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„Němá z Portici , dílo, které vyžaduje při nastudování píle veliké; píle ale tím
ještě větší, když pro mnohé z účinkujících opera ta úplnou jest
novinkou.
Nedivíme se proto, že před týdnem kapelník p. Kovařovic nebyl
spokojen s výkony svěřených mu sil a že zpěvohru dále cvičil, tak že jsme ji teprve včera uslyšeli. Podotýkáme zároveň, že byla dávána ve prospěch p. Kovařovice. Týž byl při vstoupení do orchestru
uvítán
fanfárou, orchestru a podán mu od pěvců velký vavřínový věnec, od členů orchestru
pak taktovka. Že si pozornosti té p. kapelník v úplné míře zasloužil, uzná každý, kdo od počátku snahu jeho sleduje a kdo dnešního dne pozorně a svědomitě přirovnal výkony všech
účinkujících k
zpěvohra Auberova činí. Především chváliti dlužno naprosto
výkon orchestru. Již předem dávali jsme pozor při různých obtížných a choulostivých místech
ve
zpěvohře, všude však znáti bylo úspěch velmi dobrý. Připomínám jen na př. obtížná místa
nad očekávání
ve scéně a sboru 4. jednání, jež jsme slyšeli
správně. I sbory, v nichž přece
účinkují na mnoze síly začáteční, celkem uspokojily a podaly výkon nad dřívější daleko lepší.
A právě proto, že víme, dle jakého měřítka výkony sboru našeho
posuzovati dlužno, musíme
celkem tak čestnému
jen gratulovat!. Zápo dnešním představení p. Kovařovicovi k výsledku
roveň jsme seznali dnes, že ona drsnost, jež místy slyšitelná jest a o níž jsme se již zmínili,
Až si
původ svůj má v nepěkném vyslovování některých slov a slabik.
sbory zvyknou, aby
až vůbec budou tak
na
secvičeny,
př. žádné dlouhé „é" zbytečně široce a dlouze nevyslovovaly,
aby při zpěvu i na řeč i po aesthetické stránce pozor míti mohly, pak ona drsnost zmizí sama
sebou.
Potřebí toho bude zejména při jemnějších místech, na př. v modlitbě 3. jednání. Za
Tak
hned
počátek zpěvohry učito vynikly sbory velmi prospěšně na více jiných místech.
nil velmi dobrý dojem a ensemblová čísla, jakož hlavně finále 1. a 2. jednání působila velmi
uspokojivě.
Ze sólových výkonů líbil se nám dnešního dne celkovým provedením Masaniello pana
Veselého. Kdyby nebylo oné nešťastné ukolébavky ve 4. jednání, při níž p. Veselému s falsetem bojovati bylo (tomu musí p. Veselý zvláštní péči věnovati, jeho píli podaří se však zajisté
brzo věc přemoci) a pak některých hlubších míst,
jako také v barcarole 2. jednání, neměli
Jisto jest, že p. Veselý podává
bychom pěveckému výkonu jeho skutečně ničeho vytýkati.
čím dále, tím dokonalejší výkony a není tedy více třeba, než
projeviti přání, aby tak dále
pokračoval. Sl. Rubešova jako Elvíra neměla dnes příliš šťastný večer. Jsme slečně tou radou,
aby síly své věnovala pouze opeře. Pěvkyně, která dnes zpívá Giroflé-Girofla a zítra ve vážné
opeře a pak zase na to v nějaké operettě, musí u obecenstva sevšedněti, byť by výkon její
byl sebe lepším. Myslí-li slečna, že se tím stane u obecenstva populárnější, tu má snad
pravdu; ale následky podobné popularity jsou neblahý. Velmi vděčná úloha Pietra byla v rukou p. Žaluda, který velmi dobrý dojem činil, ač se doznati musí,
že si na Pietra,
muže to
odvahy a činu, poněkud dobrácky počínal. V duettu 2. jednání a pak v barcarole 5. jednání
konal mu pěkný jeho hlas velmi dobré služby.
Trapné následky mělo vystoupení p. Koudelky, jenž zpíval Alfonsa. Výkon jeho ve finále 1. jednání nebyl sice po stránce pěvecké
nejhorším, za to bylo mu ve 4. jednání bohužel mnoho s trémou, textem i hlasem bojovati.
Fenellu hrála sl. Biedrmanova a musíme doznati, že nás
pěkným výkonem svým překvapila.
P. Kovařovic byl za večer vícekráte vyvolán a bouřlivým potleskem odměňován. Návštěva byla
slušnější než jindy, ač většina intelligence české přece jen scházela.
Ku konci jest mi se ještě zmíniti,
dne
že
7. prosince
opakována byla „Prodaná neNár. divadla
věsta
s
pražského, v úloze Kecala.
Výkony ostatních jsou
p. Hešem,. členem
známy. Podotýkáme tedy toliko, že p. Heš podal nám Kecala z každé stránky dokonalého a
sice tak dokonalého, že bude míti nevděčnou úlohu, kdo po něm tutéž úlohu
nyní zpívati bude.
Ještě před svátky vánočními míní dávati „Beseda Brněnská
svůj velký koncert. Na
téhož skladatele
a
programu jest D-moll Symphonie Dvořákova
Hymnus, pak Křížkovského
„Utonulá". Zkouškám věnuje se se strany ředitele hudby spolkové, p. Janáčka tolik péče, že
požitek a výsledek koncertu bude znamenitý. Mistr Dvořák slíbil sem k produkci dojeti.
Ský.
měla býti

dávána

44

v

44

44

Z koncertní
Koncert konservatoře.

Cajkovský,

serenáda.

síně.

