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V PKAZE,

DALIBOR.
ČASOPIS PRO VŠECHNY OBORY UMĚNÍ HUDEBNÍHO
S přílohami hudebními.
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Nakladatel:
v

celoročně zl. 6.

—.

1 zl. 20 kr.

přílohy jednotlivé (za jednu 35 kr.)

Jednotlivé

hudební přílohy 35 kr.

Křížkovský.
(Pokračování,)

I

solovou
pro

píseň Křížkovský nezanedbal; zharmonisoval a moderně upravil
jeden hlas s průvodem piana mnoho písní ze sbírky Sušilovy a též
v

texty složil. Škoda, že výtečné skladby ty roztroušeny jsou
Bůh ví kde, a že ani skladatel sám rukopisů neb
Pisateli
opisů žádných nemá.
povědomý jsou: „Zahučaly hory", „Zábrana", a vážná, obsahem hudebním
přehluboká píseň „Jeseň a máj" na slova Soukopova.
Skladby své Křížkovský věnoval ponejvíce spolkům pěveckým; částečně tiskem
ovšem o honoráři
vydány byly a to v tehdejší době u německých nakladatelů
nejvíce však z rukopisů se opisovaly, čímž do pozůstalých začasto
nebylo řeči
chyby se vloudily; jiné u soukromých osob dosud odpočívají a na mnoze jich ani
nalézti nelze.
Kř. skladby své nikdy nečísloval a proto ani sám není s to udati
jich počet. Bylo by vskutku žádoucno ba nutno, aby veškery tyto perly národního
umění hudebního se sebraly a jakožto skladby Křížkovského
zvlášť se otiskly.
Y novější době
vydal činný český závod hudební Fr. A. Urbánka v Praze čtyři
jeho sbory.
R. 1863., když tisíciletá památka příchodu věrověstů slovanských sv. Cyrilla
a Metoděje
složil nápěv na píseň duchovní Soukopem psanou:
na Moravu se slavila,
„Ejhle, svátý Velehrad už září". Nápěv první, kterému Sušil své úplné
uznání vyslovil a toliko při jednom místě
po vysvětlení toužil, skladatel ve skromnosti
své, jako mistr vůbec skromným jest, zničil, nedůvěřuje již v celou píseň,
nechtěje s ní na veřejnost, až na domluvu In. Wurma komponoval druhý nápěv,
který po všech vlastech našich s velikým zápalem se zpívá, jejž ale skladatel
daleko klade za první, nechtěje se k němu znáti. Roku 1869. k oslavě sv.
Cyrilla
složil nápěv na druhou Soukopovu báseň:
„Přistup, Moravěnko, přistup
Činnost skladatelská z doby předcházející vyčerpána ovšem není;
blíže".
Křížkovský ve skromnosti své nepřipouští, že by skladby jeho tak velikého významu a dosahu měly; nazývá se „písničkářem". Kéž by takových
„písničkářů"
písně

na

nové
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národ náš

měl

všestranně

uznány jsou

hudbu národní
leskem
citu

umění

národa

mnoho!

V
a

I

B

O

E.

povolaných kruzích
doklad stůjž zde,

na

Brandl:

napsal

A L

„Třeba

1884.

dávno

neocenitelné

zásluhy jeho

význame Křížkovského
Křížkovský přirozeně naivní zpěvy
co

o

pro
nám

přece z jeho skladeb žádného tajný nezůstanou hlubiny
naopak, on pochopiv ducha, který tyto zpěvy utvořii,
pravidel umu, čímž položil základ k národní hudbě umělecké,

zvelebil,

slovanského,

vpravil je do
nížto genius národa slov. k výšinám genia veškera člověčenstva
v
se
povznášeti
bude, nesnášeje od tohoto žádného příkoří a zachovávaje původnost a neproměnnosť
svou.
Protož jest to veliký a mezi námi bohužel posud ještě dosti neoceněný
vzdělané
zisk pro duchový vývoj národní, kdykoli
třídy z dusnoty tak zvané
vzdělané společnosti se navracují ke zřídlům ryze národního života; nebo takový
návrat znamená návrat ku přirozenějším a tedy i zdravějším poměrům.
2) Co se týče druhé stránky hudební činnosti Křížkovského, poznamenati jest, že po všechna léta do r. 1872. jakožto ředitel hudby kostelní v klášterním chrámě byl neúnavně činným.
Na kůře jeho provozována jsou největší
“

moderní

díla

skladatelů

církevních, tak

př. Beethovena C mše,

na

Mozartovo

a

Cherubiniho

Bequiem, vesměs s úspěchem znamenitým.
Křížkovský shromáždil na kůře svém nejlepší hudebníky, dilettanty a zpě~
váky, kteří nétoliko do všech zkoušek chodili, ale i za čest sobě pokládali, že
pod Křížkovským účinkovati mohou. Byla to elita celého hudebního světa brněn(Pokračování.)
ského, podrobující se s radostí přísné jeho kázni.

