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Jako první představeni
čali

v

se

německé za nového

Cherubiniho „Faniska".

kapel-

V tu dobu po-

Praze soustřeďovati uprchli vlastenci

nebo

Německa.
horlivé

bezpečnými

z

Ně-

v

poměrech

tehdejšího

Posilovali

některé přemnoho
v Praze
intelligence německé, které hoaby učinily z Prahy sídlo kultury ně-

kruhy

z

touhou,

řely

řad

všeněmeckého hnuti proti Napoa středisko
Chtěli z dileonovi, „uchvatiteli evropské moci".
vadla
pražského učiniti vzorné německé divadlo.
mecké

to

Měli

dosti

Šlechtické

jim

v

nežli

tom

jinde

zamlouvala

se

dobře promyšleno, a některé rody
zemským úřadem tehdejším pomáhaly

znamenitě.
o

půl

na

-

roku

K

4*Bo,

Číslo 21.

rok K 9*60,

na

V

do

ciziny

Praze,

1913

1. března

pravý německý duch. Toužilipo jiných
Miiller, syn nájemce dvora z Moz lidu.
muž
Dostav se do Vídně, vystihl
byl
ravy,
správně, co se libí obecenstvu. Jemu nešlo o po-

zamezení

smetánce

Proto

zvucích.

Václav

vznášení

úrovně

usilováno

zde

dříve,

představení italských (jež se
společnosti, cenící hudbu nad

národnost) a zároveň o zákaz představení českých,
jež hověla širokým vrstvám obyvatelstva pražského
a
pokladnám divadelních řiditelů.
Hned po představení „Fanisky" přišla na řadu
Mtillerova „jawine", kterouž
psal pro svoji dceru
Terezii, již ze všech zpěvaček nejraději vídal na
jevišti. Nepřátelé Mullerovi říkali té opeře „Ó, Je—

mine, opera"!
V Praze
komponoval Miiller díla „Samson",
„Simson Plattkopf", „Die Wunderlampe", „Der Thunichtgut" a j., jež tu hned uváděl na jeviště.
Rovněž docházelo i na jeho starší vídeňské práce.
Z těch nejvíce Ubily se tu „Das neue Sonntagskind", „Das Sonnenfest der Braminen" atd. atd.
Miiller neohlížel se nijak na germanisační snahy
některých přehorlivých kruhů a pěstoval vesele dále
svůj vlastní kult. Vlažným v národnostním ohledu
zvláště v hudbě
vrstvám německým i českým
a
málo
se
líbil Miiller svými skladbami
vzdělaným
Divadlo bývalo o jeho kusech plno a povelice.
pěvky z jeho oper a singspielů brzy rozléhaly se až
do omrzeni po ulicích pražských. Jedné části šlechty
a kruhům,
jež udržovaly spojení s přistěhovalými
Němci z říše, nepostačoval Miiller.
Jim z jeho dél

hudebního

vzdělání,

ani

něme-

o

panujícímu vkusu obecenstva.
Jemu šlo o denní úspěch. Ten se dostavoval pravidelně při každé jeho novince.
Múllerovy
práce byly výslednicí jeho povahy a způsobu života
v rozmařilé Vídní.
Toujours fiděle.
ckého

mecka, kteří buď byli vládám německých států nepohodlní nebo sami odcházeli, necítíce se spoko-

jenými

2*40,

nevy7nfval

SLASTI A STRASTI

níka dávána

K

nevrátí tři po sobě jdoucí čísla, považován jest za odběratele. Předplatné jest splatno
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a

KAREL

na

LISTY

Hověl přání

ducha.

Beethoven

přišel

skoro

a

tutéž

v

dobu

do Vídně

jinou výchovou, s jinými
náhledy na život umělecký. Ale jak dosvědčovalo
nehodil
se
všecko skoro,
nějak dobře do Vidně.
Zůstával osamocen a nepochopen. Miiller nalezl poze

severního Německa

s

si stěžovati do zanedbávání.

nemohl

chopení dost a
On, pravý syn

své

skladatelem

fešácké Vídni

za

ve

doby,

fešáckým divadelním
dobýval tam úspěchu

byl
a

úspěchem. Takového povolali do Prahy.

nezměnil

v

ničem.

A

jedna

část

Zde

se

obe-

pražského

byla s Múllerem velmi spokojena. Bylo
požitku, ovšem také budova divadla otřásala se v základech bouří potlesku, když Miiller při
premieře své operetty „Das neue Sonntagskind" se
4 členy orchestru produkoval se sám na jevišti hrou
Nabité
divadlo nevycházelo
ze
na buben.
smíchu,
tolik potlesku nepamatovalo obecenstvo snad od dob
—a dokonalý
Mozartových v Praze
úspěch operetky zabezpečen byl na dlouho a zajišťoval přízeň
i pro budoucí práce, jež následovaly dosti brzy za sebou.
Miiller dával také cizí opery, ale
jako skládal
neobyčejně rychle, taktéž studoval zběžně. Každý
censtva

vrcholem

skoro

týden

Úspěch
často.

chtěl

při

dávati

cizích

novou

skladbách

Někteří přičítali

operu nebo operettu.
nedostavoval se tak

pokaženému

to

nedostatečnému nastudování.

censtva, jiní
řeči, že Miiller

nerozumí

pořádně

vkusu

Šly

partituře,

obe-

Prahou
že

by

Ve
vyskytnuvši se chyby.
Vídni, že neželí Miillera
Pochopíme, že nemívaj
do
studia cizího
mnoho chuti
dáti se
dila, když
obvykle po představení dostavila se řada výtek.
Vede si strannicky,
Neobsazuje prý úloh náležitě.
sobecky. Zaměstnává své přívržence, a někteří z nich
mají prý sice způsobilost účinkovati v jeho plodech,
ale nejsou způsobilí k dokonalému provádění uznaných zpěvoher. Vybírá jen taková díla, ve kterých
je vděčná úloha pro jeho dceru Terezii.
nedovedl

ani

opraviti

.

.

.

146

zasvěcenější: A úlohu tu potom
Vkládá vložky mnohdy docela nevhodné
ještě
pro svou dcerušku, jenom aby vynikla nad ostatní
zpěvačky. Ale o tom nebylo pochybnosti: Mademoiselle Miiller nar. 1791 rostla v oblibě od úlohy
k
úloze a znenáhla vydobyla si v nejvyšši míře
tomu

K

vůbec cizí opery
přízně Pražanů. Studoval-li Miiller
mnoho
nerad, což je přirozenějšího, než že neměl
mohli
skladatelů
kteří
chuti studovati díla
pražských,
mu
dívati se na prsty při různých machinacích.
Mimo to každý z domácích skladatelů měl za sebou
Neúspěch díla mohl přinést! vzápětí
mocnou stranu.
nepřízeň strany. Proto ležely obě opery: Webrova
Trvalo skoro dvě
i Tomáškova v archivě netknuty.
odhodlali se v divadle ku provozování
léta nežli
Webrova
„Kazuma" vůbec odmítnuta.
„Serafíny".
Zatím byl se stal Weber řiditelem konservatoře a byl
nezaujat novým úřadem příliš, že odmítnutí opery
nežli
snad
její
nesl příliš těžce.
Bylo
výhodnější,
divadle. Chápal,
mu
v
předpovídali
neúspěch, který

i pověst nového
by případným nezdarem utrpěla
chtěl
zasvětiti
nyní všechnu svoji
ústavu, jemuž
že z rovnoTomáškovi
nezůstalo
utajeno,
práci.

že

chtěli

právnosti
jsou
se

u

divadla

v

odmítnout

také

rozpacích.

