ČÍSLO

15.

V PBAZE, 21. dubna 1884.

ROČNÍK VI.

DáLIBORí
ČASOPIS

VŠECHNY

PRO

S

7.,

14.,

každého

21.

přílohami hudebními.

Nakladatel:

Vychází
dne

FR. A.

URBÁNEK knihkupec

Praze,

v

měsíce.

kde

na

Ferdinandské

lest také administrace
•

a

čtvrtletně

zl. I.—,

Praze

půlletně

Na
Kdož

zl. 2.—,

v

ě.

2S.

zl.

4.—.

čtvrtletně zl. 1.20,

čísla

bez hudební

Prahu

půlletně
do

celoročně zl. 4.40,

hud.

se

:

Ruská hudba

za

čtvrtletně

čtvrtletně

přílohy, těm účtují

přílohy stojí

Bukopisy

a

se

nefrankují

nevracejí.

éiní:

Praze

jsouce předplatiteli nepředplati

n.

nezavírají

expedice „Dalibora."

mimo
celoročně

hudební přílohy předplácí

Jednotlivá

třídě

pošty:

poštou:
půlletně zl. 2.20,
v

čtvrtletně zl. 1.10,

bez

se

'

Předplatné
v

Beklamace

prvý český závod hudební

28.

a

UMĚNÍ HUDEBNÍHO

OBORY

zl. 1.50,

poštou:

zl.

půlletně

zl. 3.—,

30 kr., půlletně 60 kr., celor.

se

po vydání

10 kr., poštou

12 kr.

v

ceně

za

2.40,

celoročně

zl. 4.80,

celoročně

zl. 6.—.

ciziny:
1 zl. 20 kr.

přílohy jednotlivé (za jednu 35 kr.)

Jednotlivé

hudební přílohy 35 kr.

posledních pětadvaceti let.
(Pokračování.)

kladby tyto svědčily sice o velikém nadání autorově, ale větší jich význam
spočíval v tom, že to byly prototypy „programní hudby“ v Kusku. V příčině té sledoval G linka všeobecný směr doby, jenž nejdříve objevil se
Beethovena, potom uWebra, Berlioze, Mendelssohna a konečně všech

|

S
u

předních komponistů novověkých u Liszta, Wagnera a jiných. Dle individuality
povalí, nadání a náhledů jeví se směr ten u rozličných skladatelů rozličně; u jedněch více v temných, embryonálních formách, u druhých
pak ve tvarech zcela
určitých a ostře označených, ale bez odporu existuje u všech. Co jiného jest většina ouvertur Beethovenových (Leonora,
Koriolán, Egmont atd.),
co jiného některé části posledních jeho
kvartet, co jiného mnohé jeho sonáty, co
jiného všechny symfonie, od třetí počínaje, než programní hudba. V některých
případech sám Beethoven pomohl nám nadpisy „Eroica marcia funebre
sulla mořte ďun eroe",
pastorální symfonie, Bouře a jindy sdělil
Beethoven soukromě programy některých svých'skladeb.
Tak pravil kdysi
o hlavní figuře
první části páté symfonie „tak na nás doráží osud." O veliké sonátě z F-moll
řekl, že obsahem jejím jest Shakespearova „Bouře" aj.
Ouvertury Webrovy, Mendelssohnovy a Berliozovy jsou zajisté
všechny programní, lišit se velice od dřívější, čisté a „neprogramní hudby." Glinka
ve svých
instrumentálních skladbách vstoupil na tutéž dráhu, ale nezdá se nám,
že z uvedených důvodů v listě
psaném Kukulnikovi, jako spíše z vlastního
Označil to sám velmi určitě v další části zmíněného
popudu.
listu, kde praví:
„Mé neskrotné fantasii jest nutným vždy nějaký text neb určitý údaj." Určité
údaje v osnově hudebního díla, toť hlavní zásada programní
hudby.*)
*) Jest opravdu
hudbu

11

si

představuje.

nemožno

Na

uěiniti si správnou představu o tom, jak
straně vyhlašuje za takové i skladby,

jedné

Stasov

jež celý

programní
ostatní

svět

skladeb Glinkových lze snadno poovšem G1 i n k a v tomto směru
přestal
vyprávěti.
se svými přátely
popíral, že by jakýsi program obsahoa často
v hovorech
„duhu" v první písni Bajana,
Tak zapíral i, že neměl úmyslu zobraziti
variaci perského choru v „Buslanu a Ludmile" a množství jiv jedné
našich sporech poukazovali jsme Glinkovi
podobných detailů, na nichž v
Obsah tří

znati

psáti
valy.
vlny
ných
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velikých, symfonických*)
Ku konci svého

a

života

zemřel 20. ledna 1871.)
Nikolaj Sěrov (nar. 11. května 1820.,
směr.
Také
a
jeho
způsob
dřívější
příliš
patrně
dokazuje
jejich
já;
že by byl ku „Kamarinskaji"
myslím, že nelze mu na slovo věřiti, když upírá,
měl nějakého programu (Glinkovy zápisky str. 169.).
Daleko ještě rozhodněji přidali se však k „programní hudbě" všickm ostatní
hudba ruská jest
Glinkovi následníci a stoupenci. Skoro všechna symfonická
Ano náklonnost ta jest mnohem větší než
ukáže
vypiš.
následující
programní, jak
ostatní Evropě.
v celé
To jsou asi všechny hlavní známky ruské naší hudební školy. Vypisuje je, neto mymíním nikterak stavětí snad školu naši výše ostatních evropských, byla by

Alexander
ale ráz

a

...

Každý národ má své veliké muže a svá veliká
směru
nutným, bych vyznačil zvláštnosti charakteru a
naší školy, jež zajisté samy o sobě již jsou dost zajímavý a vážny.^
v periodě poglinkovské.
Nyní přistupuji k vylíčení historie ruské školy hudební
šlenka velice směšná
díla.

a

Mně však zdálo

neslušná.

se

(Pokračování.)

Mistr Antonín Dvořák

v

Plzni.

(Pokračování.)

Sem dostavilo
O 2. hodině započala slavnostní hostina v malém sále hotelu Valdekova.
starostou p.
opět vše, v čem síla i důvěra Plzně leží. Vedle plného výboru Hlaholu, se
sbormistrem panem M. Slezákem
AI. Schmidem, náměstkem jeho panem Dr. Yácl. Polákem, pak
Fr. Schmid,
T. Hechtem jako vlastních hostitelů v čele také c. k. kapelník p.
a jednatelem p.
tak i v sólech i orkestru předních zásluh
jenž si byl o studování „Stabat mater“ jak celkového,
Houška jako zástupce města; p. Dr. Jos. Krofta jako
získal. K těm pak družili se: p. Dr. K.
Fr. Částek s některými pp. professory,
okresní starosta; ředitel c. k. české střední školy p.
dr. Schmihosté.
Spolek filharmonický byl zastoupen svým starostou p.
a mnozí jiní pozvaní
—a
jednatelem p. J. Baslerem. Spolek literární,
pisatelem těchto řádků
dem ředitelem
zastupoval p. prof.
Fr. Schwarz po delší dobu nemocí na lože jest poután,
jehož starosta p.
osob.
Jos. Čipera. Celkem přítomno bylo na 60
odešlo se tenkráte od
náklonnostem
a
Yzhledem k převzácnému hostu, jeho
na
uvítání
hosta
to položeno
Za
obvyklého při hostinách způsobu a vyloučeny přípitky.
ní.
Zahájenoť uvítání to oslovením mistra p. Dr.
počátek hostiny, hned před zasednutím k
Schmidem jmenem spolku a druhých všech
starostou „Hlaholu“ p.
Houškou jmenem města a
nichž mezi
o
Mistr Dvořák děkoval nemnohými ale pěknými a působivými slovy,
účastníků.
k provozování ono dílo, jež vytvořil ještě za dob zápasu
jiným projevil potěšení, že voleno zde
zdali vůbec kdy se svým uměním pronikne, totéž dílo,
a nejistotě,
existenci a v
se

pochybách

o

zde

mistru

dů-

vzdaným
nyní k nej skvělejšímu uznání dopomohlo. K poctám
báseň, našeho umělce českého opěvující (složena prof. Lad. Brtnickým) jež ve
stojně pojila
podána byla jednatelem spolku panem prof. Čiperou.
skvostně upravených deskách oslavenci
obecenstvo podarováno.
Touž básní bylo pak při prvním provozování „Stabat mater“ veškeré
k vážné úloze nastávajícího večera slušelo klidný.
Průběh
hostiny byl napotom a jak vzhledem
snaha každého účastníka, aby se slavePřátelský, radostně rozechvěný hovor na všech stranách,

které

mu

za

to

se

za

tak daleko, že připouští i možnosť hudebpokládá, na druhé pak odvažuje se
hlavní jeho zásada
ani
uvedená
Ostatně
není
„programní hudby úplná
vylíčení „duhy“.
potřebovala by ještě náležitého opravení neb
aspoň vysvětlení, by čtenáře věci neznalého
náhledům zcela chybným nesvedla.
*) Stas o v vyrozumívá patrně hudbou symfonickou vůbec hudbu orchestrální.
čistě

ního
a

k

formální
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ným mistrem
vozování

vání

několik

slov

vyměnil

a

pak

—

rozchod a
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snaha

po

nabytí

klidu

Přicházím k vlastnímu jádru slavnosti, k provozování „Stabat mater “.
Dílo to provedeno v tento večer poprvé a
opakováno pak hned den na
co

učiním.