(Beethoven, ouvertura k „Egmontu. Sitt, koncert
Svendsen, koncert pro cello. Schumann, symfonie
44

pro housle.

z
D-moll.)
jmenovati vším právem mezi nej důležitějšími faktory pražského hudebního
světa.
ústavu
Renommée
akcie
jehož
několika
značně
tohoto,
před
klesly v ceně, očilety
vidně stoupá rok od roku pod nynější jeho správou.
Abychom o pravdě výroku tohoto se přesvědčili, třeba nám jen nahlédnouti ve programy koncertů posledních let.
V sestavování pro-

Konservátor

sluší

1885.
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gramů patrnou je snaha, emancipovati se z rámce skladeb výhradně klassických a zaujati stanovisko vyšší, mnohem volnější. Že tu také šetřeno aspoň do jisté míry literatury naší domácí
a
slovanské vůbec, nelze zamlčeti ku pochvale nynější správy ústavu, třeba to i bylo jeho
svátou povinností;
máme s dostatek trpkých, zahanbujících zkušeností,
že ještě do nedávná
že koncertům
tomu bylo
konservatoře, ač nemalého jsou
opak. Tím více jest však toho želeti,
významu a vyznačují se vždy před jinými vzácnou přesností v provedení, nepodařilo se až do
dneška proklestiti si dráhu všemi kruhy pražskými: netěšit se daleko té přízni, jako četné
jiné koncerty hodnoty začasté pochybné. Toho neutěšeným dokladem byly i v posledním koncertě prázdnotou zející řady křesel v sále Rudolfínském.
Program důstojně zahájen Beethovenovou ouverturou k „Egmontu," jež velikostí a vzletem
překonává i znamenitou tragédii Goetheovu. Svojí dramatickou hloubkou, mohutností
výrazu a plností ideí řadí se čestně ku trojici nejproslulejších ouvertur, ku „Koriolánu",
„Fideliu" a „Leonoře." Jako veškery Beethovenovy ouvertury, pojí se ouvertura k „Egmontu"
co
nejúžeji ku své dramatické látce, kterouž mluvou tónovou věrně zobrazuje. Z technické
stránky je jedním z nejobtížnějších úkolů orchestrálních. Orchestr konservatoře rozřešil nesnadný svůj úkol ku všeobecné spokojenosti, ano lze říci, že provedl jej s dokonalou virtuositou.
Jemnost v odstínech, jmenovité ve smyčcovém sboru, jistota a stejnost tahu smyčců působí
lahodně i dojmem vnějším. To ovšem jsou přednosti, jichž dosíci možno jenom ve produkcích
školních; tím však interessantnější jest sledovati přesnost těchto produkcí na rozdíl od jiných,
byť i větších koncertů toho druhu. Ouvertura utrpěla částečné újmy neakustičností, čili snad
lépe řečeno přílišnou akustičností místnosti: fortissimo při plném orchestru nezaznívá nikdy
plnou silou a rychlejší figurace nástrojů smyčcových, najmě ve hlubších oktávách violoncella
kontrabasů splývají v nejasný, spletitý chaos.
Sittův koncert z D-moll jest, nakolik z provedené 1. věty souditi lze, jednou z lepších prací našeho krajana. Originality myšlénkové je v něm
sice poskrovnu, za to však thematická
práce svědčí vzdělanému a ve svém oboru zkušenému hudebníku. V jakém stupni vyhovuje Sittův koncert všem požadavkům uměleckého díla, hlavně dokud týče se jeho jednotnosti, dle této jediné věty arci těžko stanoviti. Prvá věta o sobě nikdež nesnižuje se ku všednosti
neb polovičatosti, v provedení
povznáší se mnohdy k eleganci, v níž probleskuje jiskra bystrého
a myslícího
ducha, ducha, kterýž dobře dovede různiti pravé od chybného, správné od špatného,
svěřiti
a citlivými
vážkami opatrně každou dávku odměří, prve než rozhodne
se
hotový výVděčná a brillantní technika, jíž vyšpertvor své fantasie pitevnímu nožíku střízlivé kritiky.
kován
důkazem
virtuosity
sólový part, zajišťuje mu čestný výstup a účin, a jest také nejlepším
autorovy. Tak píše jen skladatel, jenž z vlastní praxe zná veškery nejtajnější zvláštnosti svého
čas
místě vhodně a
a na pravém
nástroje, jenž však též umí výsledků svých studií v pravý
Koncert sehrál mladistvý konserhojně využitkovati. Orchestrální čásť vykazuje živé barvy.
vatorista L. Kramer s bravurou v
jeho mládí obdivuhodnou. Tón jeho je nevelký, spíše malý,
ale sympatický,
líbezný, étherický; technika značně vyvinutá. Nakupené obtíže, rychlé passáže,
trilky, dvojhmaty, tercie, sexty a oktávy v řetězcích, bravurní cadenzu atd. přemáhá mladý
umělec takřka hravě.
Přednes žádal by sice v táhlých kantilénách a nešeném zpěvu „teplejšího tónu," hlubšího rozdělení světla a stínu a výraznější oduševnělosti; leč to, doufáme, přinese

čas

s

sebou.

