat. Dobrá 

vůle orchestrálního hráče musí být dirigentem nějak vzbuzena. A když to klapne, teprve 

pak může být [dirigent] orchestrem inspirován a může tomu orchestru vrátit svou 

inspiraci. Proto je důležité, když ho ten orchestr také zná – jak jako subjekt myslí. (…) 

Musíme mít důvěru jeden k druhému. Důvěra je vlastně tím nejdůležitějším. To je jádro 

věci.“476 

Z četných rozhovorů s Kubelíkem vyplývá, že k základu úspěšného pracovního 

vztahu s orchestrem řadil jednání, které vychází z upřímné lásky k hudbě a je provázeno 

určitým pozitivním vnitřním nastavením dirigenta,477 otevřeností, upřímností478 a 

                                                      
473 Tamtéž. 
474 Kubelík, Was ist Oper? (pozn. 22), s. 45-46. 
475 Kubelík, Rafael Kubelik erzählt aus seinem Leben, (pozn. 27). 
476 Kubelík, Rafael Kubelik auf dem Konzertpodium…, (pozn. 44). 
477 Kubelík, Rafael Kubelik - Ein musikalisches Selbstportait, (pozn. 30). 
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pokorou. Často vzpomínal na rady svého otce, které mu v tomto směru ukázaly cestu: 

„»Musíš jednat takto, jinak nebudeš mít nikdy úspěch. Když se sám nebudeš opravovat, když 

se při chybách nejprve sám neobviníš, a potom teprve nehledáš chyby u ostatních, nemůžeš 

nikdy najít pravdu. Když se sám neovládáš, nemáš žádné právo chtít ovládat ostatní.« To 

už jsou etické principy, které dále vedou k demokracii. Ale jsou propojeny a pro mě měly 

velkou hodnotu, že když přišly obtíže, musel vždy jsem vlastně vše řešit těmito 

demokratickými principy.“479 V návaznosti se zmínil o svém dávném konfliktu s hráčem 

České filharmonie,480 který řešil opět umvědomněním si idejí svého otce, že přesvědčit 

lze, pouze pokud člověk miluje a vnitřně se otevře.481 S podobnou myšlenkou vzpomínal 

na natáčení Verdiho Rigoletta v La Scale: „A musím říct, že mě ohromně podpořili poté, co 

se o tom přesvědčili, že Rigoletta miluji, že jej chci interpretovat s láskou. Zapojili se všemi 

vlákny svých srdcí. A je to na nahrávce slyšet a cítit.“482 

Zároveň si byl Kubelík vědom toho, že každý orchestr může potřebovat jiný 

způsob práce v závislosti na smýšlení jeho členů, které je třeba rozpoznat: „V některých 

zemích musí být dirigent naproti tomu střízlivý. Neimprovizovat, nýbrž věcně a racionálně 

předložit, co chce. Poměry jsou všude jiné a dirigent se musí předem vcítit do mentality 

dotyčných zemí.“483 Byť se takový výrok může jevit jako generalizace, podobně se 

vyjádřil houslista BRSO Bernd Herber, když Kubelíka srovnával s pozdějším 

šéfdirigentem Colinem Davisem: „Německé orchestry s anglickými dirigenty si většinou 

příliš nerozumí. Chtějí od dirigenta přesně vědět, jak to chce. Takže tento demokratický 

princip, který platí v Anglii, jim není vlastní. Německé orchestry chtějí dirigenty, kteří mají 

jasnou představu a tu zkoušejí realizovat. (…) Kubelík demokratický nebyl. Solti řekl 

v jednom rozhovoru: »Na pódiu platí jeden názor – můj.« Trochu protipólem je Lorin 

Maazel: »Slyším přesně, jak orchestr hraje – když není důvod zasáhnout, tak nechám 

hudebníky hrát, jak myslí, že by to mělo být, a zastavím pouze tehdy, když si všimnu, že to 

běží úplně jinak, než si představuji.« V orchestru demokracie nefunguje. Pořád se mi to 

potvrzuje, protože představy hudebníků jsou velmi rozdílné – co je pro někoho rychlé, to je 

pro druhého ještě příliš pomalé a naopak.“484 

                                                                                                                                                                      
478 Kubelík, Rafael Kubelik auf dem Konzertpodium…, (pozn. 44). 
479 Kubelík, Rafael Kubelik erzählt aus seinem Leben, (pozn. 27). 
480 Více viz kapitolu 2.2 Počátek kariéry. 
481 Kubelík, Rafael Kubelik - Ein musikalisches Selbstportait, (pozn. 30). 
482 Kubelík, Was ist Oper? (pozn. 22), s. 45. 
483 Tamtéž, s. 45-6. 
484 Herber, (pozn. 178). 
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Perspektivou hráčů v BRSO byl Kubelík vnímán jako velmi autoritativní a 

autokratický dirigent,485 který nepřipouštěl diskuze ani kompromis a kterému se tehdy 

podle Gierona nikdo neodvážil oponovat:486 „Ale i to je důležité. Dirigent tvoří 

interpretaci a musí ji prosadit. Ten orchestr něco takového i žádá. Chceme, aby dirigent 

úplně přesně řekl, co chce. Když to řekne, pak to také můžeme udělat. Jinak hraje každý 

jinak.“487 

  

6.2 Styl komunikace a osobní kontakt 

Podle Gierona se Kubelík vyznačoval profesionálním přístupem k čemukoli, co 

měl dirigovat: „Když dělal jakékoli dílo, vložil do toho hodně srdce. Cokoli dělal, dělal velmi 

profesionálně a s velkými emocemi.“488 Považoval jej za neuvěřitelně emocionálního 

hudebníka, což mělo v praxi i své stinné stránky: „Máme nahrávku Giovanniho, kde je 

v jedné árii mandolína, na kterou musel být někdo angažován. Byla to hráčka, která na 

tuto árii dvě až tři hodiny čekala, byla nervózní, skutečně se klepala, a když začala a nešlo 

to, rozčílený Kubelík to odklepal, a po druhém pokusu ji vyhodil. Druhý den přišel někdo 

jiný – ten to nehrál lépe, ale Kubelík byl naprosto nadšený. Ale tak to u něj bývalo, byl velmi 

emocionálně založený. Člověk nikdy přesně nevěděl, jak to s ním zrovna bude.“489 

Obdobnou vzpomínku měl houslista Herber: „Jednou se konala přehrávka na koncertního 

mistra druhých houslí. (…) V užším výběru byli dva, Kubelík přišel, poslechl si prvního, vstal 

a řekl, že to je jeho člověk. Namítlo se, že je tam ještě jeden houslista, ale Kubelík řekl, že 

tenhle je dobrý a konkurz skončil. Bylo to v dřívějších letech, když jsem ještě nebyl 

v orchestru. V tomhle měl bohužel trochu nešťastnou ruku.“490 

Kubelík byl sice schopen se rozčílit a hráče poslat i domů,491 ale nebyl nikdy 

neodpouštějící:492 „Byl neskutečně cholerický, uměl deset minut křičet, a pak bylo zase vše 

dobré. Když se někdo snažil, ale neznělo to dobře, nevadilo to, předpokládalo se, že příště to 

bude lepší. Ale když zpozoroval, že někdo opravdu nechce, tak explodoval,“493 uvedl Gieron. 

Kubelík zpravidla na konflikt rychle zapomněl a po chvíli opět vtipkoval:494 „Hudebníci 

                                                      
485 Gieron, (pozn. 175), Piesk, (pozn. 199). 
486 Gieron, (pozn. 175). 
487 Tamtéž.. 
488 Tamtéž. 
489 Tamtéž. 
490 Herber, (pozn. 178). 
491 Piesk, (pozn. 199). 
492 Herber, (pozn. 178). Piesk, (pozn. 199). 
493 Gieron, (pozn. 175). 
494 Herber, (pozn. 178). Schaeffer, (pozn. 222). 
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ho ale respektovali a milovali. Měl velké srdce,“495 pokračoval Herber. Dodal přitom, že se 

ale samozřejmě našlo v orchestru jako v každém kolektivu několik jednotlivců, kteří si 

s ním nebyli sympatičtí – v tomto případě jeden sólový hráč na bicí a sólo-

kontrabasista.496 

V osobním kontaktu si Kubelík držel vždy jistý odstup nadřízeného, ke kolektivu 

byl ale vždy pozorný: „Nebyl perfektní dirigent, ale byl filosof a orchestr ho vnímal jako 

svého otce. První turné do Ameriky a Japonska začalo v Hartfordu v Connecticutu a Kubelík 

u vchodu na pódium všem podal ruku. To jsem u žádného jiného dirigenta dodnes 

nezažil,“497 vyprávěli shodně Bernd Herber. Jinou vzpomínku uvedl Wolfgang Gieron: 

„Samozřejmě s lidmi mluvil. Byl jako takový „otec“ orchestru. Jednou s námi dělal Mou vlast 

a po první zkoušce jsme přišli do našeho prostranství a byl tam vyroben obrovský bufet. 

Ptali jsme se, jak to? Že prý Kubelík… Má vlast… to musíme oslavit. Ale osobní kontakt 

s hudebníky neměl, což považuji za správné. (…) On byl šéf! A my byli ten orchestr… Ale tak 

je to správné. Je v orchestru hodně lidí, kteří dobrý kontakt se šéfdirigentem okamžitě 

využijí pro sebe. Dirigent pak před orchestrem ztratí respekt.“498 Jediným hráčem, 

s kterým mohl mít podle Gierona Kubelík osobnější vztah, byl český hobojista Wilhelm 

Kneißl,499 s kterým se Kubelík znal od dětství. Z dřívějších dob znal možná také 

koncertního mistra Rudolfa Koeckerta,500 který v Praze studoval na Pražské 

konzervatoři. Poté působil v rozhlasovém orchestru a Sudetoněmecké filharmonii a roku 

1939 založil v Praze Sudetoněmecké kvarteto, které se později přejmenovalo na známé 

Koeckertovo kvarteto.501  

Gieronem naznačenou Kubelíkovu pozici doplnil osobní příhodou Wolfgang 

Piesk: „On byl šéf – a já vzadu ten fagotista. Ano, občas to s ním bylo těžké. Byl opravdu šéf 

a tuto pozici vykonával se všemi pozitivy i negativy. Měl jsem například s Berlínskou 

filharmonií možnost jet do Číny, tedy do východního bloku za studené války. Vše bylo 

dohodnuté, kolega za mě mohl zaskočit, jednalo se o nenáročné party v Žalmové symfonii a 

v Quattro pezzi. BRSO měl malý zájezd do Švýcarska a po Německu. Kubelík mi ale nařídil, 

že přese všechno musím hrát s BRSO. Nakonec sám onemocněl. (…) Ale to je jedno, konec 

                                                      
495 Herber, (pozn. 178). 
496 Tamtéž. 
497 Herber, (pozn. 178). 
498 Gieron, (pozn. 175). 
499 Kubelík, 8) Rafael…, (pozn. 91). 
500 Viz pozn. 241 a 242. 
501 Kubelík, 8) Rafael…, (pozn. 91). 
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konců se o to pozitivně jako šéf zasadil a člověk to pak také akceptoval.“502 Na konci svého 

angažmá byl Kubelík podle Pieska častěji nemocný – měl revma a okostici – a uměl 

vyjádřit vděk za podporu ze strany orchestru: „A když mu orchestr nějak s koncertem 

pomáhal, protože už vlastně nemohl zdvihat pořádně ruce, stalo se, že od něj přišla láhev 

šampaňského a podobně.503 (…) Takže se snažil skutečně udržovat lidský kontakt, staral se 

o členy, ale když ho chtěl někdo využít nebo chtěl řešit osobní věci, vždy si zachovával 

pozici šéfa. Když šlo o orchestr, neuvolňoval lidi. Takže byl velmi konsekventní, vůči sobě 

samému – s výjimkou jídla a pití – i ostatním.“504 

 

6.3 Dirigentská technika   

Hráči se shodli, že dirigentská technika nepatřila mezi Kubelíkovy přednosti. Dva 

z nich vzpomněli v této souvislosti na výrok, který údajně pochází od Sergiu 

Celibidacheho,505 že „Kubelík byl velký hudebník, ale malý dirigent.“506  

Z Kubelíkova nedostatku v oblasti dirigentské techniky by eventuálně mohlo 

vyplývat určité repertoárové omezení, které ale může být stejně tak dané celkovým 

založením Kubelíkovy osobnosti. Kladl výrazovou stránku interpretace před technickou 

– jak v požadavcích vůči orchestru,507 tak – ať již vědomě či spíše nikoli – ve vlastním 

dirigentském projevu: „Ale z orchestru dostal, co chtěl. Nešlo mu o preciznost, ale o výraz 

– to bylo jeho poznávací znamení. A publikum velmi vnímalo, jak upřímně to myslí. Jestli je 

to dirigování pro galerii nebo mu to leží na srdci. U Kubelíka to bylo vždy to druhé,“508 

podotkl Herber a doplnil jej Schaeffer, že hráči ale vždy poznali z Kubelíkova postoje, 

vyzařování a z jeho očí, co žádá.509 

Čím komplikovanější věc byla, tím bylo Kubelíkovo gesto podle Herbera 

nesrozumitelnější. Nebylo snadné hrát s Kubelíkem zejména některé soudobé partitury i 

opery, byly-li spíše technicky založené:510 „Měl velká, ne příliš přesná gesta. Existuje od 

Kubelíka slavný výrok: »In der Musik muss Humus sein.«511 Když něco nebylo pohromadě, 

                                                      
502 Piesk, (pozn. 199). 
503 Klarinetista Werner Mittelbach v rozhovoru pro BR shodně uvedl, že při svém prvním vystoupení v BRSO v roce 
1985 v Lucernu zažil, že Kubelík věnoval po koncertě každému členovi orchestru láhev šampaňského. Viz Mittelbach 
Werner: Das Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks in Prag, autor Ulrich Möller-Arnsberg, 25.5.2010, archiv 
BR. 
504 Piesk, (pozn. 199). 
505 Herber, (pozn. 178).  
506 Gieron, (pozn. 175). Herber, (pozn. 178). 
507 Více viz kapitolu 7.4 Technický versus obsahový přístup k interpretaci. 
508 Herber, (pozn. 178). 
509 Schaeffer, (pozn. 222). 
510 Tamtéž. 
511 Gieron, (pozn. 175). Herber, (pozn. 178). Piesk, (pozn. 199). 
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bylo mu to jedno. (…) Zaměřoval se na to velké,“512 doplnil Gieron.  Některé skladby podle 

Gierona s Kubelíkem nešly téměř hrát.513 Jmenoval např. Stravinského Svěcení jara. 

Z drobností vzpomněl Herber na místo s kvintolami a triolami v 1. větě Mahlerovy 

Symfonie č. 9 nebo Schaeffer na obtížnou souhru orchestru při pizzicatu.514 Lepší 

výsledek se podle Pieska dostavoval v napětí na koncertech, které samy o sobě stimulují 

k většímu soustředění a lepšímu výkonu.515  

Když se před BRSO postavil jiný dirigent, nebylo těleso údajně schopné tak 

flexibilně reagovat, protože nebylo zvyklé: „Jeho následovník Colin Davis byl z anglických 

a amerických orchestrů zvyklý, že mu orchestr nastoupí přesně, takže když dal rukou 

nástup, chtěl, abychom nastoupili. Ale v BRSO jsme byli zvyklí, že dal Kubelík nástup a 

nasadilo se podle koncertního mistra. Vycházelo to, ale pro dirigenty, kteří chtěli nástup na 

své gesto, to byla katastrofa. (…) A Kubelíkovi to bylo jedno: »Dám nástup a někdy orchestr 

nastoupí.« Podobné to muselo být dříve u Furtwänglera. Měl gesta, která byla pro 

hudebníky vlastně těžko srozumitelná. Pak se musí orchestr podívat na koncertního mistra, 

který dá impulz, a nástup klapne,“516 komentoval Herber. 

Kubelík si podle pamětníků svého deficitu asi nebyl vědom – často například 

orchestr vybízel, ať „jde s rukou“,517 ačkoli to bylo obtížné. Rovněž z Kubelíkovy 

vzpomínky na začátky u České filharmonie vyplývá, že vnímal techniku jako důležité 

vybavení: „A tu začala má vlastní didaktika. Každá zkouška, každý koncert byly pro mne 

lekcemi. Pozoroval jsem se jako v zrcadle. Kontroloval jsem se, vážil jsem každé gesto. 

Každou chybu v orchestru jsem hledal nejprve u sebe.“518 V jiném z rozhovorů jmenoval 

techniku za nedílnou součást dirigentského umění.519 K výrazové složce poznamenal, jak 

je těžké, a zároveň důležité se otevřít a předvést orchestru své pocity, bez čehož by 

dirigent neměl ani oprávnění vznášet na orchestr požadavky: „Není to lehké stát a těmi 

prsty a pohyby rukou chtít ukázat vlastní pocity. A jen taktovat? To je policejní práce. 

Takže jak by to měl člověk udělat. Dirigent musí se vší skromností věřit, že se nejdříve musí 

překonat, nesmí ukázat žádné zábrany, pokud je má, aby mohl sloužit Beethovenovi nebo 

                                                      
512 Gieron, (pozn. 175). 
513 Tamtéž. 
514 Schaeffer, (pozn. 222). 
515 Piesk, (pozn. 199). 
516 Herber, (pozn. 178). 
517 Herber, (pozn. 178). Piesk, (pozn. 199).  
518 Vašatová, Rafael Kubelík…- část 2, (pozn. 69), s. 6. 
519 Viz již citovaný výrok: „Tedy je to technika, je to vášeň, je to fluidum taktovky s dobrou vůlí orchestru.“ Kubelík, 
Rafael Kubelik erzählt aus seinem Leben, (pozn. 27). 
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Mozartovi. A jak slouží? Když orchestru řekne, jak to mají hrát. A jak to může říct, když 

neukáže své pocity? Musí je ukázat.“520 

Herber připomenul v souvislosti s Kubelíkovou dirigentskou technikou jeho 

působení v opeře, která od dirigenta vyžaduje podstatně větší preciznost, přehlednost 

gest a pohotovost: „V opeře se Kubelíkova slabost, kterou jako dirigent měl, zvýraznila. Při 

Borisu Godunovi ne, protože to je opera, která žije z emocí, kde nezáleží, jestli je gesto 

skutečně přesné. Ale Kubelík dělal například Kouzelnou flétnu. První nástup Papagena – 

týdadam pam pídadada dam pam pam… – nikdy neklapnul – nějak se to nedalo z jeho 

gesta vzít. Na druhou stranu Jenůfa byla také velkolepá. Takže tato díla, kde jde o emoce a 

gesto není tak důležité. Ale když šlo o preciznost, byli lepší [dirigenti]. (…) Jednou s námi 

dělal těžkou Hindemithovu operu Malíř Mathis a tehdy jsme při nahrávání zpozorovali, že 

zde leží jeho hranice. Měli jsme to dělat koncertně, ale koncert se nekonal.521 U Hindemitha 

už musí dirigent něco ukázat, nespoléhat se na zvuk. (…) Ale velkolepě dirigoval také 

Wagnera. Máme nahrávku Mistrů pěvců norimberských v koncertním sále. Báječnou. 

Nevím jen, jaké by to bylo v opeře.“522  

Po několika představeních Borise Godunova v BSO převzal inscenaci po 

Kubelíkovi jiný dirigent, který byl podle Herbera velmi zběhlý, ale po stránce hudební 

nadstavby kvalita provedení klesla: „Najednou z toho bylo nic neříkající dílo. Člověk si 

všimnul, jak silně taková osobnost jako Kubelík provedení ovlivňuje. (…) Ty hodiny, které 

přijdou… bum, bum, bum, vlasy lítaly. To bylo působivé. Stejně jako Martti Talvela, (…) 

který byl velký přes dva metry – Boris jak z obrázkové knihy,“523 přibližoval houslista. 

Podobný dojem z obdobné situace vyjádřil Piesk: „Jednou jsme Kubelíkovi hráli jednu jeho 

skladbu, kterou dirigoval někdo jiný, ale stalo se, že Kubelík musel na zkoušce kousek 

oddirigovat, a znělo to úplně jinak. To je symptomatické. (…) Někdo tam stál, bylo to milé a 

líbezné, ale pak se tam postavil někdo jiný, udělal takhle a celá věc zněla úplně jinak, což 

byl jeho případ, měl také takový dost zvláštní způsob dirigování.“524 Některé z dalších 

Kubelíkových působivých momentů popsal Herber: „Když [Kubelík] dirigoval na 

koncertě, měl občas nepřítomný pohled. Viděl jsem jeho provedení Její pastorkyně. 

V předehře ve třetím dějství člověk zpozoroval, jak je s ním ta hudba spojena. Díval se 

                                                      
520 Tamtéž. 
521 Operu Malíř Mathis chtěl Kubelík koncertně provést v sezóně 1975/76, ale z důvodu nemoci za něj večer převzal 
s jiným program Dietrich Fischer-Dieskau. Kubelík operu zařadil do další sezóny jako speciální koncert, který 
oddirigoval 22. června roku 1977. V letech 1962 a 1970 také provedl Hindemithovu symfonii Malíř Mathis. 
522 Herber, (pozn. 178). 
523 Tamtéž. 
524 Piesk, (pozn. 199). 
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zastřeným zrakem do dáli. Někam pryč, ne do orchestru. Tuhle situaci jsem u něj často 

zažíval. Od určitého místa, kterým byl okouzlen, zapomněl na veškeré pochyby a vznášel se 

v jiné sféře. Poslední věta Mahlerovy 1. symfonie začíná úderem činelu. Při dohasínání třetí 

věty si člověk na koncertě vždycky všimnul, že se v ní Kubelík už vnitřně zaměřil na úvod 

věty poslední. Pak se vzpřímil na celou svou výšku a dal nástup na úder činelu. Jako 

gilotina. Nikdy to nezapomenu. Opravdu působivé. Po úderu to bylo chaotické, ale přesně, 

jak to chtěl.“525 

 

6.4 Průběh zkoušek 

Podle pamětníků se Kubelík při zkouškách vyjadřoval k orchestru věcně a 

stručně526 a ve srovnání s předchůdcem Eugenem Jochumem mluvil méně.527 

„Protipříklad,“ uvedl Piesk, „byl třeba Václav Neumann – jeden z těch, kteří rádi hodně 

mluvili – „sami se sebou“. V konečném důsledku hudebníci přestali poslouchat. To u 

Kubelíka nebylo. Existovali nebo existují dirigenti, kteří pracují ještě koncentrovaněji, ale 

on sám pracoval na tehdejší dobu už velmi koncentrovaně a rychle.“528 529 

Když Kubelík hru zastavil, často podle Herbera neřekl detailně, co se mu na 

daném místě nelíbilo, ale snažil se přiblížit, co si představuje: „Bylo pro něj důležité 

propracovávat nejen hudebně technické, ale i skoro filozofické záležitosti.“530 Za důležité 

také Gieron považoval to, že byl Kubelík jako dirigent uvolněný a člověk poznal, jestli to, 

co Kubelík slyší, se mu líbí. 

Podle Gierona zkoušel Kubelík pouze to, co bylo opravdu nutné. Herber 

poznamenal, že Kubelík se detailní práci příliš nevěnoval a spoléhal se, že si 

problematické party hráči vezmou domů a budou je cvičit: „Úplně na začátku, když jsem 

ještě nebyl v orchestru, požadoval, aby například první housle měly dělenou zkoušku a 

určitá místa nacvičily nejprve jako skupina. Takže první den zkoušel celý orchestr a druhý 

den ráno byla dělená zkouška všech skupin, kde se zkoušela intonace a to, co bylo potřeba. 

To bylo u Kubelíka na začátku zřejmě také, ale já už jsem to nezažil.“531 S odkazem na 

perfekcionistický pracovní přístup Kubelíkova předchůdce Eugena Jochuma, hráči 

zhodnotili Kubelíkův způsob zkoušení jako pozitivní: „Kdybych měl uvést jeho přednosti, 

                                                      
525 Herber, (pozn. 178). 
526 Gieron, (pozn. 175), Herber, (pozn. 178). 
527 Herber, (pozn. 178). 
528 Piesk, (pozn. 199).  
529 O velké koncentrovanosti práce na tehdejší standard se zmínil také Wulf Schaeffer. Schaeffer, (pozn. 222). 
530 Herber, (pozn. 178). 
531 Tamtéž. 
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tak přednost je také to, když dirigent hudebníkům důvěřuje: »Můžu se na ně spolehnout, 

nacvičí to, nemusím vše jako diktátor do detailu zkoušet.« Pokud tak dirigent uvažuje, je to 

vlastně přednost,“532 uzavřel Herber.  

Orchestr zkoušel dvakrát denně – od pondělí až do čtvrteční generální zkoušky, 

což znamenalo podstatně více času než dnes, kdy musí stačit někdy jeden den nebo se 

zkouší i více programů zároveň.533 Když měl Kubelík pocit, že je vše relativně v pořádku, 

ukončil zkoušku i předčasně – někdy odpolední frekvenci podle Gierona ani nevyužil:534 

„Měl okostici, protože hodně jedl a pil. Měli jsme vždy zkoušku dopoledne od deseti do jedné 

a potom jsme museli mít tři hodiny pauzu, aby se mohl najíst a napít a potom jít na dvě 

hodiny spát. A ve čtyři nebo půl páté začala odpolední zkouška. (…) Zkoušel to, co pro něj 

bylo důležité. To ostatní jenom přehrál. Kubelík byl typický koncertní dirigent. Jeho velké 

momenty a jeho síla přicházely na koncertě, ne na zkouškách. Jsou dirigenti, kteří zkoušejí 

skvěle, pracují na každém detailu, slyší, vidí a ví vše. Ale na koncertě s nimi nic nepřijde. 

Kubelík byl přesný opak. Zkoušky byly občas chaotické, ale koncert byl senzační. To pro něj 

bylo typické – byl koncertní dirigent, který poté v rozhodující okamžik, když na tom 

záleželo, vyvinul neuvěřitelnou vnitřní sílu a uměl ji prosadit. To byla také taková jeho 

psychologie. Věděli jsme, že to tak u něj funguje.“535 Podle Pieska a Schaeffera Kubelík 

nicméně dirigoval na zkouškách se zcela stejným nasazením jako na koncertech: „Dneska 

jsou dirigenti, kteří zkouší tak trochu, a pak se řekne: »Ale to pravé přijde až na koncertě.« 

To už je trochu pozdě. U něj to bylo od první zkoušky absolutně hned stoprocentní,“536 hráči 

podle Schaeffera přesně věděli, jaký bude mít provedení tvar a nepotkávali se na 

koncertě s žádným „překvapením“. 

Gieronovu zmínku o Kubelíkově spontánní a lidské povaze dobře doplnil Herber, 

jenž uvedl, že byl Kubelík schopen někdy zrušit zkoušku i kvůli zálibám všedního dne – 

Kubelík byl podle něj velký sportovní fanoušek a když například hrála ČSR proti SSSR 

hokej, zkouška se zrušila nebo zkrátila, aby se mohl jet do hotelu podívat na zápas. 

 

6.5 Koncerty  

Na koncertech podával Rafael Kubelík absolutní výkony. Výjimečnost 

Kubelíkových vystoupení netkvěla v jeho neomylnosti, ale v nasazení. Kubelík byl podle 

                                                      
532 Tamtéž. 
533 Schaeffer, (pozn. 222). 
534 Gieron, (pozn. 175). 
535 Tamtéž. 
536 Schaeffer, (pozn. 222).  
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Herbera typově úplně jiný než například pozdější šéfdirigent BRSO Lorin Maazel. Byla 

mu cizí Maazelova suverenita a klid a někdy Kubelík na koncertě ztratil i kontrolu.537 

Věděl ale, že se může na orchestr spolehnout: „Když dirigoval na koncertě, měl občas 

nepřítomný pohled. Sledoval jsem jeho provedení Její pastorkyně. V předehře ve třetím 

dějství člověk viděl, jak je s ním ta hudba spojena. Díval se zastřeným zrakem do dáli. 

Někam pryč, ne do orchestru. Tuhle situaci jsem u něj často zažíval. Od určitého místa, 

kterým byl okouzlen, zapomněl na veškeré pochyby a vznášel se v jiné sféře.“538 

Pokud Kubelík nahrával, byl podle Herbera očividně nervózní. S Wulfem 

Schaefferem Herber shodně vypověděl, že stejně tak rozrušený byl Kubelík, když 

figuroval nějaký ansámbl mimo pódium – například v Mahlerově Symfonii č. 2.539 Oba jej 

v tomto přirovnali k současnému šéfdirigentovi BRSO Marissi Jansonsovi, rovněž spíše 

koncertně zaměřenému dirigentovi. Kubelíkův neklid při natáčení zmínil i Wulf 

Schaeffer, který jej odůvodnil tím, že Kubelíkovou prioritou nebyla technická preciznost, 

která se při nahrávání více sleduje, a scházela mu trpělivost části soustavně opakovat:540 

Hráči také zmínili, že Kubelík nebyl typ dirigenta, který by často dirigoval 

zpaměti. Pokud k tomu došlo, mnohdy při tom podle Gierona na něco zapomněl. Stejně 

tak Piesk připustil, že muselo být vše dobře nazkoušené, jinak by to bylo nebezpečné.541 

Kubelík měl podle něj na repertoáru několik děl, které občas dirigoval bez partitury, jako 

například Brahmsovy a Beethovenovy symfonie, což ale mohlo vypovídat třeba jen o 

přehlednosti děl nebo skutečnosti, že tvoří základ repertoáru. 

Podle Gierona měl Kubelík dar oslovit jak orchestr při zkouškách, tak publikum 

na koncertě: „Byl velká osobnost. Vyzařoval. Jsou dirigenti, kteří vyzařují před orchestrem, 

ale ne směrem k publiku. Měli jsme dirigenty, které jsme milovali – například Kurt 

Sanderling, který zkoušel skvěle, ale pro posluchače byl nudný. Pak byli jiní, kteří pracovali 

strašně, například Mstislav Rostropovič, ale publikum bylo nadšené. Kubelík byl schopen 

nadchnout všechny.“542 Orchestr BRSO hrál v Kubelíkově době téměř výhradně 

v Herkulessaal. Při každém koncertu stálo podle Gierona na konci sálu přibližně dvě stě 

lidí, kteří nedostali místo, ale chtěli koncert bezpodmínečně slyšet: „To jsem nikdy při 

žádném jiném dirigentovi nezažil. Jen u Kubelíka a občas u Bernsteina.“543 Svůj úkol 

                                                      
537 Herber, (pozn. 178). Schaeffer, (pozn. 222). 
538 Tamtéž. 
539 Herber, (pozn. 178). 
540 Schaeffer, (pozn. 222). 
541 Piesk, (pozn. 199). 
542 Gieron, (pozn. 175). 
543 Tamtéž. 
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dirigenta vůči posluchači vyjádřil Kubelík takto: „Dirigent vede představu za otěže a je 

vzhledem k divákovi a posluchači zodpovědný. Dirigent musí diváka svým pojetím ovlivnit 

– nebo ho odstrašit.544 Dirigent musí diváka strhnout, vtáhnout.“545 Kubelíkovo charisma 

tvořil i zevnějšek a způsob vystupování: „Byl velmi veliký a silný. Chodil na pódium kolem 

prvních houslí. Jakmile člověk slyšel ty těžké kroky, s kterými šel po schodech – už jen to 

bylo působivé. Když přišel na pódium, stál tam na způsob urbi et orbi. Publikum jej 

milovalo, ještě než začal dirigovat,“546 uvedl Herber. 

 

6.6 Natáčení 

Kubelík s BRSO mimo koncertů natočil množství nahrávek a dobře si uvědomoval 

přednosti i nevýhody obou typů produkce: „Je to ale vždy hledání. Tedy když má člověk 

koncert, je to samozřejmě hra vabank – hra vabank vůči takzvané preciznosti a také 

výrazu i vůči celé takzvané interpretaci, jak se tomu říká. Je to vždy určité riziko. Ale u 

nahrávky je zase riziko, že se něco trochu vytratí z této spontaneity. Tam se tedy člověk 

musí snažit to doplnit zase z druhé strany. Když má člověk preciznost díky stříhání nebo 

možnosti opakování, může zase lehce ztratit ten oblouk. Jde zde tedy opět o hledání té 

harmonie, té homogenity. To homogenní je preciznost spojená se spontaneitou.“547  

Kubelík považoval pro orchestr za prospěšné mít při hře pocit kontroly 

mikrofonem, který pak hráčům poskytne přesnou zpětnou vazbu, co se týče intonace a 

rytmu.548 Nahrávky ale podle Kubelíka odpoutaly pozornost od tříbení kvality zvuku, 

který na nich neodpovídá realitě: „Protože dneska, jak víte, u gramofonové desky je to 

přeci vždy prakticky ten samý nádherný sirupový zvuk. (…) Vždycky to chutná stejně, jen 

malý rozdíl. Když si vezmete čerstvý džus, je to přeci také velký rozdíl.“549 Větší počet 

mikrofonů podle Kubelíka zase deformoval vyvážení orchestrálních hlasů, z nichž začaly 

vynikat podružné hlasy nebo poslední pulty, které by se měly spojit se zvukem 

orchestru:550 „Mikrofon občas také klame v příliš velké průhlednosti, kterou člověk v sále 

tak jako tak neslyší a ani by slyšet neměl.“551  

                                                      
544 V originále „abschrecken“. Kubelík, Was ist Oper? (pozn. 22), s. 46. 
545 Tamtéž, s. 46. 
546 Herber, (pozn. 178). 
547 Kubelík, Interview…, (pozn. 1). 
548 Kubelík, Rafael Kubelik auf dem Konzertpodium…, (pozn. 44). 
549 Kubelík, Gespräch – Teil 7…, (pozn. 42). 
550 Kubelík, Rafael Kubelik auf dem Konzertpodium…, (pozn. 44). 
551 Tamtéž. 
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Přestože byl Kubelík do jisté míry rád, že se jeho výkony zaznamenávají,552 měl 

k natáčení skeptický vztah a sám poslech nahrávek nevyhledával.553 Rovněž hráči BRSO 

Bernd Herber a Wulf Schaeffer se shodli, že Kubelík nebyl svým bezprostředním a 

výrazovým zaměřením i jistou netrpělivostí ideálním typem dirigenta pro natáčecí 

praxi.554 Kubelík nejednou srovnával vývoj nahrávací techniky se svými prvními 

deskami točenými v Chicagu zvukovým mistrem Bobem Finem a producentem Davidem 

Hallem z firmy Mercury.555 V Orchestra Hall v Symphony Center, která byla podle něj 

považována za akusticky nepříznivou, se nalezlo vhodné umístění pro jediný mikrofon, a 

výsledná nahrávka se údajně prakticky nelišila od zvuku, který Kubelík slyšel při 

natáčení.556 Poté se začaly používat stereofonní a kvadrofonní technologie, které podle 

Kubelíka zkreslovaly vnitřní dynamiku orchestru: „Každý hlas je na stejné úrovni. První 

flétna stejně silná jako druhá flétna. Housle nejsou tak silné jako trubka. A já vím, co jsem 

dirigoval, jak to bylo natočeno. A ta první nahrávka byla správná. Pak přijde panstvo 

nahoře, něco smíchají dohromady, protože jim to tak pasuje, protože jim to přijde brilantní, 

což je vždycky špatně – když se začne s brilancí, tak už je to špatně – a ty proporce 

v orchestru, které musí tvořit logický zvuk, ten vnitřní balanc, ten se ztratí. Není žádný 

mikrofon, člověk to může tisíckrát tvrdit, žádný mikrofon a žádná nahrávka, která by 

zprostředkovala atmosféru koncertu.“557 Z Kubelíkovy výpovědi se zdá, že původem jeho 

nespokojenosti s nahrávkami mohlo být spíše zpracování záznamu. Je otázka, jak 

probíhala spolupráce Kubelíka s natáčecím týmem a do jaké míry měl možnost nahrávky 

autorizovat. Jak Kubelík naznačil, kromě technického problému spatřoval další deficit 

také v organičnosti záznamu: „Nevím, jestli nahrávka může opravdu představovat 

skutečné zachycení interpretace. Reálný odkaz je téměř nemožný. Nakonec jsme díky bohu 

lidé, ne stroje. A stroje nemohou reprodukovat vnitřní expresivitu významu hudby, která se 

přenáší přímou cestou. Nemluvím teď o frekvencích, i když to je také velká záležitost – ty 

frekvence, které jsou uříznuty, čímž vzniká jiný zvuk – ale o vnitřním životu hudby, který se 

nezaznamená na nahrávku, protože tam prostě není.“558 Nakonec se ohradil i vůči 

novému zvyku učit se podle nahrávek: „Mohu na desku dát pouze to, co [je] tak jako tak 

pouze z poloviny důležitá věc – co myslím, že je správné. (…) Taktovat umí každý, kdo má 

                                                      
552 Chesterman, (pozn. 11), s. 340.  
553 Tamtéž, s. 338.  
554

 Herber, (pozn. 178). Schaeffer, (pozn. 222). 
555 Tamtéž, s. 338. 
556 Tamtéž, s. 338. 
557 Kubelík, Rafael: Warum nicht Wimbledon?; Rafael Kubelik zum 75. Geburtstag; Quiz: Wann kam Rafael Kubelik als 
Chefdirigent des SO zum BR?, autor rozhlasového příspěvku Brigitte März, 30.6.1989, archiv BR. 
558 Chesterman, (pozn. 11), s. 339. 
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talent. To přeci není problém. Problém je, jak dirigovat, co dirigovat. Nemám právo 

dirigovat, pokud jsem to vnitřně neprožil. Jen kopírovat desku, to není umění, to je 

pseudoumění.“559 

 

7. KUBELÍKOVY ESTETICKÉ POŽADAVKY 
 

7.1 Interpretace  

Mluvíme-li v souvislosti s Rafaelem Kubelíkem o „interpretaci“, je třeba 

podotknout, že sám Kubelík používal toto slovo s rezervou: „Interpretace – to je také 

takové slovo, které by vlastně člověk neměl používat. Co je to interpretace? Takže řekněme 

hra nebo dirigování nějakého díla.“560 Možná se mu označení jevilo jako příliš okázalé pro 

reprodukční úkol, který má interpret plnit vůči skladatelovu odkazu.  Kubelík byl 

přesvědčen, že nejdokonalejší představu o vyznění svého díla má skladatel a považoval 

jej za „hlavního advokáta“ provedení.561 Ani o vlastních koncepcích nebyl natolik 

přesvědčen, aby mohl označit svou interpretační cestu za „správnou“:562 „Nemůžeme 

nikdy dosáhnout obrazu zvukové interpretace, který měl skladatel na mysli, když 

komponoval velké dílo. Nemyslím, že by nějaký interpret mohl být tak důvtipný a tak 

rafinovaný a tak technicky připravený s jakýmkoli orchestrem, aby se přiblížil pravému 

zvukovému obrazu, a nejen zvuku, ale dramatickému účinku, kráse a skutečnosti 

skladatelovy vize. Pokud by se pan Beethoven nebo pan Mozart vrátili a poslouchali svýma 

ušima interpretace, které dnes tvoříme, bylo by to náramně zajímavé srovnání. Nejsem si 

jist, nakolik by oceňovali naši senzitivitu najít těmi zvuky, které produkujeme, ty, které oni 

slyšeli vnitřním sluchem. Tento vnitřní sluch je ten pravý – ten poslední – pravda.“563 

 

7.2 Notový materiál 

Existuje řada dirigentů, kteří používají vlastní orchestrální party: „Například 

Lorin Maazel si vždy nosí svůj notový materiál a ušetří tím hodně času při zkouškách. Ale 

tak detailní to v případě Kubelíka nebylo,“564 porovnával houslista BRSO Bernd Herber. 

Kubelík používal materiál, který vlastnil archiv BR, což byl v podstatě „jeho“ materiál, 

                                                      
559 Kubelík, Gespräch – Teil 7…, (pozn. 42). 
560 Tamtéž. 
561 Chesterman, (pozn. 11), s. 340. 
562 Tamtéž, s. 340. 
563 Tamtéž, s. 340–341. 
564 Herber, (pozn. 178). 
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který se pak využíval dál:565  „Když jsem přišel do orchestru, bylo mnoho not 

opoznámkováno tak, jak Kubelík chtěl. (…) Byly v rozhlasovém archivu a stálo na nich 

„Kubelik Material, keine Änderungen“ nebo tak. Nesměly se ztratit. Nechtěl, aby v nich bylo 

jinými dirigenty vše měněno. Kubelíkův materiál byl vždy hlídán,“566 pokračoval Herber. Za 

notový materiál byl zodpovědný Jaroslav Opěla – kontroloval, zda jsou k dispozici 

správné party, opoznámkované podle představ dirigenta.  