k

večernímu pro-

díla Dvořákova.

do

věci

v

ničem

Chci

se

nelišila

proto možno mluviti o nich souhrnem,
ještě toho, v čem se prvé od druhého zevně lišilo.

dotknouti se
před obecenstvem mistru vzdané

a

to. Obě

což

provozotaké potom

Bylyť to pocty,
nejprve „Hlaholem , jehož místopředseda p. Dr. Peták
podal
významným
skvostný stříbrný věnec s yěnovacím nápisem
na něm
vyrytým, pak předstoupil v čele deputace filharmonického spolku starosta jeho p. Dr.
mistru
Schmid, aby
podobně podal věnec vavřínový se stuhami a nápisem na nich; takový též
podali také jzástupci Měšťanské besedy. O poctě vzdané mistru při hostině spolkem literárním,
již jsem výše promluvil. Divadlo naše, kdož ví bylo-li kdy svědkem jásotu, s jakým uvítán
Dvořák vůbec na koncertním pódiu se
objevivší, a jaký následoval za každým zde popsaným
Ta bouře uneseného obdivu, který potom za
pocty spolky našimi mistru vzdávané.
každým číslem následoval a na konec svého vrcholu dostoupil, nejen že mohla skladatele těšiti,
vydávala nad to svědectví, že obecenstvo plzeňské hluboce pocítilo krásy v díle Dvořákově
složené, nejvyšší to cíl snahy umělcovy a nejvyšší odměna její.
Jeviště našeho divadla
proměněno vůbec pro letošní koncertní saisonu v pódium koncertní,
jež v předu přikrývá prostor orkestrový, vzadu pak se stupňovitě zvyšuje. Pro veliký zpěvní
a
orkestrový sbor k provedení Dvořákova díla spojený muselo pak užito býti
jelikož na šíř
i nejzazších prostorů jeviště, až blízko k podstropí
rozprostři ti se
zvýšených. Vzhled
rozložených tu sil hudebních byl imponující. V předu sbor smíšených hlasů, tenkráte přispěním žáků českého reálného gymnasia více než na 200 hlasů rozmnožený, za ním
pak sbor více
než
.60 hudebníků, plné kapely to 35. pluku řadového, sesílené ve smyčcových nástrojích civilními
hudebníky, členy filharmonického spolku a jinými ochotníky. I zvukový dojem veškerým
tím sborem způsobený
byl veliký, mnohdy uchvacující, ač s politováním poznáváno, že orkestr
nutně tak daleko do
pozadí a do výše k sofitám pošinutý mnoho tratil na mohutnosti svého
pěkného výkonu.
O díle Dvořákově samém netřeba se mnoho
rozepisovatí. V něm kupí se krása na krásu
tak
pořád stejně působivá, že nelze posloucháním opětným a zase novým nabažiti se
jí- Já aspoň přál jsem si, aby ty četné zkoušky, jež jsem neopominul navštíviti, byly ještě
četnější, a byl bych ku třetímu a každému novému provedení díla s neumenšenou radostí spěl.
Ciní-li na mne jednotlivá čísla různý dojem, tedy je
týž při prvním a posledním velkolepostí
ale všecka nesou ráz tklivý,
jich ohromující, jiná ovanuta jsou něžnějším výrazem
dojímají
hudební mluvou všude rovně ušlechtilou do srdce vnikající.
Opravdovější, vroucnější modlitby
,nelze sobě mysliti.
(Dokončení.)
s

oslovením

a

to

u

mistru Dvořákovi

—

—

—

Hlasy novin anglických
Birmingham Daily-Post
Poslední

o

Antonínu Dvořákovi.

ze

dne

30.

m.

m.

letošní koncert

zdejší „Choral-Society“ vynikal hlavně tím, že poznali jsme tu
poprvé velikého cizího komponistu, který zajisté v hudebních annalech města našeho trvalým
písmem bude zaznamenán a jehož skladby zasluhují co největšího rozšíření.
Jest to veřejným
tajemstvím ve světě, že mezi novinkami, které při příštích birminghamských slavnostech provedeny budou, nalezati se bude také nová skladba z péra českého skladatele Ant. Dvořáka.
A poněvadž kromě toho Dvořák
děj čerpán
pro nové dílo zvolil si thema nám tak sympatické
jest ze života reformátora Jana Husa
jest zcela přirozeno, že naší hudebníci dosavádní
mistrovy komposice seznati chtějí. Však není tu třeba žádných vedlejších a slabých důvodů,
abychom ospravedlnili včerejší provedení oratoria „Stahat mater“. které již takového jména si
dobylo,.že se diviti musíme, že teprve po dvanácti měsících od uvedení skladby té do Anglie
v Birminghamu
jsme je uslyšeti mohli. Biografická data Dvořákova životopisu sdělili jsme při
provedení jeho „Slovanské rhapsodie“ v koncertu Harrisonově. Zde chceme připomenouti k nim
jen tolik, že Dvořák vyniká stejně svojí skromností a neláskou k veřejnému vystupování, jako
svým velikým nadáním. Za uvedení jeho do světové literatury máme co děkovati Brahmsovi,
který v dílech českého skladatele ducha sobě spřízněného poznal, a žádné píle nešetřil, aby
skladateli tomu, dosud zcela neznámému, veškeré
kruhy otevřel.“
Po té rozebírá list jmenovaný detaily Dvořákova oratoria a končí takto:
„My resummirujeme takto: Dvořákovo „Stabat mater“ jest bez odporu dílo veliké krásy, originálnosti a síly,
plné vznešených a vřeJých citů, geniální ve
stavbě, živé a výrazné v melodiích a mistrovské
v instrumentaci.
Hluboká vážnost themat zračí se v každém
taktě, takže snad pro všedního
navštěvovatele koncertu nebude tak přístupná jako operní oratoria Bossiniho.
Však hudba
Dvořákova nikdy neunaví ucho jako zmíněné skladby
Rossiniho, nýbrž tím více bude se po—

—
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sluchači líbiti, čím

častěji bude „Stabat mater" slyšáno,
chápáno a oceňováno."

vějším přesvědčením

tím

yíce

—

pravíme

to

s

nejopravdi-

—

Sunday

Times

ze

dne

Náš slovutný český host doznal nových

30. března

1884.

triumfů,

filharmonická společnost pak utěšeného
úspěchu. Vystoupení Dvořákovo v klasických koncertech, s kterýmiž každý veliký hudebník tohoto století více méně co činiti měl, považováno za událost velkého významuj což dokazovalo
Většinou obsahoval program skladby
množství posluchačů shromážděných v „St. James Halí".
slovutného hosta. Byl to tudíž pravý „Dvořákův večer", uspořádaný tak, aby skladateli vzdána
byla pocta, jakož i aby v plné síle ukázati se mohl jeho talent pro komposice orkestrální. To

znamenitých děl byla nám ouvertura „HusitskáT absov
„Křišťálovém paláci"). Ouvertura ta, dosud
Titul
v
manuskriptu, byla komponována předešlého léta k otevření českého divadla v Praze.
k povstání Husitů pod vůdcovstvím
„Husitská" vztahuje se k episodě v českých dějinách
Žižky. Motiv ze starodávné husitské hymny tvoří jedno z nejvýznačnějších themat, z nichž
se