slovanských skladatelůzastoupen tentokráte Cajkovský (na programu „Tschaikowskyl“), jejž počítáme dnes mezi nejnadanější ruské skladatele. Y jeho „Serenádě" seznali jsme
jednu z lehčích instrumentálních prací nejnovější doby, nikoli půvabu prostou, leč výše serenád Brahmsových a Dvořákových nedostupující. Jakou nevýslovnou mocí k sobě vábí, jakým
a
což teprve střední
posvátným večerním klidem dýše úvodní thema Dvořákovy
věta v G-dur! To jsou pravé serenadové myšlenky, jichž u Cajkovského pohřešujeme. Od naznačených serenád Dvořákových a Brahmsových liší se Cajkovský menším rozsahem. Serenáda
čítá z pravidla nejméně 5 vět a více, u Cajkovského jen čtyři: 1. věta formy sonátové („Pezzo
in forma di Sonatina"); 2. Valčík; 3. Elegie a4. Finále ruského národního charakteru. Cena
těchto
čtyř vět není stejná. Obě vnější mají svěží, živý ráz, širší formu, bohatší provedení a
Střední
více kontrapunktického ruchu.
věty psány jsou pro t. zv. „velké" obecenstvo: účinek
dostavuje se okamžitě. Valčík krom některých pikantních detailů nevyniká zvláštními myšlénkami. Elegie je rázu měkkého, snivého, řekněme románcového. Serenáda v celku nerozpíná se
příliš v žádném rozměru, ni do hloubky, ni do výše a šířky; žádáť tak serenadová forma.
thematech i jich rozpředení
dílu svému
Ostatně jistou stručností
skladatel
v
jen posloužil.
Instrumentace je veskrze vkusná; že při tom všeliké drobné umělůstky moderní orchestrové
techniky neleží ladem, rozumí se u Cajkovského samo sebou. Nepachtíc se za velikými, strojenými effekty, nýbrž plynouc hladkým, přirozeným proudem nemine se serenáda Cajkovského
s
výsledkem aspoň příznivým. Serenády vůbec mají jednu velmi dobrou stránku; jsou totiž
formou jednoduché, jasné, obecně přístupné a obyčejně v některých momentech tak roztomile
Obecenstvo
naivní, idyllické, že vyloudí na tváři posluchačově mimovolně spokojený úsměv.
příjemně se baví, takřka se na té hudbě jen hřeje, v koncertní síni rozhosťuje se milé, útulné
Ten sobě většího úspěchu ani nemůže přáti.
Souhra byla zcela
teploučko,
—a skladatel?
Ze

korrektní.

\
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Jednovětý „Koncert pro cello" od Svendsena nesplnil naše očekávání. Dílu tomu
se pravého života a vřelosti.
Celá ta dlouhá hudební věta je tak chladná, jako ty
vlny pustých fjordů skandinávských. Již barva prvých akordů nese se tím zachinuřelým norským tónem, který z počátku sice interessuje, za chvíli však přechází ve trapnou monotonii.
Některé obraty harmonické, melodické
instrumentální na okamžik
vzruší pozornost poslua
chačovu, leč jenom na okamžik.
Celek unavuje a zůstává daleko za jinými šťastnějšími komChovanec konservatoře
B. Kukla napjal veškery síly, aby přivedl
posicemi Svendsenovými.
k platnosti lepší
zvlášť pěkný,
Z dobrých jeho
vlastností uvedeny buďtež
stránky své hry.
okrouhlý tón a pokročilá technika. Průvod nebyl dosti diskrétním, čímž nejedno zdravé zrno
zapadlo nepovšimnuto. To je dávné charakteristikon orchestru naší konservatoře: vzorná akkuratessa koncertních čísel orchestrálních, slabosť a nepřesnosť ve průvodu nástroje sólového*
D-moll-symfonie jest produktem nejšťastnější periody tvoření Schumannova.
Veškery 4 věty tvoří esthetickou jednotu; skoro se zdá, jakoby byly napsány jedním tahem
péra. Mistrné ovládání formy, skálopevný materiál, důsledné provedení myšlénky jednou pojaté
kontrast vět mezi sebou a t. p. jsou asi základní
a uvedené,
sloupy, jež na věky ponesou dokonalou konstrukci nádherné
stavby Schumannovy. Vše jako z jedné litiny, všude nejpřísnější
hudební logika.
Nejkratší jsouc ze Schurnannových symfonií jest D-moll-symfonie nejdokonaVíce o díle tom psáti není naším úkolem; jestiť obšírné posouzeno a náležitě oceněno
lejší.
Co pověděli jsme nav každém
hudebním dějepise a četných životopisech Schurnannových.
hoře o provedení Beethovenovy ouvertury, platí v plné míře i o symfonii Schumannově. Konservatoř svým posledním výstupem podala opět
jednou nepodvratný důkaz, že zdárně prospívá
Těšíme se upřímně, že dočkáme se brzy zase nějaké propod železnou rukou svého ředitele.
Cellový koncert řídil professor konservatoře p.
dukce, pokud možno ještě dokonalejší
Stkr.
F. Hegenbart, ostatní čísla programu ředitel p. A. Bennevic.
'
První koncertní večer „Hlaholu“ v letošním jubilejním ročníku pětadvacátém pořádán byl
obecenstva v patek dne 11. t. in. v Grand-Hotelu. První
za převelikého účastenství vybraného
obsahovala tři
nejcennějších děl naší domácí sborové literatury:
z
koncertní časť produkce
„Českou píseň" pro smíšený sbor od Smetany, „Zpěv vil nad vodami" pro ženský sbor od
Bendla a „Žalm
149" pro mužské hlasy od Dvořáka, jež řízením neúnavného sbormistra „Hlaholu" p. K. Knittla velmi pečlivě a vzletně byly provedeny. Solo v komposici Bendlově zapěla
Orchestrální průvod ke všem třem těmto číslům
i elegancí pí. Anna ze Pštrossů.
s routinou
V druhé části zábavné zapěl p.
obstarala zdařile vojenská kapela c. k. pěšího pluku č. 18.
Ed. Krtička roztomile jako vždy dvě slovenské národní písně a Knahlovu píseň se sborem „Toť
lásky hlas", načež následovaly komické výstupy p. Mošny a vskutku virtuosní produkce orcheZ instrumentálních čísel
strální jmenovaného hudebního sboru řízené kap. p. R. Nováčkem.
Smetanova
tohoto druhého oddílu nejvíce se líbily
„Venkovanka", Káanova „Ballada", osmý
„Slovanský tanec" od Dvořáka a nové „Bulharské tance" od G. Šebka, jež sensačního přímo
úspěchu se dodělaly. Společnosť setrvala pohromadě v nejsrdečnější zábavě až do pozdní
nedostává

....

noci.

gy—

Národní opera.
Dne

1. března

t. r.

odňat

znajíce předobře povinnosti
tuto i na dále tak poctivě

byl redakci
veřejnosti
nestranně jako

své k
a

naší
i

volný vstup

zájmům

do Národního

divadla. My
povedeme rubriku

českého

umění

Boita.

