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Číslo

Ročník XXXIV.

40-41.

dal vlastním

„Dalibor", stavě dnes v záhlaví této stati jméno
velikého, ve světě proslaveného houslisty českého,
nevzpomíná památného výročí stých narozenin nebo
snad půlstoletí skonu
jeho. Osmdesát let, uplynuvších
letos

lednu

v

rodné,

cetsedm
u

od

chvíle,

kdy Ferdinand

stověžaté matičce Praze

let,

dělících

nás

od

Bolzana dokonal po vleklé nemoci

milovanými
života

guarnerkami

málem

Laub

uzřel

světlo světa,

chvíle,

kdy
jater

v
s

a

tři-

vášnivě

do posledního

dne

v

Tato vzpomínka
Lauba

„Dalibora" není oslavou Ferdijako spíše hlubokou poklonou
vlastně jeho mužně krásnému činu:

vůbec,

jinému umělci,

pocty umělce umělci. V naší době, kdy mnozí
učitelové a vůdcové hudební
společnosti české usilují
podkopati a rozmetati vědeckým rýčem vysoké hory,

kopečku

pak volají: „Ejhle, Mont Blanc!“, kdy
vynesšího na plecích v oblaka
střízlíka, aby mohli zvolati: „Střízllk povznesl se
ještě výše!"
-je tato pocta umělce umělci
ještě radostnější, významnější a úctyhodnější, že projevila se tiše, skromně, bez oslav, okázalostí, praporů
a hudby, dokonce vně hudebního světa.
u

buší

kyji

Svoji
povoláním

do orla,

úctu
ne

velikému

umělci hudebnímu

Byl-li

mistr Kalvoda

projevil

milý též

hu-

debnímu světu

jako výtvarný umělec, bude mu od
poloviny července letošního roku, kdy postavil Ferd.
Laubovi nákladem svým, několika nejbližších příbuzných jeho a přátel svých pomník u domku jeho choti
na Křivoklátě,
dvojnásob milý též jako člověk zaníceného srdce pro vše vznešené

a

krásné.

Kalvodův mravně
krásný čin je sám o sobě důkazem, že nespoutaná vůle jedincova je mnohdy
mocnější a plodnější sil, prostředků a činnosti početné
mohutných sdružení, spolků.
Kalvoda, nyní spokojený a šťastný majitel chaloupky a zahrádky choti Laubovy, chudý český umělec, hrdý však „na tuto dlaň české půdy", hrdší než
„velmožný zeman, obcházející širá pole a nivy svých
statků", že nad ní vznáší se posud Laubův duch,
dovršil projev své úcty k němu ještě jinak:
méně
názorně než pomníkem,
za to však
dostupněji nejŠirším slojům národa,
zachovává Laubovu památku
vysoce

milou

knížkou

stýská

si

ditel národního svědomí

vrstevníky
konné

však

„O českém houslistovi

velebené

umění.

ustalovací

vnimati

a

posud blaze vzpomínané vývýkonných uměn, žel, nemá

Povaha

síly

záchovnosti, by ji mohli
tento „neveliký velikán"

ještě potomci. Laub,

hry na housle, tak neveliký, že v šestém roce života,
kdy poprvé hrál „U Doušů" veřejně, bylo nutno postaviti ho na stůl, aby jej obecenstvo vidělo, nezrodil
době vynalezení gramofonu, jako
se, na štěstí, v
druhém
v
a třetím pokolení,
toužebně
jeho potomci
zdokonalení.
čekající jeho
Mistr Kalvoda vlastně sám vyvrací svoji obžalobu.
čin
jeho i jeho kroužku ctitelů Laubových,

hudebník, ale—-umělec výtvarný:

Alois Kalvoda.

nákladem Alois Kalvoda".

Kalvoda, umělec, spisovatel a buv jedné osobě, stoje
„u cíle
své několikaleté práce", že „účelem jejím bylo vzkřísí ti památku slavného českého houslisty a pohnouti
českou veřejnost, zvláště povolané kruhy odborné, aby napravily, co dluží památce Laubově"
Mistr Kalvoda promine „Daliboru" trochu pochybující úsměv a mírný odpor proti této obžalobě svědomí kruhů odborných. Památka bývalého souputníka
slavné Adeliny Patti na umělecké dráze Evropou, z niž
odnášel domů společné věnce uznání a úspěchů, v duši
českého národa, nadějeme se, nikdy nezmfrala, nikdy
nezanikla, netřeba ji tedy snad křísit i. Ve vzduchu
zaniklo, bohužel, smyslům potomků s posledním tónem
Laubovy okouzlující, unášející hry toliko jeho veliké,
V ní

...

Griezu

rukou, není „Daliboru" podnětem neživotné,
papírové, časopisecké „oslavy" velikého umělce.
nanda

Praze, 6. záři 1912.

Ferdinandu Laubovi. Dokumenty. Sebral avy-

FERDINAND LAUB.

v

V

Není-li
v

němž

je prvním,

v

době

docela mimochodní

sám

usvědčujícím důkazem, že nezahynula slavná památka
geniálního houslisty, jemuž, hochu devítiletému, po
představení o prvém koncertu svém v nově odkrytém
v

„rodinném domě" Čechů

jak zvali vlastenci prvé
poloviny minulého století Stogerův redoutni sál, později prvé veliké české divadlo v Růžové ulici
slavný norvéžský houslista, Ole Bull, již v roce
1841 prorokoval velikou, skvělou budoucnost umělce
světové slávy?
Ovšem, český národ dluží Laubovi povinný vděk
a

uznalost

důstojnějším památníkem

nad

jeho

těles-

tu
nými ostatky
však jediný:
povinnou uznalost zevním zvěčněním
chudý, hudební stav český je dlužen ještě jiným
umělcům, stejně velikým a významným, ba největším
z
největších. Ne vůle, ale chudoba byla mu, z lidových slojů vyrůstajícímu a statky neobdařenému, pona

sud

hřbitově Olšanském.

překážkou předstihnouti

Příští dvojité číslo vyjde 20. září,

Laub

mistra Kalvodu

a

není

kroužek
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jeho přátel-ctiielů Laubových. Českému národu svitá
bude lépe,
zora jasnějšího, radostnějšího dne:
ale není posud tak dobře, by neobcházel svých dluhů
památce velikánů bez odkladů. V nouzi dává předdílům
nost raději
odíikám proti
původním.
Není snad lépe ještě čas čekati, hospodářsky síliti,
i zde

jmění

povinnou

na

ňovat!', než

překot

o

národní
buditi

Máme

odlikových ?

v

poctu velikánům schrapodiv množstvím pomníků
různých místech stejné

Jana Husí, již dnes několik Havlíčků
pomníky
málem
dokonce již i v Americe
Strachovského
dva stejné Myslbesoučasně postaví český národ
to
kovy pomníky Karlu Hynku Máchovi. Nebylo by
smutné sice, ale zajisté méně úctyhodné, kdybychom
měli
na hrobě Laubově
stejný pomník, jaký mu
vedle své chaloupky,
hoře",
na
„Amálině
postavil
„na dlani své půdy", mistr Kalvoda.
Je však dobře, že nám činem svým oživuje památku velikého odchovance prof. Mildnera na pražské
mistra

Paměf lidská nikdy není

konservatoři.

tak

spolehlivá,

ji čas od času. Jaký sled
vtiskl Laub do české osvěty?
Laub, syn kapelníka hospodského orchestru, učil
u
hře
se
s počátku
otce, Erazima, na
na housle
aby nebylo třeba

rozvil

konservatoři
v

roce

1846

umělecké

utužovati

pak

své nadáni

tak

úžasně,

že

jako dokonalý umělec, jeho
nestačilo však projiti mistrně

opustil ji

ctižádosti

řevnivostí růsti svým uměním
nad své drobné vtělení a nad umění jiných, prořízl
školu. Puzen

si

již jako

vrozenou

hoch

ruku

mezi třetím

a

čtvrtým prstem,

aby dosáhl jimi většího objemu. Ve čtrnáctém roce,
kdy opustil konservatoř, vystoupil veřejně a vzbudil
obdiv osobně

Hektora Berlioza

v Praze přítomných
houslisty Ernsta, jehož rozplakal.

a

Berlioz pozval Lauba

ným pozváním,
„města světla",

Laub
ale

do Paříže. Váben

vypravil

vypuknuvší

roku

se

povstání

jeho opět1848

do

nutilo

jej
vhodnější. Po cestě Německem
Laub usadil se ve Vídni, a přijal místo v orchestru
dvorní zpěvohry, aby mohl studovali theorii a skladbu
znamenitého
u
krajana J. Sechtera. Dokonav své
odložiti záměr

íheoreíické

na

dobu

vzdělání, podnikal

umělecké

cesty Evropou,

nabyl přízně, obdivu a vyznamenání císařů, králů a
umělců světového jména, až r. 1866 přijal místo
uměleckého učitele

vzmáhající

1871
se

místa

tohoto

při

se
ve

moskevské konservatoři. V

choroba

jater
prospěch zetě,

donutila ho

roce

vzdáti

našeho slovutného

Jana Hřfmaiého. Po

čtyřletém léčení v SedmiGriezu, dokonal v náručí
své choti a dcery jako muž třiačtyřicetiletý.
Laub jako houslista byl kladen
současníky na
nejpřednější místo vedle slavného Jos. joachima, blahé
paměti šiřitele Dvořákova umění světem, umělce, jejž

krajana,

Mar. Lázních

horkách,

svrchovaný

pro

skladeb
Němci

na

místo

děná

díla

nější

duše.

více
nou

klid,

mizení

a

větším

a

v

čistotu

vlastní

Laub

nejpřednější.
ohněm

tónu,

osobnosti

své

slohové
za

pojetí

dílem stavěli

prozařoval prová-

slovanské,

citově vrouc-

Jím uchvacoval vždy rázem obecenstvo,
než svojí obdivuhodnou, obtíží neznající, báječtechnikou. Laub
to je pro něj význačné
—a

tronern. Tenorista

FEUILLETON
knize „Zdrayouka hlasu v mluvě i zpěvu“
dr. L. Mandl mezi jiným o prostředcích
používaných při nastalé únavě neb pociťovaném horku a sutakovém stačí prý
kloktati
V případě
chosti v hrdle.
Ve své

pojednává

čistou neb málo oslazenou

vodou.

Při větší

únavě radí

zmíněný lékař kloktání zcela studenou neb přímo ledovou
ledu
vodou, po
případě rozpouštění malých kousků
únavě pomáhá nejvydatněji sklehrdle. Při ještě větší
v
vína ; dále líčí následovně :
osobní
zálibou používají někteří řečníci,
pěvci, herci atd. různých pokrmů a nápojů v přestávkách
jako osvěžujících prostředků. Řečníci pijí většinou sklenku
vody; naproti tomu oblíbili si pěvci mnoho různých pro-

nice červeného
Zhusta

středků

s

to často i u téže osoby v různých dobách prorůzných, což jest důkazem, že žádný z nich
nemožno
pokládali za dosti působivý a nutný. Tak
na
příklad není k osvěžení hlasu naprosto třeba piva
Selterské
nebo
používá Madame
Nilsonová)
(jehož
vody (jíž používala Pattiová) nebo žloutku s vodou (proa

středků

středek to

Michotův)

atd.
zvláštnosti

bez záruky pravosti údajů
a
zvyklosti několika význačných umělců, sebraných
z novinářských údajů.
„Pa!l-Mall-Gazette“ (1869) uvádí následující
podrobnosti
o specifických prostředcích,
jichž používali věhlasní pěvci.
Švédský tenorista Labatt sní dvě kyselé okurky (v soli
nakládané), jež pokládá za výtečný, hlas posilující pro-

Jen

k vůli

Ferruczy vykouří jeden, po případě nědoutníků; někteří kolegové jmenovaného pokládají
naproti tomu zase kouření pro zpěváka přímo za jed.
Slečna Braun-Briniova vypije po prvním jednání sklenici piva, po třetím a čtvrtém koflík kávy s mlékem a
zpívá-li veiké duetto ve čtvrtém jednání „Hugenottů" vypije před tím láhev červeného šampaňského vína.
Nachbauer spokojí se bonbony.
Barytonista Ríibsam pije medovou vodu.
Mitterwurzer a Kindermann jedí sušené švestky.
Jiný barytonista, Robinson, pije Selterskou vodu.
Formes pije Porter.
kolik

uvádím

středek.
Sonntheim
šňupe tabák a pije sklenku studené limonády. Wachtel sní žloutek s cukrem.
Síeger, nejtělnatější tenorista, pije hnědou šťávu Gambrinovu, Walter pije černou kávu, Niemann šampaňské ;
Tichatschek horké bordeaux víno se skořicí, cukrem a ci-

Proslulý barytonista Beck

představením,

chrání

se

ani

ani nepije mezi

nejí,

však všemožně

mluvení.

Draxler kouří turecký cigaretový tabák a pije jednu
sklenku piva. Jiný pěvec dr. Schmidt, pije dle libosti buď
čaj nebo kávu, o čtvrt hodiny později pak limonádu aneb
vodu.

medovou

švestky

V přestávkách
suchý chléb.

aneb

šňupe

a

pojídá

jablka,

Jiné listy sdělují, že paní Sonntagová v meziaktích
jedla sardinky, paní Desparreová pila teplou vodu, paní
Cruvelli-ová pila bordeaux
se šampaňským, paní Adelina
Pattiová Selterskou vodu, paní Nilsonová pije pivo, paní
Cabel-ová jí hrušky, paní
Ugaldeová sušené švestky a
paní Trebelliová jahody. Troy zase pije mléko, Mario
kouří, paní Borghi-Mawo-ová šňupe a paní Dorus- Gras-ová
pojídá za kulisami studenou pečeni.
I naši pěvci měli
svoje zvyky. Florjanský pil v přestávkách mělnické, paní, Bobková plzeňské,
Karel Burian

všechno, Krossing nic,
vecké

Sír vypravuje anekdoty, Polák

lo-

(jako člen Národního divadla) huboval a zlobil se na dirigenta, regiseura, nápovědu, strojmistra, inspicienta, sbor, balet, ochotníky, dekorace,
sám na sebe a hádal se s kapelnábytek, obecenstvo
historky

a

Pácal

—

níkem Z

.

.

