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Otakar Ostrčil (1879, Praha – 1935, tamtéž) je vní-
mán především jako skladatel operní a symfonic-
ký, avšak v jeho tvorbě zaujímají důležité místo 

i písně. Dva jeho písňové opusy – balada pro mezzosop-
rán a orchestr Osiřelo dítě, op. 9 a Tři písně, op. 18, pro 
hlas a klavír – patří k vrcholům nejen Ostrčilova díla, ale 
i české písňové literatury první poloviny 20. století. Čtyři 
písně na texty německých básníků, jimž je věnován ná-
sledující text, jsou málo známou částí odkazu skladate-
le, který proslul mj. i jako významný dirigent, dramaturg 
a organizátor českého hudebního života. Patnáct let vedl 
pražské Orchestrální sdružení, během první světové války 
byl šéfem opery ve Vinohradském divadle, poté od roku 
1920 až do své smrti v roce 1935 stál v čele opery Národ-
ního divadla v Praze a současně byl v letech 1924-1933 
předsedou Spolku pro moderní hudbu. Jeho éra v Národ-
ním divadle se vyznačovala systematickou dramaturgií 
a zároveň kvalitativním vzestupem operní interpreta-
ce. Jeho skladatelskému dílu, které čítá dvacet pět opu-
sů a přibližně čtyři desítky skladeb bez opusového čísla, 
dominují opery (Vlasty skon, op. 5; Kunálovy oči, op. 11; 
Poupě, op. 12; Legenda z Erinu, op. 19; Honzovo království, 
op. 25) a symfonické skladby (mj. Suita G dur, op. 2; Sym-
fonie A dur, op. 7; Suita c moll, op. 14; Léto, op. 23; Kří-
žová cesta, op. 24). 

Písňové tvorbě se Ostrčil věnoval na počátku své skla-
datelské kariéry, kdy vedle textů českých básníků zhu-
debnil i čtyři texty německé. Jedná se o písně pro hlas 
a klavír podle těchto předloh: Johann Wolfgang Goe-
the: Heidenröslein a Gefunden, Friedrich Schiller: Amalia 
a Hein rich Heine: Die Nacht ist feucht und stürmisch.1 Jsou 
to jediné vokální skladby, v nichž Otakar Ostrčil kompo-
noval na jiný než český text. Tři písně složil v rozmezí ně-
kolika měsíců roku 1898: Heidenröslein 11. června ( obr. 
Ia-b), Amalii 16. července ( obr. IIa-b) a Gefunden 14. zá-
ří ( obr. IIIa-b). Čtvrtá skladba, Die Nacht ist feucht und 
stürmisch, datována není ( obr. IVa-e), ale skladatelův 
životopisec a přítel Zdeněk Nejedlý ji řadí k výše zmíně-
ným německým písním.2 Seznamy Ostrčilových skladeb, 
které vznikly – stejně jako Nejedlého monografie – za 
skladatelova života, datují tuto píseň do roku 1899.3 Ze 
stejného období pochází i čtrnáct písní na slova českých 
básníků, které byly poprvé vydány postupně v šesti seši-
tech ve čtyřicátých letech 20. století.4 Ostrčilovy německé 

1 Heidenröslein (Růžička), Amalia (Amálie), Gefunden (Našel 
jsem), Die Nacht ist feucht und stürmisch (Noc vlhká je a bouřli-
vá): takto názvy písní do češtiny přeložil básník a lingvista Ra-
dek Malý, který se na jejich moderní notové edici (viz pozn. 5) 
podílel jako spolueditor pís ňových textů.

2 NEJEDLÝ, Zdeněk: Otakar Ostrčil. Vzrůst a uzrání, Praha: 
Otto Girgal, 1935, s. 48.

3 VESELÝ, Richard: Skladby Otakara Ostrčila. Ke 40. naroze-
ninám, in: Hudební revue 13 (1919/20), s. 180; HUTTER, Josef: 
[Seznam skladeb Otakara Ostrčila], in: Listy Hudební matice 5 
(1925/26), s. 64.