Do

vůbec kousnouti

mítnouti

pro

libretto

„Serafínu"

„Kazumy"
i

že

a

nechtělo

pro hudbu, od-

nebyla záležitost obsazení řidinebylo
vyřízena v
konservatoři,

dokud

dílo,

místa

telského

opportunní. Proto ty odklady. Tomáška to dráždilo.
zvykali si ponenáhlu úspěchům, jeho „Eklogy"
sešit 1. op. 35 a 11. op. 39 vyšly zatím u Kůhnla

Začal

Hned
to
na
(Peterse) a zalíbily se všeobecně.
6 Rapsodií
op. 40 ve Vídni u Haase vydaných,
došlo rovněž velmi příznivého ocenění, které stupňovalo se, když lipská Allgem. Musik-Zeitung
přinesla o nich redakční pochvalný úsudek. Bylo
známo, že to byl nejvážnější tehdejší hudební časo-

pis, jehož redakci vedl zakladatel listu Friedrich
Rochlitz, ač ku svému přání nebyl uváděn jako
redaktor. V Praze časopis byl odbírán a čten horlivě

pozorně. O Eklogách op. 35 psáno tam hned
po vyjití r. 1811: „Jsou myšlenkami i vypracováním
všech zírá mnoho talentovaný,
ze
velmi rozmanitý,
umělec".
Hned vzápětí kritiky
a
myslící
vzdělaný
z
Prahy
dopis, ve kterém
se
v
časopise
objevil
referuje se o nové symfonii J. Vitáskově z C, jež
a

programu dobročinné akademie, kterou
sirotčince jeho předseda kníže
prospěch
pořádal
Ant. Isidor Lobkovic,
jak dokládal dopis
který,

uvedena

na

ve

s

důrazem,

svěřil

řízení

těchto

velkých

úplného úspěchu.
Symfonie nedosáhla
skujenom doznával, že Andante F-dur, je
musil
že
větší
dokonalé.
tečně
přiznali,
úspěch
Jinak
však
měla
ouvertura Rósslerova,
největší
úryvky
(Finále) z opery Jirovcovy „Der Augenarzt."
Vitáskovi.

.

.

.

Tomáškovi.
proti
byl skrytý hrot
V Lipsku tolik chvály
o
něm, a v Praze jeho věcí
nedávají vůbec v akademiích, jež pořádají knížata..

dopise

..

Konečně

nebylo

vozování Serafíny.

slušně

že Tomášek žil

možno oddalovat!

pro-

a

z

tehdejší doby shoduji

udržován

v

domněnce,

se v

tom,

že vlivem

Webiovým a Vitáskovým dálo se zdržování provedeni
jeho opery. Zanevřel na ně mnoho.

DIVADLA
NÁRODNÍ
B.

„Poustevníkův
Polák.)

DIVADLO.

zvonek".

(Dirigent

R. Zamrzla.

Reg.

Obecenstvo toužící po snadno přístupné a vnímatelné
Maillartovou
dostalo své „panem et circenses"
Znovu uvedená práce
operou „Poustevníkův zvonek".
poutá po stránce libretistické životností postav, po stránce
i
hudební graciesností a laškovností a působí
přilnutím
k
vážným situacím dějovým. Opera byla sehrána výborně.
Zvláště výkon pí Bogucké i pí Horvátové byl svěží. Ani
hudbě

ostatní

účinkující

„Židovka."

nezůstali

svým partiím

ničeho

dlužni.

vystoupivši pohostinsky v partii
nevelký
Halevyově „Židovce",

Pan Flegel,

Brogniho v
sice, ale příjemný materiál,

kardinála

jenž zejména ve střední povolně. Výšky jsou dosud tísněny a hloubky
herecké zápolí nadaný
stránce
kolísají v intonaci. Po
dramatické readept dosud s
loze zní

plně

a

nejprimitivnějšími principy

produkce.
MĚSTSKÉ

Vladimír Knittl
DIVADLO

NA

KRÁL. VINOHRADECH.

paní. Eugen ďAlbert svojí plodností ná<ada jeho
ze
soudobých skladatelů.
operních prací však nenese ráz určitého, jednotného charakteru
spíše překvapuje, přehlížíme-li ji v celku, pestrostí svého stylu, tu k Wagnerovi se klonícího, tu moderně konversačního, a jinde dokonce podléhajícího svodům
všech zpěvoher
ze
vlašského verismu.
Nejůspěšnější
ďAlbertových byla doposud „Nížina", jejíž libretto, zpraDarovaná

leží

mezi

přední

dle stejnojmenného katalánského dramatu Guimerova, jistě mělo lví podíl na vítězném postupu
I u nás na Vinohradském
tohoto díla přes četná jeviště.

cované Lotharem

tenorista
Pokorný
„Nížina"
chytla
(zesnulý
podal tehdy výkon jímavý) a to bylo asi
příčinou, že uvedena nyní „Darovaná páni". Libretto této
komické opery má své přednosti i vady. Mezi přednosti
i méně
jest čítati plvnulost děje, střídání scén rušných
živých, pěkná kresba figur, z nichž nejvíce vyniká iabužnický kapucín a žárlivý hostinský. Za vadu pokládám nejasnost celé zápletky, povstalou „na vlas podobností"
obou
sester, která
jest scénicky těžko proveditelná,
třebaže obě úlohy po celý večer spočívají v rukou jedné
zpěvačky a teprve poslední scéna přivádí před oči obecenstva převlečenou sboristku, jež ovšem nemůže býti než
trapně nepodobna své dvojence. Tato zkušenost jest již
stará jako Shakespeare, a celkem se divím, že dnes ještě
někdo staví scénickou práci na tak labilním základě.
Hudebně ďAlbert zůstává i v „Darované paní" plně
eklektikem. Jejím nejen ve stylu své skladby, v němž vlivy
Leoncavalla a Pucciniho
různorodé od Wagnera až po
podávají si ruce, ano, dokonce sentimentálnost vídeňské
operetty zbarvuje výmluvně milostný dvojzpěv Zacometta
a Felicie;
a v invenci není rovněž osobitosti.

divadle

v úloze

Pedra

Přes to však vítám operu ď Albertovu na vinohradskou
jako vůbec každou seriosní práci, jíž otevírá se

akademii

Kritik

V

Všechny zprávy

dodávali

mění.

scénu,

divadla. Je správné mínění, že, je-li vůbec,
odvrátili zájem
nejširšího obecenstva od
jsou to jen díla takového rázu jako novinka,

brána tohoto
co mohlo by

operetty,
o níž píši. A jest

i správné
mínění, kdesi vyslovené, že
eklektika často umění více prospěje, než
dílo neseriosního, byť i osobitého talentu.
nechci rozepisovat! se
O
do šířky. Byla

práce

seriosního

provedení

něm patrna leckde zdatnost předních sil, a kde nebylo
té, aspoň dobrá vůle tušiti se dala. A tak jen poznamenávám, že orchestrální vypracování p. Holečkem odv

povídalo požadavkům a že slečna Drozenová a pan
Lanhaus
svými poměrně ucelenými výkony nejvíce
Zdeněk KnittU
zaujali.
mne
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jich napsání.

KONCERTY

I

jeho

Klavírní skladba

rozhled klame.

proudem,

a

obratně

Schází však

kontrapunktuje.

KRITIKA
Škola intonační. Na podkladě slovanských písnilidoměšťanské a střední František
vých napsal pro školy
Díl l.
Waic, c, k. skut. učitel česke reálky
Učebnice pro žáky.

vystřídání nějakou

Trombómyšlenkou. Vojáček dobře instrumentuje.
trochu velkou úlohu na veseloherní předehru.
ny hraji ale
Vzory, dle nichž se Vojáček řídi, poskytnou při ostřejším

báseň’

dle

dnešního

.

„

.

