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náčrtek nové práce, „Tristan und Isolde".
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mezi

nesouhlasu

názory

hudebními.

RICHARD WAGNER.
Životopisný

nástin.

0 den

nost
co

několika

Po

siasty.
do

jásotem

uvítán

byl

mistr

dnech

odebrala

Wittgesteinova
mladými enthuse celá
společ-

Strassburgu a odtud zpět do Německa, zatim
V Pařiži
odcestovali do Pařiže.
a Wagner
se
Wagner poprvé s Lisztovými dcerami,

Liszt

setkal

Blandinou

a

Cosimou. Po Lisztově

odchodu vrátil

se

Wagner zpět do Curychu a přistoupil ku kom„Das Rheingold". Do
posici prvé části Nibelungů,
také

roku

jara

1856

měl

býti celý cyklus

hotov

a

létě

v

proveden. Že jeho naděje byly jen vzdušnými zámky, poznáme záhy.

roku 1858

listopadu 1853 počal po šestileté pře-

Počátkem
stávce
v

s

dopisu

čím

po

komposici

květnu

v

1854 čteme

roku

„Tyto dny dokonpartituru („Das
Wagner s ohromným

adresovaném Fischerovi:

dlouhé době

enthusiasmem.
k této

zase

Pláce

Rheingold“).“
jsem

a

„S

chopil
—

prvou

se

vírou

jakou

hudbě"

zoufalou zuřivostí

svoji

a

Lisztovi

píše

jsem pokračoval

Poměry jeho byly stále
přátel okolo něho seskupený
dební život,
jejž potřeboval.

radostí

a

velice

př stoupil
„s

—

pravou

končil"!

neutěšené.

„Nálada

Kruh

skutečný

nenahradil

ku

práci

hudo-

stavuje se v mém pustém životě stále řidčeji, bez
jakéhokoli povzbuzení k mému umění, nebudu časem
s to
je prováděti. Pokud jsem psal knihy a verše,
šlo to; ale pro hudbu potřebuji jiný život; potřebuji
samotné hudby; takto ale podobám se někomu, jenž
oheň

udělati chce

a

má sice

světlo,

ale

nemá dříví."

Otrapy jeho bezmála končily beznadějí a nejčernější pessimismus zmocňoval se jeho duše. A zde
stavu. „Rozlunastává
nový obrat v jeho duševním
štění rozporu mezi ideálem
reálnosti

a

skutečností

utrpení

na

podkladu

je potřebou, genius
musi býti sám, neboť je jinak utvořen než lidský zástup." Zde v Schopenhauerovi našel Wagnerův pessimismus posilu a rozluštěni a on se vrhl do proudů
myšlenek velikého filosofa.
V Schopenhauerovi nachází Wagner nejen vysvětleni rozporů svého života, ale také ujasnění stávajícího
je nemožné,

Mezi tím obdržel

Wag

řídil filharmonické

aby

přijata
však
rém

odjezd

a

byla „Walkiira".
z
Londýna,
Nabídka tato byla

1854 dokončena

Ku konci roku

také kněžna

později přijela

dcerou. S

Z těchto

*

(Pokračování.)

s

ledna 1913.

nabídku

ter

koncerty.

měsíc

na

ustanoven

Dříve

únor.

Curychu koncert, ve kteještě
provedl přepracovanou „Faustovskou ouverturu".
řídil Wagner

v

v
„Tannhauser" proveden byl dvakráte měst-

Také

ském divadle.
Cestou přes Paříž přijel Wagner počátkem března
Toto
londýnské čtyřměsíční
Londýna (1855).
intermezzo nezanechalo v něm v žádném směru přído

jemné vzpomínky.
Během těchto
mezi nim

skladby
dýně

a

na

čtyř

řiditeli

vypuklo několikráte

měsíců

nedorozuměni,

filharmonie

Wagner byl

program postavené.

v

pro
Lon-

nespokojen. „Vidím, že musím býti poji hloupost, že jsem tuto zpozdilou napřijal. Žiji zde jako proklatec v pekle. Nevěřil

velice

trestán
bídku

pro

že

jsem,

sw

budu

nucen

Schází

ještě, abych

takový

koncertní

znovu

musil

program

tak hluboko

zase
se

dirigovat

k tomu

klesnout.

„Martu";

schyluje."

Jeho naděje, že dokončí zde instrumentaci „Walse a s netrpělivostí počítal Wagner,
kolik ještě koncertů zbývá mu k dirigování.^
se konečně
přiblížil a
Den posledního koncertu

kliry", nesplnily

velikým zadostiučiněním
výpady londýnské kritiky. Ovace uspořádané obecenstvem a orchestrem byly velice srdečné a Wagner

koncert

sám

byl

pro

něho

za

sám

píše,

že

„jeho

rozloučení

s

hudebníky

a

poslu-

svého druhu

přechači žádným srdečnějším výrazem
konáno býti nemohlo". (Mein Leben, str. 614.)

Pobyt v Londýně měl nepatrný hmotný výsledek, přinesl ale Wagnerovi nové umělecké styky.
Byl to především Práger a pak Klindworth,*) s nimiž nejčastěji přicházel do styku.
Také s B e r 1 i o ze m, který byl pozván do Londýna k dirigování dvou koncertů, navázal zde bližší
styky. Posledního dne měsíce června přibyl Wagner
opět do Curychu, přesídlil ale záhy do Seelisbergu.
*) Známý upravovatel klavírních výtahů

vých partitur.

z

Wagnero-

78

ku

„Walkíiry" šla velice pomalu
předu. Wagner nebyl připraven na tak trvalé přerušení práce, což mělo za následek, že konečně ztrácel
souvislost mezi úplnou partiturou a svými náčrtky,
které stávaly se pro něho nejasnými. Práce, která
Instrumentace

byla jedinou jeho útěchou, stávala

se

mu

břemenem

a

úplně. Také několikráte se
do(růže ve tváři) zdrženo bylo

chuť k ní mizela časem
nemocí

opakující

velice značně.
dubnu roku 1856 dokončen třetí akt
dříve již poslanými dvěma akty Lisztovi.

končeni „Walkúry"
Konečně
odeslán

a

za

v

Ti
„Tvoje „Walkiira" došla a rád zapěl bych
zázrak
z
sbor
„Tof
„Lohengrina":
tisíci hlasy Tvůj
toť zázrak!" Těmi slovy uvital Liszt Wagnerovo
—

dílo.

V

téhož

říjnu

toužebně

uskutečnila

roku

očekávaná

se

Wagnerem

třetí návštěva Lisztova

žádaná

Curychu.
čím
Wagnerovi byla tato návštěva opravdu tím,
Walhale
Freiy,
pramenem
ve
přítomnost
byla bohům
zdraví, dobré mysli a omládnutí. V listopadu podnikli přátelé výpravu do St. Gallen, kde Wagner říEroicu" a Liszt svoje básně „Predil Beethovenovu
v

..

ludes"

a

Hned

„Orfeus".
po dokončení instrumentace „Walkiiry" při-

Mezi

komposici „Siegfrieda".
poměr
přerušen přátelský
byl
Rittrem a Wagner byl nucen vzdáti se renty,
s K.
jíž od matky jeho požíval. Ještě dříve nabídl Wagner
firmě Hártelově do nákladu „Ring des Nibelungen",

stoupil

ku

Wagner

však

tím

náhle

cíli.

vyjednávání však nevedlo zatím k
Příčinou
„Siegfried" pokračoval velice pomalu.
delší již dobu
jímž
Wagner
nervové
rozrušení,
bylo
dokončil prvé dějství ve
trpěl. V lednu roku 1857

neklid
přistoupil hned k instrumentaci, ale
soustřediti myšlenky
mu
nedovoloval
jeho domě*)

skizzách
v

a

vážné práci.

na

Tu nabídl
za městem

Koncem

a

mu

Wesendonck

Wagner

ovšem

dubna roku

k

pobytu malý domek
s radostí
přijal.

nabídku

přesídlil do nového bytu

1857

renta

jak jej nazýval, do svého „asylu". Roční
také Lisztova
pí. Ritterové byla mu opět slíbena a
zdálo
ve Výmaru
„Nibelungy"
provésti
myšlenka
uskutečnění.
Naděje však se, bohužel,
se, že dojde
čili,

—

—

nesplnily. Vyjednáváuí o „Nibelungy" s Hártlem
se úplně a také velkovévoda výmarský, který

zase

rozbilo

vystavěti prozatímní divadlo za účelem provedeni „Nibelungů" ve Výmaru, vzdal se této myšlenky.
konečně
Tyto a mnoho jiných okolnosti přelomily
drui železnou vůli jeho, Wagner dokončil polovinu

chtěl

zpěvačkami

musím

repertoirní hrůzou,

a

tu

kterou

se

sám smáti

provádím."

hloupost,
mysliti
Siegfrida přiměla jej také jiná okolnost.
na

a

ložení
roku

od císaře

nabídku

obdržel

1857

od-

K

V květnu

brasilského

Rio de Janabídky je na první
se
Wagner
pohled patrna, přes to však zabýval
touto myšlenkou vážně, ovšem potud, pokud se jednalo o komponování samostatného díla pro jeden

komponovati

operu

Nemožnost

neiro.

pro

italské

divadlo

v

této

přijetí

jehož provedení mohl spíše doufati, než
provedení celé trilogie. Ještě jiné vnitřní pohnutky měly tu rozhodující vliv. Přimknutí k Schopen
hauerovi a události posledních měsíců jeho vlastního
života mocně jej poutaly k dílu, o němž již byla
zmínka:
„Tristan und Isolde". Zde nutno zmíniti se
léta připouo té, ku které byl po
o jeho „Isoldě",
A tato
citem
lásky.
tán čistým, ničím
nezkaleným
že
kouzlem
způsobila,
která
svým
jediná
bytost,
večer,

v

v

-

byl vůbec s to žiti se svou chotí,
hi 1 da
rozdíly jich povah, byla M a t
Wesendonckova. Ona byla jeho hvězdou v temnotách a jeho vůdčím geniem v beznadějnosti.
Ani z tohoto čistého poměru nebylo však Wagnerovi přáno dlouho se těšiti. Okolnosti vedly k roztržce s chotí a k jeho odjezdu do Benátek.
Dlouho toužený a konečně nalezený domov nucen
cizinou. K tomu přidrubyl Wagner znovu zaměniti
léta

Wagner po

přes základní

žilo

se

nedorozumění

ještě

Lisztem,

s

které

mělo

trvající napjatý
Benátkách
oběma.
v
byl mu koPobyt
poměr mezi
nečně znemožněn rakouskými úřady a Wagner odza

následek

cestoval

roztržku

do

Lucernu,

a

několik

kde

Tr i

t a

v

let

osamělosti

a

Partitura

bídě

do-

byla hned

dějství
dílo přijal do nákladu. Zatím
poslána Hartelovi, který
něho a jeho dila
utvářily se poměry ve Francii pro
odhodlal
se
a
proto přesídlit
dosti příznivě
Wagner
do Paříže. Prostředky hmotné opatřil Wesendonck
24.000 franků.
za
získáním partitury „Nibelungů"
Koupě ta nebyla ovšem ničím jiným, než taktním poskytnutím prostředků, neboť Wesendonck ctil Wag-

končil

nera

třetí

s

n a.

přes to, že napjetí mezi nimi bylo

svého času

dosti značné.
bez mála
„Tristanem" zakončuje Wagner tuto
historii
V
svého
života.
deset let trvající periodu
epochy
znamená
wagvyvrcholení
„Tristan"
hudby
nerovské. Desetiletí, jež dělí jej od „Lohengrina", je
mezerou

Veřejnost

nepřeklenutelnou.
spisy theoretické

neměla

pro

pražádného porozumění

kdy snad dosáhl při panujících
beznadějnost,
valně přispěla
poměrech provedeni „Nibelungů"
tak
odkládám
jednu němou
k jeho rozhodnutí. „Když

Wagnerovy
a stála
nyní před hotovým dílem, zralým plodem,
Není tím
vyrostlým z oněch názorů tam uložených.
dílo bylo vytvořeno podle
že
toto
ovšem řečeno,
by
šedých theorií. Wagnerovi bylo jasno, že veškery
své theorie a svůj systém daleko překonal, ze své
rovné tomu, jež
práce theoretické čerpal jen posilnění

partituru

kdysi vyplývalo

ze

úkolů. A touto

silou, která

hého

dějství „Siegfrieda"

a

práci odložil.

Upíná

že by

připadám

za

více nerozevřel,
druhou, abych je nikdy
jako náměsíčník, který není si

si časem

počínání.
partitur do jasného dne,
vědom svého

naší německé

*)
a

V domě,

jedna flétna.

opery,
v

s

Pohlédnu-li
do

onoho

pak

strašlivého dne

jejími kapelníky,

němž Wagner

od těchto

bydlel, bylo

tenoristy,
t klavírů
p ě

studia

která jedině
„samostatnost
vala

a

nejtěžších kontrapunktických
z

onoho

posilnění vyplý-

mohla vytvořiti veliké dílo, byla
Zde není více
a
jistota".

samožádných vztahů ku skladatelům jiným, úplná
díla vytvořeného
známkou
statnost je nejpříznačnější
s takou neochvějnou jistotou.

79

ještě v DrážGottfrieda
báje
ďanech,
zpracování
ze Strassburgu.
Wagnerova báseň není ovšem přebásněním jmenované báje (to bylo u něho nyní věci
zhola nemožnou), ona je dílem úplně samostatným,
'Od oné báje základně se lišícím. Již poměr Tristana
k Isoldě spočívá
zcela jiných základech. Tam
na
motiv čistě vnější, „Nápoj lásky", zde u Wagvnitřní
nera
cit, vzplanutí lásky již tehdy, kdy pohled
raněného Tantrise poprvé padl
na jeho ošetřovatelku
Tam nápoj lásky je základním motivem ceIsoldu.
lého dramatu, zde ale jen vnější náhodou, která odkrývá dávno procítěné. Tam Tristan i Isolda hledají
život lásky, zde touží oba
po spojení ve smrti.
Jako při Holanďanu, tak také nyní byly životní
události vlastní příčinou, jež přivedly Wagnera k pověsti o Tristanu.
Wagner sám prožil ve svém poWagner poznal
sice

a

měru

k

hrdina

z

pověst

Tristanu

o

Kurtzova

Mathildě

Wesendonckové

jeho díla.

Je proto

to,

„Tristan"

co

prožívá

pravou

písní

„o věčné to uze".
Báseň Wagnerova

je sama o sobě drama t ickým divém. V několika scénách je obsah báje
nejen vyčerpán, ale zároveň také prohlouben. A hudba ?
Ta zůstane
hudby dramatické,
vrcholným bodem
jehož dosíci bude navždy marnou snahou celých věků.
Přihlédneme-li k technické
že
v

stránce

díla,

vidime,

způsob

komposice „Holanďana",
vyvrcholený
„Lohengrinu", jeví se tu docela v jiném světle.
směru

V tomto

Jako již
motiv"

v

je to vrchol všeho dosažitelného.
„Lohengrinu", tak také zde je „příznačný

vání

této

podstatou

nepoměrně větší

a

tu

vládne

v

se

hudby, je ho
stanoviska

poměru

k

tu ale užito v míře

hudebního

„Lohengrinu"

zpraco-

úplná

měrou teprve po jeho skonu. Za života Hostinského jeho
Dvořákem
zachovávaly vždy ráz společenské
s

styky

Širší veřejnost česká
a zdvořilé snášelivosti.
neměla jasného ponětí, namnoze ni tušeni, že Hostinský
svojí krasovědeckou a novinářskou činností, při velikém
zlehčovatelem
vlivu svém,
uhlazenosti

společenském

byl záškodným

domácích úspěchů Dvořákových v oblasti svého milovaného koníčka „spolku uměn" (Kunstvereinu): symfonické
básně a
Zlehčiti světové úspěchy Dvořá-

zpěvohry.

obou polokoulích naší země krasovědecký vliv
Hostinského
ovšem nestačil.
Prozíravě
moudře
a

kovy

na

mlčel. Doma, u nás v Čechách, svoboda jeho protidvořákovské působnosti nebyla však po celá čtyry desetiomezonikdy a nikým
vyjímaje Fr. Pivodu
vána, ni odsuzována. Nikdo proti ní veřejně také nevystoupil a nebrojil, ač znehodnocovaný Dvořák byl by
mnohdy rád a vděčně vítal záštitníka, společensky stejně
uhlazeného a obratného, jakým byl mezi jeho protivníky
Hostinský, který by ho bránil proti natahování na Prokrustově loži spolku uměn, na něž lehati nechtěl, maje
český.
svoje vlastní cíle a míry, jako umělec
Protidvořákovství
jest u nás tedy
zjev čtyry
desetiletí starý.
Nyní rozpoutaný boj „protidvořá-

letí

jak nazývá se sama krasovědecká strana
nevnáší v osvětný
prof. Nejedlým v čele
věci pranic nového.
v podstatě
život český
Ben Akibo
to vše již tady bylo!
Dnešní boj školy prof. Hostinského proti Dvořákovi
jeví tedy nesporně mnoho úsilí vzbuditi hojně zbyteč-

kovců"
Hostinského

s

šumu a pozornosti. Zasvěcenějším znalcům umělecky společenských poměrů českých za poslední čtyry
desetiletí nejeví se a nemůže se jeviti nežli převratnou
bouří ve sklenici vody, bojem vrabců proti orlu.
Dobře
to vystihl dnešní vůdce
protidvořákovců, prof. Nejedlý,
který napsal, že projevům předních stráží jejich voje
ného

(prof. Jos. Bartošovi a prof. Vladim. Helfertovi) „přičítá
neobyčejný význam a zvláštní sil a, neb

se

na

samostatnost.

vrabce nestřílí

tura, roč. 1., čís. 6,

*

Bezmála deset let prožil

Wagner v Curychu. Zde
povstala díla, která znamenají vrchol jeho tvorby a
Wagner sám později při vzpomínce na ony časy
praví: „Je mi jasno, že nikdy více nenajdu nic nového." Tato epocha největšího rozkvětu a rozmachu
jeho sil byla pro něho zásobárnou, z níž čerpal po
(Pokračování).
celý zbytek svého života.

BOLESLAV

ného dokladu jest ovšem nesporno, j a k velice zlovolný
byl profesor Hostinský-člověk a jak vysoko cítil se povýšeným nad Dvořákem-umělcem. Protivy jejich názásluhou
zorů vynikly však
prof. Nejedlého
plnou

str.

se

zhoufnice"

(Česká

Kul-

186).

To byl jednou aspoň odkrytý, upřímný projev, ovšem,
trochu znehodnocující a
zlehčující oddaně harcovnické
služby jeho vlastního švakra, prof. Helferta i prof.
muže

Bartoše,

v

české

společnosti

naprosto neznámé

společenskými nebo uměleckými činy kladné hodnoty.
„Dalibor" od počátku obnoveného protidvořákovského
boje se strany „mladých" neustal proto ukazovati na jeho
vlastní původce v minulosti: prof. Nejedlého a zvláště
—prof. Hostinského. Osoby jejich přisluhojeho mistra
vatelů přezíral úplně jako posud. Zmínil-li se o nich, bylo
to vždy toliko ve vztahu k
sporné věci: znehodnocování uměleckého odkazu a významu Dvořákova.
Dnešní protidvořákovci, jako před mnoha desetiletími

KALENSKÝ:

Hostinský

stýskati

DVOŘÁKIANA.

úsudků

V.

jeho četní stoupenci, nyní nemohli by si také
omezování svobody projevu svého mínění a
hudebním světě českém.
Ta jest a bude
ji m

a

na
v

přána plně, bez násilného, arci však marného zakřikováni
jak předloni učinil prof. Nejedlý proti prof.
Steckerovi po jeho velevýznamné přednášce v „České
Akademii" o poměru prof. Hostinského k Smetanovi
jako si ji představitelé hudebního světa českého vyhrazují zase rovným právem arci také pro sebe.
Mezi starými protidvořákovci z let sedmdesátých a
mladými protidvořákovci dneška je však rozdíl: rozdíl ne
v záměru,
ale rozdíl v jeho společenském
projevu a ve snaze dosíci ho. Zde nápadně vyniká nedostatek soudobých protidvořákovců proti starým z let
sedmdesátých: smysl pro společenskou uhlazenost, jíž
Hostinský a jeho straníci získávali úcty též u protivníků.
Hostinskému
budou životopisci Dvořákovi vždy plným
právem vytýkati vědeckou zaujatost a jednostrannost
v opomíjení a přezírání
skutečných zjevů, které dle
jeho vlastního přiznání nehodily se mu do jeho krasov

Fr. X. Šalda

- nový protidvořákovec.

