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hudební skladatel a dirigent 
narozen 7. 7. 1860 v Kalištích u Humpolce
zemřel 18. 5. 1911 ve Vídni
rodiče: Bernard Mahler 
a Marie roz. Herrmannová
manželka: Alma roz. Schindlerová 
(1879–1964)
děti: Marie Anna (1902–1907),  
Anna Justina (1904–1988)

 22. 10. 1860  Gustav Mahler se stěhuje s rodiči z Kališť  
  do Jihlavy, rodina bydlí v podnájmu  
  ve Znojemské ulici č. 4
 1869 –1875  řádné studium na jihlavském gymnáziu
 13. 10. 1870  první veřejný koncert v Městském divadle
 1875 –1878  posluchač vídeňské konzervatoře
 12. 9. 1877  maturita na jihlavském gymnáziu
 1879 –1883 několik koncertů v Městském divadle 
  v Jihlavě
 Vánoce 1889 nebo 1890 pravděpodobně poslední návštěva  
  v Jihlavě
 květen–červen 1880 Bad Hall, sezónní lázeňský orchestr
 3. 9. 1881 –1. 4. 1882  Lublaň , Krajinské divadlo
 10. 1. –17. 3. 1883 Olomouc, Královské městské divadlo
 21. 8. 1883 –29. 6. 1885 Kassel, Královské divadlo
 1. 8. 1885 –15. 7. 1886 Praha, německé Královské zemské  
  divadlo
 1. 8. 1886 –17. 5. 1888  Lipsko, Městské divadlo
 1. 10. 1888 –22. 3. 1891 Budapešť, ředitel Královské uherské opery
 26. 3. 1891 –24. 4. 1897 Hamburk, Městské divadlo
 26. 4. 1897 –9. 12. 1907 Vídeň, umělecký ředitel Dvorní opery
 21. 12. 1907 –8. 4. 1911 New York, pohostinské působení  
  v Metropolitní opeře, vedení 
  Filharmonické společnosti
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Gustav Mahler – cesta životem
Hudební skladatel a dirigent Gustav Mahler se narodil 7. 7. 
1860 v židovské, německy mluvící rodině v Kalištích u Hum-
polce jako druhorozený syn Bernarda Mahlera a Marie, roz. 
Herrmannové. Brzy po jeho narození se rodina přestěhovala 
do nedaleké Jihlavy, kde se usadili v domě č. 4 v dnešní Zno-
jemské ulici. Příznivá finanční situace umožnila v roce 1872 
zakoupení sousedního domu číslo 6.

Po získání základního vzdělání vstoupil v roce 1869 na 
německé gymnázium v dnešní Hluboké ulici.  Od roku 1875 
studoval ve Vídni konzervatoř a zároveň gymnázium v Jihla-
vě jako privatista (maturita 1877). Důležitý mezník v životě 
Gustava Mahlera představuje rok 1889, během něhož zemřeli 
oba rodiče. Po vyřízení pozůstalosti Gustav Mahler Jihlavu na-
trvalo opustil, až do konce života si zde ponechal domovské 
právo. 

V roce 1902 se oženil s Almou Marií Schindlerovou 
(†1964). Narodily se jim dvě dcery, Marie Anna (1902–1907) 
a Anna Justina (1904–1988). Gustav Mahler zemřel ve Vídni 
18. 5. 1911 ve věku 51 let, pohřben je na vídeňském hřbitově 
v Grinzingu.

Gustav Mahler – dirigent a ředitel opery
Hudební nadání se u mladého Mahlera projevilo velmi záhy, 
první veřejné vystoupení měl jako desetiletý v Městském  
divadle v Jihlavě, kde příležitostně koncertoval i po svém 
odchodu do Vídně až do roku 1883.

Dirigentská dráha ho zavedla v letech 1880 až 1911 do 
mnoha měst, kde během svých angažmá pracoval s místními 
orchestry. Nejdříve do hornorakouského města Bad Hall, kde 
byl dirigentem sezónního lázeňského orchestru, krátce na to 
do Lublaně, kde působil jako šéf orchestru Krajinského diva-
dla, v Olomouci byl šéfem orchestru Královského městského 
divadla, v Kasselu působil v Královském divadle jako dirigent 
a ředitel sboru, v Praze zaujal pozici prvního dirigenta v ně-
meckém Královském zemském divadle, druhým dirigentem se 
stal v Městském divadle v Lipsku, v Budapešti dostal místo 
jako umělecký ředitel Královské uherské opery, v Hamburku 
působil jako první dirigent Městského divadla. Zvláště vídeň-
ská Dvorní opera prožívala pod jeho vedením období největ-
šího rozkvětu; léta 1897 až 1907 byla vrcholem Mahlerovy 
dirigentské dráhy, kterou zakončil v New Yorku.

 

Gustav Mahler – skladatel
Gustav Mahler je v hudební literatuře označován za předsta-
vitele pozdního romantismu a za velkého symfonika přelomu 
devatenáctého a dvacátého století, který otevřel pomysl-
nou bránu do dvacátého století. Těžištěm jeho díla je devět 
dokončených symfonií, vokálně symfonická skladba Píseň  
o zemi a řada písňových cyklů. Je paradoxem, že ač se vě-
noval celý svůj život dirigování opery, nikdy (ironicky by bylo 
možno konstatovat, že právě proto) operní dílo (s výjimkou 
nedochovaných mladistvých pokusů) nenapsal.

Je autorem deseti symfonií, Symfonii č. 7 e moll provedl 
poprvé v roce 1908 v Praze.

V roce 1908 vznikl písňový cyklus Píseň o zemi, řazený 
mezi symfonie. Na motivy německých pohádek složil Mahler 
kantátu Žalobná píseň.

Gustav Mahler složil také několik písní pro zpěv a klavír 
resp. zpěv a orchestr, z nichž jmenujme alespoň Písně potul-
ného tovaryše, písně na texty ze sbírky Chlapcův kouzelný 
roh nebo Písně o mrtvých dětech. 
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