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(Pokračování.)

J

ako

Zelenka

Drážďanech proslavil se co skladatel církevní a mistr
Tůma ve Vídni, jež v dobách těch počala býti
František
kontrapunktu
střediskem
hudebního
umění, panovníky zemí rakouských všemožně
v

velikomyslně podporovaného. T. narodil se 2. října 1704. v Kostelci nad Orlicí, kde též prvním počátkům hudby se učil.
Na to odešel do
Prahy na studia gymnasialní, studoval filosofii u Jezovitů
a

stal

a

se

ředitelství
studií

tenoristou
B.

v

klášteře

Černohorského;

zabýval

v

n

sv.

Jakuba

na

Starém

městě Pražském

za

byl v klášteře J. Segert altistou. Vedle
hudebními. Skončiv studia filosofická odebral

době

pilně naukami
příznivcem a podporovatelem jeho byl kancléř hrabě Kinský.
U kapelníka Puxe studoval kontrapunkt a sloh církevní. Horlivost jeho i píle,
jakož i jeho pozoruhodné skladby získaly mu brzy dobrou pověst ar. 1741.
jmenován komorním skladatelem ovdovělé císařovny Alžběty. Jeho pověst šířila
se

se

T.

té

do Vídně, kde

vždy dále, tak že nej vznešenější osoby za veliký honorář skladby u něho si
něž
za
100 kusů
zamlouvaly. Pro královnu Marii Terezii složil „Miserere
dukátů obdržel.
V utěšených těchto
poměrech žil až do r. 1768.; roku toho
zemřela manželka jeho a tím zarmoucen odešel T. ode dvora, kde svobodný
byt měl, übytoval se v praemonstrátském klášteře v Gerasu a tam v zátiší pouze
svému umění se věnoval.
Složil zde zejména „responsoria k lamentacím*
a
in
ad
matutina
tenebris.“
Nedlouho na to počal postonávati,
„Lectiones
se

w

,

odebral

se

do

Vídně

a

tam

v

klášteře

u

milosrdných

bratří

r.

1774.

zemřel.

byl skladatel důmyslný, pracoval lehce a plynně, s úžasnou vytrvalostí
a
nejraději při zamčených dveřích; prodlévaje dlouho o samotě, tak že mu nebylo nemožno během tří dní mši dokončiti.
Skladby Turnovy vynikají ušlechtilým výrazem, vroucí myslí, původností
Tůma

a
z

důmyslností;
C-moll, pak

k

nejlepším

velká mše

z

z

jeho mší, jichž

D-moll;

mimoto

více

uvedená

než

30

složil, náleží

již Responsoria

a

mše

Miserere.
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„Tůma zastupuje," praví o jeho skladbách hrabě dr. Laurencín, „naproti
svým vrstevníkům směr jednostranného, rationelně nábožného skladatele v poCo do formy vyniká toto cistě pojmové
jmutí mešního textu, jejž oduševňuje.
slov v útvorech jeho převládáním ano i samovládou
nejkontrapunktického. Ve skladbách T. jeví se pevná vůle, hloubka,
všestrannost a důslednost. Každé z jeho themat dá se dle všech druhů podvojného kontrapunktu obrátiti... a sledujeme-li způsob rozclánkování,
pozorovati
lze nejpřísnější dialektickou methodu. Ve spůsobě thematického vedení pozorovati
lze věcné se zdokonalování, neustále zvýšené vyvinování a při vší logické přísnosti podivuhodně volné proudění.
Druhá zvláštnost jeho nábožensko-tónového rationalismu spočívá v oné
vznešené ušlechtilosti hlubokého významu, ve přísné vážnosti themat a ve spůsobě jich provedení, vůbec v oné pronikající pravdě, jakou on text mešní i text
žalmů v celku i v jednotlivostech, prost všech vedlejších přídatků, věrně pojal
a
vyjádřil. Ye skladbách Tůmových jest vždy základní charakter a smysl slov
Jeho skladby
případně podán a s důsledností největší až ku konci proveden.
jsou pravdivý, ušlechtily a krásně značí se v nich podstata, obsah i smysl slov
Přednosti tyto jsou výsledkem dozralé reflexe, všeza základ
jim sloužících.
stranného vědeckého vzdělání a vrozené důmyslnosti." Za tou příčinou jsou také

uchopení

se

přísnějšího

církevních

živlu

skladby jeho

širším kruhům méně

přístupny.

zaujímá první místo mezi českými skladateli

Zpěvohra

a

Tůma
věku

však vedle Zelenky a Brixia
osmnáctého.
(Pokračování.)

síň koncertní.