,

.

filharmonických koncertech. Prokop
a
pravdivé
maluje jednotlivé
předvádí vidinu učitelovy zeobrazy básně. Jak
mřelé ženy, zjevující se mu ve sněhové vánici, jak pravdomnělé
divě ty dvoje housle ve výši září jako hvězdy,
učitelova
oči její. Souhrn obrazů, vyňatých z vypravováni
oslavou
ku konci
velice věrně podaných, vyvrcholen je
ve

náladu
účinné

akolUrčitost

symfonická báseň,

ale trpí
má všecky komposiční přednosti svého tvůrce,
technikou
délkou jednotlivých vět, jež oslňuji virtuosní
skladatele váže.
a utápí se ve formě, jež příliš
zakončila znamenitě sehraný
Beethovenova

„Eroica"

POřa

naše
Třetí řádný koncert komorní obstaralo opětně
O. Máchy
výtečné České kvartetto za pomoci pana prof
Wihana zastupoval opětně p. L.
�viola). Churavého prof.
9.
Zelenka. Novinkou byl smyčcový kvartett z G-dur op.
Skladatel mluví naší
od nadaného modernisty Jana Kunce.
Síla vlastmateřštinou, vytříbenou Bedřichem Smetanou.
díla.
ního
projevu nejvíce vyniká ve Finále trojvětého
i v těch nejspletitějšísh místech
Celek přetéká zpěvností;
všechny hlasy zpívají. Autor rád se zasniv zamilovaných
Dissonanční Finále končí
pronesších a často na nich ulpí
překvapivě náhle. Ale ty programové názvy nepřiléhají,

naopak matou posluchače!
a DvoBrahmsův rozjasnělý, svěží kvintett op. 111.
řákův* známý americký op. 97. sousedily dílu mladého
Bohumil

skladatele.

Varhanní koncerty

v

Vendler.

byly ukončeny
Enrico Bossi je Pra;
provedl jeho „Píseň

síni Smetanově

Marco
vlašským virtuosem Bossim.
žanúm již znám. Pražský „Hlahol"
svého času Bossi vůbec u nás
písní". Jako varhaník byl
prvým hostem z ciziny k veřejné produkci pozvaným.
moderního stroje zavinil značné
Nedostatek vynikajícího
že
bohaté skladby varhanní. Doufejme,

opoždění poznání

ctitelů koncertn hry na
budoucnu se rozmnoží kruh
bude
že slibný podnik
dalece,
tak
královském nástroji
moci býti zachován.
Fantasie
a
fuga
Veliký Bach stál v čele poradu.
mel Bossi
cis ech
mohutně. Na ostatních
G-moll zněla

v

.

sboru

podíl. íeho úprava Haydnova
ve
počasí" pravdivě se vyjímala,
náladu,
z počátku
zachycuje
skladbě „Scéna pastorále"
oživených tu a tam
ale brzy upadá do přesládlých period,
nějakou módní harmonickou zvyklostí. Jednotlivé episody
jako skladatel veliký
„Čtvera ročních
ze

děkující svůj
jiskřivé,

jsou

vznik
ale

oslnivé technice

kladeny

bez

skladatelově působí

spojitosti

vedle

sebe

a

melodiím. Skladba „Sposalizio
ustupují opětně vypjatým
roztěká se v dloua tam-tam
pro smyčce, harfu, varhany
vrcholu, ponedostoupila
hých unisonech. Když gradace
nemůže dnes
náhlu opět zmírá. Vnitřní cenou, obsahem,
hned po
Vůně komposic jeho vyprchala
Bossi

zaujmouti.

a

jasnost

mi toto

v

da Rimini",

nás

kovu, kdežto naopak

vyvrcholení

závěru.

Čajkovského „Francesca

u

školu

novém.

kvarty;
vysvětlením oktávy, kvinty, jejího převratu kvintterce, jež žák zpíval již pn
pak teprve připomene

rodinou vránabytého štěsti, jež se opět s novou
jen se vtírá otázka, proč na konci je pisen „Narodil
se

základě

čuje

znovu

tilo.
? Zdá
se Kristus Pán“. K vůli zaokrouhlenosti
nucené, vzdor mohutnému
tuze
zakončeni

nedostatky

Sebral veliké množství
zpěvu
od
nesnadnějje
postupně
a
uspořádal
národních písní
V uspořádání jeho je však skryt
ších až k velice složitým.
hudební pojem vycelý vyučovací plán. Každý jednotlivý
vzatých
světluje žáku názorně na prožitých příkladech,
k novým poznatkům.
a hravě pokračuje
se známých písní
kvintakord. PokraZákladem školy Waicovy je velký

„Vypravovaní pana učitele', symtonicka
Čechovy „Ve stínu lípy", byla tentokráte po-

nejprv provedena
dovede
zachytiti

Olomouci.

zkušený učitel, jenž vypozorovav
sestavili
vyučování zpěvu, podjal se práce

na

další.

,

v

Waic je

novou

nahlédnutí rady
S. Prokopa

Vendler.

Bohumil

koncert České Filharmonie předvedl
ouverturu" od domácího skladatele
Skladatel čiperně si počíná v prací
motiv všemi skupinami námotivlcké, proháněje hlavní
uštěstrojů a barvě jej dle okamžité potřeby, na počátku
vede hlavni slovo
pačným tónem vysokého klarinetu, jenž
celeho
později vesele v plném obsazení
v celé skladbě,
širokým
orchestru. Vedlejší věta pěkně kontrastuje svým
théma se vrací ustavičné
ale na krátko. Hlavní

Sedmnáctý

novinku „Veseloherní
dra 1. rytíře Vojáčka.

od

hračky

Jsou-li podobné plane
nás již nebaví.

mohla odpadnout!.
u
oblíbeny v krásné Itálii,

Dubois

definic

hojnost

neobtěžuje příliš pamět
úloh

zamlčuje

příčin

obzor rozhledu

žá-

značné

spisovatel při počá-

ale poučeoznačení „velký",
tečním cvičení kvintakordu
polohách*
kvintakord užiti v různých
ním, že můžeme
harmomckéno. Podobné
předvádí žáku poznatek krásna
taktem a krásnem
hravým způsobem seznamuje žáka s
zde
již
užitečná pravda vštípena
Mnohá
rhytmickým.
život
takže si ji trvale zapamatuji Pro

útlým cvičencům,
siloměrnych je pravidlo: Zpěvák
na př. při znaménkách
hlas nevynikal. Má se snave sboru zpívej tak, aby jeho
Kolik
sebe
zpivati.
a
nejen
sbor
žit! stále
slyšeti celý
před
a uchovalo je
svěží
hlasy
zachovalo
pěvců by si
intonaci neklesalo,
zkázou, kolik pěveckých sborů by v
.
kdyby se dbalo tohoto zlatého pravidla!

Vysvětlení stupnic přichází

úplném

až po

,

t

sluchovém

ovládnutí stupnice tvrdé. Na hojnosti znamenité volených
lehce až k novému akkordu.
příkladů pokračuje žák jistě a
národních
písni přivádí žáka ke zvýšeNa základě
domodulaci do vrchní a spodní
nému čtvrtému stupni a
melodickou, harmoniminanty. Tóniny měkké, stupnici
moravské najdeme použity v pismch
ckou, ba i složité
žáka do
dalších. A tak takřka nepozorovatelně převádí
A znamenitý znalec národních
těžších tajů hudebních.
do
z jednoho tonorodu
písní předvádí i ony předcházející
a jiné nelibozvučné
i
trojzvuk
Předvádí
zvětšený
druhého.
P

akk

°NašÍ

i

v

sbormistři

páni

pěveckých spolcích.

učebnici

by měli
Poskytla by

tuto

zavést

mnoho zábavných
s národním na-

hodin a seznámila by leckde naše pěvce
se marné
ším uměním, jež zůstává mnohým, pokoušející
moderních sboru, neznáobtíží
o ztečení
harmonických

mýmCenatel"k

školní
(poštou) je vzhledem k potřebě
Odkládaje výbornou původní knihu, jejíž
větou spisovatele.
poznání mi způsobilo radost, končím
má býti kromě osvojoCílem vyučováni zpěvu ve škole
hudebnost
váni
nutných poznatků theoretických vývoj
současné pestm
vzdělávati
intensivně
sluch,
člověkovy, t. j.
melodické
smysl pro rhýtmus, učiti chápat základní tvary
80 h

velice nízká.

i harmonické

a

poskytnouti základy

vnitrního

slyšení.

hudebního

v

v Záhřebu
Kniha vyšla nákladem Družstva knihtiskárny
Bohumil Vendler.