 

7.3 Rozestavění orchestru 

Ve 20. století si posluchači zvykli vidět orchestr rozestavěn s houslemi na levé 

straně, Kubelík ale v rozhovoru z roku 1968 upozorňoval, že se jedná o záležitost, 

uplatňovanou teprve v posledních 30 letech po vzoru amerických orchestrů a není 

pravidlem: „Nehraju v tomto rozestavění. Hraju ve starém, klasickém, které bylo v Praze, 

ve Vídni a v Německu mnoho, mnoho let, kde jsou první housle vlevo a druhé vpravo. To je 

také rozestavění, které je logické, protože všechny partitury počítají s korespondujícím 

působením obou houslí, které přichází z různých stran. Nemá to účel slyšet odpověď z té 

samé strany – ty druhé housle a tak dále. Samozřejmě tím člověk získal větší brilanci a 

jednotu souboru, ale člověk hodně obětoval.“567 Violoncella a kontrabasy vpravo podle 

Kubelíka působí z kraje orchestru příliš silně a neabsorbují silné žesťové nástroje tak 

dobře, jako je tomu v případě řady vpravo umístěných houslí. Za výhodné považoval 

klasické posazení kontrabasů vlevo s prvními houslemi, které s nimi tvoří velký 

kontrast, a umístění středních hlasů pospolu vpravo. Tak se podle něj různé skupiny 

nemíchají a udržují si svou pravou charakteristiku. Také pro stereofonní techniku 

považoval Kubelík takové rozestavění orchestru za ulehčující, protože si v něm hlasy 

odpovídají a jsou transparentní. Kubelík byl přesvědčen, že skladatelé až k Mahlerovi 

s tímto posazením počítali a zároveň se snažil respektovat, že moderní skladatelé 

koncipují partitury zase jinak. Za příklad uvedl Debussyho Nokturna, kde přestavěl celý 

orchestr a ženský sbor rozesadil mezi hráče zády k publiku.568 

 

 

 

 

                                                      
565 Gieron, (pozn. 175). 
566 Herber, (pozn. 178). 
567 Kubelík, Rafael Kubelik auf dem Konzertpodium…, (pozn. 44). 
568 Tamtéž. 
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7.4 Technický versus obsahový přístup k interpretaci 

Kubelík se podle pamětníků zaměřoval při zkoušení děl spíše na obsahovou, 

výrazovou a zvukovou stránku interpretace.569 Sice pro něj bylo důležité, aby pracoval 

s dobrými hudebníky, ale preciznost nekladl na první místo:570 „Člověk věří, že kvalita 

přijde nějak skrze preciznost. Preciznost není perfekce – perfekci člověk tak jako tak 

nemůže nikdy mít. Ale člověk by měl hledat kvalitu. Méně dělat a více se koncentrovat na 

kvalitu. Takže když to člověk může dělat, tak má být vděčný za všechny orchestry, za 

každou společnost, za každý operní dům, kde člověk nedostane perfekci, ale dostane 

jednohlasné snažení se po kvalitě.“571 Všeobecná posedlost přesností podle něj vznikla 

spolu s rozvojem gramofonového průmyslu a změnou způsobu poslechu a vnímání 

hudby.572 Gramofonové desky, které byly schopny přenést pouze omezenou informaci – 

třeba co se týče zvuku, jenž Kubelík úsměvně označoval za „vždy prakticky ten samý 

nádherný sirupový“573 – vynášely na povrch jiné atributy provedení.574 Důsledkem toho 

začal podle Kubelíka posluchač více sledovat dokonalost souzvuků, balanc zvuku, 

intonaci a podobně:575 „Tato minuciózní preciznost přeci není vše. Naopak to by měl být 

pouze základ,“576 komentoval. Podle Kubelíka se začal vytrácet smysl pro dřívější kvality, 

které považoval za důležité stále hledat – „fráze jako velký základ a ta velká zodpovědnost 

vůči zvuku.“577 

Hráči BRSO se shodli, že u Kubelíka jednoznačně převládal výrazový a obsahový 

nad technickým a abstraktním přístupem v interpretaci. Všichni pamětníci v této 

souvislosti připomněli často citovaný Kubelíkův výrok: „In der Musik muss Humus sein,“ 

který Wolfgang Gieron vysvětlil tak, že „když něco nebylo pohromadě, bylo mu to 

jedno.“578 V tomto směru byl přesným protikladem svého předchůdce Eugena 

Jochuma.579 

Pokud Kubelík při zkouškách nekomentoval zrovna hru, vyprávěl podle Gierona 

například o skladateli a jeho životě.580 Piesk vzpomenul, že Kubelík občas přibližoval i 

pozadí skladeb. Za příklad uvedl Smetanův cyklus symfonických básní Má vlast, kde 

                                                      
569 Gieron, (pozn. 175), Herber, (pozn. 178). 
570 Gieron, (pozn. 175). 
571 Kubelík, Jürgen Meyer-Josten…, (pozn. 211). 
572 Kubelík, Gespräch – Teil 7…, (pozn. 42). 
573 Tamtéž. 
574 Tamtéž. 
575 Tamtéž. 
576 Tamtéž. 
577 Tamtéž. 
578 Gieron, (pozn. 175). 
579 Piesk, (pozn. 199). 
580 Gieron, (pozn. 175). 
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Kubelík pro představu hráčů popisoval, jaký mají jednotlivé části program. Nepoužíval 

ale podle něj k přiblížení interpretace určitého kusu nebo fráze texty, jako tomu bývalo u 

Leonarda Bernsteina nebo Carlose Kleibera. Hrála-li se například skladba se sborem a 

orchestr hudbu opakoval, upozornil Bernstein na text ve snaze usnadnit orchestru 

výrazové vystižení hudby. V neprogramních skladbách si vytvořil text vlastní nebo 

použil skladatelův, pokud na nějaký při komponování myslel. Toto bylo podle Pieska u 

Kubelíka vzácné stejně jako teoretický popis přednesu: „Více muzicíroval z nitra. Dneska 

se všechno pitvá. Tedy říká se, když jde linie nahoru, musí se zesílit nebo zeslabit. Hudební 

teorie nebyla vůbec tak tematizovaná. Muzicíroval,“ uzavřel Piesk.581 

 V rozhovoru s Egloffem Schwaigerem, který vyjádřil domnění, že Kubelík pracuje 

spíše čistě hudebně, aniž by hudbu spojoval s literárními obrazy, Kubelík odpověděl, že 

je pro něj hudební stránka naprosto primární, ale mimohudební inspiraci považuje za 

přínosnou bez ohledu na její případnou subjektivitu: „Symfonická báseň je v první řadě 

hudebním kusem. Ale zdá se mi, že určité věci, určité detaily – když už pak člověk dva, tři 

dny zkouší, tak člověk pak určité obrazy – víte, které také inspirují, které z partitury nějak 

vycházejí, i když je to subjektivní – že je člověk má společně s orchestrem prožít. (…) Takže 

když [dirigent] našel například nějakou představu – obraznou – nebo vůbec kde ví, že 

skladatel si něco představoval, je vlastně jeho povinností to také orchestru předat, tak aby 

[hráči] vše znali.“582 

 

7.5 „Jádro hudby“ a konkrétní příklady 

Kubelík s orchestrem podle hráčů „muzicíroval skutečně z nitra“,583 vyznačoval se 

velkou muzikalitou a dirigoval s neuvěřitelným elánem.584 Podle Gieronových slov jej 

například Carlos Kleiber považoval za jednoho z největších dirigentů vůbec: „Když 

Kubelík zkoušel, často ho pozoroval Carlos Kleiber. Seděl nahoře s partiturou a psal si 

všechno, co Kubelík řekl. Když jsme ho potkali ve výtahu, říkal: »Musím nahoru, musím 

vědět, co Kubelík říká – musím to vědět.« Řekl, že co Kubelík o hudbě říká, je prostě správné 

– důležité a správné. Kleiber ho nekopíroval – něco takového kopírovat nejde. Ale to, co 

Kubelík o té hudbě řekl, to bylo skutečně zajímavé. Jsou to pravdy, prostě to platilo.“585  

                                                      
581 Piesk, (pozn. 199). 
582 Kubelík, Rafael Kubelik auf dem Konzertpodium…, (pozn. 44). 
583 Výraz „aus dem Bauch musizieren“ použili Herber a Piesk. Herber, (pozn. 178). Piesk, (pozn. 199). 
584 Gieron, (pozn. 175). 
585 Tamtéž. 
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Pamětníci Kubelíkovo umění proniknout do podstaty skladeb pojmenovávali jako 

schopnost rozpoznat „jádro hudby“586 či „číst mezi řádky partitury“587 a považovali ji za 

vzácnou i ve světě špičkových umělců: „Vždy se v hudbě díval na to, kde je jádro, podstata, 

to, co je v dané skladbě důležité. A toto zkoušel a vypracovával. (…) Nikdy jsem nepotkal 

dirigenta, který to tak dobře uměl jako Kubelík – skutečně to důležité v hudbě rozpoznat a 

poté to jako dirigent uskutečnit. To bylo na něm podle mě to největší. To bylo vlastně u 

všech skladeb, které dělal. Ať to byl Brahms nebo Dvořák. (…) Bylo pro něj vždy důležité, co 

je v té hudbě uvnitř, co je v partituře. Jsou jiní dirigenti, kteří si potrpí, aby vše bylo spolu, 

dynamicky správně a tak, ale to, co je skutečně podstatné, tam není,“588 přibližoval Gieron. 

Pokud pak Kubelík propracovával detaily, někdy i zdánlivě nepodstatné, pak zpravidla 

právě za účelem získat kýžený výraz: „Byl sám houslista,“ pokračoval Gieron, „dobře hrál 

na housle, takže věděl, jak to funguje: »Musíte menším tlakem, kratším smyčcem…« apod. A 

tak někdy čtvrt hodiny nebo dvacet minut pracoval jen na jednom tónu, dokud to nebylo 

takové, jak si představoval. Například jsme dělali kusy z opery Carmen. V předehře orchestr 

doprovází »um – pa, um – pa…« a pro něj byly důležité vždy ty následující doby. 

Neuvěřitelně pracoval na tom, aby tyto doby byly přesně takové, jaké si přál. Ten kus poté 

dostal nepředstavitelný vzlet.“589 

Všichni hráči považovali Kubelíka za vynikajícího interpreta Mahlera: „Byl 

fantastickým interpretem Mahlera. Ale proč? Protože u Mahlera je důležité z partitury 

rozpoznat, co je důležité, což byla obrovská Kubelíkova schopnost,“590 podotkl Gieron. 

Herber považoval Kubelíkovu interpretaci Mahlera za výstižnější i než Bernsteinovu, 

ačkoli jeho komplet nahrávek pokládal za technicky možná lepší. U Kubelíka se podle 

Herbera jednalo o určité duševní spříznění, které Herber spojoval s českým původem 

obou umělců: „Kubelík zřejmě velmi dobře chápal, co si Mahler představoval.“591 Podobně 

mluvil o Kubelíkově interpretaci Dvořáka: „Kubelík z duševního spříznění s Dvořákem 

vynesl na světlo věci, které nestojí v notách. Dělal věci, jež stojí mezi řádky. To, co dnes 

hodně dirigentů neví, Kubelík nasál prakticky s mateřským mlékem. Dvořáka interpretoval 

prostě příkladně.“592 Na otázku, jak se to projevovalo na zvukové stránce interpretace, 

odpověděl: „Ta interpretace byla mnohem volnější, dělal více ritardand a accelerand, která 

                                                      
586 Tamtéž. 
587 Herber, (pozn. 178). 
588 Gieron, (pozn. 175). 
589 Tamtéž. 
590 Tamtéž. 
591 Herber, (pozn. 178). 
592 Tamtéž. 
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v notách nebyla zaznamenána, ale kde přitom člověk poznal, že to tak musí být. Takže 

nebyl závislý tolik na tom, co stojí v notách, jednalo se skutečně o uměleckou svobodu, 

kterou si Kubelík bral. Tak dělal i Smetanu. Cyklus symfonických básní Má vlast dělal velmi 

dobře a taky nějak nenapodobitelně svým způsobem. Kolegové, všichni co přitom byli, byli 

vždy nadšeni. Vltava, Z českých luhů a hájů, Šárka, to je tak skvělé. Byly v Mé vlasti části, 

které se nám možná tolik nelíbily, ale s Kubelíkem to bylo vždy něco neobyčejného. (…) 

Jeden z první kusů, které jsem s ním hrál, byla Dvořákova Sedmá. Neuvěřitelně zkoušel 

tečkovaný rytmus v první větě, aby šestnáctka nepřišla příliš brzo, ale také ne příliš pozdě – 

musí to být nějak »mezi«. Prostě dělal hudbu. To pro něj bylo typické.“593 Na Kubelíkův 

tvořivý přístup k zápisu vzpomenul i Gieron: „Teď se zase dostáváme k tomu »jádru«. 

Někdy se jednalo pouze o něco ve vedlejším hlasu nebo o bicí nástroj. A začal to zkoušet: 

»Tady silněji, a pak pryč a tady hlasitěji.«" Názorně demonstroval Kubelíkovy požadavky 

na příkladu čtvrté části Mé vlasti, kde violy hrají od taktu 315 synkopy: „Kubelík 

požadoval rychlý smyčec bez tlaku: um pá pa, um pá pa… tím to získalo lehkost a švih (…) a 

také nechtěl tak přesný rytmus – ne um pá pa… ale um pááá pa... Nedá se to ani zapsat, je 

to něco mezi. Pořád jsme to zkoušeli, a když to souhlasilo, pak to bylo nádherné, mělo to 

švih, bylo to lehké, taneční.“594 Další případ, kdy Kubelík cítil potřebu zápis přizpůsobit za 

účelem lepšího vystižení výrazu, popsal Herber: „Ještě si vzpomínám u Mahlerovy První 

na jedno konkrétní místo ve 3. nebo 4. větě, které je notováno: čtvrtka s tečkou – osminka – 

čtvrtka. Kubelík řekl, že to není správně, že ta první čtvrtka s tečkou se musí nějak 

prodloužit a osminka zkrátit. Nehráli jsme to tedy přesně, jak to bylo zapsané. – Takové 

věci u něj byly časté. Řekl, že je to sice určitým způsobem notováno, ale skladatel to ve 

skutečnosti myslel jinak, jen to mohl stěží zapsat.“595 Za poslední příklad lze uvést 

výpověď samotného Kubelíka týkající se třeba Mahlerovy Symfonie č. 6: „Hodně jsme se 

snažili například úder kladivem provést tak, aby nebyl jen obyčejným úderem. Opět nejde 

pouze o vnější úder, jde o osudovou ránu a má být vnitřním otřesem. Tedy přímo v těle. 

Psychický vnitřní otřes. Ale ne akustický otřes, přicházející skrze ucho, ale skrze vnitřní 

tragiku. A proto jsme se snažili tento úder neprovádět příliš teatrálně, ale pouze organicky 

takříkajíc ve zvuku orchestru. A potřeboval jsem k tomu tři různé údery, tři různé pány, 

kteří třikrát udeřili v rozdílných zvukových intenzitách a s různými nástroji, že člověk 

dostal takový neutrální zvuk, který tyto vnitřní… [Moderátor doplňuje »magický zvuk« a 

                                                      
593 Tamtéž. 
594 Gieron, (pozn. 175). 
595 Herber, (pozn. 178). 
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Kubelík souhlasí.] Nebo také s těmi kravskými zvony. To jsou u něj [Mahlera] vše symboly a 

to se smí pouze naznačit. Když se z toho ale udělá kolorit, pouze nějaký kolorit, pak je to 

pohlednice, bylo by to najednou špatně pochopeno. Tomu se podle mě za Mahlera špatně 

rozumělo. (…)596 Také banality a triviality, které občas v jeho hudbě existují, nemohou být 

zapřeny, ale jsou tam pouze proto, aby poté ukázaly pravou cestu. Člověk nemůže pořád 

říkat: »Děti, musíme jít takto a takto životem nebo měli bychom tak jít«, když člověk 

neukáže také chyby a špatné strany.“597 

 

7.6 Frázování 

Pro Kubelíka bylo velmi důležité frázování, ačkoli se v jeho době podle Gierona 

nebral na frázování „ještě“ takový zřetel.598 Kubelík přitom frázování jmenoval jako 

kvalitu, která byla prioritou minulosti, ale začala se s rozvojem gramofonového 

průmyslu a rostoucím zaujetím pro technické přednosti hry vytrácet.599 Jeho cílené 

zaujetí pro frázování dokládá i jedna z jeho vzpomínek: „Pamatuji si – náhodou to byla 

jedna deska – je to 30 let, od Furtwänglera Smuteční pochod ze Siegfriedovy smrti, který 

natočil s Vídní. Slyšel jsem to po válce a říkám, že jsem plakal. Byl jsem tak dojat – přesto, 

že to byla deska, a přes ten sirupový zvuk (….) ale přesto z toho něco vycházelo. Ten muž 

měl sílu ty fráze tak podat, že dynamicky správně fungovaly600 – dynamika fungovala 

s agogickou linií. Pravděpodobně to tak chtěl. Dnes se nikdo nestará o to, jestli spolu 

dynamika s agogikou souvisí, jestli je to stylové, jestli to rubato správné nebo ta fermata 

správná.“601 

Kubelíkovu schopnost rozpoznat, jak má být fráze dobře vedena, přiblížil Gieron 

na příkladu Schubertovy Symfonie č. 9 C dur „Velké“, kde je ve 4. větě v tématu akcent, 

který se podle Gierona skoro nikdy nehrál, ale Kubelík jej vyžadoval a dělal před ním 

ještě cézuru, čímž podle něj téma získalo tu správnou strukturu. Podobný typ požadavku 

uvedl ve vzpomínce na zkoušení Bartókova Koncertu pro orchestr: „Ve druhé větě přijde 

část pro dechové nástroje (…) a uprostřed přijde takový chorál s lesními rohy a tubou. (…) 

Zkoušeli jsme to kvůli cestě do Ameriky v roce 1978. Najednou řekl: »Moment, podívejte se 

na to frázování – co je důležité, kde je ligatura…« Když jsme to zahráli znova, znělo to 

                                                      
596 Méně srozumitelná část, vynechaná i v německém přepisu rozhovoru. Viz Dr. Karl Schumann sprach mit Rafael 
Kubelik über Gustav Mahler, s. 3. Historický archiv BR. 
597 Kubelík, Karl Schumann…, (pozn. 434). 
598 Gieron, (pozn. 175). 
599 Kubelík, Gespräch – Teil 7…, (pozn. 42). 
600 Tamtéž. 
601 Kubelík, Gespräch – Teil 8…, (pozn. 108). 
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úplně jinak. V roce 1978 jsme také hráli Brahmsův klavírní koncert s Danielem 

Barenboimem. Kubelík si přál velké stoupání do vrcholu. Barenboim ale zesiloval na 

malých plochách a vždy se s dynamikou vracel zpět. Kubelík mu řekl, že když má něco 

dlouhý vývoj, je to mnohdy důležitější než hezká malá místa: »Mysli vždy na ten celek«, 

upozorňoval ho.“602 Skutečnost, že se Kubelík soustředil spíše na celek a velké fráze 

potvrdili všichni pamětníci: „Například Devátá Mahlerova. Důležité pro něj byly dlouhé 

linie a rád to také umožňoval,“603 uvedl Wolfgang Piesk – stejně jako Bernd Herber: „Byly 

pro něj důležité velké linie. Malé detaily pro něj nebyly podstatné. Tomu říkal „humus“, 

nezajímalo ho to.“604 Podobně jako Kubelík se podle Gierona zaměřoval na dlouhé linie 

i jmenovaný Furtwängler, kterého Kubelík od mládí velmi ctil. Podle Herbera mohly 

Kubelíkův přístup později eventuálně ovlivnit i jeho zdravotní potíže: „Soustředil se vždy 

na velké linie. Nepracoval tolik na detailu, což je vlastně také důležité – například Jansons 

to teď velmi pěstuje. Kubelík už neměl tolik chuť, to člověk prostě zpozoroval – už nebyl 

zdravý, měl revma. Například před velkým turné k příležitosti 25. výročí založení orchestru 

v roce 1975, když jsme měli jet do Ameriky a Japonska, vlastně nevedl celé zkoušky v 

Mnichově Kubelík, ale jeho asistent, holandský dirigent Jan Koetsier. Kubelík ze 

zdravotních důvodů nemohl. (…) Koetsier také jezdil na tyto cesty v případě, že by Kubelík 

onemocněl. To se tehdy často dělávalo pro případ, že by musel za šéfdirigenta někdo 

zaskočit.“605 

 

7.7 Tón a styl  

Jednou z prvních a zároveň nejvýraznějších osobností, která se stala Kubelíkovi 

podle jeho vlastních slov celoživotním zdrojem inspirace, byl jeho otec Jan Kubelík. 

Rafael Kubelík často rozprávěl o spojení jeho lidských a uměleckých kvalit. Opakovaně 

vzpomínal například na otcovu vytrvalost při hledání kvality tónu a stylu v závislosti na 

tom, co vyžadovalo interpretované dílo, skladatel nebo epocha, což nepochybně 

ovlivnilo i Kubelíkův vlastní směr uvažování v dané oblasti interpretace: „Hledal duši 

houslí. Tvrdil, že člověk musí tvořit na housle různé tóny, různé způsoby stylu právě tak, 

jako to může dělat dirigent v rámci svých možností606 řekněme s různými orchestry nebo 

s různými styly. To znamená, že může nějakou Beethovenovu symfonii nebo musí nějakou 

                                                      
602 Gieron, (pozn. 175). 
603 Piesk, (pozn. 199). 
604 Herber, (pozn. 178). 
605 Tamtéž. 
606 V originálu „in seiner Kapazität als Dirigent“.  
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Beethovenovu uchopit ve zvuku zcela jinak než nějakou Debussyho věc. To nezávisí pouze 

na partituře samotné, ale na »Approach«, tedy vztahu k partituře. A to tvrdil, že to se musí 

na housle tedy dělat tak, že to všechno člověk neodehraje pouze jedním tónem – s nějakým 

krásným šťavnatým tónem. Humoreska od Dvořáka nebyla stejným tónem jako Čajkovskij, 

Bach, nýbrž že se tedy člověk může a musí koncentrovat a musí hledat – smyčcem, 

vibratem, různými vztahy techniky – jiné zvuky – musí demonstrovat různé zvuky na 

housle. Opravdu ukázal, že to je možné.“607 Podobnými slovy cituje Kubelík otce v jiném 

rozhovoru: „»Zlato musí člověk hledat. Když hraješ Beethovena, musíš hrát Beethovena, 

když hraješ Paganiniho, musíš hrát Paganiniho, když hraješ Mozarta, Dvořáka, 

Čajkovského, musíš vždy pociťovat jinou duši, musíš najít jiný styl, musíš jinak táhnout 

smyčec, musíš jinak vibrovat prsty. Vibrato na housle není jen jedno jediné vibrato, jsou 

různá, to se musí cvičit, je to práce, jen prací a věčnou koncentrací na tyto různé variace a 

metamorfózy v tónu můžeš dosáhnout tohoto, že budeš rozumět duši houslí. Duše houslí je 

právě stejně taková duše jako duše člověka.« Tak mě otec vychoval, tento vliv a krásné 

nastavení jsem si chtěl zachovat, snažil jsem se na svých cestách žít podobně.“608 

V souvislosti s tříbením stylu existuje zmínka Kubelíka o určitém zohlednění v 

obsazení České filharmonie: „S orchestrem se to má jako s čistým pramenem vody – musí 

být opatrován a nesmí být pokažen. Když jsem během války a po válce vedl Českou 

filharmonii, měl jsem např. šest fléten. Tři flétnisty pro francouzskou hudbu, tři pro 

německou nebo českou hudbu… Tak se hledal dokonalý styl. Poté jsem to tak také začal 

dělat v Chicagu. Tam jsem potřeboval na klasiku tolik zkoušek, že mi to bylo vytýkáno. Ale 

pak to zní dobře.“609 

V oblasti intepretace starších hudebních epoch je dnešní takzvaný poučený 

způsob hry diferencovanější, jak vzpomněl Piesk: „Nebylo to jako dnes, kdy se rozlišují 

rozdíly – je tu barokní hudba, moderní, romantická, klasická hudba, je přesně stanoveno, 

jak se má vše hrát. Dříve to dělal každý trochu jinak, každý dirigent měl vlastní styl a 

dirigoval všechna díla stylově stejně. V posledních dvaceti letech se vývoj změnil.“610 

Stylové odlišení je tedy u Kubelíka spíše určeno více bezprostředním vztahem interpreta 

k partituře a jejím možnostem, než relacemi, které předesílají teoreticko-historické 

výklady.  

                                                      
607 Kubelík, Gespräch – Teil 2…, (pozn. 48).  
608 Kubelík, Rafael Kubelik - Ein musikalisches Selbstportait, (pozn. 30). 
609 Kubelík, Was ist Oper? (pozn. 22), s. 42. 
610 Piesk, (pozn. 199). 
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Kubelíkovy estetické preference v interpretační oblasti lze vyvodit také na 

základě toho, jaké kvality oceňoval u jiných interpretů. V rozhovoru o spolupráci 

s Wilhelmem Kempffem Kubelík uvedl, že na Kempffovi je inspirativní jeho spojení 

tradice s mladistvým elánem. Jeho interpretační umění označil za „krásnou velkou 

starou tradici muzicírování“,611 kterou popsal jako „(…) to tklivě romantické a to plné 

temperamentu a to kontrolované, ale přitom svobodné muzicírování.“612 Zpět ke smyslu 

pro kulturu tónu se dostáváme redaktorovým dotazem, co je na Kempffovi jako 

klavíristovi výjimečného. Kubelík jednoznačně odpověděl, že jeho úhoz, který není 

pouze zvukově dobrý, ale také zpěvný: „Je rozdíl mezi zvukem nebo dobrým zvukem – a to 

nemluvíme o špatném zvuku… – dobrým zvukem a zpěvným zvukem.“613 Výrok se doplňuje 

s Kubelíkovými myšlenkami prezentovanými již v kapitole 4.8 Opera a vokální versus 

instrumentální hudba, o potřebě vést orchestr zpěvně a s dechem: „Zpěv je základ hudby. 

Znamená to tedy, že i orchestr musí zpívat.“614 V reakci na redaktorovo připomenutí 

kvality Kempffova legata se Kubelík rovněž zmínil o zlozvyk nahrazovat legato 

rubatem:615 „To vyjadřující616 v kantiléně nebo ve velké frázi – jak je to důležité speciálně 

v klasické a také romantické hudbě – on docílí legatem, zpěvným vyzněním617 a pak 

nepotřebuje žádné maličkosti, malé hlouposti. Nepotřebuje malá rubata, která nepasují. 

Samozřejmě rubato, když pasuje, je správné, ale mám na mysli tyto věci nezaměňovat.“618 

Nakonec Kubelík podle Bernda Herbera požadoval důslednost v interpretaci 

některých dalších technických způsobů hry za účelem získání lepšího výrazu: 

„Kontrabasy dělaly dříve velmi málo vibrata, což Kubelík vždycky komentoval, že vidí jen 

„mrtvé ruce“. Chtěl, aby to lépe znělo.“619 Nebo v jiném případě: „Třeba spiccato nechtěl 

dlouhé, jak je to často dodnes, ale chtěl opravdu takové to vertikální spiccato, celkem 

vysoko od struny a zase zpět hrané, aby to mělo více jádra.“620  

 

 

 

 

                                                      
611 Kubelík, Rafael: Begegnung mit Wilhelm Kempff, rozhovor vede Jürgen Meyer-Josten, 22.11.1975, archiv BR. 
612 Tamtéž. 
613 Tamtéž. 
614 Kubelík, Was ist Oper? (pozn. 22), s. 41. 
615 Kubelík, Begegnung…, (pozn. 611). 
616 V originálu „das dartsellelische“. 
617 V originálu „durch das singende Ausklingen“. 
618 Tamtéž. 
619 Herber, (pozn. 178). 
620 Tamtéž. 
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7.8 Zvuk a dynamika 

Zvuk orchestru pamětníci shodně popsali jako hřejivý či vřelý, měkký, kulatý a 

temný,621 plný, zrnitý, znělý,622 temný, hluboký, velmi pesante,623 vřelý, mnohdy silnější, 

ale vždy měkký624. Tento zvuk byl pro Kubelíka podle hráčů příznačný a vyžadoval jej. 

Gieron s Pieskem jako protipříklad shodně uvedli brilantní, svítivý a rovný zvuk 

amerických orchestrů, který se podle Pieska stal dnes obvyklým.625  

Piesk měl jako fagotista dojem, že se Kubelík zaměřoval spíše na práci se 

smyčcovými než dechovými nástroji: „Kubelík pracoval velmi intenzivně na zvuku smyčců. 

Staral se o smyky, hru konzultoval s koncertním mistrem. Měl jsem dojem, že dechy pro něj 

tak důležité nebyly, ale měl tam dobré hráče,“626 a pokračoval, že Kubelík hledal „český“ 

zvuk, který měl v paměti z dřívějška:627 „Ne nadarmo dopředu posadil primária 

Koeckertova kvarteta,628 který to také zprostředkovával – tento měkký, lze říci český 

zvuk.“629 Rovněž Herber poukázal na eventuální vliv českého prostředí na Kubelíkovu 

představu o zvukové kvalitě: „Hra českých orchestrů se zde v recenzích často hodnotí jako 

srdnatá630 a taková se svaly a podobné byly interpretace s Kubelíkem.“631  

Herber i Gieron zmínili, že Kubelík vyžadoval velmi expresivní výraz a hodně 

vibrata (například i při pizzicatu). Upozornili ale, že v té době byl takový přístup 

obvyklý. Z dnešního pohledu by se dalo podle Gierona kriticky poznamenat, že s 

popsaným zvukem interpretoval Kubelík všechna stylová období. 

Gieron oceňoval, že s Kubelíkem byl zvuk orchestru vyvážený a transparentní – 

vzpomenul přitom na živé nahrávky Brahmsových symfonií. Kubelík podle něj na 

dynamice intenzivně pracoval a její zápis v partituře často upravoval tak, aby bylo vždy 

slyšet to podstatné:632 „Co u něj bylo důležité – velmi pracoval na dynamice (…) na 

vyvažování hlasů partitury: »Uvnitř orchestru musí fungovat balanc, ostatně jako v celém 

životě – člověk musí v životě cítit rovnováhu«, říkával.“633 

                                                      
621 Gieron, (pozn. 175). 
622 Herber, (pozn. 178). 
623

 Schaeffer, (pozn. 222). 
624 Piesk, (pozn. 199). 
625 Tamtéž. 
626 Tamtéž. 
627 Tamtéž. 
628 Rudolf Koeckert působil v BRSO od roku 1949. Viz Lück – Potter, (pozn. 241). 
629 Piesk, (pozn. 199). 
630 V originálu „herzhaft“. Herber, (pozn. 178). 
631 Herber, (pozn. 178). 
632 Gieron, (pozn. 175). 
633 Tamtéž. 
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Podle Herbera nebyl přinejmenším v době, kdy Kubelíka v orchestru zažil, zvuk 

tělesa dynamicky příliš diferencovaný. Orchestr s Kubelíkem nebyl zvyklý hrát 

v pianissimu a těleso obtížně reagovalo, vznesl-li tento požadavek jiný dirigent. V této 

souvislosti Herber zmínil Kubelíkova nástupce Kirilla Kondrašina, který si na pianissimo 

údajně potrpěl. Herber vyjádřil domněnku, že tato skutečnost mohla být způsobena i 

údajně se zhoršujícím Kubelíkovým sluchem: „Škoda byla, že v době, kdy jsem v orchestru 

hrál, Kubelík patrně už neslyšel tak dobře. Hrálo se s ním poměrně hlasitě, aniž by na to 

upozorňoval. Přišlo mi, v posledních jeho letech u BRSO, že zvukové rozpětí orchestru už 

nebylo tak dobré, bylo to něco mezi mezzopianem a fortissimem (…) Takže pianissimo 

skoro nebývalo, jen příležitostně, když s orchestrem doprovázel sólistu, ale jinak ne. Ale to 

souviselo s jeho sluchem. Vzpomínám, že v posledních letech například s hudebníky už 

nevedl na dálku žádný rozhovor. Přišel k sólo-hornistovi, aby si s ním nějakou věc vysvětlil, 

protože nechtěl přede všemi přiznat, že přesně nerozumí, co hráč na dálku říká.“634  

Kubelíkovo charisma tvořilo podle Herbera a Schaeffera na první pohled jeho 

samotné vzezření – vysoká a mohutná postava, a to mělo podle Gierona a Pieska vliv i na 

hru orchestru: „Když se napřímil se svou tělesnou konstitucí, tak zněl orchestr docela 

hlasitě. Ale musím říct, že ne tak hlasitě jako dnes. Dnes se hraje jinak, když vezmu žestě, 

vše je hlasitější. Vše musí jít do extrému – úplně hlasitě nebo úplně potichu. Dříve to také 

znělo hlasitě a potichu, ale když hlasitě, tak jaksi kulatěji, vřeleji, ne tak ostře, pokud se to 

dá tedy srovnat,“635 uvedl Piesk. 

 Gieron uvedl, že byl Kubelík ve výrazu velmi extrémní, například sforzato v jeho 

provedení znamenalo „explozi“. Když si vzpomenul na některé Mozartovy symfonie, byly 

podle jeho názoru dobře udělané, ale mnohé v Kubelíkově podání „dost hrubé – hrané 

s velkou silou“. Podobně Piesk podotkl, že i když hrál orchestr například na Mozartfest 

Würzburg v relativně malém obsazení osmi primů, vše znělo poměrně masivně: „Z 

dnešního pohledu to neznělo jako Mozart, byl to typický Kubelík. Vždycky to dělal všechno 

velmi »powerful«. (…) Byl to prostě Kubelík, dalo by se říci Čech – dobré jídlo, tučné jídlo… 

Možná už to tak dnes není, ale dříve ano: pivo, šnaps. (…) Vždycky se snažil dělat hudbu a 

tato hudba byla často opulentní, romantická. (...) Už jsem řekl k Mozartovi, že zněl jako 

Kubelík nebo by se mohlo snad říci, že trochu jako Dvořák,“636 přibližoval Piesk. Na 

festivalové výstupy v této souvislosti vzpomněl i Herber, dodal jen, že doprovázel-li 

                                                      
634 Herber, (pozn. 178). 
635 Piesk, (pozn. 199). 
636 Piesk, (pozn. 199). 
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Kubelík sólistu, diferencoval zvuk dynamicky více: „Když přitom byl sólista, klavírista 

Alfred Brendel nebo tak, tak skutečně doprovázel. Ale když tam nebyl žádný sólista, znělo 

to zase »pořádně«.“637  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
637 Herber, (pozn. 178). 
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8. ZÁVĚR 

 Cílem diplomové práce bylo na základě vybraných mnichovských pramenů 

přiblížit estetické postoje Rafaela Kubelíka v dramaturgické a interpretační oblasti. 

 Komentovaný přehled repertoáru, který Kubelík provedl v abonentních 

koncertních řadách BRSO, poukázal v kombinaci s cennými výpověďmi Kubelíka, 

uloženými ve zvukovém archivu BR, a ve srovnání s programem hostujících dirigentů na 

Kubelíkovu dramaturgickou práci. Tu ovlivňovalo mnoho vnějtších faktorů, kterých si 

byl Kubelík vědom a na které je třeba brát při hodnocení jeho dramaturgie ohled. Jedná 

se např. o potřeby místního publika nebo o úkoly, jež se pojí s funkcí šéfdirigenta. 

Kubelík z této pozice považoval za jednu ze svých hlavních povinností usilovat o 

programovou šíři. I když těžištěm repertoáru orchestru již z podstaty symfonického 

tělesa byla díla 19., případně 20. století, Kubelík se poměrně intenzivně věnoval také 

uvádění hudby období klasicismu a baroka a mimo to soudobé hudby, byť z té v BRSO 

osobně provozoval spíše klasickou než nejnovější modernu. V dramaturgii abonentních 

koncertů projevoval systematičnost také častým tvořením tematických cyklů a 

připomínáním výročí skadatelů. Kubelík sám připustil, že repertoár, který uváděl, se 

nemusel vždy zcela prolínat s jeho vlastními preferencemi. Považoval ale za nutné 

přistupovat ke studiu například některých soudobých skladeb vždy profesionálně, i když 

jejich estetika nemusela vždy odpovídat jeho vkusu. Určitý okruh děl naopak 

nedirigoval, protože se k tomu necítil dostatečně povolán. Z pohledu členů BRSO a 

hudební veřejnosti byl Kubelík všeobecně oceňován především jako výborný interpret 

českých skladatelů a děl romantické a pozdně romantické epochy.     

 Do jiného světla staví Kubelíkův postoj k orchestrální hudbě i její interpretaci 

jeho pozitivní vztah k opeře, která jej oslovovala svým dramatickým a psychologickým 

nábojem mnohdy intenzivněji. Operní repertoár vybíral s ohledem na dispozice 

ansámblu, preferoval soustavnou práci se souborem před stagionovým způsobem 

vedení divadel, uváděl opery v překladu, bylo-li to třeba ve prospěch srozumitelnosti 

děje, a považoval za právo dirigenta mít možnost vybrat si režiséra, s jehož koncepcí, 

která by měla respektovat vyváženost složek a stylové souvislosti, by se ztotožnil. 

 Na příkladu rozhovorů Kubelíka o tvorbě Gustava Mahlera se ukázalo, jak 

intenzivním způsobem ke Kubelíkovi promlouvala hudba z myšlenkového hlediska. 

 O konkrétních estetických představách Kubelíka v oblasti interpretační, podaly 

částečně zprávu Kubelíkovy vlastní vzpomínky na významné umělce (Jan Kubelík, Bruno 
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Walter, Erich Kleiber, Wilhelm Furtwängler aj.), kteří jej inspirovali interpretačními 

kvalitami, jež sám hledal – jednalo se především o tónovou kulturu, zvukovou 

vyváženost a vhodné frázování vypracované v souladu s agogikou. Pamětníci působící za 

Kubelíkovy éry jako členové orchestru BRSO posoudili Kubelíka jako typ koncertního 

dirigenta, který sice nedisponoval technickou dokonalostí, jež nebyla ani jeho vlastní 

prioritou v požadavcích vůči orchestru, ale upoutával hloubavým a emocionálním 

přístupem, vysokou muzikalitou a vzácnou schopností číst „mezi řádky“ partitury. 

Specifičnost Kubelíkových interpretačních požadavků, jež se vyznačovala umělecky 

svobodným přístupem k zápisu, který přitom vycházel z podstaty díla, se hráči pokusili 

přiblížit i na několika příkladech. Nakonec svými bohatými vzpomínkami doplnili obraz 

o Kubelíkovi jako spontánní osobnosti vysokých lidských kvalit. 
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9. SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ 
 
9.1 Audio rozhovory 
 
9.1.1 Výpovědi pamětníků  

Gieron, Wolfgang, (člen BRSO od roku 1972, housle), osobní rozhovor, Erding, 

30.7.2012. 

Herber, Bernd, (člen BRSO od roku 1971, housle), osobní rozhovor, Mnichov, 17.7.2012. 

Piesk, Wolfgang, (člen BRSO od roku 1971, fagot), osobní rozhovor, Mnichov, 18.7.2012. 

Schaeffer, Wulf, (člen BRSO od roku 1973, violoncello), osobní rozhovor, Mnichov, 

12.7.2012. 

 

9.1.2 Použité rozhovory ze zvukového archivu Bavorského rozhlasu 

Rozhovory, jsou-li zdigitalizované, jsou přístupné v interním systému Bavorského 

rozhlasu „Medienbroker“ http://medienbroker.iv.brnet.int/. Uvádím zde soupis 

důležitých rozhovorů využitých ke zpracování diplomové práce. 

 

Archivní číslo/ 
výrobní číslo 

Název pořadu, autor/redaktor Datum 

75233150 Z00 
PR63066/01-
03 

Begegnung mit Wilhelm Kempff  
Rozhovor Jürgena Meyera-Jostena s Rafaelem 
Kubelíkem. 

22.11.1975 
 
 

W0200365 000 Das Symphonieorchester des Bayerischen 
Rundfunks in Prag  
Autor: Ulrich Möller-Arnsberg 
Mluví mj. Martin Kubelík. Natočeno u příležitosti 
vystoupení BRSO na MHF PJ v roce 2010. 

25.5.2010 
 
 

W0116826 000 
08E3346/01 

Das Symphonieorchester des Bayerischen 
Rundfunks und seine Chefdirigenten Eugen 
Jochum, Rafael Kubelik, Colin Davis, Lorin 
Maazel und Mariss Jansons  
Autor: Alexander Heinzel. Mluví mj. Rafael Kubelik. 

18.1.2009 
 
 

W0182859 Z00 
11P1831/01 

Egloff Schwaiger im Gespräch mit Rafael 
Kubelik: Rafael Kubelik über Gustav Mahler  
Rozhovor Egloffa Schwaigera s Rafaelem 
Kubelíkem. 