Fibichova

Nevěsta Messinská.
(Dokončení.)

César

vuje ji

jména

její vykládá si pouhým překvapením a ohlásiv jí, kdo on jest, předstajako svoii nevěstu. Beatrice pak, znajíc pověstný osud rodu knížecího, ze-

ztrnulosť

družině

své

krutou zášť obou

(Svatební

motiv

mladých knížaty

zoufá si nad obratem

Césarův, při slovech jeho:

tím.

»Vám, věrní druzi, zvěstováno

buď

. . .«)

Po proměně spatřujeme smířené bratry v blaženém náručí matčině.
Štěstí jejicli dovršuje očekávaný návrat sestry dávno již oplakané, radosť matčinu pak množí vyznání obou
synů, že srdce jejich zvolilo si již družku pro život. Avšak Diego vracející se z kláštera bez

(Při

matčině vypravování

svého

snu:

»Děcko

božsky půvabné...«)

1884.
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Beatrice všechnu tuto blaženost náhle ničí zprávou, že dívka
zmizela,
lodí maurickou, jež v noci blíže onoho kláštera kotvila. Manuel
sestry
mohl

unesena patrně loupežnou
znepokojený shodou jména
nevěsty nečeká,
by Diego, jenž
omdlévající
přivolává pomoc, podati mu
bližší
vysvětlení, nýbrž trýzněn hroznou předtuchou kvapí přímo k Beatricí, aby zvěděl

až

a

k

kněžně

plnou pravdu.

(Isabella

jakmile Isabella
Beatrice, odchází
nešťastné sestry.
sena

slovech

(Po

ze

i

Manuelových:

žehná lásce

Manuelově:.

»Cesty

vaše

zdobiž

radost«.)

mdloby své procitla a Diego Césarovi naznačil klášter, z něhož unebratr, chtěje sc rozloučiti se svou nevěstou a hledati pak stopu

mladší

»Mne

nikdo

nesleduj,

chci

býti sám!«)

Grave

Pri úpravě těchto scén vynecháno Césarovo
vypravování o prvním jeho setkání se s Beatricí
chrámě, pak Diegovo za nepřítomnosti Césarovy učiněné vyznání, že proti všem zákazům
byl přivedl do Messiny ke smutečným obřadům za knížete, vůbec celý první přenáhlený odchod Césarův, ovsem i s návratem hned na to
následujícím. Tím, jak zdálo se mi
slušeti zpěvohře u porovnání
s
dramatem mluveným, valně
zjednodušeny netoliko tyto scény
samotný, nýbrž zároveň i Manuelova rozmluva s Beatricí 11a začátku
příštího jednání.
Třetí
dějství uvádí nás opět do zahrady při úkrytu Beatricině. Césarova družina stoji
zde jako čestná, stráž při
vchodu, ana družina Manuelova přichází s dary svatebními, žádajíc
ovsem
volný přístup do vnitř. Z hádky mezi oběma stranami rychle vzniká krvavý spor, v čas
v

1

je ště přerušený příchodem Manuelovým.
v

miláčka svého, teprve teď poznává,
Manuel naléhavými otázkami

že

Beatrice,
je

bratrem

která dosud neměla tušení

Césarovým;

o

knížecím

stavu

právě v tom okamžiku, když
dopátral se děsné jistoty, že dívka ta je netoliko vlastní jeho
sestrou, nýbrž i bratrovou vyvolenou, objevuje se César v zahradě a překonán žárlivostí ztápí
meč svůj v
náručí.
Nevěstu svou, jež leknutím
prsou Manuela, jejž byl spatřil v Beatricině
oez
sebe byla klesla k
zemi, káže donésti ku kněžně.
o