Český překlad

až dosud.

Mefistofeles.

Opera

o

4

jednáních

s

prologem

a

epilogem

od

Arriga

od

V. J.

No-

votného.
historii opery italské několika posledních desítiletí,
nelze nám nepozastatím, 'kterak i nejznamenitější dramatičtí mistři vlaští houževnatě třímají starou,
šablonovitou operní formu, o reakci v hudebním světě, nastalou především snahami Wagnerovými, pražádných sobě nepřipouštějíce starostí/ U nich žije a platí jenom absolutní melodie:
zdali však dramatická situace nevyhledává časem accentů mocnějších, než jaké poskytnouti
u
to je sentimentální kantiléna za
s
průvodu „velké harfy
(kterýmž jménem trefně pokřtil

Stopujeme-li

viti

se

nad

německý aesthetik Nohl vlašský orchestr), čili jinými slovy zdali nepracují namnoze proti
přírodě, proti všemu, co je přirozené a pravé, tak daleko ducha nenamáhá ve své netečné
lhostejnosti skladatel vlašský. Okamžitý, lokální úspěch jde mu nade všecko, on
žije přítomnosti: nač starati se o budoucnost, o úsudek příštích
věků, o slávu po smrti?
„post mortem nulla
Snáší-li
odsouzenec
se
s
voluptas!"
pravdou, kdy na př.
na
popravišti uvolňuje
hořem sevřenému srdci slaďoučkou, snad i taneční melodií, to ani za mák z klidu nevyruší
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a
neuvede mistra, píšícího v rozkošne'm zátiší nádherné své villy a v hojném nadv rozpaky
bytku denních potřeb jednu „operu" za druhou. Tak komponovali zbožňovaní podnes v Itálii
mistři Rossini a Yerdi. Jakýs obrat,
t. j. lépe řečeno
prvý krok ku poznání pravdy nastoupil
Rossini
teprve na sklonku své činnosti „Telem." Co Verdiho se týče, nelze upříti, že ve starších jeho operách „Rigolettu" a „Maškarním plesu" jeví se již rozhodně snaha po jisté, řekli
bychom energičnosti ve výrazu. Leč to jest jako kapka v moři; pouhé maličkosti, v nichž
sice
„bonus dormitat Homerus," jež však z nepatrného zárodku k výši dramatického slohu
ještě se nepropracovaly. Teprve „Aidou" dal se Yerdi na pokání opustiv v ní nadobro ošumělé
formy staroitalské se všemi jich banálnostmi a přichýliv se jednak ku realistickému směru
Čestnou výjimkou mezi mladškoly francouzské, jednak ku novějšímu směru německému.
V
šími skladateli
italskými je Arrigo Boito.
nečetných svých dramatických pracích prozrazuje aspoň hned od počátku upřímnou snahu po stránce nejvážnější a prostředcích výrazu
nás provedenou jeho operu „Mefistofeles,"
co nej důstojnějších. Podrobujíce kritice nejnověji
u
nesmíme se zřetele pouštěti závažnou okolnost, že je tato prvým dramatickým pokusem Bokovým, dílem mládí, a třeba tudíž přiložiti její slabostem co nejmírnější měřítko kritické.
Tragédie velikých básníků byla ode dávna hudebním skladatelům materiálem nad jiné

jmenovitě od Němců pronášené, že prý bráti klassická
jako dramata tato profanovati, jsou as prosty všeho
podkladu. Jest historicky nade vši pochybnost zjištěno, že právě opery, komponované na texty
než
vzaté z klassických
tragedií, dodělaly se sensačních úspěchů, úspěchů nepoměrně větších,
talentovaného péra.
látku zcela volnou, jen dostalo-li se jim obratného,
na
opery pracované
Goetheův
„Faust" dožil se několikera hudebního spracování. Nejdůležitější z nich jest Spohrovo
(„Faust"), Gounodovo („Marguerite") a Boitovo („Mefistofeles"). Že neuvádíme zde též „Fausta"
vděčným. Námitky