3.3.1964 
 
 

DK271880 001 
PR04870/01-
02 
až 
DK271880 013 
PR04870/01-
02 

Gespräch mit Rafael Kubelik - Teil 1-13. 
Rozhovor Jürgena Meyera-Jostena s Rafaelem 
Kubelíkem. 

2.6.1977 
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DK348190 101 
PR65487/01 

Gespräch mit Rafael Kubelik  
Rozhovor Gerharda Haffnera s Rafaelem Kubelíkem 
(k nové inscenaci opery Boris Godunov v BSO). 

9.12.1971 
 
. 
 

DK352630 101 
PR82655/03 

Gespräch mit Rafael Kubelik (Sept. 1972)  
Rozhovor Davida Bergera s Rafaelem Kubelíkem. 

1972  
 
 

DK359130 101 
PR66453/03 

Gespräch mit Rafael Kubelik und Dr. Günther 
Rennert  
Rozhovor Gerharda Haffnera s Rafaelem Kubelíkem 
(k nové inscenaci opery Z mrtvého domu v BSO). 

leden 1976 
 
 

DK333810 

101 

PR55745/01  

 

Gespräch mit Rafael Kubelik 
Rozhovor Siegfrieda Goslicha s Rafaelem 
Kubelíkem (ke koncertu 13.10.1966). 

12.10.1966 
 
 

DK348190 101 
PR65487/01 

Gespräch mit Rafael Kubelik 
Rozhovor Gerhard Haffner s Rafaelem Kubelíkem o 
nové inscenaci Borise Godunova. 

9.12.1971 
 
 

78081760 Z00 
ÜN41086/04 

Gespräch über Janáceks Oper "Aus einem 
Totenhaus"  
Ulrich Dibelius v rozhovoru s Rafaelem Kubelíkem.  

8.11.1978 
 
 

DK350510 101 
PR78987/01 

Gespräch zwischen Rafael Kubelik und Siegfried 
Goslich über die Uraufführung der Oper 
"Cornelia" von Rafael Kubelik  
Rozhovor Siegfrieda Goslicha s Rafaelem 
Kubelíkem.  

11.7.1972 
 
. 

74093200 Z00 
PR25360 

Interview mit Rafael Kubelik anläßlich seines 
60. Geburtstags  
Rozhovor Siegfrieda Goslicha s Rafaelem 
Kubelíkem. 

24.6.1974 
 
 
 

89225310 000 
PR43319/1-3 

Jürgen Meyer-Josten im Gespräch mit Rafael 
Kubelik  
Rozhovor Jürgena Meyera-Jostena s 
Rafaelem Kubelíkem. 

1.7.1989 
 
 

W0182858 Z00 
11P1830/01 
 
 

Karl Schumann im Gespräch mit Rafael Kubelik: 
Rafael Kubelik über Gustav Mahler  
Rozhovor Karla Schumanna s Rafaelem Kubelíkem. 

1970 
 
 

DK743500 000  
(archivní číslo) 

Kultur-O-Töne: Rafael Kubelik (unbearbeitet!)  
Nekrolog k úmrtí Rafaela Kubelíka. Autor 
neuveden. 

[11.8.1996] 
 
 

01223070 000 
PR05482/01-
03 

MAESTRI - Das Jahrhundert der Dirigenten 
část: 8) Rafael Kubelik  
Autor: Markus Vanhoefer, redaktor: Wolf Loeckle. 
Výběr rozhovorů s Rafaelem Kubelíkem. 

4.8.2001 
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78201230 Z00 
PR19846/01-
03 

Nachklänge - Rafael Kubelik im Gespräch mit 
Jürgen Meyer-Josten  
Rozhovor Jürgena Meyera-Jostena s Rafaelem 
Kubelíkem. Redaktor: Joachim Matzner 

22.12.1977 
 
 

68217160 Z00 
PR88064/01-
03 
 
 

Rafael Kubelik - Ein musikalisches Selbstportait 
mit Ausschnitten aus Werken von Schumann, 
Smetana, Janácek, Haydn, Mahler, Beethoven 
und Wagner  

1968 
 
 

DK347070 101 
ÜN54646 

Rafael Kubelik an die Met  
Rozhovor Egloffa Schwaigera s Rafaelem 
Kubelikem. Redaktor: Erasmus Rüthel  

14.6.1971  
 
 

68225310 000 
ÜN87598/01 

Rafael Kubelik auf dem Konzertpodium und im 
Gespräch mit Egloff Schwaiger  
Rozhovor Egloffa Schwaigera s Rafaelem 
Kubelikem. 

4.9.1968 
 
 

W5000167 Z00 Rafael Kubelik erzählt aus seinem Leben  
Rafael Kubelík o svém dětství, otci, strýci, o 
začátcích v komponování a dirigování, o pražském 
hud. životě, o cestě do Ameriky. 

11.8.1996 
 
 

89053150 101 
PR44073/1 

Warum nicht Wimbledon?; Rafael Kubelik zum 
75. Geburtstag; Quiz: Wann kam Rafael Kubelik 
als Chefdirigent des SO zum BR?  
Autor: Brigitte März, reportáž: Ursula Hübner. 
Mluví mj. Rafael Kubelík. 

30.6.1989 
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10. PŘÍLOHA 

 

10.1 CD – výpovědi pamětníků638 

 

 

Wolfgang Gieron (*1953 Augsburg) 2. housle, 

člen BRSO od 1. září 1977. Rozhovor byl natočen 

30. července 2012 v Erdingu. 

 

 

 

Bernd Herber (*1951 Mnichov) 1. housle, člen 

BRSO od 1. září 1975. Rozhovor byl natočen 17. 

července 2012 v Mnichově. 

 

 

 

Wolfgang Piesk (*Berlin) fagot, člen BRSO od 

roku 1971. Rozhovor byl natočen 18. července 

2012 v Mnichově. 

 

 

 

Wulf Schaeffer (*1947 Solingen) violoncello, 

člen BRSO od září 1973. Rozhovor byl natočen 

12. července 2012 v Mnichově. 

 

 

 

 

 

 

                                                      
638 Okruh otázek odpovídal zaměření kapitol 3 až 7. 
Foto a informace o pamětnících: http://www.br.de/radio/br-klassik/symphonieorchester/orchester/index.html  

http://www.br.de/radio/br-klassik/symphonieorchester/orchester/index.html


111 
 

10.2 Soupisy koncertů a repertoáru BRSO  

 Soupisy byly vytvořeny na základě seznamu koncertů BRSO v publikaci 50 Jahre 

Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks 1949-1999.639 S ohledem na zacílení 

diplomové práce mají zestručněnou podobu. Jsou zaměřeny na abonentní koncerty a 

v Kubelíkově případě i na koncerty řady musica viva.640 První soupis 10.2.1 

Chronologický seznam koncertů jako jediný přihlíží i ke speciálním koncertům. 

Zdůvodnění a komentář k soupisům podává kapitola 4.1 Úvod k hodnocení Kubelíkovy 

dramaturgie a kapitoly následující. 

 V soupisech jsou kurzívou označeny koncerty, u nichž došlo ke změně 

plánovaného obsazení dirigentů, případně i programu. Zavedené názvy skladeb jsou 

uvedeny v češtině.  

 

10.2.1 Chronologický soupis koncertů 

 
Koncerty Rafaela Kubelíka před šéfdirigentským obdobím v BRSO 

 

Kubelíkovy koncerty 

7. koncert v sezóně 1959/60 12. února 1960 (debut) 
Martinů, Bohuslav: Sinfonia concertante pro dva 
smyčcové orchestry, klavír a tympány  
Mozart, Wolfgang Amadeus: Sinfonia concertante pro 
housle, violu a orchestr, KV 364 
Beethoven, Ludwig van: Symfonie č. 7 A dur, op. 92 

10. koncert v sezóně 1960/61 20., 21. dubna 1961  
Haydn, Joseph: Symfonie č. 104 D dur (Londýnská) 
Debussy, Claude: Trois nocturnes 
Brahms, Johannes: Symfonie č. 1 c moll, op. 68 

 
 

Šéfdirigentské období Rafaela Kubelíka v BRSO 
 
1. sezóna 1961/62 
 

Kubelíkovy koncerty Koncerty ostatních dirigentů 

1. koncert – 9., 10. listopadu 1961 
Beethoven, Ludwig van: Symfonie č. 9 d moll, op. 125 

 

MUSICA VIVA – 17. listopadu 1961  
Janáček, Leoš: Z mrtvého domu – koncertní 
provedení opery 

 

2. koncert – 23., 24. listopadu 1961 
Mozart, Wolfgang Amadeus: Symfonie A dur, KV 201 

 

                                                      
639 Ulm, Renate, Eds: 50 Jahre Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks 1949-1999, Kassel 1999. 
640 Více viz kapitolu 4.1 Úvod k hodnocení Kubelíkovy dramaturgie a 4.2 Tabulky koncertů a repertoáru, jejich 
vyhodnocení a nástin Kubelíkova dramaturgického uvažování. 
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Mozart, Wolfgang Amadeus: Klavírní koncert d moll, 
KV 466 
Dvořák, Antonín: Symfonie č. 9 e moll, op. 95 
(Novosvětská) 
(klavír Rudolf Firkušný) 

3. koncert – 7., 8. prosince 1961 
Schubert, Franz: Symfonie č. 7 h moll (Nedokončená) 
Alban Berg: Houslový koncert 
Mahler, Gustav: Symfonie č. 10 (Adagio) 
Wagner, Richard: předehra k opeře Tristan a Isolda a 
Isoldina smrt z lásky 

 

 MUSICA VIVA – Bruno Maderna  

 4. koncert –11., 12. ledna 1962 
Blacher, Boris: Paganini-Variationen 
Beethoven, Ludwig van: Trojkoncert C dur, op. 56 
Prokofjev, Sergej: Symfonie č. 5  
Fritz Rieger 

 MUSICA VIVA – Darius Milhaud diriguje vlastní díla. 

 5. koncert – 25., 26. ledna 1962 
Honegger, Arthur: Symfonie č. 2 
Elgar, Edward: Violoncellový koncert 
Wagner, Richard: Siegfriedova idyla 
Mussorgskij, Modest (Ravel): Obrázky z výstavy 
Paul Kletzki 

 MUSICA VIVA – Igor Markevitch  

6. koncert – 22., 23. února 1962 
Händel, Georg Friedrich: Concerto grosso g moll 
Schumann, Robert: Symfonie č. 4 d moll 
Bartók, Béla: Koncert pro orchestr 

 

7. koncert – 22., 23. března 1962 
Bach, Johann Sebastian: Braniborský koncert č. 4 
Hindemith, Paul: Symfonie Malíř Mathis 
Beethoven, Ludwig van: Symfonie č. 5 c moll, op. 67 

 

 MUSICA VIVA – Pierre Boulez a Francis Travis 

8. koncert – 6. dubna 1962 
Kongresssaal des Deutschen Museums 
Verdi, Giuseppe: Requiem 

 

 9. koncert – 3., 4. května 1962 
Haydn, Joseph: Symfonie č. 95 c moll 
Martin, Frank: Koncert pro sedm dechových 
nástrojů, tympány, bicí a smyčcový orchestr 
Debussy, Claude: Six epigraphes antiques 
Stravinskij, Igor: Svita z Ptáka Ohniváka  
Ernest Ansermet 

 MUSICA VIVA – Witold Rowicki 

10. koncert – 17., 18 května 1962 
Bach, Johann Sebastian: Orchestrální svita č. 1 C dur, 
BWV 1066 
Bartók, Béla: Hrad knížete Modrovouse (koncertní 
provedení opery) 

 

 MUSICA VIVA – Zubin Mehta 

11. koncert – 31., května, 1. června 1962 
Mozart, Wolfgang Amadeus: předehra k 
opeře Idomeneo 
Reger, Max: Serenáda G dur 
Ravel, Maurice: Náhrobek Couperinův 
Janáček, Leoš: Sinfonietta 
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12. koncert – 14., 15. června 1962 
Haydn, Joseph: Roční doby 

 

 
 
2. Sezóna 1962/63 
 

Kubelíkovy koncerty Koncerty ostatních dirigentů 

1. koncert – 18., 19. října 1962 
Brahms, Johannes: Klavírní koncert č. 2 B Dur, op. 
83 
Brahms, Johannes: Altová rapsodie, op. 53 
Brahms, Johannes: Symfonie č. 3 F dur, op. 90 

 

2. koncert – 8., 9. listopadu 1962 
Bartók, Béla: Hudba pro smyčcové nástroje, bicí a 
celestu 
Bruckner, Anton: Symfonie č. 3 d moll 

 

MUSICA VIVA – 16. listopadu 1962 
Stravinskij, Igor: Perséphone 
Stravinskij, Igor: Svatba 

 

3. koncert – 22., 23. listopadu 1962 
Rossini, Gioacchino: předehra k opeře Hedvábný 
žebřík 
Viotti, Giovanni Battista: Houslový koncert č. 22 a 
moll 
Berlioz, Hector: Fantastická symfonie 

 

 4. koncert – 6., 7. prosince 1962 Haydn, Joseph: 
Symfonie č. 102 B dur 
Bialas, Günter: Qoudlibet, Divertissement pro 
komorní orchestr 
Reger, Max: Hiller-Variotionen  
Fritz Rieger (záskok za Jochuma) 

 MUSICA VIVA – Piero Bellugi 

 MUSICA VIVA – Stanislaw Skrowaczewski 

5. koncert – 17., 18. ledna 1963 
ke slavnostnímu předání nových varhan v 
Herkulessaal 
Händel, Georg Friedrich: Varhanní koncert d moll 
Hindemith, Paul: Koncert pro varhany 
(Kammermusik č. 7) 
Haydn, Joseph: Missa in tempore belli 
(Paukenmesse) (varhany Bedřich Janáček) 

 

 MUSICA VIVA – Bruno Maderna 

6. koncert – 14., 15. února 1963 
Schubert, Franz: Symfonie č. 4 c moll (Tragická) 
Orff, Carl: Nänie  
Orff, Carl: Dithyrambe 
Egk, Werner: Chanson et Romance pro vysoký 
soprán a orchestr 
Debussy, Claude: Moře 

 

 7. koncert – 7., 8. března 1963 
Delius, Frederick: Im Meerestreiben pro baryton, sbor 
a orchestr 
Bruckner, Anton: Symfonie č. 9 d moll  
Carl Schuricht 

 Speciální koncert – 15. března 
vysílací řada „Evropské koncerty“ 
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Barraud: Divertissement pout orchestre (premiéra) 
Britten: Les Illumenations pro soprán a smyčcový 
orchestr 
Kalomiris, Manolis: závěrečná scéna a sborové finále 
druhého dějství opery Konstantin der Paläologe 
Chopin: Klavírní koncert č. 2 f moll 
Sibelius: Finlandia  
Milan Horvat 

 8. koncert – 21., 22. března 1963 
Genzmer, Harald: 2. orchestrální koncert (premiéra) 
Šostakovič, Dmitrij: Violoncellový koncert 
Čajkovskij, Petr Iljič: Symfonie č. 3 D dur  
Jan Koetsier 

9. koncert – 4., 5. dubna 1963 
Mozart, Wolfgang Amadeus: Symfonie C dur, KV 
338 
Hindemith, Paul: Konzertmusik pro sólovou violu a 
větší komorní orchestr 
Dvořák, Antonín: Symfonie č. 7 d moll 

 

10. koncert – 18., 19. dubna 1963 
Mahler, Gustav: Symfonie č. 9 D dur 

 

11. koncert – 23., 24. květen 1963 
Wagner, Richard: Faustovská předehra 
Schubert, Franz: Poutník (instrumentoval Otto 
Nicolai) 
Bartók, Béla: Pět písní, op. 15 (instrumentoval 
Zoltán Kodály) 
Beethoven, Ludwig van: Symfonie č. 3 Es dur op. 
55 (Eroika) 

 

12. koncert – 6., 7. června 1963 
Britten, Benjamin: Válečné requiem 

 

 
 
3. Sezóna 1963/64 
 

Kubelíkovy koncerty Koncerty ostatních dirigentů 

1. koncert – 24., 25. říjen 1963 
Händel, Georg Friedrich: Juda Makabejský 

 

2. koncert – 7., 8. listopadu 1963 
Bruckner, Anton: Symfonie č. 8 c moll 

 

MUSICA VIVA – 15. listopadu 1963 
Hartmann, Karl Amadeus: Symfonie č. 8 
Kubelík, Rafael: Libera nos – Requiem pro sbor, 
recitační sbor, chlapecký sbor a orchestr 

 

3. koncert – 21., 22. listopadu 1963 
Berlioz, Hector: předehra Korzár 
Ibert, Jacques: Flétnový koncert (Henry Barrauds 
Flétnový koncert odpadl) 
Saint-Saëns, Camille: Symfonie č. 3 c moll (Varhanní) 

 

 4. koncert – 5., 6. prosince 1963 
Baird, Tadeusz: Čtyři eseje pro orchestr 
Strauss, Richard: Koncert pro lesní roh č. 1 Es dur 
Čajkovskij, Petr Iljič: Symfonie č. 4 f moll  
Witold Rowicki 

 MUSICA VIVA – Friedrich Cerha, György Ligeti, 
Hans Werner Henze dirigují vlastní díla (In 
memoriam K.A.Hartmann). 
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 5. koncert – 9. a 10. ledna 1964 
Bach, Johann Christian: Symfonie g moll 
Hindemith, Paul: Symfonické metamorfózy 
Strauss, Richard: Sinfonia Domestica  
Karl Böhm 

 MUSICA VIVA – Jan Krenz 

 6. koncert – 23., 24. ledna 1964 
Mozart, Wolfgang Amadeus: Symfonie C dur 
Linecká, KV 425 
Debussy, Claude: Hry 
Honegger, Arthur: Symfonie č. 3 (Liturgická) Ernest 
Ansermet 

7. koncert – 20., 21. února 1964 
Beethoven, Ludwig van: Symfonie č. 6 F dur, op. 68 
(Pastorální) 
Mainardi, Enrico: Koncert pro housle a orchestr č. 2 
Roussel, Albert: Symfonie č. 3 g moll 

 

 MUSICA VIVA – Lorin Maazel 

8. koncert – 5., 6. března 1964 
Mozart, Wolfgang: Klavírní koncert A dur, KV 488 
Mahler, Gustav: Symfonie č. 4 G dur 

 

9. koncert – 19., 20. března 1964 
Dvořák, Antonín: Stabat mater 

 

 MUSICA VIVA – Pierre Boulez 

10. koncert – 23., 24. dubna 1964 
Vivaldi, Antonio: Koncert pro čtyři housle a smyčcový 
orchestr h moll, op. 3/10 
Berger, Theodor: Vokalízy pro ženské hlasy 
v orchestru 
Brahms, Johannes: Koncert pro klavír č. 1 d moll, op. 
15 

 

11. koncert – 28., 29. květen 1964 
Schumann, Robert: Předehra, Scherzo a Finale E dur 
Zillig, Winfried: Houslový koncert 
Brahms, Johannes: Symfonie č. 2 D dur op. 73 
Jan Koetsier za onemocnělého Kubelíka 

11. koncert – 28., 29. květen 1964 
Schumann, Robert: Předehra, Scherzo a Finale E 
dur 
Zillig, Winfried: Houslový koncert 
Brahms, Johannes: Symfonie č. 2 D dur op. 73 
Jan Koetsier za onemocnělého Kubelíka 

12. koncert – 12. červen 1964 
ke 100. výročí narození Richarda Strausse 
Kongresssaal des Deutschen Museums 
Strauss, Richard: Hobojový koncert 
Strauss, Richard: Epilog k opeře Dafné pro  devítihlasý 
smíšený sbor a capella 
Strauss, Richard: Život hrdinův 

 

 
 
4. Sezóna 1964/1965 
 

Kubelíkovy koncerty Koncerty ostatních dirigentů 

1. koncert – 22., 23. října 1964 
Hartmann, Karl Amadeus: Symfonie č. 8 
Bruckner, Anton: Symfonie č. 6 A dur 
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2. koncert – 5., 6. listopadu 1964 
Mendelssohn-Bartholdy, Felix: Symfonie č. 4 A dur 
(Italská) 
Glazunov Alexander: Koncert pro housle a orchestr 
a moll 
Beethoven, Ludwig van: Symfonie č. 7 A dur, op. 92  
Jan Koetsier za onemocnělého Kubelíka 

2. koncert – 5., 6. listopadu 1964 
Mendelssohn-Bartholdy, Felix: Symfonie č. 4 A dur 
(Italská) 
Glazunov Alexander: Koncert pro housle a orchestr a 
moll 
Beethoven, Ludwig van: Symfonie č. 7 A dur, op. 92  
Jan Koetsier za onemocnělého Kubelíka 

 MUSICA VIVA – Michael Gielen 

3. koncert – 19., 20. listopadu 1964 
Höller, Karl: Hymnen pro orchestr 
Janáček, Leoš: Glagolská mše 
(Bedřich Janáček – varhany) 

 

4. koncert – 3., 4. prosince 1964 
Mozart, Wolfgang Amadeus: Předehra k opeře Don 
Giovanni 
Mozart, Wolfgang Amadeus: Koncert pro fagot a 
orchestr B dur, KV 191 
Reger, Max: Symfonický prolog 
Franck, César: Symfonie d moll 

 

 MUSICA VIVA – Hans Werner Henze 

 5. koncert – Rudolf Kempe 7., 8. ledna 1965 
Casella, Alfredo: Serenata pro malý orchestr 
Hindemith, Paul: Sinfonia serena 
Brahms, Johannes: Symfonie č. 1 c moll 

 MUSICA VIVA – Francis Travis 

 6. koncert – 28., 29. ledna 1965 
Otto Klemperer 
Mahler, Gustav: Symfonie č. 2 

 7. koncert – Jan Krenz 11., 12. února 1965 
Haydn, Joseph: Symfonie č. 84 Es dur 
Egk, Werner: Geigenmusik s orchestrem 
Čajkovskij, Petr Iljič: Symfonie č. 6 h moll (Patetická) 

8. koncert – 25., 26. února 1965 
Schubert, Franz: Symfonie č. 6 C dur 
Harris, Roy: Symfonie č. 9 
Dvořák, Antonín: Koncert pro violoncello a orchestr 

 

9. koncert / MUSICA VIVA – 10., 12. března 1965  
Schönberg, Arnold: Písně z Gurre 

 

10. koncert – 25., 26. března 1965 
Smetana, Bedřich: Má vlast 

 

11. koncert – 8. dubna 1965 
Kongresssaal des Deutschen Museums 
Mozart, Wolfgang Amadeus: Symfonie D dur, KV 
385 (Haffnerova) 
Beethoven, Ludwig van: Koncert pro klavír a 
orchestr č. 4 G dur, op. 58 
Hindemith, Paul: Symfonické metamorfózy 
Wagner, Richard: Předehra k opeře Mistři pěvci 
norimberští 

 

 MUSICA VIVA – Massimo Freccia 

12. koncert – 19., 20. května 1965 
Beethoven, Ludwig van: Missa solemnis D dur, op. 
123 (varhany Bedřich Janáček) 
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5. Sezóna 1965/66 – Kubelík v této sezóně neměl s BRSO žádné koncerty.  
 

Kubelíkovy koncerty Koncerty ostatních dirigentů 

 
 

1. koncert – Karl Böhm 14., 15. října 1965  
Mozart, Wolfgang Amadeus: Symfonie Es dur, KV 
543 
Martin, Frank: Petite symphonie concertante 
Brahms, Johannes: Symfonie č. 4 e moll, op. 98 

 2. koncert – Eugen Jochum 28., 29. října 1965 
Honegger, Arthur: Symfonie č. 5 (Di Tre Re) 
Bruckner, Anton: Symfonie č. 7 E dur 

 3. koncert – Jan Koetsier 11., 12. listopadu 1965 
Stölzel, Gottfried Heinrich: Concerto grosso a 
quattro cori D dur 
Bartók, Béla: Koncert pro housle a orchestr, op. 
posth. (Tibor Serly) 
Čajkovskij, Petr Iljič: Manfréd, symfonie ve čtyřech 
obrazech 

 MUSICA VIVA – Paul Sacher 

 4. koncert – Rafael Frühbeck de Burgos 25., 26. 
listopadu 1965 
Turina, Joaquín: Danzas fantásticas 
Liszt, Franz: Koncert pro klavír a orhcestr Es dur 
Stravinskij, Igor: Svěcení jara  

 5. koncert – Joseph Keilberth 9., 10. prosince 1965 
Pfitzner, Hans: Von deutscher Seele, podle  Josepha 
von Eichendorff 

 MUSICA VIVA – Berthold Goldschmidt 

 
 

6. koncert – Carl Melles 13., 14. ledna 1966 
Haydn, Joseph: Symfonie č. 94 G dur 
Hindemith, Paul: Koncert pro klarinet 
Kodály, Zoltán: Páv, variace na maďarskou lidovou 
píseň 
Bartók, Béla: Rumunské lidové tance 

 MUSICA VIVA – Günter Wand 

 7. koncert – Colin Davis 3., 4. února 1966 
Berlioz, Hector: Faustovo prokletí 

 8. koncert – Pierre Boulez 17., 18. února 1966 
Schubert, Franz: Symfonie č. 2, B dur 
Ravel, Maurice: Dafnis a Chloe 

 
 

9. koncert – Dean Dixon 3., 4. března 1966 
Beethoven, Ludwig van: Leonora, předehra II, op. 
72a 
Prokofjev, Sergej: Koncert pro klavír a orchestr č. 2 g 
moll 
Sibelius, Jean: Symfonie č. 1 e moll 

 MUSICA VIVA – Bruno Maderna 

 10. koncert – Ernest Ansermet 17., 18. března 1966 
Brahms, Johannes: Symfonie č. 3 F dur, op. 90 
Fauré, Gabriel: Requiem 

 11. koncert – Otto Klemperer 31. března, 1. dubna 
1966 
Schubert, Franz: Symfonie č. 7 h moll (Nedokončená) 
Bruckner, Anton, Symfonie č. 4 Es dur (Romantická)  

 MUSICA VIVA – Andrzej Markowski 

 12. koncert – Hans Schmidt-Isserstedt 5., 6. května 



118 
 

1966 
Purcell, Henry: Fantazie pro smyčce (č. 5, 6, 15) 
Beethoven, Ludwig van: Koncert pro housle a 
orchestr D dur, op. 61 
Šostakovič, Dmitrij Dmitrijevič: Dva kusy pro orchestr 
Stravinskij, Igor: Pták ohnivák, svita z baletu z roku 
1919 

 
 

Speciální koncert u příležitosti „Süddeutschen Max-
Reger-Tage“ 
Leopold Ludwig 

 
 

6. Sezóna 1966/67 
 

Kubelíkovy koncerty Koncerty ostatních dirigentů 

 
 
 

Speciální koncert – 8. září 1966 
Blacher, Boris: Paganini-Variationen 
Mozart: Klavírní koncert C dur, KV 503 
Bruckner: Symfonie č. 2 c moll 
(klavír Ivan Moravec) 
Carl Melles 

1. koncert – 13., 14. října 1966 
Beethoven, Ludwig van: Symfonie č. 1 C dur, op. 21 
Beethoven, Ludwig van: Koncert pro klavír a orchestr 
č. 3 c moll, op. 37 
Beethoven, Ludwig van: Symfonie č. 2 D dur, op. 36 

 

2. koncert – 27., 28. října 1966 
Hartmann, Karl Amadeus: Symfonie č. 4 
Koetsier, Jan: Koncert pro trubku, pozoun a orchestr 
(Premiéra) 
Beethoven, Ludwig van: Symfonie č. 3 Es dur, op. 55 
(Eroika) 

 

3. koncert – 10., 11. listopadu 1966 
Beethoven, Ludwig van: Symfonie č. 4 B dur, op. 60 
Schumann, Robert: Koncert pro housle a orchestr d 
moll 
Dvořák, Antonín: Symfonie č. 8 G dur 

 

MUSICA VIVA – 18. listopadu 1966 
Orff, Carl: Tyran Oidipus 

 

4. koncert – 24., 25. listopadu 1966 
Beethoven, Ludwig van: Symfonie č. 5 c moll, op. 67 
Busoni, Ferruccio: Klavírní koncert se závěrečným 
sborem 

 

 5. koncert – 8., 9. prosince 1966 
Mozart, Wolfgang Amadeus: Symfonie g moll, KV 
550 
Hindemith, Paul: Filharmonický koncert – variace 
pro orchestr 
Brahms, Johannes: Symfonie č. 2 D dur op. 73 
Joseph Keilberth 

 MUSICA VIVA – Hans Werner Henze 

 
 

MUSICA VIVA – 20. ledna 1967 
Zimmermann, Bernd Alois: výňatky z opery Soldaten 
Berio, Luciano: Epifanie 
Michael Gielen 

 6. koncert – 26., 27. ledna 1967 
Brahms, Johannes: Slavnostní akademická předehra, 
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op. 80 
Mendelssohn-Bartholdy, Felix: Koncert pro housle a 
orchestr e moll 
Prokofjev, Sergej: Symfonie č. 4 
Hiroyuki Iwaki 

 MUSICA VIVA – Ernest Bour 

7. koncert – 16., 17. března 1967 
Brahms, Johannes: Německé requiem, op. 45 

 

8. koncert – 30., 31. března 1967 
Beethoven, Ludwig van: Symfonie č. 6 F dur, op. 68 
(Pastorální) 
Egk, Werner: Variace na karibské téma 
Chabrier, Emanuel: España, rapsodie pro orchestr 

 

9. koncert – 20., 21. dubna 1967 
Mahler, Gustav: Symfonie č. 3 d moll 

 

10. koncert – 5. května 1967 (1. koncert odpadl, 2. se 
konal s programem beze změny) 
Beethoven, Ludwig van: Symfonie č. 8 F dur, op. 93 
Beethoven, Ludwig van: Klavírní koncert Es dur, op. 
73 
Beethoven, Ludwig van: Symfonie č. 7 A dur, op. 92 
Joseph Keilberth za onemocnělého Kubelíka 

10. koncert – 5. května 1967 (1. koncert odpadl, 2. 
se konal s programem beze změny) 
Beethoven, Ludwig van: Symfonie č. 8 F dur, op. 93 
Beethoven, Ludwig van: Klavírní koncert Es dur, op. 
73 
Beethoven, Ludwig van: Symfonie č. 7 A dur, op. 92 
Joseph Keilberth za onemocnělého Kubelíka 

 MUSICA VIVA – Lukas Foss 

 
 
 

11. koncert – 18., 19. května 1967 
Hindemith, Paul: symfonie Malíř Mathis 
Schumann, Robert: Koncert pro violoncello a 
orchestr a moll 
Čajkovskij, Petr Iljič: Symfonie č. 5 e moll 
Paul Kletzki 

12. koncert – 1., 2. června 1967 
Beethoven, Ludwig van: Velká fuga B dur, op. 133 
Beethoven, Ludwig van: Symfonie č. 9 d moll, op. 
125 

 

 MUSICA VIVA – Bruno Maderna 

 Speciální koncert – Witold Rowicki 

 
 
7. Sezóna 1967/68 
 

Kubelíkovy koncerty Koncerty ostatních dirigentů 

1. koncert 28., 29. září 1967 
Charpantier, Marc-Antoine: Te Deum 
Palestrina, Giovanni Pierluigi da: Missa Papae 
Marcelli pro šestihlasý sbor a capella 
Beethoven, Ludwig van: Mše C dur pro sóla sbor a 
orchestr, op. 86 

 

2. koncert – 19., 20. října 1967 
Brahms, Johannes: Koncert pro housle a orchestr D 
dur, op. 77 
Mahler, Gustav: Symfonie č. 1 D dur 

 

 3. koncert – 9., 10. listopadu 1967 
Brahms, Johannes: Symfonie č. 3 F dur 
Hindemith, Paul: Koncert pro violoncello a orchestr 
Strauss, Richard: Enšpíglova šibalství 
Hans Schmidt-Isserstedt 

MUSICA VIVA – 17. listopadu 1967 
Schönberg, Arnold: Pelléas a Mélisanda 
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Schönberg, Arnold: Koncert pro housle a orchestr 
Schönberg, Arnold: Ten, který přežil Varšavu 

4. koncert – 23., 24. listopad 1967 
Haydn, Joseph: Te Deum 
Fortner, Wolfgang: Stvoření 
Mozart, Wolfgang Amadeus: Mše c moll pro sóla, 
sbor, orchestr a varhany, KV 427 (fragment) 

 

 MUSICA VIVA – Francis Travis 

5. koncert – 4., 5. ledna 1968 
Bartók, Béla: Koncert pro klavír a orchestr č. 3 
Bruckner, Anton: Symfonie č. 9 d moll 

 

 MUSICA VIVA – Günter Wand 

 6. koncert – 15., 16. února 1968 
Rossini, Gioacchino: Stabat mater 
Verdi, Giuseppe: Quattro pezzi sacri 
Mario Rossi 

7. koncert – 7., 8. března 1968 
Mozart, Wolfgang Amadeus: Symfonie g moll, KV 
550 
Mozart, Wolfgang Amadeus: Koncert pro klavír a 
orchestr d moll, KV 466 
Mozart, Wolfgang Amadeus: Symfonie C dur KV 551 
(Jupiter) 

 

8. koncert – 21., 22. března 1968 
David, Johann Nepomuk: Německá mše pro sbor a 
capella 
Bruckner, Anton: Te Deum 
Schubert, Franz: Mše Es dur 

 

 MUSICA VIVA – Henryk Czyz 

9. koncert – 25., 26. dubna 1968 
Schumann, Robert: Manfréd, předehra 
Schumann, Robert: Koncert pro klavír a orchestr a 
moll 
Strauss, Richard: Život hrdinův 

 

 MUSICA VIVA – Wolfgang Fortner 

10. koncert – 9., 10. května 1968 
Berg, Alban: Tři orchestrální kusy, op. 6 
Berg, Alban: Koncert pro housle a orchestr 
Berlioz, Hector: Fantastická symfonie 

 

11. koncert – 23., 24. května 1968 
Schubert, Franz: Symfonie č. 3 D dur 
Ravel, Maurice: Koncert pro klavír a orchestr (pro 
levou ruku) 
Bartók, Béla: Koncert pro orchestr 

 

12. koncert – 13., 14. června 1968 
Stravinskij, Igor: Mše 
Szymanowski, Karol: Stabat mater 
Martinů, Bohuslav: Polní mše pro baryton, mužský 
sbor a orchestr 
Dvořák, Antonín: Te Deum 
(Soňa Červená) 

 

 
 
8. Sezóna 1968/69 
 

Kubelíkovy koncerty Koncerty ostatních dirigentů 

1. koncert – 26., 27. 1968  
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Bach, Johan Sebastian: Orchestrální svita č. 1 C dur, 
BWV 1066 
Hindemith, Paul: Koncert pro trubku a fagot se 
smyčcovým orchestrem 
Franck, César: Symfonie d moll 

2. koncert – 10., 11. října 1968 
Martinů, Bohuslav: Dvojkoncert pro dva smyčcové 
orchestry, klavír a tympány 
Bruckner, Anton: Symfonie č. 4 Es dur (Romantická) 

 

3. koncert – 21., 22. listopadu 1968 
Mozart, Wolfgang Amadeus: Divertimento D dur, KV 
251 
Mozart, Wolfgang Amadeus: Koncert pro klavír a 
orchestr G dur, KV 453 
Janáček, Leoš: Sinfonietta 

 

 MUSICA VIVA – Bruno Maderna 

4. koncert – 5., 6. prosince 1968 
Ravel, Maurice: Koncert pro klavír a orchestr G dur 
Mahler, Gustav: Symfonie č. 6 a moll 

 

MUSICA VIVA – 13. prosince 1968 
k 5. výročí úmrtí Karla Amadea Hartmanna 
Hartmann, Karl Amadeus: Symfonie č. 4 pro 
smyčcový orchestr 
Hartmann, Karl Amadeus: Gesangsszene pro baryton 
Hartmann, Karl Amadeus: Symfonie č. 6 pro velký 
orchestr 

 

5. koncert – 19., 20. prosince 1968 
Bach, Johann Sebastian: Orchestrální svita č. 2 h moll 
pro flétnu a smyčcový orchestr, BWV 1067 
Hindemith, Paul: Der Schwanendreher, koncert podle 
starých lidových písní pro violu a orchestr 
Stravinskij, Igor: Žalmová symfonie 

 

 MUSICA VIVA – Michael Gielen 

 6. koncert – 6., 7. února 1969 
Berlioz, Hector: Romeo a Julie, dramatická 
symfonie  
William Steinberg 

7. koncert – 13., 14. března 1969 
Bach, Johann Sebastian: Orchestrální svita č. 3 D dur, 
BWV 1068 
Hindemith, Paul: Komorní hudba č. 3 pro obligátní 
violoncello a 10 sólových nástrojů 
Schumann, Robert: Symfonie č. 3 Es dur (Rýnská) 

 

8. koncert – 27., 28. března 1969 
Bach, Johann Sebastian: Orchestrální svita č. 4 D dur, 
BWV 1069 
Hindemith, Paul: Čtyři temperamenty - téma 
s variacemi pro klavír a smyčcový orchestr 
Schubert, Franz: Symfonie č. 8 C dur (Velká) 

 

9. koncert – 10., 11. dubna 1969 
Pfitzner, Hans: Symfonie C dur 
Einem, Gottfried von: Koncert pro orchestr 
Brahms, Johannes: Koncert pro klavír a orchestr č. 1 d 
moll, op. 15 

 

 MUSICA VIVA – Hans Zender 

10. koncert – 24., 25. 1969 
Čajkovskij, Petr Iljič: Koncert pro housle a orchestr D 
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dur 
Čajkovskij, Petr Iljič: Symfonie č. 4 f moll 

 Speciální koncert k 10. výročí narození Hanse 
Pfitznera - 
Fritz Rieger 

 Speciální koncert – Ferdinand Leitner 

 Speciální koncert – Otto Klemperer 

 11. koncert – 29., 30. května 1969 
Otto Klemperer 
Beethoven, Ludwig van: Coriolan, op. 62 
Beethoven, Ludwig van: Symfonie č. 4 B dur, op. 60 
Beethoven, Ludwig van: Symfonie č. 5 c moll, op. 
67 

 12. koncert – 12., 13. června 1969 
Debussy, Claude: Předehra k Faunovu odpoledni 
Debussy, Claude: Moře 
Brahms, Johannes: Symfonie č. 4 e moll 
Michael Gielen 

 (Mezinárodní varhanní týden v Norimberku – 
Václav Neumann 
Hartmann, Karl Amadeus: Symfonie č. 3 
Eder, Helmut: Varhanní koncert (premiéra) 
Bruckner, Anton: Symfonie č. 1 c moll 

 
 
9. sezóna 1969/70 
 

Kubelíkovy koncerty Koncerty ostatních dirigentů 

 1. koncert – 2., 3. října 1969 
Webern, Anton: Passacaglia 
Mozart, Wolfgang Amadeus: Koncert pro klavír a 
orchestr Es dur, KV 271 
Brahms. Johannes: Symfonie č. 1 c moll, op. 68 
Karl Böhm 

2. koncert – 13., 14. listopadu 1969 
Bartók, Béla: Divertimento 
Mozart, Wolfgang Amadeus: Koncert pro flétnu, 
harfu a orchestr C dur, KV 299 
Dvořák, Antonín: Symfonie č. 7 d moll 

 

Speciální koncert – Kongresssal des Deutschen 
Museums – 20. listopadu 1969 
Beethoven, Ludwig van: Leonora II, předehra op. 72a 
Beethoven, Ludwig van: Koncert pro klavír a orchestr 
č. 4. G dur, op. 58 
Beethoven, Ludwig van: Symfonie č. 5 c moll, op. 67 

 

MUSICA VIVA – 28. listopadu 1969 
Janáček, Leoš: kantáta Amarus 
Fortner, Wolfgang: Impromptus 
Bialas, Günter: Concerto lirico 

 

3. koncert – 4., 5. prosince 1969 
Berger, Theodor: Concerto manuale 
Mozart, Wolfgang Amadeus: Koncert pro housle a 
orchestr A dur, KV 219 
Mozart, Wolfgang Amadeus: Koncertantní sinfonie 
pro housle, violu a orchestr Es dur, KV 364 
Strauss, Richard: Don Juan 
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4. koncert – 15., 16. ledna 1970 
Mozart, Wolfgang Amadeus: Koncert pro klavír a 
orchestr B dur, KV 595 
Mahler, Gustav: Symfonie č. 5 cis moll 

 

 MUSICA VIVA – Andrzej Markowski 

5. koncert – 29., 30. leden 1970 
Ives, Charles: Robert Browning, předehra 
Mozart, Wolfgang Amadeus: dvě árie Sixta z opery 
Titus, KV 621 
Mozart, Wolfgang Amadeus: Alma Grande, koncertní 
árie KV 578  
Bruckner, Anton: Symfonie č. 3 d moll 

 

 Speciální koncert – 16. února 1970 
Suk, Josef: Zrání 
Mendelssohn-Bartholdy, Felix: První Valpuržina noc 
Jaroslav Krombholc 

6. koncert – 26., 27. únor 1970 
Mozart, Wolfgang Amadeus: Koncert pro dva klavíry 
a orchestr Es dur, KV 365 
Mahler, Gustav: Píseň o zemi 

 

 MUSICA VIVA – Michael Gielen 

7. koncert – 12., 13. března 1970 
Reger, Max: Serenáda G dur 
Mozart, Wolfgang Amadeus: Houslový koncert D 
dur, KV 218 
Egk, Werner: Anglická svita z baletu Casanova 
v Londýně č. 1 

 

 8. koncert – 9., 10. dubna 1970 
Mozart, Wolfgang Amadeus: Flétnový koncert G 
dur, KV 313 
Williams, Ralph Vaughan: Symfonie č. 6 e moll 
Brahms, Johannes: Symfonie č. 2 D dur, op. 73  
Sir John Barbirolli 

 MUSICA VIVA – Gunther Schuller 

 9. koncert – 7., 8. května 1970 
Berg, Alban: Symfonické kusy z opery Lulu 
Mozart, Wolfgang Amadeus: Koncert pro klavír a 
orchestr D dur, KV 537 (Korunovační) 
Mendelssohn-Bartholdy, Felix: Symfonie č. 4 A dur 
(Italská) 
Claudio Abbado 

 10. koncert – 21., 22. květen 1970 
Buxtehude, Dietrich: Chaconne e moll (orch. von 
Carlos Chávez) 
Martinon, Jean: Symfonie č. 4 (Altitudes) 
Mozart, Wolfgang Amadeus: Koncert pro klarinet A 
dur, KV 622 
Ravel, Maurice: Daphnis a Chloé, svita č. 2 
Jean Martinon 

11. koncert – 4., 5. června 1970 
Toch, Ernst: Symfonie č. 2 
Mozart, Wolfgang Amadeus: Koncert pro klavír a 
orchestr A dur, KV 488 
Musorgskij, Modest Petrovič: Obrázky z výstavy 
(Ravel) 

 

12. koncert – 18., 19. června 1970 
Hindemith, Paul: symfonie Malíř Mathis 
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Mozart, Wolfgang Amadeus: Requiem, KV 626 

Speciální koncert – 24. června 1970 
Mahler, Gustav: Symfonie č. 8 Es dur (Tisíců) 

 

 
 
 
10. sezóna 1970/71 
 

Kubelíkovy koncerty Koncerty ostatních dirigentů 

1. koncert – 1., 2. října 1970 
Haydn, Joseph: Symfonie č. 101 D dur (Hodiny) 
Janáček, Leoš: Concertino pro klavír, dvoje housle, 
violu, klarinet, lesní roh a fagot 
Janáček: Capriccio pro klavír (levou ruku) a 
dechové nástroje 
Schumann, Robert: Symfonie č. 2 v C dur 

 

 2. koncert – 5., 6. listopadu 1970 
Haydn, Joseph: Symfonie č. 96 D dur (Zázrak) 
Orff, Carl: Nänie a Dithyrambe  
Beethoven, Ludwig van: Kristus na hoře Olivetské, op. 
85 
Fritz Rieger 

 MUSICA VIVA – Bruno Maderna 

3. koncert – 26., 27. listopadu 1970 
Mahler, Gustav: Symfonie č. 7 e moll 

 

 4. koncert – 10., 11. listopadu 1970 
Haydn, Joseph: Symfonie č. 94 G dur (S úderem kotlů) 
Hindemith, Paul: Koncert pro klavír  
Stravinskij, Igor: Petruška 
Ferdinand Leitner 

5. koncert – 18., 19. prosince 1970 
Berg, Alban: Komorní koncert pro klavír, housle a 
13 dechových nástrojů 
Dvořák, Antonín: Symfonie č. 9 e moll 

 

Speciální koncert – 20. prosince 1970 k 200. výročí 
narození Beethovena 
Beethoven, Ludwig van: Symfonie č. 9 d moll, op. 
125 

 

 6. koncert – 7., 8. ledna 1971 
Haydn, Joseph: Symfonie č. 95 c moll 
Chávez, Carlos: Koncert pro housle 
Sibelius, Jean: Symfonie č. 2 D dur  
Paul Kletzki 

 MUSICA VIVA – Lukas Foss 

 7. koncert – 11., 12., březen 1971 
Haydn, Joseph: Symfonie č. 59 A dur 
Prokofjev, Sergej: Koncert pro klavír a orchestr č. 3 C 
dur 
Debussy, Claude: Tři obrazy pro orchestr 
Eliahu Inbal 

 MUSICA VIVA – Francis Travis 

 8. koncert – 1., 2. dubna 1971 
Haydn, Joseph: Symfonie č. 75 
Martin, Frank: Koncert pro housle 
Strauss, Richard: Tak pravil Zarathustra 
Horst Stein 
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9. koncert – 29., 30. duben 1971 
Bartók, Béla: Koncert pro housle a orchestr č. 2 
Brahms, Johannes: Symfonie č. 4 e moll, op. 98 

 

10. koncert – 6., 7. května 1971 
Stravinskij, Igor: Symfonie o třech větách 
Prokofjev, Sergej: Koncert pro housle a orchestr č. 
2 g moll 
Stravinskij, Igor: Svěcení jara 

Změna programu kvůli smrti Stravinského, místo 

Stravinského měla původně zaznít Haydnova 
symfonie č. 97 C dur. 