.
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nestavil

ji však

nikdy

okázale

na

Ona

podiv.

něho „služebníkem svého pána"
skladby. Proto zasedal v rukou buď

tvůrce

u

a

krás-

svými

se

byla

ducha

nými amatovkami, darem arcivévody Štěpána, nebo
drahocennými guarnerkami, darem Egona knížete
Fúrstenberka, chutě a s radostí i ve sdružení hudby
komorní, vynikaje v ní neméně než jako umělec soběstačný, stejně v dílech klassických, jako romantických.
Na tom zakládal se jeho světový význam a úspěchy,
dosvědčené hojnými vyznamenáními předních ústavů,
společností a dary dvořanských veličin.
Pro

český, ohrožující se národ Laub byl a jest
ještě více: jeho pýchou a hrdostí, v době
přezírání a podceňování osvětných úsilí jeho, jako
dědic odkazu a pokračovatel slávy Josefa Slavíka,
českého Paganini. Laub
je tu v pořadí druhý ve
ovšem

slavném

jetelovém čtveriistu

Štěstěny,

odkrytém světu
a Kubelíkovi,

Čechách: Slavíku, Laubovi, Ondříčku

v

kteří

po

tého

udržovali

slávu

mistrovství českého

celý devatenáctý věk

Výkonné
dání

nepřervanou

umění

Laubovo,

až

do

století

souvislost

dvacá-

světovou

a

houslení.

posunovalo

i

nesporné tvůrčí

na-

skladatelským vzděláním,
ovšem značně do
pozadí. Nehledě na to, jeho „Polonéza", které po něm již nikdo nezahrál s takým
ohněm jak on sám, je dávno pořadovým číslem všech
houslistů. Laub jí uchvacoval neméně než
svojí „Fantasií
na národní písně".
Vůdce národa, dr. Rieger,
vyžádal si její veřejné provedení Laubem na oslavu
zavedení

ústavy,

Laub

podepřené

po

prohlášení říjnového diplomu.
srdci

je českému

drahý

netoliko

jako

umě-

až do

posledního dechu života slynul svojí zanícenou, nikdy a nikde netajenou láskou k vlasti, ani
mezi cizinci a vraživci Čechů. Byl obdivován i
pro
lec

:

tuto
že

lásku.

chce

Blahovolní

všecko

zpěvohry české,
u

Liszta

ve

češstvím.
a

mezi

cizinci

až

mu

vytýkali,

„počešfiti".
mistr

Veliký tvůrce národní
Smetana, za setkání s Laubem

Výmaru pozastavoval

A přece Laub

se

údivem

byl obdivován, ctěn,

vyznamenáván všude, kamkoli

zavítal

na

nad

jeho

uznáván

své dráze

umělecké.
Budiž

mu

sláva

a

trvalá paměti

výročí!

mimo
B.

památná

Kalenský.

ELEONORA ZEHRENBERGŮ.
osmdesátém
v
dne měsíce "srpna,
veku svého, skonala
stálém letním
sídle svém
na
v Ondřejově slavná
zpěvoherní a oratorní pěvkyně česká,
sl. Eleonora Gayerová šlechtična z Ehren-

Předposledního

roce

bergů,
sloup

a

české

v

1885)
po čtvrt století (1861—
zásluze také spolutvůrkyně
jejích trudných začátcích.

po

chlouba, okrasa,
výkonné zpěvohry

Svědkyně skvělého rozkvětu českého divadla, zvláště
náiodní
zpěvohry české, uměleckých úspěchů a tvůrčího
vítězství mistra Bedřicha Smetany, slečna z Ehrenbergů
ztratila

dětství svého otce. U syé tety, baronky z Havzdělala se hudebně v dovednou virrasova ve Vídni,
tuosku klavírní. Vzbudivši ale krásným hlasem pozornost
znalců, vycvičila se po návratu do Prahy na konservatoři
v

znamenitou

pěvkyni zpěvu zdobeného. Pamětníci nejejí skřivančí, lehký, jasný, zvučný a objemný hlas, překonávající ve stálém
úsilí o umělecký
pokrok a sebezdokonalení všecky obtíže zdobeného zpěvu
s hravostí a bezpečností podivuhodnou.
Proslula zvláště
svými trilky a staccatem. Ne neprávem nazývá ji německý
Oskar Teuber,
dějepisec pražských divadel,
„českou
ve

omezeně

chválili

Patti".
Vzorná byla její píle,
s
dokonale
jakou osvojila si
obsáhlý pořad stopadesáti zpěvoher a řady oratorií. Toliko její rozumná hospodárnost hlasem,
která zachovala
jí zvučnost a svěžest zpěvu až do pokročilého věku, činila možnou její třicetiletou činnost uměleckou. Po prvém
vystoupení v Praze (r. 1854) působila slavně ve Štětině,
Hamburku a Lipsku.
Za vyjednávání vůdce národa čeřiditelem
diského, dra Fr. L. Riegera,
stavovského
s
vadla, Františkem Thomé, o česká zpěvoherni představení a převzetí
divadla
správy zakládaného zatímního
českého, po radě tvůrce výkonné zpěvohry české, Jana
Maýra, získána a vyvábena do rodné matičky Prahy.

Odtud začíná její vynikající a trvalý význam v samostatném uměleckém vývoji českého divadla. Vystoupivši

skvělým úspěchem ve stavovském di(r. 1861), setrvala po čas v jeho uměleckém sboru.
Po
roce
však, ochotně poslušná výzev
obětavého kapelníka Maýra, přešla k
samostatnému, zatímnímu divadlu českému.
Posvětila mu, nejsouc odměňována zlatém a skvosty, ale
toliko láskou a obdivem
chudého národa českého, celý svůj život:
nedala se zlákali do ciziny ani nejskvělejšími nabídkami,
jimiž byla
zahrnována.
Obětavost její
pro výchovně vlastenecké a
národně osvětné poslání českého divadla, těsného a hospodářsky krušně zápasícího, byla veliká, neodměnitelná.
jako „Dinora"

vadle

se

německém

Její mezinárodní pořad byl obsáhlý. Proslula zvláště
zpěvohrách Mozartových, Rossiniových, Meyerbeerových a Verdiových jako královna noci v „Kouzelné flétně",
Elvíra v „Donu
Juanu", „Lucie", „Dinora", královna v „Hugenottech", Isabella v „Robertu ďáblu", Leonora v „Troubadouru", Vioíetta v „Traviatě", Mathilda v „Tellu", Rozina v „Lazebníku Sevillském" a řadě
jiných.
Její nezištná ochota a vždy činorodá spolehlivost,
neznající uměleckých rozmarů, osobní zvůle a vyběravých
choutek jiných umělců, činila Maýrovi a po něm Smetanovi možným povznésti výkonnou zpěvohru českou hned
s počátku na vynikající, úctu, ba
též
jisté obavy spoluobyvatelů Prahy druhého jazyka zemského budící výši
uměleckého provedení a rozmanitostí pořadu, že to budilo
ve

údiv i zahraničních

návštěvníků království českého.

Na mezinárodnosti
kládal

se

však

řady světových zpěvoher nezaa umělecký význam
slečny
české duše zaryla slavná
umělkyně

jediné

životní

z
Ehrenbergů. V
svoji památku ještě hlouběji a trvaleji jako tvůrkyně
první Mařenky ve Smetanově nesmrtelné „Prodané
nevěstě". Vzdávala geniálnímu tvůrci české národní zpěvohry povinnou úctu s uměleckou daní svrchované péče od
počátku i později, v době, kdy tvůrce „Prodané nevěsty"
dávno vystřídal svého protivníka a
předchůdce na kapelnickém křesle, Jana Maýra. Tomuto
jako výkonnému
umělci a kapelníku
zachovala však osobní náklonnost,
úctu a uznání neochvějně, věrně až do posledního dechu,
projevujíc je vždy a všude beze všeho zahalování, i za
nejprudších protimaýrovských bojů se strany stoupenců
mistra B. Smetany.

Družstvo
Národního
divadla
českého
projevilo jí
uznání jejích zásluh o českou zpěvohru po jejím tichém,
skromném odchodu z českého jeviště roku 1884
jak si
v

toho

vyžádala

jménem svým

českého

zvláštními zástupci a
profesora Josefa Durdíka svoji

jménem celého národa
čestnou adresou z péra
uznalost a vděk za její
umění:
slečna
pro české
a

obětavost, nezištnost a lásku
z Ehrenbergů
byla zvolena prvým
Národního divadla.
Věčná pamět jejímu

čestným čle-

nem

jménu

v

českých

srdcích!
B.

Kalenský.
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by přesvědčil

PROF. DR. KAUFMANN

ZEMŘEL
Dr. Emilian

čerově
v

Kaufmann

ČERVENCE

narodil

se 5.

1912.

ledna

1852

v

Ka-

Orlicku, studoval v Rychnově n. Kněžnou a
Hradci Králové,
1889 promoval na pražské lékařské
r.
na

fakultě.
a

DNE 7.

Pak

později

ušní

na

kliniky

stal asistentem na německé ušní klinice
universitě. Posléze byl přednostou
české
a
profesorem otiatrie. Kaufmann pěstoval
se

zálibou zpěv a byl od roku 1895 předsedou
českoslovanských pěveckých spolků".
Byl také
několik let profesorem církevního zpěvu na varhanické
škole pražské (až do roku 1885). Zesnulý je autorem
mnoha
děl odborných, jichž cena je vesměs vynikající.
Pěvectvo české
mělo v něm obětavého podporovatele
se

zvláštní

„Jednoty

a

příznivce.

x.

JULES
Narozen

12.

MASSENET ZEMŘEL.
května

pařížské konservatoři,

kde

1842

v

Montaudu

jeho učitelem byl

studoval
m.

na

j. Thomas.
prožil ně-

Na konservatoři obdržel t. zv. římskou cenu,
jaký čas v Římě a vrátil se zase do Paříže a věnoval

se

pak skoro výhradně hudbě dramatické. Z řady jeho oper
nejznámější je „Manon" a „Werther". Poslední dobou docílila pěkného úspěchu ve Vídni jeho opera „Kejklíř Matky
velikému
se
Boží".
U nás těšil
úspěchu „Werther",
který je asi vrcholem jeho tvorby, neboť poslední jeho
opery nedávaly zapomenout, že Massenet je tvůrcem
„Werthera". Z řady jeho oper jmenujeme: „Cid", „Král
Lahorský", „Theodora", „Cherubín", „Don Quixote".
V opeře je Massenet přímým
následovníkem
Gounoda.
Nedostihuje jej sice ve vynalézavosti melodické, ale
předčí jej v dramatičnosti své hudby. Massenet dovedl
hudební
se vždy vyhnouti všednosti,
výraz je u něho
zajímavé.
Hudbu
jeho
vždy ušlechtilý a melodie
nutno
považovat! za typ hudby francouzské, která přes

jistý

sklon k líbivosti

Francie

v

nepostrádá skutečné hudební ceny.
jednoho ze svých nejlepších.

něm ztrácí umělce

x.

také čtenáře

o

povýšenosti

Učitelově

nad

uplynulými a odbytými spory stran.
Již před šesti lety prof. Nejedlý, kráčeje ve šlépějích
svého učitele prof. Hostinského, obvinil dra Fr. L.
Riegra,
že on, „ne j houževnatější odpůrce Smetanův,
chtěl za každou cenu poraziti Smetanu. Nejprve získal
Sebora, aby napsal „Zmařenou svatbu", jíž měla býti
potřena „Prodaná nevěsta". Pokus se ovšem nezdařil.
Získán tedy Dvořák. Tím vznikl „Dimitrij". Text k oběma
těmto reakčním dílům, Seborovu i Dvořákovu, napsala
Riegerova dcera, Marie Červinková-Riegerová. Děj vybrán

úmyslně
novu

z

dějin ruských,

cizáctví.

jakožto protiváha proti Smetanejstaro-

Formálně upraveno libretto co
tak vznjkl Dvořákův „Dimitrij"

v
duchu
modněji
reakce, staré falešné
opery"
(„Pražská Lidová
Révu e“, roč. 11., čís. 6).
Obvinění dra Riegera z nepřátelství proti Smetanovi
opětoval dr. Zd. Nejedlý ještě důrazněji později slovy :
„Esteticky hlavním protivníkem Smetanovým, ač velmi
slušným, byl prof. Jos. Durdík, politicky pak až do své
dr. Fr.
smrti zarytým nepřítelem byl sám
L.
Rieger". A tvrdě o nich doslovně dále, že s jinými ještě
„štvali Smetanu v šílenství", prof. Nejedlý uznává, že
nich „lze však už historicky psát" („Český
o
P o n d ě 1 ní k", roč. L, 1906, čís. 6.).
Tato obvinění, etištěná v
časopisech a tedy unikající
časem snadno z paměti a pozornosti národa,
prof. Nejedlý dotvrdil pro věčnost po třetí ve svém díle „Zpěvohry Smetanovy", které požaduje uznání vyšší, dějebudoucí
pisně vědecké, pro
pokolení významné
hodnoty.
I tu nejnověji dr.
Rieger obviňován z protismetanovské působnosti, že povzbuzoval Dvořáka
„skládati v duchu
reakce, staré falešné opery, v bombastické Meyerbeerovské
instrumentaci", chtěje míti „v Dvořákovi staročeského skladatele, stejně jako ze Šeborovy „Zmařené
svatby" staročeskou „Prodanou nevěstu" (str. 268).
-a

Ve starším
pokolení, svědku minulých událostí, budila údiv útočnost obvinění dra
Riegera prof. Hostinským
a zvláště zaslepená
prudkost prof.
Nejedlého, Ti, kdo
vlastního
sebeobětavou
znali z
poznáni
povahu a vzornou
poctivost všech činů Riegerových v politický a

osvětový

prospěch národa, byli trapně pozastaveni nápadnou zamlklostí v kruhu osob
Stalo
se
jemu blízkých.
pak, že
ryzost mravních pohnutek činů Riegerových ve prospěch
českého

umění

vůbec

a

divadla

zvláště

jali

se

chrániti

a

ospravedlňoval dokonce dříve lidé z kruhů Riegerovi
kdysi nepřátelských
mladočeských. Teprve nedávná
doba
a

KRITIKA

smyšlenkám"

Libušeßráfová: RIEGER, SMETANA,
a
Otištěno z „Osvěty"
1910
V Praze, nákladem vlastním.

podáno

od

DVOŘÁK.

spisovatelky,

známo, staročeští protivníci Smetanovi, s vůdcem národa,
v čele, ze skutků
nečestných, ba podlých.
ve svých obviněních užívá ovšem projevu
jemnějšího a neurčitějšího, jak bylo zvykem jeho spole-

Fr. L. Riegrem
Prof. Hostinský

uhlazeného

ducha.