Největší pražskou hudební událostí minulých dní jest Ondříčkův koncert, spojený
prvním provedením Dvořákova houslového koncertu. Tím otevřena koncertní
saisona v neděli, 14. t. m. co nejdůstojněji.
Dvořákův koncert, který byl toho dne hlavní
věcí, skoro po dvě léta, co byl oznámen, obecnou zvědavost napínal a byv letos vydán tiskem
způsobil u nás otázku v hudební společnosti velmi důležitou, kdy a od koho jej uslyší Praha,
jeho české rodiště? Mělo se za to, že jej zde bude hráti poprvé Joachim, jemuž jako horliale nebylo jisto ani kdy Joachim přijede do
vému šiřiteli Dvořákovy hudby jest věnován,
Prahy ani bude-li se jeho vystoupení jinak dosti lišiti od cizích koncertů německého rázu
(hlavně se zpěvem výhradně německým), nebude-li totiž Dvořákova veliká skladba vnadou,
která by pražské obecenstvo na delší čas opět upoutala k produkcím úplně cizím.
Šťastná
náhoda jinak rozhodla: náš český
zástupce ve sboru předních současných houslistů zahrál
nám poprvé první český houslový koncert.
František Ondříček,
dávaje se nyní na pololetní
evropskou pouť, měl jeden z prvních koncertů v Praze a maje v novém repertoiru i Dvořákův
koncert, jejž bude jako novinku hráti také u vídenských filharmoniků, přirozeným způsobem
dal
jej na pražský program.
A tak poslouchali jsme Dvořákův koncert v koncertě podstatou českém a mezi svými.
Jest to skladba z Dvořákových nej dospělejších a nej závažnějších, dílo imponující síly, nejrýzejších hudebních myšlének naprosto individuelního rázu skladatelova krom některých vždy
vůbec
nezbytných a nepatrných stop genrů cizích, myšlének z veliké části zcela národních,
českých, a dílo co do formy a souměrnosti následující známých vzorů klassických. Srovnáme-li
Dvořákův
houslový koncert s jeho starším klavírním, seznáme pokrok kromě zcela souverenního klidu jmenovitě v ekonomii jak co do délky a rozpředení
vět a jejich článků tak ico
do orkestru, který není jen reservovanější, což by
vyplývalo pouze z rozdílu principalního
nástroje, nýbrž v instrumentaci mnohem vypočítavější, aby byl vždy co nej výhodnější folií
sólovému hlasu.
Zúmyslu nechceme přirovnávati jednotlivých vět a vykazovati jim pořadí;
zdá se nám to velmi nevděčné.
Nebo, vytkneme-li, že poslední věta, furiant, jehož třídobý
rytmus zachován jest i ve vložené dvoučtvrtní větě rytmem průvodním, vyniká právě v genru,
ve kterém Dvořák jest nejvíce
svůj, namítne se nám symfonická mohutnost první věty a konečně i jasný klid s ní
spojeného adagia, přerušovaného způsobem na Legendy Dvořákovy
Technické obtíže solového partu se naprosto neupomínajícím, po dvakráte změnou tempa.
s
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vnucují neumělecky, ale jsou opravdu veliké, záležejíce tu v polyfonii, tu v pasážích, tu
staccatu atd.; Ondříček ovládal je zcela pokojně,
v oktávách, tu v bleskurychlém tichounkém
nanejvýš v poslední větě snad trochu ohnivě spěchaje, a celé pravým duchem prováté prodokazovalo
vedení koncertu,
zcela samostatně, bez vzorů,
jejž bylo Ondříčkovi studovati
jeho mistrovství a strhlo obecenstvo neméně než sama skladba k bouřlivé pochvale, za kterou
oba, Dvořák i Ondříček, několikráte děkovati musili. Kus zásluhy ostatně náležel také p. kap.
Angrovi, řídícímu doprovázející orkestr. Ondříček hrál mimo to s vroucím citem a nejlepším
vkusem Beethovenovu romanci z G-dur (s
orkestrem) a známé kusy repertoáru svého, Bachovo praeludium a Nešverovu ukolébavku, mimo to pak první svůj vlastní Český tanec,
plný brillantních virtuosních effektů, kterým bude Ondříček v cizině jistě dělat furore a se hlásit
k své národnosti. Bude-li Ondříček vskutku také umělcem zcela samostatně
produktivním, nechceme ještě rozhodovati dle této jediné nám známé ukázky, a domníváme se, že by náš mladý
houslový mistr nerozuměl svému prospěchu, kd}d)y právě nyní chtěl tříštiti své snahy řešením
dosti jest známa a dosti
této otázky. Poněvadž Ondříčkova hra rovně smělá jako umělecká,
často byla oceňována,
podotýkáme jen, že se s námi na čas rozloučil velmi šťastně, že byl
obsypáván nadšenou pochvalou a že při nekonečném volání opakoval svou skladbu. Na začátku
koncertu podán mu věnec. Koncert byl doplněn čísly slč. Jenny Webrové, příbuzné Karla
M. Webra, dámy obdařené
opravdu lahodným a ohebným, stříbrným sopránem, jehož jemnost sice oslabuje důvěru v divadelní
úspěchy, kdežto značná vybroušenosť a pokročilost
technická a jmenovitě koloraturní (jen některé arpéže zdály se nám buď malinko
neopatrnými
nebo méně jistými) mu v koncertě zjednává úspěchy, jaké slečna měla i u nás. Její kantilena
má mnoho citu neb aspoň mnoho sladkosti, ale jmenovitě při koloratuře proniká často koketerie. Z neznalosti pražských poměrů vybrala si slečna za koloraturní
prskavku árii z Puritánů,
jejíž allegro při prvním vstupu orkestru obecenstvo velmi nebezpečně polehtalo. Zaznamenáváme rádi výjev ten jako dobré měřítko vkusu. Německy zpívala slečna
snad ze slušného
ohledu k slovanské Praze
Alabievova Slavíčka („AlabiefP* stálo ina českém programu),
jehož opotřebovanosť u nás není její vinou, a dvě německé písně. Mladý pianista p. Schirmer příliš
prodloužil koncert; dle Chopinovy ballady z G-mol, jež nám zůstala hlavním
měřítkem, má dobrý hudební instinkt, techniku čistou a velmi pokročilou, třeba bychom
náhodou nemohli ještě říci, že neomylnou, a jemný cit, ale málo energické síly ducha i svalů,
tak že maluje barvami poněkud skrovnými.
se
Dával
V opeře zaznamenáváme reprisi Meyerbeerova Proroka.
pro to, že v něm
Resultát byl smutný pro debutantku,. obecenstvo i ředitelství
zpívala Fides slč. Prokopova.
divadla, jehož se musíme tázati po důvodech tohoto pokusu, cti ani oblibě divadla neprosama v
sobě uměleckou antikvitou a tak opospívajícího. U nás, kde opera ta jest nejen
třebována, že nehodno ní übírati místa dobrým věcem, a kde o angažování altistky nebo mezzosopranistky není řeči, mohl by se Prorok dávati pro novou Fides jen kdyby to byla celebrita
s radostí
uznáváme, že v nesvětového jména. Po roztrpčení způsobeném sobotní episodou
děli odpůldne dáván Dvořákův Šelma Sedlák
i hmotným.
s velkým úspěchem mravním
Posud dávány jsou z oper odpůldne jen Smetanova Hubička a před lety Škroupův Dráteník
a Auberův Zedník
a Zámečník.
S národními operami bude se, bohdá, takto pokračovati po
příznivých zkušenostech posavadních. V příčině orkestru, který již prohlášen za úplný, dovolujeme si otázku, má-li takto vskutku v národním divadle vystačiti i pro velkou operu;
představujeme si operu v národním divadle velkolepější.
ztimý.

