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10 kr., poštou

nezavírají

„

a

nefrankují.

.
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Předplatné

I.—, půlletně zl. 2.—, celoročně
Jednotlivá

se

v

expedice „Dalibora.

a

Reklamace

se

nevracejí,

poštou:
zl. 2.20, celoročně

zl.

4.40.

12 kr.

Josef Slavík.

(Pokračování.)

Ibecenstvo

O

a

bylo

pochval

Hudební

ústavu, napsal

v

největším nadšení

a

sám Lafont

nemohl

se

potlesků

zdržeti."

kritik

Húttenbreuner,

ředitel

Štýrského

hudebního

posledních dvou koncertech Slavíkových ve Vídeňských Listech
následující:
„Nebyli-li jsme plni očekávání nade vše to, co slyšeli jsme zde
již, nade všecky ty vznešené požitky, jichž jen sídelní město Vídeň může svému
obecenstvu poskytovati, nebyli-li jsme plni očekáváni při zprávě o novém koncertu virtuosa?
Myslíme jméno Slavíkovo. Aj, hle! jak horoucí „Ach!“ snáší
o

Jeho struny nezazněly tu již sice
přese rty všech přátel hudebního umění.
Onen více nežli
celý rok, ale jeho srdce zní nám dosud v nitru všech.
dvacetkráte opětovaný potlesk, kterýž jeho hru ve velikém sále c. k. vys. škol
se

po

Dosud plesáme nad
provázel, zní nám až dosud v uších.
jsme na to, že chováme v středu svém umělce, o němž po
posledních dvou uměleckých produkcích takměř veškeré listy naší residence
jednohlasně nadšeně se vyslovují. Slavík nejenom že ve své umělecké výši velikého italského heroa na houslích
Paganiniho totiž
dostihl, ale on sejmul
i jeho věnec
Toto
vavřínový, on jej v oboru umělecké bravoury i předčil!
faktum přijaly mnohé jiné listy všech ostatních hlavních měst evropských úplně
za své.
Vzdor tomu ale pochybuje ještě mnohý o možnosti takového vítězství.
Avšak mohl-li Slavík dospěti již před 12 měsíci k této báječné umělecké výši,
což jiného mohli
jsme od něho ocekávati při těchto posledních koncertech?
Mohl-li snad takovýto umělec uciniti krok nazpět?
Zajisté že nikoliv. Při
jeho bujarém věku, při jeho snažení, při jeho hlubokém citu pro umění, při
jeho veleznamenitém talentu pro komposici, nebylo-liž toho všeho ocekávati?
Mohl-li kdož pochybovati o jeho úplném vítězství?
Pisatel těchto řádků, jenž
měl častěji příležitost naslouchati jeho komposicím
—a
ony se musí častěji
tvrdí tu směle, že nemůže již býti nic větposlouchati, má-li se vně vžiti
a

v

redoutním sále

večery těmi

a

hrdi
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z nich
také vylouzeno!
To, co kdysi sám
vašich
to ukázalo se
bravur,"
hraji
jen
polovici
Paganini
býti po poslechu těchto posledních komposic, jež Slavík přednesl, nepodvratně
Upozorňujeme zde zvláště na první „Allegro" nového toho
pravdivým.
skladatel a virtuos zároveň připsal na konec ještě Ferku
kterémuž
koncertu,
matu, kterouž též sehrál, jejíž charakterem jsou srdcerozrývající žalozpěvy
zoufalství láskou poloušíleného milence. Fermata tato jest a zůstane v našem
a
I to milé, jemné Adagio i to humoristické Rondo,
umění nedostižitelnou.
z povolání.
Nové bravurní
v němž zpěv s virtuositou zápasí, jsou dary umělce
Yariace musí posléze rovněž vzbuditi podivení všech umělců a hudebních
soudruhů ..
Věru, zaslouží-li si toho který hudební ústav, které sídelní město,
říše, aby ve středu svém chovaly největšího virtuosa na housle,
největšího umělce z Evropy, pak zaslouží si toho zdejší c. k. dvorní
kapella, naše sídelní město Vídeň, středisko to všech evropských hudebních
veličin, vlast Mozartova, Haydnova, Beethovenova, pak zaslouží si toho naše
krásné císařství rakouské, pod jehož žezlem umění a věda tak utěšeně zkvéPodobné spravedlivé pozornosti věnoval Slavíkovi i výše již jmenovaný
tají."
kritik Jan N. Hofzinser am. j.
Jakožto pendent k tomuto nejslavnějšímu aktu v životě Slavíkově, k poslednímu to koncertu jeho ve Vídni vůbec
stůjž zde list, jejž psal bratr jeho Antonín Slavík svým rodičům z Vídně dne
12. května 1833. Píšeť tam:
S radostí chápu se dnes pera,
„Drazí rodiče!
abych povinnosti své dvojnásobně dostál. Předně, abych Vám, drahý otče, opětně
přál k jmeninám Vašim co nejštastnější léta života a za druhé abych Vám
sdělil výsledek koncertu pořádaného nedávno bratrem Josefem.
Především ale

šího

housle

pro

k

aniž

vymydleno,

Slavíkovi řekl: „Já

.

Vám

musím

sdeliti,

že

bratr tentokráte i

v

ohledu finančním

se

svým

koncertem

jest spokojen, ačkoliv mi dosud úhrnný příjem nesdělil a to proto, poněvadž se lístky již 8 dní před koncertem u všech knihkupců a v závodech s hudebninami prodávaly a to o 30 kr. laciněji, nežli u kasy. Lístky tyto byly v předvečer koncertu úplně vyprodány, takže my (já ap. Loffelmann) vybrali jsme
u kasy
jen 220 zl. Pokud se pocty a slávy jeho (bratra Josefa Slavíka) týče,
tu může býti více nežli spokojen, neboť jej už povyšují nad Paganiniho, jak se
také můžete přesvědčit z „Divad. novin" o tomto koncertě, jichžto úsudek Vám
také na druhé straně svého listu
sděluji (úsudek ten b}J od Huttenbreunera
a jest to týž, kterýž jsme uvedli
nahoře) atd,
velmi

Koncert,
to

poslední

němž

o

jsme

tuto

širších podali

koncert Josefa

Slavíka, jest
památným již proto, poněvadž přiznali

pro nás
palmu vítězství

zpráv jen

z

toho

důvodu,

že

byl

nás velice památným.
Jest
pro
tu Němci vídeňští českému umělci

závodišti celé Evropy, jest
a to
v
pro nás již proto památným,
poněvadž postaven byl tu slavný pomník živému ještě, a tak mladému, tak
velmi mladému umělci-našinci, což nestalo se ještě od té doby, což neopakovalo se již od toho dne nikdy více!
Památným ovšem jest koncert ten i tím,
že naposled tu zněla struna
avšak památka ta jest
českého Paganiniho
truchlivou již! Žel bohu, že tak záhy
na samém počátku
dráhy životní vůbec

a

umělecké zvláště

láčkem

Uměny

musíme

se

již rozlouciti

se

synem vlasti

naší,

s

mi-

....

vypíšeme poslední dny života jeho, klademe tu ještě malý
lístek lásky jeho. Láska umělcova a umění jeho
jeho života
slaví triumfy
a bratr: jako umění jeho
obrovské, tak sdílí je

Avšak nežli
lístek

z

tichého

jsou jako
S

ním i

sestra

Sestra

jeho

láska

!

(Pokračování.)
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Hudba

Čechách

v

věku 17

ve

18tém.

a

(Pokračování.)