útočněji, zaslepen zaujatou vášnivosti, proobviňující nařčení staročeské strany proti Smetanovi
Hostinského miláček mezi jeho žáky a odchovanci, nyní
Mnohem

náší

jeho nástupce
Z d.

v

hodnosti

vysokoškolského učitele,

prof.

Nejedlý.
Málem plné půlstoletí, uplynulé od prvých bojů mladočeských záštitníků Smetany proti staročeským chráněncům
Maýrovým nebylo mu v dostatečném časovém odstupu
podnětem sebrati a prozkoumati na zákládě dochovaných
dokladů příčinnost pohnutek a činů
stranách
na obou
a pronésti nad nimi klidný, věcný, rozvážný úsudek, který

vysvětluje

dcera

Riegerova,

[ejí

Excellence paní Libuše Bráfová, v díle uvedeném v záhlaví
„byla ovšem příčina i v tom, že měl každý svých
prací a úkolů dost. Ale také těžké rány (úmrtí v

rodině)

se

V celé řadě starších úvah, posudků a časopiseckých
stati o uměleckých tužbách a působení B. Smetany, zvláště
v souboru statí prof. Hostinského (B. Smetana a jeho boj
českou hudbu) obviňováni
o moderní
jsou, jak obecně

čensky

vysvětlila tuto zamlklost na straně staročeské.
„Neozval-li se posud z kruhů blízkých dru Riegerovi
Marii Červinkové nikdo
proti všem těm divným

nás

dotkly, jež zatlačily všechny zájmy jiné. Ale když

všecka ta fikce

ustavičně

a

bez

kritického

pozastavení se přemílá, když bez rozmyslu
přejímají se do knih nařčení, které zvláště
bez obalu vyslovil pan prof. dr.
Nejedlý, jemnější pak
a neurčitější podobou napovídá i pan prof. dr. Hostinský
(ve svém spisu o Ant. Dvořákovi), tu cítím povinnost
přispěti k objasnění celé té záležitosti nejen z paměti
vlastní

a zesvědectv i velikého kruhu osob
mně známých, nýbrž také zezápiskůvikorrespondence osob v té věci přímo súčastn ě n ý c h“ (str. 4). A
spisovatelka ještě dodává, že

jinde

„každý ví, jak nesnadno shánějí se podobné věci a také
v tom vězí jedna z příčin
průtahu" (str. 7).
Potřeba obrany
památky velikého vůdce národa proti
nespravedlivým nařčením se strany prof. Hostinského a
jetm školy, které slovutná spisovatelka nazývá jinde sama
ještě zábavnými představami a smyšlenkami, potvrzuje věcně protinejediovské stanovisko nynější redakce „Dalibora", známé již jeho čtenářům:
nepovyšoval nikoho z národně osvětných pracovníků če-
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ských nespravedlivým snižováním a tupeni mj i n ý c h, ale vzdáti každému
dle
povinnosti spravedlivý vděk. Správnost stanoviska redakce „Dalibora"
na nemalou spokojenost její
jest nyní, po vydání spisu
Její Excell. paní Bráfové, potvrzena a posílena i mimo
hudební svět český, jeho strany, směry a spory*
Při známé

podezíravé

nedůvěřivosti

a snaze

celé školv

neshoduje se či
ve všem nesouhlasí s jejím učením a míněním, neušla by
ovšem ani J. E. paní Bráfová
posměšné výtky, že její
obrana otce je toliko řadou tvrzení, kdyby je neposílila doklady. Co dodává jejímu spisu vysoké vniživotovšecky budoucí
terní
pro
ceny
pis c e S m e t an o vy a Dvořákovy vůbec, pro
dějepisce české zpěvohry pak zvláště, jsou
a veřejnosti neneužité
v jejím díle četné, posud nikým
známé vyňatky ze zápisek pí Červinkové-Riegerové a
prof. Hostinského snížiti

každého,

kdo

dopisů dra Riegera a vynikajících, v boji o Smetanu
Maýra kdysi súčastněných osob. Vyňatky ty jsou namnoze arci toliko
úryvkovité, pouhé zlomky. Osvětlují
z

a

však úplně základní hledisko spisovatelčino, dodávajíce
neocenitelného
jejímu dílu význam
prvoprase
v budoucnosti pídostane
men e. Jakého obohacení
disemnictví o mistru Smetanovi, Dvořákovi a českém

vadle,

až

ocitnou

rukopisné

se

časem

na

prameny

líčení

veřejnosti

J.

E.

knižním

paní
trhem

Bráfové
v

úpl-

nosti!

Již nyní jsou Její Excellenci vyvráceny úplně a navůbec
vždy útoky, snižování, smyšlenky, obvinění a
„zábavné představy" prof. Nejedlého o Riegerovu poměru
k

Smetanovi.

V písemnictví

o

Smetanovi

končí se doba
Dílem J. E.

bájetvorných hájkovin, nyní úplně potřených.

paní Bráfové počíná v dějinách začátků české zpěvohry
nové, již třetí období pravého, věcně klidného dějepisu,
období vyrovnání všech křivd a zaujatostí, ponižování a zveličování, po dřívějších dvou obdobích kladu
zákona společenského žití.
a odporu dle věčného

bóra, jak přály si jiné, vlivné osoby, hlavně z kruhů dvořanských. Nejvýmluvněji dr. Rieger osvědčil svoje blahovolné smýšlení o uměleckém tvůrčím nadání Smetanově
1869, kdy za pobytu v Paříži
znova o tři léta později, r.
namáhal se vytrvale, byť, žel, marně, o její provedení ve
„městě světla". Smetana uznal tuto blahovůli Riegerovu:
červnu roku 1869 děkuje mu zvláštním, J. E. paní Bráv
s nejfovou poprvé otištěným dopisem, jako
„vždy
hlubší úctou Vašnostem oddaný* za jeho péči.
Z dokladů a listů ve sbírce otcově nalezených uvádí
E. pí Bráfová ještě další, vzácný úryvek dopisu Smedodaného.*
tanova, jiné osobě psaného, ale dru Riegerovi
ohluchnutí mistrova, kdy choroba čiv nutila ho
z

}.

doby
Je
opustiti místo kapelníka

českého divadla. „Pan dr Rieger"
postižený veliký umělec
píše neštěstím ohluchnutí
český
„mi na jaře vzkázal, že budu komponistou a že
semimoje příjmy a gáže nijak nezmenší,
divadla co
operní dramajen že mám stát podle
tu r g". Je v péči Riegerově o zabezpečení obživy mistra
z
divadla, jen ohluchnutím
Smetany po jeho odchodu

vynuceného, nepřátelství a nenávist?
dr. Rieger nepřál prý
Dle tvrzení prof. Nejedlého
z
politického stranictví Smetanu mladočeské straně, „na
počátku let sedmdesátých hledal konkurenta pro toto
dílo, „Prodanou nevěstu" (Nejedlý: „Zpěvohry Smetanovy",
domnělé nenávisti proti Smetanovi,
str. 267) a toužil
z
aby jiný skladatel „Prodanou nevěstu" zabily „Kdybyste
viděl"
píše však dr. Rieger r. 1879 Karlu Seborovi do
Komárna, tedy ještě po mnohých letech, když mistr Smetana pro hluchotu žil již v jabkenickém zátiší a kdy ustávaly již boje politických stran, staročeské a mladočeské,
o divadlo
„s jakou vroucností jako nějakou
tento
novinku obecenstvo
týden přijalo „Prodanou
nevěstu", byl byste jistě dostal chuť do práce. Připisuji
zachoval
to tomu, že
právě v této opeře Smetana nejlépe
národní ráz". A jindy píše Šeborovi, že řiditel Maýr pro-

již jeho zpěvohru „Zmařená svatba", ač zatím pro
zaměstnání jen zběžně, vidí však, že to dílo „bude
pěkné a zdařilé, že jste se šťastně opřel o národní

hlédl

mnohá
velmi

paní Bráfové, otištěná původně ve
„Osvěta", unikla, žel, zájmu převážné
části hudebního světa v době uveřejňování, jejž by
poutala svým věcným obsahem zajisté nejvíce. Také její
samostatné otisky, podávané slovutnou spisovatelkou toliko
nejužšímu kruhu jejích přátel a známých, nebudou snadno
Obrana J. E.
Vlčkově měsíčníku

dostupný širším slojům hudebního světa. Valnou část čtenářů „Dalibora" bude tedy zajímati podstata líčení a
dokladů, jimiž J. E. pí Bráfová obhajuje svého otce, dra
Riegera, proti starším i novějším obviněním prof. Hostinského a jeho školy.
paní BráV listinách a dopisech dra Riegera J. E.
fovou nalezen dopis mistra Smetany, zaslaný mu v r. 1865
jako intendantu českého divadla. Smetana, odpovídaje na
vyzvání Riegerovo, projevuje ochotu nacvičiti sám svoji

první zpěvohru, „Brambory v Čechách", s divadelními
umělci dle vlastního, jedině správného pojetí. Je viděti
dr. Rieger, dosadivší nedávno na kapelnické
z něho, že
křeslo zatímního divadla místo B. Smetany svého chráněnce Maýra, proti skladateli Smetanovi nepřátelsky
zaujat
nebyl.
Zajímavé jsou důvody a doklady J. E. paní Bráfové,
kterými svědčí,
daná

kdy

že dru

Riegerovi

líbí

se

Smetanova

„Pro-

nevěsta" již o prvém představeni, tedy v době’
širší sloje obecenstva českého, překvapené novostí
krás a hudebních útvarů, nechápaly ještě základního

jejích

díla české národní
daná nevěsta" od

Dru

Riegerovi

jest

zpěvohry.
„Propočátku vzorem české zpěvohry, dílem
ve
smyslu společenského soujemu
národním
opravdu
všech politických stran a stavů: v jejím duchu a útvarech
tvořeny i další české zpěvohry.
Veden osobní a národní oblibou díla, dr. Rieger proto
hned po válce pruské r. 1866, když panovník zavítal do
Prahy, jako intendant českého divadla usiloval, aby o slavna počest Jeho Veličenstva byla pronostním
budou

představení
„Prodaná nevěsta" a ne
vedena
ehdy oblíbeného, veliké naděje

některá

ze

vzbudivšího

zpěvoher
Karla Se-

hudbu

druhá

že to bude

a

mů že pi ati t

za

veli k

„Prodaná
o u

nevěsta"

chválu,

což

neboť

tato

bez odporu nejlepší skladbou Smetaúspěchu, neb se již
a došla velikého

jest

novou

asi padesátkráte provozovala a vždy opět
provozuje alibi". Tu sám dějepisný prvopramen,
jemuž vyhýbá se jednostranná škola prof. Hostinského,
protože je „staročeský", jeví mravní pohnutky Riegerovy
prof. Nejedlý.
v jiném osvětlení, než do jakého je staví
On vidí někde obláček dýmu, ale z pohodlné zaujatosti
neusiluje vyzkoumati, kde ohníček plápolá.

Šeborovy „Zmařené svatby" žádal mistr
prostřednictvím kapelníka Ad. Čecha paní Červinkovou-Riegerovou (Doubravskou), aby mu napsala hru.
napsala ve svém denníku paní
„Já řekla, že ne"
Červinková, „že se toho neodvážím. Bylo to tak na
Po

úspěchu

Smetana

na skoku, že jsem neřekla, co jsem vlastně myslila
nemohla
Smetanovi
psát
chtěla: že bych
ohledu na Krásnohorskou"
z
pro její ušlechtilý umělecký poměr k mistru. Dlužno želeti, že mistr

spěch,
a

hudební dramatik,
Smetana,
nesešel se na
né m
díle s nesporně nadanou
básnířkou

spol

e č-

„Zmařené
dnes, kdy je

„Dimitrije" a „Jakobína", zvláště
zpráv její sestry, že ve své hlavě měla ještě
jevištních námětů jiných. Jak by dnes společné dílo

svatby",

známo ze
řadu

Červinkové-Smetany
řčení

a

O prvých
tala

samo

sebou

potíralo saň všech naz protismetanovství!

podezírání rodiny Riegerovy

představeních

do Prahy řada

Dvořákova „Dimitrije" zavímezi nimi také
znalců,
Ed. Hanslick. „Rieger",

zahraničních

známý německý protiwagnerovec,
vypravuje f. E. paní Bráfová dle zápisek

v

denníku

své

*
Dopis ten byl zaslán pravděpodobně panu Ru1872 intendantu
zemdolfu Furstlovi z Teicheku, od r.
ského českého divadla, který ho odevzdal snad na dobré

zdání

dru

Riegerovi.
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sestry, paní Mar. Červinkové, jak známo, tvůrkyně hry
této Dvořákovy opery, „užil té příležitosti,
aby také na
ji n é č es k é skladatele obrátil pozornost vysoce
vlivného kritika Hanslicka.

Přimlouval mu, aby Hanslick
podíval na vydání ostatních českých oper.
Hanslick pravil,
že by tak učinil,
kdyby je měl.
Rieger zašel k Fr. A. Urbánkovi, aby Hanslickovi zaslal
výtisky českých oper již vydaných"
rozuměj: t e h d y
toliko
převážně
Smetanových, z nákladu „Matice
se

lence

zvláštním vydání a
hojném počtu výtisků. Při
zájmu české veřejnosti pro poznání domněle nepřátelského poměru obou velikých mužů, vůdce národa
dra
Riegera i tvůrčího genia Smetanova, jejich osobního
vztahu k českému divadlu
a řadě
jiných osobností, našla by se zajisté veliká řada odběratelů záslužného díla.
ve

velikém

Boleslav Kalenský.

hudební".
Ani

dávná

dávalo

se

dvě

několik

českých

oper

Smetanovy zejmén a." Je

dvě

Vaše

a

vtom všem

snad

tvrzený

boj proti Smetanovi?
A tu

Její

Excellence

Bráfová

paní

ve

svých dokla-

dech zapomněla uvésti

ještě jeden, významnější
druhých: Riegerova úspěchem věnčená úsilí
a doporučování
Smetanovy „Prodané nevěsty" dvorním
kruhům ruským o výpravě zástupců českého národa na
národopisnou výstavu moskevskou roku 1867
..