(severní Morava)

Oprava.

V článku

„Lex Parsifal"

prodloužena ochrana práva
správně státi 30 roků.

autorského

tiskovou chybou
M
na 40 roku.
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delne

toulky pustinami gurrskými. V lidu udržuje se bástrašlivých nocí plných podivných zjevení. Ale Tove
Tove je Waldemarovi
vzata a už se nevrátí...
Hudebné
navazuje Schónberg na Mahlera, stylově na Wagnera.
Je užasno, jak požadavky svoje na komplexv sil výkonných nedovedl omezovati, ale cítíte, že nemohl jinak!
V jeho písních
je cosi lidského a nelze se odtrhnouti od
tohoto tajemného dutí orchestru. Moře
titannástrojů
ský orchestr a nad ním lkavý, nešťastný hlas člověka.

DOPISY

zeň

--

Vídeň.

Další

varhanní

koncert c k, společnosti hupřátel přinesl pohostinskou hru Aloise Kofíera ze
Štýrského Hradce. Týž zasahuje dosti účinné do
hudebního
tamnějšího života a jeho koncerty ve Štěpánčině
sálu jsou daleko
známy. Bohužel, vídeňský jeho koncert
zklamal úplně.
Primo: Kofler není
naprosto interpretem
tomu
K
schází mu mnoho. Jest tu
pachovým.
nejprve nedebních

jasnost rejstříkování
naprostá neschopnost k tomuto
specielnímu varhannímu umění, varhanní instrumentaci
varhan
Z
geniálního Riegra vybíral barvy příliš jednobez
stranné, jež kladl
logických zákonů vedle sebe tak,
značné
ze trhaly
dojem hned skladby prvé: Toccaty
adagia a fugy C-dur. (Thema poslední předvedeno
bylo
povážlivé jinak!) 3 chorálové předehry nepřinesly pražádných rozlišujících nálad a zarážely ještě více
přílišnou
svoji délkou, které právě mohl Kofler odpomoci dobrým
rejstříkováním. Bach
ostatně toť kámen úrazu
mnohých
varhaníků, kteří pomíjejí základní tón, jádro, choř principalový a roztodivnou registraturou nahražují tak zdravé
tehdejší barvy, které měl na zřeteli lipský kantor. Přikláněl bych se proto vždy ku zdravému
modernímu nanášeni varhanních
barev, jak to činí Sittard nebo k archasujícímu podání Straubeově. Šťastnější ruku měl Kofler
snad

A

této hudbě
přece
v
tragické je stále něco m lostně
tragického, opojivého, že marně se ptáte: K čemu
ty
divné poslední
excessy Schónbergovy musy?
Ku konci
recituje „Sprecher". V tom vidím znak té slední
periody,
v ktere
dílo Schonbergovo
bylo dokonáno. Je sice groteskni tento oddíl,
báseň sama to ale vyžaduje
nepůsobí však cizotou,

má

největší

pretense státi

zná

přehnaných gest. Partie sólistů Tove a Waldemara
byly zejména skvostně obsazeny. Hrál orchestr Tonkiinstlerů značně

moderních mistrech : V Bossiho
vánočním
(Noěl
aetherkkém poemu), v Guilmantově smutečním
pochodě
a zpěvu serafů a konečné ve Widorově Cantabile

sesílený,

Vácslav

Hanno

Jarka.

v

pojat

do

příští

Mandyczewske
czewského
kantátu

stagiony.

novou

Dámský

sbor paní Albíny
direkce dra Eusebia Mandvskladbu Hause Gála: „O věčné radosti*

přednesl

za

průvodem dvou harf a’
varhan. Podklad
vzat ze staré
kostelní písně Cornerova
zpěvníku (1631). V kantátě převládá tón elegický v rozporu v textu. Úvod varhanní příliš dlouhý, byl velice dobře
pracován. Zabavoval.
Sklony Brahmsovské nápadně vystupovaly zde v popředí. Naprosto nepřirozený byl záE

pro

dur

ženský

dvojsbor

Bachovy Toccaty

s

a

cházející

obecenstvo

vyhnal

tak vážnost karikoval.

a

fugy

přinutilo Koflera,

Schónberg „G u
bec pod
profesorem
sborem 22. února 1913.

zdálo se, že od-

by tempo úžasné

r r e 1 ie d e

r“. Prvé provedení vůF.
Schreckerem
Filharmonickým
Chorické dílo Arnolda

Schónberga
průvodem orchestru, pro sóla a 4 sbory! Kdo
slyšel
písně „Námésičního pierrota", čekal zde dojista legie
pazvuku
zlámanou hudbu. A přece nebude ani dost
málo
na rozpacích
považovati všecky novosti nynějšího Schon
berga za excessy, které jsou schopny připraviti
jej o celou autoritu nynější Vídně. Dílo, o které jde,
je dílo mládí.
Tak před desíti
lety -začaté, dokončil je Schónberg teprve
před kretkou dobou, navrátiv se k němu po různých
přestávkách.
Je-li pak možná jakási orientace v periodickém
delem
umělecké jeho
tu
dlužno
tvorby
ji zařaditi do
s

prve, kde vládne překrásný ještě sextet „Zjasněná
noc".
Jděme
však k slovnímu základu
této práce.
Jens Petr
Jacobsen, norský básník, napsal tento cyklus nemající však
pražádných epických líčení. Prosté přebásňuje zde prastaré severské legendy o
tajné lásce Walclemara krále a
překrásné Tove. Dánské pověsti
ai
14

zasahují
století
v
opřádají zem Gurre. Tove zemřela a Waldemar
zdvihá
osudný protest proti bohu. Strašlivý,
osudový
výkřik, je-li nám vzata milo váná by tost. Marné

dokazováni
bohu, že Waldemar a Tove jsou
jedno, že nelze oddélovatjich duše. Bůh
ie
tvrdý. Lesní holubice v gurrských
je

zvěstuje

hvozdech

smrt krásné Tove
a král vyjíždí
každoročně na
šíleny lov. Vlastní jádro komposice tkví vlastně zde. Manni
Waldemara nazývají sami
vyjíždkou mrtvých tyto straši-

KONCERTNÍ RUCH
2.

Benešov.
března.

Koncert

Porad:

vala na

tenoristy

Friml: Jaro

1

a

Rudolfa

Blána

dne

podzim. Malát: Malo-

chaloupku (pi Dvořáková). 2. Schubert: U
moře.
Netrpělivý Schumann: Dva granátníci. Hněv
Blán).
3.
(p.
Grieg: Píseň Solvejgina. Chopin:
Horováni (pí Dvořáková.
4. Grieg:
Vypluti. Ty’s láska
má. Rubinstein :
Asra (p.
Tichá
Blán). 5.
Tri slunce.
nechci znát

Slovenská:

Treger:

Sadaj

noc

slunko
(pí Dvořáková). 6. Čaikovskij: Proč. Smetana: Večerni písně číslo 1, 2, 3, 5
(p.
ulatl )■
Klobouky Val. I. pěvecká beseda
(večer písní náod n' ch) Zp
eho s P olku
»Tovačovský“ dne 2. března.
L
,
.
Porad:
Malát: Ceske národní písně
(mužský soor) O vvZ namu
národní písně
(p. Jan Ficek). Novák: Slovenské
písně lidové s průvodem klavíru
(p Lad. Fišer). Polášek:
„Usmrcený (mužský sbor). Novák: >lovenskě lid. písně
s průvodem klavíru
(p. far. Kopecký). Lichard: Slovenské
národní písně (mu ský
sbor). Novák: Slovenská: „Pijme,
Lad
Fišer )*
(p V^
Ma,át;
Já tu nebudu"
>
(mužsky sbor). Dirigent
p. Bedř. Pursch,
u klavíru p.

e^

,

a Allegru
ze VI.
varhanní symfonie. Dojem
esthetický, který poskytuje pohled na hrajícího Koflera, jest übohý.
Při Widorově allegru byla valná část
publika rozesmána.
Nemá
sobě
v
praničeho
Kofler ze vznešeného klidu R. D ttricha
ani z elegance M.
Springera. Přimlouval bych se vřele!
by tento poslední byl vyzván k varhannímu koncertu a

vér

Schrecker

dirigentem Mahlerovského stylu.
Bezpočet zkoušek
(pro jednotlivce skvěle honorovaných), jeho přítomnost ve
Dvorní
opere, kde připravuje se operní jeho novinka, zaměstnáni na Akademii státní
absorbuje povážlivě jeho
sily, ale Schrecker neustává Uvedení tohoto díla nalezlo
vzácný ohlas celé Vídně. Po Walterovi je to právě
on,
který vznícené zahloubává se do partitury a při tom nese

...