V

čestné a vynikající místo mezi hudebníky francouzskými v Paříži
zaujímal slavný pianista a výborný theoretik i učitel v první polovici
| věku 19. rodilý Čech Antonín Rejcha , jenž od i\ 1818. až do své smrti

jlelmi

byl profesorem na konservatoři Pařížské. Narodil se 27. února 1770. v Praze,
byl zpěvákem na kůru v klášteře křižovniekém a odešel 1788. do Bonnu ku
svému strýci Josefu Bejchovi, jenž byl koncertním mistrem a kapelníkem tamějšího divadla; u toho učil se hudební theorii a byl co flétista členem divadla,

němž

v

Beethoven violu hrál.

1794.

B.

odešel do

tam

Hamburku,

5

let

en
Egypte"
vyučováním se zabýval a francouzskou operu „Obaldi, ou les
tam
2
a
s
své
1799.
do
r.
se
odebral
Paříže
složil;
synfonie
dobrým úspěchem provedl. V letech 1802.—1808. žil ve Yídni, kde se opět s Beethovenem
sešel; odešel pak opět do Paříže a podařilo se mu uvésti na jeviště komické
opery
„Cagliostro" r. 1810., „Natalie" 1816. a „Sappho" 1822., ač úspěch
nebyl značný. Jako umělec požívající velkého jména jmenován r. 1818. professmrti Boiel1835. stal se
na konservatoři Pařížské
ar.
sorem komposice
po

dieua členem akademie.

Cenou

svou

vynikají jeho skladby instrumentální, větší

Složil 2 synfonie, skladbu pro 5
ještě důležitost mají jeho díla tbeoretická.
5
1
a
dechových nástrojů,
okteto, 6 kvintet, 20 kvartet pro smykací
smykacícli
nástroje a množství jiných skladeb. Již r. 1814. sepsal theoretické dílo „Traité
de melodie®, r. 1818. „Cours de composition musicale", čímž jméno své proslavil.
Nejdůležitější jeho dílo jest: „Traité de haute composition musicale"
1824.—1826. ve 2 svazcích vydané, jež K. Černý co „Lehrbuch dermusikar.
lischen Composition" 1834. jazykem německým vydal; mimo to složil ještě
3 díla tbeoretická, jež vesměs jsou velmi praktická a podnes mají svou cenu.
Zemřel 28. května
1836.
Největších zásluh získal si jakožto výborný učitel
četných žáků.
Z velikého počtu virtuosů a umělců českých, již ve věku 18tém na rozličné nástroje vynikali, uvedeni budtež zejména:
Hermolaus Smejkal, člen řádu milosrdných bratří, byl výborným pozau-

nistou;

žáci

jeho byli Matějka

a

Stolle.

Jan Karel Stamic, slavný virtuos
ckém Brodě, stal se komorním sólistou

Prokop Čermák,
r.

varhaník

Zemřel
na
v

v

Praze.

housle, narodil
Mannheimě, kde

ředitel kůru

a

1758.

u

sv.

1719.

se
r.

1761.

Benedikta

v

v

Něme-

zemřel.

Praze, zemřel

1762.

Zanechal po sobě velikou sbírku skladeb.
Jan Felix Peřina narodil se 1724. v Poděbradech,

stal se členem rytířvynikal jako výborný houslista. Zemřel 1761.
Jan Jiří Neruda, výborný houslista a violoncellista, narodil se 1706. v Bosicích na Moravě, byl asi 30 roků členem kapely kurfirsta saského v Drážďanech,
ského řádu Maltézského

a

zemřel.
Jan Wolf, varhaník

při metropolitním chrámě u sv. Víta v Praze, narodil
Chotusicích, vynikal jako učitel hudby a zemřel 1791. v Praze.
Tadeáš Stamic, slavný violoncellista, narodil se 1721. v Německém Brodě,
Staroboleslavské a zemřel asi r. 1788.
se děkanem kapitoly
Viktorin Brixi narodil se 1717. v Plzni, v hudbě vycvičil se ve Skalsku

1716.,

stal

a

Praze

1780.

kde

se

v

v

v

Kosmonosích,

r.

1737.

školy v Poděbradech, kdež
a
varhaník; zemřel 1803.

až

stal
do

se

své

varhaníkem
smrti

a

po

desíti letech

účinkoval; byl

dovedný
*

rektorem
skladatel
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Jan Antonín Mareš, virtuos na roh, narodil se 1719. v Choteboři, vstou1748. do služby velkokancléře hraběte Beztuševa v Petrohradě, jmenován

pil

r.

na

to komorním hudebníkem, zavedl
Karel

královského divadla
zemřel

Rusi hudbu loveckou; zemřel 1794.
na
roh, narodil se 1721. v Dobříši, stal se členem
Drážďanech a vynikal jako slavnv učitel svého nástroje,

virtuos

Houdek,
v

na

1800.

František Kreibich narodil

Cvikově, kde hudbě se
to povolán do Vídně
1766. jmenován dvorním hudebníkem.
R. 1791. navštívil Prahu a veřejně
ar.
jako koncertista vystoupil. Byl výborným houslistou a ještě ve svém pokročilém
stáří vzbudil všeobecný obdiv mistrovskou svou hrou a vzletným přednesem.
Josef Matějka, jeden z nejslavnějších virtuosů na roh, narodil se 1728.
v Horní Cerekvi, vycvičil se u
Smejkala a zemřel 1804. v Praze.
Josef Štěpán (Stefani), vynikající pianista, narodil se 1726. v Kopidlně
nad Leštinou, hudbě učil se u svého otce, na to u Humla ve Vídni.
Stal se
dvorním pianistou ve Vídni a učitelem princezny Antoinetty, pozdější královny
učil,

stal

se

členem

kurfirstské

se

2.

června

kapely

1728.

ve

Drážďanech,

v

na

francouzské.
řádu

Čeněk Javůrek, výborný houslista, narodil
u
sv. Majdaleny v Praze

Josef Javůrek, varhaník, narodil
Benediktinského v klášteře Lazarském

při

Josef Javůrek, houslista, narodil
chrámě kláštera Karmelitánského

Šimon Josef Truska, virtuos
1734.

Roudnici,

v

službu vrátného

a

v

1749.

Praze,

housle

Ledči, stal

v
v

klášteře

Benešově, stal

zemřel asi

a
se
v

zemřel

a

1741.

se

1730.

se

Dominikánského

v

kde

r.

se

se

u

členem

sv.

Jiljí.

členem řádu

1803.

Ledči,

stal

1805.

se

ředitelem kůru

zemřel.

violu di Gamba, narodil se
Benediktinského, kde zastával
shotovováním dechových nástrojů hudebních se zabýval; mimo
stal

se

na

1758. členem

a

na

řádu

složil více skladeb komorních. Zemřel 1809.

to

Tomáš

Votruba, fagotista, narodil se 1747. v Hostini u Mělníka, přišel
Prahy, vzdělal se v hudbě u Drobného a stal se členem kapely u hraběte Pachty.
R. 1770. koncertoval ve Vídni a složil několik skladeb pro svůj
nástroj.
Sigmund Beneš, varhaník, narodil se 1742. v Kouřimi, stal se členem
R. 1774. podnikl cestu do ciziny
řádu Benediktinského v klášteře Sázavském.
1760.

a

do

zemřel.

tam

Krumbholc, výtečný harfenista, narodil se 1745. v Zlomcích, odešel
Vídně, studoval u Haydna a na to konal cesty umělecké. V Paříži získal
si slavné jměno, opatřil harfu dvěma pedály. Jsa povahy
výstřední, ze zoufalství vrhl se 19. února 1790. do řeky Seiny a tam zahynul.
Jan Stich, nazván Punto, nejslavnější virtuos na roh, narodil se
1748.
v Zehušicích, nadaného mladíka ujal
se majitel
panství hrabě Jan Josef Thun,
dal jej učiti v hudbě u slavného Matějky v Praze, na to cvičil se S. u Šindeláře v Mannheimě, u Hampla a u Houdka v Drážďanech a konal pak cesty
Zemřel 1803. v Praze.
umělecké.
Vynikl jako největší mistr svého nástroje.
Jan

do

(Dokončení.)