také

stalo

plnou

měrou. Z

těchto tří

lutní novinkou (druhá dvě díla slyšeli jsme již

—

materiál ouvertury jest zbudován.
Mohu toliko
složité
instrumentální dílo přesně oceniti.
Při prvním slyšení nelze tak
uvésti, že hudba tato jest nad pomyšlení smělá a malebná co do typu, připomínající místy
skladby Berliozovy, zejmena tam, kde s jistotou podivuhodnou užíváno dechových nástrojů
Celý styl jest romantický, rázný a prozrazuje samoa smělé
modulace vystupují v popředí.
Pan Dvořák, byv uvítán při svém příchodu potleskem, který nechtěl bráti
statného myslitele.
konce, dirigoval své dílo s dovedností přesnou a získal tím skladbě své pochvalu nepodmíněnou.
filharmoničtí
Hudebníci
Se svou „Symfonií" dosáhl, možno-li, ještě skvělejšího úspěchu.
činili se jen což, sledujíce s podivuhodnou inteligencí a precisností taktovku mistra. Provedliť
Y tomto
dokonale tuto komposici, která jest v pravém smyslu slova toho pravým originálem.
velikém díle jasně vystupuje tajemství Dvořákovy síly a zvláštní jeho nadání, kteréž učinilo
charaktejej tak rychle proslaveným mužem. Tajemství to jeví se v svěžesti jeho myšlenek, v
ristické kráse jeho melodií,* v šťastné a zcela samostatné instrumentaci, v přísném skoro lpění
formě, jedním slovem, v každé vlastnosti, kterou dobývá si hudebník pozornosti
na orthodoxní
pošluchačstva. Nesnadno jest rozhodnouti, které z těchto čtyř vět náleží
a úcty vzdělaného
přednost, avšak „scherzo", do kteréhož vložiť Dvořák druh slovanského tance, zvaného „Furiant", rozechvělo každého a zanechalo v posluchači dojem co nejživější.
Pouze délka čísla toho nedovolovala, aby sehrána byla
ještě jednou, za to však, když
doznělo finále, zaburácel takový potlesk v síni,
ozývaly se tak nadšené ovace, že pan Dvořák
třikráte obecenstvu představiti se musel. Oslavenec bude zajisté dlouho pamatovati na srdečné
až opět vrátí se na své pokojné místo v Praze.
toto přijetí,
Bhapsodie přišla pozdě na řadu,
přes vše to setrvalo posluchačstvo až na konec a skladba tato, ukončivši památný tento koncert
spůsobem skvělým, vyvolala taktéž mohutný potlesk. Slečna Janotova (Naše krajanka. Pozn. red.),
povznešena celým průběhem koncertu, rozohnila obecenstvo koncertem od Mendelssohna a svou
čemž
„Polonaisou". Pan Winch vynikl v Dvořákových překrásných „cikánských melodiích", při
provázel jej mistrně pan Oskar Beringer. Píseň: „Když mne stará matka" unesla obecenstvo,
tak že musela býti opakována.
obsahoval
též dvé
Velmi zajímavý program třetího koncertu v „Křišťálovém paláci"
další novinky Dvořákovy, jež mistr ten opět osobně dirigoval. Jeho „Notturno" a „Scherzo CaČechovi. Bylť
priccioso" potvrzují vše, co již bylo řečeno a pociťováno o tomto velenadaném
Pan
Winch zapěly opětně obě
také velmi lichotivě přijat hojně shromážděným obecenstvem.
stará
„cikánské melodie" (provázen tentokráte skladatelem) a musel zase píseň „Když mne
v

matka"

opakovati.

Úryvky

z

literárních

prací

R. Schumanna.

(Pokračování.)

orkestrálnim díle.
Abychom ničeho neopomenuli, zmiňujeme se ještě o symfonii jako
Berlioz, rozený virtuos orkestrální, žádá zajisté ohromné věci od jednotlivce i od celku, více
mechanická, kterou od
než Beethoven, více než všichni ostatní. Avšak není to větší sběhlosť
Jednotlivec má
ustoupiti a poddati se
instrumentalistů žádá, nýbrž zájem, studium a láska.
.“
celku, jejž nejvyšší vede.
Tři, čtyři zkoušky tu nebudou nic platný . .
Ňa to chválí duchaplnou instrumentaci Berliozovu, již ostatně i Fétis za výbornou uznává,
krajnosti
a ku konci
činí satyrickou poznámku, že očekává v příštích pracích Berliozových
instrumentálních effektů
klokotající slavíky a t. d.
Dle svého plánu
chtěli jsme pro„Přehlédněme ještě jednou cestu, již jsme vykonali.
mluviti o formě, o způsobu skladby, o myšlénce a duchu jednotlivých dílů. Zprvu viděli jsme,
.
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že forma celkem mnoho se neliší od formy starší, že mají jednotlivé díly různý obsah, a konečně, že se periody a fráse neobyčejnými poměry od ostatních rozeznávají. Mluvíce o komposici
upozornili jsme na harmonický sloh, na duchaplný způsob propracování jednotlivostí, na různé
vztahy a obraty, na zvláštnost Berliozových melodií a na instrumentaci.
Končíme několika slovy o myšlénce a duchu. Berlioz sám napsal program, v němž
udává,
čeho si přeje, abychom myslili, poslouchajíce jeho symfonii.
líčiti hudbou,
O obtížné otázce, až pokud lze myšlénky a události
soudí mnozí příliš
úzkostlivě.

Působení nahodilých dojmů zevnějších při tvoření uměleckém nelze zajisté podcenovati.
Aniž si toho jsme vědomi účinkuje často vedle hudební fantasie jiná určitá myšlénka, s uchem
působí též oko, a toto, jsouc orgánem vždy činným, udržuje jakési pevné obiysy, které líčením
hudebním v určité představy se spojují a přetvořují. Ovšem že čím více hudbě příbuzných živlů
tóny projádřené myšlénky neb představy obsahují, tím

poetičtějším a plastičnějším bude výraz
vůbec, čím fantastičněji a ostřeji skladatel pojímá, tím více bude jeho skladba povznášeti a dojímati.
Proč by nemohla Beethovena komponujícího napadnouti myšlénka o nesmrtelnosti? Proč
by ho nemohla nadchnouti k velikému dílu vzpomínka na padlého hrdinu ? Aneb někoho jiného
Či chceme býti nevděčnými Shakespearovi, že nadchnul
vzpomínka na čas blaženě prožitý?
mladého skladatele k
důstojnému dílu, nevděčnými přírodě a zapírati, že jsme z její krásy
vznešenosti pro svá díla čerpali?
a
Itálie, Alpy, moře, jaro,
nebyla by nám hudba již
nich vypravovala?
o
Jsou-li v programu ku Berliozově symfonii mnohé poetické momenty, o
tom nechceme
Hlavní věc však jest, vskutku-li hudba o sobě bez textu a výkladu
rozhodo váti.
něčím, a zejména je-li v ní duch. První, myslím, že jsem z části dokázal; druhé nemůže nikdo upříti, ani
tam ne, kde Berlioz zřejmě pochybil.
Mohli bychom se ještě o ledačem dobrém i špatném poraditi, leč pro dnes končíme. Přispějí-li tyto řádky poněkud k tomu, aby Berlioz excentrické vlastnosti svého směru víc a více
umírňoval,
pak, aby jeho symfonie byla provozována, ne však jako mistrné dílo umělecké,
nýbrž jako dílo, které se originálností ode všeho dosud existujícího liší,
konečně, aby umělci,
jimž Berlioz ve spolku proti prostřednosti a beztalentnosti silnou ruku podal, k pilnější práci
dosažen."
účel
Tolik
Schumann.
byli povzbuzováni, pak jest
jich uveřejnění
Jest nám ještě třeba něčeho dokládati, abychom dokázali, jak svátým bylo Schumannovi
vroucností
láskou
k němu lnul a je podporoval?
a
umění, s jakou
(Pokračování.)
skladby,

a

Národní opera.
25., 80. března, 5. dubna: Dimitrij.
března, 14. (odp.), 17. (odp.) dubna:
1., 3., 8. dubna: Nevěsta Messinská.
a

28.
Sen
13.

Markéta.

března:
noci

Nevěsta

Messinská (I.).
29., 31. (odp.)
hudbou Mendelssohnovou.
s

svatojanské
(odp.) Starý ženich.
18. Tvrdé
palice.
v

—15.

Šelma

sedlák.

16. Faust

Registrujíce repertoir vyslovujeme za tyto dny své uznání vedoucím ústavu našeho.
„Dimitriji“ v den 5. dub. zmínili jsme se již v rubrice jiné, že byl řízen Dvořákem samým a dodáváme hned, že mnohá místa změnou tempa plastičtěji vystoupla (ku př. úvodní
sbor). Energický dirigent-skladatel také bojoval proti nemístným korunám velmi úsilovně a pohádal bezohledně kde toho
bylo třeba. Budiž v tomto ohledě vzorem kapelníkům našim.
Fibichova „Nevěsta Messinská“ má sice urputné
nepřátele, ale mnohem více přátel a těchto
stále přibývá. Již se
počíná i širší obecenstvo víc a více vpravovati do tohoto
jak to „duchachaosu tónového.
plně“ nazvala jistá kapacita
Jest to zjev velmi potěšitelný a důkazem,
že obecenstvo naše jest na takém stupni vyspělosti
duševní, že nám o osud vskutku uměleckých
děl není více úzko.
Jednotlivá místa opery již i obecenstvo
širší
získala, tak vstupy sborů
v I. jednání, smír bratrů, líčení Manuelovo o prvém shledání se s
Beatrici, předehra k 11. aktu,
tercett Isahelly se syny:
O lásko božská! jednání
také
svým dějem nejzajímapak třetí,
celé všechno obecenstvo drží vždy v
Smuteční pochod před provější,
největším napjeti.
měnou v 111. jednání
jest nejoblíbenějším číslem hned od prvého provedení a zůstane jím asi
další reprise opery Fibichovy těšíme se srdečně.
na vždy. Na
Bendlův „Starý ženich“ obětován o prostředním svátku odpoledne
poloprázdnému domu; orkestru byla by nějaká zkouška
neuškodila, také na jevišti nešlo vše tak hladce jak by bylo lze očekávati při opeře tak snadné.
Dvořákův svěží „Šelma sedlák“ přešel
opět jednou jeviště a to velmi pěkně, bez úrazu,
také kabinetní Dvořákův kousek,
jednoaktové „Tvrdé palice“ kmitly se nám před zrakoma
v nových vkusných kostumech
moravských, doufáme, že se nám mistrné „Tvrdé palice“ k vůli
slabé novince činoherní ještě
častěji dají na repertoir.
Gounodův Faust dostal za ochuravělou slečnu Reichovou opět jednou svou
bývalou
Markétku v sl. Sittové, která prý z ochoty k venkovanům v posledním okamžiku
partii MarO
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kétky převzala. Páně Ravertův Faust hyl živější
celé šlo velmi
Od „Snu
a představení
pěkně.
—

se
dispensoval, přál bych toho dobrodiní také
účinkujícím. Naši milí pp. kapelníci střídali se

O R.

než
v

—

sedadle

v

orkestru

a

řídili

s

uznání hodnou

1884.

kdy jindy (také z ochoty k venkovanům?)
svatojanské“ dovoliž sl. redakce abych
orkestru a
aspoň na nějaký čas
spolupříkladnou kolegiálností na vrátkém svém
noci

—

s

horlivostí

Z koncertní

a

snahou.