Drobné zprávy.
Jsme přena
počesf professora Hostinského.
Přátelský večer v „Umělecké Besedě
svědčeni, že nás nikdo nebude viniti z řečnického zveličování, řekneme-li, že si hudební
odbor Umělecké Besedy bez pana prof. Hostinského ani pomysliti nemůžeme. Jest tomu již
více než deset let, co p. prof., stal se členem hudebního odboru, a jak neúnavně a horlivě
od této doby působil, jsa dílem jednatelem dílem místopředsedou, o tom nejlepší důkaz poZa dlouhou
tuto dobu sotva
dávají nám protokoly schůzí týdenních a různých kommissí.
bylo jediné důležité události, sotva jediného důležitějšího usnesení, na němž by prof. Hostinský nebyl měl hlavního podílu, takže vším právem nazván byl při oslavě 201etého
trvání hudebního odboru duší tohoto kruhu. Když tedy před nedávném dostalo se dosavadní
jeho činnosti vědecké zaslouženého uznání tím, že byl jmenován professorem všeobecné
aesthetiky na universitě české, užil i hudební odbor této příležitosti k tomu, by nejzasloužilejšímu svému členu vhodným způsobem své blahopřání projevil. Členové odboru shromáždili sě
dne 10. t. m. ku přátelskému večeru v místnostech Um. Bes. a s nimi shrou

v

*
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četní přátelé a ctitelé p. professorovi. Mezi kostmi především jmenovat! dlužno
se i
Smetanu, který schválné ku slavnosti této do Prahy přijel; řed. konservatoře p. Benevice
Gross a, Forstra,
Sládka a Jenče; předsedu Um. Bes. p. Dra.
a professory pp. Reitmajera,
Strakatého a zástupce Hlaliolu pp. řed. Knittla a jednatele Srba.
Ačkoliv tomuto přátelskému večeru určen byl původně ráz jen soukromý, přece stal
zástupců téměř všech vrstev a korporací, jež o umění se interessují. Všestranná
se schůzí
činnost p. prof. Hostinského byla k tomu podnětem ovšem více nežli dostatečným.
Mimo
kruhy hudební byl tu nejčetněji zastoupen odbor výtvarný, který četnou touto návštěvou
kterak dovede si vážiti snah
dokázal,
p. professorových, přípitkem pak jednatele p. Weitenwebra, jak dovede pěstovati vzájemnost a shodu mezi jednotlivými odbory Um. Bes. Z přítomných umělců výtvarných uvádíme zejména pány:
Šnircha, Weitenwebra, Hynaisa
Myslbeka, Maudra, Heřmana a Subiče.
Přípitky pronesli pp. kap. Cech, Dr. Strakatý (za celou „Um. Besedu“), prof. Dr. Hostinský (Um. Besedě) a V. Weitenweber (za odbor výtvarný Dru. Hostinskému a trvalé harmonii
odborů hudebního a výtvarného, které pojí množství stejných významů uměleckých).
Podáváme zde doslovně přípitek, který za hudební odbor pronesl kapelník p. Ad. Čech:
„Ctění
pánové! Sešli jsme se dnešního večera, abychom oslavili jmenování pana Dra. Hostinského
professorem pri naší české universitě. Těšíme se z jmenování toho z dvou příčin. Za prvé, že
sbor professorů naší alma mater rozmnožen byl učencem skutečným, mužem vědy par excellence,
bych tak řekl mužem vědy pod obojí. Za druhé, že povýšen k této důstojnosti byl ctěný místopředseda našeho hudebního odboru, druh náš milý a vážený. Připadla mi čestná úloha, abych
hodnosti jménem našeho odboru blahopřál. Činím tak ze srdce
upříp. professorovi k jeho nové

máždili

B.