Večer

v

Národním divadle.
(Pokračování.)

Tu především zevšad patrno, že Dvořák (opak velikého
zenou

z

toho

rozkoš,

že

je hudebníkem, jenž

hudebním

hudbodramatika) pociťuje
proudem,

z

vlastního

neobme-

nitra jeho
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se dává, jemu se podávaje i žádaje,
aby vše, co do styku s ním přijde,
podalo. Jeť proud ten svátým Nilem Egypťanů, vše zúrodňující záplavou
okamžiku doznává hnutí poněkud
svou, a proto někdy slovo, v něj stržené toliko v prvním
při
násilného, hned zas v druhém nového a půvabného výrazu nabývajíc. Řekl bych,
talentech tak velikých jest naprostá volnosť první podmínkou zdárného uměleckého tvoření,
ač ovšem nelze upříti, že právě u takých nebývá žádný správně odůvodněný pokyn na zmar,
zvláště, je-li pronesen způsobem takým, že nezdá se dotýkati se oné svobody umělcovy.
an pokynem
Však o tom podal důkaz Dvořák sám,
takým k novému zpracování čtvrtého
aktu polmouti se dal.
Do jemnějších podrobností zde tím méně mohu zabíhati, jelikož tenkráte věrně za svým předsevzetím zplna jsem se oddal povšechnému povznášejícímu dojmu,
a nemoha
nechtě rušiti si jej kritickým odvažováním a hloubáním
ani odhodlati se, abych
očima do knihy textu upjatýma spojení jeho s hudbou sledoval.
s
Spokojil jsem se ve prospěch zachování plné illuse s tím, co postihl jsem (seznámiv se už dříve se slovy i dějem,
českém divadle) zrakem i sluchem
ba znaje už dílo celé z loňského provozování v Novém
z
jeviště. Dal-li jsem se nésti zcela Dvořákem, raduje se s ním. že jest tím vyvoleným
hudebníkem, jemuž žádná lidská mysl odolati nedovede, zhřešil jsem ovšem na vyznání
přívrženců hudebního dramata a slohu jeho; než buďsi to sebe větším prohřešením, neomlouvám se z něho: při jediném, osamělém poslechnutí tak obsáhlého díla měl jsem se za oprávněna, abych „s celou duší“ poslouchal, bez reflexe, zcela oddávaje se příjemným dojmům.
Jeden z těchto dojmů byl způsoben pocitem, že v krásném tom divadle není třeba námahy,
aby se zvukový proud hudby a zpěvu v celku i v jednotlivostech pro ně postihl. Onť plyne,
ať
mohutný, ať na největší jemnosť se ztišující prostorami domu jasně, zřetelně, jakoby
ať z hrdla lidského, ať z nástroje vychází, bylo všude místa
pro každý ten jednotlivý hlas,
dosti. Prohloubený a zakrytý orkestr nabývá polohou svou asi takového rázu, jako hudba
vzdálená, jež často zvláštním kouzlem působívá, any vzdáleností všecky možné diťference
síly a souladu se vyrovnávají. Co tamo vzdálenost, to zde poloha orkestru způsobuje, aniž
by mohutnost zvuková tím patrné ujmy trpěla. Dle všeho toho a dle způsobu, jakým hlas
pěvců z jeviště k sluchu se nese, ve všech odstínech síly nad orkestrem dominujíc, dle
všeho soudě, nemohu jinak než přidati se k těm, kteří akustické poměry národního divadla
líčí co
nejpříznivěji. Tento příznivý soud však vychází souhlasně toliko z opery. Že nevzbuzuje jej také činohra, jest mi velmi s podivením. Soudím přece, že hudba a zpěv není
chudší na mnohonásobné odstíny
výšky a hloubky, síly a rytmu, než recitace. Soudím z toho,
že sliledává-li se při dramě jakás vada a prostor porozumění slova méně příznivý, než hudby
že příčina toho ne tak při místní rozloze domu, jako při recitujících umělcích Saa zpěvu,
mých. Řekl bych zkrátka, že tito musejí sobě v řeči osvojiti té rytmické a dynamické přesnosti, jakých hudba na pěvcích žádá, že co ukládá melodie v příčině správné intonace a voVětší rozměry
kalisace na pěvci, osvojiti sí musí i herec pro jasnou, výraznou deklamaci.
prostoru, v němž se mluví, již samy o sobé žádají jiný rozměr řeči. aniž třeba vinu přikládati
nepříznivé akustice: třeba tu zvýšení hlasu, pádnějších akcentů a zřetelnějšího článkování vět;
rychlému proudu konversace, z rafinovaných sfér salonů přinesené nebudou
ovšem velké
prostory, byť sebe akustičtější tak [příznivý, jako divadla menší, v nichž nemůže zvuk slova daleko od přímé a krátké cesty k sluchu odchylovat! se. Způsob řeči sám

vznikajícím,
rovněž jemu

nésti
se

ale rovněž zde

bude rozhodovat!.

Zpěvohra

(Dokončení.)

a

Poslední dny před prvním provedením

síň koncertní.
Bendlova

“

„Karla Skřety,

k

němuž

téměř vý-

hradně po delší dobu nejpilnější přípravy konány byly, opakovaly se většinou ovšem pro
vesměs opery v Národním
divadle již provozované.
hosty venkovské
Výminku jedinou

podřipských okresů, při níž v náhradu za odřeknutou „Prodanou nevěstu“
„Starý ženich v obsazení od dřívějška známém.
Chceme-li býti zcela upřímnými, musíme doznati, že nás změna tato velice překvapila.
Dle dosavadního repertoiru soudili jsme
totiž, že první tento čas Národního divadla, který
věnován má býti naší literatuře domácí, vyplněn bude jen pracemi nej cennějšími a nej výborA to, že „Starý ženich
nějšími.
psaný jako operní žert před 15 lety, v kruh děl takých
by patřil, nebude zajisté tvrditi nikdo. Provozovati od skladatele Lejly. Černohorců a Skřety
období dílo ceny menší, nepovažujeme nijak za správné.
v nynějším prvním slavnostním
Představení
v
samo, ač ne zcela bezvadné
preciznosti, bylo v celku dosti dobré.
Účinkující, přemáhajíce únavu pochopitelnou při spoustě zkoušek a představení, snažili se
dobrou
všemožně, aby na novo potvrdili
pověsť svých výkonů. Pan Heš, který byl toho

