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Waguerův „Lohengn“
Píše Karel

Teige.
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N

e

mnoho
totiž

jest předeher

a

ouvertur, jež by

vlastnímu

účelu svému

nitro

menité

posluchačovo na to, co následovati bude
vyhovovaly jako předehra k „Loliengrinu.“ Čítá

—v

sice

připraviti

míře tak

jen

75

zna-

taktů,

při skromném tomto rozsah i plna jest nevýslovného půvabu a vznešené krásy.
představení „Lohengrini" jest pro vzdělané obecenstvo jakoby krásným
snem čárné
báje a předehra jeho jest k ní nejsladší ukolébavkou. Ona zjevuje
nám nadpřirozený ten živel, ono božské tajemství, jež osudy jednajících osob bude
říditi. Široká, snivá melodie, jemná i kolébavá jako ten aether, v němž obraz svátvoří jediné
thema
celého
tohoto
tého Grálu si představujeme,
úvodu, které
i v dalším průběhu opery jako příznačný motiv Grálu často se vrací. Na počátku
předehry žní takto:
leč i

Zdařilé

načež

Nejprve přidělen jest samotným houslím, rozděleným v osm rozličných pultů,
přebírají jej jemné nástroje foukací, po nich lesní rohy a fagotty a konečně
*)

Pro

krátkosť

nazývati budeme

thema

toto v dalším rozboru také

motivem

prvním.

D
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celá harmonie v lesku nádherou oslňujícího koloritu.
Fortissimo toto
—a již zase klesá
šest taktů
jen okamžik
proud hudby v tajuplné
piano, kterým předehra zcela tak jak začala též konci.
Wagner sám objasňuje předehru k „Lohengrinu“ následujícím kommentářem*): „V úžaslém zraku nejvyšší nadzemskou touhou obrazí se na počátku
jen nejčistší nebeský aether, který znenáhla ve zjev sotva postižitelný a přece tak
čarovně dojemný se mění. V obrysech nekonečně jemných stává se vždy určitějším
a určitějším
divotvorný dav andělů, kteří v středu svém zázračnou nádobu (Grál)
provázejíce se zářných výšin k zemi se blíží.
Čím zřetelnější stává se tento zjev a čím více k zemi se níží, tím bohatěji rozlévají se z lůna jeho opojné vůně, jež naplňují úžaslé smysly duše posvátnými city až do nejhlubších hlubin rozechvěné. Ona cítí hned sladkou bolest
hned chvějnou a přec milou touhu v nitru svém, v ní obživují se znovu s neodolatelnou silou všechny potlačené zárodky lásky čarovným kouzlem zjevu toho
k netušené velikosti zrostlé. Čím bohatější jsou vjemy smyslů, tím se tyto více napínají mocnou touhou, jakou dosud lidské srdce nepocítilo. A přece stupňuje se pocit
tento zase v nejvyšší, blaživé štěstí, když božské
zjevení vyjasněným smyslům
ještě bližším se stalo. A když konečně posvátná nádoba zrakům vyvolence v čaromocné skutečnosti své se
objevila, když Grál jako záře nebes vysílá ze svátého
obsahu svého slunné paprsky nejvznešenější lásky, že všechna, srdce vůkol zastkví
se
leskem věčného plamene, opustí úžaslou duši smysly a ona klesá v zbožné poznání své malomocnosti.
Leč nad tím, kdo blahem takým byl schvácen, rozlévá
Grál své
požehnání, jímž jej za rytíře svého posvěcuje: skvělý jas mírní se
v
jemnější stále lesk, jenž nyní jako dech nevýslovné rozkoše po zemi se šíří
a zbožné
srdce netušeným štěstím naplňuje.
V posvátné radosti a s úsměvem
vznášejí se nyní andělé zase k výšinám, avšak pramen lásky, na zemi již vymizelé,
světu
navrátili, zanechavše svátý Grál v ochraně nejčistších lidí, v jichž prsou
rozlilo
se
jeho požehnání, a v nejjasnější záři mizí andělé tak jak se byli dříve
zjevili."
Liszt přirovnává předehru k „Lohengrinu" k dálné vzdušné vidině, na níž
v
duhových barvách zrcadlí se obraz chrámu sv. Grálu.
(Pokračování.)
po

čtvrté

trvá

však

Otevření „Rudolfina”.
budova „Rudolfina", již spořitelna česká na oslavu padesátiletého trvání
vytěžených přebytků zbudovala, by v něm domácí umění hudební i výtvarné důstojné
své Stánky nalezlo, byla v sobotu dne 7. t. m. officielně otevřena a veřejnosti odevzdána.
Po
dlouhém čekání nadešel
konečně den,
kdy i my pro vyučovací učeliště obou těchto Uměn
a
hudební produkce i umělecké výstavy všeho druhu máme místnosti nádherné, příhodné a
moderní.
Že citelnému nedostatku, jenž každého bolel a tížil kdo metropoli naši s jinými
velkými městy v cizině srovnal, docela jest zpomoženo, jest nezvratná pravda, leč není
to bohužel
domácí, české naše umění, jež do Rudolfina, které přece z peněz
českého lidu
jest vystavěno a umě ní jeli o v první řadě slouží ti má, dosud
bylo uvedeno.
Rozhodující osobnosti v České spořitelně zapomněly se v neskrotné své
zášti proti české národnosti tak
dalece, že domácí Musy naše dožily se dosud v „Rudolfinu"
jen nejškaredéjších zklamání a nej surovějších urážek. Na hlavní římse, kde postaveny jsou
sochy nejpřednějších skladatelů, malířů i sochařů, nezbylo ni jediného místa pro některého
umělce českého, ač
A
pochlubiti se můžeme ve všech těchto oborech velikány první třídy.
když pak hrdé dílo dokonáno, nebyli to domácí sólisté, kteří by uměním svým novou budovu
Z nepřátelské nám ciziny
zasvětili, nebylo to české slovo, které by vní poprvé bylo zaznělo.
povoláni byli umělci, by k urážce naší památný den otevření „Rudolfina" oslavili. A přece
stojí í hudba i výtvarné umění české na tak vysokém stupni vnitřní dokonalosti, že rozpakoOmezíme-li se jen na pole hudební, můvati se nemusí zasednonti i na trůn nej skvostnější.