Plná
ních

čtyry desetiletí uplynula právě od prvých osobstyků tvůrčího umělce Antonína Dvořáka a

jeho

krasovědeckého

Hostinského.

hodnotitele

Otakara

potom nastalo mezi nimi úplné rozrůznění a rozchod pro melodram a Wagnerovo hudební
drama, ovšem rozchod toliko v pojetí úkolů českého
uměni, ne rozchod osobní. Různost mínění obou mužů,

Záhy

umělce a jeho posuzovatele, nezůstala v jejich osobních
stycích arci bez napětí, zaujatosti a iicoměrnosti, zvláště
silné na straně prof. Hostinského. Dosvědčil to loni žák
Hostinského, prof. Nejedlý, vydáním velice protidvořákov-

ských, sesměšňujících anekdot z rukopisné pozůstalosti
mistra. Po přesvědčujícím vydáni tohoto velevzác-

svého
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úvah

a
soustavy. Ze společenské hrubosti
protidvořákovců Hostinský však nebyl a
nebude obviněn nikdy a nikým.
A právě tato
hrubost, nedůstojná opravdových
vzdělanců, byla příčinou „protestu" jedenatřiceti nejpřednějších představitelů hudebního světa českého, otištěného v prosinci minulého roku ve všech čelných dennících.
„Každé věcné a slušné kritice přiznáváme
ke
plnou volnost, nemůžeme však přihlížeti klidně
něm
a urážlivým"
jev
netaktním
projevům
psáno doslovně. „Pokládáme svoji povinností ohraditi se
fanatické zaujatosti a
veřejně proti projevům
nízkému
protestujeme proti hrubému a

vědeckých

dnešních

tón u".
Toto veřejné

ohrazení

celého

hudebního

světa če-

vyjímaje staršího protidvořákovce Jos. B. Foerstera a mladšího Ot. Ostrčila
nazývá záložník nejposlednější domobranné výzvy protidvořákovců, Fr. X. Sa 1da, „demagogickým novinářským cárem" a „štvaním proti
přesvědčení, rozumu a způsobům mladých hudebních spisovatelů
české veřejnostní (sic) ulice" (Česká Kultura,
ského

v ústrojí
strany
svých verbovateiů šatní sebou mnoho
prvků rozkladných. Proti všemu očekávání, ba pouhému
tušení, v mravních základech,,, společenském postupu a
bojovném řádu školy prof. Hostinského počíná jeviti se
úpadek, úpadek až předčasný. Po kladných činech jejího
před
zakladatele v našem společenském životě
čtyřmi
desetiletími
zmocňuje se nestranného soudce její čin-

nosti zahořklý pocit lítosti, že neuměla si udržeti zevní
dbal vezdy prof. Hoa uhlazenost
projevu, jíž

lesk

stinský.
o sporu
Přiznávaje sám, že nemůže rozhodovati
věci, nejsa hudebníkem, pan F. X. Salda dle vlastního
doznání
za to prý
„má jasný a určitý soud o formě
projevu oněch třiceti pánů, kteří podepsali protest. Tito
dovol ávají
se kulturnosti
a forma jest právě
pánové
mínění své
karakteristickým výrazem kultury", zavírá
F. X. Šaida.

pan

osvícenosti
pan
hudebního umění českého,
své
že
obranné,
je nejlépe zjevno,
je nazývá na konci
protidvořákovské stati doslovně „nulami, které nemají

Jakým

velejemné,

vzorem

vysoké

býti představitelům

Salda může

1., seš, 6., str. 192). A dále obhajuje spisovatelské činnosti
hudebního
švakra prof. Nejedlého proti mínění celého
klidné a věcné tónem
že
to „stati
světa

vlastni
To vše

i

volá:
do něhož sám nenáleží vlastní minulostí,
mizerné kůže,
všude kult
assekurace
vlastní
„Všude
jediná vášeň v tomto žáhmoty, peněz, úspěchu, cifry!
drze
zbabělý
ky slém močále, které si dopřává takový
moderní český človíček: moci si občas zaštěkati v houfu

českého,
jsou
formou, které nedokazují nezralost a nevychovanost.
„hudební
Oba spisovatele"
—prof. Bartoše i Helfería
(!) a „komorní
cech (svým protestem) pohazuje blátem"
virtuos Fr. Ondříček (svým samostatným dodatkem v proaž to jest (panu Fr.
testu společném) štve policajtsky
X.

Šaldovi) přímo odporno".
F.

X.

Šalda

za

ve

světa,

své mnoholeté

také dávno znám. Posud uměl si však zachovati ve své
všepsavé činnosti aspoň „na oko", zdáni, že obezna-

takovému člověku dokonce

A podaří-lissve

osamělé.

na

spisovatelské půražesobnosti otiskl mnohý úsudek, který svýrn hrubým
berním
padělků
nenabyl a nenabude nikdy hodnoty
ného peníze. Pouliční způsob a slovník, jehož někdy rád
užívá, obohacuje českou mluvu podskalskými názvy, je
Pan

A

myšlenky, vlastního soudu, vlastního přesvědčení".
má výsadou strany Hostinského toliko pan Salda.
nad
svém rozhorlení
podlostí českého hudebního

v

(„Česká Kultura",

rozštěkati jiné, jaký ráj!"

str.

19?).

hodí
se to
Jak znamenité
Je
však na hudební krasovědce školy prof. Hostinského.
to drsné sice, ale skutečně:
protidvořákovcům podařilo
Saldu v oblasti hudební,
také
nyní
se rozštěkati
pana
On, český
která je mu nejtemnějším niírozemím Afriky.

Jak výstižně

nadčlověk,

pověděno!

laje proti

drze

zbabělým

lidičkám hudebního

muje se, byť zhusta povrchně a letmo, s posuzovaným
předmětem. Této důvěry zbavuje se však pan Salda
aspoň u čtenářů svých statí o zjevech
nyní docela,
hudebbásnického umění mezi knězi a služebníky

světa

ního umění.

hráz mezi hudebním uměním a jeho kráso vědeckými hodnotiteli.
Dosud
jí nebylo třeba, pokud krasověda jako
a služebná objasňovatelka umělců
obranná záštitnice
šla
nositelů vývoje
umění
a
pokroku

protidvořákovců školy prof. HostinSvojí obranou
ského-Nejedlého podal sám nezvratný důkaz, že vůbec
nečetl jejich statí v prvých dvou ročnících „Smetany",
ani povrchně
Salistu protidvořákovců, a také ne
uměni českého.
mého protestu představitelů hudebního
Jinak nevstoupil by nikdy v námezdné služby protidvovolřákovců, vyvolavších společný protest nikoli proti
nosti věcné a slušné kritiky, ale právě proti hrubému,
nízkému, čtenáře urážejícímu způsobu Jejího společenského projevování. To je tištěno
několika
místech, pan Salda i za nejpov protestu na
základní
vrchnějšího čtení mohl přímo vráželi o tyto jeho
nečetl. Proto jeho
balvany svýma očima. On ho však
svobody mínění
i
způsobu tónu

obrana

ného

rozhořčení

na

odporné

a

přesvědčení

formy"
mu

u

i

„klidného

věc-

a

protidvořákovců,

policajtství

Ondříčkovo

jeho
a

po-

strany hudebního cechu okamžitě
odhaluje i nejprostšímu čtenáři protestu jeho smluvený
služebný poměr mezi protidvořákovci. Jeho obrana školy
Hostinského jest zjednaný divadelní výjev a pan Salda
hercem
protidvořákovské komedie bez jiskry nadání a
herecké svědomitosti. Nepřečetl si ani své úlohy, spoléhaje úplně na svého spoluredakčního nápovědu v „České
službu obránce
Kultuře", prof. Nejedlého. Svoji námezdnou
svobody mínění, uměleckého pokroku a veřejné mravnosti
přiznává pan Šalda sám: „Nerozhodují o věci sporu"
„nejsem hupíše v „České Kultuře" (str. 191)
hazování

blátem

se

dební k"*

Tím
umění,

je řečeno vše.

Tohoto záštítníka

mravnosti

protidvořákovců nejnoveji provolaného,
žemohou jim představitelé hudebního umění v Čechách
Takoví
lati z celého srdce.
zbrojnoši nebudí hrůzy, ni

v

do řad

postrachu. Voj, složený z takového mužstva, pronrává
Vnášejí
bitvy i za největšího válečného křiku a spílání.

v

českého.

Protidvořákovci

rozplynou

nyní

se

ráji.
Protest hudebních umělců českých, tvůrčích i výkon-

ných,

má

kladnou

nesporně

výhodu:

vystavil

obrannou

jediných

od
nimi ruku v ruce. Protidvořákovci oddělují se nyní
nich sami a dobrovolně. Oblast jejich působnosti za hrází
ale časem
protestu změní se netoliko v zakyslý močál,
cholerové
kaliště.
Hráz, protestem postavená, bude
v
hrubosti
zdravotně
brániti
s

přítokům nákazy společenské

a

neslušnosti,

vlastním

jíž

zdraví

pan
a

Salda

prospěchu,

na
sebeobětavě
ohrožen
ryje v české půdě nové

koryto.
Ve

bude
společenském životě českém
nyní dlouho
Český obzor je nyní zahalen mraky. Nesvití

ne zdravo.

slunce velikého

mu

umění.

Není

dnes

živého

Dvořáka

stálice, jemu podobné světlem a teplem, která by
jediným paprskem svého umění rozehnala všecky mraky.
nočních temnotách čekání nového
v
Na českém obzoru,
jitra, putuje nyní toliko několik Dvořákových družic a ze
štěká
na ně nyní kroužek
zakyslého močálu české půdy
protidvořákovských bytostí, naplněných rajským pocitem,
neb

ze

podařilo

se

jim rozštěkati

nyní

také velmistra láni

Šaldu.
čin p. prof.
slova, která
napsal na jiném místě (str. 187)
listu páně Šaldově
v
dlužno „ceniti v něm diplomata více
o skladateli Sukoví:
než krasovědce, neboť v diplomatice nepostrádá rysů geniálních" a „ve svých intrikách je rozhodně původnější a
to

Byl

Nejedlého.

smělejší"

nesporně znamenitý společenský
výstižně hodí se jeho vlastní

Naň

než

pan

Salda.

proti Dvořákovi je pan prof. Nejedlý
nesporně klidnější, chytřejší a obzíravější, pan Salda za
také hloupější. V hua
to hodně zaslepený, vášnivější
debním případu Dvořákově bijí tyto jeho nedostatky ná<
Ve

svém boji

v
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pádně
hejl

v

oči.

Nejedlý jest jako chytrý had,

Salda sedl

jako

vějičku.
Stačí přečisti si
na

v témže čísle „České Kultury" protidvořákovské stati obou krasovědců. Pana prof. Nejedlého
Dvořák „vůbec nezajímá, statí
oroti němu vůb e c

nepsal, jsa odlišného mínění o Dvořákovi mezi
svýnji přáteli a žáky", ač ve věci prý „dodatečně rád
podpisuje projevy jejich". Šťastné vylezl z mravního mojako nevinný Pilát před
čálu hudebního světa českého,
Kristem omývá si nyní za svědectví české veřejnosti své
ruce a ukazuje jí nyní, že v bahně tonou houfnicí postřelení vrabci, pardon, vlastně pan prof. Bartoš, jeho švakr,
jeho spoluredakční soudruh
pan dr. Helfert, a nejnověji
Není to mistrovský kus společenského umění?
pan Šalda.
Ještě loni, na počátku obnoveného
protidvořákovského boje, bylo možno nazvati profesora Nejedlého
Jagem české hudební společnosti, ryze Shakespearova
vytváření. Žil na očích české společnosti ve svém lidském
vtělení, se všemi lidskými přednostmi a nedostatky. Za
necelá dvě léta jeví se mezi protidvořákovci nyní toliko
jako kouzelný duch. Nikdo ho nyní v činnosti nevidí a
nechytí, ale všude je cítiti jeho čarodějnou ruku a lidi,
do kterých se ssílá.
Jest nyní jako kouzelný kníže Oberon ze Shakespearova
„Snu noci svatojanské". Redakční a tiskárenský
šotek, jeho duch Puk, splete si někdy ku protidvořákovské
herce. Nyní v pohostinském vystoumistra
pení páně Šaldově, jako představitele
Klubka,
nasadil mu omylem panu Š. na hlavu
Ne, není třeba dokončiti, každý to zná ze Shakespeara. Celým protidvořákovským bojem česká společnost prožívá toliko rozmarnou komedii. Bylo
by zbytečno rozčilovali se
vážným pojímáním celého případu. Vše dobře skončí
ovšem pro Dvořáka. Do vrabčího hejna protidvořákovců
přiletěl nyní obrovitý zjev nadčlověka pana Saldy, kritický havran. Jeho let je však těžkopádný a orlí výšiny
Dvořákova umění jsou jeho rozletu nedostupný.
To
vše způsobil
toliko Oberon-Nejedlý, který přepodstatnil sebe na chvíli v pouličního rozpustilce Uienspiegela a pana Saldu v jeho bujného šedáka }efa, který
za otýpku bodláčí společenského poplachu a rozčileni výstředně skáče za nim po silnici, zvané životem.
V temnotách zmatků a sporů,
neprůzorných ani odborným vysokoškolským krasovědcům, slepě a důvěřivé
kráčí Jef-Salda za českým hudebním Ulenspiegelem-ObeNelze se vlast ně ani
divit i, že kloronem.
pýtá a bloudí.
I na českém obzoru
prosvitne zora nového dne a
bude jasno, že celý protidvořákovský boj byl toliko velmi
Klubko-Šalda hrál velmi nezdárně
ve kterém
živý
v

.

.

.

sen,

úlohu

Jefa.
ví.

„Hudební klub“ o Dvořákovi.
vydal právě svoji druhou výroční zprávu. Z ní jest nejlépe viděti to, co snadno uniká
listů:
přehled směru, pov drobných zprávách denních

„Hudební

klub"

činnosti.
Ze druhé výroční
vahy a množství vykonané
zprávy „Hudebního klubu" jest rázem jasna bystrá, čilá,
plodná a tedy též vlivná působnost jeho na český společenský život. „Hudební klub"
proti jiným spolkům má
velikou
neocenitelnou,
výhodu vniterního žití: svěžest
sdružení.
mládí
a jarost zanícení
Jiné spolky,
pro účel
zvláště spolky bez správních sil,
bez pomoci
a součinnosti úřednické,
soustřeďující muže v boj o život postačastt a práce,
vené, vyžadují nezištné
jich
konci přece vždy značně omezené.
Přirozená
snaha,
v
její
získat!
ni muže v popředí společnosti stojící,
pro
představitele, pak nutnost soustředění, vedoucí zhusta
k
samodržavným pokusům, odkazují mládež mezi jich
členy na součinnost podružného významu, neodpuzují-li
ji úplně. Všecek smysl životnosti každého spolku leži
vždy v umění jeho vůdčích duchů, získati si a upoutatí
mladší členy.
k součinnosti
Kde není ve výborech této
se ve spolku záhy období
prozíravosti umu, dostavují

neplodná,

ne-li úplné bezsilí, vemrtvá, poklesnutí sil,
k „palácovým převratům"
výbuchy ohni-

zhusta
doucí
vého mládí.

„Hudebnímu klubu" nehrozí na štěstí toto nebezpečí
aspoň ne na dozírnou dobu. Velikou zásluhou svého
zakladatele, prof. Zd. Nejedlého, soustřeďuje učící se
mládež a jest vlastně rozšířenou školou jeho vysokoškolských posluchačů. Má všecky skvěl í vlastnosti mládí, ale
také její hlavní nedostatky: zhusta ukvapující se výbojnost, jednostranné zaujetí určitou snahou a hlavně životní
nezkušenost, které po letech mnohé jeho členy zavedou

sporů, štěpení a vniterním proměnám.
Nejedlý, po vzoru svého mistra prof. Hostinského, správně a prozíravě chápe význam mládeže v myšlenkovém a společenském životě národa:
umí si ji naklonit a vdechnouti jí horlivého, apoštolského ducha. On
než slavný náš učenec,
umí více
syn velikého buditele
národa, Jan Palacký, který rád pronášel mínění:
„Dejte
mně deset mladých lidí
a já s nimi obrátím celý svět!"
Palacký neuměl najiti těchto toužených „deset mladíků".
Prof. Nejedlý to umí znamenitě. Představitelé krasovědy
nejbiižších pokolení, zastoupení v „Hudebním klubu",
jsou na jeho straně: blízká budoucnost jest jeho.
Tato uznáníhodná, apoštolská působnost „Hudebního
kdyby sloužila toklubu" neměla by hlubšího významu,
„Hudební klub" směliko kratochvilné zábavě.
řuje však v oboru umění ku společenské výchově.
Jeho činnost dlužno tu měřiti dle míry dobra, které
vnáší ve společenský život český.
Po spravedlnosti, beze zloby a závisti, dlužno uznati,
může pochlubiti
se řadou
kladných
že „Hudební klub"
hodnot svého
společensky výchovného působení. Jeho
chvalná úsilí, oceniti vynikající zjevy zahraničního umění
Mahlera,
(večery Rich. Wagnera, Rich. Strausse, G.
Schíitze, H Sachse, italské árie, staré houslové sonáty)
(večery Jos. B. Foerstera,
stejně jako umění domácího
Vítězsl. Nováka,
Ostrčiia, Neumanna), přinesly členům
do vnitřních
Prof.

„Hudebního klubu" nesporně
lecké výchovy a poznání.

mnoho

dobra hudebně umě-

popříti, že činnost „Hudebního kiubu" je
s
jednostranná v seznamování členů
uměleckými,
zjevy domácími i zahraničními. Výsledek jednoroční
Nelze arci

dosti

spolku, souv žádném
práce nemůže býti však nikde,
jmem úplným. „Hudební klub" koná více, nežli možno
vůbec

žádati.

Výklady mnohých zjevů, jako přednáška prof. Nejedlého o Fibichové poměru k sl. Anežce Schulzové, pozasluhují pozornosti nekud jeví se v jeho „Náladách",
toliko učící se mládeže, ale zájmu celé vzdělané společnosti našeho národa. Ve tvorbě mistra Fibicha za posledních osm let
jeho života
úplné odvrácení od útvaru
melodramatu, jeho odklon od Wagnerova hudebního dramatu
zpět k útvarům veliké zpěvohry Meyerbeerovy,
jeho uvědoměle hlásané přesvědčení o nezmarné životní
síle zpěvnosti v hudbě,
zkrátka, celý vniterní přelom a
obrození Fibichovo,
žel, smrtí náhle přerušené, to vše
vymyká se úzkému kruhu výlučně „mladých" a budí zájem celého národa, zvláště je-li prapříčinou vniterních
Dumasovo
„Cherchez la
Láska, prazdroj žití a umění,
měla též na proměny Fibicha nesporně veliký vliv.
Objasnění tohoto vlivu prof. Nejedlým v „Hudebním
děl
klubu" bylo neméně pozoruhodno než výklad
Antonína Dvořáka prof. Josefem Bartošem ve dvou před-

proměn

umělcových

známé

femme" (Hledejte ženu).

náškách.

„Hudební klub" ve své jednatelské zprávě nazývá
„znalcem díla Dvořákova" a jeho přednášky
ko„novým, opravdu kritickým hodnocením Dvořákovy
morní hudby". Rozšířený obsah těchto přednášek otiskuje
dr. Bartoš
právě v hudebním listu „Smetana" ve stati
dra Bartoše

„Dvořákova

hudba komorní".

V úhoru odborného písemnictví našeho je stať Bartošova
našich
—v
poměrech neobvykle rozměrná
světu
Českému hudebnímu
zjev mimořádně radostný.
krátké
se
již druhého
dostává
v době

jí

hromadného

rozboru

poměrně

a

hodnocení komorního

díla Dvo-
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řákova.

Již

daný zájem

svědčuje

tento

neboť

pro

ještě prosty všech vlivů.

nad

veliký, v Cechách zajisté posud nevídoumělecký odkaz Dvořákův národu
pochybování veliký jeho význam jako

spoluzakladaiele národní hudby české.
Neznámý původce prvé stati o komorní hudbě
Dvořákově ve velikém sborníku „Umělecké Besedy", Antonín Dvořák, jeho dílo a život, Jos. Boleškou
dle
v úvodu
začaté, ale nedokončené
pověstí
prý
Vítězslav Novák
zhodnotil
již před prof. Bartošem
krátce a jasně komorní
Rozbor zakladatele
znalostí věci

také

s

hudby

je psán

nadšením

a

velikém sbor-

ve

s velikou
láskou toliko umělcům

nesporně

Dosvědčuje možnost pravdy kolujících pověstí
původu z péra Vítězslava Nováka, vedle Jos.

vlastní.

jejím

Suka

a

Dvořákovo.

komorní

„Umělecké Besedy"

níku

o

dílo

Osk. Nedbala učeníka mistru Dvořákovi nejbližnejmilejšího.
Jsou-li tedy pravdivý tyto pověsti, bylo položení prof.
Bartoše
ještě v nedávné době málo zdárného a svého
mistra, V. Nováka, předčasně opustivšího učně
velmi
světu českému
nevýhodné, chtěl-li objasniti hudebnímu
podstatně nové vlastnosti Dvořákova uměleckého tvoření
usiloval-li
ukázati
rčení
a
bezpodstatnost biblického
„Není učeník nad mistra".
Prof. Bartoš již předloni pokusil se hodnotiti, vlastně
znehodnotiti význam Dvořákův ve vývoji
české národní
hudby v hlídce „Času". Jak bylo ukázáno v loňském ročníku „Dalibora" v obranných úvahách „Až do třetího pokolení" statí „Dvořákian",
prof. Bartoš, veden mefistovským duchem, posuzoval ho na základě úplně záporných
hodnot.
národu odNeuznal žádného kladu v životním,
ho věcně nemožným
kázaném díle Dvořákově
a übíjel
a

šiho a

srovnáváním

se

Smetanou.

spravedlnosti dlužno uznati, že po svých předz
„Hudebního klubu*,
nyní v listě „Smetana"
otiskovaných, prof. Bartoš značně mírní v sobě ducha
Po

náškách

popírání. Touto umírněností přibližuje se značně i odpůrcům svého znehodnocování významu Dvořákova, vnáší
do společenského ovzduší
méně
sirných a výbušných
činí spornou věc svědkům
plynů
zajímavější a rozhodně méně protivnou.
Proti podobné
práci svého předchůdce, pravděpostrádá
dobně Vítězslava Nováka,
hodnocení komorního
a

díla

Dvořákova

nedostatky

profesorem

vniterními

boru" ukázáno na Dvořákově
hrubě nesprávné,
čtyrykráte

tóniny

Bartošem

Bartošem

i zevními,

jako Es-dur.

arci

již loni

bylo

mnohými
v „Dali-

smyčcovém kvartetu D-dur
opětované označování jeho
„Dalibor" však byl a jest

k němu dalek malichernosti,
svém protivenství
aby
využil nestřežených okamžiků slabosti jeho přemýšlení a
ve

rozbíral základní

jeho vědomosti

o

hudební

abecedě.