způsobila
proveden

návštěva

Bendlův

“

“

v
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dobře
někdy až příliš dobře
při hlase, zpíval a hrál titulní roli s úspěznačným; slečny Laušmannova a Wollnerova jakož i pp. Stropnický a Sonkup
jsou ve svých rolích od dřívějška velmi chvalně známi. Operu řídil p. kap. M. Anger.
V sobotu
opakován při návštěvě bratří moravských Dvořákův geniální „Dimitřij“. Slovutný skladatel byl průběhem večera zase předmětem nej lichotivější pozornosti, po prvém
jednání odevzdán mu pak na jevišti od brněnských hostí skvostný vavřínový věnec.
Předevčírem
slavili
jsme konečně v zlatém jaašem Národním divadle první operní
premiéru a sice Bendlo vy tříaktové zpěvohry „Karel Skřeta, která při prvém provedeni svém
setkala se s úspěchem rozhodným.
Divadlo bylo vyprodáno, po prvním a druhém aktu byl
trojí, po třetím čtverý applaus,
přítomný skladatel po každém jednání vyvolán, nejednou applaudováno také při scéně otevřené, obecenstvo zachovalo patrný interess po celý večer
výsledek byl tedy v každém
ohledu vysoce příznivý.
Libretto k Pendlově opeře je rozhodně dobré, byť i ne ve všem výborné; v naší na
dobrá libretta chudičké literatuře vyrovnají se mu nejvýše tři, čtyři.
Děj je v nejkratších
rysech asi tento.
Slavný malíř český Karel Skřeta (p. Vávra) odvolán je z Ráma, kde
k vůli svému umění dlel, nezuámou kráskou do
Vlaský důstojník Orlando (p. Stropnický), který s českým poselstvím z Prahy do Říma přijel a dopis neznámé Skřetovi odevzdal, zatají mu ze mstivé žárlivosti její jméno. Skřeta odjede do Prahy provázen sluhou
svým Bobešem (p. Krossing) a pronásledován Orlandem i ohnivou Vlaskou Graziellou (slč.
Vrátiv se do Prahy, nenalézá
Reichova), která jej vášnivě miluje.
nešťastný umělec nikde
klidu, posvátné jeho umění ničím ho netěší, nic se mu nedaří,
jen neznámou Madonnu
nemoha ji nalézti a ztráceje
svoji má v mysli i v srdci. V zoufalství svém
naději na
zdar štětce svého
dá se pouličním verbířem (p. Heš) naverbovat na vojnu k pluku
Nedlouho
však
sličné
to
na
s
pomocí
podmaršála z Hyršova (p. Hynek).
Grazielly nalezne
ztracený klenot svůj, spatřiv na stupních Zderazského chrámu anděla první lásky své,, bohadcerku
Veroniku
tou
měšťanskou, krásnou
(sl. Sittova).
Leč z ráje smi lásky strhne ho urážka
Orlandova, kterou Skřeta mečem mstíti chtěje,
Na
rozkaz
soka svého těžce poraní.
podmaršála má za čin svůj býti zatčen a zastřelen,
—v němž
opat Jáchym (p. Cech) jej ukryje
leč asylní právo Zderazského kláštera
zaV klášteře,
chrání ho
před krutým trestem vojenským.
předstírajíc jiřéd svým přísným
otcem, měšťanem Gronbergrem (p. Benoni), musikální studie, navštěvuje Skřetu krásná Veronika, provázena jsouc starou svojí služkou Zuzanou (pí. Fibichová) a sedí mu za model ku
sv. Cecilii, učíc se na oko pod návodem varhaníka pátera Gabriela (sl. Wollnerova) hře na
varhany. Však rozhněvaný podmaršál vymůže si u arcibiskupa zrušení asylního práva
milosrdenství za vydání Skřety.
Zdrcený umělec, vida že ztracena je všecka naa žádá bez
děje, prosí, aby mu, než na smrť půjde, dopřáno bylo ještě jednou pohlédnouti na dokončený
právě obraz, nej dražší svoje dílo, umělecký svůj ideál. Podmaršál svolí, Skřeta odhrne
záslonu
malbu zakrývající a před očima žasnoucího
shromáždění
objeví se obraz čarovné
krásy: Veronika, Madonna Skřetova, v ideálním pojetí velkého umělce stkví se tu co sv. Cecilie, sedící u varhan se zrakem k nebesům zdviženým, obletována hrajícími andělíčky.
Kouzelný půvab obrazu působí tak mocně na drsného podmaršála, že vinu Skřetovi odpustí
Veroniku v náruč
a sám krásnou
jeho vloží. Orlando smířen odchází s Graziellou.
co jsme
Z toho,
tu krátce o
ději nové opery Bendlovy pověděli, poznati lze dosti
jasně, že látka libretta ke „Karlu Škretovi“ má mnoho půvabu poetického a nepopiratelnou
váhu dramatickou. K momentům v tom ohledu nejlepším počítáme
poeticky pěkné a dramaticky účinné shledání Skřety s Veronikou, effektní zachránění Skřety na stupních kostelních
krásná scéna u varhan,
jež by však na jevišti drastičtěji mělo býti aranžováno,
jež má mnoho poetického kouzla, a zvláště konečný effekt s obrazem Skřetovým, který skvěle
založeno
vyniká eminentní a vysoce cennou divadelní silou. Působivě
je také finále prvního
aktu, jež však již v librettu samém a na to ještě více v rouše hudebním na lokty rozvlečeno a patrioticky přesoleno jest, čímž na působivosti i při výtečném přednesu p ; Vávry
tím více tratí, čím jednotvárněji výstup ten u nás byl scénován. Řeč libretta jest převalnou
většinou
zpěvná a většinou poetická, jak ovšem ani jinak býti nemůže u jeho autorky,
slavně proslulé, která nucena jsouc za pseudonym se
v tom ohledu
skrývati, právě slovným půvabem své práce nejzjevněji se prozradila. Za méně šťastný nápad pokládáme na
příklad árii Bobešovu na začátku třetího aktu a za špásek skoro nevhodný jeho anachronistickou talijánskou
písničku, jejíž text je bez vtipu: některé naivnosti, které však toliko
Znamenité přednosti libretta
figur podřízenějších se týkají, nemají rušivé důležitosti.
„Karel Skřeta,“ již jeho cenu vysokou a nepopiratelnou činí, převáží zajisté daleko nepatrné
tyto nedostatky, kterých jsme se jen proto přísněji dotkli, že na práci takové váhy a tak
aristokratického původu jako je libretto „Karel Skřeta,
lze
hleděti zrakem, tím ostřejším,
čím jasněji v případu našem
zjevno jest, že řádky tyto i v nejmenších detajlech psány jsou
večera zvláště

chem velmi

u

v

v

sine

ira

et studio.
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Rozbor Bendlovy vysoce zajímavé hudby k tomuto cennému librettu přineseme pro neročníku ve zvláštním článku váženého našeho kritika hudeba místa
v příštím
ního, p. Y. J. Novotného. Také referát o posledním koncertě „Hlaholu“ odložen z týchž příčin
dostatek času

do

čísla

příštího.

Kritický
Hlasy

o

oznamovatel.

klavírní škole Fibichově-Malátově.
(Pokračování.)

Přistupujeme k části hudební. Ve 14 cvičeních, jež pohybují se v notách čtvrťových,
překonává první obtíže hry na piano a to nejprve pravicí, potom levicí a pak oběma
rukama, střídavě s učitelem počítaje doby taktu, čtveročtvrtního, v němž pohybují se také
v
oboru nanejvýše
všecka cvičení ostatní.
Ve všech 14 cvičeních jsou kroky sekundové
Cvičením 15. počíkvintovém, kterážto věc poslední platí o všech cvičeních tohoto sešitu.
najíc tři věci parallelně spolu kráčejí: a) žák zvyká vyplňovat! čtveročtvrtní takt notami
celými, půlovými, které později spolu navzájem a s notami čtvrťovými rozličným spůsobem
se střídají; b) učí se hráti tercie (cv. 16. —20.), kvarty (21. —24.) a kvinty, při čemž ostatní
intervally opakuje (25. —39.); c) zaučuje se samostatnosti a pevnosti v taktu hraje svůj
part za průvodu učitelova, který metricky a rhytmicky stává se pořád rozmanitějším a složitějším. Od cv. 34. —39 (do konce sešitu) jest žákovi hráti ze dvojí soustavy liniové
až posud hrál ze soustavy jediné.
materiálu dává na rozum, že jej pořídily a sestaJiž sám tento přehled cvičebného
vily ruce velice obratné vážíce z bohatého zřídla vzácné didaktické zkušenosti. Cena jeho
pak ještě stoupne, dá-li se pravdě svědectví, že jest u vysoké míře spůsobilý buditi a utvrzovati rhytmický cit
žákův, a že opatřen jsa průvodem v pravdě uměleckým záhy budí
zájem pro půvaby ušlechtilých harmonií. Cvičení s průvodem
počtem 22 (19 z péra Fibichova, 3 z Malátova) mají vedle didakticko-technické také cenu paedagogickou. Můžeť
jich učitel užiti za odměnu, že žák dané úloze dobře se naučil, a slibem, že jej zase bude
provázeti, může žáka povzbuzovati, by cvičením následujícím rovněž neúnavnou píli věnoval.
Hodnota jejich také v tom se vidí, že se žák přesvědčuje, kterak zpěv na pohled velmi
nepatrný krásnou harmonií jsa provázen může tvořiti sklacíbičku opravdu rozkošnou. Vůbec
žák