Monumentální

svého

z

v

*) R. Wagnera: Sebrané spisy díl V.

str. 233.
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žeme tvrditi

celém světě druhého města,
nevyjimaje ni samotnou
takým ideálním zápalem a s takým štěstím pracovalo
Praze.
Tolik zdařilých domácích oper i jiných novinek vokálních a
jako v slovanské naší
instrumentálních každoročně nenajde se vyjma nás nikde jinde.
vší světové
své pověsti a slávě umění naše od dosavádních
A přece bylo při
správců
„Rudolfina" i na zevnějšku i při otevření jeho tak sprosté ignorováno a cizáctvím nahrazeno.
Pro budoucnost ovšem my nezoufáme.
dosud
žádnou
Nepodařilo se
spravedlnost a pravdu
trvale potlačiti, a jestliže dnes někteří se těší, že v „Rudolfinu 1* zbudovali novou baštu pro snahy
národu českému nepřátelské, přijde zajisté den, kdy domácí umění naše, jež již do celého
světa dráhu si proklestilo, i hradby té
zmocní a navrátí tak tomu vznešenému účelu, jemuž
se
Pak teprve slaviti budeme opravdové zasvěcení
skvostného toho chrámu
jedině má sloužiti.
božskému umění, kdežto nyní jen znesvěcen byl nejohyzdnéjší závistí a bezohledností.
Krátký přehled dějin i popisu stavby „Rudolfina' shrnouti se dá asi v tento nejstručnější nástin: Staveniště, na němž rozsáhlá budova ta pyšně se vypíná, koupeno bylo v červnu
1873. od obce pražské za 139.317 zl. Když právní poměr spořitelny k ústavům, pro něž Rur.
dolfinum zbudovati se mělo, byl ustanoven,
vyzváni byli přední architekti pražští i vídenští, by
vhodné plány k němu podali.
Celkem zadáno bylo osm plánů, leč beze změn nemohl se přijmout! žádný, poněvadž mezi konkursem některé podmínky vnitřního rozdělení byly pozměněny.
Dohodnulo se tedy ředitelstvo spořitelny se zdejšími professory p. Zítkem ap. Schulzem, kteří
společný návrh a sice nejlepší ze všech podali, aby nástiny jejich přispůsobeny byly dotyčným
požadavkům, načež valná hromada schválila dne 9. června 1878. návrhy obou jmenovaných
umělců. S
kopáním základů a čerpáním vody započato bylo dne 23. června 1876. na jižní straně,
vlastní stavba započata roku 1878. Čtyři sta dělníků docílilo již v srpnu
1878. rovnost’ sklepů
list. t. r. rovnost zdivá. Zvýšené výlohy, vzešlé ze
a v
stavby základů a důtklivých požadavků,
jež se na budoucí dům umělců kladly, přiměly komitét k tomu, že určitější a širší rozpočet

Paříž

a

s

plnou jistotou,
kde
by se v

Vídeň,

že není
hudbě

na

s

učiniti musil.
Ye valné

hromadě ze dne 3. dubna 1879 uzavřeno,
aby hudební síň veledůležitou částí
Za tou příčinou povoláni odborníci
budovy koncertní, totiž varhanami, opatřena byla.
a znalci,
jako zvěčnělý ředitel pražské konservatoře J. Krejčí, ředitel varhanické školy Z. Skuherský a c. k. rada dr. Šebek, kteří ve věci té svou radou přispéti měli. Ředitel Skuherský,
jenž byl zatím navštívil pařížskou výstavu a seznal díla mistra-varhanaře Cavaillé-Cola, navrhoval
Avšak že byly u popro zhotovení koncertních varhan
pro Rudolfinum poslednější kapacitu.
dobné příležitosti jinde činěné požadavky páně Cavaillé-Colovy příliš vysokými, svěřena stavba
jich Vilému Sauerovi z Frankobrodu nad Odrou, jehož nejlepší pověst dostavený právě velkolepý stroj pro kathedrálu dévínskou po celém světě rozhlásil.
Týž byl také výboru co nejpříznivěji doporučen královským hudebním ředitelem děvínským p. Ritterem. 1 bylo mu svěřeno
zhotovení a postavení varhan a výlohy zatím na 20.000 zl. rozpočteny. Nástroj tento
byl minulého roku postaven a slouží nejen praktickým potřebám v míře svrchované, ale jest také pravou
ozdobnou částí koncertního pódia v nádherné síni hudební.
Po velmi skvělém
posouzení prof.
dr. Langrem z Lipska byly varhany spořitelnou přijaty a účelu svému odevzdány.
Nádherný i velice zdařilý stroj ten, jenž uměleckým provedením i silou a rozmanitostí
zvuku plný obdiv znalců vzbuzuje, sestává ze tří manualů s padesáti
pěkně znějícími rejstříky,
1. Principal
16 stop,
jichž výborná v pravdě disposice takto jest sestavena: I Manu al.
2. Bordun
16 stop,
3. Bombard
16 stop, 4. Principal
8 stop, 5. Flétna harmonická
8 stop,
6.
Krytá 8 stop, 7. Gamba 8 stop, 8. Trompeta 8 stop, 9. Nassard 57 stopy, 10. Oktáva
12. Quinta šustivá
4 stopy, 11. Flétna trubicová 4 stopy,
2% stopy (2násobná), 13. Velká mixtura 3*/s stopy (3násobná), 14. Mixtura 2 stopy
(ónásobná), 15. Kornet 8 stop (snásobný),
19. Sa16. Cymbál 1 stopa (3násobný). 11. Manual. 17. Bordun 16 stop, 18. Principal 8 stop,
licional 8 stop, 20. Krytá 8 stop, 21. Flétna příčná 8 stop, 22. Harmonika 8 stop, 23. Šalmaj
8 stop, 24. Oktáva 4 stopy, 25. Flůte octaviante 4 stopy, 26. Oktáva 2 stopy, 27. Mixtura 2 /s
stopy (ónásobná). 111. Manual 28. Kvintadena 16 stop, 29. Principal 8 stop, 30. Flétna harmoderní

3

2

monická 8 stop,
34.
Vox hurnana

31.
8

Flétna trubicová
35.