Se

svého povýšeného hlediska „Dalibor" omlouvá poklesek
Bartošův osudným nedopatřením ve spěšném zbytí předúkolu.
Ještě méně zastaví se
—po srovnání
předchozím rozborem Vítězslava Nováka
nad rozměry jeho rozboru, které prof. Bartoš u jiných rád nazývá „tasemnicovitými".
Pozornosti čtenářů „Dalibora" zasluhují však některá
mínění prof. Bartoše o „slovanském" období a národnosti
tvorby Dvořákovy. Také zde proniká místy ještě opětovaný pokus jeho, übíjeti Dvořáka Smetanou, zjevem, jak
dokázal již dr. Lowenbach, umělecky
nesouměřitelným.
Prof. Bartoš píše (Smetana, 111. č. 2—3, str. 26)
zcela
že „slosprávně v duchu obecně ustáleného mínění
vanská doba Dvořákova uměleckého
tvoření pokládá se
v němž Dvořák dostihl svého nazpravidla za období,
prosto osobitého výrazu".
tomuto dávno
Právě proti
uznanému mía obecně
nění
ozývá se však v prof. Bartošovi jeho mefistovský
duch popírání,
mefistovský proto, že
neuznává kladné
hodnoty, kterou Dvořák přinesl do umělecké pokladnice
lidstva jako umělec národní a slovanský.
Zajímavé jsou
rozumové
důvody, kterými prof. Bartoš opodstatňuje své
pochybování. O dostižení osobitého výrazu Dvořákem ve „slovanském" období
dokládá prof. Bartoš
sevzatého
s

doslovně

dále

„však

dlužno

(!)

pochybovat i,

i

všeobecně zvané
slovanskými,
Tak „Slov. rhapsodie",

skladby,

reminiscence

mají

tance"

z

Wagnera

Schuberta

Smetany,

ze

Smetany,

a
a

nejsou
př.,
„Slovanské

Brahmse

atd.

na

To

sou-

středění

jakési však lze snad nejlépe charakterisovati
Dvořákovým přichýlením k výrazu Smetanovu a
Schubertovu. Ono (toto přichýlení?)ane via s tni,
čistě osobni stil Dvořákův tvoří podklad

„slovanského" výrazu Dvořákova".
„Nejlepším dokladem toho, že Dvořák nedošel tehdy
vlastního
a definitivního
výrazu svého,
je mi okolnost,
že
se
velmi krátké době ze
brzy, po nějaké,
„slovanského* výrazu probírá a že po té době jeho výraz silně se mění: trváť vlastní „slovanské" období pouhé
(nanejvýše) pětiletí".
Z těchto slov prof. Bartoše
rázem vyzírá duch věčného záporu Jeho pokulhávajícího Veličenstva Mefista.
Prof. Bartoš tedy „pochybuje" o dosažení
Dvořákovy
tvůrčí

osobitosti

jeho „slovanském"

v

obdobi

tvoření.

V právu osobního
a nemůže
pochybování není
arci omezován. Pochybování je dcerou zdrželivosti a

důvěry

a

samo

sebou

vhodnýeh

za

okolností

býti
ne-

rozumné.

Velikost, síla a význam skutečného umělce roste, snese-li
nejvyšší měrou netoliko kladné, ale též záporné hodnoceni. Dvořák,
snese
zdá se pravděpodobným,
je s nesílou svého národního významu. Touží-li však
jak vidno z jeho slov „dlužno pochy-

ochvějnou

prof. Bartoš
bovat!"
by

jeho osobní názor stal se pravidlem
než
nezbývá mu,
přesvědčivými důvody nakloniti je na svoji stranu.
Důvody, jimiž dr. Bartoš chce způsobit* úplný přeobecného

vrat

v

mínění,

obecném

mínění

tvůrčí osobitosti Dvořákově

o

„slovanském" období, nejsou
přesvědčivé. Je to
Bartoše

však

ve

neprospěch prof.
hned jasno z jeho úsudku
dílech
o slovanských
Dvořákových, že „nejsou ještě
prosta všech vlivů Smetany, Wagnera, Schuberta,
—v

Brahmse".
Vliv různých
umělců na umělce

uměleckých

hesel,

škol,

proudů

a

jiné byl dlouho záhadou krasovědy a
myšlení, nejen u nás v našem probouzení, ale též u národů politicky samostatných a osvětně vyspělých.
Dnes
však záhadou již není. Již Goethe odzvonil umíráčkem
všem kráso vědeckým výtkám vlivů v opravdu uměleckém,
osobitém díle.
nejen krásném, ale i původním,
„Jest
všecko v základě
pošetilostí"
napsal před stoletím
Goethe
„má-li někdo něco ze sebe neb od jiného,
působí-li někdo sám sebou nebo jinými: hlavní věc je,
míti velikou vůli, dovednost a vytrvalost splnit ji.
Můj
Mefisto zpívá
píseň Shakespearovu, a proč by jí nezpíval? Proč bych se namáhal tvořiti vlastní, když píseň
Shakespearova je zrovna dobrá a právě to projevuje, co
Mefisto chce.
Má-li proto exposice mého „Fausta" určitou podobu s knihou „Hiob", je zase docela správné
a

dlužno

mne

za

spíšech

to

(Eckermann: Gespráche
vodnosti

vlivech

a

ještě

díle

na

Přiznání

mnoha

umělce

na

Goethe

píše

rozumnosti

o

á 1 i ti

než

haniti"

1,133, 111,253). O pův

uvedeném

místech.

jiných

Goethovo

v

mit Goethe

a

prospěšnosti vlivů

snad ani prof.
je zvláště význam né:
Bartoš nebude Goethovi
dnes upírati
sílu
osobitosti a
v

umělecké tvorbě

původnosti

v

uměleckém tvoření.

Avšak i jiní, nejosobitější,
nejpůvodnější umělci
netvořili
jako mezi hudebníky Berlioz a Wagner a jiní
Na Berlioza
bez vlivů.
na
působil vliv Beethovenův,
Wagnera silně Weber, Liszt a Meyerbeer, třeba to wago původnosti v umění
Dějiny myšlení
nerovci popírali.
dnes záhubnost

dovozují
cova

z
z

vlivů

na

umělce toliko tehdy,
uměl-

jejich přítoku vlastní osobitost
úplně, nemajíc dosti síly odolati jim.

mizí-li

a

tone-li

v

Umělec
jest jako strom: žije a roste především
vlastního, původního jádra, ale sílí mízou vstřebávanou
okolní
půdy. Nežije
jí však výlučně.
Přijímá také

spršky vláhy,
ských dálek.
vlivů

v

zaváté

umění.

To

větry
jest

v

zhusta

z

podstatě

nesmírných,
obraz

zámořosobitosti
a
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Vytýká-li prof. Bartoš Dvořákovu „slovanskému"
období vlivy se zjevným záměrem znehodnotiti jimi osok výtkám
krasovědeckých
bitost Dvořákovu,
se
vrací
rozumců předgoetheovského období z doby copánků.
Po
dlužno uznati, že záhada vlivů pro
spravedlnosti

muže mládí prof. Bartoše jest příliš složitá. Její složitost
ho však neomlouvá, že nevyhnul se zastaralým předsudOd
kům v hodnocení vlivů umělců jiných na Dvořáka.

chvíle, kdy veřejně prohlašuje,

že

„dlužno pochybo-

světu
vat i o osobitosti Dvořákově", nestačí hudebnímu
pouhé tvrzení, ale přesvědčení, na základě prozkoumané
věci osnovaný důvod. Sama skutečnost mluví proti prof.
Bartošovi. On též uznává, že Dvořák za pětiletí svého
„slovanského" období dobyl si světové slávy. Dlužno dodati, že dobyl jí právě silou své nové, vyhraněné, celý
svět překvapivší osobitosti. To jest skutečnost, o níž sotva
„dlužno" pochybovati.
Také u nás v letech sedmdesátých neznámý hudební
referent „Národu" a po něm později „Pivoda" pochybovali o původnosti Smetanově a jeho podlehnutí vlivům
„přelisztování" a „wagnerovství", velmi nepatrnému. Bylo
krásnou zásluhou prof. Hostinského, praučitele prof. Bartoše, že rozplašil všecka podobná pochybování a nedůhnal Smetanu v tyto vlivy mnohem
věru. A sám přece
více, než Smetana uznal pro sebe vhodným a prospěšným.
To dlužno však stejně spravedlivou měrou říci o Dvořákovi a vlivu „smetanovství" na jeho tvoření. Jinak pochybování a nedůvěra Hostinského školy „protidvořákovců"
stane se prcf. Bartošovi osudjak sama sebe nazývá
nou: zanechá ve sporech
a
vývoji české národní hudby
ještě smutnější a nenávistnější sled, než boje o Smetanovu
osobitost v letech sedumdesátých. Tehdy pochybenství
jehož hříchy
neznámého protismetanovce v „Národu"
omlouvaly namnoze trudné
snímal později ještě Pivoda
společenské začátky umělecké osvěty české, nevyjasněnost úkolů a cílů, jež bylo třeba
vytknouti a jim se blížiti. Této nevyjasněnosti jest soudobé pokolení, bohudjky,
zbaveno: proto žádá se dnes tak neodbytně jasnost, přesnost a důvodnost výtek.
I jinak Bartošova výtka vlivů Smetany, Wagnera,
Schuberta

a

Brahmse

na

Dvořáka

jest

velmi málo

pod-

statná

VÍivy

Dvořáka působily, o to sporu není. Byly
jich
však vezdy dočasné a podružné. V mládí, koncem šedesátých a začátkem sedmdesátých let, Dvořák v druhém „rooplodnil svoji tvorbu
mantickém" období hledání sebe
na

Wagnerem, ale tak nepatrně, že je dnes trudno pochopiti,
jak mohl býti tehdy zván „wagnerovcem". Wagnerův vliv
na Dvořáka byl toliko ryze hudební, ne v pravé podstatě
jevištní. Avšak ani hudebně
soběstačný
wagnerovství
vliv
Wagnerův na Dvořáka nebyl tak silný, jako na příBrucknera,
klad na novoromantika v oblasti symfonické
který, podoben Dvořákovi, přejal formu staré symfonie,
ale naplňoval ji hudebně wagnerovským obsahem. V třevliv Wagnerův úplně
tím, „slovanském" období Dvořákově
—s námizí. Prof. Bartoš našel v „Slov. rhapsodiích"
konečně přece „něco wagnerovského". Pro úlomahou
mek z větve osobitositi Dvořákovy nevidí však lesa. Zásluhou prof. Bartoše je nyní mezera v české společnosti doplněna členem, kterého neměla: lovcem rozpomínek (Reminiszenzenjáger) neméně proslulým v hudební společkvint" (Quintenfresser).
nosti nežli známý
typ „lovců
V třetí, „slovanské" době začíná znenáhla pusobiti
umělec zcela jiné povahy a
na Dvořáka za to Brahms,
tvořivosti.
Požitky přejemnělé osvěty nasycený, v sebe
uzavřený, radostmi života neunášený mračný nevěrec,
Brahms byl opakem Dvořáka, umělce jasné mysli, životoradostného, jarého naladění. Dvořák zaplatil mu Symfonií
D-moll a Triem G-moll, díly v jeho tvorbě výjimečně pošmurného naladění, daň vděčnosti za prokázané mu dobro, ale jako poctivý umělec vrátil se záhy k samému
sobě.

Nepoměrně větší, silný vliv jevila na Dvořákovi jeho
stará, nerezavějící láska, Schubert, duch jemu příbuzný,
Pro toto duchovní
proti Brahmsovi pravý jeho blíženec.
sourozenství Dvořák

ne

neprávem nazván „českým Schu-

bertem", jako jeho starší vrstevník, Smetana, zase „českým Mozartem" pro svoji stálou lásku k tvůrci „Figarovy
svatby". Nehledě na to, Dvořák není však pouhým napodobitelem svého vzoru. Dvořák stal by se českým Schubertem sám sebou, jádrem své bytosti, svými vrozenými
svojstvy, jak počal napájeti svoji duši u kastalského pramene lidových písní moravských a slovenských.
Z tohoto svěžího

jak známo,
bert. Kromě

slovanských písní

na

v

Uhrách

pil však,

také Schu-

příbuznosti povah Schuberta i Dvospolečenství nápitků u jednoho

duševní

působilo

řáka

ručeje

svých častých pobytů

za

ně také

pramene.
není

Jako

pro

Dvořáka

ponižující

„českého

název

Schuberta", není zase pro Schuberta zlehčením název
„prvního Slovana mezi Němci", jako nebylo a není pro
snížením známé

Mozarta
simus".

pojmenování „poslední

italianis-

že
a přímo nevěrojatno,
prof. Barjeho zlehčení vytýkané „přichýlení
k výrazu Smetanovu, jež tvoří podklad slovanského
výžádné.
Dvořákova", bylo nepatrné a vlastně
razu
violista zaJe to tím nápadnější, že Dvořák v mládí, jako
1866 zaujal místo
tímního divadla, když Smetana v roce
svého
v době
na kapelnickém křesle po Maýrovi, pohlížel
tvůrčího kvasu, tužeb a snů na tvůrce „Bramborů" a „Prodané nevěsty" s důvěrou jako na svůj skladatelský vzor,
to

Za

tošem

jako

je nápádno

Dvořákovi

na

umělce bohy milovaného.

na

U dětsky důvěřivého, poctivého Dvořáka dlouho trvalo,
než nabyl poznání, že nemá v mistru Smetanovi příznivce
nikoli
a závistníka.

nepřítele

příznivce,

Ale toto poznání, vlastně mnohá léta vlekoucí se poznávání nepřízně Smetanovy v době Dvořákova tvůrčího vývoje, růstu a usamostatňování bylo příčinou, že vliv Smena Dvořáka
proti vlivu Handlovu, Beethovenovu,
byl
Wagnerovu, Schubertovu, Brahmsovu a Glinkovu
tak malý. Dvořák měl pro tvůrce „Prodané nevěsty" mnoho
upřímného obdivu uměleckého, neměl však po nabytých zkušenostech pro něj veliké lásky osobní,
první podmínky oplození své duše vlivy přímého, mnoholetého styku se žijícím vzorem a náčelníkem svým, Sme-

tanův

tanou. Pro Dvořáka nepřízeň Smetanova byla
mínkách velmi bolestná, trpká. Jako veliký ctitel

u

vzpomě 1 c

e

Nechodil se svými hořHrdá poctivost
na tržiště života, by si je osladil.
nedovolila mu učiniti ze sebe mučeníka, ale bránila

Smetany však
kostmi

ve

nerad

o

ní mluvil.

osobní
mu také býti opěvatelem Smetanovým.
Již před prof. Bartošem jeho duchovní otec, prof. NeHostinský, usilovali seslabiti nehya děd, prof. O.

jedlý,

noucí význam Dvořákův ve vývoji nár. hudby české, výtkami
tvůrci „Prodané nevěsty"
k
a oplození
jeho

přichýlení

tvorby vlivy smetanovství.
Dvořák podobná mínění, projevovaná se zjevným záa
význam výtkami „vlivů",
měrem zlehčiti jeho snahy
přijímal bez veřejného ohrazení. Sváděl vše na lehkost
psaní podobných mínění při láci papíru, ale v nitru svém
býval jimi velmi rozhořčen.
Vím, jak ho z míry roztrpčilo nepravdivé a nesprávné
tvrzení prof Hostinského, když jsem mu na jeho dychtivou

žádost četl před lety kartáčový otisk stati
naší
ve vývoji
hudby dramatické"

význam

sborníku
zuje, že

chýlením

z

velikého

„Umělecké Besedy", kde prof. Hostinský
zpěvohra „Šelma sedlák" vznikla vlivem
k

Dvořák
na

dovoa

při-

smetanovství.
svraštil
vyslovenou domněnkou
vybuchl: „Já? Já si při skládání „Šelmy

nad touto

čelo a v rozhořčení

sedláka"
zevrubně

„Dvořákův

Smetanu vůbec

nevzpomněl".

A

vykládaje

mně

svůj poměr k Smetanovi a národnosti v umění
dle svého pojetí, dodal v hrdém sebevědomí zralého, ale
osobně svrchovaně skromného umělce: „Kdyby Smetana
nebyl o sedmnácte let starší mne a nepředešel mne „Proa
tvůrcem
danou nevěstou", byl bych já zakladatelem
české národní zpěvohry".
Toto sebevědomí Dvořákovo může jeviti se mnohému,
kdo neznal jeho veliké osobní skromnosti, přílišným. Pokdo pokusí se hodnotiti Dvochopí ji však rázem každý,
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řáka

nikoli

ale

nitra

z

zevně
duše

domněnkami

svými
Dvořákovy.

a

předpoklady,

Dvořák pokládal některé
rysy své tvořivosti, nesoorně
podobné a příbuzné Smetanovi, docela náhodnými, nevědomými.

Smetana, chtěje vyívořiti
a

zpěvohru zvláště,

zcela

duchu

nosti a uměleckých úsilí poloviny minulého věku,
hledal
ji v duchu národa. Probouzející se národ český byl
nižšími spotehdy zastoupen toliko lidovým stavem,
lečenskými třídami. Umělecké tvoření bylo nuceno přích vliti

se

k

lidu.

Lidovost

a

národnost

v

umění českém

poloviny minulého věku jsou dva pojmy málem totožné,
byť ne úplně shodné. V hudebním umění úsilí ta pro
umělce značila
poznávati lidový byt a napájeti tvoření
duchem národní písně.
To činil Smetana,
to činil také
Dvořák, jak vrátii se z cizokrajných dálek ovzduší romantismu na pevnou domácí půdu „Moravskvch
dvojzpěvů".
Tento
společný zdroj napájení tvořivosti Smetanovy a Dvořákovy zůstavil v jejich povaze přirozeně
mnoho stejných sledů i při různosti osobitosti jejich povah. Nikoli tedy Dvořákovo
piichýlení k Smetanovi, jehož
tu pro osubní nepřízeň Smetanovu knému vůbec nebylo,
ale společný sklon jejich k pojetí ducha lidové hudby
zůstavuje v jejich tvorbě společné, podobné, nikoli však
Toto
shodné rysy.
duchovní společenství jevilo by
se
v daných podmínkách
lidovosti umění
docela důsledně
také tehdy, kdyby byl Dvořák náhodou starší Smetany a
vystoupil na veřejnost jako tvůrčí umělec před ním.
Výtka vlivů a přichýlení k Smetanovi je tedy v podstatě
své docela lichá, původem zevní a náhodná. Je tu mnoho
podobného výtce vlivu Schubertova, nesporné silnějšího.
To je v podstatě obranný výklad Dvořákův proti starým
výtkám prof. Hostinského, jeho syna a vnuka, prof. Ne-

jedlého

a

Bartoše.

Nelze tu zamlčeti

ještě jednu vážnou věc v poměru
Smetany a Dvořáka k duchu národně lidového umění,
písně a tance: Smetana byl odchovanec spíše salonu,
jeho poměr k lidovému umění byl zevními, společenskými
vlivy podmíněný, skoro vynucený a tedy strojenější,
málem možno říci:
vzdáleně pozorovatelský a knižní.
U
Dvořáka, odkojence venkova, vyrostlého přímo z lidu,
byla lidovost přímo v krvi, vrozená. Od dětství sesilovala
ji jeho účast jako součinného člena hospodských muzik
a církevních slavností. V mládí, unášen vlivy romantickými,
neznal významu bezprostředního svazu svého s lidovostí:
byla mu všední,
jako romantik hledal cíle své v umění
mimo
své nejbližší okoli.
Teprve společensky hlásaná
idea národnosti, oplozené „zdola", z lidu, uvědomila mu
její cenu a vyburcovala ho ze snů romantiky k dané skutečnosti.
Lidovost byla v něm hluboko zakořeněna,
nesporně více než ve Smetanovi. Stačilo mu uvědomiti si
české hudby a ona pronikla
její význam
pro národnost
ve Dvořákovi rázem,
živelní, sopečnou, unášející silou.
Proto právem mohl Dvořák o sobě tvrditi, že by byl
„Šelmou sedlákem" založil také českou národní zpěvohru,
kdyby ho Smetana nepředešel „Prodanou nevěstou".
Z těchže důvodů
ujímal se Dvořák proti podobným
výtkám napodobení
„smetanovství" neobyčejné horlivě
svých přátel Bendla, Hřímalého a Šebora. I ve Hřímalého
„Zakletém princi", i v Šeborově „Zmařené svatbě" vykládal
některé
jejich rysy, shodné se smetanovstvím,
ducha lidového
jednotou všem společného prazdroje
umění, lidových obyčejů, písní a tanců.
Z toho je viděti,
jak málo podstatná je výtka prof.
že „přichýlení k Smetanovi
Bartoše,
tvoří podklad slovanství

Dvořákova".

vlivem

smetanovství

Pokus

v umělecké tvorbě.
Dvořák,
jako pravý novodobý umělec,

znamu

českou národní
v

hudbu vůbec
tužeb české společ-

Výtka proměnlivosti
uměleckého projevování
Dvořákova, pronesená opět se zjevným úmvslem zlehčiti
jeho význam v české osvětě, není zase správná. Námitky
netýkají se užití slova „změna", ale jeho velikého vý-

oslabiti

a

zlehčiti

domnělým

význam Dvořákův jako spoluzakladatele umélé hudby české, selhává úplně.
Málo
promyšlené a povrchné odbyté je také mínění
prof. Bartoše, že „slovanstvím Dvořák nedošel vlastního
a definitivního svého výrazu". Důkazem
je mu „okolnost,
že Dvořák brzy,
po nějaké velmi krátké době, probírá se
ze slovanského výrazu a po té době jeho výraz silně se
mění:
trváť vlastní slovanské období nanejvýše pouhé
pětiletí".

neutkvěl

na

jednom uměleckém oboru či útvaru. V každém díle vytknul si nové úlohy.
Proto je každé jeho dílo jiné, ne-li
útvarem, tedy zajisté základní myšlenkou a naladěním.
Dvořák se mění, ale toliko v zevním projevování, ne
vnitřní vratkostí, bezzásadní kolísavostí. Chránil se byti
pouhým opakováním, množením a napodobováním sama
sebe. Jeho „měnění"
je tvůrčím bohatstvím a rozvíjením
jeho nadání,
jeho osobitosti. Není u něho nedostatkem,
ale předností, není vmterně
ústrojné, ale zevně vývojové,
tvárné.