.

*

r

Kar. Kůžička.

Kolín.

Litoměřický

večer

ženského

odboru

Sokola
března
za spoiuúčlnkováni
ochotnickéío
spolku
komorního
kvarteta
hudebního a sokolského kvar»
,
tetta pěveckého.
I poradu:
Weiss: Ouvertura
(kapela
Sokola
kolínského). Pospíšil: Jenom ty oči (Sokolské
kvartetto
pěvecké). Fibich: Klavírní kvartetto E-moll
(Housle: c. k. fin. rada Ot Gregora, viola: Dr.’
op. 11.
A. Arnošt, cello: Jaroslav Mádle, klavír:
|UC. Alfréd Jelínek). Strébl: Valčík (sokolské kvartetto
pěvecké) Smetana: Směs z Prodané nevěsty

“JJ® f
ryl

Starop;ažské písničky
(rukopisná novinka).

od Karla

(kapela Sokola kolínského).
Hašlera. Kabaretní scéna

Přerov. Koncert spolku na
podporu chudých studujících c. k. gymnasia dne 2. března. Pěvecký sbor studujících gymnasia. Řídí prof. Ferd. Vaněk. Pořad : Vendler:
Pod

starým praporem (smíšený sbor). Wagner : Sbor
poutníků z „TannhSusera" (mužský sbor
s průvodem
piana). Hymna bitevní z „Rienziho" (mužský sbor s průvodem klavíru). Dvořák: Koncert
A-rnoll, op. 53,housle
klavíru
s průvodem
(Bohuslav Orel, doprovází MUSt.
jos. Dostál). J ndřich : Píseň jarní
(smíšený sbor). Fibich:
Ouvertura k

„Noci na Karlštejně", od. 26., pro klavír
(žáci VI. a VIL
čtyři ruce
Nešvera •
tř.).
Plavba na
moři, op. 110. Kantáta pro sóla a
smíšený sbor s průna
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vodem klavíru

a

harmonia.

Tichá.)

(Sopránové

solo:

pí. Klot.

kuje

Příbram.
Řádný koncert Lumíra Dobromily dne
1. března.
Pořad:
Suk: Stasa čarodějnice, smíš. sbor.
Fibich: Selanka
pro klarinett s průvodem klavíru (p. Zd.
Šetele). Strauss: Koncert pro lesní roh s průvodem klavíru
(p. Fr. Kašpar). Foerster: „Most vzdechů", ženský
sbor s prův. klavíru. Fibich: Kvintett pro

klarinett,

lesní roh
Zd

a

Šetele,

violoncello
Fr Kašpar

(pp.
a

Dirigent

Karel

Smíšený
Balet

sbor

z

Šebek:

opery „Dvě

„Bulharský

babské
ciné

hrání

jistě

že i

všech^knihkupců,
biletářů

v

Nár. div.

text

_za_ 60

našeho

scéně ši dopřísně kritisujícího obe-

hal.

Klavírní
se

výtah na 2 ruce K 3-60.
Klavírní výtah
zpěvy K 4*Bo žádejte v hudebním závodě

mojmíß urbAhek

u prhze.

při otevřené

Také sbory, jak pěvecky, tak
i herecky si pěkně
počínaly. V hudbě si smyčcové nástroje dobře vedly, toiéž však nelze říci o nástrojích dechových, o které jest u nás velká nouze. Jinak úspěch
operettv buď mladému skladateli výzvou k další
na

práci

j?.

poli tohoto snažení.

CÍRKEVNÍ

Fllharmonický spolek
dómský sbor v Rábu
(Uhry) provedly řízením G. Fránka Perosi-ho Oratorium
„La resureczione du Lazaro* v dómském kostele s vela

kým úspěchem.

RŮZNÉ ZPRÁVY
*

u

a

TRISTfIt!, ISOLDA

Dvořák:

věd vzácnou.

HUDBA

ale

aby

pan profesor Nejedlý
profesore, ne
pane
důkazy žádáme. Žádné la-

jste

český

bouřlivého

jen tolik sluší uvésti,
byli potlesku, což jest u

ne-

zpěvá-

Týnící. Operetta dosáhla při úplně vyproúspěchu, zajištěném již při sepředehry. Výkony jednotlivců posuzovati nebudem,

censtva

pokladny

u

Labské

ale

klepy,

že snad

žádejte

tanec

Turnov.
Spolek divadelních ochotníků provedl
na
městského
dne
9.
scéně
divadla
února t. r.
premiéru
aktové operetty „Umluvené
znamení*, kterou složil, nastudoval a sám řídil
mladý skladatel Karel Štika, řiditel
domě

tak

K premiéře v Nár. divadle

(Orchestrální sdružení).

v

divadelní

vytáčky,

Hejzlar.
a

Podnes

důkazy čekáme.
*
Vzácný dokument. V kritice o koncertu Františka
Ondříčka podává Zdeněk
Nejedlý užaslým čtenářům znovu
důkazy, že si obecenstvo Dvořákovy skladby vůbec nepřeje. Ondříček hrál také Dvořákovu houslovou „Sonalu"

sdružení). Fibich:
Selanka, solo pro klarinett (Orchestrální sdružení ap. Fr.
Jelínek). Řhcvský: Lásky máj, dámský dvojzpěv (pí L.
Solcová, pí B. Plátkovát, Palla: České tance, muž. sbor
(Zpěv. spolek „Dvořák"). Suk: Serenáda op. 6. (Orchestrální sdružení). Novák:
Vražedný milý, Neščasná vojna,
smíšený sbor (Zpěv. spolek „Dvořák"). Dvořák: Valčíky

daném

drzou lží.

my všichni, kdož mu věříme, že tvrzení
je drzou lží, čekáme, ba žádáme,

tuto naši zprávu nečetl, tu neplatí. Opakujeme znovu, že je to vaší povinností cti odpověděli přímo, bez vytáček.*) Na takové nefalšované

vdovy", orchestr.

Turnov.
Koncert orchestrálního sdružení
ckého spolku „Dvořák" dne 2. března.
Pořad:
Serenáda E-dur, I. věta (OrchestrUní

kúru

a

prof. Nejedlého
příštím čísle „Smetany" provedl
důkaz pravdy. Nuže
pozor,

-

české hudbě".
č. 1." a Smetana:

Pan profesor měl dosti času
(10
i v okolí sebrati dosti důkazů
ž í,
jež do Národního di-

Praze

p.