mé však budiž zahrnuto v několika málo slovích. Přeji totiž
a radostí nelíčenou. Přání
professorovi, aby se na něm nikdy nevyplnilo staré přísloví, že totiž: Bohové toho nenávidí, koho učinili učitelem. Současně pronáším ještě jiné, poněkud sobecké přání: aby totiž
ve
svém novém
postavení zůstal našemu odboru dobrým rádcem
pan prof. Hostinský i
upřímným. Na zdar p. prof. Hostinskému!"
a přítelem
Hostinskému omluvil
svou
Panu prof.
nepřítomnost’ listem velmi srdečným básník
Jaroslav Vrchlický, a prof. Fr. Bayer z Tábora poslal mu
telegrafický pozdrav.
Společnost'
v náladě nejrůžovější dlouho do noci setrvala pohromadě.
Táboře
Lva
nás
sobotu
0 koncertu mistra
dne 13.
v
docházejí
následující řádky: „V
října vzácnou jsme tu měli pochoutku hudební.
Byltě toho dne večer ve městském divadle
zdejším koncert mistra J. Lva, předního umělce české opery, za přispění sl. M. Nedbalovy,
mužského spolku zpěváckého a kvartetta hudebního spolku. Obecenstva zdejšího i vůkolního
dostavilo se ku požitku tak vzácnému množství veliké, což platí tím více, povážíme-li, že 11 nás
v Táboře
jedna zábava druhou stíhá, a že jistá čásť zdejšího obecenstva ku požitkům zrna
ušlechtilejšího nerada se dostavuje! Kdokoli pak navštívil sobotní koncert, nejen že tolm
nelitoval, ale odcházel potěšen, rozjařen. Mistr Lev zapěl nám tré ukázek z čelnějších děl
literatury operní: čtveráckou kavatinu Figarovu z „Lazebníka Sevillského", vroucí árii Vokovu ze Smetanovy „Čertovy stěny" a árii knížete ze „Zakletého prince“ od
Hřímalélio,
nám muzikantům byla novinkou nejmilejší čarokrásná árie z nejnovější opery mistra
z nichž
Nechceme
si
že
mistru
Lvovi
svědčil
vzduch
zrovna
Smetany.
lichotit!,
zdravý zdejší
venkovský: ale hlas jeho zněl toho večera tak mohutně a jasně i v polohách nejvyšších. že mu
našich
tenoristův upřímně záviděl, že jsme všickni jediné to
krásný jeho baryton leckterý z
srdci měli přání, by hlas mu zůstal vždycky tak svěžím a plným, aby příští obecenstvo
v
divadla národního dlouhá ještě léta z něho mělo radosť tak upřímnou, jako my o zdejším
koncertě mistrově.
A jaký dojem 11a obecenstvo naše učinila báječná Lvova koloratura, to
stěží lze vypsati.
Slečna M. Nedbalova hrála jednu ze vděčných „Réves" Smetanových
(„Obžinky") a Chopinovu Balladu op. 23. Zasloužila si opravdu hlučného applausu, jímž
ji obecenstvo za pěkný výkon její odměnilo; jestiť pianistkou, sniž bychom se častěji v hudebních produkcích zdejších setkati měli.
Osvědčené kvartetto zdejšího hudebního spolku
(pp. prof. Pich, Hoffer, Štégr a dr. Bayer) hrálo dvě věty (2. a 3.) kvartetta Dvořákova
D-moll velmi pěkně; zvláště líbila se obecenstvu pikantní a v pravdě česká polka, jež
z
ovšem přednesena byla tak, že nebylo opravdu lze vytknout! ani toho nejmenšího.
Aby poznalo
obecenstvo Lva
i jako šťastného skladatele, zapěl zpěváčky
spolek náš dva sbory
kterémžto
sboru poslednějším bary tonové sol o zpíval
mistrovy: „Ó hory" a „Vlašťovičky",. ve
skladatel sám. Učiníme zpěváckému spolku kompliment plnou měrou zasloužený, řekneme-li.
že s takovým ohněm a naopak zase
dávno už
A tak
s tak jemnou delikátností
nezpíval.
celý program číslo za číslem byl pro obecenstvo pochoutkou takovou, že nezapomene dojista dlouho mistrovského zpěvu Lvova, jakož zase na druhé straně bodrou jeho mysl
a srdečnou
povahu v pravdě uměleckou povždy zachovají v milé upomínce ti. kdož tu s ním
pobyli zvláště ve přátelském kroužku večer po koncertu."
jr
Spolek filharmoniků v Praze právě vydal abonentní lístky tří koncertů, které letos
pořádat! míní. Programy koncertů těch se stanoviska našeho nemůžeme schváliti; neboť
mného
p.
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produkci tvrdě ukřivděno, začež veškerá zodpovědnost padniž na hlavy
ve
výboru filharmonie zasedají a o programech koncertů rozhodují.
ž.e
Program koncertu prvého obsahuje Beethovena, proti čemuž ničeho namítati nelze
však jeden koncert má býti věnován výlučně německému Wagnerovi, aniž by koncert jiný
věnován
skladatelům
toho
schvalovati
zase
byl
jen
českým,
nelze, a my protestujeme
proti této nešetrnosti a žádáme za důstojné zastoupení českých mistrů v koncertech spolku
více než s polovice českého. Když pražská filharmonie si nebude
děl skladatelů českých
Jest to smutné, že musíme
všímati
jak můžeme toho žádati na spolcích cizích?
konstatovati, že by si naši filharmonikové mohli co do statečnosti národní při zdělávání
programů vžiti příklad z mnohých venkovských spolků našich, které pořádají nyní napořád
koncerty slovanské; ano i vojenské hudební sbory jsou přinuceny programy pro celé
dlouhé večerní koncerty ze skladeb
Pražská filharčeských a slovanských pořizovati.
monie nezná 5 skladeb českých nebo slovanských, jimiž by vyplnila jeden koncert!
14.
Měšf. Beseda v Plzni.
říj. koncertovala vojenská kapela za řízení Fr. Schmida.
Zls čísel
byla 2 od Smetany, 2 od Dvořáka, 1 od Rozkošného, 1 od Glinky.
Program
byl slušný.