Z toho vznikalo právě ono
úžasné, tvůrčí bohatství, jež odkázal národu a lidstvu, aniž bylo a bude kdy
možno vytknouti mu, že se opakoval.
Je mylný neb úmyslný a nesprávný závěr professora
Bartoše, že „slovanské období Dvořákovo trvá nejvýše
pětiletí", dle jeho předpokladů snad 1877—1881.
Pravda, životopisec Dvořákův po tomto pětiletí vidí
v

Dvořákovi zrně ,o. aL žíněnu
v třetím období
o

Dvořák

národnosti

a

slovanství,

po

vrozrůstu, nikoli
i usamostatnění

pětiletí

v

v

ústrojí:

v

duchu

oboru

světské,

skládáni
oblast hudby

soběstačné hudby, vstupuje
v
duchovní. Na kmenu jeho tvorby vyrůstá nová větev.
Podnět davají mu k ní výzvy z Anglie.
Přechod v nové
umělecké zábory je tedy u Dvořáka
opět rázu zevního.
Neznačí u něho věrolomné opuštění, ale rozšíření starého
území, ne přemet, ale toliko dočasné odbočení, rozmnožení vývojového proudu přítoky z
nových krajů. Dvořák
vrací se rád
a
chutě do své původní oblasti,
když mu
Anglie dopřává zase trochu oddechu a pokoje.
Zábor
duchovní tvorby není mu ovšem zradou vlastní osobitosti. Se změnou
námětů světských v duchovní mění se
přirozeně a nutně jejich umělecké utváření.
„Dimitrij",
G-dur symfonie,
druhá řada „Slov. tanců"

„Dumky",

„Karneval", poslední dvě kvarteta, „Rusalka" a jiná díla
vedle dél
jsou tu
duchovních
nezvratným svědectvím
Dvořákovy věrnosti slovanství i po Bartošově „pětiletí".
A tato
vývojová
stupnice slovanství Dvořákova nebyla
dovršena. Smrt ji přeťala právě ve
chvíli, kdy ve hlavě
mistrově dozrála úplně osnova čtyřdílné
symfonické básně

„Slávy

dcera" dle námětu Kollárova.

Bohatství

tvořivosti

Dvořákovy

není

tedy

vlastně

silným měněním, ale zdravým rozvíjením
jeho osobitosti. Dvořák se svými protivníky má vždy potíž. Kdyby nepodal důkazů vnitřního bohatství a vývoje
nadání
pro nejrozličnější náměty a útvary, vytkli by mu
protidvořákovci utkvění v jednom směru a v jednom
Tuto výtku
útvaru.
poráží Dvořákova
mnohostrannost
umělecká. Za to vytkne se tedy aspoň „silné měnění" ve
smyslu umělecké bezzásadnosti. Dvořák je svými protivníky rozsekáván, zapomíná se však, že je umělecký
V každém kousku Dvořák znova oživuje v celé
nezmar.
osobitosti.
I jinak prof Bartoš
nehledě na nynější
loňského
prudkého výpadu proti Dvořákovi
třetí
„slovanské" období Dvořákova tvoření,

umírnění

zlehčuje

porážeje
Dvořáka
Smetanou.
„Pro Smetanu," píše, „který byl
odkojen zásadami Havlíčkovými, bylo užívání přívlastku
„slovanský" prostě nesmyslné... On, jenž umělecký instinkt svůj doplňoval znamenitou reflexí,
věděl,
že jednotlivé slovanské kmeny
jsou individuality příliš
osobité, aby se daly zahrnouti do jednoho jediného pojmu
„Slovan". Proto Smetana mohl napsati pouze „České
tance".
Jemu šlo o to, dobrati se č es k o st i výrazu,
kdežto „slovanský*' výraz byl mu utopií“.
(Smetana,
111., str. 26).
Toto mínění Smetanovo o slovanství prof. Bartoš přejal
málem doslovně opsal od svého učitele, prof. Nejedlého.
Trudno stanovití, na čem oba tito protidvořákovci zaklá-

a

dají Smetanův úsudek onesmyslnostislovanství
Smetanou
v umění, o utopii takové myšlenky. Vlastních,
zachovaných úsudků o slovanství není, vyjímaje jediný
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případ, který zásadně svědčí proti tvrzením obou protidvořákovců, prof. Nejedlého i jeho žáka, prof. Bartoše.
Ale
z ústního
podání a záznamů různých svědků
dlužno doznati, že
Smetana skutečně nebyl vyznavačem
„slovanství" v umění, jako Dvořák, byť ne v projevu a
pojmenování tak ostrém a příkrém, jakého užívají slovy
nesmyslnost a utopie prof. Nejedlý a Bartoš.
Otázka „slovanství" Dvořákova a slovanství v umění
vůbec je však nesmírně složitá záhada. Byla pojímána
Není rozřešena
umělci různě a hlavně
kuse.

různými

jak nejlépe vidno z mínění školy prof. Hostinského, není
jasna podnes., Ani veliký náš Smetana úsudkem o nesmyslnosti „slovanství", úsudkem popírajícím jeho význam
nemohl rozřešiti jeho
byl-li jím skutečně pronesen
významu, záhady, složitosti. Pouhé popírání není vůbec řešením jistého úsilí a snah člověčenstva. Dvořák, protivník
popírání, umělec velikých kladných hodnot ve svém
úsilí a práci, nevyhýbal se úkolu řešiti ho umělecky. Nelze
ho za to znehodnotiti „češstvím" Smetanovým.
Přehlídka pokusů řešení národnosti, češství a slovanství v našem umění, zvláště v naší hudbě, dnes, kdy prof.
Nejedlý a Bartoš uvádějí české obcenstvo ve zmatek
jednostrannými výklady a dokonce Smetanovými odsudky
nesmyslnosti slovanství, může toliko prospěti. Pokus objasnit! češství a slovanství v našem umění s hlediska
naší doby pro
jejich složitost nelze podávati v úzkém
rozměru této úvahy. Po přání redakce podá je „Dalibor" ve
a,

.

zvláštní stati

v

některém

z

Nelze nepozastaviti
Bartoše

zlehčiti

budoucích čísel letošního ročníku.

ještě

se

jednoho pokusu prof.

u

Dvořáka srovnáním

Smetanou.

se

Před

„slovanským" obdobím
píše na jiném místě (Smetana
111. čís. 4.-5, str. 45.)
„Dvořák byl sice neustálený,
proti jeho uměleckému vývoji nebylo však možno činit
žádných reserv. Tím více dlužno upozornit nyní na
úskalí, jež v sobě tají „národní" směr, jejž Dvořák v té
době přijímá za svůj. Skutečně v této
(slovanské) době
teprve v této době
objevují se v tvorbě Dvořákově
kusy, jež jednak zabíhají do triviality, jednak vyzníProti oplodnění hudby živly
vají sentimentálně
.

národními

nedá

.

.

podstatě nic namítati. Jenže Dvořáka
charakterisuje jistý, hodně neumělese

v

proti Smetanovi
cký rys užívání národních motivů. Dvořák totiž nerozlišuje skladby, v nichž idealisace národní písně je na
místě, od skladeb, v nichž užití její je naprosto pochybené. Nevhodnost takového užití lidového motivu stupňuje se mnohdy ještě tím, že posluchači v uchu zazní
netoliko motiv, nýbrž i text příslušné
písně, což
nám

pak všecku illusi dovede často
pokaneboť jinak nelze takovéto po-

zí ti. Tento ne vku s—

čínání

nazvati

objevuje

dobou „slovanskou"
berkovu

„Kde

„Tylu"

v

trastující

;

s

počínajíc...
kombinuje

Dvořák

můj"

této

skladbách
Tak

„Na
takovém případě

domov

ovšem

se ve

tom

a

o

absolutní

Dvořákových,
Šamspolu motivy písní
ouvertuře k

v

našem

motivy

stránky

dvoře". Jemu šlo

nejvíce spolu

co

hudební vzato

Dvořákovo lehce se vysvětluje, nedovede však posluchači
vemluvit
oprávněnost spojení

písní

jeden celek atoprostě
posluchač nedovede si
z
toho důvodu,
I
slov a. .
odmy s1 i t
tuproti Smetanovi
jest u Dvořáka veliký rozdíl..."
motivů obou

v

že

.

pochod k srovnávacím závěrům prof.
jest věru podivuhodný. Smetana ve své symfonické básní „Vltavě"
užil, na příklad,
jak píše sám prof.
Bartoš, „nádherného" motivu pro široký tok Vltavín
národní písně. Podivno: užiti lijako Dvořák v „Tylu"
dových písní Dvořákem jeví se prof. Bartošovi nevkuMyšlenkový

Bartoše

si

nich nedovede
v „Tylu" odmyslí ti slova „Na tom našem dvoře všecko
to krákoře i ten
kohout", ve Smetanově „Vltavě", skladbě,
velebného
toku
poutané určitou básnickou
se m

a

neoprávněností,

protože

v

představou

Vltavína, nepřekáží mu však a dovede odmysliti si slova
Smetanou užité lidové písně „Kočka leze dírou, pes oknem,
nebude-li pršet, nezmoknem". U Dvořáka užití národní

písně kazí mu neodmyslitelná slova illusi svojí triviálností
nebo sentimentalitou, u Smetany je to „nádherné".

v

některých rysech

usuzování
posud silně
na jeho
zaujat, nehledě
chvályhodné úsilí zachovati zdání úplné věcnosti.
prof.
Z vůdčích duchů a členů „Hudebního klubu"
Bartoš po loňském, příliš osobním výpadu proti Dvořákovi dává nyní možnost aspoň předmětné rozpravy a klidného řešení sporných věcí v našem společenském a uměto vždy ještě veliká přednost jeho mezi
leckém bytu.

Je

jinými protidvořákovci

z

„Hud.

Na Dvořáka podnikají
„Smetana" nyní již málem

se
v

klubu."
útočné
každém

výpady
čísle.

v

jejich listu

Vědomé

ne-

pravdy, klevety, podzírání z nečestných ‘činů umělců jim
všeho užívá se proti nim. Prof. Nejedlý
nepohodlných
zvláště

Kovařovicovi

na

nenechá

na

vlásku od

pokoji

doby, kdy umělecký správce české

zpěvohry svýmprovedením dokázal velikou životní sílu zpěvoher Dvořákových a marnost výtek školy prof. Hostinského proti nim.
Prof.

Nejedlý nyní zasypává Kovařovice novými,
nespravedlivými obviněními. „Národní divadlo"
píše („Smetana", 111., čís. 4.—5., str. 51.)
„zvláště ve
své opeře postavilo se na ne j př í k ř e j ší odpor proti
české tvorbě, odbývajíc Smetanu čtvrtým kapelníkem
a provozováními, jež jsou prostě nesnesitelná,
hanobíc Fibicha na jevišti i v—
tisku, znemožňujíc živým mistrům Foersterovi a Ostrčilovi s chutí pracovati
ovšem

zase

cítíte ten hrot ve
dílech, jen Dvořák"
o nových
to
se hraje a
slůvku „jen", tedy ne Smetana
malicherně osobních, jen jako zlomyslný
z důvodů
posměch celé ostatní tvorbě české".

Jsou lidé, jak viděti, s kterými není možný věcný
Je předem marný a tedy zbytečný. Mezi ně náleží pan prof. Nejedlý.
Avšak i prof. Nejedlého překonává z členů „Hudebního klubu" jeho švakr, dr. Vladimír Helfert. Jeho protirozhovor.

dvořákovství zabíhá již v nesnášelivé běsnění, slepou nenávist, zvrhující se až v omezená hlupstva. Mluvě o povšechném pořadu
koncertů „České
filharmonie"
dr. V.
Helfert vytýká jí, že „vyhýbá-li se zřejmé dílům Fibicho-

vým, Foersterovým a Ostrčilovým, favorisuje-li pak
proti nim úmyslně Dvořáka, pak nutno mluviti
hudební život nutně
která
o jednostrannosti,
na náš
působí dusivě. Vládne-li tento duch dnes v Národním divadle, pak tím více Česká Filharmonie měla by
uvědomit svůj úkol, aby jednostrannému, pr ot i uměduchu Národního divadla tvořila jakousi protim u
váhu. Neuvědomila si toho a jedná více v intencich
si

le c k é

dnešního
toho

Dlužno

bláhového hesla: Více Dvořáka!
litovati v zájmu naší hudební kultury i v zájmu

„České

se

V.

děl

Dvořáko-

v

Pyrmontu,

Filharmonie".
Jak dojemně mučí
Helferta nad snahami a doporučováním
vých v Německu po letošních slavnostech
kde

odborníci psali: Více Dvořáka, nikdy

srdce

dra

dosti Dvořáka !

Dr. Helfertovi není Dvořák úctyhodný umělec vůbec,
umělec pak zvláště již ne. Je proti němu však

kon-

počínání

prof. Bartoš jest, jak vidno,

Pan

svého

novodobý
netoliko

z

důvodů

uměleckých,

ale

i—

ze
Proti Dvořákovi jest jeho protivníkům
Hostinského již každá zbraň dobrá. „Což

dr.

Helfert

dále

školy prof.
táže
pak"

naše hudební

korpobýti už
obchodním artikulem?
Že obecenstvo vyhýbá
se již Dvořákovi
zřejmě a že touží po silnější hudební
stravě? Jděte do divadla nebo do koncertu, kde se hraje
je naSmetana, Fibich, Foerster, Ostrčil
plněno do posledního místečka. Jděte na
vše zeje prázdnooperu nebo koncert Dvořákův
se

pan

race

tou.

neuvědomily,

„stále

si

obchodních.

že dnes Dvořák

přestává

Dnes provozovat hudbu moderní (ne nemoderního
se i čistě obchodné". („Smetana", 111.,

Dvořáka) vyplácí

čís. 4.-5., str. 55).
Tato ukázka mínění protidvořákovců z „Hudebního
klubu", odchovaných prof. Hostinským, stačí úplně bez
poznámek a zbytečného rozhořčení jako doklad doby.*)

*) Tuto stať, napsanou
již před uveřejněním „protestu hudebníků", nebylo lze otisknouti dříve
pro nával
Red.
jiné látky.

86

BOJ PROTI ANT. DVOŘÁKOVI.
Vyslovte dnes před cizincem, před člověkem kulturním, který ví kdo byl Dvořák, vyslovte před ním heslo,
jež stojí v čele těchto řádků a uvedete jej do rozpaků.
Opravdu něco podobného, jako je „boj" proti Dvořákovi propagovati a hájiti, lze
jen v zemi demagogů,
v zemi věcí podivných. Tam, kde nesčíslněkráte zkompromitovaný výtečník, jemuž bezpočtukráte dokázána byla
úplná hudební a vůbec smyslová impotence, může býti
vychovatelem mládeže na ústavu jakým je na př. universita, jen tam v oné zemi věci podivných může se ozvati
heslo „Boj proti Dvořákovi!"
Byl-li svého času hloupostí, hraničící s idiotstvím, boj
proti Wagnerovi, nutno nazvati dnes boj proti Dvořákovi
jménem ještě o stupeň příkřejším.
A tento
boj je dnes heslem strany t. zv. vědecké
kritiky, školy univ. prof. Zd. Nejedlého a jeho ochotných panošíků, nohsledů a švakrů.
Se jménem
prof. Nejedlého je spojen u nás pojem
něčeho ne ze světa tohoto, celá jeho působnost je jako
špatně připravený a špatně rozvedený akkord.
Výrony jeho ducha a vzdělání již často vzbuzovaly
odpor a ještě častěji útrpnost kruhů odborných. Každá
vyvolaná aféra jím skončila pro něho dosud
vždy nesmrtelnou blamáží. V každém koutě této zeměkoule byla
by podobná veličina nemožnou, u nás pak dosud mezi
mládeží je celá řada lidí,
pro něž je dr. Zd. Nejedlý kapacitou.
A tak nutno tento zjev považovati prostě za epidemii, neboť je vyloučeno, že by člověk mající jen nepatrnou část soudnosti neviděl jakými výtečníky jsou vedoucí
činitelé
donkichotiády, odehrávající se pod heslem „Boj
proti Dvořákovi!"
Letošní tažení protidvořákovské, je zajisté aférou ze
všech

nejostudnější.
Když před rokem objevil se v „Hlídce Času" článek
jakéhosi Jos. Bartoše, byl jednomyslně odmítnut celou hudební veřejností jako hrubý, netaktní výpad člověka neelementárních
zodpovědného, nemajícího ani
pojmů

o

dotýkal. Listem naším byla mu
původně věnována pozornost, které zasloužil jako humoristická četba autora
kongeniálního s Venouškem Dolejšem. Neboť jak jinak souditi o autoru, který považuje
mater" za skladbu
nedefina př. Dvořákovo „Stabat
niti v ní
(Co to jest ?) proto, že napsal také jiný skladatel (Rozuměj J. B. Foerster) skladbu na týž text (!) Toť
přece projev nesmírně hluboký. A podobných zrnek tam
byla celá nůše.
Teprve když dr. J. Lowenbach odpověděl článkem
v
téže „Hlídce
Času", uveřejněn i článek Kalenského
otázkách, jichž

se

Letos ozvalo se v cizině
heslo: „Více Dvořáka!"
(Viz „Dalibor", roč. XXXIV., č. 42—43) heslo, které našlo
nás oprávněného ohlasu u strany hudební a
u
bylo zárostranu nehuveň červeným dráždivým praporcem
pro
dební.
Tak
z

zamlčování faktů.
jmenovaný článek

Bartošův

v

„Hlídce Času" byl tedy

prvním z oslavných
projevů, s nimiž přichvátala strana
t. zv. vědecké kritiky v jubilejním roce Dvořákově.
Pak

pomohl také svobodný pán z Helfertů. Jeho rozbor kritik
Hugo Wolfa a jiné jeho vlastní kritické výpotky měly
stejný jediný účel
„znehodnotiti dílo Dvořák

o v o".

K tomu

(!)

článku
č. 5).

svobodného pána
Do
jaké míry byl

diž nám dovoleno
Na

protestu

říci

na

svou

uvedena

obranu:

vesměs
jen(!) jména
umělců, ač otázka dvořákovská může býti rozhodnuta
ne pouhým množstvím jmen
interessovaných hudebníků, nýbrž jen zase literární prací. (!!)
2. Vět) z našich článků citované jsou vytrhávány (!)
a dávají v souvislostí jiný smysl, než jak se praví v prože
testé. Na př, není pravda,
jsme Dvořákova díla nazvali obchodním artiklem, nýbrž naopak
jest pravda, že
jsme vytkli těm, kteří protest spolupodepsad, že z Dvo1.

jsou

díla
dělají obchodní artikl. (!!)
(Jžili-li jsme někde slov
ostřejších, stalo se to jen
proto, že byli jsme k nim vyprovokování zprávami našich

řákova
3.

hudebních institucí, (Kterými?!) jež letos, ač nebylo žádné
příčiny oslavovat (!) Dvořáka, vyhrazovaly mu tolik večerů, (!!) že to povážlivě upozaďovalo ostatní české skladatele. Mimo to Smetana a Fibich jsou dnes uráženi
(kým
a kde?!) způsobem velmi
hrubým,(!!) proti čemuž naši
hudebníci zapomněli protestovati, (?!) kdežto naše výroky

jistě se nevymykaly z mezí literární sluš(!!)
Konstatujeme konečně, že některé osobní hroty připravily protest sám v očích našich o vážnost, (!!) již ji-

o

Dvořákovi

nosti.

nak

mohl

míti.

Dr.

Josef Bartoš. Dr. Vlád.

Helfert.

Tato odpověď charakterisuje nejlépe celou tu donkichotiádu
antidvořákovskou.
Tedy Kovařovic, Novák,

Suk,

hodil

se

také

Zd.

článek „Z hoToho všeho bylo

Nejedlého

vorů Ant. Dvořáka se Zd. Fibichem**).
však znehodnocovatelům málo.

*)

Boleslav Kalenský: Až do třetího pokolení
(„Smetana", roč. 111., str. 83).