.

Mistr Smetana,

jak viděti z uvedeného již dopisu,
nejpohnutějších dob také neviděl a nemohl viděti svého
nepřítele. Mezi oběma muži nehynoucích zásluh o český národ a jeho povznešení byly
v

Riegerovi

ni za

arci

odchylky a různosti v hodnocení divadla a kapelníka, později řiditele Maýra. Toho chápali se pro vlastní
vyvýšení mnozí dobrodinečkové:
svým brojením a rozdvojováním obou vynikajících mužů i obecenstva v českých časopisech způsobili v české společnosti mnoho
nedorozumění, sporů a nesprávného chápání poměru Riegerova k Smetanovi.
Jak vykládá J. E. paní

Bráfová, Rieger proti umělcům
nepřátelství nebyl ani schopen. Rieger dle slov Její Excellence
na
poli umění jako vřelý jeho ctitel a šiřitel,
„rád lovil talenty, ne však soupeře". Křivdy
Činěné blahovolně, s klidem moudrého muže
mu
odpouštěl. Jest zajímavo, jak spisovatelka líčí s úctyhodnou
odkrytostí různost povah jejího otce, Fráni L. Riegera,
Silou odpouštění Rieger lišil se
a děda, Fr. Palackého.
od
Palackého, „u něhož všecko hloub a déle utkvělo,
ale
odkterý snad nesnadněji se rozhněval,
těžce
pouštěl. Do smrti pamatoval na př., že neměl on při
základního
kamene
k
kladení
Národnímu divadlu
nem národa učiniti
poklep na kámen, nýbrž někdo

(str.

jméjiný"

19).
Osobní

poměr

mezi drem

Riegerem

a

Smetanou

ne-

nenávistný, jak líčí škola prof. Ho*
stinského.
V oblast
smyšlenek a klevet náleží
tedy vše, co z domněle nepřátelského poměru obou vynikajících mužů vyvozují dále prof. Hostinský a Nejedlý:
jak Rieger získal nejprve Šebora, by napsal „Zmařenou
svatbu" a potřel jí „Prodanou nevěstu" a jak získal Dvořáka, aby složil „Dimitrije" v duchu protismetanovské
reakce, staré falešné opery, chtěje míti z Dvořáka
staročeského
skladatele.
Vysoce zajímavo jest obšírné,
doklady potvrzené líčení
J. E. paní Bráfové, jak její
sestra, paní Červinková-Riegerová, psala „Zmařenou
byl tedy nepřátelský

a

původně, vlastně pro svého manČervinku. Tomu se však nelíbila
a po letech její hru jal se skládati Karel Šebor,
pro něhož
psala také původně
„Dimitrije". Ne tedy, jak tvrdí
prof. Hostinský (Ant. Dvořák, Sborník Umělecké Besedy,
Dvořáka. To vše jest ovšem
str. 216.) pro
úplným
svatbu"

žela, Václava

v

vy vrá cen í m všech četných nepravd, školou prof. Hostinského zhusta úmyslně šířených.
Dlužno želeti v zájmu největšího rozšíření

pravdy,

že

dílo

E. paní Bráfové

nemá

ni nyní naděje na valné
rozprostranění v hudebním světě při omezenosti počtu
autorských otisků. Byla by veliká zásluha,

J.

kdyby některý

z

DIVADLA

letech

a po mnohých nezdarech
dra Riegera
myšlenka vybojovati české zpěvohře,
zvláště Smetanově, přízeň a pozornost zahraničního
světa. Když roku 1889 Rieger blahopřál Dvořákovi křádu
železné
koruny, psal mu: „Dobré by bylo, kdyby se mohla
uskutečnili myšlenka, aby celá česká opera i se sborem
a orchestrem vypravila se za
výstavy do Paříže, kde by

po

neopustila

hudebních

nakladatelů

našich

vydal spisek Její Excel-

NÁRODNÍ
Po

DIVADLO.

prázdninách vystoupila opět paní Drillová,

dvakráte

a

sice

„Orfeu" a jednou v „Aidě". U nás máme pro
roli „Orfea"
výbornou představitelku slečnu Valouškovou.
Celkové provedení
„Orfea" řadí se k našim nejlepším
a přednosti jeho
byly častokráte kritikou náležitě oceněny.
Výkon paní
byl znamenitý v části herecké.
Zde podala umělkyně postavu plnou životní síly a vůbec
uplatnila plně své bohaté herecké umění. V části pěvecké
čisté slohovosti našeho
se výkon její odrážel od
prov

vedení.

Široká klasická linie

v árii
a
klidný proud v recitaté vzrušenosti, jež tak dobře je na místě na
př. v „Aidě". Je jisto, že doména pí Drillové leží ve velké
opeře, čemuž neodporuje ani ta okolnost, že umělkyně
je také znamenitou Ortrudou.

tivu

nesnesou

„Čarostřelec" byl nově obsazen ve třech
Aninku zpívala slč. Miřivovská, Maxe p. Šindler
a Kyliána pan Vávra.
Slečna
Miřiovská podala opětný
důkaz (po „Sneguročce") o svém pěkném nadání.
Weberův

bodech.

Pěvecky

byl její výkon neobyčejně zdařilý. Slečna má vedle jiných
tu
že
pěknou vlastnost,
zpívá rhytmicky přesně.
Pravý opak, to jest rhytmická nepřesnost kazila
jinak pěkný výkon slč. Koubové a ohrožovala místy celý
ensembl. Pan Šindler překvapil podáním Maxe.
Jeho výtaké

kon

v

této

těžké roli

byl velice

pěkný

a

přesný

a

získal

jistě hojně příznivců mezi těmi, kdož mají pochopení
práci, v jeho podání patrnou.
Pan Vávra
pro seriosní
zapěl svou píseň působivě a také prosu mluví dobře.
„Doň Juan" proveden 4. září v novém studování,
mu

obsazení
známa.

a

scénování.

Historie

Mozartova

veledíla

je

„Figarova svatba" měla v Praze roku 1787 veliký a
trvalý úspěch. Mozart byl pozván hr. Thunem do Prahy
a řídil zde svou operu. Vřelé
přijetí, jehož se mu v Praze
dostalo, přivedlo jej ke slibu, komponovati pro Prahu
Autor libreta „Figarova svatba",
novou
operu.
Lorenzo
da Ponte, Slíbil dodati během dvou měsíců nové libreto.
Počátkem dubna obdržel Mozart knihu
tou byl „Don
a
Giovanni".
Jak známo, komponoval Mozart větší část
„Don Juana" v Praze. Zde také byla premiéra díla, a
sice 29. října 1787. Nově obsazena především role
„Juana"
panem Burianem. Mnozí, kteří znají provedení Mozartova
díla od dřívějška, nevyhnou se porovnání výkonu pana
Buriana s podáním Benoniho, k jehož nejzdařilejším
výkonům „Don Juan" náležel. Detailní porovnání nebylo
by
tu na místě,
neboť oba
představitelé přinesli jisté své
vlastní plus. Podal-li p. Benoni postavu plnou
grácie
a vášně,
podává pan Burian krásnou linii melodickou a
vřelý přednes. Obě složky jsou rovnocenné a stejně důležité. Pí Bogucká podala v roli Elvíry přes to, že měla
těžkou posici,
po paní Bobkové
velice zdařilý výkon,
jemuž vadila jen nesrozumitelnost zpívaného slova. Totéž
lze říci i o panu Duroví,
u
něhož
však nepřesnou výslovnost lze omluviti,
neboť zpíval poprvé česky.
Pan
Důra bude zajisté
velice platným členem
v budoucnosti
divadla.
Hlas jeho, ač neveliký, zní poměrně sytě a příjemně. Velice pěkně si vedl pan Huml. Snad že by jeho
Leporello snesl více humoru. Zerlinka (slč. Ungrová) byla
roztomilou zpěvem i hrou.
Komthur páně Kiímentův
je
postava neobyčejně markantní a živoucí. Od dřívějška
známá
je Doňa Anna paní Slavíkové a Massetto páně
Polertův.
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Uvedení díla v repertoir Národního divadla uvítáno
bude
jistě všemi uměnímilovnými velice vřele. Představení řídil kapelník pan Brzobohatý.

Repertoir Národního divadla je nyní přímo vzorný.
neděle dáván „Orfeus" (2X), „Figarova svatba",
„Don Juan" (2X), „Carostřelec", „Sněguročka" a „HolanZa

čtyři

ďan"

(2X)- „Lohengrin"
Z
českých děl

člena.

„Čert

Káča"

a

a

bohužel zmařen chorobou jednoho
nevěsta"

dávána

„Prodaná

(2X),
X.

„Rusalka".

KONCERTY
SL. MAKARIE SVOBODOVÉ v místnostech „Hlaholu" dokumentovala naprostou seriosnost vedení nejen pozoruhodnými a velmi
dokonalými výkony chovanek, ale i sestavením programu,
jenž obsahoval vážné a hudebně cenné skladby prvých
našich i cizích a byl vzhledem k výkonné potenci
žáků výborně volen.
Vladimír Knittl.

jednotlivých

MĚSTO NOVÉ (MOR.).

Koncert

„Hudebního

učitelského" sklidil 23. června zase plný
úspěch. Na programu objevila se ve velké míře naše hu
dební moderna, a jest to novým dokladem vážných snah
dirigenta pana K. Konvalinky. Stačí poukázati pouze na
citové pojetí smyčcových skladeb Griegových a na temperamentní
Prausova Slovanského tance, aby dokusdružení

podání

bylo Konvalinkovo nadání. Plně zdařilými výkony sdružení bylo také náladové vřelé Jindřichovo „Svítání v horách" a Dvořákův Valčík č. 1, obé pro smyčcový
orchestr. Koncertní pěvec z Brna p. Latíisl. Němeček
Kříčkovu
přednesl
Novákovy „Noční nálady",
píseň
píseň „Tak málo mám krve" a
„Albatros", Kuncovu
Šťastného něžnou „Jasmínu hvězdy bílé" způsobem, jaký
požaduje moderní přednes se všemi logickými vztahy
k individualitě
Němečkův pěvecký
skladby.
výkon byl
ukázkou pravého pěveckého umění. Pěkně a sladěně pojí
se ke zpěvům klavírní průvod p. VI. Rohlíkův. Samostatně
hrál pan Rohlík s virtuosní technikou Lisztovu „Uherskou rhapsodii" a s jemným pochopením a propracováním
mentováno

Sukův

jeho hře je zřejmé úplné ovládání
nástroje. Koncerty „H. S. U.", jež pořádají „Učit. jednoty
hejtmanství novoměstského", přinášejí na programu data
krátké rozbory skladeb provozovaných.
o skladatelích
a
Stávají se tedy koncerty ty i pro popularisování hudebního umění činitelem na Horáčku vlivným a důležitým.

cyklus „Jaro".

V

—

r—

KONCERTNÍ RUCH
Č.

KUBICE.

Pěvecké

pořádalo koncert

v

sdružení moravských učitelů
Krásnohorská na Č. Kubici

pensionátě

V. Říhov s ký : B a Hada
starém hradě. 2. A. Piskáček : Bernard Žár. 3. B.
o
Smetana:
Tři jezdci. 4. A. Thomas :
Noc duchů (velký
dne

18.

srpna. Pořad

:

1.

v

výjev sborový) a) Půlnoční nálada, b) Píseň vojínů,
c) Milostný zjev, d) Příchod
duchů, e) Rej
duchů,
f) Hymna mnichů. 5. a) J. Jindřich: Na Milešovce,

b)

Novák: Ballada

na Váhu.

6.

J.

Suk:

Varaždinský

pořádal

Tři jezdci. 4. A. Thomas: Noc duchů (velký 6
:
dílný
sbor): a) Půlnoční nálada, b) Píseň vojínů, c) Milostný
Příchod
duchů,
duchů,
mnichů.
f) Hymna
zjev. d)
e) Rej
5. V. Novák: a) Ballada na Váhu. b) Kyjov. 6
J. Suk :
7.
Varaždinský bán
P. Křížkovský: Utonulá. 8. B.
Pokorný: Písně z moravské Slovače: a) Boleraz, boleraz.
b) Pasol Janko, c) Tancuj, tancuj! Sóla v čís. 3., 4. a
8b) zpívá člen Sdružení pan St. Tauber. Dirigent Ferditana

nand Vach.
KUNĚTICKÁ HORA. Jubilejní tábor

VÝSTUPNÍ ZKOUŠKA ÚSTAVU

autorů

JINDR. HRADEC. Zpěváčky spolek „Černín"

14. srpna 168. koncerty Pěveckého sdružení moravských
učitelů. Pořad:
1. A. Ríhov s ký:
Ba Had a
stao
rém hradě. 2. A. Piskáček: Bernard Žár. 3. B Sme-

pěvectva^východo-

české župy Fibichovy na Kunětické Hoře
1. Smetana: Ouvertura k
vence. Pořad:
2.

Škroup: „Bývali Čechové". Mužský

v

neděli 7. čer-

opeře „Libuše".
v

sbor.

Župa

Fibi-

řeč

předsedy
župy pěvecké p. dra Fipicha. 4. Škroup: „Kde domov
5. Pochod.
6.
Bendi:
„Hlahol", mužský sbor.
můj".
Župa Fibichova. Dirigent A. Vendl. 7. Lejiar: Valčík
z
operetty „Knížecí dítě". 8. a) Foerster: „Česká píseň,
b) Hampeiz : „Chodníček bělavý". Smíšený sbor „Slavoje"
J. Poselt. 9. Dvořák: Slovanský
z
Chrudimi. Dirigent
„Pod starým praporem". Smítanec č. 8. 10. Vendler:
šený sbor „Pernštýna" a „Ludmily". Dirigent A. Vendl.
11. Veit:
„Na Prahu".
Mužský sbor. Zupa Fibichova.
Dirigent A. Vendl. 12. Čermák: „Píseň Bohuslavy".
svému".
Pěvecký odbor „Sokola",
13. Bendi: „Svůj k
Dašice. Dirigent
Jos. Vejda. 14. Říhovský: Čtverylka
z národ, písní.
Ženský sbor „Slavoje" z Chrudimi. Dirigent J. Musil. 15. Smetana: Směs z opery „Prodaná
nevěsta".
16.
sbor
Jindřich: „Jarní píseň".
Smíšený
„Pernštýna" a „Ludmily". Dirigent A. Vendl.
chova. Dirigent

Ant. Vendl.