jimi

české hudební

těch, kdo

z

Čechů

Zpěv. spol. ~Kácov“
tiška Federsella

c.

k.

v

Novém Městě

okr. komisaře

nad

Met. provedl 7. října t. r. řízením
p. Franprostonárodní operu „Hubičku 44 .
Solové

Smetanovu

úlohy byly obsazeny: Otec Paloucký p. Jos. Smoranc, Yendulka slečna Marie Tláskalova,
Jind. Denk, Tomáš p. Jul. Frié,
Martinka paní Františka Rydlová,
Matouš pan
Celá opera
Václ. Praus, a Barče slečna Marie Schmiedtova.
byla dobře nastudována a
časté
provedena. Velký potlesk a
vyvolání jednotlivých sólistů dokázalo, jak obecenstvo
jest animováno. Nemůže se popříti, že to byla veliká odvaha, vlastními silami spolkovými
do „Hubičky
se pustiti,
dokázalo se však opět, co pevná, nezlomná vůle a láska k umění
českému zmůže.
Tímto činem získal si „Kácov
uznání i dosavadních
nepříznivců, kteří
zajisté nyní jinak o spolku budou souditi. Přejeme „Kácovu
by se svým statečným předsedou p.
Janem Imlaufem
čele ještě mnoho krásných
v
večerů
na
prospěch českého
umění aku
potěše všeho hudbjunilovného obecenstva pořádal.
Zásluhy ředitele spolku
nastudování
ochotně se podvolil a skvěle
„Hubičky
p. Federsella, který obtížné práci
provedl, jsou neocenitelné.
Lukáš p.

44

44

44

,

44

Hudební spolek Táborský
Úvodním
pečlivě sestaveným.
Fibichova

Selanka

dával
číslem

klarinet

pro

s

20.

t.

m.

koncertu

č.

pianem,

a 3.
op. 163, č. 4. Dvořákovy Legendy 2.
vého koncertu Dvořákova a Wieniawského

koncert

s
jako vždy velmi
programem
Mozartova Symfonie z G-moll., č. 2.

byla
3.

první

číslo pro piano

věta
na

ze

4 ruce,

Schubertova
č. 5. Adagio

kvintetta

houslo-

z

Mazurkaop. 19. č. 2., č. 6. Moszkowského Serenata
a Kirchnerův
jeden valčík z op. 34., obé pro smyčcový kvartett. Koncert pak zakončen
ouverturou k Bendlově
Musíme vysloviti uznání
dovedné ruce
„Indické princezně .
sestavovatele programu, která
vyhověla umělecké své snaze i obecenstvu širšímu.
Slavnostní zábavní večer v Brně 13. října pořádaný za spoluúčinkování umělců pražských vykazoval program velmi pestrý. Sleč. Saakova přednesla několik moravských písní,
virtuos Lachner
Smetanovy „Z domoviny č. 11. a Rubinsteinovo Andante a členové filharmonického spolku „Besedy Dvořákův sbor „Žal
a Smetanovo
„Věno
Hudební škola „Besedy Brněnské
zkvétá tak utěšeně,
že musela
letošním rokem
rozšířena
cello
kontrabas.
na
a
Těšíme se tomu velice; neboť vyjdou ze školy této jen
býti
44

44

v

44

44

44

.

44

náležitě

vzdělaní hudcové.
44

Zábava „Radhoště
S velikým potěšením chápu se péra, bych
v Třebíči
(na Mor.)
čtenářstvu Dalibora oznámil, kterak i my na Moravě a to v místech, kde veřejný život
český teprve zcela nedávno se zbavil jařma německého zastupitelstva, pěstujeme národní
umění

obecenstvo, vědouce, že měšťanstvo naše a jmenovitě také
uvědomělejší, čím jasnější bude míti ponětí o skvělé duševní
činnosti české.
Jako čin neobyčejně
statečný a skvělý nejprve podotýkám, že náš čilý
pěvecký sbor, v němž zvláště vynikají horlivostí a nadšením četné zpěvumilovné dámy
naší
„Vesny
podnikl letos úplné nastudování Smetanovy Hubičky, kteráž práce
opravdu obtížná, ale naší vlastenecké společnosti důstojná, před 'se vzata tak opravdově
a svědomitě, že
jsme se na provedení těšili plným právem. Určeno bylo k zábavě, kterou
měl u nás 1. a2.
září výborný
studentský spolek „Radhošť . Politování hodnými překážkami však úmysl ten
jest zmařen, takže na místě Smetanovy opery musila býti dána
na program Bozděchova „Státníkova zkouška
a
„Hubičky mohly jen úryvky provedeny
z
býti druhého dne při akademii. Akademie ta přes všecky nehody, které stihly její původní
Z
program, hýla zdařilou českou manifestací uměleckou.
„Hubičky slyšeli jsme kromě
skřivánčí písně, zpívané velmi nadanou sl. Wittmannovou, sbor s ensemblem z
prvního
jednání. Chystáno bylo začíti duettern „Jsme svoji 4, které však stalo se náhle nemožným
takže se ~mohlo
začíti teprve sborem „Aj,
pro nedostatek tenoru,
načež
hle, již hněv
a