Nemo.

síně.

podpoře vdov a sirotků po učitelích v Čechách, který již od několika
produkce patři, pořádán byl v sobotu dne 26. m. m. Prvnim číslem
byl Dvořákův veliký koncert pro klavír a orchestr op. 33., jejž poprvé v novém tomto rouše
druhém íilharmonickém koncertě jsme slyšeli. Klavírní part s osvědčenou dovedností sehrála
v
v
sl. Ella Modřická.
Znamenitá skladba tato zůstavila
obecenstvu zase co nejhlubší dojem.
Pan Raverta zapěl velmi plným, byť i v nuancích trochu chudým, hlasem Jankovu árii
Moz
niuszkovy „Halky“, sl. Kalasova oblíbenou árii z „Ruslana a Ludmily“, italský to valčík s ruskou
Vodník
sl. Pospíšilovou velmi krásně předpředehrou. Střední číslo tvořil Fibichův melodram
nesený, závěrek pak Smetanova velikolepá báseň „Z českých luhův a hájův“. Orchestrální čísla
provedl s náležitou precizností orchestr Národního divadla, řízením prvního kapelníka pana
A. Čecha.
jednota hudebních umělcův opakovala letos o svátcích právě minulých po čtvrté Handlovo
(na programu chybně nominativ Haendl místo Haendel) oratorium „Salamon“, jež pochází z poslední periody mistrovy činnosti, a zaujímá střední stanovisko mezi jeho
skladbami světskými
Libretto patří k nejslabším všech jeho oratorií, poněvadž
nedostává
a
se
mu
církevními.
dramatického děje a jen mistrovská hudba starého Haendla dovede nás s ním spřáteliti.
Jako
již po delší řadu let vůbec a při velikonočních produkcích zvlášť, bylo provedení díla toho
žádného
nadosti chatrné.
Od dirigenta až k posledním chóristům nikde znamenati nebylo
dšení. Ze soloyých partií dostál úloze své jediné p. K. Čech, ostatním byl přísný oratorní sloh
úplně cizí. Řízení koncertu měl kap. p. L. Slánský, průvod na varhanách (od Mendelssohna
upravený) obstaral kap. p. A. Čech.
Nemůžeme opominouti poukázati tu k přečetným nedostatkům, kterými tentokráte program produkce té vynikal. Vedle zpomenuté orthografické chyby jména Haendlova, pohřešovali
jsme tu ihned příjmeni skladatele toho, jakož i jméno autora textu Tomáše Morella. Také nebylo žádné příčiny vynechávati úplné uvedení charakteru sólových partií, jako to vše jindy
bývá. Též nechápeme, proč na programu stojí, že „text oratoria český i německý po 20 kr.
Také
dostati lze“ atd., když žádného českého textu pak dostati nelze, ježto vůbec neexistuje.
jest mírně řečeno alespoň nešetrností, když se do cerclů vydá asi o 200 lístků více, než kolik
vypočteno sedadel. Tentokráte musela se tam veliká čásť obecenstva tlačiti po stranách v nejděsnější mačkanici, ano mnoho jich hned z počátku z příčiny té ze sálu odešlo.
divadle.
Poslední koncert konservatoře pořádán byl v sobotu dne 5. t. m. v německém
Krajními čísly byla Schubertova ouvertura „Fierabras“ op. 76. a Beethovenova sedmá
symfonie (z A-dur), jež se známou precisností a secvičeností zahráli chovanci ústavu řízením
řed. p. A. Bennewitze. Třetí číslo bylo méně klassické, totiž Delibesova balletní suita „Sylvia“,
práce to oplývající známou pikantností a umělou graciézností francouzských skladatelů, půSestává ze čtyř částí, z nichž nejslabší
—a sice
vabnou melodičností a duchaplnými eífekty.
velmi slabá
jest čásť poslední „Cortěge de Bacchus“. Tempo oddílu druhého (intermezzo et
valše leňte), zdálo se nám příliš pomalým, „Pizzicati“ muselo býti zase opakováno. Ostatní dvě
čísla koncertu vyplnil známý virtuos na housle Emil Sauret, který před několika lety poprvé
Praze debutoval. Již tenkráte vzbudila zasloužilý obdiv báječná jeho technika, ku které se
v
rozvaha.
Skvěle osvědčil všechny výtečné své
nyní přidružila i náležitá klidnosť a umělecká
Však jak velice vynikl virtuos Sauret, tak úplně
vlastnosti ve známém Bruchově koncertě.
totiž mimo uvedený koncert a Beethovenovu romanci zF-dur
propadl skladatel Sauret. Hrál
kterou se však ani k skladatelské prostřednosti přiblížiti
také vlastní třívětou (!) rhapsodii,
Koncert

spolku

let mezi veliké

ku

orchestrální

“

„

v

nedovedl.

posledního referátu o koncertu „Hlaholu“ vloudily se dvě chyby, jedna tisková, druhá
zpíván byl totiž smíšený a nikoli mužský sbor „Zdání“, Dvořákova pak
„Bříza“ nebyja opakována. Referent musel se totiž při posledním čísle tomto na několik
okamžiků ze Žofína vzdáliti, maje důležité jednání s p. řed. Šubertem v kanceláři Národniho
divadla, čímž zaviněno ono nemilé nedopatření. P. řiditeli „Hlaholu“ se děkuji za upozornění
v
„N. L.“ učiněné s tak vzácnou šetrností, že se vzdávám referátu o produkcích sl. spolku
„Hlaholu“.
—gy
Do

věcná. Od Fibicha

—
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Kritický oznamovatel.
F. Z.

Skuherský, Nauka

o

hudební

komposici.

i

oba následující věnovány jsou rozpravám o práci
(Pokračování.*) Svazek druhý jakož
kontrapunktické. Y nauce o harmonii, tudyž také ještě v prvém svazku spisu řed. Skuherského
bylo nám činiti vždy toliko s jedním hlasem, jejž nazvati bychom mohli hlavním, ať již svrchním
nebo spodním, ostatní byly vedlejšími, nesamostatnými, jsouce jen podporou onomu hlavnímu.
homofonní.
Tento způsob skladby zván, jak známo,
Opakem jeho jest způsob polyfonní
čili kontrapunktický.
V čem záleží podstata kontrapunktu oproti harmonii, vyplývá již
toho, co právě pověděno. Každý jednotlivý hlas skladby hraje zde úlohu ryze samostatnou
z
ostatní povzneseného, tyto
jsa stejné důležitosti s ostatními; tehdy nestává jednoho hlasu nad
pak nejsou zde proto, aby krásu onoho svým přispěním ještě zvyšovaly samy ustupujíce v temné,
tu
svého práva, rovného
nikým nepovšimnuté pozadí, nýbrž každý jednotlivý hlas domáhá se
kterou pro sebe uzná za nej příhodnější, bud!
s ostatními, snaží se vědomě vystupovati v dobu,
snad v područí jiného
s
ostatními současně nebo střídavě, jsa zde jediné k vůli sobě a nikoli
nadřízeného. Úloha to dojista vděčná, ale také, jak patrno, neméně obtížná.
Prve než jal se spisovatel rozebírati
pravidla tohoto stylu, uznal za dobré předeslat!
Po té kráčí cestou volného, postupného
několik slov o jeho původu a historickém významu.
znávývoje, uváděje nejprve základní pravidla kontrapunktu jednoduchého, hojnými příklady
zorněná a postupuje tu methodou osvědčenou od nejnižších tvarů až ku nej vyššímu vrcholu,
však žáku též
jehož umění kontrapunktické kdy dostoupilo, ku velké práci fugové. Nezbytnou,
velice prospěšnou průpravou jest pilné a svědomité spracování chorálu tím způsobem, aby hlasy
cantus firmus obestírající utvořeny byly jako samostatné osobě cos určitého vyslovující melodie.
tuto
jinak neSpisovatel veden zajisté nemalými svými zkušenostmi učitelskými, vynaložil na
A. Kontrapunkt
smírně suchopárnou partii veškeru píli.
Látku roztřídil v následující dílce:
jednoduchý stejný a) ve 2 hlasech s jedním neb dvěma hlasy doplňovacími, b) ve třech, c) ve
ku rozmanitým, bo4 hlasech. Odbyv tyto nejjednodušší práce chorálem, přenáší se ponenáhlu
tomže
hatým formám chorálu ozdobeného, druhur~4o B. kontrapunktu jednoduchého nestejného v
dílců užil ve hlase
pořádku, jako prve, s tím však doložením, že pří každém z uvedených
notě
cantu firmu.
kontrapunktujícím a) dvou, /?) tří, y) čtyř not kontrapunktu proti jedné
U příležitosti této bylo by bývalo na místě uvésti též historicky důležitý pojem „continuo.“
v rovném
Míníme totiž užší význam pojmu toho, pokud jím vyrozumívá se bas přísně odměřeně,
skladatelů
rhytmu postupující oproti širšímu jeho významu, v jakém tak zhusta objevuje me u
nahražovati
hlavně stol. 17. Tu vyškytá se jako samostatný, obligátní hlas, jehož úkolem jest
neúplnost harmonickou ve zpěvech jedno-, dvou- a tříhlasých; vté příčině přichází brzy poJako zvláštní druh nestejného kontrapunktu
číslován, brzy opět ne, dle okamžité potřeby.
uveden kontrapunkt střídavý (alternativní). Tenkráte nám napadá, proč spisovatel, ač sám praže ve hlasech
cuje jednotlivé příklady stále toho byl pamětliv, přece nikdež nepoznamenal,
motivu. Toto pravidlo zvláště
ozdobných rádi zachováváme časté opakování jistého jednoduchého
vší rozmanitosti
při uvedeném právě kontrapunktě střídavém padá na váhu. Jediné tak lze při
hlasů ozdobných dostihnout! jakés, byť jen částečné jednoty, jak dalece ovšem při práci četnými
o