vyznati sluší o těchto 22 cvičeních, že jsou pravými perličkami, a jest se podivovati, s jakou
geniální pietou. Škola chová se k těmto pastorečkům v četné rodině hudebních forem, i není
lze domnívati se, že by cvičení ta, dobře-li učitel s nimi bude nakládati, zůstala bez blahodárného
vlivu na vývoj
aesthetického citu žákova.
V čísle
22. a 31. je dvojí průvod,
číslo 27. a 28.
dopínají se umělecké formy canonu.
Zevnější úprava sešitu je velmi pěkná,
Na konci řádek těchto nelze
nevyslovit' vřelé přání, by dílo tak zdárně počaté (a našim
geniům Smetanovi a Dvořákovi věnované) vbrzku na prospěch českého umění šťastného
došlo konce, jakož aby hudební ústavy, jimžto jest účelem pěstovati hru na piano,
i
jednotlivci, kteří tímto vyučováním se zabývají, jakož i všichni, kteří přispívati ku vzdělání našeho národa pokládají za svou povinnosť, s takou přízní je přijali a o jeho rozšíření
pečovali, s jakou ono jsouc pracováno pílí a obratností žádoucí prospěch v pravdě umělecké
hry na piano zaručiti slibuje.
Jan
učitel hudby při

Drobné

c.

k.

Paťha,
ústavě

učitelském

v

Jičíně.

zprávy.

Dovídáme se z
naše ohavy v příčině
Z Národního divadla.
pramene spolehlivého, že
Fibichovy Nevěsty Messinské, již předchází výtečná pověst a která zajišťuje mimo
význam umělecký i skvěly finanční výtěžek, nebyly odůvodněny a jest prý rozhodnuto, že
Pro dnešek jest nám správu, dokud čas,
po „Carmen“ bude „Nevěsta“ první novinkou.
Jsou to pohostinské hry sry. Turolly, které
na
velmi důležitou věc upozorniti.
prý připadnou na únor neb na březen, které druhé alternativy by si správa raději přála. Jest
dosud čas připravíti
úkolem
se
s
a
českého
povinností
N ápro hry ty repertoir, jenž by
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Byli jsme však sklamáni uslyševše, že všechny otřepané
nejhrubšíko zrna se projektují k pohostinským hrám slavné pěvkyně, zejména
uvádíme ze sbírky té opery „Troubadour ,
„Ernani , „Maškarní ples , „Lukrecia Borgia
Proti tomu nelze nám než slavně protestovati; literatura hudební chová tolik skvostů,
slaviti
v nichž
triumfy, jako je slaví v nich jinde.
Nebudiž
by mohla sra. Turolla u nás
hlas ten pokládán za votum proti sře. Turolle; tomu by odporovaly naše kritiky,
přejeme
si, by celebrity světové vystupovaly na divadle našem, ale přejeme si ve prospěch dobrého
jména ústavu našeho, oby šetřeno bylo ve všem uměleckého úkolu „Národního divadla *.
Pouhé pročtení
journalů pešťských ukáže správě cestu, po které jiti má. Kéž jest úmysl náš
pochopen. Myslíme, že páni kapelníci, již mají za nynější správy rozhodující téměř slovo,
použijí ho ve prospěch umění pravého, jinak by se nadšená slova pro „Národní divadlo nedala srovnati s jich činy.
Zprávy naše o pohostinských hrách se potvrzují, zejména Mierzwiňski, Bulss, Broulík (tento nejdříve), Wiltová a Procházková zavítají první rok k nám.
Eeklama divadelní kanceláře jest nyní velmi nešikovná. Zdá
že od dob Prévostovýcli
se,
nemůže najití dobré péro. Důležitost dobré reklamní kanceláře ani za nynějšího inteligentního ředitele nepochopena, bohužel, náležitě.
rodního
vlaské

divadla srovnával.

opery
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u
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Saint-Saěnsův „Danse macabre44 proveden byl mimochodem řečeno velmi pěkně před
nedávném vojenskou kapelou za řízení kapel. p. Pičmanna v zdejší „Měšťanské Besedě 44
Při té příležitosti dostala se nám do rukou partitura, v které vedle Cazalisovy básně jest
báseň německá a
bídný český překlad prosou. Požádali jsme slavného našeho Vrchlického
za přebásnění veršů Cazalisových, a on nám vyhověl
s velmi milou ochotou, i podáváme zde
.

verše tyto,
na

aby je

čeští

orkestrů mohli uváděti při provedení Saint-Saěnsovy skladby
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nenalézá se tento „Danse macabre
intence Cazalis báseň
tuto napsal pro Saint-

pražské konservatoře, dříve kapelník v Nymburce,
Bělohradě, stal se tyto dny učitelem hudby a zpěvu na
Poněvadž tyto dva ústavy jsou jedinými, v nichž se hudbě veřejně vyrealce v Bělehradě.
učuje, lze z toho seznati, jak áe v srbském hlavním městě v p. Svobodovi české umění ocei
Pan Svoboda
vyučuje mimo to v nejlepších domech
patří k těm
Čechům v cizině, kteří za hranicemi utvrzují dobrou pověsť Čechů-hudebníků.
Svoboda,

nyní professor hudby

absolvovaný
gymnasii

na

žák

v

v
Jaroměři uspořádal v sobotu dne 1. prosince první zimní dychánek,
přednášek provedeno 5 hudebních čísel. A z těch nebylo ni jedno z literatury české neb slovanské; vedle Mendelssohna skvěla se na programu jen jména: Alberti,
Eulenberg a Strauss. Druhý smutný moment je ten, že hudební tuto čásť přednesl orkestrální
odbor pěv.
jednoty „Jaromíra . Upozorňujeme sl. spolek, aby na dále toho netrpěl, by několik členů
podobným způsobem jméno jeho zostouzelo.

Literární spolek

při

němž vedle

2

44

Spolek
dne

16. t.

m.

ku
v

podporování chudých studujících v Kutné Hoře provede řízením AI. Strébla
dámského pěveckého spolku a velikého
za spoluúčinkování

sále Loreckém
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Sólové
části převzali:
slč.
Gab.
Glúckpočtu ochotníků Haydnovo „Stvoření světa".
seligova a pp. Ant. Kruliš a Fr. Hodys.
Měšťanská Beseda a zpěv. spolek „Petr Vok" v Soběslavi pořádali v sobotu dne 8.
Program její zúplna nás neuspoprosince ve prospěch chudé mládeže veřejnon akademik
kojil, měliť při produkcí po jednom čísle skladatelé: Černý, Dvořák, Křížkovský, Mozart,
Schubert, Vacek a Verdi.
Ženský pěv. spolek „Libuše" v Pardubicích pořádala k dobročinnému účelu první svoji
letošní zábavu
neděli dne
9. prosince 1888.
Vzorný její program obsahoval následující
v
čísla: 1. Smetana B.: Ouvertura ze zpěvohry „Prodaná nevěsta" pro piano. 2. Zelenka J.:
„Okamžení", mužský sbor. 3. Freiligrath-Vrchlický: „Pomsta květin", melodramaticky vzděsbor pro ženské hlasy. 5. Bendi K.: Dvojláno od Z. Fibicha. 4. Paukner J.:
zpěv ze zpěvohry „Leila". 6. Bendi K.: „Žitné pole", sbor pro ženské hlasy. 7. Nešvera J.:
9. Krásnohorská El.:
8. Smetana B.: „Rozmysli se" z „Prodané nevěsty".
Ukolébavka L
Z básní „Ze Šumavy" (Jsme na prahu
lesa
. .). 10. Bažin F. R.: „Návrat plavců" pro
smíšený sbor upravil K. Bendi.
Pěvecký spolek „Přerub" v Přerově pořádal v sobotu dne 8. t. m. první povinný
koncert za laskavého spoluúčinkování sesterského spolku „Vlasta". Program obsahoval nejpřednější práce od Smetany, Dvořáka, Blodka, Javůrka, Lva a Dráhlovského.
Zpěvácký spolek „Moravan" v Kroměříži na Moravě uspořádá dne 16. t. m. koncert za
spoluúčinkování pp. prof. Kadebužky, V. Hartmana a učitelů hudební školy s programem
následujícím: „Dárek z pouti", mužský sbor od Bendla; 2. „Napadly písně v duši mou",
ženský sbor od K. Weisse (novinka) • 3. „Smyčcové kvartetto č. 1." z D-dur od W. A. Mozarta; 4. „Ty hvězdičky tak drobounké" muž. sbor od Nešvery; 5. „Cikánské melodie" od
Bendla; 6. a) „Valčík" č. 6. od A. Dvořáka, b) „Polka" č. 2. od B. Smetany; 7. a) „Má
hvězda", b) „Přiletěly vlašťovičky", ženské sbory od Smetany; 8. „Zvuky slovanské", mužský
„