4 Písně z mládí Otakara Ostrčila, ed. Josef PLAVEC, Pra-
ha: Společnost Otakara Ostrčila – Melantrich, 1942-1947: Se-
šit I (1942): Dvě písně pro baryton (Večerní les rozvázal zvon-
ky, U splavu), Sešit II (1942): Dvě písně pro tenor (Veselý muž, 
Fialky kvetou na jaře), Sešit III (1946): Dvě písně pro vyšší hlas 
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and Die Nacht ist feucht und stürmisch to texts by Jo-
hann Wolfgang Goethe, Friedrich Schiller, and Heinrich 
Heine. In 2015 they were for the first time published 
together in a single volume titled Songs to German Po-
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issued in the 1940s, and it documents the influence 
of the German Romantic lied on the composer’s early 
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heretofore unpublished.
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písně, které se dochovaly v unikátních autografech v Národním muzeu – Českém muzeu hud-
by (dále jen NM-ČMH) v Praze, se dočkaly publikování až v roce 2015.5 

Znalce Ostrčilova života nikterak nepřekvapí, že právě v tomto období sáhl po německých 
předlohách: bylo mu devatenáct let a měl za sebou první ročník studia české a německé filo-
logie na pražské univerzitě, zároveň soukromě studoval skladbu u Zdeňka Fibicha. Vybral si 
slavné romantické básníky, kteří byli hojně zhudebňováni po celé 19. století.6 Zvláště Goethova 
Heidenröslein z roku 1771 inspirovala celou řadu skladatelů: Václav Jan Tomášek a Franz Schu-
bert ji zhudebnili již v roce 1815, další známá zpracování pocházejí od Roberta Schumanna, 
Johannesa Brahmse, Nielse Gadeho nebo Franze Lehára. Vzápětí se zaměřil na tematicky spříz-
něnou báseň Gefunden, kterou Goethe sice napsal více než čtyřicet let po Heidenröslein, avšak 
prostřednictvím motivu člověk (muž) – květina (žena) odkazuje právě k této své rané básni.

Mezitím Ostrčil zhudebnil báseň Friedricha Schillera Amalia, kterou tento Goethův souput-
ník zařadil v roce 1770 do své divadelní hry Die Räuber (Loupežníci). V dramatu zazní její sloky 
na začátku první scény třetího jednání, kdy hlavní ženská hrdinka Amalia sedí v zahradě, hra-
je na loutnu a vzpomíná na svého milého Karla Moora, jejž považuje za mrtvého. 

Píseň Die Nacht ist feucht und stürmisch je zhudebněním původně bezejmenné básně Hein-
richa Heineho z roku 1824, která vyšla ve sbírce Buch der Lieder. Ostrčil využil pro titul první 
verš německého textu. Této své písně si zřejmě cenil nejvíce, protože ji na rozdíl od tří zbýva-
jících písní na německé texty vypracoval v čistopise a navíc ji dodatečně doplnil o českou ja-
zykovou verzi.

Dá se usuzovat, že volba těchto básníků byla dána jednak bohatou tradicí německé písňo-
vé tvorby 19. století, ale možná také doporučením učitele Fibicha, aby se Ostrčil více zamě-
řil na studium písňové kompozice – pravidelná struktura veršů a strofičnost básní nejlépe vy-
hovovaly tehdejším Ostrčilovým skladatelským zkušenostem. Začínající skladatel tyto básnic-
ké předlohy zhudebnil beze změny, do žádného z básnických textů nijak nezasáhl. Schuberto-
vu Heidenröslein pravděpodobně znal, protože bývala běžně na repertoáru písňových večerů. 
Motivická inspirace je v Ostrčilově zhudebnění patrná, ale zatímco Schubert textovou předlo-
hu ztvárnil formou prosté strofické písně, Ostrčil v souladu s vývojem umělé písně 19. stole-
tí využívá možností variované strofické písně. Tuto formu volí i pro Gefunden a Die Nacht ist 
feucht und stürmisch, zatímco text Amalie Ostrčila přivedl k formálně odvážnějšímu zhudebně-
ní, k prokomponované písni na způsob Fibichových balad. 

V autografech není předepsáno, pro které hlasové polohy jsou jednotlivé písně kompono-
vány. Rozsah odpovídá sopránu nebo tenoru, proto je v podtitulu edice uvedeno, že se jedná 
o písně »pro vyšší hlas«. Podle obsahu a kontextu básní v díle jmenovaných literátů jsou pís-
ně Die Nacht ist feucht und stürmisch a Gefunden určeny spíše muži, Heidenröslein může zpívat 
muž i žena, Amalia by měla být interpretována ženou.