dramata k operním

v

té

příčině

často

a

librettům znamená tolik

Šchumannova, děje se z důvodů na snadě jsoucích. Z libret samých pokládáme Boitovo za
nejlepší.
Spohrův text není naprosto dramatický: několik kontrastujících scén, leč žádný
stálý děj, jenž by s to byl i bez hudby buditi jakýs interess. Totéž skoro svědčí textu Gounodovu: z
Goetheovy tragédie vyňata řada po většině lyrických scén a uvedena v hudbu. Výborně charakterisoval
„Fausta" Gounodova Hansíick jakožto „Musikalisches Bilderbuch zu
Goethe’s Faust." Boito řídil se ze všech nejvíce originálem; nelze jemu aspoň činiti výtky, že
by se byl dopustil na Goetheovi „profanace." Text upravil si sám. Patrno z toho, že jistě vyvolil
si jen
scény nej dramatičtější a svému talentu nejpříbuznější. A že v té příčině oplývá
„Faust" Goetheův hojností přebohatou, netřeba zvlášť duličovati. Boito osvědčil se býti obratbásnické mluvě.
Některá místa shodují
ným, dovedným librettistou i ve stavbě scénické i
dokonce slovo za slovem s básní Goetheovou. „Prolog v nebi," s nímž v Gouse metricky, jiná
Neseť
nodové ý,Faustu“ se neshledáváme, Boito úmyslně zachoval, a věru ne bez účinu.
prolog na sobě zvláštní malebný, pohádkový ráz; celá ta poloprůsvitná scéna důkladně podražďuje
uvedeme
smysly divákovy svým hlubokým, neskončeným tajem. Abychom místem neplýtvali,
dále na místě obsahu, beztoho již všeobecně známého, nadpisy jednotlivých dalších scén, jak
Z
Boito sám dle Goetheho je pojmenoval.
prvého dílu: a) Neděje velikonoční, b) Faustova
studovna (jedn. 1.); c) Zahrada, d) Noc Valpurgina (jedn. 2.); e) Žalář (jedu. 3.).
Ze druhého
dílu: a) Klassická noc Valpurgina (jedn. 4.), b) Epilog. Jako celek vyznačuje se Boitovo arrangement před Gounodovým poněkud větší jednotností, pokud tu ovšem o jednotnosti vůbec lze mluviti.
Vzhledem k české úpravě textu V. J. Novotným, oceňujeme ochotně záslužnou práci překladatelovu; poříditi správný „hudební" překlad, dbáti při tom pilně plynnosti verše a zpévnosti
mluvy, jest zajisté úkolem nad pomyšlení nesnadným.
O hudbě Boitově sluší pronésti se se vší šetrnou pochvalou.
Ač nelze nazvati jej geniem, přece jeví práce dobrý, zušlechtěný vkus a pokročilé vzdělání autorovo. Cena dramatická
převáží rozhodně operu Gounodovu, naprosto pak již Spohrovu, jehož „Faust" je operou zcela
podle staromódního střihu. Boito soustředil veškeré své síly za cílem vyšším, zcela vážným,
totiž povznésti pokleslou operu italskou po stránce dramatické.
Hudební invence
vytryskuje
občas celou mužnou silou. Kdyby jistá rozptýlenosť nebyla dílu závadou, t. j. kdyby „Mefistofeles" jako celek byl tak jednolitým, jak půvabným, ba mnohdy skvělým jest v jednotlivostech,
řadě
nejdokonalejších dramatických výtvarů nové doby zaujímal jedno ze
pak by zajisté
předních míst. Škoda, že brání mu toho některé scény, které ještě nevynořují se nad niveau
pouhé prostřednosti. Šťastněji poměrně pracována je druhá část partitury.
Srovnáváme-li Boitova „Mefistofela" s „Faustem" Gounodovým, přicházíme ku přesvědčení, že v lýrických partiích převládá Gounod, v dramatických Boito.
Originálním však není
ani jeden z obou.
U obou shledáváme zřejmý vliv Meyerbeerův, Webrův i Wagnerův, u Boita
k tomu
Styl vlašský, francouzský a německý střídavé roztroušen u obou
ještě Gounodův.
skladatelů. Krom toho nezapře každý zvlášť svůj původ a národní vliv, pod nímž vyrostl.
O „prologu" promluveno shora. S hudební stránky jest jedním z
nejlepších čísel partidramatickou silou
tury.
mocněji nežli u Gounoda. Kdy„bcéna na náměstí" působí u Boita
koli
zazní v orchestru prvé kvinty Gounodova
„Valčíku," zmocní se nás pokaždé mimoděk
zvláštní nevolný
pocit, utvrzující nás v náhledu, že objevuje se tu z nenadání něco, co sem
Valčík sám o sobě má as hudebně málo sobě rovných, než uprostřed té renaprosto nepatří.
alistické scény působí svým jemným A elegantním, salonním tónem mrazivý pocit.
Posluchač
v

v
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mimoYolné

táže

se,

odkud vzala

reálnějších

se

uajednou

ta hudební noblessa

uprostřed vřavy

těch

nej-

Valčík je
postav na jevišti?
vždycky lyrický, nikdy dramatický. Toí skutečné
„pěst na oko:" medvědu fialky, slonu jahody, nebo
perle!“
podle slov Sv. Písma „
Boito právě z tohoto sboru učinil dramatickou scénu
dimensí, od počátku
až ku

konci

ckými.
chozích

rozsáhlých

stále

Tolikéž

stoupající

„Žalářní

kořeněnou pádnými instrumentálními accenty a effekty scéniscéna", jež u Gounoda sestavena z pouhých reminiscencí předa