**) „Smetana",

roč.

11.,

Chvála

řákovské

a

vůbec všichni ostatní
nemají v otázce dvoVšem těmto skladatelům a hu-

rozhodovati.

co

debním umělcům upírají pp. Bartoš-Helfert, tedy dva
známí diletantisující literáti, všechnu kvalifikaci,
hodovati

v

otázkách

neroz-

uměleckých.

neskonale směšní jsou oba,
domnívají-íi se že
otázkách hudebních mohou vůbec rozhodovati diletanti,

Jak

v

to dokonce žvaněním,
jimž potisknou trpělivý papír.
(To se nazývá „literární prací"). Pánové byli tedy jak
praví, vyprovokováni k tomu že „u ži 1 i někde slov
ostřejších" a sice vyprovokováni „zprávami našich
institucí (!)
hudebních
které vyhrazovaly
(bez příčiny)
Dvořákovi tolik večerů (!)
že
to upozaďovalo ostatní čeČtenář zajisté trne, čte-li v jedné větě
ské skladatele."
a

Bartoš odpověděl tenkráte

svým způsobem, t. j.
nadávkami, a teprve nyní, kdy vydal Kalenský svůj článek
knižně, odpovídá bezmála na třech stranách „Smetany".*)
A tato odpověď je klasická. Nedotýká se totiž nikde důvodů a důkazů Kalenského, ale je celým svým obsahem
odpovědí na jmenovaný článek Lowenbachův. Pan Bartoš,
jemuž snad počíná býti již úzko, uznal za dobré
před veřejností se omluviti. Ničím jiným, než špatně promyšlenou omluvou není toto vykrucování se, zatemňování
a

Kultura"

článek

„Daliboru". (Dvořákiana.)
Pan

veřejnost

(„Česká

neslušným tento pamflet, toho nejlepším důkazem je okolnost, že jinak přespříliš klidná a trpělivá veřejnost byla
stržena k projevu, jakým je na jiném místě listu uvedený
protest: Protest onen je náležitým zhodnocením působnosti pp. Bartoše-Helferta a odkazujeme čtenáře k nému.
Že jmenovaný projev nezůstane bez odpovědi, dalo se
ovšem předem očekávat. Některé denní listy přinesly tuto
odpověď:
K protestu hudebníků ze dne
15. prosince 1912 bu-

v

v

dočkala

se

Helfertů

str. 52,

takovou

spoustu nesmyslů.

(!) to byly a které hudební invyhrazovaly Dvořákovi tolik ve č e r ů (!) Jak
naivním je ten svob. pán z Helfertů, domnívá li se, že
by vůbec někoho napadlo jeho, takovou hudební kapacitu, provokovat.
V tom nechť je ujištěn,
že hraje-li
dnes Dvořák
se
více než skladatel jiný, jsou k tomu důvody zajisté důležitější, než snaha provokovati kohokoli. Je to především
absolutní hodnota jeho skladeb (bez ohledu
na jejich oblibu u obecenstva), která si vynucuje jich projaké

zpr á vy

stituce

vozování.
Povídání
známou

o

taktikou

urážení

pánů,

Smetany a Fibicha je
bohudík taktikou veřejností dobře

prohlédnutou.
Smetana je silnou stránkou divadla, proto tedy nutno
dokázati opak.
Není to nic jiného než podobný případ
onomu
s „Nevěstou
Messinskou", jejíž provedeni bylo
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Nejedlého před prázdninami r. 1909 veliuměleckým činem a po prázdninách téhož
s týmž ensemblem a dirigentem, „chabým představení m".*)
Podobné trumfy ztratilyljiž dávno svoji sílu a vyznívají dnes naplano. Tvrdí-li dále pánové, že jich „výroky
o Dvořákovi
nevymykaly se z mezí literární slušnosti",
pak nutno míti za to, že jejich pojmy o slušnosti jsou vedle

p. Zd.

kým
roku,

lice zmatené.
S podobnou
se

snad

tost

ale

ztratil

test

„literární

slušností" setkáváme

jen v politických kandidátních řečích. Jaká naduvyznívá z poslední věty odpovědi, dle které provážnost v očích
a Bartoše. (!)

pánů Helferta

Jaké

žasni

to

světe

neštěstí!

Ani touto

odpovědí nekončila však věc. Dne 20. pro(toť ono historické datum) přichvátal na pomoc žáčkům pan profesor Zd. Nejedlý.
V čísle 6. „České
Kultury" uveřejněna jeho stať „Boj proti Ant. Dvosince

řák

r.

o

v

1912

i".

Pan profesor to přirozeně vzal od podlahy.
Začíná
od Adama a rukopisů K. a Z., dotýká se Hálka, Mendelsohna a vše to je mu vhodnou látkou, už ne k poťouchléliterárně slušnému

kritisování (jak to bylo zvykem
Ot. Hostinského), ale k otevřenému přímo zuřivému výpadu proti Dvořákovi. Pan
prof. Nejedlý ani netuší, že
mu,

(!)

by byl vytvořil nesmrtelný dokument historický, kdyby
jeho psaní bral někdo vážně.
Dnes ale u nás považuje kdekdo jeho psaní za četbu
humoristickou,**) na kterou vážně odpovídat není prací záviděníhodnou.
Pan profesor napomíná autory
protestu, aby podruhé
byli dbalejší v měření sil, neboť ostrá palba s druhé

strany prý se přirozeně ses í 1 í. Děkujeme za
upřímnost. (Nenazveme to ani chvastavostí.)
Stať Nejedlého je ale velice
poučnou pro naši kritiku.
Celý tento výpad proti Dvořákovi vyvolán tedy,
jak pánové praví zanedbáváním, (také urážením) Fibicha,
Foerstra, Ostrčila. Kdyby bylo pravdou výše řečené, mohl
by každý upřímný zastance jmenovaných skladatelů (Dr.
Zd. Nejedlý ovšem jim není!) snažiti se vzbuditi
pro ně
větší

zájem

Co

ve

než

jakému se těší dosud.
prof. Nejedlý ? Nekritickým přece-

veřejnosti,

učinil ale p.
skladatelů

ňováním

sobé

blízkých naši kritiku
přímo umluvil. Je nyní na naší kritice, aby byla upřímnou ku chráněncům
strany protidvořákovské.

Jen spravedlivým a upřímným zhodnocením
děl skladatelů oné strany zmizí nimbus,
který okolo nich
vytvořilo nezodpovědné počínání prof. Nejedlého. Pak
bude u nás jasno, pak nebude nutno, aby k nesmrtelnosti
chráněnce prof. N. musil býti odvalen bal„Ant. Dvořák".
Zatím co cizina pronáší heslo: „Více Dvořáka" musí
si mladý český
hudebník
odvalit scesty
mohldále.
Tímto
balvanem
balvan, aby
je

některého

van

Dvořák.***)
O tomto

je ovšem těžko dispu-

povedeném nápadu

ovšern
nutno ronit slzy
ty nejveselejší
slzy jaké vám kdy vehnal smích do očí.
však
V článku
také místa, činící náNejedlého jsou
tovat. Zde

-

na seriosnost.
Dvořák prý je národní svátý a kdo ho kritisuje
je kacíř atd.
I ne, pane profesore! Dvořáka kritisovala ohromná

roky

řada kritiků skutečných, nejen našich, ale zvláště
cizích. Jak tyto kritiky
vyznívaly, musíte jako hi-

storik©
podán proti

vědět. Protest našich hudebních kruhů nebyl
kritisování znalců, ale proti pustému láni,

proti úžasné ignoranci, jíž nejsou jasny
pojmy o něž jde, a konečně (jak trefně praví „Pře-

hled") proti
žvanivosti

*)

závilé

zlobě

v

nejzelenějšího

Mezitím měl p. Zd.

N. aféru

rouše

konfusní

mládí.

spojenou

s

odchodem

pí. Maturové.

**) Výjimkou jsou zde ovšem nedospělí
***) „Česká kultura", str. 188.

školáci.

Je-li dnes Dvořák považován i v nejširších kruzích
genia (dle prof. N. za svátého), pak je to zásluhou jeho
díla a ne zásluhou
kritiky nebo osobních přátel. Výroba
geniů existuje u nás jen na jediném místě, na místě vám,
velice blízkém.
pane profesore,
Pan prof. píše také : „O Smetanovi lze napsati všecko,
aniž by se svědomí „národa" ozvalo. Loni jistá tiskovina,
jež stojí pod patronancí Národ. div. (!) tiskla o Smetanovi věci tak hnusné, že mi není možno ani zdaleka naznačili čeho se týkaly".
Dle ušlechtilých výrazů (tiskovina) a dle jiných ještě
projevů ušlechtilého ducha, jichž se nám dostalo, soudíme,
že pan profesor míní Kalenského „Dvořákianu".
Pan prof., který nazval zesnulého Knittla nebo Riegra
kteří
zlob o hy,
štvali Smetanu v šílenství,
dobroz dá ní,
lékařské
nazývá
„hnusností"
dokazující, že šílenství Smetanovo bylo výsledkem
choroby.
Toť přece farizejství prvého řádu.
Podobným farizejstvím je tvrzení, že: „řiditel Národ,
za

divadla tiskl o Fibichovi hrubosti."
Tedy hrubosti
je uveřejnění

statistiky

kasovních

nota
uveřejnění
bene
opery Fibichovy
Fibicha a
vyprov okované dopisem pana Richarda
dvojí, z něho vyznívající zřejmé insinuace dobrého jména,
správy kr. čes. zem. a Národ, divadla zle se dotýkající.

příjmů

na

(Viz: „Dalibor
p.

11

roč. XXXIII. str.

49.)

hnusnosti má
hrubosti, jemnosti a konečně
prof. pojmy zmatené. Zpravidla jich nehledá tam, kde
Také

o

by měl.
prof. Nejedlý, že : „Dvořákových oper
týdnu, Smetanova
jednou za onoho
času", pak je to prostě lež, nebot pravdou je, že od
prázdnin až do 31 prosince 1912, tedy za pět měsíců (bez
10. dnů), dávánodevět předst. oper. Dvořákových ale
patnáct Smetanových, při čemž týž kapelník, který dirigoval „Dalibora", „Hubičku" nebo „Prodanou nevěstu",
Tvrdí-li dále

dává

několik

se

p.

v

dirigoval také op.

Tedy

také

Netěší-li
stva

jako
logiky p.

a

Káča"

má

p.

a

„Rusalku".

prof. podivné pojmy.

někteří skladatelé takové

přízni obecenDvořák, pak ovšem nutno podle
Nejedlého viniti pražské hudební instituce.

se

Smetana
Zd.

„Čert
pravdě

o

Povíme

panu

hudební

instituce

nebo

naše
příčinu.
filharmonie", „České kvarteto"
nebo Ševčíkovo kvarteto na př. Fibicha, je pravou a jedinevědomost
troufalost pánů kritiků
nou příčinou
a
strany Zd. Nejedlého, kteří dosud ve všech případech hleděli slabiny Fibichových komorních prací zakrýti výtkou špatné reprodukce. Umělecké sdružení, které reprodukuje nejtěžší skladby Beethovena (poslední kvarteta) s pravým hlubokým pochopením, nedovede

profesorovi

zahrát lehounké

pravou

„Česká

skladby

Fibicha.

Pánové

ovšem

zcela

správně podotknou, že ne v technických obtížích, ale ve
vnitřním podání a ve vyvážení hlu bi n díla je cíl reprodukce. Ano! Téžko ale pohroužili se do hlubin, kde
jich není.
Posouditi co je dobré a co špatné, k tomu schází naší
vědecké (!) kritice vůbec smysl, a proto nelíbí-li se skladba,
je to vinou reprodukce. To je nejpohodlnéjší vyváznutí
z

choulostivé situace. S

se na

každém

tímto trikem

našich vědců setkáte

kroku.

V článku p. prof. Nejedlého následuje
že
řknutí.
Nařkl Kovařoviče,
se
vyslovil

pak řada

na-

nesalonně (!)

Dvořákových
operách (viz Kovařovičovu odpověď;,
Českou filharmonii (viz odpověď dra Zemánka),
nařkl Suka (viz Sukovo zasláno), Bolešku, Chválu. Leč to
už jsou případy
typické pro jistou stranu a z odpovědí
napadených učiní si čtenář sám jasný pojem o tom „um ěleckém přesvědčen í" (!) prof. N., jímž
se tak vynáší. Zbytek článku Nejedlého vymyká se vážnému rozboru.
Nebetyčná domýšlivost charakterisovala pana profesora vždy, a tak také zde čteme, že měl
vždy na tom zájem, aby také příslušníci protivného tábora hudebního
chodili k němu do přednášek a tak aby i jeho odpůrci byli
vzděláni ve svém oboru a aby tedy
mladší členové jeho
směru měli jednou proti sobě lepší lidi než měl a má on.
o

nařkl
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Jak velebně

vyznívá

z

těchto

řádků

jeho

veliké

Zde

ovšem nutno zase roniti slzy veselého smíchu!
vykládá prof. Nejedlý své mínění o Dvořákovi.
Dvořáki jej nezajímá, je to mrtvá kapitola z české hudby, kde pro ducha hádavého
atvořivéh o (!)
(„Já!") (!) není mnoho co dělati; je to Mendelsohn
ve zmenšeném českém vydání (!), neboť Mendelsohnův kult byl myšlenkovitě neplodný a to
je dok onalý portrét Dvořákův v naší hudbě, patří
zmizí
minulosti
a
přirozenou smrtí, jeto
odumírající i n d i v i d u a 1 i ta (!) která Jeho (!) (rozuměj Nejedlého) nikdy nelákala, je to hafivan, jejž si
musi mladý český hudebník odvalit z cesty,
aby mohl dále!
Bohové, suďtež, ví-li veliký vědátor, hudební kritik,
redaktor atd., profesor na české universitě dr. Zd. Nejedlý

Karel Kovařovic.
Klička.
Jan Kunc.
Jan Malát.
Karel Nedbal.
Oskar Nedbal.
Václav

Pak

co

činí!

Jenom že, pánové, s tím odvalováním balvanu to půjde
dost ztěžka! Jek tomu totiž zapotřebí ještě něčeho jiného,
než dobrého apetitu.
Citát z Hostinského, o povinnostech naproti studentstvu,
mohl si pan
prof. uspořit. Byl sice Hostinského žákem,
ale nenaučil
se od něho mnoho, a hlavně zapomněl si osvojili jednu z jeho největších ctnosti t. j. skutečné vzdělání
Vlastnosti
a dobré vychování
ty dovedly udržeti Hostinského v kolejích. Zd. Nejedlý v těchto kolejích
(přes to
že je také v koleji)
nebyl nikdy a zmítá-li se nyní splašeně sem a tam, je to věcí přirozenou. Kdo však chce
vychovávat jiné musí se postarati dříve o vlastní vycho,

vání.

tosti

Postrádá-li talentu, může dlouhou prací a houževnadocílit, že z něho přece bude někdy kantor. Býti

vychovatelem,
něčeho
jiného

ktomu
než

je ovšem zapotřebí
a
protekce
dopuštění

Božího!

František

Novo t

J.

Piek

Spilka.

a.—

n

Hanuš Wih

a n.

Ladislav

Rudolf
m

á

Prokop.
Josef Suk.

Zamrzla.
ne k.

jsem pozoroval z ciziny, jak übohé jsou
úsudky u nás v Čechách o hudbě vůbec, zvláště však
o
Dvořákovi, některých našich nehudebních veličin, ale
myslil jsem si vždy: „Pane, odpusť jim, nebot nevědí, co
činí!"

To, co se však děje nyní proti Antonínu Dvořákovi,
největšímu českému geniu, přesahuje již všecky
meze, a jest na čase, aby se posvítilo
na bezedné
ignorantství těchto utrhačů, jímž česká veřejnost se svádí na
nepravou cestu a k obrácenému úsudku. Nechci se dotýkati žádné osoby, ale jde mně pouze o pravdu a svaté
umění Dvořákovo, které posvětil českému národu.
Jsem
přesvědčen, že celá česká veřejnost bude se muou souútokům
Dvona
hlasit!*, vyslovuji-li se proti nestoudným
řáka, a že odsoudí jednání některých nabubřelých ignorantů, kteří se opovažuji Dvořáka snižovati.
Kdyby měli Němci nebo jiný národ takového velikána,
jakým byl a je Dvořák, bylo by dovoleno nepovolaným
nehudebníkům otírati se o něj tak bídným způsobem, jako
se to děje u nás ?
Celá česká veřejnost by měla vystoupiti proti tomuto
bezpříkladnému jednání. Dvořák měl jen tu jedinou chybu
že byl Čech.
tomu

František

tento:

Venkov

dobu vede

V kritikách
dra
a článcích
netaktním a urážlivým.
pp.
Vladimíra Helferta a dra
josefa Bartoše o mistru, který
naši hudební kulturu odkryl světu, čteme na př. výrazy,

jako „naprostá neschopnost reflexe umělecké, nepůvodnost, opadalé sežloutlé listy, stále ještě dobrý obchodní
artikl" (!) a pod. Pánové tito, kriticky nekvalifikovaní, positivními činy hudebními nebo literárními dosud neznámí,
vidí v Dvořákově hudbě
„nebezpečí, že obecenstvo po
čase ztratí schopnost vnímati díla skutečně moderní a kulturní", tvrdí, že celá ta sláva Dvořákova spočívá na velmi
pytkých základech", že jeho hudba může vážně ohrožiti...
kulurně výchovný význam moderního umění", a obávají
se dokonce, „že jednostranným kultem Dvořáka
dostavil by se brzy cynismus
a zároveň animální,
klesla by na
fysiologický názor na hudbu: hudba
úroveň předměstských operett." A co říci o tom, prohlašuje-li p. dr. Bartoš o „Svatebních košilích", posuzuje poslední
jich provedení, že slavná skladba Dvořákova působila dojmem zdrcujícím
(!!).
K
takovýmto výrazům sahá boj, vedený proti Antonínu Dvořákovi pod redakční patronací profn dra
Zd.
Nejedlého v časopisu „Smetana" a „Česká kultura". Máme
za svoji povinnost ohradit! se veřejně proti těmto projevům fanatické zaujatosti a protestujeme proti jich hrubému a nízkému tónu, jímž dovolují si mluviti lidé
nezralí a nevychovaní o mistru významu světového.
Praze, počátkem prosince 1912.

Bohumír
Herold.
s t e r.

Brzobohatý.
Karel
Bedřich

Jindřich Káanz

Holeček.
Albestů.

Fa mě r a.—
Jiří
Karel H o ff m e iEmanuel
Chvála.

Josef

Hoffmann.

Ondříček,
virtuos.

píše:

Odpověd' K. Kovařovice.

skupina, sdružená kolem hudebního listu „Smetana" soustavný boj proti Antonínu Dvořákovi.
věcné a slušné kritice přiznáváme plnou
Každé
volnost, nemůžeme však přihlížet! klidně ku projevům

V

Dr. Vilém Ze-

Projev Františka Ondříčka.

Protest.
delší

František

Otakar
Hanuš Trneček.

komorní

Již

a.—

Již dávno

Vr. Novák.

Redakci zaslán

Křič k

Miiller.

Vítězslav Novák.
František
Ondříček.

ý.

Karel Stec ke r.
Václav Tali c h.

Ševčík.

Jaroslav
Václav

Rudolf

Karel.