seznamujeme
jeho bude

ženská čásť

s

ním

tím

44

,

44

44

44

44

4

44

,
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přípitkem: „Připijme jim na zdraví . Choulostivý, nesnadný sbor proveden byl
správně a ohnivě řízením, pí. A. Kofránkové, která jest pravou duší „Vesny
hudebního hnutí v Třebíči,
a všeho
pojem byl, ačkoli bylo potřebí, z opatrnosti se ještě
varovati tempa příliš živého, nesmírný; naše
dámy poznaly z něho dojista, jakou cenu má
národního
naší
ve
umění a jakou bude míti zvláště provedení celé
pěstování
společnosti
„Hubičky", i nelitovaly práce, kterou jejímu studování již věnovaly. Radostným požitkem
bylo nám též přednesení Kássmayerových českých národních písní smyčcovým kvartettem
výtečného pěstitele národní hudby české, p. dr. Špatinky z Mor. Budějovic; obětavost
pánů budějovských (kvartetto sestává nyní z pp. Forstra, Limanovského, Papouška a dra.
Špatinky), kteří sem přijeli schválně ke koncertu, odměněna byla co nejsrdečnějším přijetím a co největším úspěchem: po každém oddílu otřásal se sál bouřlivou pochvalou.
Kéž nás pánové ti
při nějaké blízké příležitosti seznámí také s některým z kvartett SmeMimo
to
tanových, Dvořákových nebo Fibichových!
zpívala sl. Wittmannova árii ze
„Svatojanských proudů" od Rozkošného ap. Strniště Bendlovu „Pěvcovu prosbu";
účinný melodram
p. Vojan s pí. A. Kofránkovou pak velmi zdařile provedli Fibichův
„Věčnost", tak že byla na programu zastoupena největší část našich předních skladatelů,
kdežto z polské literatury zahrál p. Pospíšil
Brna Chopinovu Balladu
do Gr-molť.
z
Tento zdařilý, ač z části improvisovaný program hověl tedy i dobrému vkusu i národnímu účelu zábavy co nejdokonaleji, ale
k těmto požitkům dostali jsme se dosti zlým
číslo
vchodem.
Za první
zahrály nám briliantně výborné pianistky naše, vedené velezasloužilou hlasatelkou českého umění, pí. A. Kofránkovou
Meyerbeerovu ouverturu
k „Dinoře", která se na program slušné hudební zábavy tak málo hodí, jako Meyerbeerova
dámám
našim
nečiním
toho ani nejmenší
z
hudba vůbec do českých koncertů.
Váženým
výčitky; vím, ze chtěly původně stejně slavně provésti ouverturu Dvořákovu k „Šelmě
a že nemilou
změnu učinily jen
z
sedlákovi"
největší potřeby následkem nějakých mně
nepovědomých okolností. Naopak vím, že to byly asi překážky nesmírné, když dámy,
které po tak dlouhý čas s největším nadšením studovaly „Hubičku" a které hodlají
patrně
české hudby
i dále neúnavně působiti k popularisování
nás a k pravému vzdělávání
u
obecenstva, nemohly si pomoci nějakou skladbou příhodnější nebo důstojnější večera tak
okázalého. Bohdá překážek takových příště již nebude, a proto těšíme se na brzké provedení „Hubičky" i na vše ostatní, co nám ještě připraví naše zdatné umělecké síly.
w

ukončeno
velmi

u

Dopisy.
také u nás po dlouhé přestávce jeví se počátek jakéhosi hudebního
ostychu lze se zmínit. Y první řadě uvésti musíme hudební zábavu
kterou uspořádalo jaré naše studentstvo ve prospěch Ústřední Matice školské dne 19.
srpna
b. r.
Předem poukázati
musíme ku vzornému
obsahujícímu výhradně české
programu
skladby. Než i provedení bylo veskrze uspokojivým, zejména líbil se Fibichův melodram
„Vodník", při němž jak deklamatorka pí. Vinklerová tak i pianista p. St. Yinkler promyšleným, velmi účinným a přece delikátním podáním vyšinuli se ku pravé výši umělecké.
Vedle nich
sluší se zvláštním uznáním jmenovati solové naše pěvkyně pí. H. Vastlovou
A. Valentovou, jakož i houslistu p. V. Šulce.
Také zpěvácký spolek zdejší po téměř
a pí.
ročním odpočinku podal známku
života a platně přispěl zdařilým provedením dvou sborů
(Novotného úpravy sextetta z „Prodané nevěsty" a Zajcova účinného sboru „Üboj"), tak že
v nás vzbudil naděje, že konečně nově nastouplou správou nastane nové období spolku a tím
i společenskému našemu životu.
Bohužel tlumí naděje ty zvěsť,
že nová správa započala
činnost svou tím, že připravenou skoro již hudební zábavu na delší dobu odročila aže přes
zvláštní
vyzvání městské repraesentace nebyla s to uspořádati k oslavě narození arcivévodkyné
Alžběty hudební večer a přispěti ku zvýšení slavnostní nálady.
Tím
vítanějším nám byl koncert, který k této slavnostní příležitosti dne 8. září b. r.
ve
svých místnostech uspořádal zdejší c. k. poštmistr, známý i v širších kruzích hudebník p. Ant. Valenta.
Program velmi pečlivě sestavený proveden byl s nevšední
precísností od prvního čísla až ku konci.
Zejména uvésti dlužno „hymnus", k radostné
události se vztahující, složený pro soprán s průvodem harmonia p.
Valentou-Mělníckým,
který, jakož vůbec příležitostní práce tohoto skladatele, dosáhl všestranného úspěchu.
Z ostatních čísel zvlášť musíme uvésti Scherzo z Dvořákova klav. tria vB-dur
(pp. Dr. Nossberger, Fr. Havlík st. a A. Valenta), provedení veškerých „Maličkostí" téhož skladatele
v původní
úpravě (pp. Dr. Nossberger, uč. A. Dvořák, Fr. Havlík st. a A. Valenta)
a Kássmayerových českých národních
písní v úpravě pro smyčcový kvartet (pp. dr. NossZ

ruchu,

Mělníka.