.

sbor

od A. B.

Tovačovského.

Ostravy. Koncert „Lumíra", projektovaný na 8. prosince, vykazuje následující program: 1. „Rolnická", mužský sbor od B. Smetany, 2. „Fantasie na české národní
písně" od J. Schulhoffa, 3. a) „Ptáče", b) „Obrázek", písně od K. Kovařovice (na programu
stojí mylně Kovařoviče), 4. „Stařeček", dvojzpěv od E. Rutteho, 5. „Poslové," dvojzpěv od
J.
Pecha, 6. „Zlatá hodinka", sbor K. Bendla, 7. „Cikánská polka" od F. Liszta, 8. „Má dívenka", píseň od E. Rutteho, 9. „Druhá kytice ze slovanských písní" od F. Tovačovského,
10. „Ukolébavka", sbor od A. Dvořáka,
Sbory přednese zpěv. spolek „Lumír", skladby pro
K Sylpiano pí. M. Ulmannová z Olomouce, a solové písně pp. O. Veleba a J. Bouchal.
vestru připravuje „Lumír" Ulnerovu komickou operu „Král Vondra".
Čeští spolkové ve Vídni. Vzdělavácí spolek „Kollár" pořádal v neděli dne 2. t. m.
přátelský večer, v němž p. LibíčeK přednášel o životě a působení Jana Amosa Komenského.
několik písní od Bendla a NoPo přednášce proveden Fibichův „Štědrý večer" a zpíváno
votného.
Zábavní spolek „Lumír" odbýval o dva dny dříve svoji výroční kateřinskou zábavu, při níž zpívány sbory „Vlasti" a „Lovecká" od V. Mazánka, Tovačovského „Svorný
duch" a Lvovy „O bory".
V české Občanské besedě
(IV. Favoritenstrasse 46) započalo
nové vyučování zpěvu v úterý dne 4. prosince.
Z

Moravské

Dopisy.
Z Brandýsa nad Labem. Na oslavu otevření velkého Národního divadla pořádal v neděli, 25. list., zdejší pěvecký spolek „Bojan", v poslední době utěšeně zkvétající přese
všechny neblahé poměry, jaké v městě našem panují, pod moudrým řízením předsedy pana
P. Horáka a sbormistra p. J. C.
Sychry velkou akademii. Program vykazoval sedm čísel
českých, pět čísel původu cizího.
Jindy v tomto poměru snad nic nápadného bychom nepozorovali, ato tím spíše, čím vzácnější byla ona čísla cizí
tentokráte však nelze nám
že akademie na oslavu otevření
našeho divadla národního měla míti ráz
eminentně český, což nyní, kdy na nedostatek původních a
převzácných skladeb nikdo nemůže naříkati, zajisté s pražádnými obtížemi spojeno by nebylo
Program šťastně zahá-

nepřipomenouti,

jen byl slavnostní předehrou K. Bendla, k slavnosti Jungmannově komponovanou, kterouž
na pianě přednesli
pp. Kmoch a Sychra, načež následoval proslov „Národ sobě!"
zvláště sepsaný a sl. Zdenkou Křížkovou sympaticky přednesený
Velký
p. P. Horákem
Již po áriích Markétky a Agaty strhl se popožitek připravila nám pí. Huttary-Poláková.
tlesk
hromový; po přednesení Subertova „Krále duchů" strhla se však nekonečná bouře pochvaly, která změnila se v jásot a nadšení, když umělkyně naši velebnou národní hymnu
bezvadně
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Pan Baudys přednesl „Z domoviny", koncert pro housle od Vieuxtempsa a nejTaké několik novinek nám přinesla tato akademie.
šťastněji „Ukolébavku" Nešverovu.
Byly tu ctyry smíšené shory, na slova Hálkova jakýmsi J. Orlickým složené. Upíná neznámost jména nás naplnila velkou zvědavostí. Sbory osvědčily se býti cennými a působivými
obecenstvo hlučně volalo neznámého komponistu, kterýž konečně se objevil v podobě
Máme něco na srdci: velmi nadějný skladatel Sychra nemá příčiny zakrýp. J. C. Sychry.
vati své pravé jméno, i radíme mu co nejupřimněji, aby pokračoval v pěstování hudby světské, ku kteréž, podle sborů přednesených, má talent rozhodný. Radíme mu to, poněvadž
známe všecky jeho skladby církevní, které mají skutečnou cenu. Program vyčerpán dokonalým
přednesením žertovného Angrova „Divadelního lístku.“
zanotovala.

Z Nymburka. Akademie, pořád an á„B
letého

es

edo uNy mbur sk ou“

na

upomínku desíti-

spolku, korunována byla zdarem úplným. Akademie zahájena úvodem k op.
Smetany, provedeným městskou kapelou řízením kapelníka p. Bobka přesně ase

trvání

„Libuši"

od

zápalem; velký pokrok, jaký hudba za vedení páně Bobková vzdor mnohým překážkám
učinila, jest patrný. Mužský sbor „Dárek z pouti", od Bendla a „Šťastné manželství", zapěli
členové
„Besedy" velmi pěkně. „Yodníka", melodram od Zd. Fibicha, dílo to znamenité,
přednesla pí. Šafránková, která zasluhuje všeobecného uznání za krásný přednes tohoto ;
nemenší chvála náleží sl. Vrané, která s tou největší
precisností a s pěkným odstiňováním
Sl. Dlabačova zapěla píseň „Zdrávas Maria" od Hřímalého, „Tiše,
part klavírní obstarala.
tiše sláva kráčí" od Pivody, začež se jí dostalo hlučné pochvaly. Dvojzpěv Mařenky (nikoliv
Andulky, jak na programu udáno bylo) a Jeníka z „Prodané Nevěsty" přednesli sl. Fialova
ap. Feit s velikým zdarem, takže bouře potlesku dlouho nechtěla utichnouti; sl. Dlabačova
sL Mikuláškova zahrály Dvořákovu ouverturu k
a
„Tylu" velmi pěkně. „Jeník a Andulka",
smíšený sbor od Pivody, byl zapěn s velkým zápalem a neminul se s účinkem. Dvojzpěv
Lukáše a Tomše ze Smetanovy „Hubičky" zapěli pp. Strmadl a Tolman s takou vroucností
a
Směs
Orkestr přednesl ještě
takým nadšením, že vše uchvátili k bouřlivé pochvale.
nevěsty", „Maličkosti" od Maláta a Fantasii na „Valašské nápěvy" od Hausz „Prodané
dlouho do noci v nejlepší náladě.
Besedě přejeme,
manna. Obecenstvo setrvalo pohromadě
činnosť
vždy větší a zdárnější ve prospěch českého umění
aby na další své pouti vyvinovala
a

zdárného

společenského

Z

S radostí

ruchu

u

nás.