Josef

Náš

spolupracovník odebral se k mistru Kovařovicovi
ho: „Buďte tak laskav a řekněte mi, co má znamenati tvrzení p. prof. Nejedlého v „České kultuře", že
prý jste vy kdysi některé opery Dvořákovy odsuzoval a
že dokonce jste děl: „Takové zboží na scénu Národního
a

ptal

se

divadla nesmí."
Karel Kovařovic

na to pravil: „Tvrzení toto je drzou
jest drzou lží, dokazuje již to faktum, že hned,
jakmile nastoupil jsem úřad chefa opery, byly provozovány všechny zpěvohry Dvořákovy, které na repertoiru
tou dobou byly a že přičlenil jsem k nim dle možnosti co
nejrychleji četné jiné, takže již r. 1901, tedy záhy na začátku mojí
činnosti
dávány již
„Jakobín",
„Šelma sedlák", „Tvrdé palice", „Čert a Káča", „Rusalka",
tance".
Od
té doby práce
„Sv. Ludmila", a „Slovanské
Dvořákovy z repertoiru našeho nevymizely.

lží

a

že

Skladatel Jos. Suk uveřejnil

v

denních

listech

tuto

odpověď:

„O
o

Sukoví bude třeba napsati jednou dvě
monografie ;
umělci jednu, o Sukoví diplomatu druhou." Tak

Sukoví

v

„České kultuře" a o větu dále nav
píše prof. Nejedlý
zývá mne již intrikánem. Učinil jsem dle názoru jeho věci
veliké a nyní pohlížím na sebe s opravdovou úctou. Dvořák jest totiž v celém světě milován a ctěn, jméno jeho
zvučí
rok
od roku
to zavinil
intrikán
mocněji
Suk.
Dvořákovy opery staly se u nás kusy repertoirními oproti
názoru universitních profesorů hudební
vědy ; intrikán Suk
zmohl tedy s pomocí Kovařovicovou dva universitní vědce
s množstvím panošů!
České kvartetto vidí ve Dvořákově komorní hudbě jeden z vrcholů tohoto odvětví tvorby
a hraje
nu velmi dobře.
ji
Dvořákův cyklus loni pořádaný vyvolal zájem u našeho obecenstva jistě nebývalý
Prožluklý intrikán Suk to jistě sháněl po domech ! Dvo
řák se hraje ve Filharmonii, poněvadž Boleška nepřemýšl
na nic jiného, než jak by übíjením našich
jiných skládá
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teíů

(ovšem kromě Suka) Dvořákem se Sukoví zavděčil.
Náš velevážený Chvála přímo upi pod Sukovým terorem;
Dvořák se mu líbí a ve mně vidí
většího
o hrůzo!
skladatele než intrikána
; vůbec přemnozí ještě nenadávají
Dvořákovi, Kovařovicovi a mně, iak by si přál prof. Nejedlý. V tom ve všem má geniální intrikán Suk prsty.
Tol k toho Suk udělal pro Dvořáka, ačkoliv sám patří
mezi ty, kteří dle Nejedlého vůbec „žádného přesvědčení" nemají" (to má a vždy měl jen Nejedlý).
Pan prof. Nejedlý, který dle způsobu hyen ryje do
rovů (nejmilejší
viz případ Knitíjsou mu rvy čerstvé
lův) zaryl též jednou do živého ma*a. „Já si v něm (Sukoví) cením diplomata více než umělce,“ tak píše ve svém
článku. Co soudí Nejedlý o hudbě mé a o hudbě vůbec,
jest ovšem lhostejno (zvláště dnes, kdy prof. Nejedlý
u vědomí své nemohoucnosti počíná sobě
již jako smyslu
zbavený) a nanejvýše je člověku líto studentstva, které
vychovává a na které se s nabubřelým pathosem ke konci
Dokud tento vědec systematicky a
svého článku obrací.
snižoval
tendencí
s průzračnou
jen moji skladatelskou
činnost, ignoroval jsem ho úplně Ale teď, kdy dotýká se
mé cti a neštítí se při tom žádné zbraně, jsem nucen bezmeznou
jeho zlobu veřejně odhaliti, a činím tak s největším hnusem a odporem.
Že nepoužil jsem styků svých v cizině ani doma nikdy pro zájmy své kteréhokoliv druhu, to ví každý, kdo
mne blíže zná.
Jen proto, že mám lásku k Dvořákově
hudbě a úctu k Dvořákově
čisté památce, obvinil
mne
prof. Nejedlý z intrikánství. Obvinění tohoto, za štít pokroku se
schovávajícího Beckmessra, šiřitele prázdných
hesel odmítám jako bídné na cti utrhání. Josef Suk.
Prohlášeni

dra V. Zemánka.

Na protest českých skladatelů a hudebníků proti neslušným kritikám o Dvořákovi redakčních přátel p. prof.

Nejedlého,
na

tento tím, že zatahuje do sporu osoby
nezúčastněné, aby tak zakryl mravní porážku své
Pan
professor tvrdí m. j, že Josef Suk osobním

věci

školy.

svým stykem vykonává vliv na programy „České Filharmonie „tak",
aby se v nich uplatnilo heslo „Více Dvořáka".
Prohlašuji, že tvrzen p. prof. je úplně smyšlené a nana
prosto nepravdivé:
programy „České Filharmonie"
Jos. Suk nikdy žádného vlivu neměl a nemá. Soustavné
pěstění skladeb Dvořákových v celém desetiletí České

Filharmonie
dělo

se

a

jedině

zařazování
jich do generálního programu
na základě
volného
artistické
rozhodnutí

správy a se schválením správního
výboru, v plném vědomí jich vysoké ceny umělecké.
Souměrné
udržování
všech skladeb

Dvořákových,

tvořících

hlavní

pilíře české

tvorby symfonické na repertoiru, podmíněno jest ostatně
potřebou obecenstva a s ní souvisejícími
v první řadě

úspěchy

kasovnímí.
Za

artistickou správu České Filharmonie:
Dr.

Vilém Zemánek.

Orridgeová. Umělkyně
našeho
čilo

o

patřila

obecenstva.

se
zaslouženým sympatiím
rolí, jež u nás zapěla, svěd-

mnohostrannosti jejího dramatického nadání. Amneris
k jejím úlohám
nejlepším. Umělkyně odchází do

Hamburku.
k

těšila

Několik

nám

Doufejmež,

že

zavítá. Bude

zase

nezapomene

nám

vždy

na

naši

vítána.

scénu

a

X.

KONCERTY
Český spplek
osmého
a

řádného

pro komorní hudbu měl na pořadu
z
koncertu
Mozartův kvintett
g-moll

sextett z G-dur, op. 36.
Obé díia výtečně
vydatné pomoci pánů Otakara Máchy a prof.

Brahmsův

sehrálo

Jana

za

Buriana

České kvartetto.

V kvintettu

cením

nejvíce

bohatým mnohohlasem oplývající větu a nádherné
Adagio, v němž souhra jemného průvodu byla unášející.
Z Brahmse zaujala nejvíce poslední věta, jež je svěžejší
ostatních. Jediná dociluje plného zvuku.
Veliké části pořad • ujal se komorní pěvec p. Frant.
Ovládá úplně svůj zatemnělý,
Steiner z Vídně.
šťavnatý
tenor-baryton, jenž honosí se mladistvým pelem a měkkou
užívání
nasazování
poddajností. Výhodné
faisetu, jemné
vysokých tónů a lahodné portamento působilo ve staré
V
škole italské
Debussyho písni vynutil obdiv vytrvalostí dechu, jemně nanesenou koloraturou a snesením
faisetu až do spodin prsního hlasu. Pan Steiner nestaví
svou virtuositu do popředí a tím právě podmaňuje.
Slovanská hudební unie, sdružující ve svém lůně
nejen všecky naše umělecké orchestry, ale i vynikající
jednotlivce, uspořádala representační koncert ve prospěch
svých dobročinných zařízení. Jestliže již součinnost všech
tří našich nejlepších hudebních těles vábila, zvýšilo zájem
ještě více zvolení dirigenta Karla Kovařovice, slibující
požitek zcela ojedinělý.
Obrovitý orchestr, vyplňující
všecky prostory zvětšeného pódia, skýtal údiv vzbuzující
podívanou.
Všecky dolejší stupně byly obsazeny smyčcovým tělesem, místa u varhan zaujala dechová harmonie.
Vše bylo směstnáno, jak nikdy při čistě instrumentálním
prvou,

koncertě

ještě nebylo. V tomto obsazení stoosmdesátiDvořákovy skladby, z nichž pořad sesta-

čienném sehrány

„Dramatická ouvertura" z mládí mistrova byla novým
zjevem. Svěžest a pohotovost projevu vydávala svědectví
o nesmírných
pokladech tvůrčí síly mistrovy. Bohaté dílo
mládí
neutrpělo pozdějšími pracemi vyspělého mistra
pranic. „Symfonie č 4. z G-dur" a „Husitská" byly další
skladby těžící z mohutného obsazení orchestru „Unie".
Kovařovicovo jasné pojmutí celku a zářivé vypracování podrobností propůjčilo imposantnímu tělesu skvělosti, jež svítila barvami hlatí.
Houslového koncertu mistrova ujal se koncertní mistr
Národního
divadla p. Jan Buchtele a tesil se velikému
ven.

úspěchu.
Kovařovicovo

vítězné umění dirigentské bylo předsrdečných ovací jak obecenstvem tak členstvem
„Slovanské hudební unie" upřímně projevených.
mětem

V

Praze,

dne 27.

prosince

1912.

Bohumil

DIVADLA
NÁRODNÍ

DIVADLO.

Hosté.
V

„Daliboru

J. Flegl

v

roli

“

představil

Beneše.

Host

se
10. prosince basista pan
prozatím ukázal, že vládne

dobrým, vydatným hlasem, který dalším školením zajisté získá
násile a nosnosti. První jeho vystoupení je rozhodně slibné.
v
Ve „Faustu" a
„Aidě" (Mefisto a velekněz) vystoupil
pan

Hlas

(os. Munciinger
jeho vyznačuje

od
se

Městského divadla ve Lvově.
střední poloze kovovým zatónu
do
ubývá.
na šíři

ve

barvením. Do výše a
Ve hře je ovšem
dosud
velice
jeho
čila

výkony byly
se dne 23. prosince

hloubky

konvencionelního. Oba
mnoho
Aidě rozloupozoruhodné.
V
s naší scénou
paní Théo Drill-

Český

Vendler.

spolek pro komorní

hudbu *) pozval na svůj
tajného radu dvorního, prof.

druhý mimořádný koncert
Willy Buřme stera, houslistu jemného, ušlechtilého
tónu, jenž společně s pianistou Alfredem SchmidtG-dur, a
z
Badekowem
sehrál J Brahmse sonátu
Beethovena Kreutzerovu. Patrně omylem uveden na pořadu p. Schmidt-Badekow
jako doprovázeč pana tajného
rady; jsouť v komorních dílech
spoluhráči rovnocenní.
Mírným tokem plynoucí sonata Brahmsova poskytla oběma
pánům příležitost, aby rozvinuli přednosti své souhry.
V Beethovenovi u Burmestera
nabyla vrchu uhlazenost
nad vášní.

V

druhém

upravovatel
housle

a

díle koncertu vynikl Burmester jako obratný
maličkostí
klavírních
různých autorů pro

sklidil také

hojně potlesku.

*) Pro nával látky zdrženo.

Napomínání před
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ukončením

pořadu

umělcem samým

obecenstva

odcházejícího

výkonným

sice velice působivé, ale trapné.
Česká Filharmonie
dovršila dvoustý koncert Sme-

je

tanovým cyklem „Má vlast". Dvojnásobné obsazení orchestru, do posledního místečka naplněná síň a slavnostní
nálada, jak v hledišti, tak na koncertním pódiu, svědčila
události.
Hrálo se výborně.
o velkém významu
Imposantní počet smyčců zejména prvým houslím velice prospěl.
Harfy, jimž vévodila pí Nebeská-Kličková, zněly
mohutně. Choulostivý začátek „Vltavy", znamenitě flétami
a klarinetty provedený, svědčil o vyspělosti dřevěné harmonie.
Po jednotlivých básních se nadšení stupňovalo a
vyvrcholilo
mánkovi

i

na konci ve veliké
celému orchestru.

p. dru Ze-

dirigentu

ovace

Příležitostně vydaný přehled

skladeb, hraných na
symfonických koncertech České Filharmonie, umožňuje
oceniti obrovskou
práci,
již sdružení za deset let vykonalo.

Hudební

Jednota absolventů a posluchačů vysokých
Praze, jež povstala přetvořením bývalé „Hudební
jednoty posluchačů", pořádala svůj prvý koncert za řízení pana Jaroslava Jeremiáše. Produkce měla ráz přibližující se více pořadům našich jednot pěveckých. Mlasršela přímo
distvé síly a vůle je nadbytek,
z výkonů.
přístupnou
„Suitu"
Početný smyčcový orchestr
Jaromíra Hrušky a sl. Fina Šipánková, dramatická zpěvačka, přednesla moderně se nesoucí písně Jaroslava Ješkol

v

remiáše.
Bendlův „Švanda dudák" proveden byl na koncertě
Vrchlického, jejž pořádal pěvecký spolek „Slavoj" v Karlině, řízením p. K. Manšingra.
Bohumil

Vendler.

DOPISY
Berlín.
čkův

Václav Klička

zde

byl

jedním
neobyčejně

uvážíme-li
i

největší
úspěch svůj
skutečné

mistři
si

z

Berlíně.

choulostivé

a

znamenal,

poměry berlínské,

kde
jména těžce musí
mladého našeho krajana

Ku

pro

koncertu

dostavili

první kritikové předních časopisů (Dr.
dr. W. Altmann,
M. Marschalk, prof.
B.

Koncert Kli-

saisoně

v

světového

vydobývati,

vítězství.

v

nejlepších

dr. K. Krebs aj.)
kteří
umělci osobně

Schrader, prof

L.

se

osobně

Schmidt,

Otto

prof.

Taubmann,

mnozí

vynikající
znalci hudební,
gratulovali. Mezi
těmito byli nejen Němci, ale i cizinci v Berlíně
přítomní, na př. italský virtuos Luigi Maria Magistretti a mn j.
Klička byl po celý večer předmětem ovací a po ukončení
si obecenstvo
mnohé přídavky. Řidiprogramu vynutilo
teiství konservatoře Klindworth-Scharwenkovy, (proslavené
tím, že působili v ní mimo jiné Liszt a Brahms), požádalo
Kličku, aby uspořádati mohlo zvláštní jeho koncert v konservatoři.
Veškerá kritika berlínská
jednohlasně neKličku

obmezeně

chválí.

Některé

listy přinášejí zdařilé obrazy Kličky
Kdo

tisty,

zná

a

illustrované
s

berlínské

půdu berlínskou pro neznámé koncervýznam tohoto velikého úspěchu českého

umělce v hlavním městě říše německé.
Brno. Ve druhém symfonickém koncertě, pořádaném
dne 8. prosince varhanickou školou, bylo na prvním místě

Čajkovského smyčcové F-dur kvarteto. Skladba zajímavá.
Poslední věta není na stejné výši
větami
s
předcházejícími. Zajímá nás tu ovšem efektně, ale nikoli stylu komorní hudby přiměřeně vyvrcholená fuga, ale jinak trpí
věta rozvláčností, zaviněnou hrou s motivy, nijak neodůvodněnou.
První tři věty poutají pozornost posluchače
daleko více, ale stálé protěžování prvních houslí a snižování ostatních

nástrojů na pouhý doprovod není také
stylem komorní hudby. Na druhé číslo programu, Griegův klavírní koncert A-moll, předem jsme se
těšili; jednak již vzhledem k sólistce sl. M. Dvořákové,
která nás v ničem
nezklamala. Výkon její vyznamenával
se uměleckou poctivostí,
kterou
s
každý tón i nejobtížnějších míst s naprostou přesností přinesen byl. Připomínám jen kadenci 1. věty, která technicky, fysicky ico
v

souhlase

se

vystupňování

našla

ve

sl. Dvořákové
s

in-

tato chvála
velmi zda-

orchestrální nadchlo obecenstvo k nadšeným projevům pochvaly. Té dostalo se i ohnivému

řile sehranou

částí

provedení druhé Beethovenovy symfonie, která tvořila
poslední číslo programu. Orchestr při obou číslech řídil
opět p. řed. R. Pavlata z Olomouce.

České
divadla

divadlo

byla

Poslední
v Brně.
Kienzlova
„Píseň hor."

novinkou našeho
Poznáváme
v
ní

zřejmě skladatele „Hlasatele evangelia", leč mnohostranně
zdokonaleného.
Ne ní tu tolik sentimentálnosti, skladatel
dbá mnohem více moderních
požadavků operní tvorby a
dovede se náladě a prostředí úplně přizpůsobiti, ale vždy
žádoucí umírněno stí, v mezích umělecky odůvodněných.

se

význam tohoto díla, ale nepřeceňovati, jak se tu a tam stalo.
Provedení náleželo k nejzdařilejším této sezóny. V hlavní
úloze Thalera dosáhl p. Fiala
velkého úspěchu, také
pí
Fialová provedla úlohu Blanchefleur s plným zdarem. Kapelník pan Winkler věnoval přípravě velkou péči.
Oceňujeme tedy
chceme

po

zásluze

ho nikterak

—

Vídeň.*) Dvě domácí umělkyně

klavírní

vs—

virtuoska

paní Marie Luisa Baeiley-Apfelbecková a koncertní pěvse spojily a uspořádaly 1. prokyně Olga Liebstocklová
since
Bosendorferově sále Večer slovanských
v
se
autorů. Můj zájem přirozeně nesl se k tomu, co
provede z našich skladatelů a tu musím bohužel sděliti,
že bilance pro nás
nebyly valně utěšené. Aspoň ne se
strany klaviristky, která z našich hrála jen Dvořákovu
„Humoresku" (Ges-dur op. 101), známou Jdojista všem
těm, kdož přišli. Mnohem sympatičtější (jak jsem i pozoroval) byla pěvkyně Liebstocklová. Zpívala z Dvořáka
„Ach není tu, není" a z cikánských jeho „Když mně stará
matka". Nepřednášela je vídeňsky, charakter v nich zůstal a byla v nich žádoucná měkkost, sensitivnost, jak pěvkyně podivuhodně vystihla. Liebstocklová měla vlohy
i pro Foerstera, zpívala jeho „Weiche Hánde hat
die
Nacht" (jediná z celého programu pro velký úspěch byla
opakována) a prvně „An die Laute". Prvá na text Jacobovského teskná,
visionářská, dobře kontrastovala od
zastaveníčka na
text Rochlitzův.
druhé, zasněného to
Z ruských byl tu_ nejprve Rubinsteinův
„Sen" (Žukovsky),
Cuie
Césara
„Čerkesská píseň" (I.), Nik. RimskéhoKorsakova „Ukolébavka" (I.),
z
Čajkovského „Kéž jsem
to věděla
(A. Tolstoj) a na Lermontova „Uprostřed
plesu". Vasil Kalinnikov měl zde „Zvony" (I.), Alexandr
Grečaninov „Slzy" (P.
Rybakov). Z pozornosti ku vídeňskému řediteli hudby O. Nedbalovi přednesla jeho „Oči".
Svůj respekt obrátila pěvkyně i k mladému Polákovi Karólu Szymanowskimu, žáku Noszkowskiho a z rukopisu
a
zpívala „An kleine Mádchen"
Vedle
snad též místo
známějšího Čajkovského mohla pěvkyně ještě více interes
svůj věnovati mladé Polsce: Mieczyslavu Karlowiczovi a
nejmladšímu Ludomiru Róžyckimu.**)
v

í;

Naprosto

daty biografickými.

horkou

ocení

do žádoucího

povolanou. Ovšem platí
terpretku zcela
o celém provedení klavírního partu,
jež i

Přednesla

však
zklamala
mě
Bailey-Apfelbeckova
vedle plochostí dnešních Paderevského „Thěme

varié"

a
Lešetického
„Arabesky" Ja „Mazurku Es-moll“
8, jen Rubinsteinovu „Romanci", „Preludium" Serg.
Rachmaninová, a
„Mazurku" H-moll od Chopina. Čajkovského „Chanson triste", skladbě, kterou
jsme snad
slýchávali na výročních zkouškách hudebních Škol nikdy
ne však v sále
koncertním, předcházela koncertní etuda
Ant. Arenskyho. Na večeru slovanských autorů scházel
vůbec
Smetana. Kdybychom snad již odpustili
pěvkyni její nedopatření (První a Večerní písně), přáli
bychom si dvojnásob aspoň ukázku z klavírní tvorby B.

op.

*) Návalem látky zdrženo.
**) Při té příležitosti zaznamenávám, že Nedbal provede poprvé vůbec na VIII stát. koncertě Tonkiinstlerů
Z návštěv
„Koncertní ouverturu* Karóla Szymanovskiho.
dlužno
večer
polských umělců zaznamenati
houslisty
Waclawa Kochanskiho a dva koncerty klavírního umělce
Jiřího z Lalewiczů, který byl právě jmenován profesorem
na

zdejší

státní

Akademii

hudební.
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Proč to ale píši: zde jsme vlastně jen u své
slabiny, naší viny, neboť ona hrstka klaviristů, co
jich máme, utápí se raději v bravoureusách Paderevského
a Lešetického a oslňuje prázdnotami, zatím co pravé poklady Smetanovy: polky, „Lístky do památníku" a jiné

Smetany.

svému smutnému osudu ve skladištích Hud.
Matice Umělecké Besedy. Zde je nutná náprava a já apeluji proto na několik našich klaviristů, jichž los je šťastnější, že nemusí se zabíjeti hodinařením, aby jen směle

propadají

ukázali cizině,
skladateli.

co

máme

v

Smetanovi

i

jako klavírním

Večer byl dobře navštíven, jsem tomu rád. Ve Dvorní
opeře byl slavnostní „Fidelio", ale raději šel jsem k Bosendorferovi. Paní Hedvika Kannerova, jakožto doprovázečka pěvkyně, prokázala více citu pro klavír, než
sama koncertující virtuoska Apfelbecková.
Vácsíav

Hanno

Jarka.

Vídeň.*) Není pochyby, že vídeňský hudební život
právě v tomto týdnu slavnostmi konanými
trvání c. k.
stoletého
na počest
společnosti hudebních
přátel. Slavnostní koncerty nechtějí býti ničím než retrospektivou celého života této instituce a k jich provedení
schází se tudíž soubor
uměleckých sil prvořadých, aby
ukázal nejlepší z nejlepšího, nejzajímavější ze svých snah
těch mistrů, již v bílém
a spolu by se poklonil jménům
městě nad Dunajem, „městě rekonvalescentů", svůj život
a Schubert.
žili a zmírali: Haydn, Mozart, Beethoven
Reflexe tato,
má-li býti jaksi ornamentální, musí proto
zapomenouti jména menší a zároveň též děkovati vůdcům
Brahmsovi a Brucknerovi. Prosvých posledních stadií:
vedení Beethovenovy „Missa solemnis" v tomtéž solistickém obsazení jako roku 1906 o I. mimořádném koncertě,
mělo samozřejmě jen posvátnější pel, slavnostnější náladu
než kdy před tím.
Pro
gourmandy klassického uméní
nemohlo býti ovšem esthetičtějšího požitku nad skladby
provedené na komorním koncertě, kde hrán Haydn a Mozart v takovém
dnes zřídka slyšeném podání a náležitém
obsazení, že koncert řadil se k nejvyšším událostem letošního podzimu. Na druhém hrána C-dur symfonie Schubertova, ona největší miláčka většiny zakladatelů Společ-

kulminoval

nosti.

Byla jeho devátou a po deváté
Bruckner, zemřel tedy po

Beethoven i

se

umírá.