o

němž

Konečně

bez
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Fr. Havlík
ml., uč. A. Dvořák a Fr. Havlík st.). Z účinkujících vynikli paní
Při pianě
Vastlová brillantní koloraturou a pí. A. Valentová svým vroucím přednesem.
získala si vedle p. A. Valenty všeobecné uznání sl. Kornelie Kastlova. Byla to zábava hudební
přímo vzorná a uspokojila vesměs, až na ty pány, kteří se domnívali, že produkce uspořádána na vzdory zpěváckému spolku. Ač domněnka tato mylná, těšíme se přece, že náš

berger,
H.

zpěvácký spolek zdejší hudby milovné obecenstvo
vzdorem příjemně překvapí. Přejeme mu k tomu

na

vzájem

srdečně

co

zdaru

nejdříve podobným nějakým

nejlepšího!

r

—

—

Z Plzně. Saisona hudebních produkcí zahájena u nás velkým koncertem
„filharmonického
spolku" dne 27. září. Kdykoli mladý spolek ten ohlásí, že odbývá koncert, tu můžeme býti
übezpečeni, že nás očekává požitek v pravdě umělecký. Chvalná tato pověsť, kterou si spolek
koncerty posud pořádanými získal, osvědčila se opět, a můžeme říci, osvědčila se nadobro
koncertem posledním.
Provedenyť v něm skladby, na které se, nemá-li výkon za dobrou
vůlí pokulhávati, nemůže odvážiti tak snadno orkestr na venkově, skladby vyžadující orkestr
mohutný a velmi dobře secvičený. Na programu byly orkestralní skladby tyto: Symfonie
„Eroica", čís. B. z Es-dur od Beethovena, symfonická báseň „Vyšehrad" od Smetany a „Vjezd
bohů do Valhaly" z Wagnerova dramatu hudebního „Rheingold"; vokální skladba
byla zastoupena
dvoj zpěvem z Bendlovy „Lejly".
Když ohlášen program ten, tu věru mnohý, ač uznával
šlechetnou snahu spolku, skoro myslil, že skladby ty jsou nad síly spolku, hlavně pokud se
týká symfonie Beethovenovy. Když však vstoupil do sálu Waldekova tentokráte slušně naplněného a uzřel orkestr šedesátičlenný, když pak první věta symfonie Allegro con brio sehrána mistrně, tu zmizela mžikem všechna pochybnost. Jak prvá tato věta, tak i následující
tři: Marcia funebre, Adagio assai;
díla
Scherzo, Allegro vivace; Finále, Allegro molto
nesmrtelného hudebního velikána a největšího symfonika, byly do
nejjemnějších podrobností
velmi pečlivě nastudovány a s velkým prospěchem provedeny, i byla každá věta přijata
velmi vděčně, ač tato skladba v každém ohledu duchaplná není na prvé poslechnutí pro širší
publikum snadná. Následujícím číslem programu byl dvojzpěv Lejly a Musy z prvního jednání Bendlovy Lejly, který zazpívali s plným effektem paní Laura Schieblová-Borecká a pan
Benýšek, již byli vyznamenáni potleskem neustávajícím. Druhá orkestralní skladba, Smetanův
Vyšehrad, dodělala se ještě většího úspěchu než symfonie Beethovenova. Když dozněl poslední
akkord této symfonické básně, bylo všem jako procitlým ze sna a bouřlivý potlesk byl procitnutí toho

známil nás
ke cti

Věru

nemohl

se

nám

filharmonický spolek lépe zavděčiti než

že

se-

skladbou vzácné krásy našeho arcimistra. Našemu obecenstvu pak budiž
že tomuto skvostu
Smetanovy musy náležitě porozumělo a sobě, jak toho
také div? V skladbě
i výtečné
zasloužilo, opakování vyžádalo.

touto

uznání,

i skladba
té líčí

znamením.
s

sama

Smetana

Jaký

provedení

náš

starobylý Vyšehrad

od

dob mlhavých

až

k skvoucí

slávě

přemyslovské

dále k jeho úpadku tak živě, že vmyslíme se při zvucích těch v doby dávno minulé.
V náladu tu vpravili se patrně i výkonní hudebníci a provedli skladbu tu věru s nadšením,
což zvláště při opakování bylo patrno.
Filharmonický spolek provedl ve svých koncertech
mimo Vyšehrad již také „Z českých luhů a hájů" a zanáší se dle všeho
z cyklu „Má vlast"
a

pro věsti sukcessivně všech šest symfonických básní, Čímž se zajisté nemálo svým
Členům zavděčí. Žel, že dosud nevyšly všechny pro orkestr tiskem. Posledním číslem ne sice