aktu, jest u Boita nejznamenitější partií celé opery s účinem eminentně dramatickým.
noc" Gounodova
není ani odstínem pustého
toho reje, jejž divým tancem pro■7 nValpurgina
vádí ďábelská říše
čarodějnic v Boitově smělé tónomalbě. Arciť nepadá zde jediné na váhu
dojem čistě hudební, pracujeť s sebou celá spousta fantastických scénických divň a materielních effektů.
Celý apparát je v zimničné činnosti: dekorace, ohromná mašinérie, parní a
elektrické stroje, pestrobarvé světelné
effekty, mlhavé obrazy, laterna magica, na jevišti nepřehledná staffáž, balet v křížovém letu, v orchestru smyčcové tremolo, harfa, tuba, tympany,
triangl, tam-tam, zvony atd. atd vše to zaslepuje zrak i sluch přesycenými smyslovými dojmy.
Věda i umění všemi
svými výzkumy a vynálezy plnou parou pracují až do nejzazších extrémů,
jen aby ze základů rozbouřena byla nervová soustava zmámeného obecenstva. Jak báječné tu
pole k tónomalbě! K podobným démonickým, velikým, hrůzným a vznešeným momentům by
Gounodova síla nebyla
vystačila; scházíť mu k tomu odvahy, ráznosti a energických prostředků.
Gounod pohybuje se s největším štěstím ve scénách lyrických, snivých, vroucích, sentimentálních.
Z té příčiny zůstane
jeho „Zahradní scéna" na věky osamocenou, nedostižnou. Milostná
duetta v „Roméovi" a „Faustu", květy nejčistší lásky, vypučelé z něžných,
duchaplných myšlének, zůstanou navždy nepřekonatelnými vzory hudební lýriky. Patrno, že i Boitovi samému
tanul Gounod stále na
mysli, aspoň veškera nálada a kolorit, najmě v jednotlivostech, silně
tomu nasvědčují.
s pravým
Než pokus zůstal zde slaboučkým pokusem !
Ještě nejlépe,
lýrickým zanícením komponoval Boito úvodní „árii" ve Faustově studovně. V „zahradní scéně"
mizí Boito v záři Gounodově
„Klassická noc" a „Epilog" jsou výjevy, budící
naprosto.
stejnou měrou interess dramatický jako hudební, ano tento spíše nežli onen. Tím právě značně
liší druhý díl „Mefistofela" od
se
prvého, v neprospěch tohoto.
Zbývá nám ještě zmíniti se stručně o poměru Boitovu ku snahám Wagnerovým. Dočetli jsme se v úvodu k českému překladu Novotného, že Boito „drží se zde principií školy
Wagnerovy". Nuže nastává otázka: Jest Boitův„Mefistofeles" skutečně dílem Wagnerovským?
Ne.
Ovšem relativně
pojato, jest Boito u poměru ku svým vlašským kollegům Wagnerem na
desátou mocnost, leč s hlediska
absolutního nelze jemu imputovati, že by Wagnerianismu neobyčejně holdoval. Vliv Wagnerův, a tu specielně staršího Wagnerova stylu nelze zatajiti: nazývati však někoho Wagnerovcem jen proto, že vyslídiv z Wagnerových oper osvědčené dramadramatitické prostředky dovede jich
chytře vykořistiti ve svůj prospěch k dovršení jistého
tického účinu,
nebo bezprostředný
volati hned pro každou třeba nepatrnější dissonanci
ano
sled
nepříbuzných harmonií nebo tu a tam se vyskytující chromatiku, pro každou torturu dechových nástrojů v orchestru, pro nějaký snad „příznačný" motiv, pro nahodilý nedostatek symmetrie neb periodity
melodii atd.
v
„hle, toť Wagner!", to je skoro směšno. Což nejpřísněji
nezapovídá a nekaceřuje Wagner v dramatu veškeré árie, duetta, terzetta, ensembly, finále a
t. p.?
Ze vlastního
jádra Wagnerova dramatu, totiž hudební deklamace a zpívaného dialogu
Nesluší
s podloženou
„nekonečnou melodií" v orchestru, není v „Mefistofelu" ani památky.
tedy skladatele, jenž vyzul se trochu ze starých, stereotypních forem, jenž přizpůsobil se poněkud modernímu
vývoji hudebnímu, čítati přímo mezi epigony a napodobitele Wagnerovy.
Pak byli
by nutně Gounod, Thomas, Bizet, Rubinstein a četní jiní skladatelé „comme il faut“Wagnerovcií A tolik přece nebude dnes, tušíme, nikdo s vážností tvrditi.
Abychom na konec shrnuli úsudek svůj o Boitově opeře v jedinou větu, tož domníváme
se, že vzdor nejedné slabší stránce
partitury může „Mefistofeles" dobře udržeti se na repertoiru každého většího
divadla, poněvadž skvělá zevnější, výpravná část dovede na pohled částečně zakryti vady vnitřní a zde onde nedostatek
hloubky.
Provedeni bylo až na některé výjimky
uspokojivé. P. Hynek v titulní úloze nebyl na svém
místě. Na representantu hlavní
partie právem žádáme, aby jeho výkon byl především hudebně dokonalý a po druhé herecky propracovaný a prohloubený. K prvému potřebí neúnavné píle, ke druhému hlubokého
psychologického studia. P. Hynek při vší své snaze nemůže zbaviti se jisté povrchnosti, řekli bychom skoro nízkosti a neobroušenosti ve hlavních
rysech, a to bývá z pravidla
nemalou závadou
jeho výkonů. A pak to bezohledné nakládání s českou deklamací a metrikou,
rosunovati
slovný accent z
slabiky na bezpřízvučnou, skandovati docela převráceně,
zamenovati libovolně
některé výrazy v textu způsobem začasté význam věty těžce porušujícím
na
př. místo „lásky do těch dob jsem
nepoznal" několikráte po sobě zpívati „lásky od těch
dob jsem
nepoznal", místo „ve-zdy" zpívati „vje- zdy" nebo snad „Twé-zdy" atd. jsou vesměs
poklesky na jevišti Národního divadla nepromíjitelné. Jest to po našem náhledu povinností kape nika operu studujícího,
býti hned při zkouškách k nepřístojnostem toho druhu neúprosně
přísným. Dnes není již
pro zpěváky ona zlatá doba, kdy požadavky obecenstva byly tak skromCke, ze spokojilo se,
jestliže mu zpěvák ajbišovou melodii sladce zazpíval. Dnes přejeme
1
’ 0 n ® co více: krásno jazykové hlásí se též ku svému historickému právu, a kde ho ne,
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stává se zpěv i za okolností jinak
nejpříznivějších pouhou karikaturou! Nadějeme
Hynek příště vždy vynasnaží se, aby aspoň podobných hrubých chyb grammatických
P. Ravertův (Faust) zdravý, měkký, sonórní
se vystříhal
—a tomu přece zpomoci tak snadno!
že
Proč
zpíval zase vlašsky.
orgán dopomohl mu k některým šťastným momentům; bohužel,
nechce umělec ten ve vlastním zájmu naučiti se češtině? Nezbytným následkem neznalosti češtiny na jevišti je též špatná, čili lépe žádná mimika: dva stereotypní rozmachy ruky a nic
Povíce.
Dramatickou umělkyní vzácné vyspělosti osvědčila se býti sl. Sittova (Markéta).
sledně
bylo nám doznati, že v oboru vážném, tragickém a hrdinném, v oboru vyšší dramatiky
Tragickou „žalářní scénu slečna hlua
„velkého stylu
je sl. Sittova silou nenahraditelnou.
Ostatní úlohy
boce procítila a provedla v ohledu technickém i aesthetickém imposantně.
jsou drobnější. Helena sl. Panznerovy vnadila duchem a energickou svěžestí, Panthalis sl. No„Kvartett ku konci „Zahradní scény
vákovy lahodou orgánu a solidní uměleckou snahou.
(jednání 2.) utrpěl nedosti správným jeho pojetím. Představujeme si tuto scénu jako jemné, lehoučké, hravé, skoro dětinné, leč při tom maloučko šimravé laškování a škádlení s opojným,
smavým přídechem; zatím však bylo nám zříti ve zpěvní i herecké části jakous zuřivou honbu
Namáhavé sbory držely se statně.
po lásce, což na tom místě činilo dojem přespříliš hrubý.
Scénerii dařilo se tenkráte lépe než jindy; vše bylo pečlivě připraveno a šlo
ráz
na ráz.
Stkr
Operu nastudoval a s uměleckým klidem řídil kapelník p. Anger.
.