a
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(Dobu proměny vyplňuje smutečný pochod založený na předních motivech Manuela se
týkajících.)
Nejvíce zkrácena a tím i do jisté míry změněna je druhá polovice tohoto jednání,
odehrávající se v téže síni, jako dějství první. Již na začátku vynechán jeden motiv: věštba
poustevníkova. Césarovou družinou do paláce přinesená Beatrice, ze mdlob svých procitnuvši,
poznává s hrůzou Isabellu co matku svou a kněžnu messinskou, tato však dosud v oné spatak domnívá se
třuje pouze dítě své Cesarem
loupežníkům odňaté. Tu přichází družina
roušku
Manuelova a staví
před stupně trůnu máry černou rouškou zakryté. Isabella odhrnuvši
tu poznává syna svého a netušíc, čí on zbraní padl, zapřísahá vstupujícího právě Césara,
aby
Isabella
vlastní rukou
též Césarovu
v Beatrici
pomstil krev bratrovu. Teprve nyní shledává
Na
to
v
Schillerově tragedii odchází nejprve Isabella,
nevěstu, César pak i svou sestru.
později též Beatrice, aby se navrátily až po scéně, v níž César shromážděným naznačuje hrozné
předsevzetí své. Pominutím odchodů a příchodů těchto, jakož i následujícího odnesení mrtvoly
získána stručnosť
právě na konci
Manuelovy do chrámu a konečného objevení se katafalku,
César se stupňů knížecího trůnu nařizuje smutečné
obřady za
děje zpěvoherního nezbytná.
bratra, a prozrazuje za všeobecného ústrnutí spůsob, jakým krev jeho pomstiti chce. Všechno
neodvrací ho ani láskyplné slovo seprosení a zapřísahání je marné; od pevného předsevzetí
střino, jímž oslazen mu jest poslední okamžik života: César umírá proklán vlastní dýkou
-

(Motiv

zhusta

ten

vyskytuje

se

krom toho

během
užito

zpěvohry
ovšem

a

Národní
5.

února:

—9.

„Židovka

4

'.

—6.

„Sen

Dvořákovou

v

noci

„Probuzenci
„Židovka (1 jed.), „Čarostřelec
44

s

44

co

hlavních

motiv

osob

osudu,

též

její předehru,

v

níž

jednajících.)

opera.
44

svatojanské

ouverturou
44

zahajuje,

i motivů

s

44
hudbou Mendelssolmovon. —7. „Faust

(prvni polovice

44

2.

.

44

(odp.)
„Prodaná nevěsta
jednání), „Troubadour (4. jedn.)

„Husitská .

10.

44

veškeren čas i všechnu
přípravy
důstojnému vypravení Verdiovy „Aidy
našeho za uplynulý
energii operního našeho personálu zaujaly, jest zpěvoherní bilance divadla
víc
s důstatek obehraných,
týden velice jednotvárná a chudá. Vedle repris zpěvoher již
sl. E. Turollou
provozován nově jediný, malý fragment z Webrova čarovného „Carostřelce se
tří skladatelů
úloze Lidunky. Nemožno si opravdu mysliti nešťastnější idee, než konglomerát
v
podala
tak různorodých, a jen interpretace partie Lidunčiny, jak nám ji v úryvku „Carostřelce
nás usmířila. Kdo neviděl a
neslyšel slovutnou umělkyni tu v neděli
geniální Turolla, poněkud
slečna
Webrovy výrazné
večer, nemůže si ani představiti, jak eminentně dramaticky zpívá
recítativy, s jakou vroucností a něhou přednáší modlitbu, a k jakému žáru povznáší se v nánaším hostem
sledujícím brillantním allegru. Původně pomýšlelo se na to provésti se slaveným
Ve provozovaný scéně
celého
leč spojující prosa zvrátila bohužel projekt tento.
„Carostřelce
použito bylo* pro Prahu zcela nových recitativů, které sl. Turolla s sebou z Itálie přivezla.
Kdo tento „duchaplný
complement Webrovy partitury spáchal, není nám známo, leč nelze si
než
mysliti ničeho, co by s hudbou jeho u větším bylo rozporu. Jeden takt jest naivnější
druhý, vrchol pak všeho jest onen nad pomyšlení dětinný recitativ při příchodu Liborinově.
v tak zkomolené
Provozuje-li se v Itálii celý „Čarostřelec
formě, pak stojí nynější vkus
44

k

Poněvadž

44

44

44

,

44

44

Vlachů

na

velice

nízkém

stupni.

Ku konci pokládáme za
svou
povinnost upozorniti ředitelstvo na nynější nerapionální
rozdělování básnické a hudební činnosti našeho divadla. Nechceme tu vykládati positivní návrhy na patřičné roztřídění obou produkcí. Leč nynější nepoměrné provádění oper mstí se již
Nelze
na precisnosti
a
dokonalosti ensemblových výkonů.
popříti, že sbor a hlavně orchestr
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druhou stíhá, ano
poslední době, kdy při namáhavých zkouškách k „Aidě" jedna zpěvohra
jediném dnu dvě operní představení se pořádají, velice jest přetížen, takže výkony jeho
pozbývají nezbytné přesnosti a žádoucího vzletu. Tak upozorňujeme na předposlední předstakdy orchestr velice byl
vení „Prodané nevěsty" a Shakespearova „Snu v noci svatojanské",
mdlý a i dost nepozorný.
lehkomyslností
v posledním aktě
Při posledním provedení „Židovky"
zavinil p. Benoni
—
—
nemalou konfusi na jevišti, kterou divadlo naše nemálo bylo kompromitováno.
gy
svou
v
v

Dopisy

z

ciziny.
Z

Nej důležitějším
které

orkestr dvorní

činitelem

ve

Vídně,

8.