o
jednotnosti a organičnosti mluviti lze.
cantus firmus
uvedených druhů kontrapunktu jednoduchého proveden jest
Jak nekonečná, úmorná a přece nevj 7
vedle prací již naznačených ještě všemi hlasy střídavě.
Proč jediné
hnutelně potřebná to práce! Yodítkem byl spisovateli stále cantus firmus chorálu.
sobě vysvětlíme, uvácírkevní chorál a
opět jen chorál, nikdež pak světská melodie, snadno
žime-li, že melodie světské bývají postupu mnohem volnějšího a výraznějšího, jmenovitě pak
hlasu
rhytmicky význačného, kteréž vlastnosti by rovnoměrně plynoucímu proudu ozdobných
jen byly na újmu. Tu koná nám onen starý „cantus planus“, vždy jednoduchý, klidný, rovnoměrně rhytmisovaný a nezměnný nejplatnější služby.
Po této dostatečné průpravě vzhledem ke kontrapunktu jednoduchému přistupuje spisoNelze nám než jen chváliti tuto methodu
sovatel hned k rozpravě o kontrapunktě dvojitém.
ihned na imitaci
oproti některým theoretikům, kteří odbyvše partii o chorálu ozdobeném vrhají se
každému učni doa
formjr fugové, a kontrapunkt dvojitý ponechávaji na dobu pozdější. Budeť
jista s prospěchem mnohem větším, uvědomí-li sobě důkladně veškera pravidla kontrapunktu
O nejdůležitějších druzích kontradříve, než ku praktickému, volnému jich užívání se odváží.
bezpunktu dvojitého, v oktávě, decimě a duodecimě (kvintě) obšírněji promluveno; ostatní
cenné, umělůstkářské druhy (v noně, undecimě, tre- a kvatuordecimě), postrádající všeho praktického významu,
odbyty kratičkou zmínkou. Aby žáku snáze bylo překonati četné obtíže, jež
skýtá jemu skladba o hlasech převratných, užito s prospěchem schémat číselných, jakožto osvědčené pomůcky učebné.
Yeškery základní pojmy subjektu, kontrasubjektu, hlasu rovnoběžného,
Na konec připojeno několik
evoluce, transposice atd. náležitě vysvětleny a příklady doloženy.

fermatami přervávané
Y

každém

z

-

—

*) Viz

č.

5.
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příkladů dvojitého kontrapunktu smíšeného, jímž končí se řada výkladů, hledících ku přípravným
práčem rozmanitých forem polyfonních.
Z drobnějších omylův a nedopatření po většině
harmonických, jež náhodou vloudily se
ve
příklady jinak s nevšední obezřelostí pracované, uvedeme některé. Zaznamenáváme však
k uvarování
mylných domněnek opětně u příležitosti této, že veškery tyto výtky, rovněž jako
ony již prve uvedené týkají se jediné spisu před námi ležícího, ne tedy snad methody,
jakou
Víme dobře z vlastní zkušenosti
přednáší se theorie v „pražském ústavu pro církevní hudbu.
(bylť referent sám žákem renommovaného toho ústavu), že ve svých školních přednáškách řed.
Skuherský až příliš svědomitě a horlivě si vede, s příkladnou péčí a vzornou přesností paedagogickou, než aby snad, ať v ohledu theoretickém, ať ve praktickém jakés opomenutí sebe
menší jemu vytknouti bylo lze.
Imitaci, jíž použito ve příkl. 17., bylo by bývalo lépe naprosto vynechati, an o ní teprve později bude jednáno; spisovatel patrně učinil tak v dobrém
úmyslu obraceti
pozornosť žákovu k novým pojmům, s nimiž v dalším vývoji učebním
bude jemu činiti,
Ye příkl. 25. (str. 28.) v 5. taktu od konce nelze nám se zbaviti nepříProč ve příkl. 28.
jemného pocitu tritonu.
(taktu 8.) z nenadání zůstává vězeti pohyb, není
dosti
Y taktu 1. na str. 38. nemile
jasno; či schází snad na tomto místě fermata?
dotýkají
v
se ucha kvinty mezi altem a basem
postupu druhé doby taktové ku třetí, jimž zpomoci
téhož
snadno; jsou
druhu, jako v následujícím příkladě písmena a) označené parallelné oktávy.
Nepochybně zapomenuto na ně upozorniti, an spisovatel, pokud se pamatujeme, ve školních
úkolech právě k tomuto druhu kvint opět a opět jako k
Y taktu 6.
nepřístojnosti poukazuje.
příkl. 39. objevuje se příčnosť harmonická ve středních hlasech, již ani fermata na 3. taktovou
čtvrť položená nemohla by omluviti, náležela-li by skladba hudbě
vokální; ve skladbách instrumentálních, jmenovitě pro nástroje stejné barvitosti, bychom si jich hrubě nepovšimli, any oba
tóny náležejí jednoučárkované oktávě.
Za omyly tiskové počisti sluší a) v taktu 6.
příkl. 38.
vyskytující se tón d v basu; stůjž tam fis. b) Y taktu 8. na str. 28. chybí písmena „b“, k níž
v následujícím výkladě
poukazováno, c) Ye příkl. 28. (str. 32.) pohřešujeme fermaty, určující
meze jednotlivých dílců cantu firmu.
'
(Dokončení.)
“

-

o

Drobné
Z

Národního

divadla.

Slavný tenorista
splniti slib, kterým se zavázal tohoto měsíce vystoupiti u nás
pohostinsku a přijde prý až v saisoně příští.
Poněvadž
odpadly přípravné zkoušky k pohostinské této hře, lze se nadíti, že se co nejdříve vypraví Kovařovicovi „Ženichové",
aby mohla porota konečně rozhodnouti o cePolák Mierzwiúski

Těchto

nách.

nemohl

dnů zpíval

na

zkoušku

teno-

Trnka, který se již jednou, tuším
vloni, pokoušel o přijetí do svazku naší národní opery.
Velmi nadějná mezzosopranistka, Češka, která jest nyní v cizině engagována,
vystoupí prý pohostinsku v květnu
rista

neb

p.

v

hodlá

červnu.

—Pí.

Pštrossová-Kupková

opět věnovati naší opeře, kteroužto
zvěsť
jakmile jest odchod sl. Reichové jimůžeme s radostí vítati v naději, že
stým
hlas
paní Pštrossové-Kupkové neztratil na objemu, mohutnosti a lesku. Slyšeli jsme paní
Pštrossovou-Kupkovou před krátkým časem
zpívati a přičítáme to jakési sklíčenosti, že
nám hlas nezněl
dosti jaře.
Z „Umělecké Besedy". Den 9. dub., o němž
nám jest
referovati, náležel vyřízení různých
záležitostí správních, aby se však večera tohoto
prý

se

shromáždění

členové

nerozešli

bez

krásného

ďojrnu, zahrál p. z Káanů několik čísel, k nimž
připojil fantasii na Smetanovy symfonické básně
Vyšehrad, Vltavu a Z českých luhův. Brillantní
hra páně Káanova
a
skvělý přednes unesly

posluchače,

kteří vypukli

v

bouřlivou pochvalu.

zprávy.
Slyšeli jsme
dvakráte, s

tuto od p. z Káanů již
takovým však zanícením jako
tentokráte nelirál
Dne
16. byla
ji nikdy.
schůze slaběji navštívena, zábava však velmi
srdečná se brzy rozproudila,
když jiva z nejčilejších členů odboru pp. Dr. K. Šrámek a
J.

skladbu

Káanů přednesli

na klavíru
napřed něskladby Pauknerovy, pak úryvky z Blodkovy „V studni “, až přišli stupňovaným nadšením na Wagnera a přednesli některá zvláště
krásná místa z „Trilogie“.
Pro příští schůzi
z

které

dne

23.

t.

m.,

slíbena

odboru

větší

dávka

Wagnera z klavírních výtahů.
Česká hudba v cizině. Z Drážďan píše se
nám: „Potěšitelnou zprávou bude pro čtenáře
„Dalibora“, že při dvorním koncertě 14. t. m.
provedena ouvertura Smetanovy opery „Prodaná nevěsta“.
Král s celým dvorem byl přítomen, Smetana
se mu
patrně velmi líbil.“
Jos. Kratina.