8

stop,

32.

Violina

8

stop,

33.

Voix

Fugara

4

céleste

8 stop,

37.
Nassard2 223
stopy, 36. Flétna 4 stopy,
/3 stopy,
38. Flautino 2
Mixtura 2 stopy (3násobná). Pedál. 40. Kontrabass 16
stop, 41. Violon
stopy, 39.
16 stop,
42. Subbass 16 stop,
43. Trombóne 16 stop,
44. Nassard10 23,/
, 45. Bass oktávový
8 stop, 46. Violoncello 8 stop, 47. Bass krytý 8 stop, 48. Trompeta 8
stop, 49. Flétna kvintová
bVa> 50. Oktáva 4 stopy.
Mechan
zařízení. 1.
Spojka hl. manualu s vrchním. 2. Spojka hl. manualu s klavírem
třetím. 3. Spojka pedálu s hl. manuálem. 4. Spojka pedálu s manuálem vrchním. 5. Kollektivní
spojky. 6. Pedál ku mezzoforte. 7. Pedál ku forte. 8. Pedál k celému stroji i se spojkami.
9. Pedál pro všechny jazýčkové rejstříky. 10. Kollektivní pedál pro celý stroj s čitatelem, jenž
udává počet vytažených rejstříků,
tedy i sílu tonů. Tímto přístrojem lze postupovati z nejjemnéjšího piana k nejmohutnéjšímu crescendu, nad to lze v libovolné síle přestati aneb zpět
do
piana přejiti. 11. Kombinační pedál (patent Sauerův) k užití jakkoliv sestavených rejstříků
(pomocí malých knoflíků umístěných nad rejstříky). 12. Pedál ku třetímu klavíru pro crescendo
a
decrescendo.
13. Pedál ku hlavnímu a vrchnímu manualu pro crescendo a decrescendo (po-

stop,

2

3

54

mocí

DALIBOR.

jalousií).

14.

1885.

pro rejstřík „vox humana.
ku měchům. Veškeré píšťaly,

Expressivní pedál

15.

Tremolo pro

rejstřík „vox
3400, cínové
dřevěné, jsou zhotoveny z nejlepšího materiálu, a vynikají správnou,
prací. Leč nejvíce záleží na intonaci
neboť ta jest hlavním měřítkem dovednosti
píšťal,
stavitelovy. V tom
ohledu možno směle
tvrditi, že jest intonace různých hlasů s obzvláštní pílí,
dovedností a jemným vkusem provedena, a že různá charakteristická
barva tonů u všech
rejstříků jest zcela zdařilá. Zde uvádíme zejmena vedle
přesně intonovaných jazýčkových rejstříků ještě flétnu harmonickou, gambu, voix
céleste, cello, obzvláště pak na varhany Freiburské upomínající rejstřík „vox humana,"
kterýžto spojen s trém o lem přímo kouzelně působí a svému ókolu, napodobiti lidský hlas,
zejména při akordické hře a náležitém odstiňování, pomocí expressivního pedálu, v překvapující
míře vyhovuje. Účinek plného stroje jest velikolepý, majestátní.
Hra je i při spojení všech
tří klávesnic stejné lehká a pohodlná jako při hře na je d n u z nich. Tato lehkost dosažena jest pneumatikou (shuštěného vzduchu užito jako síly hybné). Pneumatika nalézá
se mezi klávesnicí
veškeré pohybování mechanismu s takovou silou
a vzduchovnou
a vykonává
a
určitostí, že se i nejrychlejší pasáže a trilky zcela jasně a zřetelně ozývají, čehož by bez
Rovněž důmyslný a pro praktickou hru velmi cenný jest Vil.
pneumatiky nebylo lze ďosíci.
Sauerem
vynalezený kombinační pedál, kterým lze provésti okamžitou a libovolnou
změnu jednoho neb více
rejstříků, aniž by se hra přerušila. Zmínky zasluhuje též v přízemí
postavené dmychadlo, složené ze čtyř zásobních měchů, jimž 6 ssacích měchů vzduch dodává.
TJ dvou měchů
zásobných má proud vzduchový sílu 44° a těmito zásobuje se pedál a pneumatické stroje.
maDruhé dva mají proud vzduchový 36° silný a dodávají potřebný vzduch
nuálům. Podotýkájíce ještě, že jest plný stroj opatřen crescendem a decrescendem a že varhany
sestrojeny jsou na základě soustavy kuželové, uvedli jsme stručně hlavní přednosti těchto
humana. 44

16. Evacuant.

17.

Zvonek

44

i

jichž jest

celkem

čistou

varhan.