Další osudy Ostrčilových německých písní
Z Ostrčilova dopisu Zdeňku Nejedlému ze 7. srpna 1902 se dozvídáme, že o skladatelovy rané 
písně projevil zájem pražský nakladatel Mojmír Urbánek: 

»Tuhle jsme zde měli večírek, na kterém zpíval bratr7 moje ›Fialky‹.8 Na večírku byla paní 
Iška Urbánková.9 Mojmír přijel druhý den a požádal bratra, aby mu některé moje písničky 
zazpíval, a pak mně řekl, abych mu je poslal, až přijedu do Prahy.«10

(Letní popěvek, Klekání), Sešit IV (1946): Dvě písně pro střední hlas (Vůně v srdci, Z paprskové příze), Se-
šit V (1947): Dvě písně pro soprán (Víla v chaloupce, Kadeřávek), Sešit VI (1947): Dvě písně pro hlubší hlas 
(Je všecko pryč, Jedle).

5 OSTRČIL, Otakar: Písně na texty německých básníků / Songs to German Poems, ed. Markéta KRATO-
CHVÍLOVÁ [= Academus Edition, 1], Praha: Etnologický ústav AV ČR, v. v. i., 2015, XIV + 22 str. Ediční řa-
da Academus Edition, založená v roce 2015 v Kabinetu hudební historie Etnologického ústavu AV ČR, 
přináší kritické edice skladeb z různých historických období, autorský a redakční tým je tvořen převáž-
ně pracovníky Kabinetu.

6 Podobně pro své rané české písně našel básnické předlohy u Josefa Václava Sládka a Vítězslava Hál-
ka, dominantních autorů textů v české písni druhé poloviny 19. století.

7 Skladatelův starší bratr Josef Ostrčil (1877-1945), lékař, který disponoval školeným basem.
8 Píseň Fialky kvetou na jaře na slova Josefa Václava Sládka.
9 Iška Urbánková (1881-1922) – manželka majitele hudebního nakladatelství Mojmíra Urbánka (1873-

1919).
10 Zdeněk Nejedlý – Otakar Ostrčil. Korespondence, ed. Stanislava ZACHAŘOVÁ, Praha: Academia 1982, 

s. 41.


Obr. Ia-b)

Otakar Ostrčil:
Heidenröslein, 

autograf,
Praha, © NM-ČMH, 

sign. Tr B 375
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Z této ojedinělé zmínky si můžeme udělat představu, při jakých příležitostech byly Ostrčilo-
vy písně provozovány. Nevíme ale, zda mezi přednesenými písněmi byly tehdy i některé z pís-
ní na německé texty, ani to, jestli se některá z německých písní nacházela mezi tituly zasla-
nými Mojmíru Urbánkovi.11 Urbánek však nakonec s ohledem na své omezené nakladatelské 
možnosti žádnou Ostrčilovu českou ani německou píseň nevydal.12 Za skladatelova života vy-
šla pouze jediná raná píseň, Soumrak, která byla roku 1929 otištěna v příloze časopisu Česká 
hudba v Kutné Hoře.13

Po skladatelově smrti v roce 1935 vznikla Společnost Otakara Ostrčila, která se ujala pé-
če o jeho odkaz a v roce 1939 uspořádala koncertní cyklus k Ostrčilovým nedožitým šedesá-
tinám. Oslavy byly zahájeny v předvečer výročí jeho narození, 24. února 1939, odhalením pa-
mětní desky na domě č. 32 na pražské Zborovské třídě. Téhož dne se konal komorní koncert 
v Muzeu Bedřicha Smetany, kde byla zároveň uspořádána výstava věnovaná Ostrčilovi. V rám-
ci těchto oslav se uskutečnilo i první doložené veřej-
né provedení některé z Ostrčilových německých pís-
ní. Na již zmíněném zahajovacím koncertě v Muzeu 
Bedřicha Smetany zazněla Heidenröslein spolu s další-
mi písněmi z autorova mládí v podání Marie Budíko-
vé-Jeremiášové za klavírního doprovodu Josefa Plavce. 
V programu byla píseň uvedena pod názvem »Šípkový 
květ« ( obr. 1, červeně zvýraznila M. K.).14