Zemřel

deváté i Schubert

Mahler. Exponovala li pak Společnost jiná hudební
sdružení vídeňská k těmto svátkům, nelenila
a v kona—

certě 5. prosince ukázala

svůj domácí orchestr.
Koncert především přinesl jeden z nejznámějších konvarhanních G. Fr.
certů
Handla, koncert G-moll, který
zná

i pražské obecenstvo v podání prof. Kavána; jest
z dvanácti a Handl psal
je nejprve pro svoji potřebu, aby vyplnil jimi pausy při provozování svých oras
torií. Tři věty
Larghetho /4 , Allegro 444 a Andante 338,/8,
z nichž jen prvá je z G-moll, ostatní v stejnojmenné dur,

prvým

do sebe
jsou přímo mistrovsky
vklíněny a provázeny
smyčcovým orchestrem a dvěma hoboji. I Handlovy koncerty zůstanou vždy vedle Bachových (zejména G-dur dle
Vivaldiho) ad-moll od W. Friedemanna Bacha studnicí
pro koncertantního hráče. U varhan byl opět prvý c. k.
dvorní varhaník prof. Rudolf Dittrich a to již zabezpečovalo
interpretaci autentickou. Druhými sólisty večera byli

Betetto, měkký skoro hedvábný bas a
kontrabasista, oba členové Dvorní
bas s průvodem orchestru
opery. Zpívána byla Árie pro
a obligátního
kontrabasu
„Per questa bella manno" od
Mozarta. Mimo
svých oper píše Mozart i mnohé jiné árie
s orchestrálním
doprovodem, jakési nynější koncertní árie ;
z nich
nejslavnějšf a nejvýznamnější je veliká sopránová
árie s obligátním klavírem
a k
nejoriginelnějším, nejpamětihodnějším a též nejinteresantnějším patří tato basová.
Jako jiné jest psána na text vlašský a je skladbou příležitostnou, vždy psanou pro určitého již pěvce a instrumentalistu. F. Gerl byl s ním šťastlivcem, jemuž Mozart
tuto árii věnoval, ale zasloužil si
ji právem, bylť prvým
Sarastrem v „Kouzelné flétně"; virtuosem na kontrabas
byl PischeJberger, tenkráte velice slavený. Skladba naSlovinec

Eduard

Julius

Madenský,

psána byla 8. března 1791 a dnes nevyprchal z ni ani
ten nejmenší atom vůně, stále jest to vzácná, divukrásná
magnolie, jež nalezla v tomto večeru stejný pendant
Stroffická tato píseň
v druhé „Ein deutschea Kriegslied".
příležitostná. Báseň jest od
v tak úzkém rámci jest též
J. W. L. Gleima, který znám byl tenkráte vítanými již
Mozartovi dostává
se
„Pruskými válečnými písněmi."
Císař
věnčí
z
dvé impulsů:
Josef počal právě válku
s Turky; toť jeden, tkví v hluboké národovosti Mozartově,
toť odlesk doby. Druhým jesťjeho přátelství s mladším
Baumannem
(Friedrichem), který byl tehdáž oblíbeným
komikem v Leopoldově. Tomuto skladbu Mozart věnoval,
jak poznamenává i v svém komposičním seznamu. Skladba
napsána byla 5. března 1788, dva dny později zpíval jj
Baumann na jisté akademii. Úspěch byl bezmezný, píseň
r

dána hned do tisku a
vlastenečtí Vídeňáci drali se o ní
nedlouho u Lausche na Kárntnerstrasse. V písni se po
tehdejší čas zvláštní kolor dosažen: cinelly víří a válečný
ryk provází hrdinné přání. Nedovedu si odpustit citovati
ža

zde

aspoň
leh

sloku:

móchte wohl

der

sein 1

Kaiser

Den Orient wollť ich erschiittern,
Die

Musulmánner

Konstantinopel

miissten

wáre

zittern,

mein.

Koncert tento ale přinesl též pozdní novinku: prvé
D-dur od Otto Nicolaie.
Jakožto ná-

provedení symfonie
stupce Konradina
colai

Kreutzera na Dvorní
důležitou roli:

životě vídeňském
dnes
monické koncerty,
v

více

než
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opeře hraje Nizakládá

filhar-

let

stávající. Jeho
opera „Veselé ženy Vindsorské" jest trochu vinna, že zapomnělo se na ostatní tvorbu Nicolaiovu. Přítomná symfonie je dílo mládí; 1835 vypsána soutěž Sdružení vídeňských duchovních koncertů, na kteréž přišel Nicolai s Laechdo
konkurence
užší.
nerem
Propadl a cenu 50 dukátů
si odnesl Laechner. Symfonie
ještě individuelních
nemá
značek, mladého sentimentálního Nicolaie, jeho duši něžně
Přes to allegro vivace, přiobjímají romantičtí duchové.
nášející bezprostředuě před závěrem bolestnou jakousi
vzpomínku vášnivé druhé věty, svým citátem je pozoruhodné.

Dobrým zakončením večera řízeného dvorním kapelJuliem Lehnertem byl R. Wagnera „Veliký slavnostní pochod". Jak známo, napsal genius, jenž před třiceti lety umírá v Palazzo Vendramino v luzných Benátkách, tři pochody pro orchestr, které ač příležitostně
dokazují, že bayreuthský mistr nesestoupil do inferiorní
oblasti a že nahodilý prvek pochodový byl mu jen formou
slavnostního
Orchestr
a vznešeného projevu.
pro náplň
zvukovou nádheru již v prvém
proto má onu vzácnou
„Huldígungsmarsch", který pochází z r. 1864, kdy bavorský
do Mnichova.
král
Ludvík II. povolává Wagnera
Jeho
utrpení švýcarské periody končí. Tím též idylla v Triebschenu, chimaerické vidiny a vstříc mu jásá zdánlivá jen
realisace všech stříbrných jeho snů za pomoci uměníníkem

Ludvíka.
Druhým je „Císařský pochod" z r.
zbraní a založení
vítězství německých
německé říše vidí Wagner i svůj možný krok ke konkrétnímu. Skladba myšlena jako panychida za
padlé vojsko,
milovného

1871, kdy

ve

měl vpadnouti lid zpěvem. Zde Wagner se mylně
domnívá, že bude více platiti jako národní skladatel.
S úmyslu sejde a napsán tedy pochod pro síň koncertní
nových útvarů a hudby energické. Posledním je „Velký
slavnostní pochod" psaný pro Philadelphii, kde r. 1876
neodvislosti Spojekonána oslava stoletého prohlášení
ných Států severoamerických. Tento pochod jsme slyšeli,
zde Wagner, republikán, dostupuje ve zpěvu volnosti a
svobody vrchole.
Vácslav Hanno Jarka.
ku konci

Žádáme slavné pěvecké spolky
řadatele koncertů

gramů,
) Návalem látky zdrženo.

prvou

po

za

a

pp.

po-

pravidelné zasíláni pro-

případě i struíných posudků.
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nejen že není doceněna, ale ani
povšimnuta ?
A tak sp
mnohdy nacvičí několik mší a vložek
z
„leh se žíle
a
po řadu let
beze všeho vzruchu, bez
nadšení pro věc

KONCERTNÍ RUCH
aV

4
ř' í ' P. ro?! nce

A

1912 koncertovalo

církevní hudba má v sobě tolik
svérázných prvků
veškero umění hudební
se
ochuzuje’
Klas sikové a romantikové
přímo považovali za svoji no-’
vinnost psáti pro
kostel; v nynější době však pomíjením
církevní
hudby nejpřednějšími skladateli bereme co
nutný

u
nás Sdrudvou Ietech mohli
jsme
h
P
i?iV?
i° Tu™* , fogra m Pflnesl většinou
České
na**
Š
sk
ate!e
Rihovského
o
„Balladu
starém
H
l f
hrade
Sukovu „Černohorskou ukolébavku"
,
Zoťat >u
a
hrezu", Ostrčilovu „Českou legendu vánoční", Novákova
„Ugana a Kyjov", Foersterovu „Polní
cestou", Malátovv
„Klášterské zvony" a mimo těchto
romantický sbor Thomasův „Noc duchů" a Brucknerovo
„O pul noci"
Ku
konci přidali několik
slováckých písní ve zpracování Palnichž
ově pri
zejména člen sdruženíp.S. Tauber
osvědčil
lahodnv svůj tenor.
A
Trnková

znovirnhHit

u

3

přece

jichž

™y

-

tak

j; A prece

p
s

.

»•

jaré

tohoto

V
nrnf

proF

i

a

,

a

/
Mačcnka.
w

Jos.

d

„Kutnohorská Filharmonie", která se na
roku utvořila, pořádala dne
7. prosince první
y k °"c ert
a
J spoluúčinkování virtuosa na

re

Porad

řídil
koncertu

L,buše “-

dirigent filharmonie
by!: B. Smetana :

Posse =
Improvisace (pro
Le
g? n da e 3-“ B. Smetana: „Výše*
Taneční hudba z
V
opery „Dvě vdovy",
j. Klícka. „Koncertní fantasie na
české národní písně"
(pro harfu). Cajkovskij: Valčík z
opery „Eugenij Oněgin".
Mis rne vykony virtuosa
p. V. Kličky a pečlivé provedení
čísel orchestrálních
přijato bylo obecenstvem s nadšením.
Před tun provedla „K. F." dne
8. června a 7. července
Wf

w
A

}

'R
Hr a H«
ra b -F-

1912

se

°-f.k:
Dv
?
Smetana:
n

»

.

c

-

zdejším zpěváckým spolkem
„Stabat Mater". Zejména

oratorium

„Tyl" Dvořákovo
druhé

provedení
díla ve velechrámu
sv. Panny
Barbory, kdež bylo
přítomno na 4000 posluchačů, mělo
pronikavý úspěch
Chlumec n.
C. „Čtenářská
a
beseda"
Pěveckoochotmcká jednota „Klicpera" uspořádaly
dne 31. prosince sylvestrovskou zábavu. Řídil R.
Haslinger
Karlín. Pěvecký spolek
Karlině
v
tohoto

„Slavoj"
pořádal
rady karlínské na pamět Jaroslava
Vrchlického koncert ve
prospěch raněných Jihoslovanů balkánskych dne 14. prosince řízením sbormistra spolku p. K.
Mašmgra s následujícím pořadem : I. Na texty Vrchlického •
1
Dvořák: „Slavnostní zpěv ‘.
Smíšený sbor s průvodem
pod záštitou

sí. městské

k

!?YÍ™ ha 4 ruce. 2. Kovařovic: „Jen kdybych věděl
zdali bdisa Sikl: „O, jen se
dívej". Solové písně zpíval
p. Karel Březina.
3. R.
Rozkošný: „Opuštěný". Mužský

Zd Fibich: „Předtucha
jara". Solová píseň. Zpívá
p. C. Klaus.
II. 5. Bendi: „Švanda dudák". Pro

f;

sbor

smíšený

sóla

a

Karel

*

Kl..?

}^ n JP-

vest

harmoni^°

r

pr°

mu^

hlasy

s

průvodem

piana

a

Poděbrady. Zpevácký spolek „Hlahol" a orchestr
„Hudebního odboru" vypravil 14. a 15. prosince
Smetanovu „Prodanou nevěstu".
Nastudoval, dirigoval a režii
vedl p. Fr. Procházka, řiditel kůru.
Stráž

n. Než. Zpěváčky
spolek „Smetana" pořádal
Pí os,nce koncert ze skladeb starších českých
1 a) J. Vaňhal:
„Adagio ze symfonie
Porad:

.

mistru

b)
karka

Květinový
(Orchestr.) 2. J.

V.Jírovec:
.

v dem
P
fLudmile
ru

A-dur“;

tanec z baletu
L. Dušek:

„Švýcarská mlé„Pastýř můj". Píseň

3.
klavíru
a) J. L. Zvonař: „Legenda o sv.
knezne; b) V. J. Tomášek: „Na vlast". Mužské
sbory. 4. F J. Stastný: „Andante cantabile". Violoncello
s klavírem. 5.
a) Jos. Mysliveček: „N tturno"; b) I, L.
Dušek: „Milostná píseň". Ženské
dvojzpěvy s klavírem.
6
Boieldíeu
: Skotská píseň z opery „Bílá paní". Smíšený
(

J

sbor s klavírem.

u
,

učinili

.

sborové

cí k

r ? rvní

novaná
vime-li
bude

slova

V

hudba!

specialisujících

církevní hudbu
prolomili hráze

se

bližší

pro

cítění

techniky není lepšího

náhndu

vzrostla

řada

církevní

obor; abv
moderního
člověka,

zastaralých předpisů a po staletí zbudebnaplnili novým hudebním obsahem. Posta-

ku pr., vedle

cely vývoj

sebe

a rozdíl

mši
Palestrinovu
náležitě patrný.

a

Pickovu

mIu vl 0 necírkevním
rázu
moderních mší a
vložek Jisté neprávem: tvůrčí
duch dvacátého století má
zce a
jme disposice než skladatelé
středověku. Nikterak
však nemá tun býti
řečeno, že by stará církevní hudba
pro moderního člověka ztrácela
půvab. Naopak, poslechnuti
Palestnnovy mše v dokonalém provedení je a
bude
vždy uměleckým požitkem prvořádným. Než při nynější stagnaci a poměrně malé technické a hudební
vvskolenosti
zpěváků
zřídka kdy
uslyšíme tyto skladby.
Když před třemi roky pořádán
byl na Slovanech kurs pro
pěstovaní
gregorianského chorálu, pozván byl řezenský
sbor, aby přednesl ukázky starých skladatelů.
Ovšem
Kezno
jest střediskem vlastně církevní
hudby a tu tedy
pěstovam ryze církevních skladeb vynucuje si samo
okolí.
Jestliže vsak i v našich poměrech vyskytnou se
kjry,
ktere mimo
novější církevní skladby stejně přihlížejí též
.

ku

středověku,

tu

jistě

nebude

jim věnujeme trochu pozornosti.

Je

pnrozeno,

vykládáno

ve

zlé, jestliže

že

největší kůry a tedy nejleoší podpro pěstování církevní hudby
jsou při* velkých
chrámech
hlavních
měst.
A tu bývají dvojího
druhu:
budto kury stálé
(fundace), po většině s chlapeckým sbomínky

rem

anebo
sbory zpěváků placených a dobrovolných
dámským sborem.
Církevnímu
duchu více
odpovídá
sbor
hochů, jenž též v širokých a rozlehlých
prostorách
chrámu daleko
lepe se nese. Fundace umožňují též splnění
s

další

totiž stálého
hodin v týdnu dá
je-li tu obětavosti a zájmu

podmínky,

cvicem.

sledku

průvodem piana

a harmonia. Švanda
(pan
Mařenka (sl. Růža
Burešová), cizinec
Ceněk KIaus )- MI. 6. B.
Jeremiáš „Hej, Slos

Březina),

pro

než

5

«

.

•

pomíjením

Za pět

Aby
;,
pnpad.

ru
,

ní

vec

téP e

systematického
docíliti pěkných výo věc se strany řiditele
vysvitla, nutno poukázati na konkréta

se

Pod ™"k y' onlchž
bylo mluveno, jsou splněny v Brně,
kuru kláštera
Augustiniánského. Ve vzácném provedení
dávány tu hlavně skladby českých skladatelů
(Picka, Říhovsk
y». Xre ?
Fórster, Skuherský), z německých pak
většině
po
vložky Mittererovy a Wittovy. Letošního roku
pak bude proveden cyklus staré hudby církevní. Studium
zahájeno bylo pětíhlasou mší Haranta
zPolžic
v

.

1

(Vydala „Obecná jednota Cyrillská"v Praze, 1910.) Cena
této
mse není jen
historická, ale právě pochopení čistě hudební stránky náležitě
celé dílo osvětlí. Celá mše vybudována jest na jediném hlavním thematu, které
i s vedlejšími proplétá se každou částí mše. Poněvadž
pouhá
polyfonie ztratila by účinnosti a stala se monotonní
stndá se v obsáhlém
Credu působivě s homofonií. Než*
polyfonie sama je zajímavá bohatstvím rytmiky
drobné
motivky rytmické kontrastují s hlavní dlouhou linií
thematu; právě touto stránkou předčí Harant i mnohá díla
Palestrinova. Vůbec po stránce
techniky komposiční může
byti Harantova mše typem : themata i motivy jsou
voleny
cistě pro zpěv,
nejsou vedeny jako nástroje, jak bvlo
v
hudbě
zvykem
pozdější. Možno tu poukázati na v H v
písně lidové, který je patrný zvláště v Benedictus,
kde cantus firmus
tenoru
v druhém
zní jako vážná národní
píseň. Všechny tyto prvky tvoří podklad k jednotné
architekt o nice díla:
Kyrie nese se dlouhým tónem,
thematu
zpívají se jako oblouky gotické stavby. Credo
jest více mosaika, Et incarnatus a Crucifixus vyzní jako
andělská modlitba, část třetí
bohatou
v

HUDBA CÍRKEVNÍ
V

nynější době proticírkevního hnutí neprávem se
n a hudbu
církevní. V městech
lidé* přestávají
choditi do kostelů,
minuly již skoro ty doby, kdy inteligence navštěvovala kostely k vůli umění.
Pro koho
tedy má riditel kůru námahavě cvičiti,
u

,

když

jeho práce

vyniká

rytmikou.
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kone

c
Ágnus ještě jednou se
vystupňuje hlavni
tnema, překlene ostatní hlasy a imposantně
končí skladbu.
t<
mše byla dávána P° dvakráte
v prosinci
K’iá«oř2

í? a

který

.

á
oroiedlnf t^
ak

v

<i

ir

d

Star

Brně
Zdolátl ' a dokonalé
1
finhíŽi , kom Phkovaneho díla umožněno bvio jednak
Sb
iednak Pí' l a zájmem
?™
M
oro
,
bI,
Ž ka - ™ ,ele starobrněnského kůru.
™ Podmínkou
pri prováděni starých skladeb
je náležité
lh
at
t0 v Š k
nesmi
cel“

Tl°u
řrvnfnňdS°,
ková'
ková Uní
linie,

Ým

H^

T°
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-

a

rozdíly temp.

>

n

se, že

pražské aféře Dvořákově bude
„Zeitu* skladatel
J. B. Foerster.
ma býti
uveřejněn pod pseudonymem.
A ady deV<tÍ e
! í y vlrtuos Pe P a Bartoň, který záhy
!!
rn7š;n|
rozs.nl o sobe
povést skutečně výminečného talentu
vvznamenán
byl italským
čestným křižem
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P?f,
Článek

byti Pomíjena

í

,

t
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odstíny dynamické

Harantovy

-

mše řízením
M.
p.
Kobližka učinilo zadost
těmto požadavkům, takže
nejen laikovi -le zvláště
odborníkovi přineslo

pro

3
ípí
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teno mistra
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Prémie „DALIBORA"

chořívatikán-’

Vánoce

zdarma

1912. Ve středu (25 prosince'
Gruber: Mše op 92. Graduale
Benz
Teíert °rií” Benz -.Hodienobis*
Velká
mše sv.
mše
Schopf. Vánoční mse. Op. 90. Graduale stecker„Viderunt omneš". Offertorium. Stecker:
„Tu šunt
Z
:
nf D f. my kneš P orní Křižkovský „Te Deum“. Po služod
1
° ledy
RPj.ovského, sbírka op. 21. Ve
k
<26. prosince). Schopf Mše vánoční. Graduale.
Knth*
Kothe. „Sederunt
prmcipes*. Offertorium. SteckerFle”
gerunt
ýilém Petrů, ředitel kůru.
o,
V zde i šim chrámu Páně
provedenv
bvlv
;n
i„i
y
enín
řÍ
y
K řínka: 0 Hod
Missa
7
7
ß ß
Graduale
Alf
y
?
-i«ng, tenorové sólo
’
ře šl
DřednneS
n
i
L,
P
učitel.
P° vsk y>
Offertorium, H. Tomáš
Pangelingua, J. Bechers (č. 2.).
O NoH
6
Aloise
sv
A. L. Vymetal.
>
A
le n,ck;
a
bar y ton °vé solo přednesl
&
D
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p
™ ,e'
sb >p“....

jitřní mše

sv.
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Hudební kapetnf kalendář
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Bartoň je žákem

Suchého.

poslechnutí opravdový požitek

_

o

.vídeňského
K

Provedení

všem

Černikovice. 8.,/XII.:
Jos. Bauer,
Bílý
Benedicta es tu.
os Stein,
Jos. Linner
Vše pro
Pange zF.

za

eh°

Z

A

.

° Ve

uznal

vhodné,
neprotestovati proti těm
,P ntele velkeho mistra a šlechetného** člověka’
Ant. Dvoraka,
blátem
pokáleli
a tak pomáhá
odvalovatí
oavalovati
balvan, jenž stojí komusi v cestě.

.

,
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těm, kdož předplatí „Dalibora"
nejpozději do konce prosince
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j. K 9 60, do ciziny 12
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RŮZNÉ ZPRÁVY
Česká Akademie udělila letos
cenu
pouze druhou
kíero" rozděma mezi
Fr. Picku
(za operu „Mahřßainer*)
a
Ot. Ostrcila (za operu
„Poupě"). Třetí cena

celý rok

-

K

pouze

administraci naší.

*

ouverřuru
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operu
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než tolik
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nervstva.

zaryíou

Y.