 

Speciální koncert – 14. května 1971 k 500. výročí 
narození Albrechta Dürera (k roku Albrechta 
Dürera v Norimberku) 
Beethoven, Ludwig van: Zasvěcení domu, předehra 
op. 124  
Beethoven, Ludwig van: Koncert pro housle a 
orchestr D dur, op. 61 
Brahms, Ludwig van: Symfonie č. 4 e moll op. 98 

 

 
 

11. koncert – 20., 21. květen 1971 
Schumann, Robert: scény z Goethova Fausta 
Erich Leinsdorf 

12. koncert 10., 11., 12. června 1971 / MUSICA 
VIVA – k 25. výročí vzniku Sboru BR 
Messiaen, Olivier: Proměna našeho pána Ježíše 
Krista pro smíšený sbor, sedm sólových nástrojů a 
tři velké orchestry  

 

 
 
11. sezóna 1971/72 
 

Kubelíkovy koncerty Koncerty ostatních dirigentů 

1. koncert – 7., 8. října 1971 
Händel, Joseph: Jephta 

 

 2. koncert – 21., 22. října 1971 
Bruckner, Anton: Symfonie č. 8 c moll 
Karl Böhm 

 Speciální koncert k 70. výročí narození Wernera Egka 
– Werner Egk 

3. koncert – 4., 5. listopadu 1971 
Dvořák, Antonín: předehra V přírodě 
Dvořák, Antonín: předehra Othello 
Dvořák, Antonín: předehra Karneval 
Dvořák, Antonín: Symfonie č. 8 G dur, op. 88 

 

 MUSICA VIVA – Ladislav Kupkovic 

4. koncert – 18., 19. listopadu 1971 
Debussy, Claude: Pelléas a Mélisande 

 

 Speciální koncert – Georges Prêtre 

 MUSICA VIVA – Rudolf Alberth, Joseh Schmidhuber 

 5. koncert – 3., 4. února 1972 
Szymanowski, Karol: Symfonie č. 2 B dur 
Szymanowski, Karol: Koncert pro housle a orchestr č. 
1  
Szymanowski, Karol: Harnasie, baletní pantomima se 
sborem a tenorovým sólem 
Marek Janowski 
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6. koncert – 24., 25. únor 1972 
Bach, Johann Sebastian: Koncert pro dvoje housle 
a orchestr d moll 
Bach, Johann Sebastian: Kantáta č. 209 „Non sa, 
che sia dolore“ 
Bach, Johann Sebastian: Koncert pro klavír a 
orchestr f moll 
Bach, Johann Sebastian: Kantáta č. 202, „Weichet 
nur, betrübte Schatten“ 

 

MUSICA VIVA – 3. března 1972 
Henze, Hans Werner: Sinfonia č. 6 
Stravinskij, Igor: Nářky proroka Jeremiáše (1958) 

 

7. koncert – 9., 10. března 1972 
Haydn, Joseph: Roční doby 

 

8. koncert – 23., 24. března 1972 
Hartmann, Karl Amadeus: Symfonie concertante 
(Symfonie č. 5) 
Hartmann, Karl Amadeus: Koncert pro klavír, dechy 
a bicí 
Hartmann, Karl Amadeus: Symfonie č. 6 

 

 9. koncert – 13., 14. duben 1972 
Strauss, Richard: Don Quijote 
Strauss, Richard: Koncert pro lesní roh Es dur 
Strauss, Richard: Enšpíglova šibalství 
Ferdinand Leitner 

 MUSICA VIVA – Horst Stein 

 10. koncert – 27., 28. duben 1972 
Mozart, Wolfgang Amadeus: Symfonie Es dur, KV 543 
Mozart, Wolfgang Amadeus: Symfonie g moll, KV 550 
Mozart, Wolfgang Amadeus: Symfonie C dur, KV 551 
(Jupiter) 
Karl Böhm 

 11. koncert – 12., 13. květen 1972 
Mahler, Gustav: Symfonie č. 2 c moll (Vzkříšení) 
Claudio Abbado 

12. koncert – 15., 16. června 1972 
Verdi, Giuseppe: Requiem 

 

 Ottobeuren – Eugen Jochum 
Bruckner, Anton: Mše d moll 
Bruckner, Anton: Moteto „Os justi“ 
Bruckner, Anton: Te deum 

25. srpna 1972 
Slavnostní koncert k příležitosti Olympijských her 
v Mnichově 
Antoniou, Theodore: Nenikikamen (Premiéra) 
Strauss, Richard: Panathenäenzug pro klavír (levou 
ruku) a orchestr 
Orff, Carl: Trionfo di Afrodité 
řídí Kubelík a Theodore Antoniou 

25. srpna 1972 
Slavnostní koncert k příležitosti Olympijských her 
v Mnichově 
Antoniou, Theodore: Nenikikamen (Premiéra) 
Strauss, Richard: Panathenäenzug pro klavír (levou 
ruku) a orchestr 
Orff, Carl: Triumf Afroditi 
řídí Kubelík a Theodore Antoniou 

 
 
12. sezóna 1972/73 
 

Kubelíkovy koncerty Koncerty ostatních dirigentů 

1. koncert – 19., 20. říjen 1972 
Martin, Frank: Violoncellový koncert 
Berger, Theodor: Homérská symfonie 
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2. koncert – 9., 10. listopadu 1972 
Bach, Johann Sebastian: Koncert pro čtyři klavíry a 
moll 
Einem, Gottfried von: Hexameron 
Brahms, Johannes: Symfonie č. 2 D dur, op. 73 

 

MUSICA VIVA – 17. listopadu 1972 
Reimann, Aribert: hudba z baletu Die 
Vogelscheuchen (premiéra) 
a k 80. výročí narození: 
Milhaud, Darius: Complainte en trois actes Le 
pauvre matelot 

 

3. koncert – 23., 24. listopadu 1972 
Schönberg, Arnold: Variace pro orchestr 
Brahms, Johannes: Koncert pro klavír a orchestr č. 
2 B dur, op. 83 

 

4. koncert – 14., 15. prosince 1972 
Schubert, Franz: Rosamunda, předehra 
Schubert, Franz: Rondo pro housle a smyčcový 
orchestr A dur 
Stravinskij, Igor: Concerto en ré pro housle a 
orchestr 
Čajkovskij, Petr Iljič: Symfonie č. 6 h moll 
(Patetická) 

 

5. koncert – 5., 6. leden 1973 
Reger, Max: Symfonický prolog k tragédii 
Hindemith, Paul: Requiem „When lilacs last in the 
door-yard bloom´d“ 
Fritz Rieger ze onemocnělého Kubelíka 

5. koncert – 5., 6. leden 1973 
Reger, Max: Symfonický prolog k tragédii 
Hindemith, Paul: Requiem „When lilacs last in the 
door-yard bloom´d“ 
Fritz Rieger za onemocnělého Kubelíka 

 MUSICA VIVA – Diego Masson 

 6. koncert – 25., 26. ledna 1973 
Beethoven, Ludwig van: Koncert pro klavír a orchestr 
č. 3 c moll, op. 37 
Bruckner, Anton: Symfonie č. 7 E dur 
Paul Kletzki 

7. koncert – 1., 2. března 1973 
Höller, Karl: Fuga pro smyčcový orchestr 
Sibelius, Jean: Koncert pro housle a orchestr d moll 
Skrjabin, Alexander: Symfonie č. 3 c moll (Božská 
poema) 

 

 8. koncert – 15., 16. března 1973 
Brahms, Johannes: Nänie pro sbor a orchestr, op. 82 
Bartók, Béla: Podivuhodný mandarín 
Dvořák, Antonín: Symfonie č. 6 D dur 
Jiří Stárek (zaskočil za nemocného Istvana Kertesze) 

 MUSICA VIVA – Hans Zender 

  9. koncert – 5., 6. dubna 1973 
Pfitzner, Hans: předehra k 1., 2. a 3. aktu hudební 
legendy Palestrina 
Beethoven, Ludwig van: Koncert pro klavír a orchestr 
č. 4 G dur, op. 58 
Reger, Max: Žalm č. 100 (orch. Paul Hindemith) 
Hans Schmidt-Isserstedt 

 MUSICA VIVA – Hermann Michael 

 10. koncert – 26., 27. dubna 1973 
Tal, Josef: Symfonie č. 2 
Casella, Alfredo: Trojkoncert 
Schumann, Robert: Symfonie č. 3 Es dur 
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Eliahu Inbal 

 11. koncert – 3., 4. května 1973 
Weber, Carl Maria von: Čarostřelec, předehra 
Prokofjev, Sergej: Péťa a vlk 
Beethoven, Ludwig van: Symfonie č. 7 A dur, op. 92 
Karl Böhm 

 Speciální koncert – Josif Conta 

12. koncert – 24., 25. května 1973 
Honegger, Arthur: Jana z Arku na hranici, oratorium 

 

 Speciální koncert – 3. června 1973  
Mezinárodní varhanní týden v Norimberku  
Reger, Max: Koncert ve starém stylu 
Reger, Max: Variace a fuga na Beethovenovo téma 
Reger, Max: Pět orchestrálních písní pro alt a orchestr  
Martin Turnovský 

15. června 1973  
speciální koncert k 1000. výročí smrti St. Ulricha z 
Augsburku 
Bach, Johann Sebastian: Velká mše h moll 

 

 červen 1973 Speciální koncerty – Würzburger 
Mozartfest – Eugen Jochum, Zdeněk Mácal 

 
 
13. sezóna 1973/74 
 

Kubelíkovy koncerty Koncerty ostatních dirigentů 

 1. koncert – 28., 29. září 1973 
Schubert, Franz: Symfonie č. 2 B dur 
Strauss, Richard: Život hrdinův 
Karl Böhm 

 2. koncert – 17., 18. říjen 1973 
Schönberg, Arnold: Ten, který přežil Varšavu 
Nono, Luigi: Como una ola de fuerza y luz pro klavír 
soprán, zvukový pás a orchestr 
Brahms, Johannes: Symfonie č. 3 F dur, op. 90 
Claudio Abbado 

 3. koncert – 8., 9. listopadu 1973 
Schumann, Robert: Předehra, Scherzo a Finale 
de Falla, Manuel: Noci ve španělských zahradách 
Rimskij-Korsakov: Šeherezáda 
Zdeněk Mácal  

 MUSICA VIVA – Bernhard Klee 

4. koncert – 6., 7. prosince 1973 
k 10. výročí Hartmannova úmrti 
Wagner, Richard: Faustovská předehra 
Wagner, Richard: Siegfriedova idyla 
Hartmann, Karl Amadeus: Concerto funebre pro 
sólové housle a smyčcový orchestr 
Debussy, Claude: Moře 

 

5. koncert – 20., 21. prosince 1973 
Vivaldi, Antonio: Koncert pro smyčce a cembalo A 
dur 
Spohr, Louis: Koncert pro smyčcové kvarteto a 
orchestr a moll  
Reger, Max: Čtyři symfonické básně podle Arnolda 
Böcklina 
Rachmaninov, Sergej: Rapsodie na Paganiniho téma 
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pro klavír a orchestr 

6. koncert – 10., 11. ledna 1974 
Beethoven, Ludwig van: Egmont, předehra op. 84  
Mendelssohn-Bartholdy, Felix: Symfonie č. 5 d moll 
(Reformační) 
Dvořák, Antonín: Holoubek, symfonická báseň 
Čajkovskij, Petr Iljič: Romeo a Julie, fantazie-
předehra 

 

MUSICA VIVA – 18. ledna 1974 
Na památku zemřelého Bruna Maderny 
Maderna, Bruno: Biogramma 
Dallapiccola, Luigi: Commiato 
Sessions, Roger: Symfonie č. 3 

 

7. koncert – 24., 25. ledna 1974 
Franck, César: Blahoslavenství 

 

8. koncert – 7., 8. února 1974 
Koetsier, Jan: Der Mann Lot, biblické zpěvy pro 
baryton 
Berlioz, Hector: Fantastická symfonie 

 

 MUSICA VIVA – Rudolf Alberth 

 9. koncert – 21., 22. února 1974 
Bruckner, Anton: Symfonie č. 1 c moll 
Debussy, Claude: Faunovo odpoledne 
Ravel, Maurice: Španělská rapsodie 
Bernard Haitink 

 10. koncert – 21., 22. března 1974 
Mozart, Wolfgang Amadeus: Symfonie D dur, KV 385 
Haffnerova 
Bloch, Ernest: Schelomo, hebrejská rapsodie pro 
violoncello a orchestr 
Čajkovskij, Petr Iljič: Rokokové variace 
Stravinskij, Igor: Hra v karty 
Falla, Manuel de: Třírohý klobouk 
Dean Dixon  

 MUSICA VIVA – Ernest Bour 

Speciální koncert – 6. května 1974 pro evropskou 
rozhlasovou unii 
Schumann, Robert: Manfred, hudba k divadelní hře 

 

11. koncert – 9., 10. května 1974 
Korn, Peter Jona: Exorzismus eines Liszt-Fragments 
Liszt, Franz: Tanec smrti, parafráze na Dies irae pro 
klavír a orchestr 
Liszt, Franz: Ideály, symfonická báseň 

 

 MUSICA VIVA – Gianpiero Taverna 

12. koncert – 23., 24. květen 1974 
Smetana, Bedřich: Má vlast 

 

 
 
14. sezóna – 1974/75  
 

Kubelíkovy koncerty Koncerty ostatních dirigentů 

1. koncert – 12., 13. září 1974 
Orff, Carl: Entrata 
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Mozart, Wolfgang Amadeus: Koncert pro klavír a 
orchestr c moll, KV 491  
Schubert, Franz: Symfonie č. 8 C dur (Velká) 

2. koncert – 24., 25. září 1974 
Bach, Johann Sebastian: Velká mše h moll, BWV 232 

 

Speciální koncert – 29. září 1974 benefiční koncert 
Mozart, Wolfgang Amadeus: Symfonie C dur, KVV 
551 (Jupiter) 
Beethoven, Ludwig van: Symfonie č. 3 Es dur (Eroika) 

 

 3. koncert – 31. října, 1. listopadu 1974 
Mahler, Gustav: Symfonie č. 9 D dur 
Gerd Albrecht 

 MUSICA VIVA – Hiroyuki Iwaki 

 4. koncert – 28., 29. listopadu 1974 
Haydn, Joseph: Symfonie č. 86 D dur 
Egk, Werner: Hudba pro housle s orchestrem 
Dvořák, Antonín: Symfonie č. 8 G dur 
Fritz Rieger  

 MUSICA VIVA – Hans Zender 

 5. koncert – 19., 20. prosince 1974 
Bruckner, Anton: Tři moteta a capella 
Bruckner, Anton: Symfonie č. 5 B dur 
Eugen Jochum 

6. koncert – 9., 10. ledna 1975 
Beethoven, Ludwig van: Symfonie č. 9 d moll, op. 
125 

 

MUSICA VIVA – 17. ledna 1975 
Koncertní provedení jednoaktovky: 
Schönberg, Arnold: Z dneška na zítřek 

 

7. koncert – 23., 24. ledna 1975 
Hartmann, Karl Amadeus: Symfonie č. 4 
Fortner, Wolfgang: mezihry z opery Krvavá svatba 
Beethoven, Ludwig van: Koncert pro klavír a orchestr 
č. 5 Es dur, op. 73 

 

 Speciální koncert – Giuseppe Patané 

 8. koncert – 13., 14. února 1975 
Haydn, Joseph: Stvoření 
Wolfgang Sawallisch 

 9. koncert – 20., 21. února 1975 
Beethoven, Ludwig van: Symfonie č. 6 F dur 
(Pastorální), op. 68 
Webern, Anton: Passacaglia 
Stravinskij, Igor: Pták ohnivák, svita z baletu 
Carlo Maria Giulini 

 MUSICA VIVA – Ladislav Kupkovic 

 10. koncert – 20., 21. března 1975 
Beethoven, Ludwig van: Symfonie č. 8 F dur, op. 93 
Čajkovskij, Petr Iljič: Symfonie č. 5 e moll 
Rudolf Kempe 

11. koncert – 24., 25. dubna 1975 
Mozart, Wolfgang Amadeus: Symfonie D dur, KV 504 
(Pražská) 
Schumann, Robert: Koncert pro klavír a orchestr a 
moll 
Schumann, Robert: Symfonie č. 4 d moll 

 

27. dubna 1975 
Speciální koncert k příležitosti 25. výročí vzniku SBRO 
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Wagner, Richard: předehra k opeře Tannhäuser 
Hindemith, Paul: Symfonické metamorfózy na 
témata C.M.Webera 
Beethoven, Ludwig van: Symfonie č. 7 A dur, op. 92 

Speciální koncert – 9. června 1975 
Smetana, Bedřich: Má vlast 

 

12. koncert – 12., 13. června 1975 
Brahms, Johannes: Houslový koncert D dur, op. 77 
Brahms, Johannes: Symfonie č. 1 c moll, op. 68 

 

 
 
15. sezóna 1975/76 
 

Kubelíkovy koncerty Koncerty ostatních dirigentů 

1. koncert – 1., 2., 3. října 1975 / MUSICA VIVA 
Orff, Carl: Prometheus (zpíváno řecky podle 
originálu, koncertní provedení k 80. výročí narození 
Orffa) 

 

2. koncert – 9., 10. října 1975 
Veerhoff, Carlos Heinrich: Symfonie č. 1 (Sinfonia 
panta rhei) 
Hartmann, Karl Amadeus: Symfonické hymny pro 
velký orchestr pro velký orchestr (premiéra) 
Brahms, Johannes: Koncert pro klavír a orchestr č. 1 
d moll, op. 15 

 

 3. koncert – 30., 31. října 1975 
Haydn, Joseph: Symfonie č. 102 B dur 
Mozart, Wolfgang Amadeus: Koncertantní symfonie 
pro hoboj, klarinet, lesní roh, fagot a orchestr Es dur, 
KV 297b 
Beethoven, Ludwig van: Symfonie č. 2 D dur, op. 36 
Eugen Jochum 

 MUSICA VIVA – Cristóbal Halffter 

 4. koncert – 27., 28. listopadu 1975  
v rámci britských hudebních dní v Mnichově ve 
spolupráci s BBC 
Tippet, Michael: Koncert pro dva smyčcové orchestry 
Britten, Benjamin: Koncert pro klavír a orchestr D 
dur 
Walton, William: Beshazzar´s Feast 
James Loughran 

5. koncert – 11., 12. prosince 1975 
David, Johann Nepomuk: Symfonické variace na 
téma Heinricha Schütze 
Schütz, Heinrich: Příběh narození Ježíše Krista  

 

 6. koncert – 8., 9. ledna 1976 
Stravinskij, Igor: Symfonie o třech větách 
Martinů, Bohuslav: Koncert pro dva klavíry a 
orchestr 
Honegger, Arthur: Symfonie č. 2 pro smyčcový 
orchestr a trubku 
Erich Bergel  

 MUSICA VIVA – Gunther Schuller 

7. koncert – 5., 6. února 1976 
Mahler, Gustav: Symfonie č. 7 e moll  
záskok za onemocnělého Deana Dixona 

7. koncert – 5., 6. února 1976 
Mahler, Gustav: Symfonie č. 7 e moll  
záskok za onemocnělého Deana Dixona 
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8. koncert – 19., 20. února 1976 
Bartók, Béla: Hudba pro smyčcové nástroje, bicí a 
celestu 
Berg, Alban: Houslový koncert 
Janáček, Leoš: Sinfonietta 

 

 9. koncert – 11., 12. března 1976 
Debussy, Claude: Tři nokturna 
Debussy, Claude: Hry 
Ravel, Maurice: Daphnis a Chloe 
Bernard Klee 

 MUSICA VIVA – Francis Travis 

 10. koncert – 25., 26 března 1976 
Musorgskij, Modest Petrovič: scéna z opery 
Soročinskij jarmark 
Čajkovskij, Petr Iljič: Koncert pro housle a orchestr D 
dur 
Šostakovič, Dmitrij Dmitrijevič: Symfonie č. 5 
Yuri Ahronovitch 

11. koncert – 4., 6. května 1976 
Schumann, Robert: Symfonie č. 2 C dur 
Berlioz, Hector: Harold v Itálii, symfonie o 4 větách se 
sólovou violou 
Dietrich Fischer-Dieskau za onemocnělého Rafaela 
Kubelíka, který chtěl provést Hindemithovu operu 
Malíř Mathis 

11. koncert – 4., 6. května 1976 
Schumann, Robert: Symfonie č. 2 C dur 
Berlioz, Hector: Harold v Itálii, symfonie o 4 větách se 
sólovou violou 
Dietrich Fischer-Dieskau za onemocnělého Rafaela 
Kubelíka, který chtěl provést Hindemithovu operu 
Malíř Mathis 

12. koncert – 10., 11. června 1976  
Mendelssohn-Bartohldy, Felix: Hudba ke Snu noci 
svatojánské 
Berlioz, Hector: Letní noci pro mezzosoprán a 
orchestr 
Schumann, Robert: Symfonie č. 1 B dur (Jarní) 

 

Speciální koncert – 13. června 1976 
k 25. výročí Internationale Orgelwoche Nürnberg 
Bialas, Günter: Introitus a Exodus 
Bruckner, Anton: Symfonie č. 4 Es dur (Romantická) 

 

 
 
16. sezóna 1976/77  
 

Kubelíkovy koncerty Koncerty ostatních dirigentů 

1. koncert – 30. září, 1. října 1976 
k příležitosti 75. výročí narození Wernera Egka 
Egk, Werner: Tři sbory a capella podle básní Charlese 
d´Orléans 
Egk, Werner: Polonéza, adagio a finale pro čtyři 
sólové dechové nástroje a smyčce 
Egk, Werner: Quattro Canzoni pro soprán a orchestr 
(premiéra) 
Egk, Werner: Nachgefühl pro soprán a orchestr 
(Premiéra) 
Egk, Werner: Svita z baletu Abraxas 

 

 Speciální koncert pro amnesty international – 
Leonard Bernstein 

 2. koncert – 21., 22. října 1976 
Egk, Werner: Francouzská svita 
Bartók, Béla: Koncert pro klavír a orchestr č. 3 
Brahms, Johannes: Symfonie č. 4 e moll, op. 98 
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Eugen Jochum 

 MUSICA VIVA – Michael Gielen 

 3. koncert – 4., 5. listopadu 1976 
Beethoven, Ludwig van: Koncert pro klavír a 
orchestr č. 3 c moll, op. 37 
Bruckner, Anton: Symfonie č. 3 d moll (3. verze 
z roku 1889) 
Klaus Tennstedt 

 4. koncert – 18., 19. listopadu 1976 
Hartmann, Karl Amadeus: Symfonie č. 3 
Burt, Francis: Unter der blanken Hacke des Monds 
pro baryton a orchestr (premiéra) 
Strauss, Richard: Tak pravil Zarathustra 
Ferdinand Leitner 

 MUSICA VIVA – Hans Zender 

5. koncert – 16., 17. prosince 1976 
Britten, Benjamin: Svita na anglické lidové nápěvy „A 
time there was…“ 
Mozart, Wolfgang Amadeus: Koncert pro klavír a 
orchestr C dur, KV 467  
Janáček, Leoš: Glagolská mše pro sóla, sbor, orchestr 
a varhany 
(varhany Janáček) 

 

 6. koncert – 6., 7. ledna 1977 
Schubert, Franz: Symfonie č. 4 c moll (Tragická) 
Bruckner, Anton: Symfonie č. 4 Es dur (Romantická) 
Bernard Haitink 

MUSICA VIVA – 11. února 1977 
Bialas, Günter: Introitus a Exodus 
Stravinskij, Igor: A Sermon, a Narrative and a Prayer 
Nono, Luigi: Il Canto sospeso 
Zoltán Peskó za onemocnělého Rafaela Kubelíka, 
beze změny programu 

MUSICA VIVA – 11. února 1977 
Bialas, Günter: Introitus a Exodus 
Stravinskij, Igor: A Sermon, a Narrative and a Prayer 
Nono, Luigi: Il Canto sospeso 
Zoltán Peskó za onemocnělého Rafaela Kubelíka, 
beze změny programu 

7. koncert – 24., 26. únor 1977 
Schubert, Franz: Symfonie č. 3 D dur 
Hartmann, Karl Amadeus: Symfonie č. 5 A dur 
Bruckner, Anton: Symfonie č. 6 A dur 

 

8. koncert – 9., 10. března 1977 
k 150. výročí úmrtí Beethovena 
Beethoven, Ludwig van: Missa solemnis D dur, op. 
123 

 

 MUSICA VIVA – Michel Tabachnik 

 9. koncert – 24., 25. března 1977 
Schubert, Franz: Symfonie č. 7 h moll 
(Nedokončená) 
Hartmann, Karl Amadeus: Symfonie č. 7 
Musorgskij, Modest Petrovič: Obrázky z výstavy 
(Ravel) 
Zdeněk Mácal 

 10. koncert – 4., 5. dubna 1977 
Schubert, Franz: Symfonie č. 5 B dur 
Bruckner Anton: Symfonie č. 7 E dur 
Karl Böhm 

11. koncert – 14., 15. dubna 1977  
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Mahler, Gustav: Symfonie č. 2 c moll (Vzkříšení) 

12. koncert – 12., 13. května 1977 
Bruckner, Anton: Symfonie č. 8 c moll 

 

Speciální koncert – 22. června 1977 
Hindemith, Paul: Malíř Mathis (koncertní provedení 
opery) 

 

 
 
17. sezóna 1977/78  
 

Kubelíkovy koncerty Koncerty ostatních dirigentů 

 Speciální koncert – Fritz Rieger 

1. koncert – 20., 21. října 1977 
Beethoven, Ludwig van: Koncert pro klavír a 
orchestr č. 2 B dur, op. 19 
Hartmann, Karl Amadeus: Symfonie č. 6 
Beethoven, Ludwig van: Koncert pro klavír a 
orchestr č. 1 C dur, op. 15 

 

Speciální koncert – 30. října 1977 
Beethoven, Ludwig van: Klid moře a šťastná 
plavba, op. 112 
Beethoven, Ludwig van: Chorální fantazie, op. 80 
Beethoven, Ludwig van: Koncert pro klavír a 
orchestr č. 5 Es dur, op. 73 

 

2. koncert – 3., 4. listopadu 1977 
Beethoven, Ludwig van: Koncert pro klavír a 
orchestr č. 3 c moll, op. 37 
Hartmann, Karl Amadeus: Symfonie č. 8 
Beethoven: Koncert pro klavír a orchestr č. 4 G 
dur, op. 58 

 

 MUSICA VIVA – Giuseppe Sinopoli 

 3. koncert – 1., 2. prosince 1977 
Mozart, Wolfgang Amadeus: Symfonie G dur, KV 318 
Sibelius, Jean: Koncert pro housle a orchestr d moll 
Prokofjev, Sergej: Symfonie č. 5 B dur 
Klaus Tennstedt 

MUSICA VIVA – 9. prosince 1977 
Messiaen, Olivier: Réveil des oiseaux 
Fortner, Wolfgang: Prolegomena k Elisabeth Tudor 
Bartel, Hans-Christian: (dílo nespecifikováno) 

 

4. koncert – 15., 16. prosince 1977 
k 70. výročí narození Wolfganga Fortnera 
Fortner, Wolfgang: Stvoření pro zpěvní hlas a 
orchestr 
Fortner, Wolfgang: Machaut-Balladen pro hlas a 
orchestr 
Wolf, Hugo: Tři Michelangelovy básně pro baryton 
a klavír (orch. Fortner) 
Fortner, Wolfgang: Prolegomena k opeře Elisabeth 
Tudor 

 

 5. koncert – 12., 13. ledna 1978 
Bruckner, Anton: Symfonie č. 5 B dur 
William Steinberg 

 MUSICA VIVA – Elgar Howarth 

 6. koncert – 26., 27. ledna 1978 
Schubert, Franz: Symfonie č. 1 D dur 
Hartmann, Karl Amadeus: Symfonie č. 1 pro alt a 
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orchestr 
Bruckner, Anton: Mše e moll 
Fritz Rieger 

 7. koncert – 16., 17. února 1978 
Mendelssohn-Bartholdy, Felix: Eliáš, oratorium 
James Loughran 

 8. koncert – 2., 3. března 1978 
Bruckner, Anton: Symfonie č. 1 c moll 
Verdi, Giuseppe: Quattro pezzi sacri 
Ogan D-Narc 

 MUSICA VIVA – Cristóbal Halffter 

 9. koncert – 16., 17. března 1978 
Schubert, Franz: Symfonie č. 2 B dur 
Hartmann, Karl Amadeus: Symfonie č. 4 
Bruckner, Anton: Symfonie č. 2 c moll 
Erich Bergel 

10. koncert – 30., 31. března 1978 
Hartmann, Karl Amadeus: Adagio (Symfonie č. 2) 
Brahms, Johannes: Koncert pro klavír a orchestr č. 
1 d moll, op. 15 
Bartók, Béla: Koncert pro orchestr 

 

Speciální koncert – 2. dubna 1978 
Smetana, Bedřich: Předehra k opeře Prodaná 
nevěsta 
Brahms, Johannes: Koncert pro klavír a orchestr č. 
2 B dur, op. 83 
Dvořák, Antonín: Symfonie č. 7 d moll 

 

11. koncert – 18., 19. května 1978 
Genzmer, Harald: Koncert pro varhany a orchestr 
Hindemith, Paul: Koncert pro violoncello a orchestr 
Schubert, Franz: Symfonie č. 8 C dur (Velká) 

 

12. koncert – 22., 23. června 1978 
Schubert, Franz: Symfonie č. 6 C dur 
Bruckner, Anton: Symfonie č. 9 d moll 

 

 Speciální koncerty – Peter Maag 

 
 
18. sezóna 1978/79 
 

Kubelíkovy koncerty Koncerty ostatních dirigentů 

1. koncert – 28., 29. září 1978 
Brahms, Johannes: Německé requiem, op. 45 

 

 2. koncert – 26., 27. října 1978 
Mozart, Wolfgang Amadeus: Serenáda č. 9 D dur, 
KV 320 (S poštovním rohem) 
Stravinskij, Igor: Pták ohnivák 
Günter Wand 

 MUSICA VIVA – Leif Segerstam 

 3. koncert – 24., 25. listopadu 1978 
Brahms, Johannes: Symfonie č. 3 F dur, op. 90 
Bernstein, Leonard: Songfest (evropská premiéra) 
Leonard Bernstein 

 4. koncert – 7., 8. prosince 1978 
Beethoven, Ludwig van: Symfonie č. 2 D dur, op. 36 
Beethoven, Ludwig van: Symfonie č. 3 Es dur, op. 
55 (Eroika) 
Karl Böhm  
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 MUSICA VIVA – Luciano Berio 

 5. koncert – 25., 26. ledna 1979 
Haydn, Joseph: Symfonie č. 94 G dur (S úderem 
kotlů) 
Ravel, Maurice: Má matka husa 
Brahms, Johannes: Symfonie č. 1 c moll, op. 68 
Carlo Maria Giulini 

 6. koncert – 8., 9. února 1979 
Weber, Carl Maria von: Předehra k opeře Oberon 
Rachmaninov, Sergej: Klavírní koncert č. 3 d moll 
Schumann, Robert: Symfonie č. 3 Es dur, op. 97 
(Rýnská)  
Horst Stein 

 MUSICA VIVA – Hans Zender 

 7. koncert – 22., 23. února 1979 
Mahler, Gustav: Symfonie č. 3 d moll 
Bernard Haitink 

 8. koncert – 8., 9. března 1979 
Haydn, Joseph: Koncert pro violoncello a orchestr 
D dur 
Liszt, Franz: Faustovská symfonie 
Michael Gielen 

 MUSICA VIVA – Dieter Cichewiecz 

 9. koncert – 22., 23. března 1979 
Händel, Georg Friedrich: Mesiáš, oratorium 
Karl Richter 

 10. koncert – 5., 6. dubna 1979 
Prokofjev, Sergej: Ivan Hrozný, oratorium 
Woldemar Nelsson 

11. koncert – 10., 11. května 1979 
Schubert, Franz: Symfonie č. 7 h moll (Nedokončená) 
Bruckner, Anton: Symfonie č. 4 Es dur (Romantická) 

 

12. koncert – 7., 8. června 1979 
Mahler, Gustav: Žalobná píseň 
Einem, Gottfried von: An die Nachgeborenen, kantáta 

 

 
 
Rafael Kubelík jako hostující dirigent  
 
19. sezóna 1979/80 
 

Kubelíkovy koncerty Koncerty ostatních dirigentů 

2. koncert – 1., 2. listopadu 1979 
Dvořák, Antonín: Koncert pro housle a orchestr a moll 
Mahler, Gustav: Symfonie č. 1 D dur 

 

 MUSICA VIVA – 14. března 1980 – Zdeněk Mácal 
Fortner, Wolfgang: Triptychon 
Kapr, Jan: Symfonie č. 8 (Pražské zvony) pro sóla, 
sbor a orchestr (premiéra) 

11. koncert – 12., 13. června 1980 
Händel, Georg Friedrich: Concerto grosso g moll, op. 
6/6 
Beethoven, Ludwig van: Koncert pro klavír a orchestr 
č. 4 G dur, op. 58 
Mozart, Wolfgang Amadeus: Symfonie C dur, KV 551 
(Jupiter) 

 

12. koncert – 19., 20. června 1980  
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Hartmann, Karl Amadeus: Gesangsszenen zu Worten 
aus Sodom und Gomorrha von Jean Giraudoux pro 
baryton a orchestr 
Dvořák, Antonín: Symfonie č. 9 e moll (Novosvětská) 

 
 
20. sezóna 1980/81  
 

Kubelíkovy koncerty 

MUSICA VIVA – 5. října 1980 – k 85. výročí narození 
Orffa, ve spolupráci s BSO 
Orff, Carl: De Temporum Fine Comoedia - Das Spiel 
vom Ende der Zeiten (premiéra verze z 1979) 

1. koncert – 9., 10. října 1980 
Mozart, Wolfgang Amadeus: Symfonie C dur, KV 425 
(Linecká) 
Bruckner, Anton: Symfonie č. 3 d moll (2. verze z 1878) 

11. koncert – 7., 8. května 1981 
Lutoslawski, Witold: Smuteční hudba pro smyčce (in 
memoriam B. Bartóka) 
Bartók, Béla: Hudba pro strunné nástroje, bicí a 
celestu 
Kubelík, Rafael: Kantate ohne Worte pro sbor a 
orchestr (premiéra) 

12. koncert – 11., 12. června 1981 
Sibelius, Jean: Labuť z Tuonely, legenda pro anglický 
roh a orchestr 
Mahler, Gustav: Písně o mrtvých dětech pro střední 
hlas a orchestr 
Mahler, Gustav: Symfonie č. 5 cis moll 

 
 
21. sezóna 1981/82 
 

Kubelíkovy koncerty 

1. koncert – 24., 25. září 1981 
Honegger, Arthur: Symfonie č. 3 (Liturgická) 
Berlioz, Hector: Fantastická symfonie 

3. koncert – 15., 16. října 1981 
Dvořák, Antonín: Symfonie č. 6 D dur 
Janáček, Leoš: Sinfonietta 

11. koncert – 29., 30. dubna 1982 
Mozart, Wolfgang Amadeus: Serenáda B dur pro 13 
dechových nástrojů a kontrabas, KV 361 
Stravinskij, Igor: Svatba 

12. koncert – 13., 14. května 1982 
Beethoven, Ludwig van: Symfonie č. 9 d moll, op. 125 

 
22. sezóna 1982/83 
 

Kubelíkovy koncerty 

1. koncert – 7., 8. října 1982 
Mahler, Gustav: Symfonie č. 2 c moll (Vzkříšení) 

10. koncert – 28., 29. října 1983 k 150. výročí 
narození Brahmse 
Brahms, Johannes: Symfonie č. 1 c moll, op. 68 
Brahms, Johannes: Symfonie č. 2 D dur, op. 73 
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11. koncert – 5., 6. května 1983 k 150. výročí 
narození Brahmse 
Brahms, Johannes: Symfonie č. 3 F dur, op. 90 
Brahms, Johannes: Symfonie č. 4 e moll, op. 98 

 
23. sezóna 1983/84 
 

Kubelíkovy koncerty 

10. koncert – 3., 4. května 1984 
Smetana: Má vlast 

11. koncert – 31. května, 1. června 1984 
Beethoven, Ludwig van: Stvoření Prométheova, 
předehra k baletu op. 43 
Mozart, Wolfgang Amadeus: Koncert pro klavír a 
orchestr d moll, KV 466 
Kubelík, Rafael: Orphikon  

 
24. sezóna 1984/85 
 

Kubelíkovy koncerty 

11. koncert – 9., 10. května 1985 
Mozart, Wolfgang Amadeus: Symfonie č. 38 D dur, 
KV504 (Pražská) 
Mozart, Wolfgang Amadeus: Symfonie č. 40 g moll, 
KV 550 
Mozart, Wolfgang Amadeus: Symfonie č. 41 C dur, 
KV 551 (Jupiter) 

12. koncert – 6., 7. června 1985 
Händel, Georg Friedrich: Concerto grosso g moll, 
op.6/6 
Bruckner, Anton: Symfonie č. 9 d moll 
Po 2. větě Brucknera 7. června musel Kubelík pro 
nevolnost přerušit koncert.  
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10.2.2 Abecední soupisy repertoáru v jednotlivých sezónách 

 

 První soupis tvoří Kubelíkovy abonentní koncerty, druhý jeho koncerty v rámci 

řady musica viva. Poslední soupis shrnuje abonentní koncerty ostatních dirigentů. Do 

těchto soupisů nejsou zařazeny speciální koncerty. Kurzíva značí změnu obsazení. 