—

řekněme

H.—

chloubou

jest mi referovati o akademii, již
Opočna.
přímo
dne 18. listop. zdejší dívčí pěvecká jednota „Mlada" za příčinou oslavy otevření „Národního
divadla" uspořádala za spoluúčinkování sboru učitelského a kterou dosáhla úspěchu netušeného. Co nejpečlivěji sestavený program, jak také ani
jinak nelze mysliti, povíme-li, že
byl sestaven sbormistrem spolku řeď. J. V. Dlouhým, hudebníkem to na slovo vzatým, obsahoval Čísla velmi zajímavá, vesměs díla to českých mistrů, jejichžto skladby kouzlem
sladkých melodií vnikají do srdce každého. Již ouverturou „z Prodané nevěsty" zdařile přehranou kapelou „valskou," bylo obecenstvo výtečně naladěno, a nálada tato stupňovala se
od čísla k číslu, provázena častým potleskem.
Druhým číslem programním byl „Proslov",
v němž vhodnými
slovy poukázáno na společenský význam mladé jednoty. Po té zapěla
lesů letí" a potlesk na to
z
„Mlada" Bendlův dvojzpěv na slova Hálkova „Hle na
následující byl odměnou i povzbuzením. Páni učitelové J. Š. a Y. S. zavděčili se přednesem
melodramata „Yěčnosť," kterým učinili na posluchačstvo hluboký dojem. Následující čtveročím jsi
zpěv Nešverův „Cím
zhřešilo", zapěn dojemně sborem učitelským, byl od
obecenstva mile
potleskem odměněn, Píseň „Ylasť", přednesena zvučným
přijat a
hlasem c. kr. berního p. Boučka, přispěla nemálo k dobré náladě obecenstva. P. Bouček zasluhuje za ochotu, jakou program o jedno skvělé číslo obohatil, vřelé uznání. „Umlklo stromů
šumění" od Pivody, mělo býti za bouřlivého, nepřestávajícího potlesku opakováno, zavděčila
se však „Mlada" přednešením písně jiné, národní „Jenom ty mně můj synečku pověz", která
byla též s pochvalou přijata. A což mám konečně říci o skladbě našeho slovutného mistra
Smetany a jeho dvojzpěvu Jeník a Kecal z věčně krásné „Prodané nevěsty" ? Nezbývá mi
jiného než na důkaz pravdy říci, že rozjařenosť posluchačů při tomto a příštím čísle
sboru

venkovanů

z

a

téže opery,

s

dosáhla míry

býti opakována. A jak důstojně započato,
od našeho geniálního Dvořáka vyčerpán
pozdní hodiny ranní tanci.

nejvyšší,

tak že

tak také skončeno.
program,

načež

obě tato krásná

„Slovanským

holdováno

u

čísla musela

tancem"

(Čís. 8.)

veselém rozmaru

do

Nepochybujeme, že onen večer nevymizí tak hned z paměti účastníků, a vyslovujeme
přání, aby se podobné zábavy zušlechťující mysl i ducha častěji opakovaly. Spolek našich
dívek
dokázal, co zmůže dobrá vůle, pilnosť a svornosť; nechť i nadále pěstuje český zpěv,
který, zvláště plyne-li ze srdcí dívek, nejsnáze cestu k srdcím jiným nalézá.
A že bude
„Mlada" i nadále za vytknutým cílem pokračovati, toho jsou nám zárukou dříve vytknuté
dobré
vlastnosti, jimiž již z počátku mnohým nástrahám vzdorovala, jakož i ta okolnosť, že
je vedena hudebníkem vzdělaným a mužem všeobecné vážnosti požívajícím.
Ještě jednou:
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cvičiteli

a

členům vřelé

přání, aby

skvělým korunovány

společné jejich snahy výsledkem

byly.

—

yz.

—

právě v plném proudu. Po velkém koncertu
íilliarmonickélio spolku, o němž jsme posledně podali zprávu, následovalo opakování Haydoratoria
nova
„Stvoření světa". Od 17. dubna, kdy Hlahol postaral se o prvé provedení
oratoria, proslýchalo se, že
opakování jeho dojde; nemohlo-li se ale přikročiti k tomu ještě
na jaře, pak bylo
ovšem dobře, že se druhé provedení odložilo až na podzim. Mámeť všichni
nemilou zkušenost, že letní doba u nás k hudebním produkcím se nehodí.
Odročením získáno také času k opětnému důkladnému cvičení, a
tak jsme slyšeli dne
7. listopadu oraŽe času svědomitě potorium to po druhé, a můžeme říci, že výsledek celkový byl skvělý.
užilo se ku cvičení, bylo zvláště znáti 11a sborech, které tentokráte mnohem jistějším vstupováním a náležitým odstiňováním se vyznamenaly a mohutností přímo uchvacovaly, což platí
hlavně o sborech závěrečných.
Solovó partie byly částečně v rukou nových, a sice převzala
Karlík z
Rokycan. Gapart Gabrielův paní Schmiedová-Smetanová a part Rafaelův pan Dr.
briela zpívala předešle slečna Volnerova, Člen české opery, tentokráte paní SchmiedováSmetanová, která k opeře české, když poprvé naše Národní se otevřelo, byla engažována.
Byl tedy po oboukráte part ten v rukou umělkyň dokonalých, jen že posledně v rukou umělkyně domácí, Plzeňské, což provozování tomuto právě dodalo zvláštního půvabu. Skvělým
svým výkonem paní Schmiedová-Smetanová posluchače okouzlila a potlesk po každé arii se
opakující byl toho výmluvným důkazem. Tím, že pan Dr. Karlík převzal part Rafaelův,
tentokráte celek u porovnání s předešlým provozováním nad míru získal.
Pan Karlík byl
zde vždy, kdykoli zpíval, pro
svůj sympatický orgán rád poslouchán; vždy chválen byl pro
promyšlený přednes a čisté intonování, tentokráte osvědčil mimo to také náležité porozumění
Ostatní obsazení
pro přednes recitativu, což při podobné úloze jest hlavním požadavkem.
i provedení sólových partií bylo jako předešlé. Part Evin zpívala paní Houdková-Wiesnerová,
Baum.
Orkestr kapely zdejšího pluku tvořil
part Urielův pan Schmied, part Adamův pan
velmi solidní podklad celku. Mohutný ensemble řídil c. k. kapelník pan Schmied, jemuž ze
zásluhy o provedení oratoria připadá lví podíl. Obecenstvo věru neskrblilo potleskem a mělo
zajisté příčinu, býti povděčným Hlaholu, který tak velké dílo podnikl a čestně provedl. Proslýchá se, že Hlahol budoucně provede Dvořákovo „Stabat mater", k němuž jsme na konci
své zprávy o prvém provozování Haydnova oratoria poukázali.
Dne 11. listopadu pořádal filharmonický spolek hudební zábavu, v níž provedeno orkestrem: Slovanských tanců čís. 4. od Dvořáka, baletní
hudba z „Dvou vdov" od Smetany, dvě
švédské národní písně od Svendsena a skladba v národním tonu od Schumana, které vesměs
obecenstvem vděčně přijaty
byly; baletní hudba musila se opakovat. Zvláštní pozornost naši
poutalo čís. 5. programu, dvě nejnovější písně od Hynka Pally a sice „Hvězda a naděj"
El. Krásnohorské.
Jsou to dvě perly v naší literatuře písní,
a „Zpomínání" na slova
jedna
krásnější než druhá, a jsme přesvědčeni, že s námi bude souhlasiti každý, až je tištěné dostane do rukou (dosud jsou v
rukopise). Písně tyto, jakož i effektní serenádu od Gounoda
zapěla paní Schmiedová-Smetanová a připravila nám požitek věru vzácný.
Můžeme sobě
gratulovati, že dáma ta, opustivši dráhu divadelní, stala se Plzeňačkou a rozmnožila kruh
K osvěžení
našich pěvkyň a umělkyň, jakých se v málo kterém městě na venkově najde.
programu nemálo přispěl pan dr. Šikl, jenž s obvyklou zručností a přesností na pianě zahrál
Z

Plzně.