Nepochybujeme,

že po tom rozhodném

úspěchu, jaký měly dosud provedené úryvky Smetanovy „Prodané“ v Drážďanech, bezpečně lze
očekávati, že se celé dílo dostane do tamější
dvorní opery. —V
Kyj evě dáván 29. (15.) břez.
koncert ve
prospěch pomníku Glinkova. Na
programu koncertu byli vedle
Grlinky, Chopina, Cajkovského a Puchalského též Dvořák
(byl 11. rhapsodií zastoupen), Přibík a MuziŘeditelem koncertu
kant (cellový
koncert).
byl kapelník carské opery p. Přibík.
Z českého

světa hudebního.

Směs

zK

o-

„Ženichové" se dotiskuje;
při prvém provozování opery.
Od K. Bendi a jest v tisku nový cyklus písní
pod názvem „Za šera". Cyklus obsahuje 8
Některé mužské sbory
písní pro hlas nižší.
Antonína Dvořáka vyjdou tiskem ve sbírce
Zd. Fibicha lehčí
„Daliboru" co nejdříve.
skladby klavírní pod názvem „Vigilie“ prošly
poslední revisí skladatelovou a budou co nejVítaným poddříve odevzdány nakladateli.
vařovicovy opery

vydán

nikem

bude

bude

asi

našemu

hudebnictvu

sbírka skladeb pro

zvláště

menší

orchestr,
která pod názvem
„Lípa" počne vycházeti u
nakladatele Fr. A. Urbánka.
Redakci sbírky
této převzal Jan Malát, prvým číslem bude
Kovařovicova Gavotta pro 3 housle, violu, cello
po

a

venkově

basu. Další čísla obsahovati budou skladatele :

Fibicha, Nešveru, Maláta aj. jakož i národní
písně. Sbírka tato založena pro skladby menších rozměrů a technicky ne těžké.
Úmrtí.
Podřipského
Kapelník
„Sokola"
v

Jan

Lužci

nemoci.
debník

Čáp

zemřel 13. dubna po krátké
huvelmi intelligentní

Zesnulý byl
a

vřelý

ctitel

a

šiřitel

skladeb

skla-

datelů

českých.
Nové varhany.
V sále „Křesťanské akademie" v Řetězové ulici byly vystaveny v tyto

neveliké
sice, ale krásné varhany,
jež původci svému, p. Em. Petrovi,
staviteli varhan v Praze, jenom ku cti slouží.
Nepřeháníme, pravíme-li, že kdo k nim zadni
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nové

dílo to,

loučí.

Zevní

úprava
sedne, nerad se s nimi
dle nejnojest elegantní, vnitřní pak ústrojí
manuálu
vějšího způsobu zařízeno. Klávesnice
klávesů. Rejčítá 54 a klávesnice pedálová 27
manuální
umístěny;
stříky jsou nad klávesnicí
jmenujeme je v pořádku od levé ku pravé
straně.
1. Spojka pedálová, 2. Subbass
16',
3.
4. Principal
B', 5. Gamba B',
Cello B',
Flétna
4',
Salicional
6.
B', 7. Kryt B', 8.
9. Oktáva 4', 10. Mixtura 2% (4řadová: gceg),
Dole pak nad
11. Oktáva 2', 12. Vzduch.
klávesnicí
kollektivy:
pedálovou jsou dva
mezzoforte a pleno, jež nohou snadno říditi
lze. Rejstříkem spojuje se pedál s manuálem,
tak že tóny, jež hrajeme v pedále, také v manuále se ozývají.
Rejstříkem 12. vypouští se
Po přání
po skončené hře vzduch ze stroje.
toliko
zákazníka jsou veškery hlasy cínové,
subbass v pedále jest
dřevěný; píštaly téhož
hlasu jsou v korpusu vodorovně uloženy. Cello
tónem.
v pedále vyniká zvučným a lahodným
Znalce překvapuje hlas 7. a 8. rejstříku, které
ač z cínu
věrně napodobují zvuk těchto
obyčejně dřevěných hlasů. Jemností hlasu vynikají Salicional a Gamba. Snadná manipulace s rejstříky a kollektivy připouští mnohé
effekty, jichž při starém zařízení varhan tak
lze docíliti.
Hra
stroj ten
na
lehce nebylo
jest velmi snadna, any klávesy velmi citlivý
jsou. Zásobování stroje vzduchem jest jednoduché; rukou pohybuje se páka čerpacího měchu, odkudž proudí vzduch do měchu zásobního a odtud stejnoměrně do stroje.
Varhany
tyto jsou určeny pro Rusko, odkudž p. Petra
několik zákazek došlo. Pan Petr, nabyv zku-

šenosti

se

čas

ten

proslulých varhanářů v cizozemsku,
v
Praze, ale za krátký
stal se známým nejen v Cechách ale

u

usadil

teprve nedávno

hranicemi. Všímá si bedlivě každého vynálezu, každého zdokonalení v oboru tom a
i

za

na starém copu,
jak to jiní
Že jeho stroje denního světla štítiti se
ob
čas vystavuje
nemusí, vysvítá z toho, že
solidním
znalec o
nové stroje, aby
se každý
Doprovedení prací jeho přesvědčiti mohl.
poručujeme tuto solidní firmu českou co nejvřeleji.

houževnatě

nelpí
činí.

Osobní. Riditelem kůru

v

Kouřimi

zvolen

Unger z Prahy, absolvovaný žák varhanické školy pražské.
Šedesáté narozeniny mistra Bedřicha Smedružstvo ve Volyni slavtany oslavilo pěvecké
Na programu byla tato
nostním večerem.
čísla: 1. Předehra k op.
vesměs Smetanova
„Hubička", 2. Slavnostní sbor, 3. Milostné
4. „Věno", mužský
duetto z
op. „Dalibor",
6. „Česbor, 5. Píseň Blaženky z „Tajemství 4',
ská píseň", smíšený sbor, 7. Směs z „Prodané
Karel

nevěsty."
Antonín Jiránkové pořádali
a
8./20. března v Charkově veliký
koncert. Nápadno nám jest to, že nadšení tito
šiřitelé české hudby nevřadili v program koncertu ani jediné číslo české.
Zpěvácký spolek „BoleBoleslav Mladá.
slav" vydal v těchto dnech přehled činnosti své
rok
za
1883., z něhož vyjímáme následující
Josef

Bratří

ve

středu

dne

161

členů

a
Spolek čítal v období tom
činných (39 dám a tolikéž pánů), 72
přispívajících, 8 čestných a 3 zakládající. Archiv rozmnožen byl o 19 čísel, takže čítá nyní
dohromady 1184 čísel. Na veřejnosť vystoupil
spolek patnáctkráte. Zpráva pokladní vykazuje
příjem 456 zl. 8 kr., vydání pak 426 zl. 75 kr.,
v
děDne
6. dubna opakoval „Boleslav"

dáta:
sice

78

kanském

oratorium

Páně Dvořákovo

chrámu

nastudováno.
„Stahat mater", které loni bylo
Tieftrunkova
B.
Solové
partie převzali: sl.
(alt), pan
Bělé (soprán), sl.
A. Kellnerova
z
Slavík (bas).
V. Cicvárek (tenor) a JUDr. Jos.
Hradec Jtndřichův. Dne 2. t. m. odbývána
sále střeleckém hudební a pěvecká akademie
v
studentská.
1.

obsahoval

Program

Ouvertura
W. Mozarta,

k

čísla:

tato

svatba" od A.
op. „Figarova
mládeži" sbor od Fr.

2. „Naší
4. MužDrbohlava, 3. „Snění" odR. Schumanna,
Národní písně od
ský sbor, 5. Deklamace, 6.
7.
Kaesmayera,
„Krásný sarafán" sbor pro
šesté symfonie
smíšené hlasy,
8. Andante ze
od J. Haydna. Orchestrální skladby přednesla

Vojenský

kapela.
pěšího pluku

studentská
c.

k.

botu

dne

5.

t.

m.

čís.

75.

hudební

pořádal

zde

velký orchestrální

Program jeho obsahoval

8 čísel

ze

sbor
v

všech hu-

literatur, z nichž však nejchuději
domácí.
stoupena naše hudební literatura
debních

Hradec
řádá

zdejší

Králové.
místní

Počátkem
odbor

so-

koncert.

května

„Ústřední

za-

uspo-

matice

ve spojení s pěv. jednotou „Slavjan"
velikolepý koncert, při němž spoluúčinkovati
Marie
bude i host nad jiné vzácnější,
slč.

školské"
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annova, člen c. k. dvorní opery ve
Mimo to súčastní se produkce i re-

nommovaná

žákyně

Nové varhany,

pražský

její

které

stavitel p.

sl.

P.

pořádal

y neděli
dne 30. března
y divadelním
sále k dobročinnému
účelu hudební večer s tímto

Erbanova.
sv. Ducha

programem: I.

„Ve studni",'komická opera od
Blodka; 11. 1. Směs z opery Hřímalého
„Zaklety princ", upravil V. K. Lhota, 2. „Starý
bodlák", ženský dvojzpěv s průvodem orchestru
od K.
Bendla, 3. „Na lagunách", valčík od

kathedrále

v

V.