 

Rafael Kubelík - hostující dirigent 

Abonentní cyklus  

sezóna 1959/60 

Beethoven, Ludwig van: Symfonie č. 7 A dur, op. 92 7. koncert v sezóně 1959/60 12. února 1960 - debut 

Martinů, Bohuslav: Sinfonia concertante pro dva smyčcové orchestry, klavír a tympány 7. koncert v sezóně 

1959/60 12. února 1960 – debut 

Mozart, Wolfgang Amadeus: Sinfonia concertante pro housle, violu a orchestr, KV 364 7. koncert v sezóně 

1959/60 12. února 1960 – debut 

 

sezóna 1960/61  

Brahms, Johannes: Symfonie č. 1 c moll, op. 68 10. koncert v sezóně 1960/61 20./21. dubna 1961 

Debussy, Claude: Tři nokturna 10. koncert v sezóně 1960/61 20./21. dubna 1961 

Haydn, Joseph: Symfonie č. 104 D dur (Londýnská) 10. koncert v sezóně 1960/61 20./21. dubna 1961 

 Rafael Kubelík - šéfdirigent (1961/62 - 78/79) 

Abonentní cyklus  

1. sezóna 1961/62 

Bach, Johann Sebastian: Braniborský koncert č. 4 7. koncert – 22., 23. března 1962 

Bach, Johann Sebastian: Orchestrální svita C dur 10. koncert – 17., 18 května 1962 

Bartók, Béla: Hrad knížete Modrovouse 10. koncert – 17., 18 května 1962 

Bartók, Béla: Koncert pro orchestr 6. koncert – 22., 23. února 1962 

Beethoven, Ludwig van: Symfonie č. 5 c moll, op. 67 7. koncert – 22., 23. března 1962 

Beethoven, Ludwig van: Symfonie č. 9 d moll, op. 125 1. koncert – 9., 10. listopadu 1961 

Berg, Alban: Koncert pro housle a orchestr 3. koncert – 7., 8. prosince 1961 

Dvořák, Antonín: Symfonie č. 9 e moll, op. 95 (Novosvětská) 2. koncert – 23., 24. listopadu 1961 

Händel, Georg Friedrich: Concerto grosso g moll 6. koncert – 22., 23. února 1962 

Haydn, Joseph: Roční doby 12. koncert – 14., 15. června 1962 

Hindemith, Paul: Symfonie Malíř Mathis 7. koncert – 22., 23. března 1962 

Janáček, Leoš: Sinfonietta 11. koncert – 31., května, 1. června 1962 

Mahler, Gustav: Symfonie č. 10 (Adagio) 3. koncert – 7., 8. prosince 1961 
Mozart, Wolfgang Amadeus: Koncert pro klavír a orchestr d moll, KV 466 2. koncert – 23., 24. listopadu 1961 
(Firkušný) 

Mozart, Wolfgang Amadeus: předehra k opeře Idomeneo 11. koncert – 31., května, 1. června 1962 

Mozart, Wolfgang Amadeus: Symfonie A dur, KV 201 2. koncert – 23., 24. listopadu 1961 

Ravel, Maurice: Náhrobek Couperinův 11. koncert – 31., května, 1. června 1962 

Reger, Max: Serenáda G dur 11. koncert – 31., května, 1. června 1962 

Schubert, Franz: Symfonie č. 7 h moll (Nedokončená) 3. koncert – 7., 8. prosince 1961 

Schumann, Robert: Symfonie č. 4 d moll 6. koncert – 22., 23. února 1962 

Verdi, Giuseppe: Requiem 8. koncert – 6. dubna 1962 
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Wagner, Richard: předehra k opeře Tristan a Isolda a Isoldina smrt z lásky 3. koncert – 7., 8. prosince 1961 

 2. sezóna 1962/63 

Bartók, Béla: Hudba pro smyčcové nástroje, bicí a celestu 2. koncert – 8., 9. listopadu 1962 

Bartók, Béla: Pět písní, op. 15 (instrumentoval Zoltán Kodály) 11. koncert – 23., 24. květen 1963 

Beethoven, Ludwig van: Symfonie č. 3 Es dur op. 55 (Eroika) 11. koncert – 23., 24. květen 1963 

Berlioz, Hector: Fantastická symfonie 3. koncert – 22., 23. listopadu 1962 

Brahms, Johannes: Altová rapsodie, op. 53 1. koncert – 18., 19. října 1962 

Brahms, Johannes: Koncert pro klavír a orchestr č. 2 B Dur, op. 83 1. koncert – 18., 19. října 1962 

Brahms, Johannes: Symfonie č. 3 F dur, op. 90 1. koncert – 18., 19. října 1962 

Britten, Benjamin: Válečné requiem 12. koncert – 6., 7. června 1963 

Bruckner, Anton: Symfonie č. 3 d moll 2. koncert – 8., 9. listopadu 1962 

Debussy, Claude: Moře 6. koncert – 14., 15. února 1963 

Dvořák, Antonín: Symfonie č. 7 d moll 9. koncert – 4., 5. dubna 1963 

Egk, Werner: Chanson et Romance pro vysoký soprán a orchestr 6. koncert – 14., 15. února 1963 
Händel, Georg Friedrich: Koncert pro varhany a orchestr d moll 5. koncert – 17., 18. ledna 1963 ke slavnostnímu 
předání nových varhan v Herkulessaal 
Haydn, Joseph: Missa in tempore belli (Paukenmesse) 5. koncert – 17., 18. ledna 1963 ke slavnostnímu předání 
nových varhan v Herkulessaal 
Hindemith, Paul: Koncert pro varhany (Kammermusik č. 7) 5. koncert – 17., 18. ledna 1963 ke slavnostnímu 
předání nových varhan v Herkulessaal 

Hindemith, Paul: Konzertmusik pro sólovou violu a větší komorní orchestr 9. koncert – 4., 5. dubna 1963 

Mahler, Gustav: Symfonie č. 9 D dur 10. koncert – 18., 19. dubna 1963 

Mozart, Wolfgang Amadeus: Symfonie C dur, KV 338 9. koncert – 4., 5. dubna 1963 

Orff, Carl: Nänie und Dithyrambe 6. koncert – 14., 15. února 1963 

Rossini, Gioacchino: předehra k opeře Hedvábný žebřík 3. koncert – 22., 23. listopadu 1962 

Schubert, Franz: Poutník (instrumentoval Otto Nicolai) 11. koncert – 23., 24. květen 1963 

Schubert, Franz: Symfonie č. 4 c moll (Tragická) 6. koncert – 14., 15. února 1963 

Viotti, Giovanni Battista: Koncert pro housle a orchestr č. 22 a moll 3. koncert – 22., 23. listopadu 1962 

Wagner, Richard: Faustovská předehra 11. koncert – 23., 24. květen 1963 

  

3. sezóna 1963/64 

Beethoven, Ludwig van: Symfonie č. 6 F dur, op. 68 (Pastorální) 7. koncert – 20., 21. února 1964 

Berger, Theodor: Vokalízy pro ženské hlasy v orchestru 10. koncert – 23., 24. dubna 1964 

Berlioz, Hector: předehra Korzár 3. koncert – 21., 22. listopadu 1963 

Brahms, Johannes: Koncert pro klavír a orchestr č. 1 d moll, op. 15 10. koncert – 23., 24. dubna 1964 
Brahms, Johannes: Symfonie č. 2 D dur op. 73 11. koncert – 28., 29. květen 1964 Jan Koetsier (záskok za 
nemocného RK) 

Bruckner, Anton: Symfonie č. 8 c moll 2. koncert – 7., 8. listopadu 1963 

Dvořák, Antonín: Stabat mater 9. koncert – 19., 20. března 1964 

Händel, Georg Friedrich: Juda Makabejský 1. koncert – 24., 25. říjen 1963 

Ibert, Jacques: Flétnový koncert (Henry Barrauds Flétnový koncert odpadl) 3. koncert – 21., 22. listopadu 1963 

Mahler, Gustav: Symfonie č. 4 G dur 8. koncert – 5., 6. března 1964 

Mainardi, Enrico: Houslový koncert č. 2 7. koncert – 20., 21. února 1964 

Mozart, Wolfgang: Koncert pro klavír a orchestr A dur, KV 488 8. koncert – 5., 6. března 1964 

Roussel, Albert: Symfonie č. 3 g moll 7. koncert – 20., 21. února 1964 

Saint-Saëns, Camille: Symfonie č. 3 c moll (Varhanní) 3. koncert – 21., 22. listopadu 1963 

Schumann, Robert: Předehra, Scherzo a Finale E dur 11. koncert – 28., 29. květen 1964 Jan Koetsier za 
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onemocnělého Kubelíka 

Strauss, Richard: Epilog k opeře Dafné pro  devítihlasý smíšený sbor a capella 12. koncert – 12. červen 1964 k 
100. výročí narození Richarda Strausse 
Strauss, Richard: Koncert pro hoboj a orchestr 12. koncert – 12. červen 1964 k 100. výročí narození Richarda 
Strausse 

Strauss, Richard: Život hrdinův 12. koncert – 12. červen 1964 k 100. výročí narození Richarda Strausse 
Vivaldi, Antonio: Koncert pro čtyři housle a smyčcový orchestr h moll, op. 3/10 10. koncert – 23., 24. dubna 
1964 
Zillig, Winfried: Koncert pro housle a orchestr 11. koncert – 28., 29. květen 1964 Jan Koetsier za onemocnělého 
Kubelíka 

  

4. sezóna 1964/65 

Beethoven, Ludwig van: Koncert pro klavír a orchestr č. 4 G dur, op. 58 11. koncert – 8. dubna 1965 

Beethoven, Ludwig van: Missa solemnis D dur, op. 123 12. koncert – 19., 20. května 1965 
Beethoven, Ludwig van: Symfonie č. 7 A dur, op. 92  2. koncert – 5., 6. listopadu 1964 Jan Koetsier za 
onemocnělého Kubelíka 

Bruckner, Anton: Symfonie č. 6 A dur 1. koncert – 22., 23. října 1964 

Dvořák, Antonín: Koncert pro violoncello a orchestr 8. koncert – 25., 26. února 1965 

Franck, César: Symfonie d moll 4. koncert – 3., 4. prosince 1964 
Glazunov Alexander: Koncert pro housle a orchestr a moll 2. koncert – 5., 6. listopadu 1964 Jan Koetsier za 
onemocnělého Kubelíka 

Harris, Roy: Symfonie č. 9 8. koncert – 25., 26. února 1965 

Hartmann, Karl Amadeus: Symfonie č. 8 1. koncert – 22., 23. října 1964 

Hindemith, Paul: Symfonické metamorfózy 11. koncert – 8. dubna 1965 

Höller, Karl: Hymnen pro Orchestr 3. koncert – 19., 20. listopadu 1964 

Janáček, Leoš: Glagolská mše 3. koncert – 19., 20. listopadu 1964 
Mendelssohn-Bartholdy, Felix: Symfonie č. 4 A dur (Italská) 2. koncert – 5., 6. listopadu 1964 Jan Koetsier za 
onemocnělého Kubelíka 

Mozart, Wolfgang Amadeus: Koncert pro fagot a orchestr B dur, KV 191 4. koncert – 3., 4. prosince 1964 

Mozart, Wolfgang Amadeus: předehra k opeře Don Giovanni 4. koncert – 3., 4. prosince 1964 

Mozart, Wolfgang Amadeus: Symfonie D dur, KV 385 (Haffnerova) 11. koncert – 8. dubna 1965 

Reger, Max: Symfonický prolog 4. koncert – 3., 4. prosince 1964 

Schönberg, Arnold: Písně z Gurre 9. koncert / musica viva – 10., 12. března 1965 

Schubert, Franz: Symfonie č. 6 C dur 8. koncert – 25., 26. února 1965 

Smetana, Bedřich: Má vlast 10. koncert – 25., 26. března 1965 

Wagner, Richard: předehra k opeře Mistři pěvci norimberští 11. koncert – 8. dubna 1965 

 5. sezóna 1965/66 

žádné koncerty 

 6. sezóna 1966/67 

Beethoven, Ludwig van: Koncert pro klavír a orchestr č. 3 c moll, op. 37 1. koncert – 13., 14. října 1966 

Beethoven, Ludwig van: Koncert pro klavír a orchestr Es dur, op. 73 10. koncert – 5. května 1967 Joseph 
Keilberth za onemocnělého Kubelíka 

Beethoven, Ludwig van: Symfonie č. 1 C dur, op. 21 1. koncert – 13., 14. října 1966 

Beethoven, Ludwig van: Symfonie č. 2 D dur, op. 36 1. koncert – 13., 14. října 1966 

Beethoven, Ludwig van: Symfonie č. 3 Es dur, op. 55 (Eroika) 2. koncert – 27., 28. října 1966 

Beethoven, Ludwig van: Symfonie č. 4 B dur, op. 60 3. koncert – 10., 11. listopadu 1966 

Beethoven, Ludwig van: Symfonie č. 5 c moll, op. 67 4. koncert – 24., 25. listopadu 1966 

Beethoven, Ludwig van: Symfonie č. 6 F dur, op. 68 (Pastorální) 8. koncert – 30., 31. března 1967 
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Beethoven, Ludwig van: Symfonie č. 7 A dur, op. 92 10. koncert – 5. května 1967 Joseph Keilberth za 
onemocnělého Kubelíka 
Beethoven, Ludwig van: Symfonie č. 8 F dur, op. 93 10. koncert – 5. května 1967 Joseph Keilberth za 
onemocnělého Kubelíka 

Beethoven, Ludwig van: Symfonie č. 9 d moll, op. 125 12. koncert – 1., 2. června 1967 

Beethoven, Ludwig van: Velká fuga B dur, op. 133 12. koncert – 1., 2. června 1967 

Brahms, Johannes: Německé requiem, op. 45 7. koncert – 16., 17. března 1967 

Busoni, Ferruccio: Koncert pro klavír a orchestr se závěrečným sborem 4. koncert – 24., 25. listopadu 1966 

Dvořák, Antonín: Symfonie č. 8 G dur 3. koncert – 10., 11. listopadu 1966 

Egk, Werner: Variace na karibské téma 8. koncert – 30., 31. března 1967 

Hartmann, Karl Amadeus: Symfonie č. 4 2. koncert – 27., 28. října 1966 

Chabrier, Emanuel: España, rapsodie pro orchestr 8. koncert – 30., 31. března 1967 

Koetsier, Jan: Koncert pro trubku, pozoun a orchestr (Premiéra) 2. koncert – 27., 28. října 1966 

Mahler, Gustav: Symfonie č. 3 d moll 9. koncert – 20., 21. dubna 1967 

Schumann, Robert: Koncert pro housle a orchestr d moll 3. koncert – 10., 11. listopadu 1966 

 
7. sezóna 1967/68 

Bartók, Béla: Koncert pro klavír a orchestr č. 3 5. koncert – 4., 5. ledna 1968 

Bartók, Béla: Koncert pro orchestr 11. koncert – 23., 24. května 1968 

Beethoven, Ludwig van: Mše C dur pro sóla sbor a orchestr, op. 86 1. koncert 28., 29. září 1967 

Berg, Alban: Koncert pro housle a orchestr 10. koncert – 9., 10. května 1968 

Berg, Alban: Tři orchestrální kusy, op. 6 10. koncert – 9., 10. května 1968 

Berlioz, Hector: Fantastická symfonie 10. koncert – 9., 10. května 1968 

Brahms, Johannes: Koncert pro housle a orchestr D dur, op. 77 2. koncert – 19., 20. října 1967 

Bruckner, Anton: Symfonie č. 9 d moll 5. koncert – 4., 5. ledna 1968 

Bruckner, Anton: Te Deum 8. koncert – 21., 22. března 1968 

David, Johann Nepomuk: Německá mše pro sbor a capella 8. koncert – 21., 22. března 1968 

Dvořák, Antonín: Te Deum 12. koncert – 13., 14. června 1968 

Fortner, Wolfgang: Stvoření 4. koncert – 23., 24. listopad 1967 

Haydn, Joseph: Te Deum 4. koncert – 23., 24. listopad 1967 

Charpantier, Marc-Antoine: Te Deum 1. koncert 28., 29. září 1967 

Mahler, Gustav: Symfonie č. 1 D dur 2. koncert – 19., 20. října 1967 

Martinů, Bohuslav: Polní mše pro baryton, mužský sbor a orchestr 12. koncert – 13., 14. června 1968 

Mozart, Wolfgang Amadeus: Koncert pro klavír a orchestr d moll, KV 466 7. koncert – 7., 8. března 1968 
Mozart, Wolfgang Amadeus: Mše c moll pro sóla, sbor, orchestr a varhany, KV 427 (fragment) 4. koncert – 23., 
24. listopad 1967 

Mozart, Wolfgang Amadeus: Symfonie C dur KV 551 (Jupiter) 7. koncert – 7., 8. března 1968 

Mozart, Wolfgang Amadeus: Symfonie g moll, KV 550 7. koncert – 7., 8. března 1968 

Palestrina, Giovanni Pierluigi da: Missa Papae Marcelli pro šestihlasý sbor a capella 1. koncert 28., 29. září 1967 

Ravel, Maurice: Koncert pro klavír a orchestr (pro levou ruku) 11. koncert – 23., 24. května 1968 

Schubert, Franz: Mše Es dur 8. koncert – 21., 22. března 1968 

Schubert, Franz: Symfonie č. 3 D dur 11. koncert – 23., 24. května 1968 

Schumann, Robert: Koncert pro klavír a orchestr a moll 9. koncert – 25., 26. dubna 1968 

Schumann, Robert: Manfréd, předehra 9. koncert – 25., 26. dubna 1968 

Strauss, Richard: Život hrdinův 9. koncert – 25., 26. dubna 1968 

Stravinskij, Igor: Mše 12. koncert – 13., 14. června 1968 

Szymanowski, Karol: Stabat mater 12. koncert – 13., 14. června 1968 
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8. sezóna 1968/69 

Bach, Johann Sebastian: Orchestrální svita č. 1 C dur, BWV 1066 1. koncert – 26., 27. 1968 

Bach, Johann Sebastian: Orchestrální svita č. 2 h moll pro flétnu a smyčcový orchestr, BWV 1067 5. koncert – 
19., 20. prosince 1968 

Bach, Johann Sebastian: Orchestrální svita č. 3 D dur, BWV 1068 7. koncert – 13., 14. března 1969 

Bach, Johann Sebastian: Orchestrální svita č. 4 D dur, BWV 1069 8. koncert – 27., 28. března 1969 

Brahms, Johannes: Koncert pro klavír a orchestr č. 1 d moll, op. 15 9. koncert – 10., 11. dubna 1969 

Bruckner, Anton: Symfonie č. 4 Es dur (Romantická) 2. koncert – 10., 11. října 1968 

Čajkovskij, Petr Iljič: Koncert pro housle a orchestr D dur 10. koncert – 24., 25. 1969 

Čajkovskij, Petr Iljič: Symfonie č. 4 f moll 10. koncert – 24., 25. 1969 

Einem, Gottfried von: Koncert pro orchestr 9. koncert – 10., 11. dubna 1969 

Franck, César: Symfonie d moll 1. koncert – 26., 27. 1968 

Hindemith, Paul: Čtyři temperamenty - téma s variacemi pro klavír a smyčcový orchestr 8. koncert – 27., 28. 
března 1969 
Hindemith, Paul: Der Schwanendreher, koncert podle starých lidových písní pro violu a orchestr 5. koncert – 
19., 20. prosince 1968 
Hindemith, Paul: Komorní hudba č. 3 pro obligátní violoncello a 10 sólových nástrojů 7. koncert – 13., 14. 
března 1969 

Hindemith, Paul: Koncert pro trubku a fagot se smyčcovým orchestrem 1. koncert – 26., 27. 1968 

Janáček, Leoš: Sinfonietta 3. koncert – 21., 22. listopadu 1968 

Mahler, Gustav: Symfonie č. 6 a moll 4. koncert – 5., 6. prosince 1968 

Martinů, Bohuslav: Dvojkoncert pro dva smyčcové orchestry, klavír a tympány 2. koncert – 10., 11. října 1968 

Mozart, Wolfgang Amadeus: Divertimento D dur, KV 251 3. koncert – 21., 22. listopadu 1968 

Mozart, Wolfgang Amadeus: Koncert pro klavír a orchestr G dur, KV 453 3. koncert – 21., 22. listopadu 1968 

Pfitzner, Hans: Symfonie C dur 9. koncert – 10., 11. dubna 1969 

Ravel, Maurice: Koncert pro klavír a orchestr G dur 4. koncert – 5., 6. prosince 1968 

Schubert, Franz: Symfonie č. 8 C dur (Velká) 8. koncert – 27., 28. března 1969 

Schumann, Robert: Symfonie č. 3 Es dur (Rýnská) 7. koncert – 13., 14. března 1969 

Stravinskij, Igor: Žalmová symfonie 5. koncert – 19., 20. prosince 1968 

 9. sezóna 1969/70 

Bartók, Béla: Divertimento 2. koncert – 13., 14. listopadu 1969 

Berger, Theodor: Concerto manuale 3. koncert – 4., 5. prosince 1969 

Bruckner, Anton: Symfonie č. 3 d moll 5. koncert – 29., 30. leden 1970 

Dvořák, Antonín: Symfonie č. 7 d moll 2. koncert – 13., 14. listopadu 1969 

Egk, Werner: Anglická svita č. 1 z baletu Casanova v Londýně 7. koncert – 12., 13. března 1970 

Hindemith, Paul: symfonie Malíř Mathis 12. koncert – 18., 19. června 1970 

Ives, Charles: Robert Browning, předehra 5. koncert – 29., 30. leden 1970 

Mahler, Gustav: Píseň o zemi 6. koncert – 26., 27. únor 1970 

Mahler, Gustav: Symfonie č. 5 cis moll 4. koncert – 15., 16. ledna 1970 

Mozart, Wolfgang Amadeus: Alma Grande, koncertní árie KV 578  5. koncert – 29., 30. leden 1970 

Mozart, Wolfgang Amadeus: dvě árie Sixta z opery Titus, KV 621 5. koncert – 29., 30. leden 1970 

Mozart, Wolfgang Amadeus: Koncert pro dva klavíry a orchestr Es dur, KV 365 6. koncert – 26., 27. únor 1970 

Mozart, Wolfgang Amadeus: Koncert pro flétnu, harfu a orchestr C dur, KV 299 2. koncert – 13., 14. listopadu 
1969 

Mozart, Wolfgang Amadeus: Koncert pro housle a orchest D dur, KV 218 7. koncert – 12., 13. března 1970 

Mozart, Wolfgang Amadeus: Koncert pro housle a orchestr A dur, KV 219 3. koncert – 4., 5. prosince 1969 

Mozart, Wolfgang Amadeus: Koncert pro klavír a orchestr A dur, KV 488 11. koncert – 4., 5. června 1970 
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Mozart, Wolfgang Amadeus: Koncert pro klavír a orchestr B dur, KV 595 4. koncert – 15., 16. ledna 1970 

Mozart, Wolfgang Amadeus: Koncertantní sinfonie pro housle, violu a orchestr Es dur, KV 364 3. koncert – 4., 5. 
prosince 1969 

Mozart, Wolfgang Amadeus: Requiem, KV 626 12. koncert – 18., 19. června 1970 

Musorgskij, Modest Petrovič: Obrázky z výstavy (Ravel) 11. koncert – 4., 5. června 1970 

Reger, Max: Serenáda G dur 7. koncert – 12., 13. března 1970 

Strauss, Richard: Don Juan 3. koncert – 4., 5. prosince 1969 

Toch, Ernst: Symfonie č. 2 11. koncert – 4., 5. června 1970 

 
10. sezóna 1970/71 

Bartók, Béla: Koncert pro housle a orchestr č. 2 9. koncert – 29., 30. duben 1971 

Berg, Alban: Komorní koncert pro klavír, housle a 13 dechových nástrojů 5. koncert – 18., 19. prosince 1970 

Brahms, Johannes: Symfonie č. 4 e moll, op. 98 9. koncert – 29., 30. duben 1971 

Dvořák, Antonín: Symfonie č. 9 e moll 5. koncert – 18., 19. prosince 1970 

Haydn, Joseph: Symfonie č. 101 D dur (Hodiny) 1. koncert – 1., 2. října 1970 
Haydn, Joseph: symfonie č. 97 C dur 10. koncert – 6., 7. května 1971(nehrála se kvůli smrti Stravinského a 
náhradou v programu) 

Janáček, Leoš: Capriccio pro klavír (levou ruku) a dechové nástroje 1. koncert – 1., 2. října 1970 

Janáček, Leoš: Concertino pro klavír, dvoje housle, violu, klarinet, lesní roh a fagot 1. koncert – 1., 2. října 1970 

Mahler, Gustav: Symfonie č. 7 e moll 3. koncert – 26., 27. listopadu 1970 
Messiaen, Olivier: Proměna našeho pána Ježíše Krista pro smíšený sbor, sedm sólových nástrojů a tři velké 
orchestry 12. koncert 10., 11., 12. června 1971 / musica viva – k 25. výročí vzniku Sboru BR 

Prokofjev, Sergej: Koncert pro housle a orchestr č. 2 g moll 10. koncert – 6., 7. května 1971 

Schumann, Robert: Symfonie č. 2 v C dur 1. koncert – 1., 2. října 1970 

Stravinskij, Igor: Svěcení jara 10. koncert – 6., 7. května 1971 
Stravinskij, Igor: Symfonie o třech větách 10. koncert – 6., 7. května 1971 (změna programu kvůli smrti 
Stravinského, původně Haydn symfonie č. 97 C dur) 

 11. sezóna 1971/72 

Bach, Johann Sebastian: Kantáta č. 202, „Weichet nur, betrübte Schatten“ 6. koncert – 24., 25. únor 1972 

Bach, Johann Sebastian: Kantáta č. 209 „Non sa, che sia dolore“ 6. koncert – 24., 25. únor 1972 

Bach, Johann Sebastian: Koncert pro dvoje housle a orchestr d moll 6. koncert – 24., 25. únor 1972 

Bach, Johann Sebastian: Koncert pro klavír a orchestr f moll 6. koncert – 24., 25. únor 1972 

Debussy: Pelléas a Mélisande 4. koncert – 18., 19. listopadu 1971 

Dvořák, Antonín: předehra Karneval 3. koncert – 4., 5. listopadu 1971 

Dvořák, Antonín: předehra Othello 3. koncert – 4., 5. listopadu 1971 

Dvořák, Antonín: předehra V přírodě 3. koncert – 4., 5. listopadu 1971 

Dvořák, Antonín: Symfonie č. 8 G dur, op. 88 3. koncert – 4., 5. listopadu 1971 

Händel, Joseph: Jephta 1. koncert – 7., 8. října 1971 

Hartmann, Karl Amadeus: Koncert pro klavír, dechy a bicí 8. koncert – 23., 24. března 1972 

Hartmann, Karl Amadeus: Symfonie concertante (Symfonie č. 5) 8. koncert – 23., 24. března 1972 

Hartmann, Karl Amadeus: Symfonie č. 6 8. koncert – 23., 24. března 1972 

Haydn, Joseph: Roční doby 7. koncert – 9., 10. března 1972 

Verdi, Giuseppe: Requiem 12. koncert – 15., 16. června 1972 

  

12. sezóna 1972/73 

Bach, Johann Sebastian: Koncert pro čtyři klavíry a moll 2. koncert – 9., 10. listopadu 1972 

Berger, Theodor: Homérská symfonie 1. koncert – 19., 20. říjen 1972 
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Brahms, Johannes: Koncert pro klavír a orchestr č. 2 B dur, op. 83 3. koncert – 23., 24. listopadu 1972 

Brahms, Johannes: Symfonie č. 2 D dur, op. 73 2. koncert – 9., 10. listopadu 1972 

Čajkovskij, Petr Iljič: Symfonie č. 6 h moll (Patetická) 4. koncert – 14., 15. prosince 1972 

Einem, Gottfried von: Hexameron 2. koncert – 9., 10. listopadu 1972 

Hindemith, Paul: Requiem „When lilacs last in the door-yard bloom´d“ 5. koncert – 5., 6. leden 1973 Fritz Rieger 
za onemocnělého Kubelíka 

Höller, Karl: Fuga pro smyčcový orchestr 7. koncert – 1., 2. března 1973 

Honegger, Arthur: Jana z Arku na hranici 12. koncert – 24., 25. května 1973 

Martin, Frank: Koncert pro violoncello a orchestr 1. koncert – 19., 20. říjen 1972 

Reger, Max: Symfonický prolog k tragédii 5. koncert – 5., 6. leden 1973 Fritz Rieger za onemocnělého Kubelíka 

Schönberg, Arnold: Variace pro orchestr 3. koncert – 23., 24. listopadu 1972 

Schubert, Franz: Rondo pro housle a smyčcový orchestr A dur4. koncert – 14., 15. prosince 1972 

Schubert, Franz: Rosamunda, předehra 4. koncert – 14., 15. prosince 1972 

Sibelius, Jean: Koncert pro housle a orchestr d moll 7. koncert – 1., 2. března 1973 

Skrjabin, Alexander: Symfonie č. 3 c moll (Božská poema) 7. koncert – 1., 2. března 1973 

Stravinskij, Igor: Concerto en ré pro housle a orchestr 4. koncert – 14., 15. prosince 1972 

  

13. sezóna 1973/74 

Beethoven, Ludwig van: předehra Egmont op. 84 6. koncert – 10., 11. ledna 1974 

Berlioz, Hector: Fantastická symfonie 8. koncert – 7., 8. února 1974 

Čajkovskij, Petr Iljič: Romeo a Julie, fantazie-předehra 6. koncert – 10., 11. ledna 1974 

Debussy, Claude: Moře 4. koncert – 6., 7. prosince 1973 k 10. výročí Hartmannova úmrtí 

Dvořák, Antonín: Holoubek, symfonická báseň 6. koncert – 10., 11. ledna 1974 

Franck, César: Blahoslavenství 7. koncert – 24., 25. ledna 1974 

Hartmann, Karl Amadeus: Concerto funebre pro sólové housle a smyčcový orchestr 4. koncert – 6., 7. prosince 
1973 k 10. výročí Hartmannova úmrtí 

Koetsier, Jan: Der Mann Lot, biblické zpěvy pro baryton 8. koncert – 7., 8. února 1974 

Korn, Peter Jona: Exorzismus eines Liszt-Fragments 11. koncert – 9., 10. května 1974 

Liszt, Franz: Ideály, symfonická báseň 11. koncert – 9., 10. května 1974 

Liszt, Franz: Tanec smrti, parafráze na Dies irae pro klavír a orchestr 11. koncert – 9., 10. května 1974 

Mendelssohn-Bartholdy, Felix: Symfonie č. 5 d moll (Reformační) 6. koncert – 10., 11. ledna 1974 

Rachmaninov, Sergej: Rapsodie na Paganiniho téma pro klavír a orchestr 5. koncert – 20., 21. prosince 1973 

Reger, Max: Čtyři symfonické básně podle Arnolda Böcklina 5. koncert – 20., 21. prosince 1973 

Smetana, Bedřich: Má vlast 12. koncert – 23., 24. květen 1974 

Spohr, Louis: Koncert pro smyčcové kvarteto a orchestr a moll 5. koncert – 20., 21. prosince 1973 

Vivaldi, Antonio: Koncert pro smyčce a cembalo A dur 5. koncert – 20., 21. prosince 1973 

Wagner, Richard: Faustovská předehra 4. koncert – 6., 7. prosince k 10. výročí Hartmannova úmrtí 

Wagner, Richard: Siegfriedova idyla 4. koncert – 6., 7. prosince k 10. výročí Hartmannova úmrtí 

  

14. sezóna 1974/75 

Bach, Johann Sebastian: Velká mše h moll, BWV 232 2. koncert – 24., 25. září 1974 

Beethoven, Ludwig van: Koncert pro klavír a orchestr č. 5 Es dur, op. 73 7. koncert – 23., 24. ledna 1975 

Beethoven, Ludwig van: Symfonie č. 9 d moll, op. 125 6. koncert – 9., 10. ledna 1975 

Brahms, Johannes: Koncert pro housle a orchestr D dur, op. 77 12. koncert – 12., 13. června 1975 

Brahms, Johannes: Symfonie č. 1 c moll, op. 68 12. koncert – 12., 13. června 1975 

Fortner, Wolfgang: mezihry z opery Krvavá svatba 7. koncert – 23., 24. ledna 1975 

Hartmann, Karl Amadeus: Symfonie č. 4 7. koncert – 23., 24. ledna 1975 
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Mozart, Wolfgang Amadeus: Koncert pro klavír a orchestr c moll, KV 491 1. koncert – 12., 13. září 1974 

Mozart, Wolfgang Amadeus: Symfonie D dur, KV 504 (Pražská) 11. koncert – 24., 25. dubna 1975 

Orff, Carl: Entrata 1. koncert – 12., 13. září 1974 

Schubert, Franz: Symfonie č. 8 C dur (Velká) 1. koncert – 12., 13. září 1974 

Schumann, Robert: Koncert pro klavír a orchestr a moll11. koncert – 24., 25. dubna 1975 

Schumann, Robert: Symfonie č. 4 d moll 11. koncert – 24., 25. dubna 1975 

  

15. sezóna 1975/76 

Bartók, Béla: Hudba pro smyčcové nástroje, bicí a celestu 8. koncert – 19., 20. února 1976 

Berg, Alban: Koncert pro housle a orchestr 8. koncert – 19., 20. února 1976 

Berlioz, Hector: Harold v Itálii, symfonie o 4 větách se sólovou violou 11. koncert – 4., 6. května 1976 Dietrich 
Fischer-Dieskau za onemocnělého Rafaela Kubelíka, který chtěl provést Hindemithovu operu Malíř Mathis 

Berlioz, Hector: Letní noci pro mezzosoprán a orchestr 12. koncert – 10., 11. června 1976 

Brahms, Johannes: Koncert pro klavír a orchestr č. 1 d moll, op. 15 2. koncert – 9., 10. října 1975 

David, Johann Nepomuk: Symfonické variace na téma Heinricha Schütze 5. koncert – 11., 12. prosince 1975 

Hartmann, Karl Amadeus: Symfonické hymny pro velký orchestr pro velký orchestr (premiéra) 2. koncert – 9., 
10. října 1975 
Hindemith: opera Malíř Mathis 11. koncert – 4., 6. května 1976 Dietrich Fischer-Dieskau za onemocnělého 
Rafaela Kubelíka, místo Hindemitha provedl program: Schumann, Robert: Symfonie č. 2 C dur, Berlioz, Hector: 
Harold v Itálii, symfonie o 4 větách se sólovou violou  

Janáček, Leoš: Sinfonietta 8. koncert – 19., 20. února 1976 

Mahler, Gustav: Symfonie č. 7 e moll 7. koncert – 5., 6. února 1976 záskok za onemocnělého Deana Dixona 

Mendelssohn-Bartohldy, Felix: Hudba ke Snu noci svatojánské 12. koncert – 10., 11. června 1976 

Orff, Carl: Prometheus (zpíváno řecky podle originálu, koncertní provedení k 80. výročí narození Orffa) 1. 
koncert – 1., 2., 3. října 1975 

Schumann, Robert: Symfonie č. 1 B dur (Jarní) 12. koncert – 10., 11. června 1976 

Schumann, Robert: Symfonie č. 2 C dur 11. koncert – 4., 6. května Dietrich Fischer-Dieskau za onemocnělého 
Rafaela Kubelíka, který chtěl provést Hindemithovu operu Malíř Mathis 

Schütz, Heinrich: Příběh narození Ježíše Krista 5. koncert – 11., 12. prosince 1975 

Veerhoff, Carlos Heinrich: Symfonie č. 1 (Sinfonia panta rhei) 2. koncert – 9., 10. října 1975 

 16. sezóna 1976/77 

Beethoven, Ludwig van: Missa solemnis D dur, op. 123 8. koncert – 9., 10. března 1977 k 150. výročí úmrtí 
Beethovena 

Britten, Benjamin: Svita na anglické lidové nápěvy „A time there was…“ 5. koncert – 16., 17. prosince 1976 

Bruckner, Anton: Symfonie č. 6 A dur 7. koncert – 24., 26. únor 1977 

Bruckner, Anton: Symfonie č. 8 c moll 12. koncert – 12., 13. května 1977 

Egk, Werner: Nachgefühl pro soprán a orchestr (premiéra) 1. koncert – 30. září, 1. října 1976 k příležitosti 75. 
výročí Egkova narození  
Egk, Werner: Polonéza, adagio a finale pro čtyři sólové dechové nástroje a smyčce 1. koncert – 30. září, 1. října 
1976 k příležitosti 75. výročí Egkova narození 
Egk, Werner: Quattro Canzoni pro soprán a orchestr (premiéra) 1. koncert – 30. září, 1. října 1976 k příležitosti 
75. výročí Egkova narození 

Egk, Werner: Svita z baletu Abraxas 1. koncert – 30. září, 1. října 1976 k příležitosti 75. výročí Egkova narození  

Egk, Werner: Tři sbory a capella podle básní Charlese d´Orléans 1. koncert – 30. září, 1. října 1976 k příležitosti 
75. výročí Egkova narození 

Hartmann, Karl Amadeus: Symfonie č. 5 A dur 7. koncert – 24., 26. únor 1977 

Janáček, Leoš: Glagolská mše pro sóla, sbor, orchestr a varhany 5. koncert – 16., 17. prosince 1976 

Mahler, Gustav: Symfonie č. 2 c moll (Vzkříšení) 11. koncert – 14., 15. dubna 1977 

Mozart, Wolfgang Amadeus: Koncert pro klavír a orchestr C dur, KV 467 5. koncert – 16., 17. prosince 1976 
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Schubert, Franz: Symfonie č. 3 D dur 7. koncert – 24., 26. únor 1977 

 17. sezóna 1977/78 

Bartók, Béla: Koncert pro orchestr 10. koncert – 30., 31. března 1978 

Beethoven, Ludwig van: Koncert pro klavír a orchestr č. 1 C dur, op. 15 1. koncert – 20., 21. října 1977 

Beethoven, Ludwig van: Koncert pro klavír a orchestr č. 2 B dur, op. 19 1. koncert – 20., 21. října 1977 

Beethoven, Ludwig van: Koncert pro klavír a orchestr č. 3 c moll, op. 37 2. koncert – 3., 4. listopadu 1977 

Beethoven: Koncert pro klavír a orchestr č. 4 G dur, op. 582. koncert – 3., 4. listopadu 1977 

Brahms, Johannes: Koncert pro klavír a orchestr č. 1 d moll, op. 15 10. koncert – 30., 31. března 1978 