února

1884.

(VIL)

periodická řada osmi matinée.,
„filharmonických koncertuj pořádá. K osmi

vídeňském hudebním světě jest

opery každoročně

pod

názvem

obyčejně ještě devátý mimořádný ve. prospěch
že pořádání produkcí těchto jest při velikém
Nicméně jsou vždy výkony filharmoniků co
zaměstnání orkestru v divadle úlohou nesnadnou.
A jestli autority jako
do technického provedení i co do přednesu skladeb přímo obdivuhodné.
Richard Wagner a jiní orkestr dvorní opery vídeňské prvním v celém světě vyhlásili, nebylo
to zajisté žádné prázdné lichocení, poněvadž, jak známo, zvěčnělý tento velikán .vším jiným byl
nic není dokonalého, neunikají ani filharspíše než pochlebníkem. Však poněvadž pod sluncem
monikové častým a všeobecným výtkám. A sice jest příčinou jich téměř každoročně výbor a sefilharmonickým koncertům
V prvním ohledu vytýká
stavení jednotlivých čísel programu.
konservativní netečnost ke skladatelům novým: vyjma několik šťastných, celkem však málo
konečně přece odhodlali,
zasloužilých výjimek. Při většině novinek, ku kterým se filharmonikové
vedlo se jim jako oné staré panně, která dlouho mezi nápadníky si vybírala, až přece toho nekladou váhu, znamenati
pravého dostala. Také v dílech starších, na něž filharmonikové největší
takže během dvou let téměř celý
jich repertoir v oboru
jest jen velmi malou rozmanitost,
Nedostatečná pozornost jeví se také v seřaďování stejnorodých a podobtomto jest vyčerpán.
Kdežto první koncert této saisony 18. listopadu m. r.
ných skladeb v program jediné produkce.
D-dur a Beetho(na jehož programu byla Webrova ouvertura k „Euryantliě"; Bachova „Suita" z
12. pros.
venova symfonie z A-dur), vyznamenával se přísným konservatismem, přinesl druhý (dne
vedle Mendelssohnovy ouvertury k „Hebridám" najednou dvě závažné novinky, a sice
m. r.)
Hanslík psáti mohl,
Dvořákův houslový koncert a třetí Brahmsovu symfonii z F-dur, takže prof.
že Dvořákův koncert jistě většímu úspěchu byl by se těšil, kdyby ho již napřed nebyla stínila
která předem již uškonová Brahmsova symfonie. A jak osvědčila se Brahmsova tato novinka,
dila předcházejícímu Dvořákovu koncertu, jako dílo velice sice interessantní, nikterak však také,
oboru absolutní hudby od dob
jaké napsal mistr, jejž Němci za nej slavnějšího skladatele v
řádným abonentním koncertům
pensijního fondu dvorní opery. Nedá
těmto

druží

se

se

popříti,

Schumannových vyhlašují a slaví.
dvě velmi vzletné věty stručně sice stavené vsak přeKrajní čísla této symfonie tvoří
vlastně
kypující thematickými a kontrapunktickými krásami. Leč druhá z nich (finále) pohřešuje
střední nestojí
pravého finálního charakteru, takže zní jen jako nějaká střední věta, a obě věty
V andante setkáváme se pak
příliš vysoko, jsouť obě nevelkých rozměrů a mělkých myšlének.
i se střední volnou větou z Heroldovy ouvertury k „Zampě". Nápadnější ještě příklad Brahmsova
nalézáme v jeho prvé symfonii (z C-moll), kde ve finále pojednou zazní konečný
v

„vypůjčování"