Bohatou, u českého uměleckého domu ovšem ale zcela nedůstojnou ozdobou jest hlavní
budovy, na níž postaveny jsou sochy cizích klassiků hudebních i výtvarných. Z domácích
umělců pracovali
nich Jindř. Čapek (Brunelleschi), L.
F. Šimek (Michel Angelo),
na
B. Seeling (Cherubíni) a B. Sčhnirch (Bramantes a Iktinos). Posledně jmenovaný tento umělec
vypracoval také největší čásť modelů k plastickým ozdobám. Výkresy ku sgrafitům podal nedávno zemřelý malíř Petr Maixner. Opatření nábytkem koncertního sálu i vedlejších místností,
zavěšení lustrův a postavení svrchu dotčených varhan
(ozdobených soškami posvátné i světské
hudby dle modelů Millera z Mnichova) událo se v roce minulém, tak že dohotovený palác
oněm třem ústavům (konservatoři, krasoumné jednotě a umělecko-průmyslovému museu), pro
zbudován
něž
jest, dne 16. září odevzdán a u příležitosti té veledůst. p. proboštem drem.
Wůrflem téhož dne posvěcen býti mohl. Celkový náklad obnášel asi 2 miliony zlatých.
Co se vlastního hudebního oddělení „Rudolfina * týče, sestává ono z velkého koncertního
sálu na straně
jižní a místností pro konservatoř na straně východní. Koncertní sál jest nad
míru imposantní a nádherný.
Strop jeho nešen polokruhem mocných korintických sloupů, ve
fondu jest o dvou etážích koncertní pódium s
varhanami.
Hlediště rozděleno pouze ve dvě
části: v rozsáhlý polokruhový parket s velkým rozpjetímana tribunu amfitheatrálně zřízenou.
Po obou stranách tribuny nalézají se lóže.
Osvětlení jest plynové.
Uprostřed sálu zavěšen
nádherný lustr, práce to kabinetní, mezi sloupovím pak lustry menší ve formě girandol.
Škoda však, že při vší své architektonické kráse není nová místnost tato akustická.
Jemnější tonové kombinace i v orchestru i při varhanách směšují se v rozplynulou zvukovou
náležitě nevynikají, poněvadž po každém tonu následuje ještě jeho odražený
massu
a melodie
Doufalo se sice při zkouškách,
leč
ohlas.
že chyba ta naplněním rozsáhlého prostoru zmizí,
naděje ty nikterak se nesplnily. Rozumí se samo sebou, že vada ta musí se napraviti, nemá-li
Nehledě k této nehodě
význam krásného i nádherného sálu toho státi se zcela illusorním.
šíří se vlny zvukové v celé místnosti velice účinně a stejnoměrně.
Přistupme nyní k vlastní slavnosti otevření „Rudolfina 4 konané dne 7. t. m. Ve dvoraně jeho shromáždili se zástupcové České spořitelny, obchodní
komory pražské, krasoumné
jednoty a konservatoře krátce před 1/ 11. hodinou. Brzy na to vstoupil tamtéž mistodržitel
baron
Kraus, zemský velitel generál Filipovič, kardinál Schwarzenberg, nejvyšši maršálek
kníže Jiří Lobkovic, president zemědělské
rady kníže Karel Schwarzenberg, policejní ředitel
dvorní rada Stejskal a ostatní hodnostáři.
Baron Peche co zástupce České spořitelny uvítal
místodržitele několika
slovy, načež odebrali se přítomní beze všech dalších ceremonií do místnosti, kde nalézá se výstava umělecko-průmysiová. Po té navštívili obrazárnu, načež kol dvanácté hodiny
vstoupili do koncertního sálu, kde již mezitím zvané obecenstvo se bylo shromáždilo.
O koncertu samém, jenž nebyl v účelu svém žádnou čistě uměleckou produkcí, leč beztaktní provokací českého
umění a české národnosti, stůjž zde jen několik
nejnutnějších poznámek: Nejprve zahrál prof. Jos. Fórster na varhanách krátké praeludium a po ném rakouskou hymnu, kterou veškeré obecenstvo stoje vyslechlo.
Na to následovala Beethovenova
řídce slýchaná ouvertura „Ku posvěcení domu
(op. 124), kterou orchestr konservatoře řízením
Stejně statečně drželi se mlaředitele p. A. Benevice nejbrillantnějším způsobem přednesl.
čís. 2., jež
diství umělci i v druhém orchestrálním čísle v Dvořákově „Slovanské Rhapsodii
římsa

4

*

2

w
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bouři nadšeného
v posluchačstvu
Velké duetto z Wagnerovy zpěvohry
potlesku vyvolala.
krásně přednesli sl. Maltenova
Drážďan a sl. Schlágrova z Vídně,
dvě vyniz
„Lohengrin
kající pěvkyně, ač domácí naše umělkyně pí. Mosrová a sl. Sittova, by byly fragment ten
aspoň také tak zdařile zapěly jako tyto dvě primadonny cizí. Třetí cizí host byl varhaník
také
z
p. Fischer,
Drážďan, v němž však žádného vynikajícího umělce jsme neseznali. Bachovu
z
F-dur hrál tak přehnaným tempem, že si to u člověka zdravých smyslů
„Toccatu
ani vysvětlili nemůžeme.
Také exekuce první věty ze 6. Mendelssohnovy varhanní sonáty jakož i vlastní zcela bezcenná jeho komposice vyšší požadavky nijak neuspokojila.
Předposledním číslem bylo několik
sólových písní, jež obě výše uvedené pěvkyně přednesly. Sl. Maltenova zpívala Wagnerovu „Růži
(psanou r. 1839 v Paříži) a Schumannovu „jarní noc,
kdežto sl. Schlágrova dosvědčila svůj
znamenitý umělecký vkus dvěma bezcennými písněmi z vídenských ulic. A o této profanaci
vznešeného umění při koncertu tak památném neví zdejší „Tagblatt
nic, ač se mu ani práce
Dvořákova
nezdála
chvíli otevření
dost důstojnou a přiměřenou.
pro slavnostní
„Rudolfina
Závěrek koncertu tvořilo grandiosní
přednesené sbory obou
„Halleluja z Handlova „Messiáše
kr. zemských divadel a žačkami, pěvecké školy konservatoře a sice v německém jazyku! Tak
skončilo
nádherného domu
„zasvěcení
„Uměn koncertem, který byl pravou provokací, vyvolanou
umělecky zbankrotovanou klikou zdejší. Koncert tento lpěti bude věčně jako skvrna na
„našem
„Rudolfinu , a jsme zvědavi jen, jak dalece budou míti strůjcové bídáctví tohoto vliv
u

,

44

44

44

44

44

44

44

,

44

44

na

naši

44

44

konservatoř.