„Honza a smrt", humoristická baliada pro smíš. sbor a
soli s průvodem klavíru.
(Soli: slč. A. Stieborová, pan
JUDr. V. Ha/tmann.) U klavíru pp. Jos. Brož, Frant. [irák,
dr. Václav Sebesta
dr. jos. Theurer.
a
Dirigenti: Boh.
Soukup a dr. Jos. Theurer.
Skalice Česká.
Koncert pěvecko
zábavní
jednotv
„Bendi" dne 1 března. Spoluúčinkuje měst. hudba, sesílená pp. ochotníky.
Pořad:
Schubert: Symfonie
h-moll,
orchestr.
Pospíšil:
„Mysliveček", ženský čtverozpěv
s průvodem
klavíru.
Suk:
„Mať moja*, smíšený sbor
s prův. klavíru.
Schubert:
„Rosamunda", ouvertura, orchestr.
Fibich:
„Věčnost",
melodram
slova
Rud.
na
Maytra, přednese dp. P. Jan Hlaváček. Klička: „Baliada
o

v

v

Bartoš:

Váňa)

svá tvrzení.

mohl

učinil. Kovařovic

klavír, housle,
dr. Jos. Theurer,

Ant.

a

že jeho tvrzení o „z b o
vadla nepatří" není

-

Jos. Bartoš,

znovu

neděl)

Zdeněk

Nejedlý opakuje znovu v posledním čísle
listu utrhačství vyslovená poprvé v „České Kultuře* před půltřetím měsícem. Tenkráte napsal p. Zdeněk
Nejedlý, že Kovařovic se vyslovil o Dvořákových operách
jako o zboží, které do Národního divadla nesmí. Kovasvého

řovic nazval toto tvrzení drzou lží
(„Venkov*, „Dalibor").
Pan profesor
Nejedlý tehdy strčil tuto výtku, že jeho
tvrzení je „drzou lží* klidně do
a mlčel. Tři mě-

kapsy
síce p. prof. Nejedlý mlčel a nepodal protidůkazů, ač to
bylo přímo jeho povinností cti. Po dvou a polovině
měsíce p. profesor
nejen že nepodává důkazů, ale opa-

obecenstvo dle Zdeňka Nejedlého ze sálu
a tu
přímo
prchalo ještě před početím sonáty. Toť přece vzácný dokument. Skoda
jen, že celá kritika Zdeňka Nejedlého
nese se tónem
známým z listů pověsti nechvalné. Habeant sibi.
*
Vědecká kritika.
Příznačný a velice humoristický
případ vědecké kritiky školy prof. Zd. Nejedlého podává
„Přehled". Ve „Studentské Revui" zasáhl do
sporu o Dvořáka také pan Štěrba. Píše se tam:

„Profesor Nejedlý

nemá, oné oddané
k

němu

lásky k Dvořákovi umělci. Proto jest
objektivní. Žádnému umělci neškodí objektivita

tak, jako právě Dvořákovi. Odmysleme si Dvořákova
genia a co pa k j e Dvořák? Typ nekulturního, konzervativního muzikanta, jehož idee o vytvoření české
hudby, pokud ovšem lze o ideovém tvoření Dvořákově
mluvit, znamenaly by přímo reakci proti snahám Smetanovým. Takový, nebyl by Dvořák ovšem vůbec umělecké
existence schopen atd. ..." Pane Štěrbo, to íle
jste provedl dokonale 1
Jaké štěstí, že takový Dvořák měl takového nějakého
Co
genia
pravdy spočívá na vědeckém
žáka
universitního profesora Zd. Nejedlého.
p.
nezbude nic, jensi odmyslete toho jeho genia.
(Nějaký takový genius přece nic není!) Pravdu má pan
Štěrba, ale také „Přehled" má pravdu, praví-li: Odmyslete
si od Shakespeara jeho genia a bude vypadat jako takový

praobyčejný

Štěrba.

*) Svého času nazval Kovařovic tvrzeni profesora
Nejedlého o zúmyslně pokažené „Šárce* darebáctvím.
Tehdy p. profesor Nejedlý odpověděl, že jeho slova byla

obrácena k českému Bulovovi a že
geron. Touto pošetilosti odbyl celou

mu

,

věc!

odpověděl

For-
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*

bude
*

(říditi

Bedřicha

umění odbývati se
Kongres pro aesthetiku a vědu
7.-9. října v aule budovy universitní v Berlíně.
V Heidelbergu chystá se Bach-Regerova slavnost
bude
Reger-Wolfrum). Hráti se bude: Smuteční
Magnificat, 2 brandeburské
Velikonoční

oratorium,
hudba,
suita a jedna z kantát (scénicky).
koncerty, druhá D-dur
*
Lipsko chystá na 4. leden 1914 Parsifala. Podařilo
Meistersteigovi získati k umělecké výintendantovi
se
Regisseurem bude dr. Lert. ParsiMaxe
Klingera.
pravě
tomášského
fal-Urlus
etc. Chlapecké sbory obstarají hoši
v úmyslu
prokostela, proslulí svojí lahodou hlasů. Je
vésti jen několik těchto svátečních představení.

„Princezně

Turandot"

Vollmoetlera

Karla

na

Carla

provedena

Gozziho

byla

v

St.

*

přepracování
Jameském di-

spoluúčinkováním

(ze školy pí Boh. Rosenkranzové) a pp.
rovněž ze školy pí
Karbulky, Hájka, Váni, Podra (tento
Boh. Rosenkranzové), Slívky, Fišera a Šťastného. U varPb.Dr. |iří Kavan.
han zasedne osvědčený umělec pan
kvartetta"
*
proveV jubilejním cyklu „Českého
Kriltznerové

7

Ševčík-Lhotského.
*
Ševčík-Lhotského

cellistu

kvartett

pana Zelenku znamenitou

získal

za

náhradu

neděli, Zelený čtvrtek, Velký
pitek a Bílou sobotu.
Ku potřebě řiditelům kůru sestavil a nápěvy českých
Schváleno nejdůst.
textů složil V. V. Hausmann.

vystouplého
výborném

ve

gymnasia

ciety"

mistr Josef Nešvera v Olomoucí.
* Dne 6. března t. r.
připadá desáté výročí smrti
Josefa Jandovského, zakladatele a předsedy Jednoty řiditelů hudebních škol v Čechách, kteráž r. 1900 splynula

„Scherzo"

H. St. Jandovský byl vynikajicící paedagog hudební.
Instruktivní díla jeho jsou nezasloužené zapomínána. Naa absolvoval
pražskou
rodil se 2. února 1848 v Karlině
Byl předním
konservatoř vr. 1867 za řiditele Krejčího.
Po absolutoriu působil tři
ze žáků Mildnera a Benewitze.
s

J.

léta u předního magnáta v Pešti jako hudeoní vychovatel.
Ač kynula mu lepši budoucnost v cizině, zůstal ve svém
rodišti a vida, že v té době není českých škol hudebních
hudební
školu v Karlině,
v Praze, založil prvou českou
již po 25 roků řídil. Na této škole působili jako učitelé:
Cimr, G. j. Lašek, Bohumil
Ferd.
K.
E.

Vach,
Weiss,
Q,
Wendler, F. Heyduk, Boh. Sejnoha a H. Hopp. Tak bylo
až do konce roku 1898, kdy odešel na zasloužený odpočinek. Školu jeho převzal B. Seqvens, který v původních
odchodu jeho
místnostech jí řídí. Škola Jandovského po
vlastně

se

rozdělila

v

ústavy

dva:

Bohumila

Květnou

biskupským

ordinariátem

K

Cena

v

Hradci Králové.