Schiffner

staví, blíží se již
nejdéle ve čtyřech
nedělích účelu svému budou odevzdány.
V sobotu dne 29. března
Chrudim.
pořádán v „Měšťanské besedě"
komorní
koncert.
Program obsahoval: 1. Kvintetto z C-dur op.
k

svému

26.

od

dokončení,

Beethovena,

takže

2.

op. 21. od A. Dvořáka,
zando z kvintetta
op.

Klavírní trio z
3. a) Andante
87.

od

od Veita.

val

Ve

—

zde virtuos

středu

na

spoluúčinkování

za

sl.

scher-

m. koncertoMaurice Dengremont

T.

Zerbstovy

ap. J.

Leiterta. Program obsahoval bez výminky čísla jen cizí.
Jaroměř. Pěv. a hudeb, jednota
„Jaromír"
měla v těchto dnech
madu. Z výroční

svojí výroční valnou hrozprávy, která členům spolku
rozeslána
byla, vyjímáme tato dáta: Během
posledního roku pořádal neb súčastnil se „Jaromír" osmi větších
produkcí. Členů čítal 110
a sice
1 čestného, 43
přispívajících a 66 činných. Výbor odbýval 15 schůzí, při nichž
vyřízeno přes 100 záležitostí správních.
Jičín.

pořádal
demii

v

C.

k.

sobotu

ústav ku

dne

6. t.

vzdělávání učitelů
m.

hudební

aka-

prospěch chudých kandidátů. Na programu zastoupeni byli skladatelé: A.
Dvořák,
Jos. Haydn, AI.
Hnilička, M. Kaesmayer, P.
Křížkovský a J. Paťha.
ve

Josefov. Na květnou

neděli provedl ředitel
zdejším chrámu Beethove„Kristus na hoře Olivetské"
a
Haydnovo „Sedm slov Kristových.
Při zábavním večeru
Klatovy.
„Literární
jednoty" zahrál p. E. Bartoniček Dreyschokkovy „LTnquetudy" a vlastní skladbu pro levou
ruku.
Kapela c. k. priv. ostrostřel. sboru
uspořádala v neděli dne 13. t. m. „Velký"
koncert.
Hrozný jeho program zněl doslovně
takto:
1. Turecký pochod
17. století od
ze
Miliěra; 2. Ouvertura k opeře „Vilém Telí"
od
Bossini; 3. Originál Cavatina, Solo pro
křídlovku od Schrayera; 4. Veselý
trubač, Kvapík od Cibulky; 5. Furioso, solo pro fletu od
Národní
směs od Komzáka;
Donizzetiho;
7. Verbovaní v Čechách od Tomáška; 8. Variace
od
pro křídlovku
Strebingra; 9. Die Hydropaten, valčík od Gungla; 10. „Vždy hlouběji"
koncertní polka pro fagott od K.
Ludvíka;
11.
Fantasie, solo pro baryton od Beznička;
12.
od
„Turecká ponůcka"
Michaelise. Aby se
snad někdo nemýlil, že
pp. ostrostřelce k programu tak „vlasteneckému" svedla pohodlnost,
že je měli
z
předešlého čtvrtstoletí nastudované, kdy ovšem o naší literatuře
ještě skoro
kůru

novo

p.

J. Wůnsch
v

oratorium

44

ani

slechu

nebylo,

skví

se

v

čele

programu

„veškeré skladby zcela ku koncertu
tomu zvláště nastudované." Zde
zbytečná každá
poznámka!
Kostelec

Luže. Zpěv. spolek „Diviš" a ochot,
jednota
pořádají dne 14. t. m. divadelní
představení, při němž provedena bude komická
opera „Sezení městské rady" od R.
Nejedlého.
Meziříčí Valašské. Hudební odbor Sokola
pořádal v neděli dne 30. m. m. koncertní zábavu za spoluúčinkování
sl. A.

Mendelssohna,

dne 9. t.

housle

Strausse.

B-dur

h) Andante z kvintetta z Es-dur op. 4. od
Beethovena, c) Allegretto z kvintetta op. 29.

Červený. Dobrovolný hudební

sbor

1884.

zpěvačky
op.
Program byl zajímavě seárii
zpívala
ze „Židovky"
a ruské
i české národní písně.
Nymburk. Pěv. spolek „Hlahol" pořádal
v neděli dne 23. m. m.
pěvecko-hudební zábavu
tímto
s
programem: 1. „Naše zpěvy", mužský
sbor od Horáka;
2. „Slunéčko
jde spát", ženský sbor od Tesaře; 3. Maličkosti (proč stojí
na programu
„Bagatelly"?) od Dvořáka; 4. Sólová
píseň z op. „Lejla" od Bendla; 5. „Vávra",
mužský sbor od Pauknera ; 6. „Opuštěný", smí7.
šený sbor od Dvořáka;
České písně pro
smyčcové nástroje od Kaesmayera; 8. „Dyby
mi tak bylo", ženský sbor od
Jiříčka; 9. „Odvedeného prosba", mužský sbor od Křížkov10.
ského;
Dvojzpěv pro soprán a alt od Bendla;
11. „Máje", mužské oktetto od
Maláta; 12. Třetí
quodlibet, mužský sbor od Slavíka.
Seborovy

Prahy.

z

staven. Sl. Seborova

Pěv. hudební
Olomouc.
spolek „Žerotín"
provozovati bude v sobotu a v neděli dne 26.
a 27.
t. m.
v královském
městském divadle
Dvořákovo veliké oratorium
„Stabat mater", za
osobního řízení skladatelova. Solové
partie zpívati budou:
choť
p. E. Veselá z

slovutného

Prahy (soprán),

skladatele pí. A. Dvořáková

(alt),
(bas).
Pardubice.
Dívčí pěv. jednota „Ludmila"
pořádala v úterý dne 25. t. m. koncertní záE.

p.

Krtička

bavu s tímto
od K.

(tenor)

ap.

programem:

H. Krtička

1.

Dva

dvojzpěvy
a) Finále
z
„Lucie", pro levou ruku od Lešetického, b)
Mazurka od A.
Dvořáka; 4. „V kraje české",
mužský sbor od J. Procházky; 5. Deklamace;
6.
„Starý bodlák", ženský sbor od Bendla;
7. Árie Almamena, z
op. „Lejla" od Bendla;
8. Duo pro soprán
9. Sbor
a alt;
venkovanů,
z op.
„Dvě vdovy" od Smetany; 10. Tombola.
Rychnov. „Občanská beseda" pořádala dne
2.

Bendla;

16.
1.

Národní

písně;

3.

m. m. hudební
večer s tímto programem:
Ouvertura Serafína od Tomáška; 2.

„Bej
Beč; 4. „Z hor",
polka od B. Laška; 5. „Zastaveníčko" od S.,
pro jeden hlas s průvodem piana; 6. Ouvertura
k
„Havlíčku", pro piano na 4 ruce od Hartla;
7. Kvartetto od Haydna; 8. Národní
sbor; 9.
Dvě
mazurky od B. Laška; 10. Selanka pro
klarinet s průvodem
piana od Fibicha; 11. Ma-

větérků",

sbor

zurka od A.

Smíchov.
v

neděli

programu

dne

od

Knahla;

Dvořáka;

3.

12. Národní

sbor.

Zpěvácký spolek „Lukeš"
8.

t.

m.

koncertní

zastoupeni byli

měl

Na
zábavu.
skladatelé: Bendi,

Dvořák, Hauser,
Schumann

p.

P.

čert

Tovačovský, Bizet,
Laskavé spoluúčin-

Klička,

Wieniawski.

a

A. Kozákova

přislíbili sl.

kování
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Smetany; 2. Mazurka op. 3. od Wieniawženské
ského; 3. „Večernice", trojzpěv pro
hlasy od J. Pauknera; 4. Písně od Grůnbergra
mužské
5. „Láska",, dvojsbor pro
a Lauba;
hlasy od Zollnera; 6. Úryvek z „Halky" pro
11. „Toman a lesní
housle
od Vieuxtempsa;
sóla s průpanna", ballada pro smíšený sbor a

Svoboda.

Ženský spolek „Zora“ pořádal

Tábor.

ve

městském divadle konNa programu byly dvojzpěvy od Bendla
cert.
44
trojzpěv „Vesna , spolku
a Dvořáka, Pauknerův
skladatelem věnovaný, národní písně a Bendluv

čtvrtek dne 3. t.

m.

v

vodem

piana od J. Bergmanna.
měl
Vinohrady. Zpěvácký spolek „Hlahol"
němž proneděli dne 6. t. m. koncert, při
v
Kaesvedeny skladby od Bendla, Bergmanna,

v

překrásný dramatický výjev „Švanda dudák .
Veliký skladatel „Švandy dudáka vyznamenal
produkci svojí návštěvou.
44

44

Dne

Turnov.

30.

m.

m.

odbýval

se

tímto programem.

s

„Prodané nevěsty" od

z

B.

houslista

a

„Zpěváckého spolku"

1. Sbor venkovanů

I.

kon-

Maláta, Moszkowského

mayera,

Verdiho.

a

Dopisy.
řádcích
těchto,
zpráva, kterou píši v
ruch
k jisté výši
hudební
mohou jednotlivci povznésti
utěšeně
tom,
o
jak
zpráva
slova smyslu nebylo ani
umělecké v městě, kde dříve o umění hudebním v pravém
hudebním bylo něNení tomu příliš dlouho, kdy ve městě našem požitkem
potuchy.
poskytují se nám
kolik oddudlaných mší, a nyní jako kouzelným proutkem vyčarovány

Morav.