Drobné zprávy.
Z Národního divadla. Zítřejší valná
hromada družstva „Národního divadla"

přijme bilanci
nemožné,

že

torium.

zvoleného
mu

dá

Mělo-li

výboru

bez

debaty

by

se

a

není

absolu-

však

přece
státi, že by někteří z členů nebyli tak
docela ukolébáni v krásný sen naprosté
vedení

dokonalosti

našeho

Národního

různých nedostatcích,
poukazujeme zde k jednomu z nejhlavnějších: nesystematickému a nedostatečnému
pěstování původních oper a jich ponejvíce chatrnému hlavně po scénické
stránce vypravování. Velkých zásluh by
a

si

zmíniti

získal

hrdina,
zastati

nějšímu

se

o

o

naše

dramatické

který by

měl

ten

srdnatosti,
našich skladatelů proti ny-

se

divadelnímu

české umění
staveném

umění

dosti

v

domě

tímtéž

aparátu, který übijí
českým lidem vy-

českým lidem vydržovaném. Či není to rdoušením původních
prací, když se tři v předešlé saisoně
cenou
nebo
pochvalným
uznáním
poctěné opery v saisoně
následující vůbec nedáČi
není to zlehčováním původních
vají?
prací, když třetí, čtvrté jich provozování
již jeví nedbalost v provádění a vykazuje
zredukované komparsy?
Jest to
podporování původní produkce, když od otevření Národního divadla, tedy za krásné
dvě saisony nevypraví se opery Smetanovy: „Tajemství," „Dalibor", „Braa

niboři*

(téhož „Dvě vdovy* se daly vůbec
všudy jedenkráte); —Dvořákovy:
„Vanda“ a „Král a uhlíř,* —■ Běli-

všeho

dlo vy:
a
„Černohorci,*
„Lejla*
Fibichův „Blaník,* —Rozkošného

nová,

dávno

před

otevřením

„Nár.

div.*

zadaná

Se borová „Dra„Popelka,*
homíra* aj. To kulturní poslání, které
má u
nás
„Národní divadlo,* plní se
u nás jen při činohře
(které toho ovšem
přejeme zplna srdce), původní opera se
hříšně zanedbává a nenahrazuje se tak,

aby z toho umění plynul prospěch. Jak
bylo by možno, aby v plném vědomí tohoto kulturního

významu vypravila správa

divadla bezcennou operu „Kryšpín

tra,*
cech ?

a

kmo-

poněvadž tomu chtěl obuvnický
Může býti křiklavější illustrace

k

tomu,
pertoir ?

kdo

mnohdy

u

nás

dělá

re-

Sebevraždou německého muzikantství v Praze
sálu
se slavnostní otevření rudolfínského

stalo
dne

7.

1885. Dávno pálil již
rychlý pokrok, kterým
český duševní život nabyl v Praze za několik
let přirozené převahy
a konečně
samovlády.
Rozkvět
naší literatury, lesk našeho
umění
i rozvoj
veřejného života českého nezvratně
ukázal, čím jest u nás český lid s českou intelligencí a čím pražská peněžní „aristokratie.
Jmenovitě zdar Národního divadla, korunující
posavadní snahy české, ničí poslední zbytky
bájek o německém životě v Praze. Na své
štěstí či neštěstí pánové
ukončili již stavbu
Rudolfina a Rudolfinum mělo nás porazit. Co
části také
na tom, že jest stvořením a z největší
a

německé

8. února

Kroesy

1.

P.

naše

44
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provedením Rudolfinum dílo české? Vždyť stavěno jest penězi českými, kterými právě vládnou
Němci, a proto mohou býti Němci hrdi, že
jest to české dílo německé, mohou se honositi,
že kus výtěžku peněz českých milostivě darovali
české Praze a nikoli Novému Zélandu,
kam takový výtěžek přirozeně náležel, a mohou
sebevědomím a nejhlubším mravním
s úplným
přesvědčením z ústavu, jemuž směli dáti jméno
následníka trůnu rakouského, činiti berana proti
české kultuře. Páni věděli, že jinak než penězi
nezmóhou v Praze ničeho a proto, když nalezli
aspoň jednu páku, jejíž pomocí by se síla
peněz dala přenésti na effekt umělecký, sebrali
se, aby ukázali světu, že jest Praha umělecké
místo německé, že Němci v Praze o hudebních
věcech
rozhodují, jsouce pravá intelligence
Jest nám
pražská! A dokázali, bůh pomiluj!
skutečně
jich
líto, nebo takové porážky dobrý
křesťan
jací mají na naší straně převahu
nepřeje ani nejhoršímu nepříteli. Chtěli otevříti Rudolfinum velkolepou slavností německé
hudby a otevřeli
je nesmazatelnou ostudou
pražského německého muzikantství. Beethovna,
Handla, Wagnera postavili za nedotknutelné
štíty proti barbarským útokům českých nespokojenců a výsledkem bylo přese všechnu tu
fiasko. Jsou věci na
ochranu
světě, kterých
ani bohové
nezachrání.
Tímto prvním otvíracím koncertem pánové ze Spořitelny ukázali
slavnostně, že nerozumějí dílu, které „jejich"
penězi vykonáno v duchu potřeb pražského života. Ukázali, že nevědí, co jest velkolepá hudební produkce, jakým jest věnován sál rudolfínský, ano že nemají ponětí ani o účelu ani
sině. Či co uděo důstojnosti takové koncertní
lali, aby ušlapali české umění v Praze? Pozvali německé zpěvačky z ciziny a němez
ckého virtuosa
ciziny a s nimi provedli
koncert, nad nějž rozervanějšího a více do všednosti klesajícího není lze si mysliti.
Svůj
rozhled a vkus osvědčili tím, že si ke koncertu pozvali Maltenovu, která má jméno
jako Wagnerovská, tedy divadelní, umělkyně,
a slč.
Schlágrovu, která posud nemá jména,
nýbrž nedávno vykročivši z operetty ve Vídni
platí vedle Luccových, Maternových atd. atd.
skvěle nadanou začátečnici.
za
Aby ukázali, jak rozumějí svému Wagnerovi, dali
koncertě
od
těchto
dam
v
zpívati úryvek
z
„Lohengrina," zač by jim nebožtík Wagner
jistě uznale stiskl ruku, zvláště když tím zároveň pražskému wagnerianismu pomohli k tak
vzácné novince.
Aby ukázali, jak rozumějí
produkcím, pro něž je uchystána veliká nová
dali
na program řadu
síň,
písní tak pěkně p o
sobě následujících, že přítomný buršenšafter
o
tom užil svého technického výrazu s malým
respektem k dámám písně zpívajícím. Aby dokázali,
jak rozumějí důstojnosti Rudolfina
a jak povznesena
jest mysl jejich mezi Beethovnovým
a
Handlovým „Halleluja," dali jsou sobě zapěti od slečny Schlána
v
upomínku
lepší časy písničku pana
grovy
kapelníka Bran dl a (který Vídeňák nezná
konec
i čiperný valčík! NěAriona?) a na