3. Slavnostní

MLADÁ BOLESLAV. V neděli dne 7. července pořádala Pojizerská pěvecká župa „Hrušková" při příležitosti severočeské výstavy v
Mladé Boleslavi XII. župní
sjezd pěveckých spolků: „Boleslav" v Mladé Boleslavi,

„Dvořák" v Turnově, „Smetana" v Mnichově Hradišti,
„Bendi" v Sobotce, „Čyril" v Jenšovicích, „Veselan"
v Rovensku,
„Slavoj" v Bakově a „Hlahol" v Kosmonosích v
sono.

1. Škroup: „Kde domov můj".
Sbor uniHrušková. 2. Uvítání pěvectva starostou města

Pořad:

Župa

Ph.
řeč
a
Mag. Boh. Matouškem
starosty
župy
„Hruškový" p. dra J. A. Herolda. 3. K. Bendi: „Pochod
Táborů". Mužský sbor. Zupa Hrušková. 4. Vojtěch Ríhovský: a) „Má kráso krás". J. Rich. Rozkošný: b) „Nevím".
Ženské sbory. Župa Hrušková. 5. Vít. Novák: a) „Ranoša".
b) „Zakletá dcera". Balady na slova moravské lidové
poesie pro smíšený sbor s průvodem velkého orchestru.
Zpěvácký spolek „Boleslav". 6. M. Peer: „Tvé". Ženský
sbor. Zpěvácký spolek „Boleslav". 7.
a) A. Dvořák: „Milenka travička". b) Jos. Suk: „Varaždinský bán". Mužské
sbory. Zpěvácký spolek
„Boleslav". 8. Vít. Novák:
a) „Vražedný milý", b) „Nesčasná vojna". Balady pro
s
průvodem velkého orchestru.
Župa
smíšený sbor
Hrušková. Dirigent JUC. Boleslav
Vomáčka, sbormistr
zpěváckého spolku „Boleslav". Orchestr: Vojenská hudba
pěšího pluku čís. 21.
p.

v

NEPOMUK.

Školské

v

Ouvertura

ve
prospěch Ústřední Matice
13. července. Pořad: 1.8. Smetana :
2.
„Hubička". Orchestr.
V.
Novák:

Koncert

Nepomuku
z

op.

bán.
7. P. Křížkovský:
Utonulá. 8. B. Pokorný: Písně
moravského Slovácká: a) Boleraz,
boleraz, b) Pasol
z
Janko tri voly, c) Tancuj, tancuj, vykrúcaj. Sóla vč. 2.,
3., 4. a 8b) zpívá člen P. S. p. St. Tauber.

„Nesčasná vojna". Šmíšený sbor s průvodem čtyřručním.
3. A. Dvořák: „Na přástkách". Klavír čtyřručně. Pí. M.
Hejnová ap. J. Březina. 4. N. Kubát : „Ještě jen dále
pojď". Mužský sbor. 5. a) J. Suk: „V roztoužení", b) A.

Ferd. Vach.
CHICAGO.

Dvořák:

Dirigent

Umělecký klub, odbor česko-americké

ná-

uspořádal koncert 19. června. Pořad: 1. Sona100 Ant. Dvořák, housle a klavír. 2. a) „Lilie",
Bendi, b) „Mignon", Zdenko Fibich, zpěv. 3. a) „Fu-

rodní radv

tina,
Karel

op.

riant", B. Smetana,

b) „Na přástkách",

klavír. 4. „Vodník", melodram
5. a) Serenadd, Fr. Schubert.
v.

7.

celo

solo.

Elegie,

op.

6. Árie

z

op.

Antonín Dvořák,
klavírem, Zdenko Fibich.
b) Tarantella, D. Popper,

s

„Jakobín",

23, Jos. Suk, housle,

v.

Antonín Dvořák.
celo a klavír.

„Pouť na Sv. Horu". Klavír. Sl. L. Bohmová.
Kovařovic: Voračky z op. „Psohlavci". Pro 2 sbory
průvodem. 7. J. z Káanův: „V Rozkvětu". Píseň s prů-

6. K.
s

vodem

harmonia
houslí. Sl. A. Hrdličková,
a
klavíru,
Březina, Junek a Rikl. 8. J. Malát: „Zpěvy lidu
českého". Smíšený sbor s průvodem klavíru. 9. A. Dvořák :
„Slovanský tanec". Orchestr. Dirigent J. Březina, řiditel
pp.

kůru.

NOVÝ
pořádá

9.

BYDŽOV. Zpěvácký spolek „Lubor-Ludiše"
září

koncert

Pěveckého

sdružení

pražských
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učitelů.
Dirigent prof. Spilka. Pořad: 1. B. Smetana:
„Věno". J. B. Foerster: „Z osudu rukou". B. Smetana:
11. V.
Novák:
„Rolnická".
„Ballada na váhu".
J. B.
Foerster:
„Aviatikové".
„Polní cestou". Saint-Saens:
111. J. Kunc: „Stojí Jano při potoce". B. Smetana: „Píseň
na moři".
„Národní písně a tance".
PACOV. Jubileum pěvecké činnosti v Pacově. Koncert
„Slavíka" Pacovského, člena Ústřední jednoty zpěváckých
spolků českoslovanských v Praze a Pěvecké župy tábor-

ské-Žižkovy,

dne

11. srpna. Pořad:

1.

Slavnostní

zahá-

jení. 2. a) Karel Kovařovic: „Mládí". (Dvojzpěv.) b) Karel
Bendi:
„Znecká." (Irojzpěv.) c) František Schubert:
„Moment musical. (Houslové kvaríetto.) Provede žactvo
školy „Slavíka". 3. Bedřich Smetana: Úryvek z opery
r

„Tajemství". (Orchestr.)

4.

Massenet:

Jules

Angelus

ze

suity „Scénes Pittoresques". (Orchestr.) 5. Josef Suk:
„Stasa čarodějnice". (Smíšený sbor.) 6. Emanuel Chvála:
„Milováni". (Ženský sbor.) 7. Vítězslav Novák : „Kyjov".
(Mužský sbor.) 8. Antonín Dvořák: Tercetto pro dvoje
housle a
violu.
(Pp. Jar. Adam, Th. Veyvara, Ferd.

Čermák.)

9. Laurent

„Přísaha

„Píseň

:

lesa".

ovšem dlužno tu po zásluze
vytknouti jako v oboru církevní hudby v popředí
stojící. Je to v první řadě O 1 o m o uc,
kde
mistr
Nešv e r a,
nestor
moravských hudebníků
vzorně předvádí díla nevystihlé krásy. Provádění církevních skladeb na domě
v
Olomouci je beze sporu nejdokonalejší na celé Moravě vůbec. Dobře se tuží též chrá-

mový sbor v Šumperce, kde občas slýcháme i větší
díla pěkně prováděná
(řid. kůru H. Gre i p e 1). V obou
místech pořádány bývají též duchovní koncerty, mající pro
zvýšení vkusu obecenstva nemalý význam. Je naším nejvřelejším přáním, abychom co nejdříve mohli zde uvésti
jména i menších měst a míst severomoravských, kde hudba
chrámová v
poslední době se povznesla k úrovni, k níž
dospělo již množství jiných, ovšem že po předchozí vytrvalé

ORLICÍ.

N.

Zpěvácký spolek „Lukeš"

v

a
orchestru, sestávajícího ze členů Cecilské
jednoty a zpěváckého spolku „Lukeš". Proveden
byl mimo jiné Beethovenův a Mozartův houslový koncert

Vídně,

hudební

s orchestrem

VELTRUSY. Sdružení dorostu českého venkova okresu

kralupského pořádalo za spoluúčinkování pí. Zdenky
Egrové, p. Oldřicha Říhy a pěvecko-dramatického spolku
„Havran" ve Veltrusích dne 31. srpna slavnostní akademii.
Pořad:
1. Dr. Ant. Dvořák:
op. 29. č. 1. a 3. a) „Místo
klekání."
b) „Nepovím", smíšené sbory. 2. a) Několik
triu

Smetana:

Trio

klavír.
3.

Vít

I.

Novák:

den"

15.

op.
a 111.

pí.

věta
op.

Zd.

8.

promluví p. O. Hihnera. b) B.
g-moll pro housle, violoncello a
Hilmera, Říha a Novotný.
pp.
č. 3. a 5. a) „Večer", b) „Až přejde

Egrová.

4.

a)

Čech: „Lešetínský

Sv.

zpěv. b) J. V. Sládek: Ze „Selských písní",
p. Jiří Fiedler. 5. Dr. Ant. Dvořák: Z cyklu „Moravských dvojzpěvů" op. 32. č. 3., 2. a 4. a) „Dyby byla
kosa nabróšená".
b) „Veleť vláčku", c) „V dobrým sme
se sešli
dámský sbor. 6. D. van. Goens: op. 12 č. 2.

kovář",
recituje

IV.

Scherzo

p. O.

(violoncello)

Říha.

7.

C.

Saint

Saens

:

Dalily —p. Zd. Egrová. 8. Dr.
90., J3umky pro housle violoncello a
klavír
Novotný. 9. B. Smetana:
pp. Hilmera, Říha a
„Píseň česká"
smíšený, mužský a ženský sbor
pro
s průvodem klavíru.
ŽEBRÁK. Koncert filharmonického kroužku, řízený
panem Ot. Wíesenbergerem s přednáškou pana G. Meíelky-Borkovského z Prahy konán 28. července. Pořad:
1. J
Fučík: Pochod
gladiátorů. 2. Ant. Dvořák: Finále
z
G-dur, symfonie. 3. Přednáška „O významu ochotnických spolků". 4. Ant. Dvořák: Slovanský tanec číslo 3.
5. Bedř.
Smetana: Má vlast L 6. a) Zd. Fibich: Úvod
Samson a Dalila:
Ant. Dvořák: op.

Árie

k

2. jednání
opery „Hedy", houslové solo, p. J, Buczkowski.
7. Bedř.
Má
Smetana:
b) Ant. Dvořák: Valčík čís. 8.
11. 8. Kar. Kovařovic: Směs z op. „Psohlavci".
vlast

9. Ant. Dvořák:

„Z pohádky

do

Slovanský tanec
pohádky", baletní

čís.

7.

Cvrk.

OBZOR SOCIÁLNÍ

Ústí

Orl. pořádal dne 31. srpna a 1. září t. r. ve prospěch
dobročinných účelů koncert Jaroslava Kociana za spoluúčinkování slečny Růženy Podhajské, virtuosky na klavír

slov k Smetanovu

Karel

(Mužský

jarní". (Smíšený sbor.)

MATERIELNÍ STRÁNKA

n.

z

práci!

Čermák.,

Řídil Ferd.

ÚSTÍ

Rillé:

de

sbor.) 10. Jindř. Jindřich

debníeh poměrů
v ohledě hudby
církevní je tu nanejvýš
žádoucno,
zejména uvážíme-li netušený rozvoj církevní
hudby v Čechách za poslední desítiletí! Dvě místa

10. K. Nedbal:

hudba.

HUDBY

CHRÁMOVÉ.

Co

jsou platný řídítelům kůru všechny předpisy a přání o tom,
církevní hudba
vypadati má, co
zpomohla veškera
oběť velkých ať již
odešlých aneb dosud působících mužů
což zpomohlo nesmírné
v spolku sv. Cecilie i mimo něj,
množství vědeckých pojednání o chorálu? A
jak bylo poslouženo praxi zakládáním
nových hudebních škol a akademií ?

Všechny ideální ingredience pomohou praxi pramálo,
konečně
započato s odstraněním hlavní překážky v pokroku církevní hudby, jež spočívá v tom,
aby i církevní hudbě byl zjednán materielní základ jako
každé jiné věci, jež se má zdárně vyvíjeti.
nebude-li

Dle panujících
poměrů
jest hudba církevní hudbou,
jež bývá nejrůznějšími směry posuzována, jíž udělovány
bývají více méně směrodatné předpisy, v níž spolupuso*
biti většinou nerad se kdo podvoluje aneb se
jí vůbec
straní; hudba, jež svému vůdci v osobě řiditele vynáší
plat, který s důležitým tímto úřadem stojí v nejpříkřejším
rozporu. Příjmy státních i zemských zaměstnanců tak jakož i obecních i soukromých byly během času s ohledem
na zdražené životní
poměry a zvýšené nájemné několikráte upraveny a zvýšeny ; však při zaměstnancích katolických chrámů zůstaly příjmy nejen na téže výši, nýbrž
doznaly tu a tam i snížení. Ve Vídni na příklad byly před
několika roxy zastaveny „dobrovolné příspěvky k povzne-

církevní

sení

hudby

obce

vídeňské".

Po

opětných rozhodnutích stanovily se stávající zákony pro zabezpečení a uspokojení kulturních potřeb na
tom způsobu, že povolaly
k
obstarání těchto záležitostí
zvláštní orgány
farm obce
—a vybavily je právem
k zdanění svých náboženských příslušníků. K odměně řiditelů kůrů nezbývá v jednotlivých případech jiné cesty
než té, jež odůvodněna je v zákoně o
právních poměrech
katolického chrámu, že „nenídl o potřeby farní obce postaráno chrámovými prostředky, tyto na členy farní obce
přeneseny býti mají. (V jednotlivých případech stalo se
foto přenesení
již skutkem. A nepraví nám ona různá
nejvyšší rozhodnutí a „Ceremoniále Episcoporum" i „Motu
proprio" atd.že jest chrámová hudba podstatnou součástí
liturgie, k bohoslužbě přináležející a proto potřebou farní
obce

zůstává?
Proč měl by tedy varhaník a řiditel kůru
síly věnovati přímo zdarma celé farní obci?
zastávání úřadu řiditele kůru nevyžaduje

HUDBA CÍRKEVNÍ
SEVERNÍ MORAVA

v

ohledě

hudby církevní a předděl hudebních je dosti po-

vádění moderních i kiassických
zadu. Hlavní vadou je tu téměř všude nedostatek hudebně

vyspělých sil; někde výchova generace hudební se nedaří
přes dobrou vůli chorregenta, jinde zase je vina na obou
stranách:

apatičnost

dorostu i varhaníků.