v

mezi nimiž i neBeethovenovy symfonie změněné jen harmonisací. Přátelé jeho,
zemřelý Ehlert, označovali to jako „vědomý citát". Tehdy dokázal alespoň Brahms svůj
dobrý vkus, což o zmíněném právě novém jeho citátu říci se nedá. Summa summarum, abych
Fibichova symfonie z F-dur při nejpoužil nějakého konkrétního porovnání, řekl bych, že nová
menším daleko jest stejnorodější a ve formě dokonalejší než F-dur symfonie. Brahmsova. Proto
však mohl bych se přece vsaditi stem proti jedné, že onoho Fibichova díla ještě dlouho od. našich filharmoniků neuslyšíme. Vždyť nerozhodli se dosud ani pro Smetanu, jehož symfonické
do Vídně.
básně „Má vlast" již mnohem delší cesty do světa vykonaly, nežli jest z Prahy
Poněvadž Brahmsovi stala se Vídeň téměř druhým rodištěm, splnili filharmonikové tím jen čestseznámili.
nou svou povinnost, že nás s tímto nejnovějším plodem musy jeho
Úctyhodným byl zajisté i nejnovějši úmysl filharmoniků předvésti v pátém koncertě svém
(dne 6. ledna 1884) obecenstvu D-dur symfonii op. 16. od G. Sgambatiho, byť se i se
žádoucím úspěchem nebyl setkal. Symfonické práce italských mistrů jsou samy sebou tak vzácný,
Leč ten při produkci skoro úplně zmizel.
že již proto zájem obecenstva napřed si zamlouvají.
Nejširšímu obecenstvu byl Sgambati úplně cizí, tak že chladné přijetí novinky této nezavinily
žádné stranické předsudky. Někteří z obecenstva, jimž známy byly zásluhy Sgambatiho o rozšíření německé hudby v Itálii, pokusili se sice zachrániti jej, leč marně.. Vedlo se jim asi tak,
jako kdybych já nyní popříti chtěl, že Sgambatiho symfonie jest dílo velice drsné a neurovnané,
sbor deváté
dávno
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vac^z

posledního

čísla

„Dalibora

u

jsem zvěděl,

1884.

že maestro

ten

velikým jest přítelem

české

Vždyť jest to přece povinností pravého umělce, znamenitá díla cizích
národů, pokud
jejich přednosti jsou v pravdě všeumělecké a nejen snad lokální, ve vlasti své šířiti a
pro
domácí literaturu svou
z nich
aniž
však
vlasti
své
se
těžiti,
by
odnárodnil.
Kdo však při podobné činnosti ztrácí
svou národní individualitu jako Sgambati v této
symfonii, ten neprokazuje
hudby.

ani

cizému

směru, s nímž přece není úplně zdomácnělý, ani domácímu, pro nějž jest ztracen,
nijakých služeb, nejméně pak sám sobě širších sympathií dobývá.
Sgambati chtěl nápodobit!
nový směr skvělých instrumentálních effektů, ale tato snaha jeho zplodila jen dílo drsné a barokní
Uryvkovitá rhapsodická forma jeho upomíná na poslední periodu Beethovenovu, leč
marně hledáme
při něm i hlubokého ducha Beethovenova, který zdánlivě nespojené v jediný
celek
pojí. Znamenitější myšlénky scházejí mu docela; ani italskými nemůžeme je nazvati,
poněvadž banální a suchopárná jeho themata uchu nikterak nelahodí. A při vší této chudostí
rozšířil Sgambati
symfonii svoji na pět vět, vloživ mezi scherzo a finále ještě „Serenatu“. Tato
jest sice poměrně nejlepší částí celého díla, však přece nezáří tím vřelým jižním koloritem,
jehož by snad každý očekával. Sgambati zajisté již toho oželí, že přátelé, kteří těší se jeho
uznání
a
přízni, skladby jeho stejnou minci spláceti nemohou. Ovšem provedl v zimní
saisoně 1877—78 Hellmesberger jedno Sgambatiho klavírní
kvintetto, které originálností i duchaplnými detaily daleko nad zmíněnou symfonii vynikalo.
O tom, co fiiharmonikové
ještě letos provedou, jakož i o příčinách uvedených vad jejich
Ed. Moučka.
programu, promluvím v dopise příštím.

Drobné
Z Umělecké

Jest to

vskutku ne-

Besedy.
pochopitelno, že jsme neslyšeli posud ani tonu
z
Kovařovicových skladeb orkestrálních,
ačkoliv se clilubiti nemůžeme, že bychom byli
v koncertech,našich
slýchávali vždycky skladby
nejcennější, ' kterých by Kovařovic
nepředčil.
Naopak, byli jsme nuceni
nasloucliati
mnohdy plodům tak chatrným, že každému
laiku
byla nicota jejich zřejmá, kdežto Kovařovic zakládál jednu partituru za druhou,
aniž
byl pobádán aneb poučován veřejností,
která z jeho prací
poznala jediné několik písní
klavírní věci.
a některé
Konečně se zdá,
že ten začarovaný kruh, který uzavíral Kovařovice před
veřejností, kouzelným slovem poroty, která Kovařovicovu operu připustila ku
konkurrenci o
cenu
„Národního divadla
bjd
rozražen, neboť jeho symfonická báseň „Persefona
jest již na programu jednoho z koncertů této
saisony a ředitelstvo Národního div.
zdá se býti
odhodláno
vypraviti v krátkém
čase jednoaktový jeho ballet
„Hašiš , o kterém
jsme v číslech 81. a 32. loňského roku obšírVe schůzi odboru hunější podali zprávu.
debního
dne 6. t. m. přednesl p. Kovařovic
některé
a
může
ukázky ze svého „Hašiše
býti s výsledkem velmi spokojen, neboť učinil
na
posluchače dojem nej lepší, ač mohl klavírem nastíniti
jenom osnovu
jednotlivých
částí svého
díla; lze se nadíti, že instrumentální roucho
skladby Kovařovicovy bude tak
nádherné a vkusné jak umělé a charakteristické
jsou její myšlénky.
Doufáme, že se jednotlivých partií partitury „Hašiše
zmocní pořadatelé koncertů a
übezpečujeme je, že jimi
získají čísel velmi vděčných.
Šedesáté
narozeniny mistra Bed. Smetany.
Přípravy k oslavě druhého března t. r., na nějž
připadají šedesáté narozeniny Smetanovy, na44