1*53, pošlou

K

Ifl6o1 60
fl

DaklailattlMOJHÍß URBÁNEK PRAHA,knmiIIIMII.
X.
Vyznamenán Jeho Svatostí Piem
Hlávkův
Jungmannova třída číslo 14.

palác

Šejnohy

posledním koncertu německého spolku pro
hudbu v Praze došlo k bouřlivým výjevům,
když pěvkyně Alb. Zehmeová z Berlína počala přednášet!
kvintetta.
náměsíčníka" v průvodu
Při

*

dech. Budiž zde těžce stženému otci projevena upřímná
soustrast nad ztrátou tak bolestnou.
*
„Art Publication SoTřetí cenu světové soutěže
obdržel
za
svou klavírní
v Americe (Saint Luis)

skladbu

na

komorní

mladém Čechu prcf. AI. Fingerlandovi.
* Vzácného
našeho spolupracovníka, spisovatele
krutá rána. Dne 23. t. m. skopana Karla Hůlku stihla
delší
nal tru
trapné nemoci nadějný a hodný syn
po
c. k.
na Kr. VinohraZdeněk,
žák
4.

třidy

8 8

dubna:

vstouFranck, V. Novák, Reger. Do „Českého kvartetta"
pil místo ochuravélého mistra Wihana pan Zelenka z kvartetta

vyšlo li. vydáni

Obřady Svatého týdne
ato

Ph.Em.
budou následující skladby: Dne 13. března:
17. března : MoBach, Bocchetini, Dittersdurf, Haydn. Dne
března: Beethoven,Schuzart, Cherubíni,Beethoven.Dne26.
Dne 29. března: Mendelssohn, Schumann, Brahms.
bert.

Dvořák, Cajkovský.

byl enga-

BEBDOMAS SAHCTA.

deny

dubna: Smetana,

ve

čtyřicetiletého

těchto dnech jubileum svého
divadle. Jmenovaný

v

! I Právě

_

1

učitelu dobylo

ještě samým Bedřichem Smetanou (l. března 1873)
koncertního mistra
jakožto druhý řiditel orchestru, vedle
Vojtěcha Hřímalého, dnes tiž zvěčnělého. Přejeme jubilantu, jenž těší se dodnes jaré mysli a svěžesti, aby ještě
dlouho mohl působiti v ústavě, s nímž téměř srostl!

dožil

síle 82 let.
oratorium
Nešverovo
„Job" provedeno bude
Rudolfinu dne 3. t.m. za průvodu „České Filharmonie",
dam:
sl. Vachkové
a pani
sólistů:

Dne

pražských

žován

*

v

znamenitý

nejen

v tomto

působení

plné

v

hřbitovní se sešli.
sdružení

Pěvecké

vadla, slaví

,

se

byl

Jandovský

Vídni koncertem za spoluúčinkování dědičného prince Lobkovice a Oskara Nedbala znamenitého úspěchu.
* František
Maisler, člen orchestru Národního di-

v

wagnerovský zpěvák

bránv

u

vadle v Londýně a docílila bouřlivého úspěchu. Chválí
a plastické uvedení oriense všeobecně koloristika hudby
tálských pohádkových motivů.
hudební
*
Dr. Georg Šchůnemann, známý berlínský
spisovatel dokončil objemnou práci o dějinách dirigování
od nejstarších časů až po dnešní dobu.
*
Paul Gerhardt provedl ve Cv kávě poprvé I. symNěfonii pro varhany Charles Maria Widora (e-tnoll) v
od Ant.
mecku. Na programu nalézaly se: Biblické písně
Dvořáka (provedeni souborné Alb. Fischerem).
* 350.000
rublů se sešlo na Verdiův pomník v Petrohradě.
*
Albert Wiemann, známý

-

hrobu
Jandovních stavů chystá v den úmrtí návštěvu
ského na Olšanech, a prosí všecky členy své i přátele Jandovského, aby 6. března t. r. ve čtvrtek o 10. hod. dopol.

Ferruccio Benvenuto Busoni-ho orchestrální suita

*

k

Seqvense.

vlastenec a muž
učitel a bystrý organisátor, ale i lidumil,
vzácného srdce. Odkázal Ústředni Matici školské 52.000 K
povinnosti matiční, aby
s podmínkou, až stát převezme
zřízeny byly z jeho odkazu dvě nadace, na polovinu pro
žáka konservatoře a malířské akademie.
Jednota hudeb-

a

Schonbergovy „Písně
neObecenstvo, rozděleno na dva tábory, pro i contra,
utišilo se ani na vyzvání policejního orgánu a tak byla

shasnuta světla a koncert ukončen.
*
Ella Stillerová, profesorka na vídeňské nové konSuchého, docílila ve Vídni
servatoři, žačka profesora
přednesem Dvořákova houslového koncertu ohromného

úspěchu.
*

Ruská

zpěvačka Vjalceva,

gánské písně",
*

Novákova

Vídni
o

*

se

78 let.
mořská

„Královna ci-

zemřel

_

v

Dráž—ř*

fantasie

„Bouře" chystá se ve
čtenářstvu přineseme

den 27. dubna. Svému
zvláštní referát od našeho tamnějšího zpravodaje.
Otto Neitzelovi, známému hudebnímu kritiku, dává
úspěchem jeho opera „Barbarina" ve městna

tom

•

v

Felix Draeseke, známý skladatel,

ďanech ve věku
*

slavená

zemřela.

velikým

s

divadle v Kolíně nad Rýnem.
Dvě velezajímavé premiéry odbyly se ve dvorním
divadle
v Karlsruhe.
Jednoaktova opera Heinricha Bien-

ském

*

stocka

právě
Sachsa

Němec,

„Zuleima"
jako

(Der
v

zdá

se

býti

Fritz Koennecka

rozhodně dobrým
hře
v postní

hudba

dílem,
Hanse

Schuler in Paradies) Koennecke
je
rozený, studoval pod Rheinbergrem

farendt

Americe

Thuillem.
*
Oberon. Před krátkým časem přinesli jsme zprávu
o
chystaném tomto klasickém díle Weberové v divadle
delia Scala v Miláně.
s politováním musíme sdělitii,

a

Nyní

vzdor skvělému provedení, nenalezlo
i nejmenšího, u italského publika.

že

porozumění, byť

151

*
Příležitostná komposice R. Wagnera. Kritik Tiersot popisuje v „Tem psu" hudební autografy a manuskripty
nyní připadla bibliothece
seřazené v Malherbově

sbírce, jež
pařížské konservatoře. Mezi zvláštnostmi německého oddělení nalezena byla skladba, kterou Richard Wagner psal
řemesltehdy, když kritické poměry jej donutily různými
nými pracemi v oboru hudebním bídu svou zahnati. Ještě
před nedávném nevědělo se praničeho o tom, jak Wagner
musil svůj život obhájiti aranžováním různých směsí, když
jej Paříž

A přeci

přilákala.

jedná

zde

Skladba ta jmenuje se
Stuart" (Loučení Marie Stuartovny)

FORSTEROVA PÍ ANI NA

FORSTEROVA HARMONIA
dostat! lze

ve

všech lepších skladech klavírních

skladatele
„Les Adieux de Marie

se

TannhSusera!

FBRSTEROVY KLAVÍRY

a

o

psána jest

na

slavný

Berangerův. Wagner připominá si tuto skladbu
důlev jistém
dopise na Uhhga. Nepokládá ji za dosti
žitou.
Ač jedná se tu jen o opis, není pražádné příčiny
hudební
styl práce rovná se
pochybovat o pravosti, neboť
které Wagner „zhotovil" za paříž11a vlas oněm pracím,
W.
co
Patří ovšem též k nejhoršímu,
ského pobytu.
poem

napsal.
*

Střední

fronta nové
má nésti tato

opery

berlínské

dle

návrhu

jména: Bach, Gluck, Haydn,
Brahms.
Mozart, Beethoven, Schubert, Weber, Wagner,
Ani jeden
Berlíňan!
*
13. odhalena
byla v arkádách vídenské
15. IL
i
učitele aestheuniversity busta E d. Ha n s 1 ka, prvého
tiky hudební na tomto vysokém učilišti. Jeho odpor
Otto

Marcha

v

ř

Wagnerovi je znám a akademickým spolkům hudebním
ujiti, jak bezprostředné po centenárním výročí
zde nositeli plochého
bayreuthského apoštola holduje se
doktrinářského balastu. Když po slavnostní řeči dra Quida

T:i-

-«

k

nemohlo

—de-

hosté popatřiti na Hanslickovu bustu
monstrovali mladí lidé tichou dojemnou slavností:
nedaleko,
K
se
položili
Brucknerově desce, nalézající
nádherné, mohutné, vavřínové věnce s červenými stuhami,
Non confundat in
—a
Per aspera ad astra
s
Adlera šli

nápisy:

aeternam. Moment tento je význačný:
též dva věnce: jeden byl soukromý
a

„Presse".
*

Mladým lidem
památník

zdobili

vřínem

Česká

hudba

v

těmto

Hansiieka ležely
druhý od židovské
applauduji, poněvadž va-

skutečného

cizině.