Ozdravěni

hu-

nýbrž
že je

i mnoho
vše

námahy

a

svůj čas

a

Svědomité

jen vědomostí,
nedomnívá,

času. Nechť se nikdo

odbyto jen výkonem při konaných bohoslužbách.
výběr a nastudování k provedení urče-

Ridiíeli připadá

ných

skladeb

stále

střídajícími pěvci (někdy i opaz
vlastních prostředků). A
získávali upotřebitelné pěvecké síly, po případě si je vyse

se

třování si notového repertoiru
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též jen zaměstnáním
důležitým, ale i namáhavým; dvojnásob namáhavým v době náboženské
lhostejnosti.
Jest proto zahanbující skutečností, že se v Rakousku
záslužně činným mužům nic lepšího poskytnout nemůže,
než odměna,
jež daleko stojí za příjmy všech možných
stavů. „Kdo oltáři slouží má od něj i mzdu obdržeti."
Přímo stydně vyhlíží to v tomto ohledu v praxi! Tak
na příklad píše řiditel kůru M. z jistého města severního
Rudohoří následovně : „Dostává se mně ročně 96 K platu
z chrámové
pokladny, ale i pro ty abych si pokaždé
nohy uběhal; chrámové funkce musím nepřetržitě obstarával, odměna za ně rovná se však nule." Při arciděkanchovávati není

ském chrámu bylo
ve

vypsaném

nedávno

konkursu

chrámové

obsazováno místo a uváděny
1000 K stálého
platu

příjmy:

to štola

příjem z nájmu
pokladny,
Z mnohých žadatelů obdržel místo jeden po drupole.
hém, neboť všichni je odmítli, když v místě působení pak
zvěděli, že v oněch
jsou již poplatky
1000 K zahrnuty
z

za

mimo

a

štolu.
Obrátíme-li zřetel

ještě k okolnosti, že dnešního dne
již jen zcela ojediněle upotřebitelní diletanti (obzvláště
instrumentalisté) bezplatně spoluúčinkují, pak bude zcela
pochopitelno,

s

jakými obtížemi tento

Za to však naskýtá
tost

stav

zápasí.

řiditelům kůru často příležipostavení činiti víc než možno
se

vzdor jich bídnému
hrábnouti do vlastního vyschlého měšce, aby při mimořádných svátcích anebo slavnostech provozována mohla
a

et tympano et choro".
„cum chordis et organo
Právě vídeňští řiditelé kůrů toto opětně potvrdili.
Mnoho bylo v století humanity vytvořeno a o všechny

býti díla

postaráno, jen tento stav ponechán byl stranou,
i v nutných případech s upotřebením státem poskytnutých a výše zmíněných zákonů a přec konal tento
stav vždy svou povinnost postoupil-li
při zvláštních slavnostech v
popředí.
Katolický chrám poskytuje zástupcům tohoto stavu
s malými výjimkami
jen nejisté postavení a život plný
strádání a odříkání a v stáří místo zaopatření odstranění
stavy
váhá

z

se

místa.

Musí však i pro tento stav existovati
nechuť a
omrzelost býti
vyvolána
dostaviti úplné ochromení.

spravedlnost,

nemá-li

a

nemá-li

se

Gregor. „Rundschau"

.

RŮZNÉ ZPRAVY
DO PAMÁTNÍKU.

a
pravé neumírá nikdy!
přináší celou svoji inteligenci, aby své dílo vytvořil. On věří a váhá, upadá
v nadšení
a
v zoufalství,
trpí a pozdravuje se ve stálé
změně až konečně bojácnější a chvějící se více než zloA co činíme
činec, praví k nám : Vizte, slyšte a suďte!
?
Místo abychom se dali pohnouti, žádáme průvodní
my
list! Ptáme se na způsoby, vztahy a umělecké zásady!
Je to ale kritika? Ne, to je policajtství! Umělec nemá
jména, ani národnosti; on má nadšení nebo ne, on je
geniálním, talentovaným nebo není! Má-li tyto vlastnosti,
třeba se ho ujati,
nemá-li jich, lze naň zapomenout!, ale
nutno míti k němu úctu.
Neptejme se umělce na vlastnosti, jichž nemá, ale hleďme abychom porozuměli těm,

Básník,

malíř

nebo

Dobré

hudebník

které má!
FR.

ONDŘÍČEK jmenován byl

Bizet.
řiditelem

nové

ví-

deňské konservatoře.

OTÁZKA ZACHOVÁNÍ WAGNEROVA „PARSIFALA"
výhradně pro Bayreuth, rozvířila německou hudební společnost. Je známo, že bylo přáním Wagnerovým, aby toto
poslední jeho dílo bylo provozováno jen v Bayreuthu při
slavnostních
příležitostech. Přání mistrovo bylo dědici
jeho respektováno plných třicet let. Hmotný zisk, jenž
dědicům plynul, zajisté ani přibližně nevyvážil
z toho
tantiém nesčíslných divadel, na
onen, jenž by vyplýval z
V Německu utvořila se
nichž by se „Parsifal" jistě hrál.
celá strana, která chce užiti všech prostředků, aby even-

pomocí zákona zajistila pro „Parsifala" i nadále
ochranu, při čemž spoléhá strana ta také na pomoc huMezitím bylo však oznámeno,
debních kruhů rakouských.
že řiditel dvorní opery vídeňské, Gregor, bude přítomen
letošnímu
představení bayreuthskému a sice za účelem,
aby si prohlédl ještě před uvolněním děl Wagnerových
novou výpravu „Parsifala". Veřejnost viděla v tom úmysl,
uvésti na vídeňskou scénu „Parsifala" hned po jeho uvolnění.
Po svém návratu z Bayreuthu byl Gregor vyzpoZ jeho odpovídán celou řadou žurnalistů vídeňských.
vědi vysvítalo, že „Parsifal" ve dvorní opeře vídeňské
dáván nebude, jenom že důvody, které Gregor uváděl,
Gregor soudí, že práce
byly velice neumělecké.
je tak vespojená s důstojným provedením „Parsifala"
tuelně

liká,

prý

vůbec nevyplatila (!).
Dílo samo
že by se
svým založením není lákavé a nelze při něm po-

čítati

na

trvalou

velkou

návštěvu

obecenstva

v

je tedy pro zachování „Parsifala"
To dělá ovšem
Bayreuthu z důvodů praktických!
více čest jeho smyslu pro obchod než pro umění,
bude-li
„Parsifal" skutečně zachován
ale díky i za to,
Bayreuthu. Jsme také zastanci této myšlenky, ovšem
z
důvodů
jiných. Wagner daroval světu nové umění
zaslouží
snad
trochu ohledu a respektu jeho přání.
a
umělecké
dobře
bídné
příliš
poměry
znal
Wagner
různých divadel a proto mějte pánové úctu k jeho svádílu a nevláčejte je blátem vašich hanebných šmír.
tému
Což nemáte dosti na hanobení ostatních jeho děl? V našich poměrech nazvati hlupce hlupcem je urážkou, ale
provozovati „Lohengrina" bez sboru aneb „Walkiiru"
čítajícím 30 mužů je věcí, přes níž se přes orchestrem
Aby se znemožnilo podobné
chází k dennímu pořádku.
zneuctívání aspoň posledního díla genia, k tomu měli by
svojí pomocí přičiniti všichni, kdož jsou si vědomi jeho
významu. Že podobná akce nebude míti výsledku, o tom
nelze pochybovali.
Jeť myšlenka ta příliš vznešená, než
aby nenarazila na odpor uměleckých kramářů.* Je samozřejmo, že dokonalým provedením „Parsifala" i na
jiných scénách dílo neutrpí na svém významu, k tomu se
Že ale vrhnou se
ale mohou cdvážiti jen velké scény.
všechna ta divadla německá, je také samona „Parsifala"
zřejmo. Co zbude z onoho velikého, svátého, vznešeného díla, to nechť uváží ti, kdož jsou proti zachování
„Parsifala" Bayreuthu.

(!).

Řiditel

Gregor

JEŠTĚ „PARSIFAL". Proti zachování „Parsifala"
Bayreuthu vystupuje p. Jos. Penížek v článku uveřejněném jako feuilleton v „Národních Listech" (3. záři). Autor
podkládá dědicům Wagnerovým účele především mateři el ní, majetkové. To mu však nevadí, aby napsal o něco
níže: „Bayreuth zůstane Mekkou, vedle níž nebude žádné
jiné ..." a dále: „Tisícové putovati budou věčně do
Bayreuthu dál k původnímu „Parsifalu", třeba jej byli
Schopný a zdatný
poznali na domácím jevišti ..."
Tedy pravý opak
nemusí se báti konkurence!"
výše řečeného. Kde jsou tedy majetkové účele Wagnerových dědiců, když není jim se obávat konkurence ? Pan
důvody pro
Jos. Penížek má ovšem také jiné zábavné
uvolnění „Parsifala" a porovnává monopol bayreuthský
s
monopolem na frankfurtské párky, nebo videňské řízky. Porovnání zajisté duchaplné, ale trochu
jehož
kulhá. Jsme zde totiž u otázky autorského práva,
zákony nevyhovují a dříve či později dojdou změny.
Vtělíti do paragrafů zákon ten, není tak těžkou věcí, jak
Nechť dopřeje jen dílům
se domnívá autor feuilletonu.
ducha tolik ochrany, kolik jí mají díla ruky lidské,
tedy aspoň tolik, abych užil jeho porovnání, jako ty
frankfurtské párky a vídeňské řízky. Ty jsou ovšem majetkem svého výrobce na věky, ale dílo ducha a genia
„..

smí

za

30 let

po

smrti

autora

zneuctívat každá
J. P.: „Umělec

šmíra.

jeho
každý
jiný
neboť každý
pracovník a jeho majetek"
jiný pracovník a jeho majetek jsou chránění
Není

proto

správné,

.

umění buďtež

*

chráněni

Kolují pověsti,

„Parsifala"

píše-li

1. ledna

že

p.

a

dočasně jako

vídenská „Lidová opera"

1914.

vypraví
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vždy, jen

umělec aj e h o umění dočasně. Pan J. Pelex Bayreuth
za
zpátečnictví a nevoljednání protikulturní a nemoderní a sice proto,

shromážděné

nížek považuje

hudebního

nictví, za
že žijeme

mátce

„kdy gramofon nese melodii do
kinematograf mění mluvené slovo
v pantomimu".
Jsem bezbraným proti takovým důvodům, poněvadž před gramofonem prchám jako před cho.
lerou a kinematograf vůbec neznám. Jsem tedy idealista,
nemoderní, který ale nesdílí s p. Penížkem názor, že
„Parsifal" je dílo, „které se vrátí po cestě kolem světa
zpět do Bayreuthu, následkem celé struktury své, následkem
servilního
chorého
mysticismu a
symbolismu a také následkem chudokrevnosti
hudební! Naopak, jsem z těch bláhových,
kteří věří
v „Parsifala" a považují jej za veledílo, jež zaslouží, aby
Florestan.
bylo chráněno před profanací.
v

době,

nejodlehlejších

chat a

VÝSTAVKA

PAMÁTEK

MISTRA

FR.

GREGORY je
Písku, jež šťastně a vhodně

jednou z exposic na výstavě v
zachycují kus kulturní, dosud málo oceněné, ale přes to
důležité práce, která v zájmu celonárodního vývoje byla
údělem probudilých vlastenců na českém venkově v 19.
století. K nim náležel písecký řiditel kůru Fr. Gregora,
rodák netolický (nar. 1819). Letošní 25. výročí jeho smrti
(27. ledna 1887) bylo podnětem k odborným úvahám a
studiím o významu Fr. Gregory v historii české hudby.
Výtečný tento pedagog hudební, sám výborný umělec
výkonný (kontrabas a tahací pozonu), jeden ze zakladalelů
české hudební literatury theoretické a poctivý, ryze český
skladatel teprve nyní po předchozích, málo oficielními
kruhy všímaných pokusech dochází uznání, jaké mu patří
v
naší hudbě církevní i světské.
Jeho figurální mše a
rekviem svědčí o vážném duchu i v pravdě českém rázu.
V jeho dílech vyrůstala česká hudba církevní ještě
dříve, než Smetana položil základy k české opeře, tedy
k hudbě světské, a tím k moderní české hudbě vůbec.
Také
v
písních Gregorových lze tušiti, jak Gregora
i v světské hudbě současně buduje na týchž zdravých
však zde podávat rozbor díla Grezásadách.
Úkolem těchto řádků jest jenom upozornit na
gorova.
pěknou výstavku jak širší obecenstvo, tak zejména odborníky, kteří mezi památkami zde vystavenými našli by
leccos zajímavého
pro hudební poměry české po letech
stísněné
Na
padesátých.
poněkud prostoře snesena
spousta materiálu.
Jeho množství i uchování svědčí
o vzorné pietě přátel, a zejména rodiny zesnulého mistra.
Nacházíme zde podobizny mistra i jeho choti, Gregorova
rodného domku, jeho vídeňského příznivce a učitele Gottfrieda Pregera, jeho taktovku, stříbrnou cenu z vídeňské
konservatoře, rukopis i výtisk jeho „Nauky o skladbě hudební" z r. 1876, dále četné rukopisné i tištěné skladby
(mezi nimi vzácný dnes výtisk melodramatické ballady
„Sirotek"), literaturu o Gregorovi, zajímavý jeho lístek do
památníku, skladbu to pro nastávající první choť mladého
Gregory i rodinné listy, svědčící stejně o čestnosti jako
o vážné
snaze venkovského umělce,
který marně usiluje
o místo řiditele na pražské konservatoři, aby získal vyššího prostředí i lepších podmínek pro svůj nesporný talent
skladatelský. Zůstal odsouzen k působeni na venkově, ale i tak dovedl se svým dílem postavit mezi tvůrčí
průkopníky české hudby. K úplnému uznání schází jedno,
totiž aby skladby jeho, dosud většinou v rukopisech neb
opisech zůstavené vyšly tiskem. Doufejme, že čeští nakladatelé
vykonají aspoň nyní svou povinnost. Spisek
Bedřicha Brandejsa
o Fr.
Gregorovi z r. 1897 byl letos
doplněn brožurkou (Fr. Gregora. V upomínku na 25. výročí jeho úmrtí), obsahující kritiky a studie o píseckém
mistrovi, otištěné v poslední době v „Daliboru", „Samostatnosti", „Hudební Revui" aj. Vynechání naivních úvodBohdana Orta bylo by však
ních veršů
p. Karla
bývalo
spisku jen na prospěch, ale i tak knížečka vydaná ú příležitosti písecké výstavky Gregorových památek je vhodnou propagací díla a významu zasloužilého mistra.
„

POCTA

sjezdu

FR.
hudebních

GREGOROVI
stavů

V

dne 23. t.