,

44

44

44

*

44

zprávy.
stále utěšenějších a větších rozměrů.
projekty v listě našem již oznámené
dodáváme, že hudební odbor „Umělecké Besedy podá oslavenci na důkaz nejhlubší své
úcty slavnostní album, v němž seřaděny budou
autografické příspěvky všech předních našich
skladatelů.
Však nejen korporace leč i osoby
soukromé chystají velikému mistru různá překvapení. Tak vydá nakladatel Em. Starý překrásnou Smetanovu „Českou píseň“ pro smíšený sbor, někteří pak žáci pražských operních
škol provedou řízením
p. Lad. Stirskeho v divadle „Variété
Komité
„Prodanou nevěstu 4'.
pro vydání klavírního výtahu opery „Dalibor
dospěl s přípravnými pracemi již k rytbě a
lze
že
do polovice
se nadíti,
opera nejdéle
března bude vydána. Také na venkově oslaví
téměř
hudební
všickni pěvečtí
a
spolkové
památný den Smetanových narozenin. „Měšťanská Beseda
Klatovech
onoho
dne
v
pořádá
veliký slavnostní večer, při němž zemský po-

bývají
Mimo

44

u

44

44

slanec

JUC.

Jan

Sedlák

promluví

o

životě

a

významu oslavencově, načež předneseno bude
více hudebních čísel, vesměs z péra Smetanova
O
pocházejících.
týden později uspořádá
Mor. Ostravě
pěvecký spolek „Lumír
v
k
oslavě
Smetanově slavnostní
koncert, při
kterém výhradně
jen skladby jeho jak od
„Lumíra tak i místní kapely hornické předneseny budou. Jak dle připraveného programu
souditi lze, bude
„Smetanův večer ten vzácným
hudebním
požitkem, j-enž „Lumíru
zajisté
nových ještě přátel získá.
Příští koncert konservatoře přinese Praža
nňm zvláštní požitek
tím, že přivede k nám
pianistu ďAlberta, mladistvého to ale již
44

44

44

44

v

celém

technika

sensační:

světě proslulého virtuosa. D’Albertova

jest prý úžasná, síla úhozu
tak prý
klavír
šumí, víří

přímo
a

hučí

pod jeho rukama,
„mladý hrom .

k němu zasedne

jako když

44

vedou za
bě rt o vu

Chovanci konservatoře proSchuřízení ředitele Bennewize
ouverturu

k

„Fierabrám

(r.

44

44

.

orkestrální

hlasy.
Londýně. Nahlédli jsme do
programu, který
vydán byl londýnským podnikatelstvím koncertů, i shledali jsme s potěšením, že tam náš mistr jest uveden docela
ouvertura
a také
správně „Antonín Dvořák
jeho „Husitská
jest s českým názvem na
programu. Jak jsme již oznámili, pojede mistr
Dvořák do Londýna,
aby dirigoval svou symfonii a ouverturu „Husitskou .
Některé Ehlertovy „Listy o hudbě , které
jsou velmi rozšířené a do několika jazyků
přeložené a z nichž jsme již podali vč. 4.
ukázku,
malou
přineseme v příštích číslech
Mistr Dvořák

číslo

v

44

64

s

dovolením nakladatele pana Dr. A. B1 o c ha.
obstará a překlad pořídí spolupracovník

Výběr
náš

pan

Karel

Stec ker.