Bruckner, Anton: Symfonie č. 9 d moll 12. koncert – 22., 23. června 1978 

Fortner, Wolfgang: Machaut-Balladen pro hlas a orchestr 4. koncert – 15., 16. prosince 1977 k 70. výročí 
Fortnerova narození  
Fortner, Wolfgang: Prolegomena k opeře Elisabeth Tudor 4. koncert – 15., 16. prosince 1977 k 70. výročí 
Fortnerova narození  
Fortner, Wolfgang: Stvoření pro zpěvní hlas a orchestr 4. koncert – 15., 16. prosince 1977 k 70. výročí 
Fortnerova narození  

Genzmer, Harald: Koncert pro varhany a orchestr 11. koncert – 18., 19. května 1978 

Hartmann, Karl Amadeus: Adagio (Symfonie č. 2) 10. koncert – 30., 31. března 1978 

Hartmann, Karl Amadeus: Symfonie č. 6 1. koncert – 20., 21. října 1977 

Hartmann, Karl Amadeus: Symfonie č. 8 2. koncert – 3., 4. listopadu 1977 

Hindemith, Paul: Koncert pro violoncello a orchestr 11. koncert – 18., 19. května 1978 

Schubert, Franz: Symfonie č. 6 C dur 12. koncert – 22., 23. června 1978 

Schubert, Franz: Symfonie č. 8 C dur (Velká) 11. koncert – 18., 19. května 1978 

Wolf, Hugo: Tři Michelangelovy básně pro baryton a klavír (orch. Fortner) 4. koncert – 15., 16. prosince 1977 k 
70. výročí Fortnerova narození  

  

18. sezóna 1978/79 

Brahms, Johannes: Německé requiem, op. 45 1. koncert – 28., 29. září 1978 

Bruckner, Anton: Symfonie č. 4 Es dur (Romantická) 11. koncert – 10., 11. května 1979 

Einem, Gottfried von: An die Nachgeborenen, kantáta 12. koncert – 7., 8. června 1979 

Mahler, Gustav: Žalobná píseň 12. koncert – 7., 8. června 1979 

Schubert, Franz: Symfonie č. 7 h moll (Nedokončená) 11. koncert – 10., 11. května 1979 

 
Rafael Kubelík - hostující dirigent (1979/80 - 84/85) 

Abonentní cyklus  

 19. sezóna 1979/80 

Beethoven, Ludwig van: Koncert pro klavír a orchestr č. 4 G dur, op. 58 11. koncert – 12., 13. června 1980 

Dvořák, Antonín: Koncert pro housle a orchestr a moll 2. koncert – 1., 2. listopadu 1979 

Dvořák, Antonín: Symfonie č. 9 e moll (Novosvětská) 12. koncert – 19., 20. června 1980 

Händel, Georg Friedrich: Concerto grosso g moll, op. 6/6 11. koncert – 12., 13. června 1980 
Hartmann, Karl Amadeus: Gesangsszenen zu Worten aus Sodom und Gomorrha von Jean Giraudoux pro 
baryton a orchestr 12. koncert – 19., 20. června 1980 

Mahler, Gustav: Symfonie č. 1 D dur 2. koncert – 1., 2. listopadu 1979 

Mozart, Wolfgang Amadeus: Symfonie C dur, KV 551 (Jupiter) 11. koncert – 12., 13. června 1980 

  

20. sezóna 1980/81 

Bartók, Béla: Hudba pro strunné nástroje, bicí a celestu 11. koncert – 7., 8. května 1981 
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Bruckner, Anton: Symfonie č. 3 d moll (2. verze z 1878) 1. koncert – 9., 10. října 1980 

Kubelík, Rafael: Kantate ohne Worte pro sbor a orchestr (premiéra) 11. koncert – 7., 8. května 1981 

Lutoslawski, Witold: Smuteční hudba pro smyčce (in memoriam B. Bartóka) 11. koncert – 7., 8. května 1981 

Mahler, Gustav: Písně o mrtvých dětech pro střední hlas a orchestr 12. koncert – 11., 12. června 1981 

Mahler, Gustav: Symfonie č. 5 cis moll 12. koncert – 11., 12. června 1981 

Mozart, Wolfgang Amadeus: Symfonie C dur, KV 425 (Linecká) 1. koncert – 9., 10. října 1980 

Sibelius, Jean: Labuť z Tuonely, legenda pro anglický roh a orchestr 12. koncert – 11., 12. června 1981 

 
21. sezóna 1981/82 

Beethoven, Ludwig van: Symfonie č. 9 d moll, op. 125 12. koncert – 13., 14. května 1982 

Berlioz, Hector: Fantastická symfonie 1. koncert – 24., 25. září 1981 

Dvořák, Antonín: Symfonie č. 6 D dur 3. koncert – 15., 16. října 1981 

Honegger, Arthur: Symfonie č. 3 (Liturgická) 1. koncert – 24., 25. září 1981 

Janáček, Leoš: Sinfonietta 3. koncert – 15., 16. října 1981 

Mozart, Wolfgang Amadeus: Serenáda B dur pro 13 dechových nástrojů a kontrabas, KV 361 11. koncert – 29., 
30. dubna 1982 

Stravinskij, Igor: Svatba 11. koncert – 29., 30. dubna 1982 

 22. sezóna 1982/83 

Brahms, Johannes: Symfonie č. 1 c moll, op. 68 10. koncert – 28., 29. října 1983 k 150. výročí Brahmsova 
narození  
Brahms, Johannes: Symfonie č. 2 D dur, op. 73 10. koncert – 28., 29. října 1983 k 150. výročí Brahmsova 
narození  

Brahms, Johannes: Symfonie č. 3 F dur, op. 90 11. koncert – 5., 6. května 1983 k 150. výročí Brahmsova narození  
Brahms, Johannes: Symfonie č. 4 e moll, op. 98 11. koncert – 5., 6. května 1983 k 150. výročí Brahmsova 
narození  

Mahler, Gustav: Symfonie č. 2 c moll (Vzkříšení) 1. koncert – 7., 8. října 1982 

 23. sezóna 1983/84 
Beethoven, Ludwig van: Stvoření Prométheova, předehra k baletu op. 43 11. koncert – 31. května, 1. června 
1984 

Kubelík, Rafael: Orphikon  11. koncert – 31. května, 1. června 1984 
Mozart, Wolfgang Amadeus: Koncert pro klavír a orchestr d moll, KV 466 11. koncert – 31. května, 1. června 
1984 

Smetana, Bedřich: Má vlast 10. koncert – 3., 4. května 1984 

 24. sezóna 1984/85 

Bruckner, Anton: Symfonie č. 9 d moll 12. koncert – 6., 7. června 1985 (koncert přerušen) 

Händel, Georg Friedrich: Concerto grosso g moll, op.6/6 12. koncert – 6., 7. června 1985 

Mozart, Wolfgang Amadeus: Symfonie C dur, KV 551 (Jupiter) 11. koncert – 9., 10. května 1985 

Mozart, Wolfgang Amadeus: Symfonie D dur, KV504 (Pražská) 11. koncert – 9., 10. května 1985 

Mozart, Wolfgang Amadeus: Symfonie g moll, KV 550 11. koncert – 9., 10. května 1985 

 Rafael Kubelík MUSICA VIVA 

1. sezóna 1961/62 

Janáček, Leoš: Z mrtvého domu (koncertní provedení opery) – 17. listopadu 1961 

 2. sezóna 1962/63 



149 
 

Stravinskij, Igor: Perséphone – 16. listopadu 1962 

Stravinskij, Igor: Svatba – 16. listopadu 1962  

 3. sezóna 1963/64 

Hartmann, Karl Amadeus: Symfonie č. 8 – 15. listopadu 1963 

Kubelík, Rafael: Libera nos – Requiem pro sbor, recitační sbor, chlapecký sbor a orchestr 15. listopadu 1963 

 4. sezóna 1964/65 

Schönberg, Arnold: Písně z Gurre 9. koncert / musica viva – 10., 12. března 1965 

 
6. sezóna 1965/66 

Orff, Carl: Tyran Oidipus – 18. listopadu 1966 

 7. sezóna 1966/67 

Schönberg, Arnold: Pelléas a Mélisanda – 17. listopadu 1967 

Schönberg, Arnold: Koncert pro housle a orchestr – 17. listopadu 1967 

Schönberg, Arnold: Ten, který přežil Varšavu – 17. listopadu 1967 

 8. sezóna 1967/68 
Hartmann, Karl Amadeus: Symfonie č. 4 pro smyčcový orchestr – 13. prosince 1968 k 5. výročí Hartmannova 
úmrtí 

Hartmann, Karl Amadeus: Gesangsszene pro baryton – 13. prosince 1968 k 5. výročí Hartmannova úmrtí  

Hartmann, Karl Amadeus: Symfonie č. 6 pro velký orchestr – 13. prosince 1968 k 5. výročí Hartmannova úmrtí 

 9. sezóna 1968/69 

Bialas, Günter: Concerto lirico – 28. listopadu 1969 

Fortner, Wolfgang: Impromptus – 28. listopadu 1969 

Janáček, Leoš: kantáta Amarus – 28. listopadu 1969 

 10. sezóna 1969/70 
Messiaen, Olivier: Proměna našeho pána Ježíše Krista pro smíšený sbor, sedm sólových nástrojů a tři velké 
orchestry 12. koncert 10., 11., 12. června / musica viva – k 25. výročí vzniku Sboru BR 

 11. sezóna 1970/71 

Henze, Hans Werner: Sinfonia č. 6 – 3. března 1972 

Stravinskij, Igor: Nářky proroka Jeremiáše (1958) – 3. března 1972 

 12. sezóna 1971/72 

Milhaud, Darius: Complainte en trois actes Le pauvre matelot – 17. listopadu 1972 k 80. výročí narození 

Reimann, Aribert: hudba z baletu Die Vogelscheuchen (premiéra) – 17. listopadu 1972 

 13. sezóna 1972/73 

Dallapiccola, Luigi: Commiato – 18. ledna 1974 Na památku zemřelého Bruna Maderny 

Maderna, Bruno: Biogramma – 18. ledna 1974 Na památku zemřelého Bruna Maderny 

Sessions, Roger: Symfonie č. 3 – 18. ledna 1974 Na památku zemřelého Bruna Maderny 

 14. sezóna 1973/74 



150 
 

Schönberg: Z dneška na zítřek (koncertní provedení jednoaktovky) – 17. ledna 1975 

 15. sezóna 1974/75 
Orff, Carl: Prometheus (zpíváno řecky podle originálu, koncertní provedení) 1. koncert – 1., 2., 3. října 1975 
k 80. výročí Orffova narození  

 16. sezóna 1975/76 
Bialas, Günter: Introitus a Exodus – 11. února 1977 Zoltán Peskó za onemocnělého Kubelíka, beze změny 
programu 

Nono, Luigi: Il Canto sospeso – 11. února 1977 Zoltán Peskó za onemocnělého Kubelíka, beze změny programu 
Stravinskij, Igor: A Sermon, a Narrative and a Prayer – 11. února 1977 Zoltán Peskó za onemocnělého Kubelíka, 
beze změny programu 

 17. sezóna 1976/77 

Bartel, Hans-Christian: [dílo neuvedeno] – 9. prosince 1977 

Fortner, Wolfgang: Prolegomena k Elisabeth Tudor – 9. prosince 1977 

Messiaen, Olivier: Réveil des oiseaux – 9. prosince 1977 

 20. sezóna 1977/78 
Orff, Carl: De Temporum Fine Comoedia - Das Spiel vom Ende der Zeiten (premiéra verze z 1979) – 5. října 1980 
k 85. výročí Orffova narození, ve spolupráci s Bayerische Staatsoper 

 Ostatní dirigenti  

Abonentní cyklus  

1. sezóna 1961/62 

Beethoven, Ludwig van: Trojkoncert C dur, op. 56 4. koncert – 11., 12. ledna 1962 Fritz Rieger 

Blacher, Boris: Paganini-Variationen 4. koncert – 11., 12. ledna 1962 Fritz Rieger 

Debussy, Claude: Six epigraphes antiques 9. koncert – 3., 4. května 1962 Ernest Ansermet 

Elgar, Edward: Koncert pro violoncello a orchestr 5. koncert – 25., 26. ledna 1962 Paul Kletzki 

Haydn, Joseph: Symfonie č. 95 c moll 9. koncert – 3., 4. května 1962 Ernest Ansermet 

Honegger, Arthur: Symfonie č. 2 5. koncert – 25., 26. ledna 1962 Paul Kletzki 
Martin, Frank: Koncert pro sedm dechových nástrojů, tympány, bicí a smyčcový orchestr 9. koncert – 3., 4. 
května 1962 Ernest Ansermet 

Mussorgskij, Modes Petrovič: Obrázky z výstavy (Ravel) 5. koncert – 25., 26. ledna 1962 Paul Kletzki 

Prokofjev, Sergej: Symfonie č. 5 op. 47 (1930) 4. koncert – 11., 12. ledna 1962 Fritz Rieger 

Stravinskij, Igor: Ptáka Ohniváka, svita z baletu 9. koncert – 3., 4. května 1962 Ernest Ansermet 

Wagner, Richard: Siegfriedova idyla 5. koncert – 25., 26. ledna 1962 Paul Kletzki 

 2. sezóna 1962/63 
Bialas, Günter: Qoudlibet, Divertissement pro komorní orchestr 4. koncert – 6., 7. prosince 1962 Fritz Rieger 
(záskok za Jochuma) 

Bruckner, Anton: Symfonie č. 9 d moll 7. koncert – 7., 8. března 1963 Carl Schuricht 

Čajkovskij, Petr Iljič: Symfonie č. 3 D dur 8. koncert – 21., 22. března 1963 Jan Koetsier 

Delius, Frederick: Im Meerestreiben pro baryton, sbor a orchestr 7. koncert – 7., 8. března 1963 Carl Schuricht 

Genzmer, Harald: 2. orchestrální koncert (premiéra) 8. koncert – 21., 22. března 1963 Jan Koetsier 

Haydn, Joseph: Symfonie č. 102 B dur 4. koncert – 6., 7. prosince 1962 Fritz Rieger (záskok za Jochuma) 

Reger, Max: Hiller-Variotionen 4. koncert – 6., 7. prosince 1962 Fritz Rieger (záskok za Jochuma) 

Šostakovič, Dmitrij: Violoncellový koncert 8. koncert – 21., 22. března 1963 Jan Koetsier 
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 3. sezóna 1963/64 

Bach, Johann Christian: Symfonie g moll 5. koncert – 9. a 10. ledna 1964 Karl Böhm 

Baird, Tadeusz: Čtyři eseje pro orchestr 4. koncert – 5., 6. prosince 1963 Witold Rowicki 
Brahms, Johannes: Symfonie č. 2 D dur op. 73 11. koncert – 28., 29. květen 1964 Jan Koetsier (záskok za 
nemocného RK) 

Čajkovskij, Petr Iljič: Symfonie č. 4 f moll 4. koncert – 5., 6. prosince 1963 Witold Rowicki 

Debussy, Claude: Hry 6. koncert – 23., 24. ledna 1964 Ernest Ansermet 

Hindemith, Paul: Symfonické metamorfózy 5. koncert – 9. a 10. ledna 1964 Karl Böhm 

Honegger, Arthur: Symfonie č. 3 (Liturgická) 6. koncert – 23., 24. ledna 1964 Ernest Ansermet 

Mozart, Wolfgang Amadeus: Symfonie C dur Linecká, KV 425 6. koncert – 23., 24. ledna 1964 Ernest Ansermet 
Schumann, Robert: Předehra, Scherzo a Finale E dur 11. koncert – 28., 29. květen 1964 Jan Koetsier (záskok za 
nemocného RK) 

Strauss, Richard: Koncert pro lesní roh a orchestr č. 1 Es dur 4. koncert – 5., 6. prosince 1963 Witold Rowicki 

Strauss, Richard: Sinfonia Domestica  5. koncert – 9. a 10. ledna 1964 Karl Böhm 
Zillig, Winfried: Koncert pro housle a orchestr 11. koncert – 28., 29. květen 1964 Jan Koetsier (záskok za 
nemocného RK) 

 4. sezóna 1964/65 
Beethoven, Ludwig van: Symfonie č. 7 A dur, op. 92  2. koncert – 5., 6. listopadu 1964 Jan Koetsier za 
onemocnělého Kubelíka 

Brahms, Johannes: Symfonie č. 1 c moll 5. koncert – 7., 8. ledna 1965 Rudolf Kempe 

Casella, Alfredo: Serenata pro malý orchestr 5. koncert – 7., 8. ledna 1965 Rudolf Kempe 

Čajkovskij, Petr Iljič: Symfonie č. 6 h moll (Patetická) 7. koncert – 11., 12. února 1965 Jan Krenz 

Egk, Werner: Geigenmusik s orchestrem 7. koncert – 11., 12. února 1965 Jan Krenz 
Glazunov Alexander: Koncert pro housle a orchestr a moll 2. koncert – 5., 6. listopadu 1964 Jan Koetsier za 
onemocnělého Kubelíka 

Haydn, Joseph: Symfonie č. 84 Es dur 7. koncert – 11., 12. února 1965 Jan Krenz 

Hindemith, Paul: Sinfonia serena 5. koncert – 7., 8. ledna 1965 Rudolf Kempe 

Mahler, Gustav: Symfonie č. 2 6. koncert – 28., 29. ledna 1965 Otto Klemperer 
Mendelssohn-Bartholdy, Felix: Symfonie č. 4 A dur (Italská) 2. koncert – 5., 6. listopadu 1964 Jan Koetsier za 
onemocnělého Kubelíka 

 5. sezóna 1965/66 
Bartók, Béla: Koncert pro housle a orchestr, op. posth. (Tibor Serly) 3. koncert – 11., 12. listopadu 1965 Jan 
Koetsier 

Bartók, Béla: Rumunské lidové tance 6. koncert – 13., 14. ledna 1966 Carl Melles 

Beethoven, Ludwig van: Koncert pro housle a orchestr D dur, op. 61 12. koncert – 5., 6. května 1966 Hans 
Schmidt-Isserstedt 

Beethoven, Ludwig van: Leonora, předehra II, op. 72a 9. koncert – 3., 4. března 1966 Dean Dixon 

Berlioz, Hector: Faustovo prokletí 7. koncert – 3., 4. února 1966 Colin Davis 

Brahms, Johannes: Symfonie č. 3 F dur, op. 90 10. koncert – 17., 18. března 1966 Ernest Ansermet 

Brahms, Johannes: Symfonie č. 4 e moll, op. 98 1. koncert – 14., 15. října 1965 Karl Böhm 

Bruckner, Anton, Symfonie č. 4 Es dur (Romantická) 11. koncert – 31. března, 1. dubna 1966 Otto Klemperer 

Bruckner: Symfonie č. 7 E dur 2. koncert – Eugen Jochum 28., 29. října 1965 

Čajkovskij, Petr Iljič: Manfréd, symfonie ve čtyřech obrazech 3. koncert – 11., 12. listopadu 1965 Jan Koetsier 

Fauré, Gabriel: Requiem 10. koncert – 17., 18. března 1966 Ernest Ansermet 

Haydn, Joseph: Symfonie č. 94 G dur 6. koncert – 13., 14. ledna 1966 Carl Melles 

Hindemith, Paul: Koncert pro klarinet a orchestr 6. koncert – 13., 14. ledna 1966 Carl Melles 

Honegger, Arthur: Symfonie č. 5 (Di Tre Re) 2. koncert – Eugen Jochum 28., 29. října 1965 
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Kodály, Zoltán: Páv, variace na maďarskou lidovou píseň 6. koncert – 13., 14. ledna 1966 Carl Melles 

Liszt, Franz: Koncert pro klavír a orchestr Es dur 4. koncert – 25., 26. listopadu 1965 Rafael Frühbeck de Burgos 

Martin, Frank: Petite symphonie concertante 1. koncert – 14., 15. října 1965 Karl Böhm 

Mozart, Wolfgang Amadeus: Symfonie Es dur, KV 543 1. koncert – 14., 15. října 1965 Karl Böhm 

Pfitzner, Hans: Von deutscher Seele, podle  Josepha von Eichendorff 5. koncert – 9., 10. prosince 1965 Joseph 
Keilberth 

Prokofjev, Sergej: Koncert pro klavír a orchestr č. 2 g moll 9. koncert – 3., 4. března 1966 Dean Dixon 

Purcell, Henry: Fantazie pro smyčce (č. 5, 6, 15) 12. koncert – 5., 6. května 1966 Hans Schmidt-Isserstedt 

Ravel, Maurice: Dafnis a Chloe 8. koncert – 17., 18. února 1966 Pierre Boulez 

Schubert, Franz: Symfonie č. 2, B dur 8. koncert – 17., 18. února 1966 Pierre Boulez 

Schubert, Franz: Symfonie č. 7 h moll (Nedokončená) 11. koncert – 31. března, 1. dubna 1966 Otto Klemperer 

Sibelius, Jean: Symfonie č. 1 e moll 9. koncert – 3., 4. března 1966 Dean Dixon 

Stölzel, Gottfried Heinrich: Concerto grosso a quattro cori D dur 3. koncert – 11., 12. listopadu 1965 Jan Koetsier 

Stravinskij, Igor: Pták ohnivák, svita z baletu z roku 1919 12. koncert – 5., 6. května 1966 Hans Schmidt-
Isserstedt 

Stravinskij, Igor: Svěcení jara 4. koncert – 25., 26. listopadu 1965 Rafael Frühbeck de Burgos 

Šostakovič, Dmitrij Dmitrijevič: Dva kusy pro orchestr 12. koncert – 5., 6. května 1966 Hans Schmidt-Isserstedt 

Turina, Joaquín: Danzas fantásticas 4. koncert – 25., 26. listopadu 1965 Rafael Frühbeck de Burgos 

 6. sezóna 1966/67 
Beethoven, Ludwig van: Koncert pro klavír a orchestr Es dur, op. 73 10. koncert – 5. května 1967 Joseph 
Keilberth za onemocnělého Kubelíka 
Beethoven, Ludwig van: Symfonie č. 7 A dur, op. 92 10. koncert – 5. května 1967 Joseph Keilberth za 
onemocnělého Kubelíka 
Beethoven, Ludwig van: Symfonie č. 8 F dur, op. 93 10. koncert – 5. května 1967 Joseph Keilberth za 
onemocnělého Kubelíka 

Brahms, Johannes: Slavnostní akademická předehra, op. 80 6. koncert – 26., 27. ledna 1967 Hiroyuki Iwaki 

Brahms, Johannes: Symfonie č. 2 D dur op. 73 5. koncert – 8., 9. prosince 1966 Joseph Keilberth 

Čajkovskij, Petr Iljič: Symfonie č. 5 e moll 11. koncert – 18., 19. května 1967 Paul Kletzki 

Hindemith, Paul: Filharmonický koncert – variace pro orchestr 5. koncert – 8., 9. prosince 1966 Joseph Keilberth 

Hindemith, Paul: symfonie Malíř Mathis 11. koncert – 18., 19. května 1967 Paul Kletzki 

Mendelssohn-Bartholdy, Felix: Koncert pro housle a orchestr e moll 6. koncert – 26., 27. ledna 1967 Hiroyuki 
Iwaki 

Mozart, Wolfgang Amadeus: Symfonie g moll, KV 550 5. koncert – 8., 9. prosince 1966 Joseph Keilberth 

Prokofjev, Sergej: Symfonie č. 4 6. koncert – 26., 27. ledna 1967 Hiroyuki Iwaki 

Schumann, Robert: Koncert pro violoncello a orchestr a moll 11. koncert – 18., 19. května 1967 Paul Kletzki 

 7. sezóna 1967/68 

Brahms, Johannes: Symfonie č. 3 F dur 3. koncert – 9., 10. listopadu 1967 Hans Schmidt-Isserstedt 

Hindemith, Paul: Koncert pro violoncello a orchestr 3. koncert – 9., 10. listopadu 1967 Hans Schmidt-Isserstedt 

Rossini, Gioacchino: Stabat mater 6. koncert – 15., 16. února 1968 Mario Rossi 

Strauss, Richard: Enšpíglova šibalství 3. koncert – 9., 10. listopadu 1967 Hans Schmidt-Isserstedt 

Verdi, Giuseppe: Quattro pezzi sacri 6. koncert – 15., 16. února 1968 Mario Rossi 

 8. sezóna 1968/69 

Beethoven, Ludwig van: Coriolan, předehra op. 62 11. koncert – 29., 30. května 1969 Otto Klemperer 

Beethoven, Ludwig van: Symfonie č. 4 B dur, op. 60 11. koncert – 29., 30. května 1969 Otto Klemperer 

Beethoven, Ludwig van: Symfonie č. 5 c moll, op. 67 11. koncert – 29., 30. května 1969 Otto Klemperer 

Berlioz, Hector: Romeo a Julie, dramatická symfonie 6. koncert – 6., 7. února 1969 William Steinberg 
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Brahms, Johannes: Symfonie č. 4 e moll 12. koncert – 12., 13. června 1969 Michael Gielen 

Debussy, Claude: Moře 12. koncert – 12., 13. června 1969 Michael Gielen 

Debussy, Claude: Předehra k Faunovu odpoledni 12. koncert – 12., 13. června 1969 Michael Gielen 

 9. sezóna 1969/70 

Berg, Alban: Symfonické kusy z opery Lulu 9. koncert – 7., 8. května 1970 Claudio Abbado 

Brahms, Johannes: Symfonie č. 2 D dur, op. 73 8. koncert – 9., 10. dubna 1970 Sir John Barbirolli 

Brahms. Johannes: Symfonie č. 1 c moll, op. 68 1. koncert – 2., 3. října 1969 Karl Böhm 

Buxtehude, Dietrich: Chaconne e moll (orch. von Carlos Chávez) 10. koncert – 21., 22. květen 1970 Jean 
Martinon 

Martinon, Jean: Symfonie č. 4 (Altitudes) 10. koncert – 21., 22. květen 1970 Jean Martinon 

Mendelssohn-Bartholdy, Felix: Symfonie č. 4 A dur (Italská) 9. koncert – 7., 8. května 1970 Claudio Abbado 

Mozart, Wolfgang Amadeus: Koncert pro flétnu a orchestr G dur, KV 313 8. koncert – 9., 10. dubna 1970 Sir 
John Barbirolli 
Mozart, Wolfgang Amadeus: Koncert pro klarinet A dur, KV 622 10. koncert – 21., 22. květen 1970 Jean 
Martinon 
Mozart, Wolfgang Amadeus: Koncert pro klavír a orchestr D dur, KV 537 (Korunovační) 9. koncert – 7., 8. května 
1970 Claudio Abbado 

Mozart, Wolfgang Amadeus: Koncert pro klavír a orchestr Es dur, KV 271 1. koncert – 2., 3. října 1969 Karl Böhm 

Ravel, Maurice: Daphnis a Chloé, svita č. 2 10. koncert – 21., 22. květen 1970 Jean Martinon 

Webern, Anton: Passacaglia 1. koncert – 2., 3. října 1969 Karl Böhm 

Williams, Ralph Vaughan: Symfonie č. 6 e moll 8. koncert – 9., 10. dubna 1970 Sir John Barbirolli 

 10. sezóna 1970/71 

Beethoven, Ludwig van: Kristus na hoře Olivetské, op. 85 2. koncert – 5., 6. listopadu 1970 Fritz Rieger 

Debussy, Claude: Tři obrazy pro orchestr 7. koncert – 11., 12., březen 1971 Eliahu Inbal 

Haydn, Joseph: Symfonie č. 59 A dur 7. koncert – 11., 12., březen 1971 Eliahu Inbal 

Haydn, Joseph: Symfonie č. 75 8. koncert – 1., 2. dubna 1971 Horst Stein 

Haydn, Joseph: Symfonie č. 94 G dur (S úderem kotlů) 4. koncert – 10., 11. listopadu 1970 Ferdinand Leitner 

Haydn, Joseph: Symfonie č. 95 c moll 6. koncert – 7., 8. ledna 1971 Paul Kletzki 

Haydn, Joseph: Symfonie č. 96 D dur (Zázrak) 2. koncert – 5., 6. listopadu 1970 Fritz Rieger 

Hindemith, Paul: Koncert pro klavír 4. koncert – 10., 11. listopadu 1970 Ferdinand Leitner 

Chávez, Carlos: Koncert pro housle 6. koncert – 7., 8. ledna 1971 Paul Kletzki 

Martin, Frank: Koncert pro housle 8. koncert – 1., 2. dubna 1971 Horst Stein 

Orff, Carl: Nänie a Dithyrambe na Friedricha Schillera 2. koncert – 5., 6. listopadu 1970 Fritz Rieger 

Prokofjev, Sergej: Koncert pro klavír a orchestr č. 3 C dur7. koncert – 11., 12., březen 1971 Eliahu Inbal 

Schumann, Robert: scény z Goethova Fausta 11. koncert – 20., 21. květen 1971 Erich Leinsdorf 

Sibelius, Jean: Symfonie č. 2 D dur 6. koncert – 7., 8. ledna 1971 Paul Kletzki 

Strauss, Richard: Tak pravil Zarathustra 8. koncert – 1., 2. dubna 1971 Horst Stein 

Stravinskij, Igor: Petruška 4. koncert – 10., 11. listopadu 1970 Ferdinand Leitner 

 11. sezóna 1971/72 

Bruckner, Anton: Symfonie č. 8 c moll 2. koncert – 21., 22. října 1971 Karl Böhm 

Mahler, Gustav: Symfonie č. 2 c moll (Vzkříšení) 11. koncert – 12., 13. květen 1972 Claudio Abbado 

Mozart, Wolfgang Amadeus: Symfonie C dur, KV 551 (Jupiter) 10. koncert – 27., 28. duben 1972 Karl Böhm 

Mozart, Wolfgang Amadeus: Symfonie Es dur, KV 543 10. koncert – 27., 28. duben 1972 Karl Böhm 

Mozart, Wolfgang Amadeus: Symfonie g moll, KV 55010. koncert – 27., 28. duben 1972 Karl Böhm 

Strauss, Richard: Don Quijote 9. koncert – 13., 14. duben 1972 Ferdinand Leitner 
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Strauss, Richard: Enšpíglova šibalství 9. koncert – 13., 14. duben 1972 Ferdinand Leitner 

Strauss, Richard: Koncert pro lesní roh Es dur 9. koncert – 13., 14. duben 1972 Ferdinand Leitner 
Szymanowski, Karol: Harnasie, baletní pantomima se sborem a tenorovým sólem 5. koncert – 3., 4. února 1972 
Marek Janowski 

Szymanowski, Karol: Koncert pro housle a orchestr č. 1 5. koncert – 3., 4. února 1972 Marek Janowski 

Szymanowski, Karol: Symfonie č. 2 B dur 5. koncert – 3., 4. února 1972 Marek Janowski 

 12. sezóna 1972/73 
Bartók, Béla: Podivuhodný mandarín 8. koncert – 15., 16. března 1973 Jiří Stárek (zaskočil za nemocného 
Istvana Kertesze) 
Beethoven, Ludwig van: Koncert pro klavír a orchestr č. 3 c moll, op. 37 6. koncert – 25., 26. ledna 1973 Paul 
Kletzki 
Beethoven, Ludwig van: Koncert pro klavír a orchestr č. 4 G dur, op. 58 9. koncert – 5., 6. dubna 1973 Hans 
Schmidt-Isserstedt 

Beethoven, Ludwig van: Symfonie č. 7 A dur, op. 92 11. koncert – 3., 4. května 1973 Karl Böhm 
Brahms, Johannes: Nänie pro sbor a orchestr, op. 82 8. koncert – 15., 16. března 1973 Jiří Stárek (zaskočil za 
nemocného Istvana Kertesze) 

Bruckner, Anton: Symfonie č. 7 E dur 6. koncert – 25., 26. ledna 1973 Paul Kletzki 

Casella, Alfredo: Trojkoncert 10. koncert – 26., 27. dubna 1973 Eliahu Inbal 
Dvořák, Antonín: Symfonie č. 6 D dur 8. koncert – 15., 16. března 1973 Jiří Stárek (zaskočil za nemocného 
Istvana Kertesze) 
Hindemith, Paul: Requiem „When lilacs last in the door-yard bloom´d“ 5. koncert – 5., 6. leden 1973 Fritz Rieger 
za onemocnělého Kubelíka 
Pfitzner, Hans: předehra k 1., 2. a 3. aktu hudební legendy Palestrina 9. koncert – 5., 6. dubna 1973 Hans 
Schmidt-Isserstedt 

Prokofjev, Sergej: Péťa a vlk 11. koncert – 3., 4. května 1973 Karl Böhm 

Reger, Max: Symfonický prolog k tragédii 5. koncert – 5., 6. leden 1973 Fritz Rieger za onemocnělého Kubelíka 

Reger, Max: Žalm č. 100 (orch. Paul Hindemith) 9. koncert – 5., 6. dubna 1973 Hans Schmidt-Isserstedt 

Schumann, Robert: Symfonie č. 3 Es dur 10. koncert – 26., 27. dubna 1973 Eliahu Inbal 

Tal, Josef: Symfonie č. 2 10. koncert – 26., 27. dubna 1973 Eliahu Inbal 

Weber, Carl Maria von: Čarostřelec, předehra 11. koncert – 3., 4. května 1973 Karl Böhm 

 13. sezóna 1973/74 
Bloch, Ernest: Schelomo, hebrejská rapsodie pro violoncello a orchestr 10. koncert – 21., 22. března 1974 Dean 
Dixon 

Brahms, Johannes: Symfonie č. 3 F dur, op. 90 2. koncert – 17., 18. říjen Claudio Abbado 

Bruckner, Anton: Symfonie č. 1 c moll 9. koncert – 21., 22. února 1974 Bernard Haitink 

Čajkovskij, Petr Iljič: Rokokové variace 10. koncert – 21., 22. března 1974 Dean Dixon 

de Falla, Manuel: Noci ve španělských zahradách3. koncert – 8., 9. listopadu Zdeněk Mácal 

Debussy, Claude: Faunovo odpoledne 9. koncert – 21., 22. února 1974 Bernard Haitink 

Falla, Manuel de: Třírohý klobouk 10. koncert – 21., 22. března 1974 Dean Dixon 

Mozart, Wolfgang Amadeus: Symfonie D dur, KV 385 Haffnerova 10. koncert – 21., 22. března 1974 Dean Dixon 

Nono, Luigi: Como una ola de fuerza y luz pro klavír soprán, zvukový pás a orchestr 2. koncert – 17., 18. říjen 
Claudio Abbado 

Ravel, Maurice: Španělská rapsodie9. koncert – 21., 22. února 1974 Bernard Haitink 

Rimskij-Korsakov: Šeherezáda 3. koncert – 8., 9. listopadu Zdeněk Mácal 

Schönberg, Arnold: Ten, který přežil Varšavu 2. koncert – 17., 18. říjen Claudio Abbado 

Schubert, Franz: Symfonie č. 2 B dur 1. koncert – 28., 29. září 1973 Karl Böhm 

Schumann, Robert: Předehra, Scherzo a Finale 3. koncert – 8., 9. listopadu Zdeněk Mácal 

Strauss, Richard: Život hrdinův 1. koncert – 28., 29. září 1973 Karl Böhm 
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Stravinskij, Igor: Hra v karty10. koncert – 21., 22. března 1974 Dean Dixon 

 14. sezóna 1974/75 

Beethoven, Ludwig van: Symfonie č. 6 F dur (Pastorální), op. 68 9. koncert – 20., 21. února 1975 Carlo Maria 
Giulini 

Beethoven, Ludwig van: Symfonie č. 8 F dur, op. 93 10. koncert – 20., 21. března 1975 Rudolf Kempe 

Bruckner, Anton: Symfonie č. 5 B dur 5. koncert – 19., 20. prosince 1974 Eugen Jochum 

Bruckner, Anton: Tři moteta a capella 5. koncert – 19., 20. prosince 1974 Eugen Jochum 

Čajkovskij, Petr Iljič: Symfonie č. 5 e moll 10. koncert – 20., 21. března 1975 Rudolf Kempe 

Dvořák, Antonín: Symfonie č. 8 G dur 4. koncert – 28., 29. listopadu 1974 Fritz Rieger 

Egk, Werner: Hudba pro housle s orchestrem 4. koncert – 28., 29. listopadu 1974 Fritz Rieger 

Haydn, Joseph: Stvoření 8. koncert – 13., 14. února 1975 Wolfgang Sawallisch 

Haydn, Joseph: Symfonie č. 86 D dur 4. koncert – 28., 29. listopadu 1974 Fritz Rieger 

Mahler, Gustav: Symfonie č. 9 D dur 3. koncert – 31. října, 1. listopadu 1974 Gerd Albrecht 

Stravinskij, Igor: Pták ohnivák, svita z baletu 9. koncert – 20., 21. února 1975 Carlo Maria Giulini 

Webern, Anton: Passacaglia 9. koncert – 20., 21. února 1975 Carlo Maria Giulini 

 15. sezóna 1975/76 

Beethoven, Ludwig van: Symfonie č. 2 D dur, op. 363. koncert – 30., 31. října 1975 Eugen Jochum 

Berlioz, Hector: Harold v Itálii, symfonie o 4 větách se sólovou violou 11. koncert – 4., 6. května 1976 Dietrich 
Fischer-Dieskau za onemocnělého Rafaela Kubelíka, který chtěl provést Hindemithovu operu Malíř Mathis 
Britten, Benjamin: Koncert pro klavír a orchestr D dur 4. koncert – 27., 28. listopadu 1975 James Loughran 
v rámci britských hudebních dní v Mnichově ve spolupráci s BBC 

Čajkovskij, Petr Iljič: Koncert pro housle a orchestr D dur 10. koncert – 25., 26 března 1976 Yuri Ahronovitch 

Debussy, Claude: Hry 9. koncert – 11., 12. března 1976 Bernard Klee 

Debussy, Claude: Tři nokturna 9. koncert – 11., 12. března 1976 Bernard Klee 

Haydn, Joseph: Symfonie č. 102 B dur 3. koncert – 30., 31. října 1975 Eugen Jochum 

Honegger, Arthur: Symfonie č. 2 pro smyčcový orchestr a trubku 6. koncert – 8., 9. ledna 1976 Erich Bergel 

Mahler, Gustav: Symfonie č. 7 e moll 7. koncert – 5., 6. února 1976 Kubelík za onemocnělého Deana Dixona 

Martinů, Bohuslav: Koncert pro dva klavíry a orchestr 6. koncert – 8., 9. ledna 1976 Erich Bergel 

Mozart, Wolfgang Amadeus: Koncertantní symfonie pro hoboj, klarinet, lesní roh, fagot a orchestr Es dur, KV 
297b 3. koncert – 30., 31. října 1975 Eugen Jochum 
Musorgskij, Modest Petrovič: scéna z opery Soročinskij jarmark 10. koncert – 25., 26 března 1976 Yuri 
Ahronovitch 

Ravel, Maurice: Daphnis a Chloe 9. koncert – 11., 12. března 1976 Bernard Klee 

Schumann, Robert: Symfonie č. 2 C dur 11. koncert – 4., 6. května 1976 Dietrich Fischer-Dieskau za 
onemocnělého Rafaela Kubelíka, který chtěl provést Hindemithovu operu Malíř Mathis 

Stravinskij, Igor: Symfonie o třech větách 6. koncert – 8., 9. ledna 1976 Erich Bergel 

Šostakovič, Dmitrij Dmitrijevič: Symfonie č. 5 10. koncert – 25., 26 března 1976 Yuri Ahronovitch 

Tippet, Michael: Koncert pro dva smyčcové orchestry 4. koncert – 27., 28. listopadu 1975 James Loughran 
v rámci britských hudebních dní v Mnichově ve spolupráci s BBC 
Walton, William: Beshazzar´s Feast 4. koncert – 27., 28. listopadu 1975 James Loughran v rámci britských 
hudebních dní v Mnichově ve spolupráci s BBC 

 16. sezóna 1976/77 

Bartók, Béla: Koncert pro klavír a orchestr č. 3 2. koncert – 21., 22. října 1976 Eugen Jochum 
Beethoven, Ludwig van: Koncert pro klavír a orchestr č. 3 c moll, op. 37 3. koncert – 4., 5. listopadu 1976 Klaus 
Tennstedt 

Brahms, Johannes: Symfonie č. 4 e moll, op. 98 2. koncert – 21., 22. října 1976 Eugen Jochum 

Bruckner Anton: Symfonie č. 7 E dur 10. koncert – 4., 5. dubna 1977 Karl Böhm 
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Bruckner, Anton: Symfonie č. 3 d moll (3. verze z roku 1889) 3. koncert – 4., 5. listopadu 1976 Klaus Tennstedt 

Bruckner, Anton: Symfonie č. 4 Es dur (Romantická) 6. koncert – 6., 7. ledna 1977 Bernard Haitink 
Burt, Francis: Unter der blanken Hacke des Monds pro baryton a orchestr (premiéra) 4. koncert – 18., 19. 
listopadu 1976 Ferdinand Leitner 

Egk, Werner: Francouzská svita 2. koncert – 21., 22. října 1976 Eugen Jochum 

Hartmann, Karl Amadeus: Symfonie č. 3 4. koncert – 18., 19. listopadu 1976 Ferdinand Leitner 

Hartmann, Karl Amadeus: Symfonie č. 7 9. koncert – 24., 25. března 1977 Zdeněk Mácal 

Musorgskij, Modest Petrovič: Obrázky z výstavy (Ravel) 9. koncert – 24., 25. března 1977 Zdeněk Mácal 

Schubert, Franz: Symfonie č. 4 c moll (Tragická) 6. koncert – 6., 7. ledna 1977 Bernard Haitink 

Schubert, Franz: Symfonie č. 5 B dur 10. koncert – 4., 5. dubna 1977 Karl Böhm 

Schubert, Franz: Symfonie č. 7 h moll (Nedokončená) 9. koncert – 24., 25. března 1977 Zdeněk Mácal 

Strauss, Richard: Tak pravil Zarathustra  4. koncert – 18., 19. listopadu 1976 Ferdinand Leitner 

 17. sezóna 1977/78 

Bruckner, Anton: Mše e moll 6. koncert – 26., 27. ledna 1978 Fritz Rieger 

Bruckner, Anton: Symfonie č. 1 c moll 8. koncert – 2., 3. března 1978 Ogan D-Narc 

Bruckner, Anton: Symfonie č. 2 c moll 9. koncert – 16., 17. března 1978 Erich Bergel 

Bruckner, Anton: Symfonie č. 5 B dur 5. koncert – 12., 13. ledna 1978 William Steinberg 

Hartmann, Karl Amadeus: Symfonie č. 1 pro alt a orchestr 6. koncert – 26., 27. ledna 1978 Fritz Rieger 

Hartmann, Karl Amadeus: Symfonie č. 49. koncert – 16., 17. března 1978 Erich Bergel 

Mendelssohn-Bartholdy, Felix: Eliáš, oratorium 7. koncert – 16., 17. února 1978 James Loughran 

Mozart, Wolfgang Amadeus: Symfonie G dur, KV 318 3. koncert – 1., 2. prosince 1977 Klaus Tennstedt 

Prokofjev, Sergej: Symfonie č. 5 B dur 3. koncert – 1., 2. prosince 1977 Klaus Tennstedt 

Schubert, Franz: Symfonie č. 1 D dur 6. koncert – 26., 27. ledna 1978 Fritz Rieger 

Schubert, Franz: Symfonie č. 2 B dur 9. koncert – 16., 17. března 1978 Erich Bergel 

Sibelius, Jean: Koncert pro housle a orchestr d moll 3. koncert – 1., 2. prosince 1977 Klaus Tennstedt 

Verdi, Giuseppe: Quattro pezzi sacri 8. koncert – 2., 3. března 1978 Ogan D-Narc 

 18. sezóna 1978/79 

Beethoven, Ludwig van: Symfonie č. 2 D dur, op. 36 4. koncert – 7., 8. prosince 1978 Karl Böhm 

Beethoven, Ludwig van: Symfonie č. 3 Es dur, op. 55 (Eroika) 4. koncert – 7., 8. prosince 1978 Karl Böhm 

Bernstein, Leonard: Songfest (evropská premiéra) 3. koncert – 24., 25. listopadu 1978 Leonard Bernstein 

Brahms, Johannes: Symfonie č. 1 c moll, op. 68 5. koncert – 25., 26. ledna 1979 Carlo Maria Giulini 

Brahms, Johannes: Symfonie č. 3 F dur, op. 90 3. koncert – 24., 25. listopadu 1978 Leonard Bernstein 

Händel, Georg Friedrich: Mesiáš, oratorium 9. koncert – 22., 23. března 1979 Karl Richter 

Haydn, Joseph: Koncert pro violoncello a orchestr D dur 8. koncert – 8., 9. března 1979 Michael Gielen 

 Haydn, Joseph: Symfonie č. 94 G dur (S úderem kotlů) 5. koncert – 25., 26. ledna 1979 Carlo Maria Giulini 

Liszt, Franz: Faustovská symfonie 8. koncert – 8., 9. března 1979 Michael Gielen 

Mahler, Gustav: Symfonie č. 3 d moll 7. koncert – 22., 23. února 1979 Bernard Haitink 
Mozart, Wolfgang Amadeus: Serenáda č. 9 D dur, KV 320 (S poštovním rohem) 2. koncert – 26., 27. října 1978 
Günter Wand 

Prokofjev, Sergej: Ivan Hrozný, oratorium 10. koncert – 5., 6. dubna 1979 Woldemar Nelsson 

Rachmaninov, Sergej: Klavírní koncert č. 3 d moll 6. koncert – 8., 9. února 1979 Horst Stein 

Ravel, Maurice: Má matka husa 5. koncert – 25., 26. ledna 1979 Carlo Maria Giulini 

Schumann, Robert: Symfonie č. 3 Es dur, op. 97 (Rýnská) 6. koncert – 8., 9. února 1979 Horst Stein 

Stravinskij, Igor: Pták ohnivák 2. koncert – 26., 27. října 1978 Günter Wand 

Weber, Carl Maria von: Předehra k opeře Oberon 6. koncert – 8., 9. února 1979 Horst Stein 
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10.2.3 Abecední soupisy repertoáru ve všech sezónách 

 

První soupis shrnuje repertoár, který Kubelík provedl na abonentních koncertech 

v době svého šéfdirigentského působení. Druhý soupis tvoří repertoár, který v daném 

období provedli ostatní dirigenti. Do těchto soupisů nejsou zařazeny speciální koncerty. 