Všechny čtyři německé písně spolu s vybranými 
Ostrčilovými juveniliemi na texty českých básníků pak 
byly provedeny 7. března 1939 v koncertní síni Mu-
zea Bedřicha Smetany, a to pod názvy »Planá růže«, 
»Amalie«, »Jak je noc bouřná« a »Objev« ( obr. 2, 
červeně zvýraznila M. K.). Ačkoliv v programu figuru-
jí pod českými tituly, nejspíše byly předneseny v origi-
nálním německém znění, jak naznačuje podtitul kon-
certu: »Ostrčilovo mládí. Ukázky rukopisných skladeb, 
dosud neprovedených. Písně na teksty české a němec-
ké z r. 1898-9.«15 Tisk referoval o oslavách jako cel-
ku a jednotlivým, zvláště pak drobnějším skladbám 
se důkladnějšího zhodnocení nedostalo, takže postrá-
dáme zprávy o tom, jaký dojem zanechalo toto jedi-
né doložené provedení Ostrčilových německojazyč-
ných písní.16

Společnost Otakara Ostrčila se věnovala také vy-
dávání skladatelova díla. V letech 1942-1947 publiko-
vala ve spolupráci s Melantrichem řadu nazvanou Pís-
ně z mládí Otakara Ostrčila.17 Vyšly ovšem pouze pís-
ně komponované na české texty,18 zatímco zhudebnění 
německých básníků zůstala nevydána. Přesný důvod 
neznáme a nedochoval se žádný doklad o tom, zda je 
Společnost Otakara Ostrčila vůbec měla v úmyslu vy-

11 Pokud by tomu tak bylo, s největší pravděpodobností by se jednalo o píseň Die Nacht ist feucht und 
stürmisch, která je na rozdíl od zbývajících tří písní vypracována v čistopise.

12 Srov. Urbánkovo sdělení a odůvodnění v dopise Ostrčilovi z 23. ledna 1902, Národní muzeum – Čes-
ké muzeum hudby, archiv Společnosti Otakara Ostrčila.

13 Česká hudba 32, ed. A. NOVÁK, Kutná Hora: Edice Česká hudba, 1929.
14 PATZAKOVÁ, Anna J. – WAISAR, Adolf (eds.): Výročí šedesátých narozenin Otakara Ostrčila, Praha: Spo-

lečnost Otakara Ostrčila, 1939, s. 11.
15 Tamtéž, s. 15.
16 Jedna z písní, a to Die Nacht ist feucht und stürmisch, zazněla 5. listopadu 2014 u příležitosti dne 

otevřených dveří Kabinetu hudební historie Etnologického ústavu AV ČR na Puškinově nám. v Praze. Zpí-
val Ondřej Maňour za doprovodu Petry Kolátorové.

17 Viz pozn. 4.
18 Z českých písní nebyla vydána pouze píseň Starý mládenec, a to zřejmě proto, že její autograf, dnes 

uložený v NM-ČMH, se nedochoval celý – pravděpodobně již tehdy byl torzem. V řadě Písně z mládí Ota-
kara Ostrčila byla dále vynechána zmíněná píseň Soumrak, zveřejněná již v roce 1929.


Obr. IIa-b)

Otakar Ostrčil: Amalia, 
autograf, Praha, 

© NM-ČMH, sign. Tr B 376

Obr. 1)
Program koncertu na po-
čest nedožitých 60. na-
rozenin Otakara Ostrčila 
24. února 1939 v Praze,
archiv autorky
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dat později, tedy v podobě dalších sešitů výše jmeno-
vané řady, jak by se nabízelo. Toto »opomenutí« lze 
ovšem poměrně logicky vysvětlit jako promyšlený, 
vlastenecky orientovaný záměr editorů v období oku-
pace a těsně po ní, tedy jako důsledek tehdejších pro-
tiněmeckých nálad, které politicky vyhraněný předse-
da Společnosti Otakara Ostrčila Zdeněk Nejedlý i edi-
tor skladeb Josef Plavec sdíleli. Dalším důvodem moh-
la být ekonomická situace Ostrčilovy společnosti v po-
válečném období a v neposlední řadě i změna politic-
kých poměrů po únoru 1948. Faktem je, že vydáním 
posledních dvou písňových sešitů v roce 1947 skonči-
la dvanáctiletá vydavatelská činnost Společnosti Ota-
kara Ostrčila. Josef Plavec pak přešel ke Státnímu na-
kladatelství krásné literatury, hudby a umění, kde sice 
pokračoval v editování skladatelova díla, na rané ně-
mecké písně však už nedošlo.