Hudební produkce jest

u

nás

v

o

Scherzo

z

F-dur

od

Čajkovského

a

Světélka,

z

cestovních

obrázků čís. 11. od

Jensena.

Ko-

morní hudba zastoupena

kvintetta
byla klavírním kvartettem, Andante cantabile
op. 16.) od Beethovena, které sehráli pp. Bečvář, Basler, Ryba a Holý s precisností a klidem,
jichž se na dobrém kvartettu požaduje, dále Dvořákovými Maličkostmi čís. 2. a 5. v původní úpravě, které rovněž správně i eífektně zahráli pp. Bečvář,
Basler, Holý a Benýšek.
S potěšením
pozorujeme, že naše obecenstvo v krátké asi dvouletní době, co uvádějí se také
skladby komorní na program, s rostoucí pozorností a zálibou je poslouchá. Že se přece sem
tam najde nějaký také hudebník, který pro takovýto
druh hudby jemnější nemá
smyslu
a také
svůj neomalený úsudek pronese, ač by lépe učinil, kdyby mlčel, to nevadí. Vždyť
podobný jeden znalec pro dvě Dvořákovy, Maličkosti, které před nějakou dobou v dychánku
besedním se
hrály, měl jen úšklebek. Úsudek takového znalce, který skladeb komorních
vůbec ani poslouchat! neumí, jenž nezná jiné hudby orkestralní leč hlučné trrr bumbum, při
Že shora uvedené orkestralní
čemž s doutníkem v ústech statně může popíjet, není ničím.
skladby české a sice slovanský tanec a baletní hudba mohly se v této zábavě provozovati,
jest zásluhou pana Pally, který je v duchu skladatelově pro menší orkestr upravil. Naše
v

hudební literatura obohatila se v krátké době několika roků
plody veliké ceny ve všech oborech, pouze odbor menších skladeb orkestralních zůstal poněkud pozadu. A právě tyto skladby
jsou hudebníkům nejvíce vhod, těch právě se často může použiti při podobných produkcích;
na
zbyt. Zde nebo tam, kde jest dirigent hudebníkem dokonalým, domy jich však nemáme
vede tento skladby pro veliký orkestr upraviti
pro sbor menší ve smyslu autora, ale všude
není podobných skladatelů jako náš Palla,
nelze-li upravení vybrané skladby vykonati
a
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jest lépe nechati v?eho upravování. A co stává se
Pak sáhne se ku skladbám cizím.
Aby kruhy hudební a pořadatelé zábav nebyli
k tomu nuceni, by pak se jim nevytýkalo, že mají na
programech málo skladeb domácích,
bylo by žádoucno, by naši skladatelé také tomuto odboru časem své síly věnovali. Vždyť
skladeb takových, řekli bychom, takových orkestralních drobností by každý nakladatel odbyl
více
než
skladeb velkých aneb
pouze pro velké sbory, které menším hudebním kruhům
nejsou přístupny aneb které jen pro velké hudební produkce jsou určeny. Velkých symfonických skladeb nelze v takovýchto menších hudebních zábavách provozováti ani tam, kde
jest kompletní mohutný orkestr. U nás dosud vyšlo velmi málo skladeb pro malé orkestry,
a přece,
jak víme, chovají naši skladatelé mnohou pěknou skladbu v rukopisech. Protož
světlo
s
na
nimi, češti hudebníci jich potřebují. Nejvíce nedostává se skladeb takových
O dalších zdejších hudebních produkcích
pro smyčcový orkestr samotný neb s harmoniem.
přesně
potom?

smyslu skladatelově, pak

ve

budoucně.

_

Česká

v

ouvertury

počátku předešlého

měsíce

velikým úspěchem

s

v

podtitulem

Štutgartě.

Od

mistra Dvořáka provozovány byly v cizině v nejnovějším čase: Symfonie
Bostonu, Druhá slovanská rhapsodie (dvakráte za sebou) v Luzáně, Legendy ve

c-

D-dur

na

_

cizině.

v

Ouvertura k Smetanově opeře „Prodaná nevěsta", provozována byla

c-

činoherní

z

hudba

af

v

a úryvek ze
„Šelmy sedláka" v Brémách.
Sittův effektní houslový koncert provozován byl nejnověji v Erfurtě.
Několik slovanských písní harmonisovaných od Dr. L. Procházky zpíváno bylo

Frankobrodě
c-

c-

31.

října

v

Magdeburce.

Nové hudebniny
Antonín
Praze.

O ena

vyšší baryton-

T?:”'

Urbánek
pro

Dvořák , Sirotek.

v

Baláda

a

knihy.

slova od K.

na

J. Erbena.

Nakladatel Fr.

A.

50 kr. (s textem českým a něm.)
Seriesní číslo toto psáno
najde-] i dobrého interpreta, musí míti úspěch znamenitý.

1 zl.

piano na 4 ruce, upravil skladatel sám. V Praze,
se považuje tato skladba za Fibichovu nejzdařilejší. Klavírní arrangement jest dosti průhledný a nepůsobí tedy tolik obtíží jako jiné podobné skladby ku př. „Smetanova „Vlasť". Vydání „Symfonie" jest velmi elegantní.
Báseň od Jar. Vrchlického. Pro smíK. Bendi, Švanda dudák. Národní pohádka.
šený sbor a sóla s prův. orkestru. V Praze, Fr. A Urbánek. Klavírní výtah zl. 3.50. SboJednotlivcům se hodí ze „Švandy" tenorové sólo „Jak Často touto
rové hlasy zl. 3.60.
cestou" a sopránové sólo „Čekala jsem do svítání".
Zd. Fibich ,

Fr. A.

Urbánek.

Symfonie

F-dur. Pro

z

Všeobecně

Cena 6 zl.

v

KONKURS
srbské řecko-orientálské

Při

mistra, spojené

ročním

s

Povinností
a

každého

Žádosti

s

říditi

provisorně

musí
na

v

býti

zu

Staré

buďtež řízeny

křestním listem

a

neb

(Bacska)

některé

jiné

v

Uhrách a

řečí

z

Český Paganini
Národním

Dopisy.
a

ve

zpěvu

každé

a

neděle

na

adresu:

podány

do

schopni.

„Serb.
12.

gr.-or.

prosince

Volba

t.

vykoná

r.

se

10. září 1883.

dne

Isidor Debelyatsky,
předseda.

sekretář.

Vydavatel

a

slovanských

Stefan Zsekits,

v

sbor-

místo

rok.

V STARÉ BECSE,

OBSAH:

uprázdněno jest

Béče

svobodným bytem.

sbor.

o’Becse

české

zl. a

jest vyučovati zpěváčky spolek

chrámě

vysvědčeními

Kirchengemeinde
Kompetenti

platem

sbormistrovou

svátku

náboženské obci

400

Josef Slavík.

divadle.

Hudba v Čeckácli ve věku
(Pokrač.)
17 a lStém. (Pokrač.)
Drobné
Zpěvohra a síň koncertní, f- Kritický oznamovatel.

(Pokrač.)

Čéská hudba

v

cizině.

majitel: Aug. Velebín

Nové

hudebniny

Urbánek.

KNIHTISKÁRNA

ALOIS R.

a

knihy.

—Za redakci

LAUERMANN,

PRAHA.

Večer

zprávy.

Inseráty.

odpovídá: Fr.

A.

Urbánek.