Koncerty příští saisony. Mimo velké obligátní koncerty slovanský a filharmonický má se odbývati též žurnalistická
akademie zimní, ovšem by obyčejná květnová akademie zůstala též. Ž virtuosů hodlají
uspořádati koncerty: hrabě
Zichy,
levoruký virtuos s technikou neobyčejně vybroušenou, sleč. H. Schulzova, náš Karel
E u ge n
ze Slavkovských a mladistvý
ďAlbert.
Kladenská

hornická

Kindlova kon-

kapela
„Měšť. Besedě

pražské
měla na programu svém většinou
skladby
a
domácí.
P. Kindl jest hudebník intelligentní,
dirigent energický a blahodárný účinek dobrých
vlastností těchto na hudce
jeho sboru jest
patrný. Dvořákovy tance (č. 1. a 4) byly
místy v tempu poněkud volné, jinak ale velmi
pečlivě nastudovány a pěkně předneseny.
Litujeme, že takové kapely civilní nemá každé
větší místo v Čechách, byl by zjednán brzy
slušné hudbě národní a moderní vůbec přístup
certovala

do

6.

února

v

Žurnalistická
bude

akademie

o

sv.

Janě

od44

„Národním divadle a
sice
11. hodině dopolední (tak jako „Sloo
vanský koncert ), což úplně schvalujeme.
lze nyní již o něm mluna kolik
Program
viti
obsahovati bude
Smetanu. („Vyšehrad ), Dvořáka (bezpochyby „Husitskou ),
Bendí a (Ballet z nové opery), Fibicha
(píseň s orchestrem), Hřímalého (vokální
se

letos poprvé v
44

44

44

budou

mí ti

44

Při této

nemůžeme

příležitosti

opominouti

upozorniti správu Národního divadla, aby si
zařídila již nyní kryt na orkestr, poněvadž
jest nutno, aby byl k produkcím koncertním
orkestr sesílen, čehož pro obmezenosť místa
dole učiniti nelze. Poněvadž zamýšlí ředitelství
divadla samo též koncerty pořádati, bude nejvhodné
líp, když hned k prvému koncertu o
překlenutí orkestru bude postaráno.
dosavadní řePan H. Doubek,
Osobní.
ditel kůru v Kouřimi, stal se skutečným učitelem
hudby při reálném gymnasiu

Česká

hudba

cizině.

v

v

Belovaru.

Při lmdebně-dekla-

t. m.
zábavě, kterou krajané naši 1.
pořádali, provedeno bylo SmetaKas sa
života
kvartetto „Z mého
li ov o
národních písní.
meyerova směs z českých
houslí zasedal
známý náš rodák
U prvních

matorní
v

Moskvě

44

p. Váša

Suk.
44

Pardubice. Zpěvácký spolek „Perštýn pořádal v sobotu dne 2. t. m. koncertní zábavu

Program byl tento:
2. a) Modlitba od J. Procházky, b) Árie z op. „Němá
Portici
od Aubera; 3. Koncertní polka pro
z
housle od J. Procházky; 4. Dvojzpěv z opery
5. „V kraje české“
od Smetany;
„Hubička
mužský sbor od J. Procházky ; 6. Žertovný trojzpěv; 7. Směs z op. „Zakletý princ od Hřímalého; 8. Dvojzpěv z op. „Prodaná nevěsta od
B. Smetany; 9. Deklamace;
10. „Maličkosti
kvartetto od Dvořáka; 11. Komický trojzpěv;
12. „Odpadlý od srdce
mužský sbor od Křížsále

v

„Odeon“

„Svorný

1.

na

Veselce.

duch 44 od

Tovačovského;

44

44

44

44

44

44

kovského.
Příbram.

44

širších kruhů.

„Švandy dudáka ), a Ková(hudbu k obrazům živým, kterými se
vývin dramatického básnictví českého).

nové opery

ce

znázorní

44

44

z

řovi

1823.

komponovanou, ve Vídni poprvé teprv r. 1861.
provedenou), odWagnera Idyllu Siegfriedovu,
G-moll a Pizzicati
Mozartovu symfonii z
Slíbená FiDelibova balletu „Sylvia
z
bichova symfonie se tentokráte provésti
nemohla, ztratily! se nepochopitelným způsobem
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v

roce

44

Pěvecký spolek „Lumír , který
provedl zdárně Blodkovu operu

minulém

„V studni , rozhodl se letos pro dílo mnohem
rozsáhlejší, totiž pro Bendlův tříaktový operní
žert „Starý ženich
Svědomitý a pilný ředitel
spolku p. Pidler koná pilné zkoušky se sólisty
provedení
a
sbory, tak že doba konečného
chvalitebného podniku není as "daleka. Přejeme
zdaru.
spolku k produkci všeho
44

44

.

Ústí n. Orlicí. Cecilianská hudební jednota
10. t. měs.
dobrodne
pořádala v
neděli
činný koncert s tímto vzorně sestaveným prok „Zakletému princi
1. Předehra
gramem:
od
smyčcový
pro
Hřímalého; 2. „Večerní
44

44

orkestr od AI.

ský
od
od
od
od
9.

sbor

Hniličky;

3.

Knittía;

4.