Kurzíva značí změnu obsazení. 

 

Rafael Kubelík  

repertoár abonentních koncertů v době šéfdirigentského působení (18 sezón: 1961/62 - 78/79) 

Bach, Johann Sebastian: Braniborský koncert č. 4 G dur 7. koncert – 22., 23. března 1962 

Bach, Johann Sebastian: Kantáta č. 202, „Weichet nur, betrübte Schatten“ 6. koncert – 24., 25. únor 1972 

Bach, Johann Sebastian: Kantáta č. 209 „Non sa, che sia dolore“ 6. koncert – 24., 25. únor 1972 

Bach, Johann Sebastian: Koncert pro čtyři klavíry a moll 2. koncert – 9., 10. listopadu 1972 

Bach, Johann Sebastian: Koncert pro dvoje housle a orchestr d moll 6. koncert – 24., 25. únor 1972 

Bach, Johann Sebastian: Koncert pro klavír a orchestr f moll 6. koncert – 24., 25. únor 1972 

Bach, Johann Sebastian: Orchestrální svita č. 1 C dur, BWV 1066 1. koncert – 26., 27. 1968 

Bach, Johann Sebastian: Orchestrální svita č. 1 C dur, BWV 1066 10. koncert – 17., 18 května 1962 
Bach, Johann Sebastian: Orchestrální svita č. 2 h moll pro flétnu a smyčcový orchestr, BWV 1067 5. koncert – 
19., 20. prosince 1968 

Bach, Johann Sebastian: Orchestrální svita č. 3 D dur, BWV 1068 7. koncert – 13., 14. března 1969 

Bach, Johann Sebastian: Orchestrální svita č. 4 D dur, BWV 1069 8. koncert – 27., 28. března 1969 

Bach, Johann Sebastian: Velká mše h moll, BWV 232 2. koncert – 24., 25. září 1974 

Bartók, Béla: Divertimento 2. koncert – 13., 14. listopadu 1969 

Bartók, Béla: Hrad knížete Modrovouse 10. koncert – 17., 18 května 1962 

Bartók, Béla: Hudba pro smyčcové nástroje, bicí a celestu 2. koncert – 8., 9. listopadu 1962 

Bartók, Béla: Hudba pro smyčcové nástroje, bicí a celestu 8. koncert – 19., 20. února 1976 

Bartók, Béla: Koncert pro housle a orchestr č. 2 9. koncert – 29., 30. duben 1971 

Bartók, Béla: Koncert pro klavír a orchestr č. 3 5. koncert – 4., 5. ledna 1968 

Bartók, Béla: Koncert pro orchestr 10. koncert – 30., 31. března 1978 

Bartók, Béla: Koncert pro orchestr 11. koncert – 23., 24. května 1968 

Bartók, Béla: Koncert pro orchestr 6. koncert – 22., 23. února 1962 

Bartók, Béla: Pět písní, op. 15 (instrumentoval Zoltán Kodály) 11. koncert – 23., 24. květen 1963 

Beethoven, Ludwig van: Egmont, předehra op. 84 6. koncert – 10., 11. ledna 1974 

Beethoven, Ludwig van: Koncert pro klavír a orchestr č. 1 C dur, op. 15 1. koncert – 20., 21. října 1977 

Beethoven, Ludwig van: Koncert pro klavír a orchestr č. 2 B dur, op. 19 1. koncert – 20., 21. října 1977 

Beethoven, Ludwig van: Koncert pro klavír a orchestr č. 3 c moll, op. 37 1. koncert – 13., 14. října 1966 

Beethoven, Ludwig van: Koncert pro klavír a orchestr č. 3 c moll, op. 37 2. koncert – 3., 4. listopadu 1977 

Beethoven, Ludwig van: Koncert pro klavír a orchestr č. 4 G dur, op. 58 11. koncert – 8. dubna 1965 

Beethoven, Ludwig van: Koncert pro klavír a orchestr č. 4 G dur, op. 582. koncert – 3., 4. listopadu 1977 

Beethoven, Ludwig van: Koncert pro klavír a orchestr č. 5 Es dur, op. 73 10. koncert – 5. května 1967 Joseph 
Keilberth za onemocnělého Kubelíka 

Beethoven, Ludwig van: Koncert pro klavír a orchestr č. 5 Es dur, op. 73 7. koncert – 23., 24. ledna 1975 

Beethoven, Ludwig van: Missa solemnis D dur, op. 123 12. koncert – 19., 20. května 1965 
Beethoven, Ludwig van: Missa solemnis D dur, op. 123 8. koncert – 9., 10. března 1977 k 150. výročí úmrtí 
Beethovena 
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Beethoven, Ludwig van: Mše C dur pro sóla sbor a orchestr, op. 86 1. koncert 28., 29. září 1967 

Beethoven, Ludwig van: Symfonie č. 1 C dur, op. 21 1. koncert – 13., 14. října 1966 

Beethoven, Ludwig van: Symfonie č. 2 D dur, op. 36 1. koncert – 13., 14. října 1966 

Beethoven, Ludwig van: Symfonie č. 3 Es dur op. 55 (Eroika) 11. koncert – 23., 24. květen 1963 

Beethoven, Ludwig van: Symfonie č. 3 Es dur, op. 55 (Eroika) 2. koncert – 27., 28. října 1966 

Beethoven, Ludwig van: Symfonie č. 4 B dur, op. 60 3. koncert – 10., 11. listopadu 1966 

Beethoven, Ludwig van: Symfonie č. 5 c moll, op. 67 4. koncert – 24., 25. listopadu 1966 

Beethoven, Ludwig van: Symfonie č. 5 c moll, op. 67 7. koncert – 22., 23. března 1962 

Beethoven, Ludwig van: Symfonie č. 6 F dur, op. 68 (Pastorální) 7. koncert – 20., 21. února 1964 

Beethoven, Ludwig van: Symfonie č. 6 F dur, op. 68 (Pastorální) 8. koncert – 30., 31. března 1967 

Beethoven, Ludwig van: Symfonie č. 7 A dur, op. 92  2. koncert – 5., 6. listopadu 1964 Jan Koetsier za 
onemocnělého Kubelíka 
Beethoven, Ludwig van: Symfonie č. 7 A dur, op. 92 10. koncert – 5. května 1967 Joseph Keilberth za 
onemocnělého Kubelíka 
Beethoven, Ludwig van: Symfonie č. 8 F dur, op. 93 10. koncert – 5. května 1967 Joseph Keilberth za 
onemocnělého Kubelíka 

Beethoven, Ludwig van: Symfonie č. 9 d moll, op. 125 1. koncert – 9., 10. listopadu 1961 

Beethoven, Ludwig van: Symfonie č. 9 d moll, op. 125 12. koncert – 1., 2. června 1967 

Beethoven, Ludwig van: Symfonie č. 9 d moll, op. 125 6. koncert – 9., 10. ledna 1975 

Beethoven, Ludwig van: Velká fuga B dur, op. 133 12. koncert – 1., 2. června 1967 

Berg, Alban: Houslový koncert 10. koncert – 9., 10. května 1968 

Berg, Alban: Houslový koncert 3. koncert – 7., 8. prosince 1961 

Berg, Alban: Houslový koncert 8. koncert – 19., 20. února 1976 

Berg, Alban: Komorní koncert pro klavír, housle a 13 dechových nástrojů 5. koncert – 18., 19. prosince 1970 

Berg, Alban: Tři orchestrální kusy, op. 6 10. koncert – 9., 10. května 1968 

Berger, Theodor: Concerto manuale 3. koncert – 4., 5. prosince 1969 

Berger, Theodor: Homérská symfonie 1. koncert – 19., 20. říjen 1972 

Berger, Theodor: Vokalízy pro ženské hlasy v orchestru 10. koncert – 23., 24. dubna 1964 

Berlioz, Hector: Fantastická symfonie 10. koncert – 9., 10. května 1968 

Berlioz, Hector: Fantastická symfonie 3. koncert – 22., 23. listopadu 1962 

Berlioz, Hector: Fantastická symfonie 8. koncert – 7., 8. února 1974 

Berlioz, Hector: Harold v Itálii, symfonie o 4 větách se sólovou violou 11. koncert – 4., 6. května Dietrich Fischer-
Dieskau za onemocnělého Rafaela Kubelíka, který chtěl provést Hindemithovu operu Malíř Mathis 

Berlioz, Hector: Letní noci pro mezzosoprán a orchestr 12. koncert – 10., 11. června 1976 

Berlioz, Hector: Korzár, předehra 3. koncert – 21., 22. listopadu 1963 

Brahms, Johannes: Altová rapsodie, op. 53 1. koncert – 18., 19. října 1962 

Brahms, Johannes: Koncert pro housle a orchestr D dur, op. 77 12. koncert – 12., 13. června 1975 

Brahms, Johannes: Koncert pro housle a orchestr D dur, op. 77 2. koncert – 19., 20. října 1967 

Brahms, Johannes: Koncert pro klavír a orchestr č. 1 d moll, op. 15 10. koncert – 23., 24. dubna 1964 

Brahms, Johannes: Koncert pro klavír a orchestr č. 1 d moll, op. 15 10. koncert – 30., 31. března 1978 

Brahms, Johannes: Koncert pro klavír a orchestr č. 1 d moll, op. 15 2. koncert – 9., 10. října 1975 

Brahms, Johannes: Koncert pro klavír a orchestr č. 1 d moll, op. 15 9. koncert – 10., 11. dubna 1969 

Brahms, Johannes: Koncert pro klavír a orchestr č. 2 B Dur, op. 83 1. koncert – 18., 19. října 1962 

Brahms, Johannes: Koncert pro klavír a orchestr č. 2 B dur, op. 83 3. koncert – 23., 24. listopadu 1972 

Brahms, Johannes: Německé requiem, op. 45 1. koncert – 28., 29. září 1978 

Brahms, Johannes: Německé requiem, op. 45 7. koncert – 16., 17. března 1967 

Brahms, Johannes: Symfonie č. 1 c moll, op. 68 12. koncert – 12., 13. června 1975 

Brahms, Johannes: Symfonie č. 2 D dur op. 73 11. koncert – 28., 29. květen 1964 Jan Koetsier za onemocnělého 
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Kubelíka 

Brahms, Johannes: Symfonie č. 2 D dur, op. 73 2. koncert – 9., 10. listopadu 1972 

Brahms, Johannes: Symfonie č. 3 F dur, op. 90 1. koncert – 18., 19. října 1962 

Brahms, Johannes: Symfonie č. 4 e moll, op. 98 9. koncert – 29., 30. duben 1971 

Britten, Benjamin: Svita na anglické lidové nápěvy „A time there was…“ 5. koncert – 16., 17. prosince 1976 

Britten, Benjamin: Válečné rekviem, op. 66 pro soprán, baryton, dětský sbor a smíšený sbor, komorní a 
symfonický orchestr 12. koncert – 6., 7. června 1963 

Bruckner, Anton: Symfonie č. 3 d moll 2. koncert – 8., 9. listopadu 1962 

Bruckner, Anton: Symfonie č. 3 d moll 5. koncert – 29., 30. leden 1970 

Bruckner, Anton: Symfonie č. 4 Es dur (Romantická) 11. koncert – 10., 11. května 1979 

Bruckner, Anton: Symfonie č. 4 Es dur (Romantická) 2. koncert – 10., 11. října 1968 

Bruckner, Anton: Symfonie č. 6 A dur 1. koncert – 22., 23. října 1964 

Bruckner, Anton: Symfonie č. 6 A dur 7. koncert – 24., 26. únor 1977 

Bruckner, Anton: Symfonie č. 8 c moll 12. koncert – 12., 13. května 1977 

Bruckner, Anton: Symfonie č. 8 c moll 2. koncert – 7., 8. listopadu 1963 

Bruckner, Anton: Symfonie č. 9 d moll 5. koncert – 4., 5. ledna 1968 

Bruckner, Anton: Symfonie č. 9 d moll 12. koncert – 22., 23. června 1978 

Bruckner, Anton: Te Deum 8. koncert – 21., 22. března 1968 

Busoni, Ferruccio: Koncert pro klavír a orchestr se závěrečným sborem 4. koncert – 24., 25. listopadu 1966 

Čajkovskij, Petr Iljič: Koncert pro housle a orchestr D dur 10. koncert – 24., 25. 1969 

Čajkovskij, Petr Iljič: Romeo a Julie, fantazie-předehra 6. koncert – 10., 11. ledna 1974 

Čajkovskij, Petr Iljič: Symfonie č. 4 f moll 10. koncert – 24., 25. 1969 

Čajkovskij, Petr Iljič: Symfonie č. 6 h moll (Patetická) 4. koncert – 14., 15. prosince 1972 

David, Johann Nepomuk: Německá mše pro sbor a capella 8. koncert – 21., 22. března 1968 

David, Johann Nepomuk: Symfonické variace na téma Heinricha Schütze 5. koncert – 11., 12. prosince 1975 

Debussy, Claude: Moře 4. koncert – 6., 7. prosince 1973 k 10. výročí Hartmannova úmrti  

Debussy, Claude: Moře 6. koncert – 14., 15. února 1963 

Debussy, Claude: Pelléas a Mélisande 4. koncert – 18., 19. listopadu 1971 

Dvořák, Antonín: Holoubek, symfonická báseň 6. koncert – 10., 11. ledna 1974 

Dvořák, Antonín: Koncert pro violoncello a orchestr 8. koncert – 25., 26. února 1965 

Dvořák, Antonín: předehra Karneval 3. koncert – 4., 5. listopadu 1971 

Dvořák, Antonín: předehra Othello 3. koncert – 4., 5. listopadu 1971 

Dvořák, Antonín: předehra V přírodě 3. koncert – 4., 5. listopadu 1971 

Dvořák, Antonín: Stabat mater 9. koncert – 19., 20. března 1964 

Dvořák, Antonín: Symfonie č. 7 d moll, op. 70 2. koncert – 13., 14. listopadu 1969 

Dvořák, Antonín: Symfonie č. 7 d moll, op. 70 9. koncert – 4., 5. dubna 1963 

Dvořák, Antonín: Symfonie č. 8 G dur, op. 88 3. koncert – 10., 11. listopadu 1966 

Dvořák, Antonín: Symfonie č. 8 G dur, op. 88 3. koncert – 4., 5. listopadu 1971 

Dvořák, Antonín: Symfonie č. 9 e moll, op. 95 (Novosvětská) 5. koncert – 18., 19. prosince 1970 

Dvořák, Antonín: Symfonie č. 9 e moll, op. 95 (Novosvětská) 2. koncert – 23., 24. listopadu 1961 

Dvořák, Antonín: Te Deum 12. koncert – 13., 14. června 1968 

Egk, Werner: Anglická svita č.1 z baletu Casanova v Londýně 7. koncert – 12., 13. března 1970 

Egk, Werner: Chanson et Romance pro vysoký soprán a orchestr 6. koncert – 14., 15. února 1963 
Egk, Werner: Nachgefühl pro soprán a orchestr (premiéra) 1. koncert – 30. září, 1. října 1976 k příležitosti 75. 
výročí Egkova narození  
Egk, Werner: Polonéza, adagio a finale pro čtyři sólové dechové nástroje a smyčce 1. koncert – 30. září, 1. října 
1976 k příležitosti 75. výročí Egkova narození  

Egk, Werner: Quattro Canzoni pro soprán a orchestr (premiéra) 1. koncert – 30. září, 1. října 1976 k příležitosti 
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75. výročí Egkova narození  

Egk, Werner: Svita z baletu Abraxas 1. koncert – 30. září, 1. října 1976 k příležitosti 75. výročí Egkova narození  

Egk, Werner: Tři sbory a capella podle básní Charlese d´Orléans 1. koncert – 30. září, 1. října 1976 k příležitosti 
75. výročí Egkova narození  

Egk, Werner: Variace na karibské téma 8. koncert – 30., 31. března 1967 

Einem, Gottfried von: An die Nachgeborenen, kantáta 12. koncert – 7., 8. června 1979 

Einem, Gottfried von: Hexameron 2. koncert – 9., 10. listopadu 1972 

Einem, Gottfried von: Koncert pro orchestr 9. koncert – 10., 11. dubna 1969 

Fortner, Wolfgang: Machaut-Balladen pro hlas a orchestr 4. koncert – 15., 16. prosince 1977 k 70. výročí 
Fortnerova narození 

Fortner, Wolfgang: mezihry z opery Krvavá svatba 7. koncert – 23., 24. ledna 1975 

Fortner, Wolfgang: Prolegomena k opeře Elisabeth Tudor 4. koncert – 15., 16. prosince 1977 k 70. výročí 
Fortnerova narození 

Fortner, Wolfgang: Stvoření 4. koncert – 23., 24. listopad 1967 
Fortner, Wolfgang: Stvoření pro zpěvní hlas a orchestr 4. koncert – 15., 16. prosince 1977 k 70. výročí 
Fortnerova narození 

Franck, César: Blahoslavenství, oratorium 7. koncert – 24., 25. ledna 1974 

Franck, César: Symfonie d moll 1. koncert – 26., 27. 1968 

Franck, César: Symfonie d moll 4. koncert – 3., 4. prosince 1964 

Genzmer, Harald: Koncert pro varhany a orchestr 11. koncert – 18., 19. května 1978 

Glazunov Alexander: Koncert pro housle a orchestr a moll 2. koncert – 5., 6. listopadu 1964 Jan Koetsier za 
onemocnělého Kubelíka 

Händel, Georg Friedrich: Concerto grosso g moll 6. koncert – 22., 23. února 1962 

Händel, Georg Friedrich: Juda Makabejský 1. koncert – 24., 25. říjen 1963 
Händel, Georg Friedrich: Varhanní koncert d moll 5. koncert – 17., 18. ledna 1963 ke slavnostnímu předání 
nových varhan v Herkulessaal 

Händel, Joseph: Jephta 1. koncert – 7., 8. října 1971 

Harris, Roy: Symfonie č. 9 8. koncert – 25., 26. února 1965 

Hartmann, Karl Amadeus: Adagio (Symfonie č. 2) 10. koncert – 30., 31. března 1978 

Hartmann, Karl Amadeus: Concerto funebre pro sólové housle a smyčcový orchestr 4. koncert – 6., 7. prosince 
k 10. výročí Hartmannova úmrtí 

Hartmann, Karl Amadeus: Koncert pro klavír, dechy a bicí 8. koncert – 23., 24. března 1972 
Hartmann, Karl Amadeus: Symfonické hymny pro velký orchestr pro velký orchestr (premiéra) 2. koncert – 9., 
10. října 1975 

Hartmann, Karl Amadeus: Symfonie č. 4 2. koncert – 27., 28. října 1966 

Hartmann, Karl Amadeus: Symfonie č. 4 7. koncert – 23., 24. ledna 1975 

Hartmann, Karl Amadeus: Symfonie č. 5 (Symfonie concertante) 8. koncert – 23., 24. března 1972 

Hartmann, Karl Amadeus: Symfonie č. 5 7. koncert – 24., 26. únor 1977 

Hartmann, Karl Amadeus: Symfonie č. 6 1. koncert – 20., 21. října 1977 

Hartmann, Karl Amadeus: Symfonie č. 6 8. koncert – 23., 24. března 1972 

Hartmann, Karl Amadeus: Symfonie č. 8 1. koncert – 22., 23. října 1964 

Hartmann, Karl Amadeus: Symfonie č. 8 2. koncert – 3., 4. listopadu 1977 

Haydn, Joseph: Missa in tempore belli (Paukenmesse) 5. koncert – 17., 18. ledna 1963 ke slavnostnímu předání 
nových varhan v Herkulessaal 

Haydn, Joseph: Roční doby 12. koncert – 14., 15. června 1962 

Haydn, Joseph: Roční doby 7. koncert – 9., 10. března 1972 

Haydn, Joseph: Symfonie č. 101 D dur (Hodiny) 1. koncert – 1., 2. října 1970 
Haydn, Joseph: Symfonie č. 97 C dur 10. koncert – 6., 7. května 1971 (nehrála se kvůli smrti Stravinského a 
náhradou v programu) 

Haydn, Joseph: Te Deum 4. koncert – 23., 24. listopad 1967 
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Hindemith, Paul: Čtyři temperamenty - téma s variacemi pro klavír a smyčcový orchestr 8. koncert – 27., 28. 
března 1969 
Hindemith, Paul: Der Schwanendreher (Labutníček), koncert podle starých lidových písní pro violu a orchestr 5. 
koncert – 19., 20. prosince 1968 
Hindemith, Paul: Komorní hudba č. 3 pro obligátní violoncello a 10 sólových nástrojů 7. koncert – 13., 14. 
března 1969 

Hindemith, Paul: Koncert pro trubku a fagot se smyčcovým orchestrem 1. koncert – 26., 27. 1968 

Hindemith, Paul: Koncert pro varhany (Kammermusik č. 7) 5. koncert – 17., 18. ledna 1963 ke slavnostnímu 
předání nových varhan v Herkulessaal 

Hindemith, Paul: Koncert pro violoncello a orchestr 11. koncert – 18., 19. května 1978 

Hindemith, Paul: Koncertní hudba pro sólovou violu a větší komorní orchestr 9. koncert – 4., 5. dubna 1963 
Hindemith, Paul: Requiem „When lilacs last in the door-yard bloom´d“ 5. koncert – 5., 6. leden 1973 Fritz Rieger 
za onemocnělého Kubelíka 

Hindemith, Paul: Symfonické metamorfózy 11. koncert – 8. dubna 1965 

Hindemith, Paul: Symfonie Malíř Mathis 12. koncert – 18., 19. června 1970 

Hindemith, Paul: Symfonie Malíř Mathis 7. koncert – 22., 23. března 1962 
Hindemith: opera Malíř Mathis 11. koncert – 4., 6. května 1976 Dietrich Fischer-Dieskau za onemocnělého 
Rafaela Kubelíka, místo Hindemitha provedl program: Schumann, Robert: Symfonie č. 2 C dur, Berlioz, Hector: 
Harold v Itálii, symfonie o 4 větách se sólovou violou  

Höller, Karl: Fuga pro smyčcový orchestr 7. koncert – 1., 2. března 1973 

Höller, Karl: Hymnen pro orchestr 3. koncert – 19., 20. listopadu 1964 
Honegger, Arthur: Jana z Arku na hranici, oratorium pro sóla, dětský a smíšený sbor a orchestr 12. koncert – 24., 
25. května 1973 

Chabrier, Emanuel: España, rapsodie pro orchestr 8. koncert – 30., 31. března 1967 

Charpantier, Marc-Antoine: Te Deum 1. koncert 28., 29. září 1967 

Ibert, Jacques: Flétnový koncert (Henry Barrauds Flétnový koncert odpadl) 3. koncert – 21., 22. listopadu 1963 

Ives, Charles: Robert Browning, předehra 5. koncert – 29., 30. leden 1970 

Janáček, Leoš: Concertino pro klavír, dvoje housle, violu, klarinet, lesní roh a fagot 1. koncert – 1., 2. října 1970 

Janáček, Leoš: Glagolská mše 3. koncert – 19., 20. listopadu 1964 

Janáček, Leoš: Glagolská mše pro sóla, sbor, orchestr a varhany 5. koncert – 16., 17. prosince 1976 

Janáček, Leoš: Sinfonietta 11. koncert – 31., května, 1. června 1962 

Janáček, Leoš: Sinfonietta 3. koncert – 21., 22. listopadu 1968 

Janáček, Leoš: Sinfonietta 8. koncert – 19., 20. února 1976 

Janáček: Capriccio pro klavír (levou ruku) a dechové nástroje 1. koncert – 1., 2. října 1970 

Koetsier, Jan: Der Mann Lot, biblické zpěvy pro baryton 8. koncert – 7., 8. února 1974 

Koetsier, Jan: Koncert pro trubku, pozoun a orchestr (Premiéra) 2. koncert – 27., 28. října 1966 

Korn, Peter Jona (1922-1998): Exorzismus eines Liszt-Fragments 11. koncert – 9., 10. května 1974 

Liszt, Franz: Ideály, symfonická báseň 11. koncert – 9., 10. května 1974 

Liszt, Franz: Tanec smrti, parafráze na Dies irae pro klavír a orchestr 11. koncert – 9., 10. května 1974 

Mahler, Gustav: Žalobná píseň 12. koncert – 7., 8. června 1979 

Mahler, Gustav: Píseň o zemi 6. koncert – 26., 27. únor 1970 

Mahler, Gustav: Symfonie č. 1 D dur 2. koncert – 19., 20. října 1967 

Mahler, Gustav: Symfonie č. 10 (Adagio) 3. koncert – 7., 8. prosince 1961 

Mahler, Gustav: Symfonie č. 2 c moll (Vzkříšení) 11. koncert – 14., 15. dubna 1977 

Mahler, Gustav: Symfonie č. 3 d moll 9. koncert – 20., 21. dubna 1967 

Mahler, Gustav: Symfonie č. 4 G dur 8. koncert – 5., 6. března 1964 

Mahler, Gustav: Symfonie č. 5 cis moll 4. koncert – 15., 16. ledna 1970 

Mahler, Gustav: Symfonie č. 6 a moll 4. koncert – 5., 6. prosince 1968 

Mahler, Gustav: Symfonie č. 7 e moll 3. koncert – 26., 27. listopadu 1970 
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Mahler, Gustav: Symfonie č. 7 e moll 7. koncert – 5., 6. února 1976 záskok za onemocnělého Deana Dixona 

Mahler, Gustav: Symfonie č. 9 D dur 10. koncert – 18., 19. dubna 1963 

Mainardi, Enrico (1897-1976): Koncert pro housle a orchestr č. 2 7. koncert – 20., 21. února 

Martin, Frank: Koncert pro violoncello a orchestr 1. koncert – 19., 20. říjen 1972 

Martinů, Bohuslav: Dvojkoncert pro dva smyčcové orchestry, klavír a tympány 2. koncert – 10., 11. října 1968 

Martinů, Bohuslav: Polní mše pro baryton, mužský sbor a orchestr 12. koncert – 13., 14. června 1968 
Mendelssohn-Bartholdy, Felix: Symfonie č. 4 A dur (Italská) 2. koncert – 5., 6. listopadu 1964 Jan Koetsier za 
onemocnělého Kubelíka 

Mendelssohn-Bartholdy, Felix: Symfonie č. 5 d moll (Reformační) 6. koncert – 10., 11. ledna 1974 

Mendelssohn-Bartohldy, Felix: Hudba ke Snu noci svatojánské 12. koncert – 10., 11. června 1976 

Messiaen, Olivier: Proměna našeho pána Ježíše Krista pro smíšený sbor, sedm sólových nástrojů a tři velké 
orchestry 12. koncert 10., 11., 12. června 1971 / musica viva – k 25. výročí vzniku Sboru BR 

Mozart, Wolfgang Amadeus: Alma Grande, koncertní árie KV 578  5. koncert – 29., 30. leden 1970 

Mozart, Wolfgang Amadeus: Divertimento D dur, KV 251 3. koncert – 21., 22. listopadu 1968 

Mozart, Wolfgang Amadeus: dvě árie Sixta z opery Titus, KV 621 5. koncert – 29., 30. leden 1970 

Mozart, Wolfgang Amadeus: Koncert pro housle a orchestr D dur, KV 218 7. koncert – 12., 13. března 1970 

Mozart, Wolfgang Amadeus: Koncert pro klavír a orchestr d moll, KV 466 2. koncert – 23., 24. listopadu 1961 
(Firkušný) 

Mozart, Wolfgang Amadeus: Koncert pro dva klavíry a orchestr Es dur, KV 365 6. koncert – 26., 27. únor 1970 

Mozart, Wolfgang Amadeus: Koncert pro fagot a orchestr B dur, KV 191 4. koncert – 3., 4. prosince 1964 
Mozart, Wolfgang Amadeus: Koncert pro flétnu, harfu a orchestr C dur, KV 299 2. koncert – 13., 14. listopadu 
1969 

Mozart, Wolfgang Amadeus: Koncert pro housle a orchestr A dur, KV 219 3. koncert – 4., 5. prosince 1969 

Mozart, Wolfgang Amadeus: Koncert pro klavír a orchestr A dur, KV 488 11. koncert – 4., 5. června 1970 

Mozart, Wolfgang Amadeus: Koncert pro klavír a orchestr A dur, KV 488 8. koncert – 5., 6. března 1964 

Mozart, Wolfgang Amadeus: Koncert pro klavír a orchestr B dur, KV 595 4. koncert – 15., 16. ledna 1970 

Mozart, Wolfgang Amadeus: Koncert pro klavír a orchestr C dur, KV 467 5. koncert – 16., 17. prosince 1976 

Mozart, Wolfgang Amadeus: Koncert pro klavír a orchestr c moll, KV 491 1. koncert – 12., 13. září 1974 

Mozart, Wolfgang Amadeus: Koncert pro klavír a orchestr d moll, KV 466 7. koncert – 7., 8. března 1968 

Mozart, Wolfgang Amadeus: Koncert pro klavír a orchestr G dur, KV 453 3. koncert – 21., 22. listopadu 1968 

Mozart, Wolfgang Amadeus: Koncertantní sinfonie pro housle, violu a orchestr Es dur, KV 364 3. koncert – 4., 5. 
prosince 1969 
Mozart, Wolfgang Amadeus: Mše c moll pro sóla, sbor, orchestr a varhany, KV 427 (fragment) 4. koncert – 23., 
24. listopad 1967 

Mozart, Wolfgang Amadeus: předehra k opeře Idomeneo 11. koncert – 31., května, 1. června 1962 

Mozart, Wolfgang Amadeus: předehra k opeře Don Giovanni 4. koncert – 3., 4. prosince 1964 

Mozart, Wolfgang Amadeus: Requiem, KV 626 12. koncert – 18., 19. června 1970 

Mozart, Wolfgang Amadeus: Symfonie A dur, KV 201 2. koncert – 23., 24. listopadu 1961 

Mozart, Wolfgang Amadeus: Symfonie C dur KV 551 (Jupiter) 7. koncert – 7., 8. března 1968 

Mozart, Wolfgang Amadeus: Symfonie C dur, KV 338 9. koncert – 4., 5. dubna 1963 

Mozart, Wolfgang Amadeus: Symfonie D dur, KV 385 (Haffnerova) 11. koncert – 8. dubna 1965 

Mozart, Wolfgang Amadeus: Symfonie D dur, KV 504 (Pražská) 11. koncert – 24., 25. dubna 1975 

Mozart, Wolfgang Amadeus: Symfonie g moll, KV 550 7. koncert – 7., 8. března 1968 

Musorgskij, Modest Petrovič: Obrázky z výstavy (Ravelova instrumentace) 11. koncert – 4., 5. června 1970 

Orff, Carl: Entrata 1. koncert – 12., 13. září 1974 

Orff, Carl: Nänie und Dithyrambe 6. koncert – 14., 15. února 1963 
Orff, Carl: Prometheus (zpíváno řecky podle originálu, koncertní provedení k 80. výročí narození Orffa) 1. 
koncert – 1., 2., 3. října 1975 

Palestrina, Giovanni Pierluigi da: Missa Papae Marcelli pro šestihlasý sbor a capella 1. koncert 28., 29. září 1967 
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Pfitzner, Hans: Symfonie C dur 9. koncert – 10., 11. dubna 1969 

Prokofjev, Sergej: Koncert pro housle a orchestr č. 2 g moll 10. koncert – 6., 7. května 1971 

Rachmaninov, Sergej: Rapsodie na Paganiniho téma pro klavír a orchestr 5. koncert – 20., 21. prosince 1973 

Ravel, Maurice: Koncert pro klavír a orchestr (pro levou ruku) 11. koncert – 23., 24. května 1968 

Ravel, Maurice: Koncert pro klavír a orchestr G dur 4. koncert – 5., 6. prosince 1968 

Ravel, Maurice: Náhrobek Couperinův 11. koncert – 31., května, 1. června 1962 

Reger, Max: Čtyři symfonické básně podle Arnolda Böcklina 5. koncert – 20., 21. prosince 1973 

Reger, Max: Serenáda G dur 11. koncert – 31., května, 1. června 1962 

Reger, Max: Serenáda G dur 7. koncert – 12., 13. března 1970 

Reger, Max: Symfonický prolog 4. koncert – 3., 4. prosince 1964 

Reger, Max: Symfonický prolog k tragédii 5. koncert – 5., 6. leden 1973 Fritz Rieger za onemocnělého Kubelíka 

Rossini, Gioacchino: předehra k opeře Hedvábný žebřík 3. koncert – 22., 23. listopadu 1962 

Roussel, Albert: Symfonie č. 3 g moll 7. koncert – 20., 21. února 1964 

Saint-Saëns, Camille: Symfonie č. 3 c moll (Varhanní) 3. koncert – 21., 22. listopadu 1963 

Schönberg, Arnold: Písně z Gurre 9. koncert / musica viva – 10., 12. března 1965 

Schönberg, Arnold: Variace pro orchestr 3. koncert – 23., 24. listopadu 

Schubert, Franz: Mše Es dur 8. koncert – 21., 22. března 1968 

Schubert, Franz: Poutník (instrumentoval Otto Nicolai) 11. koncert – 23., 24. květen 1963 

Schubert, Franz: Rondo pro housle a smyčcový orchestr A dur4. koncert – 14., 15. prosince 1972 

Schubert, Franz: předehra Rosamunda 4. koncert – 14., 15. prosince 1972 

Schubert, Franz: Symfonie č. 3 D dur 11. koncert – 23., 24. května 1968 

Schubert, Franz: Symfonie č. 3 D dur 7. koncert – 24., 26. únor 1977 

Schubert, Franz: Symfonie č. 4 c moll (Tragická) 6. koncert – 14., 15. února 1963 

Schubert, Franz: Symfonie č. 6 C dur 12. koncert – 22., 23. června 1978 

Schubert, Franz: Symfonie č. 6 C dur 8. koncert – 25., 26. února 1965 

Schubert, Franz: Symfonie č. 7 h moll (Nedokončená) 11. koncert – 10., 11. května 1979 

Schubert, Franz: Symfonie č. 7 h moll (Nedokončená) 3. koncert – 7., 8. prosince 1961 

Schubert, Franz: Symfonie č. 8 C dur (Velká) 1. koncert – 12., 13. září 1974 

Schubert, Franz: Symfonie č. 8 C dur (Velká) 11. koncert – 18., 19. května 1978 

Schubert, Franz: Symfonie č. 8 C dur (Velká) 8. koncert – 27., 28. března 1969 

Schumann, Robert: Koncert pro housle a orchestr d moll 3. koncert – 10., 11. listopadu 1966 

Schumann, Robert: Koncert pro klavír a orchestr a moll 9. koncert – 25., 26. dubna 1968 

Schumann, Robert: Koncert pro klavír a orchestr a moll 11. koncert – 24., 25. dubna 1975 

Schumann, Robert: předehra Manfréd 9. koncert – 25., 26. dubna 1968 
Schumann, Robert: Předehra, Scherzo a Finale E dur 11. koncert – 28., 29. květen Jan Koetsier za onemocnělého 
Kubelíka 

Schumann, Robert: Symfonie č. 1 B dur (Jarní) 12. koncert – 10., 11. června 1976 

Schumann, Robert: Symfonie č. 2 C dur 11. koncert – 4., 6. května Dietrich Fischer-Dieskau za onemocnělého 
Rafaela Kubelíka, který chtěl provést Hindemithovu operu Malíř Mathis 

Schumann, Robert: Symfonie č. 2 v C dur 1. koncert – 1., 2. října 1970 

Schumann, Robert: Symfonie č. 3 Es dur (Rýnská) 7. koncert – 13., 14. března 1969 