Z

koncerty
utěšeného

ruchu

virtuosem

na

zábavám

pěstoval

kruh

nám

skytl

koncertu

hudební, že
a

svému:

a

zpívá

virtuosku

našem

na

housle

sl.

př.

Dne
pozvav

Lechnerovu

Helenu

nebo

zkrátiti

delikátně,

písně,

znamenitého

něho to

dívčí srdéčko,
že

Lituji upřímně,

obecenstvu

norské

z

chvěje.

se

věrně

má

se

francouzského

skladatele

Rebera

vyži-

25.

března

po-

dva

umělce

ku

z

Vídně

a

proslunabyla

Sl.

přednes

má
s

ušlechtily,

sebou

boun
sonátu

odhodlala Kustovu

předzbarvená nádechem

Swendsenovu Romanci

intressantní skladba,

originelní
smyčcem slečniným podána.
a

pěkný si
„Z mého

si

houslema

jež pod
slečna

dluh!

nás

u

celá

tak

Smetanovo

Krtiěku
z Prahy.
p. Eduarda
konservatoři;
na vídeňské
virtuosní hry své

nesla slečna velmi

bavky"

komorní,

na

koncertního

širšímu

národní

městě

v

„Kvarteta", nejraději hraje.
požitku čten.-pěv. spolek „Budivoj",

vysokého stupně
tón jímavý, tklivý, vyznívá
k vůli

moderní

se

ruchu

hudba

Příčinou

,

.

svou

hudebního

může..

záviděti

velké město

Ed. Spatinka který, sám jsa
p. JDr
okolí své vzrušuje a k zušlechťujícím

Fibichova

zvláštního

pěvce

lého

otec

Tento

vota", Dvořákova

mnohé

tak

činností

neúnavnou

pobádá.

utěšená

jest hlavně mecenáš

tohoto

klavír,

to

nám

který

programem,

s

jest

Budějovic,

Na místo oznámené

zahrála

slečna

Úkole

-

»

Rhapsodn

měl-

sve
nám jakožto poslední
Hausera, což jsme jí však odpustili, když
bouřa
Malátově
po
domov můj"
v
číslo zahrála národní hymnu „Kde
velmi vděčným číslem
livém potlesku svou Polonézu. Slečnina skladba (op. 1.) bude
rázu
polonezy.
vadí
nám
jediné, že skladba nemá dosti přesného
pro virtuosy;
ze spolku),
mládenců"
a
„Kruhu
Slečně holdováno podáním dvou kytic (jmenem spolku
Druhý vzácný host,
obecenstvo pak po každém čísle bouřlivě slečnu vyvolávalo.
krásného hlasu
unesl posluchače jarým, zvonivým zvukem
Ed.
Krtička
z
Prahy,
pan
hlasu podobného
měrou
velikou;
vokalisací
svého, pěkným přednesem a zřetelnou
dále písně
některé národní písně,
neslyšelo posud město naše. Vzácný host přednesl
obenadšení
stoupalo
číslem
Každým
od Lauba, Bendla, AI. Jiránka a Kovařovice.
farář" a téhož „Ptázdejší
čísle
pan
posledním (Kovařicově: „Ten
censtva, které

kého

Maďara

po

četi") dostoupilo bodu nejvyššího.
Jak
Krtička jednu píseň Lvovu.
se

těšíme

ner

výraz

brzkou

na

odevzdal
velké

s

ním

Volán
těžko

shledanou.

Krtičkovi skvostnou

p.
vděčnosti

celého

opět

a

jsme

opět

se

Předseda

spolku

jehlici náprsní

spolku přijal

a

hlučně

a

loučili

a

s

p.

p.
žádal

akklamován, přidal pan
Krtičkou, tak upřímně
měšťanosta

Jos

Purc-

jej, aby ji jakožto malý

nakloněn „Budivoji"

zůstal.
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Musíme

radostí,

s

zmíniti

se

že

mužský jest pěkně
Hladiče

pp,

„Gavottu"

secviěen

odbor

spolkfc

radostí

(s

idivoje"

stůj#

na

é

tu-sdlužno

a

výše

pozorovau

mezi

*

konstatovati

pěvecký

pě\*Š Veterány

odbor

spolku

J.

Urbance, kteří již od založení „Budivoje", \edy Od 20 let
jsou
smíšený pak v nadějných počátcích. Sbor hudebiby sehrál Kovařovicovu
3 housle, violu, cello a basu velmi
pěkně, s náležitým odstiňováním,

a

sbor

oč hlavní

výkonech

o

hudební

stojí

1884.

pro

žásluhu

má p. Limanovský. Po koncertě oznámil
přítoihný přítel skladatele
která prý se již v tisku nalézá
„Gavotta"
věnována jest hud.
odboru „Budivoje". Kovařovicova
„Gavotta" jest k
'iá, melodiesní skladba, kterou
doporučujeme do programu českým spolkům.
St
mužský přednesl Křížkovského
velebný .ibor „Pastýř a poutníci", v němž sólo t genové měl osvědčený
již pan
insp. Ptáček, jehož mohutný hlas, temně zbarvený
-yton, činí velmi dobrý dojem. Také rozumný, klidný, ušlechtilý přednes sóla
imponoval.
Sbor, řízen
vedl si velmi
p. Limanovským,
statně; zvláště hlasy hluboké nám pěkně zněly.
Nejslabším číslem bohatého programu byl sbor smíšený, pro který
vyvolen byl
nesnadný sbor Dvořákův „Žitné pole".
Doporučujeme p. sbormistru Limauovskému,
studoval
aby
skladby lehčí s nováčky svými. Zmíniti se musíme též o tom, že dlužno
na
pódium postaviti pěvce takto:
bas
tenor
Kovářovu

že

5,

—

—

••

—

alt

soprán

který

k
a

nyní

z

10

musíme

čísel

řadíme

jej
a

A

vysloviti

programu

obdiv

8

ještě dovednosti

doprovázel

klavírem

a

vytrvalosti p. Dra. Špatinky,
tak jemně a delikátně, že’

to

a

mezi

nejlepší akkompagnery, které jsme vůbec slyšeli
nevyjímaje). Tím končíme zprávu svou gratulujíce ze
této
a
podobným produkcím, které získají Budějovicům brzy
hojné návštěvy z okolních míst; neboť jsme pozorovali
hosty až
Kovařovice

nostu

Kubeše

p.

a

j.

a

umění!

v.

Dra.

a

Na

—

Kofránka

zdar utěšenému

z

další

Dačic,

Procházku

„Budivoji"

zvučného
z

Třebíče

Jemnice, Želetavy,

činnosti „Budivoie"

na

jména
(měšťaSt. Říše

Drosněch

vlasti

Rólik

Nové
19.

°PO

dámami)

s

vývoji

(Dra.
srdce

hudebniny

Tři balády

a

op.

20. Dvě

skladbách

a

knihy.

Zastaveníčka vydány bvly nedávno tiskem.

těchto zmínili jsme se vč. 3. na str.
28., když je skladatel předehrával v hu„Umelecke Besedy11 ana úsudku svém, že nám
skladatel podává nejlepší své
,
dosavadní plody, nememme ničeho. Ze Zastaveníček číslo 1.
bude se asi nejčastěji hráti. z Balad
C
cl
Technicky l obtíží velkých neskytá žádné číslo. Balády stojí zl. 1.50, Zastaveníčka
ř?
z
f cesk ý hudební závod Fr. A. Urbánka
laskavostí
}\ tf5 ?na u.
v
debním

odboru

skladby

k

4®

Praze, jehož

~m

prohlednuti dodány.

nám

Hlídka časopisů.
Lyra.
,r

C. 2. Reda,k.

„

Mathy (biografie).

Jos. Peifar
Obsah:
v Hořicích.
Femlleton. Věci spolkové. Yěci různé.

Listárna redakce
c
Ambros
f;hudební

a

Eeissmann musí

a

Ant. Dvořákovi

(báseň). František

administrace.

prostudovati aspoň poněkud.
dějin, (novou dobu ovšem nutno

se

Znalost neipřed-

literatury spadá též do
si doplniti nověial( sť
> las°vých orgánů se žádá ; musí se podati anatomický rozbor svazů
i
í?i lf#^í
™ v
- PA ? bsazeno nestačí, tělovědu nutno vžiti k ruce. Doprovázení písně z listu
1
se
zauá7*obycejne Schubert; o doprovázení uměleckém není řeči. V čtení not ve všech klíčích
Sll

.

OBSAH:

žádá

se
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Ruská hudba

"píra
a

angllC ky

knihy.
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a
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posledních pětadvaceti let.
0

wrau
Hlídka

Mistr Antonín Dvořák v Plzni.
(Pokrač.)
(Pokrač )
Hlasv
Urr vk
r z literárních prací R. Schumanna. (Pokrač.)
Národní
omamovatel.
Drobné zprávy.
Nové
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hudebniny
J
*
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