„Česká

svatba 44 žen44

„Velebínka polka
Zd. Fibicha; 5. „Vlaštovičky , mužský sbor
J. Lva; 6. Balletní hudba z op. „Dvě vdovy
B. Smetany; 7. „Dobrou noc
smíšený sbor
K. Bendla;
8. „Trojzpěv
od A. Hniličky:
„Slovanských tanců čís. 1. od A. Dvořáka.
od K.

44

44

44

44

44

44

„Všeobecné dějiny hudby ; spisovatelem jest
Delong. Kdy se konečně my dočkáme podobného díla?
Beethovenovu cenu (500 zl.), vypsanou spolkem přátel umění ve Vídni,
obdržel
Vikt. Herzfeld za hudbu ke Grillparzerovu „Život pouhý sen .
Jo setina Gallmeyerova zemřela 3. února v stáří 46 let.
Poláci

R.

Baczynski,

nakladatelem

své

J.

44

60
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Dopisy.
?**«■■
bor

zařídil.

Cíly zpěvácký spolek náš „Otavan" dospěl tak daleko, že si i hudební odKrásná myšlénka tato, seznámiti obecenstvo naše se skladbami hlavně mistrů

nasicli, vždy blahých dojdiž úspěchů.
Ušlechtilejší část obecenstva našeho bude zajisté vždy
podnik Jen podporovati pilným navštěvováním koncertů a
a
tě šiti

zábav,
každý
se
bude, že
spolek nadšených pánův uskutečněno, co velikým všech
hudebníků
bylo
mezi našimi
přáním, poněvadž se výborných
ochotníky mnoho naleza.
Tyto síly zajisté ochotně snahy své blahu celku propůjčiti, obtěžovali si nikdy nebudou.
Smutný a trapný činí na nás dojem, když se v takto utěšených poměrech vyskytne „mnohý“,
který o zkáze spolku pracuje. Toť jednání skutečně smutné.
Bylo by lépe, kdyby raději tito pánové pro blaho všeobecné pracovali
tomuto blahu
a
osobni své zájmy
Snadno se pevný
obětovali, tím si získají zásluh i díků.
chrám rozboří,
perná však práce jej zbndovati.
Buďtež tedy povolni a přispějte silami
svými k práci na roli
j j
dědičné5 jen svornosť, rovná vůle vedou k cíli!
konecne

přičiněním

několika

pro

vroucím

,

Listárna redakce

a

administrace.

mnohým reklamacím naší druhé přílohy hudební odpovídáme, že jen těm
pp. předplatitelům přílohy se expedují, kteří se o ně přihlásili resp. příplatek za
přílohy složili.
P° Rožmitála. Pan F. V. Stupka není naším dopisovatelem. Oněm pánům, kterým
se
dopis vč. 8. našeho listu nelíbil, a kteří nám dali nelibost svou na jevo, odpovídáme, že
jest snáze býti pořadatelem než kritikem a to proto, poněvadž má pořadatel kritika v kapse
potřebuje Jen v prvé řadě z původní české, dále ze slovanské vůbec a z cizí klassické literaZe by obecenstvo neporozumělo skladbám mistrů
tury čísla programu čerpati a má vyhráno.
našich, té obavy nechť nemá pečlivý pořadatel, neboť se vedle umělecké ceny též
pro svou
obzvláštní melodičnost líbí
skladby Dvořákovy v celém světě, Smetanovy melodie zpívá celý
národ a Bendlovy sbory a písně znárodňují ode dne ke dni více.
A což nevyčerpatelný zdroj
národní písně
Konečně
nemají produkce po venkově našem za účel, aby se snížili produ!
kující umělci vkusem svým k obecenstvu, umělci musí obecenstvo nadchnout a k sobě povznést:
pak vykonali čin vlastenecký a prospěli umění.
K

T7"3^od.e

již

příštíclh.

KARLA

%
dvanáct

P art

BENDLA

dětského

obrázků
žáků

hudebních

vI.

11.

dnech.

svéia*
pro

sešitě

piano

111.

4

na

5—6

ruce.

tónech.

sešitě y
v5, v
J
jest opatřen vínkem obrázků znázorňujících myšlénky jednotlivých
každý
sešit
má
mimo
to
skladbiček,
pak
při prvém čísle svém velký obrázek
titulní.
Úprava jest velmi elegantní.
I. seš. 1 zl., 11. seš.
2 zl.,
111. seš. 2
pro předplatitele
Cena:
zl.;
„DALIBORA : I. sešit 80 kr., 11. sešit zl. 1.50, 111. sešit zl. 1.50 i poštou
a

.

“

Titulní list
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frankované.

Nakladatel

FR.

A.
v

URBÁNEK knihkupec
Praze.

Prvý český závod hudební
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