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houslový virtuóz a hudební skladatel

Pamětní Drdlova síň ve žďárské ZUŠ

František Alois Drdla se narodil
28. listopadu 1868 v tehdejším
Městě Žďáře. Zásluhou svého
učitele Ant. Hromádky je přijat na pražskou konzervatoř.
V roce 1884 se rodina stěhuje
do Vídně, kde Drdla pokračuje ve
studiu na vídeňské konzervatoři,
kterou absolvoval se zlatou medailí v roce1887. V témže roce nastupuje
jako první houslista do orchestru Dvorní opery, později
se stává ředitelem orchestru a kapelníkem divadla Na
Vídeňce. V letech 1901–1904 účinkoval na slavnostních
Wagnerových hrách v Bayreuthu. Přitom se věnuje sólové koncertní činnosti. Koncertuje ve více než deseti
evropských zemích (1899–1905), v USA (1923–1925).
V r. 1901 komponuje Serenádu A dur, kterou ve světě proslavil Jan Kubelík. V r. 1904 vzniká Souvenir.
Od tohoto roku se Drdla stává svobodným umělcem,
komponuje a přijímá příležitostná vystoupení. V r. 1916
se koná premiéra operety Zlatá síť v Opavě a Lipsku,
1917 premiéra operety Komtesa z krámu v Německém
divadle v Brně. Věnuje se též v omezené míře pedagogické činnosti, přátelsky se stýkal s houslisty Janem
Kubelíkem, Vášou Příhodou. Byl mezinárodně známou
a respektovanou uměleckou osobností. V roce 1927
jmenoval rakouský prezident Drdlu profesorem.
Přesto, že prožil převážnou většinu svého života
v cizině, se František Drdla vždy hlásil ke svému českému
původu, měl české národní cítění, účinkoval na českých
koncertních a společenských akcích a to i po r. 1918.
Udržoval přátelské styky se svým rodným městem,
naposledy Žďár navštívil rok před svou smrtí v r. 1943.
Zemřel 3. 9. 1944 v Bad Gastein, od r. 1961 je pohřben na centrálním vídeňském hřbitově.
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V bohatých měšťanských salonech
19. století bývala často pěstována
hudba. Pozvaní hosté poslouchali především umělecky středně náročnou
hudbu, kterou bychom dnešním termínem mohli označit jako vyšší populár. Jejími interprety bývali obyčejně
amatéři – členové domácnosti a jejich
známí, ale bývali zváni i renomovaní
umělci. Ve skladbách byla požadována zpěvnost, líbivost, citovost i určitý
stupeň sentimentality. Pro potřeby
hudby měšťanských salonů komponovali hudbu i mnozí význační skladatelé
(Smetana, Dvořák). Mezi autory salonní hudby bývá zařazován též žďárský rodák, houslový virtuóz a hudební
skladatel FRANTIŠEK DRDLA.

housle a klavír z oper B. Smetany (Prodaná nevěsta,
Dalibor), R. Wagnera (Lohengrin, Tanhäuser),
J. Offenbacha (Hoffmannovy povídky) a dodnes
často uváděnou Fantazii z opery Carmen od G. Bizeta. Ke své tvorbě si Drdla vybíral podněty z různých
kultur – pro housle přepracoval melodie Fr. Liszta,
upravil i české, maďarské, maloruské i lotyšské
písně.
Složil též řadu vokálních skladeb s jemnou romantickou melodikou na ušlechtilé texty. Pro sólový klavír zkomponoval více než dvacet skladeb, převážně tanců. Vytvořil vynikající trio g moll, Marche
triomfale pro dvoje housle. Napsal i dvě operety:
Komtesa z prodejny a Zlatá síť, kterou později přepracoval a přejmenoval na Bohyni lásky.

Z velkých forem jmenujme Koncert d moll pro
housle a orchestr (premiéra v r. 1939). Když do
jeho díla započteme skladby věnované jiným
houslistům a řadu instruktivních kompozic, dojdeme k úctyhodnému počtu více než 600 skladeb,
z nichž kolem 250 bylo vydáno tiskem.
Světové proslulosti dosáhla jeho Serenáda
A dur, věnovaná J. Kubelíkovi, a dodnes všemi
předními světovými houslisty uváděná oblíbená
skladba Souvenir.
Jméno Františka Drdly nese od r. 1988 žďárská
ZUŠ, kde památku našeho rodáka připomíná čestná síň s řadou upomínkových předmětů, ukázek
dobového tisku, kritik, dopisů, obrazů a notových
materiálů a dále také nově instalovaná expozice v Moučkově domě. Zde najdeme části zařízení
Drdlovy domácnosti a klavír, u kterého vznikala
většina jeho skladeb.

Většinu jeho tvorby představují skladby pro sólové
housle a klavír. Vyznačují se technickou vyspělostí,
melodickou líbivostí, citem pro nástroj a zvukovou
stránku díla. Skladby jsou komponovány převážně
v třídílné formě. Před reprízu autor často vkládá
jako přemostění malou kadenci, kde má sólista možnost ukázat svoji dovednost v ovládání nástroje.
Jmenujme alespoň: Serenádu č. 1 (A dur), č. 2,
č. 3, mazurky (Lenorka, Rezinka, Katinka) a další
taneční skladby. Pozoruhodné jsou některé meditativní skladby (Stesk po domově, Vision, Píseň lásky, Touha). Posluchačsky oblíbené byly tehdy směsi
melodií ze známých oper. Drdla vytvořil fantazie pro

Pohled do expozice v Moučkově domě

Hudební salon Drdlova bytu ve Vídni