Schumann, Robert: Symfonie č. 4 d moll 11. koncert – 24., 25. dubna 1975 

Schumann, Robert: Symfonie č. 4 d moll 6. koncert – 22., 23. února 1962 

Schütz, Heinrich: Příběh narození Ježíše Krista 5. koncert – 11., 12. prosince 1975 

Sibelius, Jean: Koncert pro housle a orchestr d moll 7. koncert – 1., 2. března 1973 

Skrjabin, Alexander: Symfonie č. 3 c moll (Božská poema) 7. koncert – 1., 2. března 1973 

Smetana, Bedřich: Má vlast 10. koncert – 25., 26. března 1965 
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Smetana, Bedřich: Má vlast 12. koncert – 23., 24. květen 1974 

Spohr, Louis: Koncert pro smyčcové kvarteto a orchestr a moll 5. koncert – 20., 21. prosince 1973 

Strauss, Richard: Don Juan, symfonická báseň 3. koncert – 4., 5. prosince 1969 

Strauss, Richard: Epilog k opeře Dafné pro  devítihlasý smíšený sbor a capella 12. koncert – 12. červen 1964 k 
100. výročí Straussova narození  

Strauss, Richard: Hobojový koncert 12. koncert – 12. červen 1964 k 100. výročí Straussova narození  
Strauss, Richard: Život hrdinův, symfonická báseň 12. koncert – 12. červen 1964 k 100. výročí Straussova 
narození  

Strauss, Richard: Život hrdinův, symfonická báseň 9. koncert – 25., 26. dubna 1968 

Stravinskij, Igor: Concerto en ré pro housle a orchestr 4. koncert – 14., 15. prosince 1972 

Stravinskij, Igor: Mše 12. koncert – 13., 14. června 1968 

Stravinskij, Igor: Svěcení jara 10. koncert – 6., 7. května 1971 
Stravinskij, Igor: Symfonie o třech větách 10. koncert – 6., 7. května 1971(změna programu kvůli smrti 
Stravinského, původně Haydn symfonie č. 97 C dur) 

Stravinskij, Igor: Žalmová symfonie 5. koncert – 19., 20. prosince 1968 

Szymanowski, Karol: Stabat mater 12. koncert – 13., 14. června 1968 

Toch, Ernst (1887-1964): Symfonie č. 2 11. koncert – 4., 5. června 1970 

Veerhoff, Carlos (1926-2011) Heinrich: Symfonie č. 1 (Sinfonia panta rhei) 2. koncert – 9., 10. října 1975 

Verdi, Giuseppe: Requiem 12. koncert – 15., 16. června 1972 

Verdi, Giuseppe: Requiem 8. koncert – 6. dubna 1962 

Viotti, Giovanni Battista: Koncert pro housle a orchestr č. 22 a moll 3. koncert – 22., 23. listopadu 1962 

Vivaldi, Antonio: Koncert pro čtyři housle a smyčcový orchestr h moll, op. 3/10 10. koncert – 23., 24. dubna 

Vivaldi, Antonio: Koncert pro smyčce a cembalo A dur 5. koncert – 20., 21. prosince 1973 

Wagner, Richard: Faustovská předehra 11. koncert – 23., 24. květen 1963 

Wagner, Richard: Faustovská předehra 4. koncert – 6., 7. prosince k 10. výročí smrti Hartmanna 

Wagner, Richard: předehra k opeře Mistři pěvci norimberští 11. koncert – 8. dubna 1965 

Wagner, Richard: předehra k opeře Tristan a Isolda a Isoldina smrt z lásky 3. koncert – 7., 8. prosince 1961 

Wagner, Richard: Siegfriedova idyla 4. koncert – 6., 7. prosince k 10. výročí Hartmannova úmrti  

Wolf, Hugo (1860-1903): Tři Michelangelovy básně pro baryton a klavír (orch. Fortner) 4. koncert – 15., 16. 
prosince 1977 k 70. výročí Fortnerova narození  
Zillig, Winfried (1905-1963): Koncert pro housle a orchestr 11. koncert – 28., 29. květen Jan Koetsier za 
onemocnělého Kubelíka 

 Ostatní dirigenti - repertoár abonentních koncertů 

repertoár abonentních koncertů v době Kubelíkova šéf. Působení (18 sezón: 1961/62 - 78/79) 

Bach, Johann Christian: Symfonie g moll 5. koncert - 9. a 10. ledna 1964 Karl Böhm 

Baird, Tadeusz (1928-1981): Čtyři eseje pro orchestr 4. koncert – 5., 6. prosince 1963 Witold Rowicki 
Bartók, Béla: Koncert pro housle a orchestr, op. posth. (Tibor Serly) 3. koncert – 11., 12. listopadu 1965 Jan 
Koetsier 

Bartók, Béla: Koncert pro klavír a orchestr č. 3 2. koncert – 21., 22. října 1976 Eugen Jochum 
Bartók, Béla: Podivuhodný mandarín 8. koncert – 15., 16. března 1973 Jiří Stárek (zaskočil za nemocného Istvana 
Kertesze) 

Bartók, Béla: Rumunské lidové tance 6. koncert – 13., 14. ledna 1966 Carl Melles 

Beethoven, Ludwig van: Coriolan, předehra op. 62 11. koncert – 29., 30. května 1969 Otto Klemperer 

Beethoven, Ludwig van: Koncert pro housle a orchestr D dur, op. 61 12. koncert – 5., 6. května 1966 Hans 
Schmidt-Isserstedt 
Beethoven, Ludwig van: Koncert pro klavír a orchestr č. 3 c moll, op. 37 3. koncert – 4., 5. listopadu 1976 Klaus 
Tennstedt 
Beethoven, Ludwig van: Koncert pro klavír a orchestr č. 3 c moll, op. 37 6. koncert – 25., 26. ledna 1973 Paul 
Kletzki 
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Beethoven, Ludwig van: Koncert pro klavír a orchestr č. 4 G dur, op. 58 9. koncert – 5., 6. dubna 1973 Hans 
Schmidt-Isserstedt 
Beethoven, Ludwig van: Koncert pro klavír a orchestr Es dur, op. 73 10. koncert – 5. května 1967 Joseph Keilberth 
za onemocnělého Kubelíka 

Beethoven, Ludwig van: Kristus na hoře Olivetské, op. 85 2. koncert – 5., 6. listopadu 1970 Fritz Rieger 

Beethoven, Ludwig van: Leonora, předehra II, op. 72a 9. koncert – 3., 4. března 1966 Dean Dixon 

Beethoven, Ludwig van: Symfonie č. 2 D dur, op. 36 4. koncert – 7., 8. prosince 1978 Karl Böhm 

Beethoven, Ludwig van: Symfonie č. 2 D dur, op. 363. koncert – 30., 31. října 1975 Eugen Jochum 

Beethoven, Ludwig van: Symfonie č. 3 Es dur, op. 55 (Eroika) 4. koncert – 7., 8. prosince 1978 Karl Böhm 

Beethoven, Ludwig van: Symfonie č. 4 B dur, op. 60 11. koncert – 29., 30. května 1969 Otto Klemperer 

Beethoven, Ludwig van: Symfonie č. 5 c moll, op. 67 11. koncert – 29., 30. května 1969 Otto Klemperer 

Beethoven, Ludwig van: Symfonie č. 6 F dur (Pastorální), op. 68 9. koncert – 20., 21. února 1975 Carlo Maria 
Giulini 
Beethoven, Ludwig van: Symfonie č. 7 A dur, op. 92  2. koncert – 5., 6. listopadu 1964 Jan Koetsier za 
onemocnělého Kubelíka 
Beethoven, Ludwig van: Symfonie č. 7 A dur, op. 92 10. koncert – 5. května 1967 Joseph Keilberth za onemocnělého 
Kubelíka 

Beethoven, Ludwig van: Symfonie č. 7 A dur, op. 92 11. koncert – 3., 4. května 1973 Karl Böhm 

Beethoven, Ludwig van: Symfonie č. 8 F dur, op. 93 10. koncert – 20., 21. března 1975 Rudolf Kempe 
Beethoven, Ludwig van: Symfonie č. 8 F dur, op. 93 10. koncert – 5. května 1967 Joseph Keilberth za onemocnělého 
Kubelíka 

Beethoven, Ludwig van: Trojkoncert C dur, op. 56 4. koncert – 11., 12. ledna 1962 Fritz Rieger 

Berg, Alban: Symfonické kusy z opery Lulu 9. koncert – 7., 8. května 1970 Claudio Abbado 

Berlioz, Hector: Faustovo prokletí 7. koncert – 3., 4. února 1966 Colin Davis 

Berlioz, Hector: Harold v Itálii, symfonie o 4 větách se sólovou violou 11. koncert – 4., 6. května 1976 Dietrich 
Fischer-Dieskau za onemocnělého Rafaela Kubelíka, který chtěl provést Hindemithovu operu Malíř Mathis 

Berlioz, Hector: Romeo a Julie, dramatická symfonie 6. koncert – 6., 7. února 1969 William Steinberg 

Bernstein, Leonard: Songfest (evropská premiéra) 3. koncert – 24., 25. listopadu 1978 Leonard Bernstein 
Bialas, Günter (1907-1995): Qoudlibet, Divertissement pro komorní orchestr 4. koncert – 6., 7. prosince Fritz 
Rieger (záskok za Jochuma) 

Blacher, Boris (1903-1975) : Paganini-Variationen 4. koncert – 11., 12. ledna 1962 Fritz Rieger 
Bloch, Ernest (1880-1959): Schelomo, hebrejská rapsodie pro violoncello a orchestr 10. koncert – 21., 22. března 
1974 Dean Dixon 
Brahms, Johannes: Nänie pro sbor a orchestr, op. 82 8. koncert – 15., 16. března 1973 Jiří Stárek (zaskočil za 
nemocného Istvana Kertesze) 

Brahms, Johannes: Slavnostní akademická předehra, op. 80 6. koncert – 26., 27. ledna 1967 Hiroyuki Iwaki 

Brahms, Johannes: Symfonie č. 1 c moll, 5. koncert – 7., 8. ledna 1965 Rudolf Kempe 

Brahms, Johannes: Symfonie č. 1 c moll, op. 68 1. koncert – 2., 3. října 1969 Karl Böhm 

Brahms, Johannes: Symfonie č. 1 c moll, op. 68 5. koncert – 25., 26. ledna 1979 Carlo Maria Giulini 
Brahms, Johannes: Symfonie č. 2 D dur op. 73 11. koncert – 28., 29. květen 1964 Jan Koetsier (záskok za 
nemocného RK) 

Brahms, Johannes: Symfonie č. 2 D dur, op. 73 5. koncert – 8., 9. prosince 1966 Joseph Keilberth 

Brahms, Johannes: Symfonie č. 2 D dur, op. 73 8. koncert – 9., 10. dubna 1970 Sir John Barbirolli 

Brahms, Johannes: Symfonie č. 3 F dur, 3. koncert – 9., 10. listopadu 1967 Hans Schmidt-Isserstedt 

Brahms, Johannes: Symfonie č. 3 F dur, op. 90 10. koncert – 17., 18. března 1966 Ernest Ansermet 

Brahms, Johannes: Symfonie č. 3 F dur, op. 90 2. koncert – 17., 18. říjen 1973 Claudio Abbado 

Brahms, Johannes: Symfonie č. 3 F dur, op. 90 3. koncert – 24., 25. listopadu 1978 Leonard Bernstein 

Brahms, Johannes: Symfonie č. 4 e moll, 12. koncert – 12., 13. června 1969 Michael Gielen 

Brahms, Johannes: Symfonie č. 4 e moll, op. 98 1. koncert – 14., 15. října 1965 Karl Böhm 

Brahms, Johannes: Symfonie č. 4 e moll, op. 98 2. koncert – 21., 22. října 1976 Eugen Jochum 

Britten, Benjamin: Koncert pro klavír a orchestr D dur 4. koncert – 27., 28. listopadu 1975 James Loughran v rámci 



166 
 

britských hudebních dní v Mnichově ve spolupráci s BBC 

Bruckner, Anton, Symfonie č. 4 Es dur (Romantická) 11. koncert – 31. března, 1. dubna 1966 Otto Klemperer 

Bruckner, Anton: Mše e moll 6. koncert – 26., 27. ledna 1978 Fritz Rieger 

Bruckner, Anton: Symfonie č. 1 c moll 8. koncert – 2., 3. března 1978 Ogan D-Narc 

Bruckner, Anton: Symfonie č. 1 c moll 9. koncert – 21., 22. února 1974 Bernard Haitink 

Bruckner, Anton: Symfonie č. 2 c moll 9. koncert – 16., 17. března 1978 Erich Bergel 

Bruckner, Anton: Symfonie č. 3 d moll (3. verze z roku 1889) 3. koncert – 4., 5. listopadu 1976 Klaus Tennstedt 

Bruckner, Anton: Symfonie č. 4 Es dur (Romantická) 6. koncert – 6., 7. ledna 1977 Bernard Haitink 

Bruckner, Anton: Symfonie č. 5 B dur 5. koncert – 12., 13. ledna 1978 William Steinberg 

Bruckner, Anton: Symfonie č. 5 B dur 5. koncert – 19., 20. prosince 1974 Eugen Jochum 

Bruckner, Anton: Symfonie č. 7 E dur 10. koncert – 4., 5. dubna 1977 Karl Böhm 

Bruckner, Anton: Symfonie č. 7 E dur 2. koncert – Eugen Jochum 28., 29. října 1965 

Bruckner, Anton: Symfonie č. 7 E dur 6. koncert – 25., 26. ledna 1973 Paul Kletzki 

Bruckner, Anton: Symfonie č. 8 c moll 2. koncert – 21., 22. října 1971 Karl Böhm 

Bruckner, Anton: Symfonie č. 9 d moll 7. koncert – 7., 8. března Carl Schuricht 

Bruckner, Anton: Tři moteta a capella 5. koncert – 19., 20. prosince 1974 Eugen Jochum 
Burt, Francis: Unter der blanken Hacke des Monds pro baryton a orchestr (premiéra) 4. koncert – 18., 19. 
listopadu 1976 Ferdinand Leitner 

Buxtehude, Dietrich: Chaconne e moll (orch. von Carlos Chávez) 10. koncert – 21., 22. květen 1970 Jean Martinon 

Casella, Alfredo (1883-1947): Serenata pro malý orchestr 5. koncert – 7., 8. ledna 1965 Rudolf Kempe 

Casella, Alfredo: Trojkoncert 10. koncert – 26., 27. dubna 1973 Eliahu Inbal 

Čajkovskij, Petr Iljič: Koncert pro housle a orchestr D dur 10. koncert – 25., 26 března 1976 Yuri Ahronovitch 

Čajkovskij, Petr Iljič: Manfréd, symfonie ve čtyřech obrazech 3. koncert – 11., 12. listopadu 1965 Jan Koetsier 

Čajkovskij, Petr Iljič: Rokokové variace 10. koncert – 21., 22. března 1974 Dean Dixon 

Čajkovskij, Petr Iljič: Symfonie č. 3 D dur 8. koncert – 21., 22. března 1963 Jan Koetsier 

Čajkovskij, Petr Iljič: Symfonie č. 4 f moll 4. koncert – 5., 6. prosince 1963 Witold Rowicki 

Čajkovskij, Petr Iljič: Symfonie č. 5 e moll 10. koncert – 20., 21. března 1975 Rudolf Kempe 

Čajkovskij, Petr Iljič: Symfonie č. 5 e moll 11. koncert – 18., 19. května 1967 Paul Kletzki 

Čajkovskij, Petr Iljič: Symfonie č. 6 h moll (Patetická) 7. koncert – 11., 12. února 1965 Jan Krenz 

Debussy, Claude: Faunovo odpoledne 9. koncert – 21., 22. února 1974 Bernard Haitink 

Debussy, Claude: Hry 6. koncert – 23., 24. ledna 1964 Ernest Ansermet 

Debussy, Claude: Hry 9. koncert – 11., 12. března 1976 Bernard Klee 

Debussy, Claude: Moře 12. koncert – 12., 13. června 1969 Michael Gielen 

Debussy, Claude: Předehra k Faunovu odpoledni 12. koncert – 12., 13. června 1969 Michael Gielen 

Debussy, Claude: Six epigraphes antiques 9. koncert – 3., 4. května 1962 Ernest Ansermet 

Debussy, Claude: Tři nokturna 9. koncert – 11., 12. března 1976 Bernard Klee 

Debussy, Claude: Tři obrazy pro orchestr 7. koncert – 11., 12., březen 1971 Eliahu Inbal 

Delius, Frederick (1862-1934): Im Meerestreiben pro baryton, sbor a orchestr 7. koncert – 7., 8. března 1963 Carl 
Schuricht 
Dvořák, Antonín: Symfonie č. 6 D dur 8. koncert – 15., 16. března 1973 Jiří Stárek (zaskočil za nemocného Istvana 
Kertesze) 

Dvořák, Antonín: Symfonie č. 8 G dur 4. koncert – 28., 29. listopadu 1974 Fritz Rieger 

Egk, Werner (1900-1983): Francouzská svita 2. koncert – 21., 22. října 1976 Eugen Jochum 

Egk, Werner: Geigenmusik s orchestrem 7. koncert – 11., 12. února 1965 Jan Krenz 

Egk, Werner: Hudba pro housle s orchestrem 4. koncert – 28., 29. listopadu 1974 Fritz Rieger 

Elgar, Edward: Koncert pro violoncello a orchestr 5. koncert – 25., 26. ledna 1962 Paul Kletzki 

Falla, Manuel de (1876-1947): Noci ve španělských zahradách 3. koncert – 8., 9. listopadu Zdeněk Mácal 

Falla, Manuel de: Třírohý klobouk 10. koncert – 21., 22. března 1974 Dean Dixon 
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Fauré, Gabriel (1845-1924): Requiem 10. koncert – 17., 18. března 1966 Ernest Ansermet 

Genzmer, Harald (1909-2007): 2. orchestrální koncert (premiéra) 8. koncert – 21., 22. března 1963 Jan Koetsier 
Glazunov Alexander: Koncert pro housle a orchestr a moll 2. koncert – 5., 6. listopadu 1964 Jan Koetsier za 
onemocnělého Kubelíka 

Händel, Georg Friedrich: Mesiáš, oratorium 9. koncert – 22., 23. března 1979 Karl Richter 

Hartmann, Karl Amadeus: Symfonie č. 1 pro alt a orchestr 6. koncert – 26., 27. ledna 1978 Fritz Rieger 

Hartmann, Karl Amadeus: Symfonie č. 3 4. koncert – 18., 19. listopadu 1976 Ferdinand Leitner 

Hartmann, Karl Amadeus: Symfonie č. 4 9. koncert – 16., 17. března 1978 Erich Bergel 

Hartmann, Karl Amadeus: Symfonie č. 7 9. koncert – 24., 25. března 1977 Zdeněk Mácal 

Haydn, Joseph: Koncert pro violoncello a orchestr D dur 8. koncert – 8., 9. března 1979 Michael Gielen 

Haydn, Joseph: Stvoření 8. koncert – 13., 14. února 1975 Wolfgang Sawallisch 

Haydn, Joseph: Symfonie č. 102 B dur 3. koncert – 30., 31. října 1975 Eugen Jochum 

Haydn, Joseph: Symfonie č. 102 B dur 4. koncert – 6., 7. prosince Fritz Rieger (záskok za Jochuma) 

Haydn, Joseph: Symfonie č. 59 A dur 7. koncert – 11., 12., březen 1971 Eliahu Inbal 

Haydn, Joseph: Symfonie č. 75 8. koncert – 1., 2. dubna 1971 Horst Stein 

Haydn, Joseph: Symfonie č. 84 Es dur 7. koncert – 11., 12. února 1965 Jan Krenz 

Haydn, Joseph: Symfonie č. 86 D dur 4. koncert – 28., 29. listopadu 1974 Fritz Rieger 

Haydn, Joseph: Symfonie č. 94 G dur (S úderem kotlů) 4. koncert – 10., 11. listopadu 1970 Ferdinand Leitner 

Haydn, Joseph: Symfonie č. 94 G dur (S úderem kotlů) 5. koncert – 25., 26. ledna 1979 Carlo Maria Giulini 

Haydn, Joseph: Symfonie č. 94 G dur 6. koncert – 13., 14. ledna 1966 Carl Melles 

Haydn, Joseph: Symfonie č. 95 c moll 6. koncert – 7., 8. ledna 1971 Paul Kletzki 

Haydn, Joseph: Symfonie č. 95 c moll 9. koncert – 3., 4. května 1962 Ernest Ansermet 

Haydn, Joseph: Symfonie č. 96 D dur (Zázrak) 2. koncert – 5., 6. listopadu 1970 Fritz Rieger 

Hindemith, Paul: Filharmonický koncert – Variace pro orchestr 5. koncert – 8., 9. prosince 1966 Joseph Keilberth 

Hindemith, Paul: Koncert pro klarinet 6. koncert – 13., 14. ledna 1966 Carl Melles 

Hindemith, Paul: Koncert pro klavír 4. koncert – 10., 11. listopadu 1970 Ferdinand Leitner 

Hindemith, Paul: Koncert pro violoncello a orchestr 3. koncert – 9., 10. listopadu 1967 Hans Schmidt-Isserstedt 

Hindemith, Paul: Requiem „When lilacs last in the door-yard bloom´d“ 5. koncert – 5., 6. leden 1973 Fritz Rieger za 
onemocnělého Kubelíka 

Hindemith, Paul: Symphonia Serena 5. koncert – 7., 8. ledna 1965 Rudolf Kempe 

Hindemith, Paul: Symfonické metamorfózy 5. koncert - 9. a 10. ledna 1964 Karl Böhm 

Hindemith, Paul: Symfonie Malíř Mathis 11. koncert – 18., 19. května 1967 Paul Kletzki 

Honegger, Arthur: Symfonie č. 2 5. koncert – 25., 26. ledna 1962 Paul Kletzki 

Honegger, Arthur: Symfonie č. 2 pro smyčcový orchestr a trubku 6. koncert – 8., 9. ledna 1976 Erich Bergel 

Honegger, Arthur: Symfonie č. 3 (Liturgická) 6. koncert – 23., 24. ledna 1964 Ernest Ansermet 

Honegger, Arthur: Symfonie č. 5 (Di Tre Re) 2. koncert – Eugen Jochum 28., 29. října 1965 

Chávez, Carlos (1899-1978): Koncert pro housle 6. koncert – 7., 8. ledna 1971 Paul Kletzki 

Kodály, Zoltán: Páv, variace na maďarskou lidovou píseň 6. koncert – 13., 14. ledna 1966 Carl Melles 

Liszt, Franz: Faustovská symfonie 8. koncert – 8., 9. března 1979 Michael Gielen 

Liszt, Franz: Koncert pro klavír a orchestr Es dur 4. koncert – 25., 26. listopadu 1965 Rafael Frühbeck de Burgos 

Mahler, Gustav: Symfonie č. 2 6. koncert – 28., 29. ledna 1965 Otto Klemperer 

Mahler, Gustav: Symfonie č. 2 c moll (Vzkříšení) 11. koncert – 12., 13. květen 1972 Claudio Abbado 

Mahler, Gustav: Symfonie č. 3 d moll 7. koncert – 22., 23. února 1979 Bernard Haitink 

Mahler, Gustav: Symfonie č. 7 e moll 7. koncert – 5., 6. února 1976 Kubelík za onemocnělého Deana Dixona 

Mahler, Gustav: Symfonie č. 9 D dur 3. koncert – 31. října, 1. listopadu 1974 Gerd Albrecht 

Martin, Frank: Koncert pro housle 8. koncert – 1., 2. dubna 1971 Horst Stein 

Martin, Frank: Koncert pro sedm dechových nástrojů, tympány, bicí a smyčcový orchestr 9. koncert – 3., 4. května 
1962 Ernest Ansermet 
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Martin, Frank: Petite symphonie concertante 1. koncert – 14., 15. října 1965 Karl Böhm 

Martinon, Jean (1910-1976): Symfonie č. 4 (Altitudes) 10. koncert – 21., 22. květen 1970 Jean Martinon 

Martinů, Bohuslav: Koncert pro dva klavíry a orchestr 6. koncert – 8., 9. ledna 1976 Erich Bergel 

Mendelssohn-Bartholdy, Felix: Eliáš, oratorium 7. koncert – 16., 17. února 1978 James Loughran 

Mendelssohn-Bartholdy, Felix: Koncert pro housle a orchestr e moll 6. koncert – 26., 27. ledna 1967 Hiroyuki Iwaki 

Mendelssohn-Bartholdy, Felix: Symfonie č. 4 A dur (Italská) 2. koncert – 5., 6. listopadu 1964 Jan Koetsier za 
onemocnělého Kubelíka 

Mendelssohn-Bartholdy, Felix: Symfonie č. 4 A dur (Italská) 9. koncert – 7., 8. května 1970 Claudio Abbado 

Mozart, Wolfgang Amadeus: Koncert pro flétnu a orchestr G dur, KV 313 8. koncert – 9., 10. dubna 1970 Sir John 
Barbirolli 

Mozart, Wolfgang Amadeus: Koncert pro klarinet A dur, KV 622 10. koncert – 21., 22. květen 1970 Jean Martinon 

Mozart, Wolfgang Amadeus: Koncert pro klavír a orchestr D dur, KV 537 (Korunovační) 9. koncert – 7., 8. května 
1970 Claudio Abbado 

Mozart, Wolfgang Amadeus: Koncert pro klavír a orchestr Es dur, KV 271 1. koncert – 2., 3. října 1969 Karl Böhm 

Mozart, Wolfgang Amadeus: Koncertantní symfonie pro hoboj, klarinet, lesní roh, fagot a orchestr Es dur, KV 297b 
3. koncert – 30., 31. října 1975 Eugen Jochum 
Mozart, Wolfgang Amadeus: Serenáda č. 9 D dur, KV 320 (S poštovním rohem) 2. koncert – 26., 27. října 1978 
Günter Wand 

Mozart, Wolfgang Amadeus: Symfonie C dur Linecká, KV 425 6. koncert – 23., 24. ledna 1964 Ernest Ansermet 

Mozart, Wolfgang Amadeus: Symfonie C dur, KV 551 (Jupiter) 10. koncert – 27., 28. duben 1972 Karl Böhm 

Mozart, Wolfgang Amadeus: Symfonie D dur, KV 385 Haffnerova 10. koncert – 21., 22. března 1974 Dean Dixon 

Mozart, Wolfgang Amadeus: Symfonie Es dur, KV 543 1. koncert – 14., 15. října 1965 Karl Böhm 

Mozart, Wolfgang Amadeus: Symfonie Es dur, KV 543 10. koncert – 27., 28. duben 1972 Karl Böhm 

Mozart, Wolfgang Amadeus: Symfonie G dur, KV 318 3. koncert – 1., 2. prosince 1977 Klaus Tennstedt 

Mozart, Wolfgang Amadeus: Symfonie g moll, KV 550 5. koncert – 8., 9. prosince 1966 Joseph Keilberth 

Mozart, Wolfgang Amadeus: Symfonie g moll, KV 55010. koncert – 27., 28. duben 1972 Karl Böhm 

Musorgskij, Modest Petrovič: Obrázky z výstavy (Ravel) 9. koncert – 24., 25. března 1977 Zdeněk Mácal 

Musorgskij, Modest Petrovič: scéna z opery Soročinskij jarmark 10. koncert – 25., 26 března 1976 Yuri Ahronovitch 

Mussorgskij, Modes Petrovič: Obrázky z výstavy (Ravel) 5. koncert – 25., 26. ledna 1962 Paul Kletzki 
Nono, Luigi: Como una ola de fuerza y luz pro klavír soprán, zvukový pás a orchestr 2. koncert – 17., 18. říjen 1973 
Claudio Abbado 

Orff, Carl: Nänie a Dithyrambe na Friedricha Schillera 2. koncert – 5., 6. listopadu 1970 Fritz Rieger 

Pfitzner, Hans (1869-1949): předehra k 1., 2. a 3. aktu hudební legendy Palestrina 9. koncert – 5., 6. dubna 1973 
Hans Schmidt-Isserstedt 
Pfitzner, Hans: Von deutscher Seele, podle Josepha von Eichendorff 5. koncert – 9., 10. prosince 1965 Joseph 
Keilberth 

Prokofjev, Sergej: Ivan Hrozný, oratorium 10. koncert – 5., 6. dubna 1979 Woldemar Nelsson 

Prokofjev, Sergej: Koncert pro klavír a orchestr č. 2 g moll 9. koncert – 3., 4. března 1966 Dean Dixon 

Prokofjev, Sergej: Koncert pro klavír a orchestr č. 3 C dur 7. koncert – 11., 12., březen 1971 Eliahu Inbal 

Prokofjev, Sergej: Péťa a vlk 11. koncert – 3., 4. května 1973 Karl Böhm 

Prokofjev, Sergej: Symfonie č. 4 6. koncert – 26., 27. ledna 1967 Hiroyuki Iwaki 

Prokofjev, Sergej: Symfonie č. 5 B dur 3. koncert – 1., 2. prosince 1977 Klaus Tennstedt 

Prokofjev, Sergej: Symfonie č. 5 op. 47 (1930) 4. koncert – 11., 12. ledna 1962 Fritz Rieger 

Purcell, Henry: Fantazie pro smyčce (č. 5, 6, 15) 12. koncert – 5., 6. května 1966 Hans Schmidt-Isserstedt 

Rachmaninov, Sergej: Koncert pro klavír a orchestr č. 3 d moll 6. koncert – 8., 9. února 1979 Horst Stein 

Ravel, Maurice: Dafnis a Chloé 8. koncert – 17., 18. února 1966 Pierre Boulez 

Ravel, Maurice: Dafnis a Chloé 9. koncert – 11., 12. března 1976 Bernard Klee 

Ravel, Maurice: Dafnis a Chloé, svita č. 2 10. koncert – 21., 22. květen 1970 Jean Martinon 

Ravel, Maurice: Má matka husa 5. koncert – 25., 26. ledna 1979 Carlo Maria Giulini 

Ravel, Maurice: Španělská rapsodie 9. koncert – 21., 22. února 1974 Bernard Haitink 
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Reger, Max: Hiller-Variotionen 4. koncert – 6., 7. prosince 1962 Fritz Rieger (záskok za Jochuma) 

Reger, Max: Symfonický prolog k tragédii 5. koncert – 5., 6. leden 1973 Fritz Rieger za onemocnělého Kubelíka 

Reger, Max: Žalm č. 100 (orch. Paul Hindemith) 9. koncert – 5., 6. dubna 1973 Hans Schmidt-Isserstedt 

Rimskij-Korsakov: Šeherezáda 3. koncert – 8., 9. listopadu 1973 Zdeněk Mácal 

Rossini, Gioacchino: Stabat mater 6. koncert – 15., 16. února 1968 Mario Rossi 

Schönberg, Arnold: Ten, který přežil Varšavu 2. koncert – 17., 18. říjen 1973 Claudio Abbado 

Schubert, Franz: Symfonie č. 1 D dur 6. koncert – 26., 27. ledna 1978 Fritz Rieger 

Schubert, Franz: Symfonie č. 2 B dur 1. koncert – 28., 29. září 1973 Karl Böhm 

Schubert, Franz: Symfonie č. 2 B dur 9. koncert – 16., 17. března 1978 Erich Bergel 

Schubert, Franz: Symfonie č. 2, B dur 8. koncert – 17., 18. února 1966 Pierre Boulez 

Schubert, Franz: Symfonie č. 4 c moll (Tragická) 6. koncert – 6., 7. ledna 1977 Bernard Haitink 

Schubert, Franz: Symfonie č. 5 B dur 10. koncert – 4., 5. dubna 1977 Karl Böhm 

Schubert, Franz: Symfonie č. 7 h moll (Nedokončená) 11. koncert – 31. března, 1. dubna 1966 Otto Klemperer 

Schubert, Franz: Symfonie č. 7 h moll (Nedokončená) 9. koncert – 24., 25. března 1977 Zdeněk Mácal 

Schumann, Robert: Koncert pro violoncello a orchestr a moll 11. koncert – 18., 19. května 1967 Paul Kletzki 

Schumann, Robert: Předehra, Scherzo a Finale 3. koncert – 8., 9. listopadu 1962 Zdeněk Mácal 

Schumann, Robert: Předehra, Scherzo a Finale E dur 11. koncert – 28., 29. květen 1964 Jan Koetsier (záskok za 
nemocného RK) 

Schumann, Robert: scény z Goethova Fausta 11. koncert – 20., 21. květen 1971 Erich Leinsdorf 

Schumann, Robert: Symfonie č. 2 C dur 11. koncert – 4., 6. května 1976 Dietrich Fischer-Dieskau za onemocnělého 
Rafaela Kubelíka, který chtěl provést Hindemithovu operu Malíř Mathis 

Schumann, Robert: Symfonie č. 3 Es dur 10. koncert – 26., 27. dubna 1973 Eliahu Inbal 

Schumann, Robert: Symfonie č. 3 Es dur, op. 97 (Rýnská) 6. koncert – 8., 9. února 1979 Horst Stein 

Sibelius, Jean: Koncert pro housle a orchestr d moll 3. koncert – 1., 2. prosince 1977 Klaus Tennstedt 

Sibelius, Jean: Symfonie č. 1 e moll 9. koncert – 3., 4. března 1966 Dean Dixon 

Sibelius, Jean: Symfonie č. 2 D dur 6. koncert – 7., 8. ledna 1971 Paul Kletzki 

Stölzel, Gottfried Heinrich: Concerto grosso a quattro cori D dur 3. koncert – 11., 12. listopadu 1965 Jan Koetsier 

Strauss, Richard: Don Quijote 9. koncert – 13., 14. duben 1972 Ferdinand Leitner 

Strauss, Richard: Enšpíglova šibalství 3. koncert – 9., 10. listopadu 1967 Hans Schmidt-Isserstedt 

Strauss, Richard: Enšpíglova šibalství 9. koncert – 13., 14. duben 1972 Ferdinand Leitner 

Strauss, Richard: Koncert pro lesní roh č. 1 Es dur 4. koncert – 5., 6. prosince 1963 Witold Rowicki 

Strauss, Richard: Koncert pro lesní roh Es dur 9. koncert – 13., 14. duben 1972 Ferdinand Leitner 

Strauss, Richard: Sinfonia Domestica  5. koncert - 9. a 10. ledna 1964 Karl Böhm 

Strauss, Richard: Tak pravil Zarathustra 4. koncert – 18., 19. listopadu 1976 Ferdinand Leitner 

Strauss, Richard: Tak pravil Zarathustra 8. koncert – 1., 2. dubna 1971 Horst Stein 

Strauss, Richard: Život hrdinův 1. koncert – 28., 29. září 1973 Karl Böhm 

Stravinskij, Igor: Hra v karty 10. koncert – 21., 22. března 1974 Dean Dixon 

Stravinskij, Igor: Petruška 4. koncert – 10., 11. listopadu 1970 Ferdinand Leitner 

Stravinskij, Igor: Pták ohnivák 2. koncert – 26., 27. října 1978 Günter Wand 

Stravinskij, Igor: Pták ohnivák, svita z baletu 9. koncert – 3., 4. května 1962 Ernest Ansermet 

Stravinskij, Igor: Pták ohnivák, svita z baletu 9. koncert – 20., 21. února 1975 Carlo Maria Giulini 

Stravinskij, Igor: Pták ohnivák, svita z baletu z roku 1919 12. koncert – 5., 6. května 1966 Hans Schmidt-Isserstedt 

Stravinskij, Igor: Svěcení jara 4. koncert – 25., 26. listopadu 1965 Rafael Frühbeck de Burgos 

Stravinskij, Igor: Symfonie o třech větách 6. koncert – 8., 9. ledna 1976 Erich Bergel 

Szymanowski, Karol: Harnasie, baletní pantomima se sborem a tenorovým sólem 5. koncert – 3., 4. února 1972 
Marek Janowski 

Szymanowski, Karol: Koncert pro housle a orchestr č. 1 5. koncert – 3., 4. února 1972 Marek Janowski 

Szymanowski, Karol: Symfonie č. 2 B dur 5. koncert – 3., 4. února 1972 Marek Janowski 
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Šostakovič, Dmitrij Dmitrijevič: Dva kusy pro orchestr 12. koncert – 5., 6. května 1966 Hans Schmidt-Isserstedt 

Šostakovič, Dmitrij Dmitrijevič: Symfonie č. 5 10. koncert – 25., 26 března 1976 Yuri Ahronovitch 

Šostakovič, Dmitrij: Violoncellový koncert 8. koncert – 21., 22. března Jan Koetsier 

Tal, Josef (1910-2008): Symfonie č. 2 10. koncert – 26., 27. dubna 1973 Eliahu Inbal 
Tippet, Michael (1905-1998): Koncert pro dva smyčcové orchestry 4. koncert – 27., 28. listopadu 1975 James 
Loughran v rámci britských hudebních dní v Mnichově ve spolupráci s BBC 

Turina, Joaquín (1882-1949): Danzas fantásticas 4. koncert – 25., 26. listopadu 1965 Rafael Frühbeck de Burgos 

Verdi, Giuseppe: Quattro pezzi sacri 6. koncert – 15., 16. února Mario Rossi 

Verdi, Giuseppe: Quattro pezzi sacri 8. koncert – 2., 3. března 1978 Ogan D-Narc 

Wagner, Richard: Siegfriedova idyla 5. koncert – 25., 26. 1962 Paul Kletzki 
Walton, William (1902-1983): Beshazzar´s Feast 4. koncert – 27., 28. listopadu 1975 James Loughran v rámci 
britských hudebních dní v Mnichově ve spolupráci s BBC 

Weber, Carl Maria von: Čarostřelec, předehra 11. koncert – 3., 4. května 1973 Karl Böhm 

Weber, Carl Maria von: Předehra k opeře Oberon 6. koncert – 8., 9. února 1979 Horst Stein 

Webern, Anton: Passacaglia 1. koncert – 2., 3. října 1969 Karl Böhm 

Webern, Anton: Passacaglia 9. koncert – 20., 21. února 1975 Carlo Maria Giulini 

Williams, Ralph Vaughan (1872-1958): Symfonie č. 6 e moll 8. koncert – 9., 10. dubna 1970 Sir John Barbirolli 

Zillig, Winfried (1905-1963): Koncert pro housle a orchestr 11. koncert – 28., 29. květen 1964 Jan Koetsier za 
onemocnělého Kubelíka 
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	Zvuk orchestru pamětníci shodně popsali jako hřejivý či vřelý, měkký, kulatý a temný,  plný, zrnitý, znělý,  temný, hluboký, velmi pesante,  vřelý, mnohdy silnější, ale vždy měkký . Tento zvuk byl pro Kubelíka podle hráčů příznačný a vyžadoval jej. Gi...
	Piesk měl jako fagotista dojem, že se Kubelík zaměřoval spíše na práci se smyčcovými než dechovými nástroji: „Kubelík pracoval velmi intenzivně na zvuku smyčců. Staral se o smyky, hru konzultoval s koncertním mistrem. Měl jsem dojem, že dechy pro něj ...
	Herber i Gieron zmínili, že Kubelík vyžadoval velmi expresivní výraz a hodně vibrata (například i při pizzicatu). Upozornili ale, že v té době byl takový přístup obvyklý. Z dnešního pohledu by se dalo podle Gierona kriticky poznamenat, že s popsaným z...
	Gieron oceňoval, že s Kubelíkem byl zvuk orchestru vyvážený a transparentní – vzpomenul přitom na živé nahrávky Brahmsových symfonií. Kubelík podle něj na dynamice intenzivně pracoval a její zápis v partituře často upravoval tak, aby bylo vždy slyšet ...
	Podle Herbera nebyl přinejmenším v době, kdy Kubelíka v orchestru zažil, zvuk tělesa dynamicky příliš diferencovaný. Orchestr s Kubelíkem nebyl zvyklý hrát v pianissimu a těleso obtížně reagovalo, vznesl-li tento požadavek jiný dirigent. V této souvis...
	Kubelíkovo charisma tvořilo podle Herbera a Schaeffera na první pohled jeho samotné vzezření – vysoká a mohutná postava, a to mělo podle Gierona a Pieska vliv i na hru orchestru: „Když se napřímil se svou tělesnou konstitucí, tak zněl orchestr docela ...
	Piesk, Wolfgang, (člen BRSO od roku 1971, fagot), osobní rozhovor, Mnichov, 18.7.2012.
	10. PŘÍLOHA
	Bernd Herber (*1951 Mnichov) 1. housle, člen BRSO od 1. září 1975. Rozhovor byl natočen 17. července 2012 v Mnichově.
	Wolfgang Piesk (*Berlin) fagot, člen BRSO od roku 1971. Rozhovor byl natočen 18. července 2012 v Mnichově.
	Wulf Schaeffer (*1947 Solingen) violoncello, člen BRSO od září 1973. Rozhovor byl natočen 12. července 2012 v Mnichově.