Nemoci tou

po-

bezcharakterností,
zahrnovali

přízní,

některých

nastává
ve všem ’
co
111,1 P okládaÍ' za
ničemné
hte i' býti středem, kolem
něhož všecko se
a
každou
cenu
na
sebe
obraceti
-

bud,.í.l

po-

úžas, sensaci. Jejich prolhanost,
známky povahové mohou míti
mívfr P Hu od V
ých domyslech. Hysterie je do jisté
zpecná
in
pro
j é osoby, podobně naladěné, ba
mívL*! i ?
muže také vypuknout
epidemicky." Ponecháváme čtenářům,
3
6
čí
portrét v onom popisu vidí.
*
p
urrnacnost a

obdiv,

šeredné
šalebn

jme

v

n

a

x
*

v

umělců

ne P odepsali
Ve Dvořákově

*»

í%

v

r

pp.

proti

znehodnocovatelům
a Ostrčil.

.

týž

1870

a

hrdé

již

se

hlásil.

Narodil

se

a

k

svému

1. srpna

1840

jako dvacetiletý mladík stal se členem
do své smrti.
jímž zůstal až
se professorem vídeňské
konservatoře.

dvorní opery,
stal

Byl jedním z nejznamenitějších virtuosů na kontrabas.
Jeho vlivem a zásluhou byla provedena v koncertech vídeňských filharmoniků díla Smetanova, Dvořákova, Fibichova

a Nešverova.
Uvedl
též
mnohé výkonné české
umelce v umělecký ruch
vídeňský. Zesnulý obětavě řídil
déle než 25 let
koncerty „Slovanské besedy" ve Vídni.
Smrtí
jeho ztrácí české umění hudební
jednoho z nejslavnějších umělců výkonných.
*
Gluckúv pomník, na který Vídeň důsledně

zapo-

mínala, postaven bude na Heumarktu před novým konc.
Vytvořil jej Theodor Chariemont.
*
Milánská Seaía věnuje veliký počet představení
letošní sezóny německé hudbě.
Novým bude Straussův
„Ohně zmar", který proveden bude s téhož „Salome".
Pak přijde na řadu Weberův
„Oberon", „Lohengrín", „Zvědavě paní"
od Wolffa-Ferrariho.
Weberův
„Oberon"
proveden
Itálii
v
bude
poprvé a text přeložil Antonio
domem

ňega.

Foerster

Sborníku („Hud. R.", říjen 1911) čteme:
•ve miie dorůstajícím, rostl oodiv a láska a zůstanu
vždy
vdecen osudu za štěstí,
jež mne sice opustilo s posledním
em mé rnatky>
ale
dalo mi kdysi v mládí přítelem
ZT?"
elkeno mistra a šlechetného
člověka* Antonína Dvořáka."
to
apsal
Jos. B. Foerster roku 1911,
jos. B. Foerster,

Blatné

Roku

Zesnulý je svým původem Čech

—

vždy

orchestru

vvpro-

odpovědí prof. Neiedtento
výňatek
hysterii praví se v „Ottově Slove

národu
v

Y

r

mandl.

Piskáčkovu

y“ bylo nadobro

3SÍ nabébal
-

’L^
„O
n

Rusalk

to zvláštní choroba

Derv^n? iru
álba
tnřf

k P roVOzován
í

yZna l? e lá aÍÍ se " ápadnou
J ! J .důslednosti.
dnes
Koho
ás
nena ,sb
u
U| ‘

nednaLrv
a

»Modrý pták").
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i
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*
Vir tlí os František Simaiidl zemře!. Z
Vídně, 13. prosince. (Pův. tel) Dnes ráno zde zemřel
virtuos na kontrabas
a professor
konservatoře
zdejší
František S i-

*

dirigentkou. Ve Lvově
dirigentskému pultu slečna

Zena

sedla k

v

městském divadle zaUnda Kitschmannová

Vídně. Jest jí 19 let, jest dcerou vrchního režiséra
zmíněného
divadla. Její operetta „Poslední noc" měla ve
Varšavě úspěch.
z

*

anthu"

Weingarten provedl
Weberovu

se

o

vánocích vHamburce

svými retušemi.

„Eury-

94
národní hudby
Tellemann přijal krásu polské
Krieeera
shody ele; zvláštní
několika
způsoby
zhodnotil
ji
a
Hiller a Schulz přinesli písně
mentů polských Sperontovi.
do salonní
uvedli typ „alla Polaca"
v
polském stylu a
a Sulzer souhlas!
Marpurg
hudby. Theoretici Mattheson,
dlužno
Z toho všeho
někdy pak vliv popírají.
s tím

koncertního domu
Varhany nového vídeňského
1 pedál, 116 hlasu
od fy. Rieger budou míti 5 manuálů,
*

6

vynl á

”

*

T

sfaví

501eté

jsou

své umělecké

jubileum

činnosti.
,
T
stal se Leon Dubois.
*
Nástupcem t Tinela
královská opera proti opere h*
vedla
V Budapešti
Apellacm
děl Wagnerových.
dové proces o provozování
též za oprávněnou ku provosoud uznal lidovou operu
.

.

,

přejiti

v

zová”'

Lipsku
V
Waldemara

opera
Z Malt

Gustav

poprvé

provedena

pod

Wendlandra

Charpentler napsal
Monte

3aktová

tem

Z

„Krejčí

celovečerní operu

lien". Premiéra
*

Eroicu", předehru

Lisztova

„Mistrům",

k

„Tassa"

a

romantickou suitu M. Regera ;
novou operu „Sirocco
Eugen ďAlbert vychrlil opět
a Leo Felda.
na text Karla z Lewetzů
ochranu
*
Vídeňská intelligence vydala provolám na
R. Wagnera.
,
Parsifala" na základě dopisu
”
*
Brahmsův manuskript 8 netištených písni

ff*

tiskem

napsal scénicky melodram

jedné

„Po-

scéně tež jako herec.
na této
napsal suitu
Ervin Landwai

pro

starojapanský text. Premiéra chystá
nad M.
března ve Frankfurtě

‘

čímž
pro klavír je snadná,
stupně.
hráčům téměř každého

„Oberst
pracuje

„Azís

ženské
se

na

Erlanger Camllle napsal

(Čarodějka),

na

text

v

se

přístupny

Odebírejte a rozšiřujte
časopis „DALIBOR"!

hlasy

polovici
.

operu „La sorciere
syna básníkova Andrea.

přijetí.
Garden pod Thomasem Bee*
V londýnské Covent
1913. Repertoir přinese:
chamem počne sezóna 27. ledna
Růžového kavalíra" (I. provedeni anglické), „Elektru
”Salome“, Tristana", „Isoldu" a „Mistry".
skvělou
*
pozůstaVelká opera v Paříži obdržela
tomto nacházejí se mimo jiné
Massenetovu.
V
daru
lost

Varhany

dobrého

Dosáhla

,

.

děl: balet ku doi partitury 25 oper; schází jen trojice
bročinnému účelu komponovaný „Cigale", opera „Don
Pozůstalost
Caesar de Basano" a komická opera „Teta".
sestává ze 78 svazků.
*

staly

a

novou

Sardouova

ar<oz(tři nejlehčí čísla)
době na čtyry řady

Úprava

vév. dvorní opeře v Geře při-

*

v

Bradáčovy teši
na
se
s
a
hraji
odbytu
a
se v Praze
jinde hojnému
z
a
melodiesní
rytmicky
?J™®ve
dšením, neboť jsou velmi

Lortzingův večer ve
z
nichž některé dázapomenuté hry se zpěvy,
80 lety: „Polák a jeho dite* a neuvevány poprvé před
gnsseta", ke
řeiněný „Vánoční večer". Třetí, „Berlínská
Friedr. Wilh.
jako kapelník divadla,
které psal L. hudbu
povstala z pozdějších let skladatele, který, jak známo, vy*

skladatel

Skiaaatei

množí vydání
Y
číslech. Rozkošné valčíky
po třech

nesl jeho

stoupil

1. řadu
krátké

na

vždy

hřeb Hektorův" na děj z Homerovy Illiady.
* Walter
z Waltershausenu,
jehož opera
Chabert" měla ve Vídni jen prostřední úspěch,
noci" novou
operu
a
z
*

vydal prozatím

Bradáč

Alb. Boveta.

Azlsa"

všude

skladatele Bradáče

Nový

„Tisíc

tiskem své koncertní

vydal

Filharmonií" za osobního řízení
v
ic
dne 28. té b° ž
Král. Vinohradech a
/
domě v Prazes úspechera velkolepým.

,

text

Otakar Bradáč

Bradáčovy koncertní valčíky jsou komposicemi
eskou
1912 hrány byly »p
oblíbenými. Dne 19. prosince

*

na

-

svedketn.

n°Va

no-

vou

nalezen byl ve sbírkách
*
Botho Siegwart

toho

hlavně
a lze tyto obdržeti
valčíky pro klavír na dvé ruce
závodě Mojmíra Urbánka v Praze, jungmanv hudebním

Carlu.

R.

200

pok onil

Polsce

zřejmým

je

representan-

hlavním

se

NAKLADATELSTVÍ

Skladatel

„Ju-

„Polonia"

ouvertura

komická

názvem

ostatně i Wagner

je Chopin;

jeho

byla
svém
Wagnera spolek darmštadtský provedl pn
kapelou pod M. Regerem
večeru meiningenskou
v

prvé polské romantice, již

k

Jan Gall, známý polský

sbormistr, zemřel

ve

skladatel

písňový,

kritik

všem moderním
pneumatické soustavy, vyhovujíce
dokaždé temparature,
požadavkům a vzdorující
C. Budějodává Fráni. Šurát, stavitel varhan,
Též rekonstrukce, opravy
vice, Pražská silnice 57.
za ceny solidni. Četná
a laděni provádí svědomitě
cesty
znalecká dobrozdání po ruce, rozpočty a
hrazdarma. (Specialista v zařizováni
k

poradám

cích

stolů.)

a

Lvové.

bude „Tannopeře vídeňské vypraven
budou
dle pařížské partitury. Dekorace, kostymy
malíře Karla Ludvika Prinze.
pořízeny dle návrhu mladého
s Dalcrozovou metDále očekává se zajímavý experiment
madame Perotée a
žačka
hodou, tance nastuduje jeho
ředitel Gregor taneční školu prí
zdaří-li se pokus, zavede
H.
dle tohoto systému.
dvorní
*

Ve dvorní

hauser"

opeře

*

O

polských elementech

v

německé hudbě. Na toto

na
zajímavé thema proslovila Alicja Šimonova přednášku
hudební společnosti v Bermezinárodní
kolegiu
posledním
Polsku možno datovati již
líně Vztahy německé praxe v
dudáci, přišli
okolo konce 15. století. Polští schalerové,
které dovzájemně do Německa, ssebou vzali melodie,
že vmísily se i do
sáhly veliké obliby a pravděpodobné,

loutnových knih.

Národní

tance

Diomeda a
Tellemannově sbírce

polské

od

laquessa „Polonia" jsou již pojaty v
vliv
1615.
z
r.
Agricola a Praetorius dokazují polský
U sdružení hudebních v Královci
v hudbě instrumentální.
se též
vlivy. Totéž u Adama
Gdaňsku
a

vyskytují

polské

10,12 a.14 K, orchestrové v poučís. 1 za 20 K,
smyčcem, čís. 0 za 18 K,
30 K, výborné č. 4 za 40 K,
čis. 2 za 24 K, č. 3 za
lit. A za 50 k,
koncertní v pouzdře se smyčcem,
lit.
C za 80 K, lit D za 100 K,
lit B. za 60 K, lit.
Skelni 7, 8,

zdře

se

E

za

130 K.

V. F. ČERVEHVII SUDOVÉ
Nejdokonalejši

hudební

v Hradci Králové.

nástroje

ze

dřeva i kovu.
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EDICE

NOVINKY

U.

H.

FORSTEROVY KLAVÍRY

Klavír.

OBLÍBENÝCH PÍSNÍ pro piano na 2ruce spodK 1
loženým textem (lze též použiti pro zpěv a piano)

ALBUM

—

2. Krásny
1. Dubuque. Nehněvej se drahá máti.
4. Alabiev, Sla
sarafán. 3. Kozlov, To věděl bych rád.
víček. 5. Donaurov, Ticho po pěšině. 6. Přeď jen, přeď.

Obsah:

FBRSTEROVA PIANINA
FORSTEROVA HARMONIA
dostat! lze

ve

všech lepších ekladech klavírních

7. Yradier, Holoubek (Hřbitove).
salonní skladby
pro piano
ALBUM SALONNÍ. Oblíbené
E. Kraus. Svazek II (60 stran) K 1*80
na 2 ruce upravil
1.
Bach, Probuzení jara. 2. Ba(místo ca. 28 K). Obsah :
4.
3.
Ascher, Dozia.
prosba.

darzewska, Vyslyšená
Wollenhaupt, La Gazella. 5. Ascher, Fanfare militaire.
Victoria. 8.
konc. polka.
7. Richards,
6. Wallace, Malá
Richards, Večerní píseň ptáčete. 9. Oesten, Alpy v záři.
touha po
10. Oesten, Nové jaro. ll.Egghard, Styřanova
domově. l 2. Ketterer, La Chatelaine.
KRAUS, TŘI SONATINY pro piano na 4 ruce v snadném
v

K 1*80

slohu

Praze, píše: S potěšetak
že byla
to šťastná volba,
ním mohu s Vární sděliti,
velice
jako vše, co až dosud ve Vaší edici vyšlo. Jsou to
roztomilé, melodické sonatiny, které Diabellimu se úplně
moderním. Přirozeno, že
vyrovnají, jsouce nad ně duchem

Vynikající paedagog

pan

B. V.

v

s potěšením vítáme
v hudbě změny, proto
publikaci, jako prospěšnou záměnu.
,
KRAUS, TRANSKRIPCE NA OBLIBENE PISNE pro piano

i mládež miluje

tuto

2 ruce
Obsah: 1.

K

na

P—

Ticho po pěšině. 2. Roeder, Prstýnek. 3. Dubuque, Nehorši se! 4. Červený sarafán.

Donaurov,

Pisně

ALBUM

chansony,
s průvodem piana.
OBLÍBENÝCH PÍSNÍ pro jeden hlas

AUG. FORSTER,
dvoř.

král.

a

a

průvodem

s

K

piana

továrny

V LBBAU

V GEORGSWALDE

Založeno

1859.

v

Sasku

v

{echách.

Založeno

1859.

1*

—

Obsah viz výše, jako u vydání, pro klavír.
MEYER-HELMUND, ROKOKOVÉ ZASTAVENICKO. Pro
vyšší nebo nižší hlas s průvodem piana . . . Po K 2
Po K 1'50
POSPÍŠILOVY CHANSONY na slova E. Rady
,

„

—

.

Chanson
Prádelko

o

bankovce.

padělané

paní Marty.
Tipmamselka.

PROVAZNÍK,
(K. Hašler)

,

v

KTERÁ

CHANSON O SLECNE,

SE VDALA
K

y

1*80

,

STARÝ, KDYŽ JSEM

VANDROVAL

.

.
.

Cyklus písniček

Zavadila
K 2 40
národním tónu na
3. Štěstí. 4. Psaní. 5. Návrat.
1. Loučení. 2., Cestou.
s průvodem piana.
R. VAŠATY, PÍSNĚ A CHANSONY
K 2.40
PÍSNĚ O MÉ MILÉ
co to v tváři máš.
1. Má
v

.....

milá,

2. Na té naší zahrádečce.
tě vedli ku oltáři.
3.

AnrPEiROF
HRADEC KRÁLOVÉ

Když

CHANSONY,
1. Ballada

o

chudé pradleně

a

dceři

její švadleně.

(Hašler)
2.

Diskrétní romance.
3. Vyšehradská skála.

(Vyskočil)
Jedna novopražská.
...

(Hašler)

K

1*50

K

1*80

K

1*50

Housle.

KUBÁT,
housle

20, 13 MALÝCH
průvodem klavíru

op.
s

KONCERTNÍCH

KUSU pro
K 3 60

1. Melodie.
3. Valčík. 4. Menuetto.
2. Gavota.
5. Humoreska I. 6. Večerní píseň. 7. Menuetto II. 8.
11. HumoMenuetto III. 9. Ukolébavka.
10. Slovácká.

Obsah:

reska II. 12. Air. 13. Snění.

jednom z českých denníků vyskytla se výtka, že pri
mrožství českých houslistů, již ročně z našich škol vycházejí, nemáme pravé koncertní houslové literatury. Jsme
Isme opětně první,
šťastni, že vyciťujíce sami potřebu
V

její,

kteří

Kubátovými skladbami citelnou
jeme. Jsou to skutečně skladby pro
Hudební

tuto mezeru

koncert

se

vOif

1

1864.

vyplňuhodící.

Antikvariát. Sklad
komorní

závod a
Seznamy zdarma.
klavírů. MOJMÍR URBÁNEK,
a půjčovna

dodavatel, Praha, Juitgmaitnova 14. Hlávkův palác.

v.

♦
*
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m HECEM
k uctění

KABARETNf
ZPĚVY

památky

Mora Vrchlického
doporučujeme následující skladby

pro

.

Zd. Fibicha

.

(K
Nocturno
Modlitba.

K

(Písně

soumraku. 6

písní) Jos.
„

• •

„

.

.

~,

.

K.

—

která

se

vdala K

slečně,

o

—

1 80.

3

Přídě vyšlo i

Přivě vyšlo!

60)

Šikl
K)

.

E.

napije pták.

iL tet; M

Tregler

(5 písní. Op. 20)
(K 160)

i

i ml.

1.

Má milá, co to v tváři máš.
2. Na té naší zahrádečce.

Dvojzpěvy.
Pro soprán

1

rozloučenou

—

K. Pospíšil
K.

Ventíler

Motýli.

na

—

n
se

—

Johanes a panna Pavlínka K 1 20
Kde,
prosím, jste tu smělost vzal? K P50.
Nedorozumění K P50.
Slečna z promenády K 1'80.
Děvče s pentličkami K P80.
Chanson

(3 K)

písní)

*

Víš, když
B.

/D

.

—

—

Ad. Piskácek

((Ruzne nálady)
.

1 *50.

PROVAZNÍK:

2-40)

í1

1

K

Pan

j. Malát
-(2 K )
J. Malát
(K 150)

dívej. (Dvě písně)

Notturno.
Modlitba.

Kanto-

—

6 písní.)

(K
se

-

dob 2 K.

—

písni)
13

1*50.

zašlých

—

--

8

Ze

o

láska, Serenáda

písní.)
(2 [<)

\k

.

(Cyklus

Tulačka K

—

*~

6

(Pomněnky

.

Pijácké písně. (Cyklus
jen

—

«

(Serenády.

(Čtyři písně)

štěstí.

o

průvodem piana.

padělané bankovce K 1*50.
TipmamPrádelko paní Marty K 1*50,
Kdybych já
ěl milion a Krčmářko má hezká K 1*50.
Chanson K 1*50.
Angelina neboli Otrávená
selka

Bendi

.

o liftu K 1*50.
Madlenka K 150.

Chanson

Foerster

písni.)

Sny

rovic

K. Hoffmeister
(2 řO

•

letní.

Malovala na chaloupku.
J. Malat
Modlitba. (Pět
Dumka.

Píseň

40)

(2

Jak drahokam)
(Miladě.
Píseň
I 3 písně)
SSaré kouzlo noci
K. Hoffmeister

2

práv. klavíru.

s

s

POSPÍŠIL:

Melodrama.
Královna Emma. Melodram od

Písně pro 1 hlas

leden hlas

jeho básní:

z

3. Když tě vedli ku oltáři.

alt s prův klav.. V.
Kihovský
Part. K P5O,
hlasy po 30 h.

a

Cena K 2*40.

Mužské sbory á
capella.

M. laty Ctinsony.

oknem (s tenor, sólem.) (21 muž.
čtverozpěvů)
Jos Holý
Part. 4 K,
hlasy po K I'2o
arnfi.
)
t
6 muz sboru
op. 37) Vítěz. Novák
Opuštěná, i (
Part. K 2’40)
80 h
....

v

-

odzimni.j

hlasy

Ženský
® ř °*

sbor

l ( 4 sbory

s

,

op.

Smíšený sbor

s

.

.

.

Ed.

.hlasy

.

.

.

o

zde

orchestru
uvedené

programů

dostání též

Tregler

po

80

všech

půjčuje

se

v

40 h.

po

I

opise,

skladby

u

HBl€JBíí3řll!Q¥3 ff

Zodpovědný

14,

Největší výběr kabaretu! a humoristické literatury. Seznamy zdarCelé
rasa.
programy sestavíme
zdarma.

Jungmannova 14 (Hlávkův palác).

dodavatele,
ß

novopražská.

MOJMÍR URBÁNEK, PRAHA

nakladatale

U9BANKA II PRAZE
komorního

(S cellovým soleni.)
skála.
Jedna
(Hašler.) K 1 50.

1*50
1*80

Nakladatel

venkovských knihkupectvích

jmenovitě

(Hašler.) K
(Vyskočil.) K

h

hodí se důstojně
posmrtných slavností Jaroslava
Vrchlického.

ve

švadleně.

romance.

C. 3. Vyšehradská

Ant. Dvořák

Part. 3 K, hlasy
Průvod

„

chudé

průvodem.

lavnostní zpěv op. 113

eškery

1. Ballada o
C. 2. Diskrétní

průvodem.

14)
Part. K 1-80

Opuštěny. }

Q.

po

Hfišvkův palác*

redaktor Rud. Zamrzla.

—

Naklad,

a

vyd. Mojmír Urbánek.

—

Tiskem

„Grafia"

v

Praze.

