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 Zastupitelé města Jihlavy  udělili 
in memoriam čestné občanství skla-
dateli a dirigentovi Gustavu Mahle-
rovi, usnesení zastupitelstva bylo 
jednomyslné. 

 „Divil jsem se, že tato významná 
osobnost jihlavské historie nepatří mezi 
čestné občany už dávno. Jihlava měla 
vůči Gustavu Mahlerovi dluh, který 
je tímto splacen,“ řekl k rozhodnutí 
zastupitelů primátor Jaroslav Vyma-
zal, který návrh udělení čestného 
občanství předložil. 

 Jihlava po roce 1989 udělila pouze 
čtyři čestná občanství, a to akade-
mickému malíři Gustavu Krumovi, 
historikovi Františku Hoff mannovi, 
zakladateli pobočky Konfederace po-
litických vězňů Antonínu Štěpánkovi 
a někdejšímu starostovi holandské-
ho partnerského města Purmerendu 
Th eo van Damovi. 

 Mahler se narodil roku 1860 v 
Kalištích u Humpolce, dětství a 
mládí prožil v Jihlavě. Jihlava provo-
zuje v domě, kde skladatel žil, stálou 
Mahlerovu expozici a výstavní pros-
tory, aktuálně je zde otevřena vý-
stava originálních děl španělského 
malíře Pabla Picassa (www.picas-
sovjihlave.cz). Na místě někdejší 
židovské synagogy, kterou mladý 
Mahler navštěvoval, dnes vyrůstá 
Park Gustav Mahlera, který bude 
otevřen příští rok u příležitosti 150 
výročí jeho narození. 

Gustav Mahler:
narozen 7.  7.  1860  v  Kalištích 
u Humpolce
zemřel 18. 5. 1911 ve Vídni 

 V říjnu roku 1860 se Gustav Ma-
hler přistěhoval s rodiči do Jihlavy, 
v letech 1869 - 1875 řádný student 
jihlavského gymnázia, 1875 - 1877 
zde studuje jako privatista, 12. 
září 1877 maturita a 1875 - 1878 
je zároveň posluchačem vídeňské 
konzervatoře. V letech 1870 - 1883 
několik veřejných vystoupení v 

Jihlavě, do roku 1889 návštěvy u 
rodičů. Až do své smrti měl v Jihlavě 
domovské právo. 

Za svého života byl ceněn 
především jako dirigent, který do 
symfonického orchestru přinesl 
mnoho nových prvků. Působil v Bad 
Hall (1880), Lublani (1881 - 1882), 
Olomouci (1883), Kasselu (1883-
1885), Praze (1885 - 1886), Lipsku 
(1886 - 1888), Budapešti (1888 - 
1891), Hamburku (1891 - 1897) 
a Vídni (1897 - 1907, umělecký 
ředitel Dvorní opery), 1907 - 1911 
pohostinsky v newyorské Metropo-
litní opeře, současně vedl tamní Fil-
harmonickou společnost. 

 Je považován za posledního velké-
ho symfonika 19. století, který 
zároveň otevřel nástup moderně. Je-
ho díla měla silný vliv především na 
tvorbu Schönbergova okruhu. V 60. 
letech 20. století byl znovu objeven 
jako významný symfonik a písňový 
skladatel pozdního romantismu. 
Jeho hudba fascinuje propojením 
různých žánrových prvků lidové a 
užitkové hudby s velkou symfonic-
kou formou a hlubokým duchovním 
nábojem. 

 Složil 10 symfonií (symfonie č. 
10 nedokončena) kantátu Žalobná 
píseň, písňové cykly Písně potul-
ného tovaryše, Chlapcův kouzelný 
roh, Písně o mrtvých dětech a Píseň 
o Zemi, která bývá řazena mezi sym-
fonie. 

 Gustav Mahler dnes patří k 
nejčastěji hraným skladatelům, jeho 
symfonie znějí na všech světových 
pódiích. Naplňují se tak jeho vlas-
tní prorocká slova: „Má doba teprve 
přijde!“ 

 Sám Mahler několikrát 
připomenul, že jeho hudba je odra-
zem životních prožitků a hude-
bních dojmů z mládí prožitého 
na Vysočině. Jihlava se ke svému 
nejvýznamnějšímu  krajanovi  hrdě  
hlásí.                                                        -lm-

Gustav Mahler je čestným
občanem Jihlavy - in memoriam