dbáno,
se,

tam

že p.
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se

nám do

běžném

o

dnešního

repertoiru
nakupilo,

čísla

celý prosinec
na
příště.

za

až

Drobné
Z

českého

hudebního

světa.

Bendla

vyjde v nejbližších
lehkých drobných čtyrručních
ních, nazvaný „V jarém věku

skladeb

44

Valečka.

.

6

cyklus

Od E.

Rutte-ho vyjde nákladem
ženský trojhlasý sbor s průvodem klavíru „Dudáček
(na slova nár. písně).
Jos. Fórster ml. dokončil právě sonátu
pro housle a klavír, jež důmyslným a elegantZvláště
ním propracováním vyniká.
zdařilým
jest její adagio, jehož počátek psán jest ve
44

kanónu.

Malátova

směs

čtyrruční

44

„Tajemství
vyjde ještě před vánočními
svátky.
dva skvostné
Šebkovy „Bulharské tance
to pendanty k „Slov. tancům
Dvořákovým, jež
při posledním koncertním večeru „Hlaholu
úspěchu přímo sensačního se dodělaly, vydány
z

44

,

44

44

budou nákladem Fr. A. Urbánka

partituře,

hlasech

v

orchestrální

čtyrručním výtahu.
zábavám velice vhodným
žertem jest „Kočičí duetto
od
a působivým
„Starého kocoura (za kterýmžto pseudonymem
K

a

silvestrovským

44

44

Vážený spolupracovník
ústavu

a

ředitel kůru

dopisovatele

tuto

u

sv.

čtenářstvu

listu

Voršily

Praze,
44

„Dalibora

Ctěná

množství

látky,

již

skrývá se jméno renomovaného našeho skladatele), obsažené v posledním, právě vydaném
Psáno
čísle „Hudebních příloh Hum. Listů .
jest velmi vtipně pro soprán (neb tenor) a baryton s průvodem piana, a musí při provedení
jen poněkud slušném znamenité působiti. Nastudování žertu tohoto neposkytuje ani nejmenších

obtíží.

Strakonice.

Dne

13.

t.

provozován

m.

byl Tylův „Strakonický dudák

14

s

hudbou

zde
An-

grovou.

Velvary. V neděli dne 13. t. m. pořádal
za
zpěv, spolek „Hlahol
spolupůsobení pp.
E. Krtičky a K. Weise z Prahy velký koncert.
Program jeho byl následující: 1. Dvořák Ant.:
Ouvertura k
„J. Kaj. Tylu“. 2. Hartl Jindř.:
3. Pivoda Fr.: „Lásky
Zpěv z opery „Natalie
smír
a
spor
, velký sbor pro smíšené hlasy.
5. Dvořák Ant.: Modlitba
4. Slovácké písně.
ze
„Svatební košile . 6. Bendi Karel: „Švanda
dudák
národní
báchorka
odděleo čtyřech
ních pro sóla a sbor s průvodem piana.
44

44

.

44

44

44

,

našeho pan Karel
v

pro

w

klavír-

Nakladatel E.

Urbánkovým

formě

musíme

zprávy.

mistra

Od

dnech

odložiti

Stecker, professor

zaslal redakci

sdělujeme

naší list,

jehož

na

obsah

varhanickém
po

přání

p.

:

redakce!

časopisu „Českoslovanský Varhaník
vyskytuje se pod záhlavím
odpověd na úvahu, kterouž před nedávném pro ct. Váš list jsem sestavil a
„Pražský Dalibor
jež v čísle 43. „Dalibora v plném znění uveřejněna. Úvaha tato zavdala proti všemu nadání
podnět k nemilému nedorozumění, a protož račiž sl. redakce, abych pro budoucnost přítrž
učinil možným
laskavě ve známost uvésti
ještě nesrovnalostem, ve příštím čísle „Dalibora
tato fakta.
napsal jsem z popudu
Prohlašuji veřejně, že recensi o „Ceskoslov. Varhaníku
vlastního, poněvadž směr, kterým uvedépý časopis se bére, příčí se jednak osobnímu mému
Jest tedy
přesvědčení, jednak názorům o reformě hudby chrámové dnes obecně rozšířeným.
Že
více než přílišnou arrogancí směle tvrditi, že zmíněnou úvahu napsal jsem „na zakázku .
Y

čísle

9.

hudebního

44

44

44

44

44

44
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DALIBOR.

dále nevznikla recense

ta

z

snad

nějakého

toho

záští,

1885.

dokladem budiž redakci

„Č.