mecké
té

uměni,

veliké

s

jakou

hrdostí

nad

hlavami

chvíle

vznášelo

jsi se
svých věrných

tím jest Rudolfinum poNejvětší slávu pak způsobili si pánové povoláním virtuosa na
varhany Fischera
Drážďan.
Zdálo se jim, že mezi professory
z
konservatoře, Rudolfinem obdařené, jest muž,
jehož theoretický věhlas a virtuosita na harmonium
a
na
varhany má pověsť při jeho
Sem
českém vlastenectví příliš nepohodlnou.
s
varhaníkem, který Forstra zničí! A již ho
měli a s ním jeho symfonii, aby dotvrdila slávu
tvůrčí síly německé hudby. Pan Fischer přijel,
studoval
varhany asi týden, i počal uprostřed
slavného koncertu volnou fantazii, při jejíž nekonečnosti
a
myšlenkové prázdnotě bylo vše
na
trní, a provedl větu ze své symfonie, k níž
vedle velkého orkestru o třech
harfách potřeboval i varhan,
aby při otvíracím koncertu v
pražské konservatoři obnovil upomínku na kompoziční import za časů ředitele Krejčího, při
níž i
nejhorlivější mu Němci mezi pražskými
hudebníky vyvstávají pochopitelné krůpěje studeného potu na čele. Nemusíme věru se diviti,
že se zdála Dvořákova
Rhapsodie někomu nevhodnou k tak slavnému koncertu.
Hráli ji
sice již leckde po světě při velkých koncertech,
ale
posud nikde vedle písní pana Brandla
a valčíků ála
Takové kousky
„Sto panen.“
mohla slečna
Schlágrova svému rytíři panu
Vorovkovi věru
zazpívati při „jiné příležitosti
Neboť neodpovídá za tento koncert
vhodněji.
snad pražská konservatoř, nýbrž česká spořitelna, která dle pověsti komandovala i ono

synů pražských? Věru,
svěceno!

11

divné

rozestavení

orchestru

a

sboru.

Pánové

pražské spořitelny jsou to, kteří slavnostní
břečkou, jaké tu navařili z roztrhaných údů německého umění, připili na zdar novému heslu:
„Zabíjejme se, ale po němečku!“ A k tomu
z

slavnému

aktu

zvali

k sobě

J. Y. korunního

prince Rudolfa s Jeho Nejjasnější chotí!
„První koncert v Rudolfinu 4 ' jest nadpis
velice důkladného i jadrného feuilletonu, jejž
v
40. čísle
„Pokroku (ze dne 10 t. m.) uveřejnil náš renomovaný hudební kritik J. V.
Novotný. Mimo jiné píše tam i následující:
„Spořitelna česká postavila v městě našem nádherný dům umělců na oslavu padesátiletí svého
trvání ze sumy přebytků výtežných,
jimiž za
tu dobu
měšec svůj
nasytila hojnou měrou
českého lidu. Toť
z peněz
krásný čin od hodné
spořitelny, musí každý říci, kdo zná chudičké
poměry oněch uměleckých ústavů, které tu
našly útočiště skvěle a pohodlně zařízené, a kdo
11

nezná

zaryté pány vládnoucí v ústavu tom.
11
Hlavně „Jednota pro zvelebení hudby v Čechách

hudby povždy dosti krufinančními obtížemi.
Co se po
léta z hudebních kruhů našich naprosili a nažebronili na všech možných stranách, aby naše
se

šně

svou

konservatoří

zápasila

s

vysoká škola hudební dostala podpory aspoň
Leč
nejnutnější. Vše marno.
neběžela tak
rychle v rozevřenou náruč nového domácího
Milá
se
panenka
hezky rozmýšlela.
pána.
Y radě její mnohý starý, zkušený pán řekl:
Danaos
et
dona
ferentes
„timeo
; onen bohatý
ci

DALIBOR.

1885.

domácí pán

jistě tak štědře nejedná z pouhé
tobě, milé dítě, však ti ve svatební
smlouvě ustanoví,
abys mu tančila dle jeho
německé píšťalky! . .
Yšak co dělat? Y dosavadní psotě nemožno déle vytrvati .
A panenka vešla do loubí . . . Příliš záhy poznala
konservatoř, že obavy její nebyly bez podstaty.
se
Hned při otevření Rudolfina
to objevilo
Člověk, jenž se stal fakciosním
v plné kráse.
nacionálem také v umění, je tvor velice nedočkavý a málo dělá okolkův. Nač také? U nás,
kde jsme, jak známo, samá holubičí mysl, může
si foukat.
A
to snad pouhá píšťalka,
sniž na nás přišla Česká spořitelna! Ne; byl
to pravý německý pozaun nejhrubšího kalibru.
Kdo z lidí
smrtelných doufati se osmělil, že
výborným pánům z České spořitelny se bude
něco zdáti o rovnoprávnosti, o úplném zastoupení mile a cizině na podiv zkvétajícího umění
domácího, ten ve svém naivním domnění tentolásky

k

.