Notové prameny
Ke každé z písní se dochoval právě jeden notový au-
tograf, k písni Die Nacht ist feucht und stürmisch na-
víc opis české verze. Autografy jsou uloženy v hudeb-
něhistorickém oddělení Národního muzea – České-
ho muzea hudby v Praze jako součást sady autografů 
s Ostrčilovou ranou tvorbou, kterou přijalo NM-ČMH 
v roce 1974 pod přírůstkovým číslem 97/74. Všech-
ny jsou označeny kulatým razítkem »HUDEBNÍ ODD. 
NÁROD NÍHO MUSEA V PRAZE«, dále razítkem s in-
ventárním číslem a rukopisnou signaturou: Heiden-
röslein – Tr B 375, Amalia – Tr B 376, Gefunden – Tr B 
379, Die Nacht ist feucht und stürmisch – Tr B 356. 

Písně Heidenröslein, Amalia a Gefunden vznikly všechny v létě roku 1898 a jejich autogra-
fy mají řadu společných vnějších znaků. Každá z nich je zapsána na volném listu dvanáctilin-
kového notového papíru formátu 25,2 × 32,3 cm na šířku. Mají charakter souvislé skici – jsou 
psány tužkou, obsahují časté opravy a stopy po gumování a až na výjimky nemají vyznačená 
tempa ani vypracovanou dynamiku. Jsou datovány, ale nejsou signovány.

Autograf písně Die Nacht ist feucht und stürmisch je čistopis a liší se ve většině z výše uve-
dených parametrů – není datován, zato je signován a je zapsán na papíru jiného formátu, na 
dvanáctilinkovém notovém papíru o rozměrech 32,7 × 25,4 cm na výšku. Jako jediný je psán pe-
rem. Stopy po opravách jsou minimální, a to pouze v prvním taktu. Dynamika je důsledně vy-
pracovaná, artikulace pečlivě vyznačená. Vzhledem k čistopisné povaze tohoto autografu před-
pokládáme, že mu předcházela skica, ta se však nedochovala. Notový text a také vokální lince 
podložený německý text jsou psány černým inkoustem. Dodatečně je (Ostrčilovou rukou) při-
psán tužkou k notám vokálního partu český překlad téhož textu a zároveň rovněž tužkou ve-
psány úpravy notového textu korespondující s českým překladem. Vzhledem k tomu, že se ne-
jedná ani o jeden z českých překladů publikovaných před rokem 1898,19 nelze vyloučit, že bá-
seň přeložil sám skladatel.

Opis písně Die Nacht ist feucht und stürmisch je uložen v NM-ČMH v archivu Společnosti 
Otakara Ostrčila ve složce č. 6. Notový text odpovídá Ostrčilovu autografu, ale zpěvní hlas je 
podložen pouze českým textem. Opis je navíc opatřen titulem Bouřlivá noc, který se na auto-
grafu nevy skytuje a nepovažujeme jej ani za Ostrčilův autentický název české verze. Není da-
tován, podle přípisu tužkou na titulní straně partitury »opis 27.50 Kčs | papír 2.– | 29.50« jej 
však lze datovat po roce 1945 včetně, protože zkratka »Kčs« se v Československu používala od 
roku 1945. Vznikl tedy dlouho po Ostrčilově smrti, a tak fakticky dokumentuje pozdější recep-
ci této písně.

Kritická edice (2015)

19 HEINE, Heinrich: Kniha Písní, přel. Ervín ŠPINDLER, Praha: Ed. Grégr, 1873; HEINE, Heinrich: Kniha pís-
ní, přel. Antonín PIKHART, Praha: J. Otto, 1880.