myšlénkou,

jadrného programu byl Vjezd bohů do Valhaly z Wagnerova „RheinWagnerovy hudby jsme spolku vděčni. Orkestr řídil ctěný náš
z
Porovnáme-li nyní zevnější úspěch koncertu tohoto
skladatel pan Palla téměř z paměti.
od téhož spolku ze 17. srpna roku minulého, tu musíme s radostí
s koncertem
že v ohledu hudebním se v naší Plzni mnoho změnilo. Filharmonický spolek vyplnil důstojně
se k faktorům na
mezeru milovníky hudby tu dlouho cítěnou; řadí
polý hudebním ode dávna
činným a vykonal to, o čem jsme před krátkou dobou pouze snili.
Vždyť se tu ještě před
Hledíme-li pak k návštěvě koncertů
nedávném nedělo 11a poli orkestralní hudby téměř nic.
filharmonických, tu vidíme potěšitelný úkaz, že poslucliačstva stále přibývá a že tudíž láska
k hudbě orkestralní směru vážného šíří se i v kruzích, které při vzniku spolku byly, ač ne
nepřátelské, alespoň apatické. Přejeme filharmonickému spolku naxlráze jeho srdečně zdaru.
—ať—.
V
Českému venkovu pak mnoho takových spolků, jakým jest Plzeňský.
obsáhlého, ale za
gold". I za tuto

to

ukázku

r

Česká hudba
c-

spolkem
sensační.

Berlíně.

Úspěch její byl

dle

cizině.

provozována dne 2. t. m. filharmonickým
jednohlasného úsudku obecenstva i kritiky přímo

Dvořákova třetí slovanská rhapsodie
v

v

nmm
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Zprávy

ciziny.

z

Zprávy osobní.
choť usídlili se trvale v Berlíně.
c- Artót-Padilla
a její
Mistr Liszt zdrží
se
Výmaru, kdež s neobyčejnou pílí stále pracuje, až do svých narozenin (21. t. m.), načež
přesídlí se zase do Pešti.
Proslulý polský tenorista Lad. Mierzwiňski vystoupí v nejbližších dnech dvanáctkráte ve Varšavské opeře. Honorář ze šesti těchto představení věnoval
pensijnímu fondu divadla, čímž skvěle osvědčil i nezištné svoje vlastenectví, které za našich
dnů s uměním ne vždy se
sdružuje.
ve

Provedená

díla.

Ve Vídeňské
mše
a

neděle
dvorní kapli provedena
komponovaná r. 1771 (v stáří tedy 15 let).

C-dur,

z

Credo.

velmi vzácná novinka:

Největší dojem

Mozartova

zůstavil Crucifixus

Řízení měl dvorní kapelník Hellmesberger.

Listárna redakce

a

administrace.

. . . slcý. Charmantní lístek Váš uschovali jsme do archivu redakčního, aby příští
Abyste však zvěděl přígenerace věřila, jak neslušní lidé byli mezi našimi nepříznivci.
činu, pro kterou se předběžná zmínka o koncertu tom neučinila, tedy vězte, že doposud jest
zvykem slušných arrangerů listům koncert oznámiti; otažte se arrangera samého, proč tak
neučinil a—
buďte ujištěn, že jsme povděčni, že člověk Vašich společenských mravů nalézá
řadách našich nepřátel.
se v
~i>— v Rokycanech. Zprávy o produkcích hudeb,
ústavů, které téměř výhradně pěstují
skladby cizí, přinášíme jenom jakožto výstrahu; abychom je doporučovali, toho na nás nežádejte. Až místo skladeb od Glebauera, Šarocha aj. najdeme 11a programu Smetanu, Dvoo!
řáka, Fibicha, Bendla aj., pak se milerádi doporučíme p. P
Br

Konkurs
obsazení místa ředitele

na

Na

kůru

při kostelích táborských.

zastupitelstva král. města Tábora ze dne 12. října 1883
liudby v Táboře, s kterýmž spojeno jest služné
500 zl. ročně z obecního důchodu mimo některé menší stálé příjmy ze záduší a z nadací
dále
pak obvyklá štola z církevních výkonů, od stran vyžádaných. Místo toto obsadí se na
dol)u jednoho roku
provisorně, po jejímž uplynutí v případu dostatečného osvědčení se nově
zvolený ředitel kůru o ustanovení definitivní zažádati může. Povinností jeho budou veškeré
funkce ředitele kostelní hudby a bezplatné vyučování několika
chlapců a dívek ve zpěvu
a hudbě,
Kdož o místo to ucházeti
se
chce, nechť do dne 30. listopadu 1883 podepsaně
městské radě zašle svou žádosť opatřenou původním vysvědčením o absolvování tříročního
theoreticko-praktického běhu pro varhaníky a ředitele kůru s prospěchem dobrým, dále pak
hodnověrné průkazy o všestranné znalosti hudby, zvláště též o způsobilosti vyučovati houslím
zpěvu a klavíru, o tom, že jest náboženství křesťansko-katolického a že dosáhl 25tý a nepřekročil ještě 35tý rok věku svého, o rodinných poměrech svých, jakož i o tom, že jest
aktivní vojenské povinnosti prost, úplně zdráv a mravně zacliovalý, konečně pak
doklady
svého dosavadního víceletého
praktického hudebního zaměstnání.
Pánům žadatelům, které městská rada do volebního terna předběžně zvolí a k tomu
zvláště vyzve,
bude třeba, by se v určený jim den před vlastní volbou v Táboře osobně
představili a svou dovednost hudební prakticky tu osvědčili.
Připomíná se, že jest v Táboře hojná příležitost vyučovati zpěvu a hudbě soukromě
obsadí

i

na

se

základě

usnesení

místo ředitele

obecního

kůru

a

kostelní

školách.
Z

rady

obce

král.

města

Tábora,

co

z

úřadu patronátního,

dne 15. října

1883.
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