44

kráte

daleko

zbloudil!

Páni si

tak

tická

44

ouvertura „Husitská

však bez titulu.

se lekali. Místo ní provedena byla druhá
slovanských rhapsodií, kterémuž skvělému
trojhvězdí nic se nevyrovná v originálnosti
myšlenek i v mistrném jich sestrojení, cokoliv
naší době ve volné formě rhapsodické bylo
v
A přece
nedošla
milosti v očích
vytvořeno.
zdejšího „Tagblattu," který sice uznává její
originální melodičnosť, rytmiku i mistrnou instrumentaci, však na konec je mu přec jen
málo slavnostní pro tak významný okamžik.
Celá ta vaše tak zvaná slavnosť byla ve skutečnosti
perfidní provokace, byl to skandál
i neumím nalczti slov dosti ostrých, abych odsoudil
neslýchanou smělosť české spořitelny
holubičí měkkosť slovanské Prahy,
a
jež bez
odmluvy snesla těžkou tu hanu! Tento den
šeredně bude zaznamenán v dějinách domácího
umění! A nálada celková byla také podle toho;
neboť každý cítil ve svém nitru, že se tu páše
hřích, ba i pány pořadatele tísnilo nepěkné
pomnění, že se dopouštějí křivdy na českém
lidu, z jehož práce a potu zkvetl a zmohutněl
jejich bohatý ústav."
Velký Slovanský koncert akad. čtenářského
spolku konati se bude letos dne 25. března.
Program k němu sestaven jest dle dosavádních
disposicí takto: Oddělení první: „Tatry," symfonická báseň
od L. Želeňského.
2. Adagio

divadle dne 25. února

Osobní.

právních
Dr.

druhé: „Antar," velká symfonická báseň
Rimskéíio-Korsakova.

od M.

de
Pablo
Sarasate, proslulý virtuos na
housle, jehož poslední koncerty v Praze působily sensačně, obrátil se prostřednictvím svého
zástupce ku správě Národního divadla s dotazem,
zdaž by nemohl v Národním divadle uspořádati

Jaroslav Svoboda

Pan

státních

a

Hanuš

z

Jindř.

povýšen.

Biilowů

hodnosti

z

Oficielní

Biilowů.

z

Zeitung" vyvrací zprávu
dvorní

Smetany.

Národním

o

Hradce, který jest v pražských kruzích hudebních velmi dobře zapsán, byl na české universitě dne
12. února za doktora veškerých věd

z

Slovanská fantasie od J. Foerstra ml. Oddělení

v

polednách.
0 krajance naší sl. Ter. Sakové, dramatické pěvkyni v Coburg-Gothě, dočtli jsme se
v
časopisu „Thůring. Zeitung" čís. 85. následující kritiky: „Slečna Sákova od městského
líbila
v Bukovci
se
divadla
jako Markétka
„Faustu" a jako Valentina v „Huv Gounodově
genottech" nesmirně a odměňována byla i při
scéně
otevřené
zaslouženým, bouřlivým potleskem.
Sl.
Sákova, roztomilý to zjev na
prknech, nadchla posluchače vřelým tónem
i libým, vzácným a objemným hlasem svým,
při němž nezvyklá krása přichází k výrazu
že
slečna
platnosti. Možno právem říci,
a
zpěvem svým i hrou scény, v nichž vystupuje,
čarovnými činí. S obdivem nasloucháme zvukům
těmto, jimiž jsme neméně než čarovným zjevem
slečniným okouzleni."

ze

rondo
orchestru od
pro housle s průvodem
Z. Fibicha.
3. Přemyslova píseň „O vy lípy44
4.
ze slavnostní zp. „Libuše" od B.

přijala jeho nabídku,

divadla

i bude Pablo Sarasate koncertovati

Toho

a

Správa

koncert.

znamenitě

vykejklovali svůj program, že se člověku při
jeho provedení v koncertě zdálo, jako by seděl
již někde v Berlíně. Jedině Dvořáka připustili
k slovu a to ještě po mnohých překážkách!
Měla býti provedena jeho proslavená
drama-
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o

intendanta

kapely meiningské.
Česká hudba v cizině.
bělehradského

certu

„Meining.

demissi dr. Hanuše
a

ředitele

Y posledním konzpěváckého spolku

proveden byl J. V. Novotného chorální
výjev „V háji."
Cernotín.
Program
„Besedy," pořádané
25. m. m. „Cyrillskou Jednotou":
v neděli dne
1. Předehra.
2.
„Na Moravu", smíšený sbor
dle

dra.

Písně.

4.

Javůrka
5.

od

Bendla.

„Ylašto vička ,
44

3.

Deklamace.
sbor

sm.

od

J.

Procházky. 6. Deklamace. 7. Sbor venkovanů
z
„Prodané nevěsty" od Smetany.
Hradiště Mnichovo.
Y zdejším městském
divadle uspořádala divadelní společnost pana
dne

Pokorného

81.

m.

pohostinské, hry, při

m.

nichž

a

1.

a

2.

února

provozovány

tři

byly

operetty „Žebravý student" a „Zvonky Kornevillské" a Smetanova „Prodaná nevěsta".

Opočno.
v

Y

akademie

byla

hotelu

sestaven:

J.
1.

sobotu dne
dívčí

Holuba.

24.

m.

m.

konána

pěvecké jednoty „Mlada"
Program její byl takto

Slovanská

ouvertura od A. Tittla.