Obr. IIIa-b)

Otakar Ostrčil: Gefunden, 
autograf, Praha, 

© NM-ČMH, sign. Tr B 379

Obr. 2)
Program koncertu věno-
vaného raným skladbám 
Otakara Ostrčila 7. března 
1939 v Praze,
archiv autorky.
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Hlavními prameny k výše zmíněné edici Ostrčilových německých písní20 byly výše popsané au-
tografy z fondů NM-ČMH. Jde o samostatné kompozice – společně v jednom svazku byly vy-
dány na základě toho, že je spojuje němčina, doba vzniku a také fakt, že právě tyto čtyři pís-
ně dosud nevyšly tiskem. Písně tedy nevznikly jako cyklus a neměly skladatelem dané pořadí. 
Řazení skladeb v edici je chronologické podle data uvedeného na autografu. Čtvrtá v pořadí je 
píseň Die Nacht ist feucht und stürmisch, jejíž dochovaný autografní čistopis datován není, ale 
podle dostupných informací se pravděpodobně jedná o nejmladší skladbu.

U písní Heidenröslein, Amalia a Gefunden víme pouze o jejich původní německé podobě. 
V případě skladby Die Nacht ist feucht und stürmisch Ostrčil zhudebnil německý text, dodateč-
ně ale píseň opatřil i českým překladem. Zhudebnění českého a německého textu se liší pou-
ze v detailech, jsou tedy vysázeny společně v jedné partituře, tak jako je tomu i v autografu. 
Toto řešení navíc umožňuje porovnat obě verze, konkrétně práci s deklamací v obou jazycích. 

I zhudebněný básnický text je předmětem edičního zpracování. Exempláře textových před-
loh, s nimiž Ostrčil pracoval a z nichž převzal básnický text, se v jeho pozůstalosti nedochova-
ly. Předpokládanými zdroji Ostrčilových zhudebněných textů jsou tištěná vydání děl Goetho-
vých, Schillerových a Heinových publikovaná v průběhu 19. století, hlavními prameny pro edi-
ci však byly i v tomto případě skladatelovy autografy. Edice přihlíží k dobovým pravopisným 
zvyklostem: akceptuje např. souhláskovou skupinu ss, kterou Ostrčil v němčině používá i tam, 
kam by podle současných pravidel patřilo ß, a zachovává i další drobné odchylky od současné 
ortografie. Další otázkou k diskusi bývá dělení podloženého textu na slabiky pod notami. Ostr-
čil ve svých autografech dělil v souladu s obecnými pravidly pro dělení slov, a to jak v němči-
ně, tak v češtině. Ačkoliv v českých, zejména praktických provozovacích materiálech se setká-
váme i s dělením podle fonetického zřetele, zmíněná edice respektuje skladatelův přístup, te-
dy podle obecných pravidel pro dělení slov.

Kritická edice Ostrčilových písní na texty německých básníků zaplňuje mezeru v jeho publi-
kovaných skladbách, která zkreslovala představu o jeho zájmech a juvenilní tvorbě, a dokládá 
vliv německé romantické písně na jeho ranou tvorbu. Vedle již vydaných a prováděných písní 
tak uvádí do hudebního života i tato dosud neznámá díla, která mohou přispět k oživení zá-
jmu o Ostrčila a umožní jej vnímat v odpovídajícím evropském kontextu.

20 Viz pozn. 5.
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Obr. IVa)
Otakar Ostrčil: Die Nacht 
ist feucht und stürmisch, 

autograf, f. 1r,
Praha, © NM-ČMH, 

sign. Tr B 356
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Obr. IVb)
Otakar Ostrčil: Die Nacht 
ist feucht und stürmisch, 
autograf, f. 1v,
Praha, © NM-ČMH, 
sign. Tr B 356
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Obr. IVc)
Otakar Ostrčil: Die Nacht 
ist feucht und stürmisch, 

autograf, f. 2r,
Praha, © NM-ČMH, 

sign. Tr B 356



12 M A R K É T A  K R A T O C H V Í L O V Á

Clavibus unitis 5 (2016), pp. 1-13 © Association for Central European Cultural Studies

A
R
T
I
C
U
L
I

Obr. IVd)
Otakar Ostrčil: Die Nacht 
ist feucht und stürmisch, 
autograf, f. 2v,
Praha, © NM-ČMH, 
sign. Tr B 356
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Obr. IVe)
Otakar Ostrčil: Die Nacht 
ist feucht und stürmisch, 

autograf, f. 3r,
Praha, © NM-ČMH, 

sign. Tr B 356