AUG. FDRSTER,
král.
a

dvoř.

továrny

V LQBAU

V GEOR6ŠWALDE

Založeno

1859.

v

v

Sasku

Čechách.

Založeno

1859.

u

umělce.

V koncertech

H.

orchestrál-

ních : Dvořák, čtvrtá symfonie (Berlín, Blůthnerů v orchestr).
Dvořák, houslový koncert (Bochum, hudební spolek). Sme-

(Brussel, Královská konservatoř hudby).
Smetana, ouvertura k opeře „Prodaná nevěsta" (DrážGewerbehausorchestru).
XI. symfonický koncert
ďany,
konSmetana, Z českých luhů a hájů (Drážďany, lidový
Dvořák,
cert Gewerbehausorchestru). V komorní hudbě:

tana, Vyšehrad

klavírní kvartetta Es, Ges; (Eisenach, Nattererovo trio).
(Frankfurt nad Mohanem,
Dvořák, klavírní kvintett A;
Frankfurtské trio). V koncertech sólistů: Dvořák, Slovan(Fiume. societa di concerti Paolo
tanec, Na

přástkách;

ský

Weingarten).

ODEBÍREJTE

A

ANr.PECROF.
HRADEC KRÁLOVÉ.

ROZŠIŘUJTE „DALIBOR**

IIBSBIB

ViiiatSUXCSS

10,12 al4 K, orchestrové v pousmyčcem, čís. 0 za 18 K, čís. 1 za 20 K,
č. 4 za 40 K,
čís. 2 za 24 K, č. 3 za 30 K, výborné
A za 50 K,
koncertní v pouzdře se smyčcem, lit.
D za 100 K, lit.
lit B. za 60 K, lit. C za 80 K, lit
školní 7,8,

zdre

se

E

V. r.

ÍEH/EX!

Nejdokonalejší

za

130

K.

A S9HOVĚ v Hradci MM.
hudební

nástroje

ze

dřeva i kovu.

-S^oie^
188%
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HUDBA

SUBSKRIPCE

VELIKONOČNÍ

na sensační hudební novinku,
umělecky skvostně vypravené

Missa

PÍSNĚ

Pro

hlas

jeden

KADY

zhudebnil

na

2.

den.

ftíHOKKÉHO CÍRKEVNÍ DÍLA
s
pro smíšený sbor
průvodem varhan
nebo malého orchestru k Velikonocům:

Op. 2. Nissa

která

se

obdivuhodně

přimyká

a

3. Hissa Loretta.
K, hl. zpěv. po 40 h, orch.

harmonii

Partitura 2

OP. 4, Te Heum.
Partitura 2 K, hl. zpěv.

charakte-

účin slova
básníka

kompo-

doplnil zde ještě mahř A. Wierer mistrovskými
perokresbami, kteréž provázejíce spolu s nádhernistou

ným titulním
lem, tvoří z

obrazem
něho

slovo

zhudebněné

celek nezvyklé

krásy

orchestr

celým día

svědčící

a
o

každému

jemném

salonu

vkusu

skutečné

výzdobou,

Op. 39.

Snížené subskripce! ceny (platné
len do 15. března).

',€* saiufaris 22

Německé vydáni
E.

v

a

komorní

sbor

anebo

50, hlasy zpěvné

„O

sacrum

ve

po

convivium 22

sbírce

s

neoblig

smyčcového

30 hal.,

kvin-

(jednohlasné).

„Patnácti Cantiones

průvodem

1-5

pro

dívčích

hlasů

průvodu

i bez

-

Sklad

komorní

V

Naklad,

smíšený

varhan

eon-

ke cti

a

půjčovna

klavírů

Mojmír Urbánek

14. Hlávkův palác.

—

sacrum

motettech

I*2o.

Hudební závod.

sklad klavírů

Zodpovědný redaktor Rud. Zamrzla.

a„O

„Šesti

varhan.
Partitura 3 K, hlasy po 80 hal.
s

dodavatel.

třída

1

v

Pro

průvodem

ecclesiasticae*

8 K).

Mojmír Urbánek, Praha
Jungmannova

a

Obsaženo

dra
těchie cenách.

Hudební nakladatelství

Oitářní".

tenorem

Op. 33.

překladem

Rychnovského

Svátosti

tetto K

předem zaslatiy

(později

Obsaženo

.

kvintetta.
Partitura K

Vydání skvostné na ručním papíře ručním tiskem
11 K (později 20 S€) y
a autografy autorů
na včlínovém papíře 3 K (později 5 S€), dlužno
K

IM™”

Op. 29. Deset „Pange Língua 2 *. Pro stejné
i smíšené
hlasy s prův. i bez průvodu varhan.
Partitura K P5O, hlasy po 40 hal.

majitelově.

vazba 5

Vzkříšeni.
40 hal, orchestr 3 K.

5 K.

vivium 22

originální

K.

Na

SSSSSS Ha Zalaný čtvrtek:

nálado-

vosti.
Vydání bude pravým klenotem bibliofilu,
ozdobou každé
knihovny, hledanou vzácností pro
sběratele

3

Par3 K.

Op. 32. Nissa Jubilael Soiemnie.
(Císařská jubilejní mše.) Věnovaná cis. Františku
Partitura 3 K, hlasy
Josefu I.—
zpěvné po 30 h,

stupňuje.
s

Seti Cyrilli et Methodii.
I*6o, hlasy zpěv. po 40 h, orchestr

titura K

Prahy, tajuplný židovský hřbitov a pražské ghetto,
jichž mystérium opředeno tolikerými tklivými zkazkami, jsou zde předmětem sentimentálních, poesie
plných veršů. Ký div, že nadchly skladatele k hudbě
náladou k nim
Tuto nejvýš šťastnou

Velký Pátek

Obřady Sv. týdne, a to na Květ. neděli, Zel.
Sestavil a
čtvrtek, Velký pátek a Bílou sobotu.
nápěvy českých textů složil V. V. Hausmann.
ll* vydáni
K I*so. (Schváleno
nejd. bisk. ord.
v Hradci Králové.)

Nejvýš pozoruhodná tato novinka zahajuje originalitou svého thema, svojí veskrze uměleckou výsměr v naší literatuře hudební.
pravou zcela nový
Dvě největší, v celém světě slavné pamětihodnosti

i

a

lehkými sbory opatřil B. Kašpar. K 2*40
Soiové hlasy K I*so, sborové hlasy po 20 haléřích.

Titulní list, Illustrace a umělecká výprava
akademického malíře A. Wierera.

nejvýš originální,

Květnou neděli

HEBDOHAS SANCTA.

Dlouhý
Na starém
3. Maislova ulička. 4. Krásná Lea.

rem

Pro

zcela

se

VAIATA,

SlUi.

hřbitově.

Adventus

ria“).

PAŠIJE

průvodem klavíru.

židovském

1.

alt možno

a

GHETTA
Básně ED»

et quadragesmíšený sbor (soprán
zpívat dětskými hlasy) v nejlehčím
B. Kašpar. Partitura K I*so, hlasy 30 h.

slohu. Složil

Z PRAŽSKÉHO
s

dominicis

simae (bez „G1

a

dodavatel.

Vyznamenán Jeho Svatostí Piem X.
Praze,
Jungmannova třída
Hlávkův palác.

vyd. Mojmír Urbánek.

—

Tiskem

„Grafia"

v

€.

14,

Praze.