2.

Proslov. 3. „Slzičky," ženský sbor od J.
Pauknera. 4. Soíová píseň. 5. ..Umlklo stromů

šumění," ženský

sbor od Jindř. Proška. 6. „Rozmysli si Mařenko" z „Prodané nevěsty" od
Bed. Smetany. 7. Solová píseň. 8. Směs z národních

písní od J. Pauknera. 9. Píseň Kecala
„Každý jen tu svou" ze Smetanovy „Prodané
nevěsty.“ 10. „Jen do skoku, polka od AI.
11.
Strébla.
Slovanský tanec (na programu
stálo chybně „Český tanec ) č. 8. od Ant. Dvo14

44

řáka.

Ronoy nad Doubravou.
„Čtenářské besedy"

zábavě

Klenkova
Oresta".
dne

24

m.

komická

Při

sylvestrovské

provozována byla
„Pylades bez
operetta:

Program pěvecko-hudební zábavy
pěveckým spolkem „Doubrava-

m.
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DALIBOR.

1885.

nem"

dání 250 zl.

z

293

pořádané vykazoval tato čísla: 1. Směs
Blodkovy opery „V studni". 2. „U pomníku
pěvcova", sbor od K. Bendla. 3. „Veseloherní
ouvertura" od K. Bely. 4. • „Milenko drahá
dobrou noc", sbor od K. Bendla.
5. „Slovanských tanců" čís. 8. od A. Dvořáka. 6. „Pozdrav"
pro sbor s průvodem orchestru
od

A.

Šmída.

11

Zpěvácký spolek „Dalibor konal
hromadu
m. m. výroční valnou
za předsednictví p.
Ig. Jandy. Ze zprávy jednatelovy vyjímáme tato důležitější dáta. Všech
členů měl spolek v min. roce 115, a to : čestných
Na ve9, přispívajících 76 a výkonných 30.
řejnostvystoupil spolek celkem desetkrát. Archiv
spolkový rozmnožen byl dílem darovanými,
dílem zakoupenými skladbami o 21 čísel, jež
obsahují 59 skladeb, čímž dospěl k číslu 1178.
Příjmů bylo 543 zl. 59 kr., naproti tomu vySlané.

ve středu dne 14.

zl.

20 kr.

32
Ku

27

takže

kr.,

kr.

na

letošní rok

Jmění inventární

zbývá

činí 732 zl.

konci valné

hromady vykonány byly
takto byl zvolen:
Předsedou p. Ig. Janda, pokladníkem p. D.
Šťastný, ředitelem zpěvu p. E. Danda, jednatelem p. V. Stejskal, archivářem p. V. Slunéčko;
výbory pp. J. Čížek, V. Mrzílek, K. Thon
A. Mayssl,
a
praporečníky pp. J. Holub a
A. Kroupa.
Vršovice. Při valné hromadě pěvecko-lmdební jednoty „Smetana/* konané dne 24. m.
m. zvoleni byli do
výboru: p. V. Vycpálek za
předsedu, F. Špaček za místopředsedu, B. Blážek za jednatele, R. Bernhardt za
pokladníka,
F. Kopáč za
archiváře a K. Mašek za spráOstatními členy výboru jsou páni
vce domu.
J.
Rakesberger, J. Drbal a A. Herberger.
volby

nového

výboru, který

Hudební bibliografie.
Pořádá

Fr.

A.

URBÁNEK, český knihkupec.

V—
V
tomto odstavci jsou pravidelně oznamovány díla hudební
a hudební skladby
skladatelův našich přesně bibliograficky, arci ty toliko, kteréž A účelu tomu redakci

„Dalibora“

zdarma

budou

zaslány

.

Kritika

o

nich

v

Redakce

pěstována.
ir—

1

Bendi, Karel, Švanda dudák. Národní pohádka. Báseň od J. Vrchlického. Pro smíšený
sbor
sóla
průvodem orkestru. Klavírní
a
s
výtah s textem, upravený skladatelem. Druhé
vydání. V Praze, Urbánek; lex. 8. (55 str.)
5 zl., hlasy sbor. po 60 kr. (U. 109.)
Kuba, Ludvík, Slovanstvo ve svých zpěvech.

Číslo běžné:

9.

Kniha

IV.

Písně

polské. Překládá Josef Smrtka. Sešit 2. (Str.
33—64) 40 kr.
Nešvera, Jos., Op. 31. 6 českých písní
V Praze,
pro střední hlas s průvodem piana.

OBSAH :

Vydavatel

a

Wagnerův „Lohengrin .
44

majitel:

Aug.

—

Otevření

Velebin

6
.

:

A

Č. 3. Dr. Ot. Hostinský: Divadelní představení v sta4. Dr. Ot. Hostinrých Athénách. (Str. 65—87.) 80 kr.
5. Dr.
ský: O hudhě starých Řeků. (Str. 88 —116) 30 kr.
Ot. Hostinský: O nynějším stavn a směrn české
hudby.
—

—

(Str. 117-170)

40

kr.

Waňaus,

Jan,

Hubička.

opera. Složil B. Smetana.
harmonium
pro

upravil.

fol.

„Rudolfina .

(12 str.)

44

ALOIS R.

bude

Urbánek; v. lex. 8. (14 str.) 1 zl. 20 kr. (U.
165.)
Rozpravy hudební. Pořádá Em. Chvála.
Číslo 3. 4. 5. V
Praze, Urbánek; š. 8.

Urbánek.

KNIHTISKÁRNA

odstavci

*

—

Sešit

jiném

„DALIBORA*

—

—

Drobné

1

zprávy.

Za redakci

LAUERMANN,

zl.

PRAHA.

50 kr.

—

Směs
V

Prostonárodní
v

lehkém slohu

Praze,
(U. 171.)

Urbánek:

Hudební bibliografie.

odpovídá: Fr. A. Urbánek.