V. 44 okol-

nost, že svého času sám jsem byl ochoten různými literárními příspěvky, pokud by síly mé
Seznav však
stačily, pracovati ku zdaru nového podniku.
později pochybené stanovisko listu,
byl jsem nucen od zámyslů svých upustiti, jelikož nesnášelo se s mým svědomím slout! spolupracovníkem orgánu, jehož směr s mými zásadami naprosto se nesrovnává.
Jako hudební referent
„Dalibora pokládám vždy za svoji povinnost, všímati si všech zjevů na obzoru hudebním, po případě, uznám-li to za vhodné, pronésti o nich veřejně svůj subjektivní náhled. Důvody, proč s posudkem o „Českosjov. Varhaníku
poněkud jsem se opozdil, vyložil jsem zevrubně na začátku své
do dneška nevyvrátil ani jediný z mých
úvahy. Konstatuji, že „Č. V.
vývodů uveřejněných v „Daliboru . Za to nemním se býti oprávněným vyšlo viti soud nad způsobem, jakým proti osobě mé vystoupil „C. V. Výrazy, jimiž uvedený list ráčil mne obrnyrecitováním urážel čtenáře a potřísnil list
sliti, jsou takového druhu, že nesluší se,
vážného směru uměleckého.
na
Nemá-li redakce „Č. V.
uhájení uražené marnivosti jiných
prostředků po ruce, než sršeti proti recensentu výrazy, od nichž každá slušnější společnost
než
odvrací se s nevolí a
opovržením, nenalézá-li jinde prostředků sebe důstojných.
v nej surovějších
pouličních nadávkách toho nejhnusnějšího kalibru, v jakých
okolností libuje sjjaaorálně nejzkaženější třída velkoměstského
pak
za zvláštních
ovšeuTnězbyváTmi, než projeviti politování nad pokleslostí dotčeného listu. Veřejnost
nechť rozsoudí zde sama.
Nejlepší satisfakcí jsou mi projevy neobmezené důvěry, a souhlasu,
jichž dostalo se mř*v této záležitosti stranami na slovo vzatými, ne j prv ně j ší mi autoritami v oboru církevní hudby, osobnostmi svým věhlasem veleváženými. Tolik prozatím zdálo
se
na
mi býti nutným uvésti na obranu své cti a
objasněnou! Až vydá „C. V. onu hyperkrikritiku, o níž se zmiňuje, pak dovolím si podati jednak věcné objasnění svých náhledů, jednak
tický rozbor zásad strany druhé* Mimo to neopomenu též vyzvati v té příčině kompetentní kruhy,
aby také ony pronesly o předmětu tomto své dobré zdání. Záležíť mi velice na tom, aby v prazákladech svědomitá, objektivní, byť i
vém světle se ukázalo,
spočívá-li na pevnějších
nepříznivá recense, čili snad bezmezná, skoro až v paroxysmus vybíhající
žurnalistická zpupnosť!
Poroučeje se co nejzdvořileji trvám s výrazem šetrné úcty
44

44

44

44

44

44

44

Karel

Stecker.
14. prosince 1885.
Dopřávajíce rádi místa dopisu p. prof. Steckera, souhlasíme s ním úplně,
odborní znalci, neboť
aby v zájmu pravdy a dobré věci chopili se záležitosti této i ostatní
jenom spojenými silami lze dosíci správného a zcela určitého rozluštěni této časové otázky!
Y

Praze,

dne

Tom. red.

Dopisy.
svém výletu po Čechách také do královské Plzně,
Leytheuser
listopadu uspořádal koncert z úryvků své ,,Husitské trilogie . Velikých příjemností
učinila mu dosti
ta
mu produkce
neposkytla. Již otázka, která kapela jeho skladbu
tu však, když
nesnází. Hudba zdejšího pluku měla již vše připraveno, také již skladbu
koncertista o propůjčení kapely požádal, bylo rau z příčin nedosti známých odřeknuto. Když
tedy vojenská hudba v koncertu skladby Leytheuserovy provésti nemohla, tu obrátil se pořadatel na faktory
jiné a nacvičil vše s hudbou sokolskou, rozmnoženou orchestrem divadelním.
Úkol
Tak stalo se,
že koncert tento místo dne 1. mohl se odbývati teprv dne 8. listopadu.
Pokud se pamatujeme, byl to vůbec
svůj provedla rozšířená kapela sokolská zcela bezvadně.
nedostatečné obdosud největší
výkon tohoto hudebního sboru. Co celku nemálo vadilo, b}7 lo
sazení nástrojů smyčcových. Obecenstva dostavilo se do koncertu bohužel jen tak málo, že výtěžek nestačil ani zcela na uhrazení výloh.
Návštěvě větší netěšil se také koncert,
jejž pořádal „Hlahol dne 15. m. m. ve prospěch
„Ústřední Matice školské . Programu předcházel vzletný proslov, prof. Pečenkou sepsaný a
od Zajče,
od Slavíka a „11 slobodu ili smrt
p. Langem přednesený. Mužské sbory ,,Rekův sen
od Dvořáka
a
jakož i smíšené sbory „Vyběhla bříza běličká
„Dnes do skoku, do písničky
byly pečlivě nastudovány a působily zvláště tyto poslední neodolatelně; ohnivý sbor Zajcův
uchvátil pak nečetné, za to ale vděčné posluchače k pochvale bouřlivé.
Mimo tyto sbory zpíván „Štědrý den
sbor a sóla
pro smíšený
od'Drahorada, sbor to sice velký, ale svou monotonií nadmíru unavující, pročež nelze tuto volbu
pokládati za šťastnou. Od téhož skladatele
Hra
zahrál p. Mrázek, kapelník hudebního sboru ostrostřeleckého, romanci pro housle.
páně
Mrázkova jest zajisté s to, každou produkci hudební valně osvěžiti,
jeho mohutný ton, promyšlený a vzletný přednes jímá vždy a každého a protož bývá jeho solová hra vždy vřele vítána.
Přednesená „Meditation sur Faust
pro piano, harmonium a housle svědčila přesnou souhrou
studování.
o pilném
ať

Z Plzně.

kdež

dne

Max

zavítal

na
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—
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—

Z

koncertní
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opera.

—

Aug. Velebín Urbánek.

K. Lauermana dříve

MIlitkv

a Novák

v

Praze.

Drobné

zprávy.
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—

Dopisy.