Samostatnost ".

PÍSKU.
m.

U

příležitosti

navštívilo

v

Písku

hudebnictvo

věnec

dr.

dimský

vlastnosti
dával
jej

řiditelé kůrů

Gregory
způsobem okázalým.

poctu

skvostný

a

Fr.

skladatele

stuhou,

se

a

hrob

zemřelého

vzdali

jeho

Položiv
na
promluvil arciděkan

Mrš t í k vzletnou
zvěčnělého
mistra,

pa-

hrob
chru-

řeč, poukázav na skvělé
zejména jako pedagoga

za
příklad všem přítomným.
Také předseda
řiditel Unger z Něm. Brodu
jménem kolegů řiditelů
kůrů
vřelými slovy promluvil nad rovem, a po té opět
řiditel vodňanský p. Martens jako bývalý žák jeho.
Slavnost působila hlubokým dojmem.
Ku konci zapěli

p.

o

přítomní vedením řiditele A. Vymetala sbor „Kde
Mezi zpěváky
domov můj", čímž dojemný akt ukončen.
byl i mistr Ot. Ševčík, bývalý přítel zvěčnělého Gregory.

PĚVECKÉ
V PRAZE
vokálních
Sdružení

HUDEBNÍ

A

zamýšlí

orkestrálních

a

vládne

SDRUŽENÍ

podzimním

v

období

novinek

„SMETANA"
pořádati večer

domácích

sborem

skladatelů.

routinovaným
orkestrem a provedlo svého času oratoria Jefte, Josua,
dále prvý v Cechách Forsterův večer, nověji pak uvedlo
se
pěkným večerem orkestálních a vokálních skladeb
Dvořákových. Páni reflektanti obraftež se od 1. srpna
písemně na I. dirigenta inž. O. Stadlera, Král. Vinohrady,
Jungmannova ul. 12. Přijaty budou toliko práce dobrými
ochotníky proveditelné, pro orkestr i sbor v normálních
rozměrech. Pro informaci sdělujeme, že jmenované sdružení nemá s „Hudebním spolkem Smetana v Praze"
nic
společného.
HUDEBNÍCI, kteří studiu varhanickému věnovati by
se
chtěli, přihlaste se do hudební školy Matice školské
oddělení varhanické.
v Mariánských Horách,
Vyučuje se
hře
na
varhany, klavír, housle, zpěvu, nauce o harmonii,
dějinám hudby, liturgice. Škola je dvouročni a přijímají

disciplinovaným

a

v

se

žáci

do I. ročníku

jakýkoli

s

hudebním

nástroj hudební,

nadáním a znalosti na
do 11. ročníku s patřičnou zna-

Školní rok
lostí hry na varhany, klavír aneb harmonium.
počíná 20. září, kterýž den jsou i zkoušky přijímací. ŽáMatice Školská na Mariánských Horách.
dejte prospekt.
SPOLEK DIVADELNÍCH OCHOTNÍKŮ V ŽEBRÁCE
lOOleté trvání.

slavil své

PĚVCI
tonu,
ších

Vzácné

jubileum!

POVOLÁNÍ, postrádající silného,

Z

kovového

vyrovnaného a objemného hlasu, zpívající ve vyšpolohách s námahou, mající krátký dech nebo jinou

vadu, jsou přijímáni

v

Kožušníčkově škole

v

Králově Poli

(jungmannova ulice 17) do zvláštních kursů, které trvají
průměrně čtrnáct dní. Honorář za kurs předem splatný:
tentýž bude vrácen případně i s odškodnou oněm umělcům, jichž vady by se nepodařilo škole odstraniti. Umělci,
kteří

by

rádi

zvěděli, zužitkují-li svůj orgán při zpěvu
jen částečně, mohou se podrobiti zkoušce
tomto ústavu úplně zdarma:
v
příchod svůj nechť týden
předem ohlásí správě školy.

úplně

nebo

PĚVECKÉ

SDRUŽENÍ

UČITELŮ

MORAVSKÝCH

uspořádalo veliký prázdninový zájezd přes jižní Čechy až
do Mnichova
v
neděli 11. srpna sjezd
s tímto pořadem:
dne koncert
v Brně
o 9. hod. dop.
Téhož
v Tišnově,
13. v
12. večer v Něm. Brodě,
Pelhřimově, 14. v Jindř.
Hradci,
15. večer v Čes.
16.
v
Budějovicích,
Písku,
18. odpol. v Čes. Kubici.
17. v Klatovech,
Odtud
odjelo
Mnichova
Sdružení
do
na
výstavu, kdež uspořádalo
koncert

tournée

dne

20.

srpna

obsahoval

tato

1912.

Dvojí

čísla:

1.

program

Nešvera:
Tábor
Hegar:

pro

Moravě,
2.
Povzbuzení,
3.
Nagler:
mrtvých,
4.
Thomas: Noc duchů, 5. Suk: Raněný, Varaždínský
bán, Klid
6.
Dvořák:
se
tratí,
Pomořané, Hostina,
7. Jindřich: Na Milešovce, 8. Pokorný: Národní písně
mor.
z
Slovenska, 9. Ríhovský: Ballada o starém hradě,
11. Novák: Ballada na Váhu,
10. Piskáček: Bernard Žár,
P. S. U. M., nejstarší
Kyjov, 12. Křížkovský: Utonulá.
ze sborových těles, jež jsou zbudována
na zásadách čistě
uměleckých, proslavilo se pod svým dirigentem prof.
Vachejn nejen doma, ale i za hranicemi a honosí se nejkrásnějšími kritikami z Vídně, Mnichova, Norimberka,
Lipska, Berlína, Drážďan, Paříže, Nancy atd.
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KONKURS.

Výkonný

výbor

11.

českého

hudebního

festivalu

vypisuje ceny na nejlepší dosud nevydaná a neprovedená díla pro smíšený sbor se soli a velkým orchestrem, po případě i s varhanami za těchto podmínek:
I.
Ceny jsou: první K 1500*—, druhá K 1000-—, třetí
K 500

2.

—.

Text budiž
buď světský aneb
duchovní
českou povznášející, či z dějin našich

mysl

(oratorní),

čerpaný,

skladba

2

3.

hodin.

koncert

dobu IV 2 až
vyplniž celý
Výkonný výbor festivalu vyžaduje si úsudek
po

poroty, jejíž členové v čas jmenováni budou, rozhodne
o přisouzení cen, není však povinen, všechny ceny zadati.
4. Díla, soutěžící o cenu, buďtež v jednom exempláři, t. j.
klavírním výtahu s podloženým textem, pak
v partituře,
v rozepsaných
zpěvních hlasech sborových zaslána do
31. května 1913 včetně pod adresou: Výkonný výbor
11. českého hudebního
festivalu v Praze, do rukou dra
Karla
Motejla, advokáta v Praze, Mariánská ul. 11
u připojení
šifry a zapečetěné obálky, obsahující jméno
5.
skladatelovo.
Zadané exempláře (partitura a klavírní
výtah) a zpěvné hlasy dél, cenou poctěných, stanou se
vlastnictvím výkonného výboru českého festivalu, jemu
náleží též bezplatné provozovací právo děl cenou poctěných na festivalu či jiných slavnostech pěveckých a hudebních, jakož i právo, díla cenou poctěná k tomuto účelu
rozmnožiti, jinak zůstanou díla ta vlastnictvím skladate6. Konkursu mohou se
lovým. Díla nepoctěná se vrátí.
súčastniti pouze skladatelé českoslovanští.
Z výkonného
výboru 11. českého hudebního festivalu v Praze, v červenci 1912.

PEROSI, jehož opera „Pompei" provedena byla v Liopeře vídeňské, napsal novou operu „Jenny". Dle
soukromých zpráv má býti její premiéra v Římě.

toho tynárodných piesní,
ktoré ich činia takými zaujítnavými, dojemnými, hlbokými,

zde

MÍSTO UČITELE KLAVÍRU,
oznámeno, je již obsazeno.

jehož uprázdnění

STAŤ „PRAŽSKÁ KONSERVATOŘ"

vč. 37.

vePmi šfastlivé

a

melodióznosti

a

vystihnutie

našich

ktoré nemóžeš tak Fahko zabudnúť a zvonia ti ustavičné
tónmi čudných melodií. Trnavský nachodí ku slovám bátónom
sníka vždy najprimeranejšiu hudbu, ktorá

vyznieva

vnútorného rozochvenia, smutnej, zádumčivej nálady, lebo
ti zazvučí ohlas starých časov stými dobrotivo-naivnými

rozpomienkami. Nemožno si myslief krajší a citnejší obrázek, ako sa nám představuje v Kraskovej „Vesper Dominicae".
Pošmúrno-smutný obraz javí sa nám v „Letí haV akom ťažkom, bóFnom /z-mol akkorde vyvran, letí".
razil náš Mikuláš biedu slovenských dětí, utekajúcich z o
zajatia! KtorúkoPvek pieseň vezmeš, v každej máš nový
k

tón, príliehajúci
Tu

osnově.

v tónoch

vidíš

nečrtané

A čo povedať o „Guslarovi"?
ozrutné
bralá Hercegoviny,

slepého guslara, ale i surový hlas sveřepého
ktorý orabuje guslara o všetko, i gusle mu rozA tu básník zavzdychne si, aby Boh požehnal tú
ktorá mu v hrudi ostala.
VeFkolepá, šfastlivé a
s veFkým porozuměním skomponovaná táto heroická epii
nevdojak
zoda zatrasie poslucháčom a vzkypí ti sila,
počuješ v nej zvuky našej národnej piesne: „Hej, hory,
hory". A takto zneje v celej sbierke. Všetko nové tóny,
nové melodie s překrásným doprovodom klavířným. Ako
predošié edície nášho Mikuláša Trnavského vzbudily živý
záujem a upozornily hudobné kruhy naň, to dozaista do-

počuješ

Turka,
bije
pieseň,

...

touto sbierkou zaslúženého miesta
si náš skladatel'
radoch originálnych slovanských komponistov, a speváci
siahnu s úPubou za touto novou sbierkou.

byje
v

Výstroj tohoto diela je bezvadný, moderným
zodpovedajúci. Tlač nót zretePná.

dové

v

tvorenie

originálně

pického rázu

požia-

davkám

bylo

LISTÁRNA

našeho

uveřejněná, pochází z „Času", odkud přešla do
„Čas. pokr. stud.“. V obou jmenovaných listech měla
tato stať účel politický,
s nímž ovšem nemá hudební list
listu

ničeho činiti.

V

„Daliboru" otištěna byla stať s poznámkou, která náhodou byla v tiskárně propuštěna. V poté
známce
vyslovili jsme svůj nesouhlas s některými
body. Bylo by nespravedlivostí neuznati, že právě šlechta,
která konservatoř založila, měla o hudební umění v Čechách

nemalé

Rovněž tak tomu bylo s hudbou
církevní, která v duchovenstvu měla nejhorlivější podporovatele. Vyžádala-li si správa ústavu účinkování jeho

žactva, vidíme
ve

zásluhy.

tom

v

pouze

svém domě hospodářem",

Umění tu o nic
místě nestaráme.

nepřišlo

a

uplatnění zásady „každý je
a proti tomu není námitek.
o politiku se zde na tomto

PŘICHYSTANÝ
odložili

pro

ČLÁNEK O KOŽELUHOVI jsme
značné, prázdninami listu povstalé opoždění.

Z NAKLADATELSTVÍ

PANU
balletu
nich

z

byla
ku

zaslána.

v

řeči,

v

níž

byla

tato

noticka redakci

URBACHOVI. Divadelní zprávy, týkato

jest

instrumentace

některých

čísel

(Pramen), byly zcela jasny a bylo lze
vyrozumět, že některá čísla hudby Delibesovy
Nai 1

a

instrumentována.

mnou

s o vy

tato

V „Hud. Revui"

Henri Tocháček, že instrumentace Minhudby byla mnou částečně upravena. Odkud
pochází, nevím. Pan Henri Tocháček také

pan

(!)

zpráva
že

hudba Delibesova

ale

plně

vyniká bohatstvím instrumen(podobně psaly i jiné listy) a tato okolnost vedla jej
že tedy nemůže býti ne částečně (osm
snad k závěru,
píše,
tace

čísel)

instrumentováno

mnou.

R. Z

.

ODEBÍREJTE A ROZŠIŘUJTE „DALIBOR**.
Hledám k nastoupení hned neb později

Schneidera-Trnavského podnázvom „Slzy a úsměvy",
10 póvodných piesní
slovenských pre stredný hlas s klavírovým sprievodom na šlová viacerých našich básnikov.
1. „Prsteň" od
Dielo obsahuje:
Jesenského. 2. „Pieseň"
od Iv. Krásku.
3. „Vesper Dominicae"
od Iv. Krásku. 4.
„Letí havran" od Vajanského. 5. „Nožka" od Vajanského.
7. „Keď
6. „Ukolébavka", prosto-národné šlová.
na den
od Iv. Krásku.
svitaf málo"
8. „Guslar" od
Vajanského.
9. „Magdalena" od Havrana. 10. „Kukučka" od Vajanského.
VeLkosť 4°, stráň 39. Cena 5 korun, poštou o 10 h viac,
V tejto sbierke
rekom. 35 h.
prejavuje sa Trnavského
Ponecháno

úpravy,

konstatuje

SLOVENSKÁ HUDOBNÁ NOVINKA!* Kníhtlačiarsky
úč. spolok v Turčianskom Sv. Martine právě
vydal nové
dielo nášho
mladého
slovenského
komponistu Mikuláša

*

JOSEFU

se mé

jící

rout.

Qblisat-houslistKß.

Náhrada cesty, celé zaopatření. Nabídky s fotogr.,
udáním
stáří a požad. honoráře přij. Edmund
Link, ředitel
Miltenburg a. M.

hudby,

Pan

Frant.

ské

kapely,

Iser, flétista,
anebo kapela

dříve
sama

Baschovy dámprosí se o udání

u

adresy.
V

-J
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lIDOVÉ VYDÁNÍ HUDEBNIN
EDITEON MOJMÍR URBÁNEK
Každé

cSsIo stojí pouze

Čís.

50 haléřů.

KORSAÍ

1. a 2.

od Jindřicha

PRODANÁ
NEVESTA

RfltfHn

liHalliH©

K 2-40
K 4*

—

.

The indions Home. sr r.
p

di

ké

Uild West Sod ;?o P",s
Vesměs
Opereta

Největší vydaná směs s podloženým textem. Upravil J. KRAUS.

ryl. Wojácka.

Valčik F ro Piano
Pro velký neb malý orchestr

divadle

a

pa<lě)

Po

KlBO

-.

',

k rBo

přepychové úpravě.

v

docílila bouřlivého úspěchu na vinohradském
dávána jest stále při vyprodaných domech.

KOVAŘÍK: ALBUM NEJOBLÍBENĚJŠÍCH POPĚVKŮ pro piano s podloženým

C. 3.-5.

textem. —l.
3. České

Uté naší lípy. 2. Když Jeník

děti.

4. Ten měsíc.

7. Drahota. Polka.

Č.

6. BLODEK:
s

Č.

podloženým

Č.

8.

.

textem.

Upravil J. KRAUS (17 stran).

„CARMEN

Směs

.

piano.

pro

10.-12.OFFENBACH: „HOFFMANNOVY
pro piano

.

do hor.

textem.

podloženým

s

SALONNÍ ALBUM,

13. J. E. HUMMEL:
pro piano.

1. Hvězda štěstí. 2.

4. Cikánova píseň.

piano

(22

strany).

4.

Frauenwiirde.

Tančeme!

Valčík. 3. Vzhůru

1. Consortien.

Nilfluten.

3.

NÁBODÚ
podlož, textem nebe pro

s

zpěv

upravil E. Kraus. 1. Česká. 2. Moravská.
5. Chorvatská. 6.

10. Bulharská.

a

11. Ruská.

7.

s

IG. KMOCHOVO
piano.

1. Svěží

(s textem).

Č.

17.-18.
pro zpěv

f3 stran

12. Srbská.

ALBUM

myslí. 2. Sláva císaři

ALBUM

13.

8.

a

Největší

Pro

a

„

„

Lužicko-srbská.

chod Sokolů.

ruce s

králi.

3.

pro

Konvalinky

„

na

2

ruce

s

podl.

„

„

textem.

Jos.

„

„

1. Fr. Kmoch, Lví silou. Po-

„

(Cleveland). Svorně

„

v

před.

„

sokolských písní

pro

„

„

„

piano

směs
na

2

ruce.

Složil

zdarma. Proti obnosu přeVe vydávání se pokračuje.

na

Hudební závod

2

textem upravil J. Kraus.

.

(21 stran)

ruce

K

solové

I*

„I*2o

housle

dvoje

I*6o

„

housle

a

klavír

2*—
n

2

housle

a

klavír

housle

a

■

na

piano

na

3

n

klavír

dvoje housle

a

K—*so
„

—-60

„I*2o
„I*so

.
klavír

2*~

...

„

Velká směs. Upravil E. Kraus.
2

K I*so

ruce

4 ruce

3*—
„

I*2o

„

dvoje housle

I*6o

„

housle a klavír
housle a klavír

2*—

„

3—
„

harmonium solové
klavír a harmonium

2—

(duo) .

3*—

.

„

citeru

malý

_

J. Kraus.

(17 stran)

housle solové

„I*6o
neb

velký orchestr

.

4'—

*

„

salonní orchestr

s

4*—
„

podloženým textem od
Upravil E. Kraus.

-

Sklad hudebnin

„

„

MOJPiifŠ URBÁNEK,
dodavatel,
Jungmannova třída číslo 14.

komorní

Hlávkův palác.

4BBBMBMBaMßaißß»«aaMßasnaaißsaßßraßsaaMaaaßMM«'ť <

na

2 ruce

Velká
Offenbacha.

K

......

housle solové

I*so
I*

„

dvoje housle
housle

„

2

..

podloženým

piano

Pro piano

Žádejte katalogy

OPflUl

frco.

a

H@FFMAIIN©¥¥ POVÍDKY.

MOJMÍR URBÁNEK.

-

„

20.

H1 ZISK, i SLÍVU.

Nakladatelství

požádání zdarma

2
„

4.

Kmoch, Příchod Sokoliků. Poch. 7.K. Pospíšil, Sokolkám.
Sletová píseň. B.A.Ma:ák (Sofia),Píseň junákůplevenských.

dem franko.

koryn.

PS?@OANá NEVĚSTA.

Pro piano

AI. Horák, Slováci

ČÍS.

s

BIZEY: CARMEN

na slet pojedu.
Jos. Horák, Mamičko moja. Píseň k6.
sletu. 5. Fr. Krejčík, Sláva Sokolstvu! Pochod, píseň. 6. Fr.

Směs

na

Pro piano na 2 ruce
housle solové
„
dvoje housle
„

přáni.

1©

2. Jos. Nevseta

Pochod americký. 3.
Slovácká píseň.

n@.,
5

Em&EKz ¥ STUDNI.
Největší směs s podloženým textem upravil

SLETOVÉ ALBUM SOKOLSKÉ
2

Z

Humoreska

„

OBLÍBENÝCH PÍSNÍ

Čís

směs

9. Polská.

POCHODŮ

prův. piana nebo pro piano

na

č. 7.

3

vazbě

Obsah prvních pěti svazků

3. Slovenská. 4. Slo-

Černohorská.

1. Donaurov, Ticho po pěšině. 2. Iradier, Holubice. 3.
Alabiev, Slavíček. 4. Kozlov, To věděl bych rád. 5. Varlamov,
sarafán.
6. Diibůque, Nehorši se! 7. Přeď
Krásný
jen, přeď

piano

101.

Op.

poyze

skvostné

ve

textem.

pro

4.

(Wilhelmi). 7. Op. 72. č. 7. Slovanský tanec (Bartlu
9. Op. 53. Adagio z housl. konc.
6. Op. 54. č. 7.
Valčík. 3. Op. 68. Klid. 1. —2. Op. 75. Romani, kusy
č. 3. a 4.5. Op. 85. č. 6. Vzpomínání
(Klengel).

piana

4. Pozdrav všem! 5. Vesele dál! 6. Naše

s

klavír.

a

Sl¥@řái!£i

skladby

housle

prův.

14. Francouzská.

Č.

Obsahuje

SMETANA:

15.

H9MN9
vinská.

2.

et Modeme

Sbírka nejproslulejších skladeb pro housle
Pořádá prof. Jan Iteřák*

Rudolfsklánge.

Čís.

pro piano

ClassiQue

5.

Tambour-Major. Pochod.
14. JOS. STRAUSS: ALBUM
VALČÍKŮ,
pro

Práwě vyšei Wi. svazek

8. Op. 49. Mazurek.

44

Č.

44

E. KRAUS.

Směs
POVÍDKY
Upravil E. KRAUS.

Č.

haluzí. 6. Ta láska.

Ještě já se podívám. 9. Šenkýřům.
44
„V STUDNI
Směs
piano
pro

7.-9. BXZET:

Upravil

5. Zelené

malou Andulkou.

s

„

Nakladatel

a

housle

klavír
a

klavír

I*2o
„

I'Bo
„

2*40

MOJMÍR URBÁNEK,

největší pražský sortiment,
Jen iungmanMOva Ir. c. 14, Hlávkův palác.

299

Právě

KONKURS

vyšlo!

ZLATÁ ZRNKA.

na

smísený sbor

Výbor

národních

pro 4

ryče

písní na klavír
upravil E. Kraus.

Sešit I.

s

průwodem orchestru

26 národních
s

vepisuje nakladatelství

určen

k

koncertům.

župním

21

1

rozměrů, umělecky významu
koncertů odpovídající a na text českého básníka.
Upozorňuje se zvláště, že nesmí klásti velkých
obtíží při studování, jelikož nutno přihlížeti též
k poměrům menších a slabších spolků v župách
sdružených, musí být zpěvný a umělecky cenný.
Cenou

poctěný sbor

stran velkého formátu,

Má

být
župních

tudíž

Obsahuje:

nakladatelství
V Praze

10. června

synku.

Nad

h,

na

2.

národ, písní.

Rostou, rostou. 3. Měl jsem tě,
se
blýská. 5. A já vždycky.
Nestarej se, ženo má. 8. Bratři,

Tatrou
mne.

7.

jsem husy pásala. 10. Umrem, umrem.
Já jsem mistr. 12. Já mám holubičku. 13. Holka modro15. Jestli mne ráda máš. 16.
14. Čí jsou to koníčky.
Když jsem k vám chodíval. 17. Nad Berounkou, pod Tetí18.
cestička.
19.
Nechoď
tam!
20. Pročpak jsi
Kudy
nem.
má

milá.

21. Stařeček.

náš! 24.

Ten

nakladatelská

Urbánka.

Mojmíra

zději do konce října t.

nádherné, lipské úpravy

K 20

11.

22. Počkej, holka, utíkej. 23. Tatíčku
25. Což pak
má ženo,
mne,
mám.

náš slouha.

neznáš ? 26. Žalost

připadají
práva nakladatelství Mojmíra Urbánka.
Jména
pp. soudců budou později udána.
Rukopisy zaslány buďiež v partituře orchestrální, jakož i v klavírním výtahu do konce srpna
t. r. anonymně s hesly a příslušnou
obálkou a
v ní jméno skladatele a adresa
udány, na adresu
a

5 tónů

oká.

honorován bude obnosem

autorská

4.

Hněvej ty se
bratři.
9. Když

starej
veškera

1. Ach,

6.

písni

objemu

dosud vydaná sbírka

nejlevnější

holka, rád.

dw©y set (200) korun
a

v

začátečníky.

pro

Heimira Urbánka.
Sbor
větších

partem „primo“

Nakladatel Mojmír Urbánek, MiM závod
Praha, iungmannova

tř.

(4.

Hlávkův palác.

Nejpo-

r.

1912.

Každý pěvec

š každá

pěvkyni

musí

čisti spis

i Veškerá

hudební

díla^

g

školy, pedagogické spisy, salonní i koncertní
skladby pro jakékoliv nástroje, skladby orchestrální,
struny a notový papír, zavedené na kterémkoli
hudebním učilišti,
má

g
S

stále

g

V PRAZE,

8
|
|

Í ako

v
na

bohatém

výběru
MOJMÍRA URBÁNKA

skladě hudební závod

HLÁVKŮV PALÁC. Telefon 3006.

venek vyřizují se obratem pošty. Též
Zásilky
na splátky nebo pokud lze i na ukázku. Pražští
pp.
zákazníci račte použiti telefonu, vše dodám zvláštními posly do domu, neúčtuje za donášku.
na

/

Piana
nejlepších

a

pianina

soustav

nejpřednějších firem
nejlevnějších
v

cen

Praze má

MOJMÍR URBÁNEK.
Opravy provádí vzorně
Výměna

a

koupě

a

levně. Ladění.

:ÉESa.^KXfeÍBjioíž-s'l*"2;

Enrico

Caruso
das Problém

und

der Stimmblldung.
(Enrico Caruso
tvořeni

a

a problém
vy
vycvičeni
hlasu.)

nákladem

firmy Joh. Raeda,
Aítenburg, S.-Jt.
Cena

2 ker.

40

hal.

Sepsal

©r.

J.

H. Waienmann,

vychovatel hlasu, Mnichov,

Paradiesstr.

10.

Tamtéž kursy pro vytvořeni a vycvičeni hlasu pro pěvce i pěvkyně,
:

i
a
v nejohtížnějších
pomoc
záležitostech hlasu se týkajících, s

obehraných nástrojů.
rstwf
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0 národním divadle bouřlivý fispích.
Groteskní

baletní

L. Nováka

Výhradně

cotíagoi mb.harmonln

pantomimy

O. NEDBALA

a

zařízená

Princeznu liyncintn
Valčík hyacint

motivu pro piano
upravil E. Kraus K 2*40. Pro orchestr
z

pro piano

©picl pochod
pro

2 ruce

motivů

z

orchestr

pro
.

Pas de Quattre.
pro

na

.

Polka pro

K

piano

orchestr

kladem v tibku; vyjde
K 9*—, poštou
Po vydání státi bude

s

za

Textovní knížka

ve

hádky

—

liné

výňatky
K

a

cm.)

u

Vídeň.

i

cena

K

9-50

K

12*—

o

dětské poK —'Bo

K

Anc.PEEROF

3'-

......

orchestrová vydání

dostání

Hradci M.

2*40

Originální Sbarevný plakát
MUChIIV (90X130

v

K I’so,

Předplatní

formě

spol.

pro školu, kostel a dům.
zdarma a franko.
Nejnižší
měsíční splátky.
tento
Pii odvoláni se na
časopis výhody.

podloženým slovním vý-

týden.

planina

Cenníky

#

K

Klavírní výtah

a

továrna, též

Pedálová harmonia

I*Bo
3

K

a

Sklady: Budapešť, Praha,

1-80

piano K
.

Rudolf Pii

2 ruce
K 4*—

.

.

.

piana

na

.

Intermezzo

na

v

tisku.

HRADEC KRÁLCE

všech knihkupců.

Nakladatel Holmír Urbánek
v

Praze,

komorní

dodavatel, Jungraiannova tř. 14.
Lipsko, Kónigsstrasse 20.

Hlávkův palác.

tOif
1864.

♦

Houslí!
■

školní

j

zdře

;

čís.

se

7,8, 10,12 al4 K, orchestrové v pousmyčcem, čís. 0 za 18 K, čís. 1 za 20 K,

5

2za 24 K, č. 3 za 30 K, výborné č. 4za 40 K,
koncertní v pouzdře se smyčcem, lit. Aza 50 K,
lit B. za 60 K, íit. Cza 80 K, lit D za 100 K, lit.
E za 130 K.

:

V. F. ČERVENI A SVNOVÉ V Hradci Hrdlové.

S

Nejdokonalejší

«

I

hudební nástroje

ze

dřeva i kovu.

v

Zodpovědný redaktor Rud. Zamrzla.

—

Nakl.

a

vyd. Mojmír Urbánek.

—

Dělnická knihtiskárna

v

Praze.

