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Když se uznávaný český skladatel a dirigent Ota-
kar Ostrčil (1879-1935) na sklonku roku 1928 měl 
možnost seznámit s místy, kde právě před sedm-

desáti lety dozrával skladatelský talent jeho slavnějšího 
předchůdce Bedřicha Smetany (1824-1884), zřejmě vůbec 
netušil, jaká souhra okolností vedla k jednomu z jeho ne-
mnoha profesních výjezdů do zahraničí.

Diplomatická předehra
Na začátku roku 1928 tehdejší šéfdirigent Göteborské-
ho symfonického orchestru (Göteborgs Symfoniorkester) 
Tor Mann ( Obr. 1) 1 usoudil, že je třeba pozměnit urči-
tou programovou jednotvárnost, když jsou do Göteborgu 
zváni především umělci z Německa, a proto se 29. květ-
na 1928 písemně obrátil na československého generál-
ního konzula v Göteborgu Gustafa Sjödahla ( Obr. 2)2 
s tím, že by rád tuto německou kulturní hegemonii naru-
šil angažováním dirigenta s odlišným kulturním nature-
lem, a to nejlépe z Československa, který by v nadcházejí-
cí koncertní sezóně představil na jednom nebo dvou kon-
certech hlavně díla českých skladatelů.3 Jelikož není mož-
né z finančních důvodů angažovat Václava Talicha, Tor 
Mann žádá generálního konzula, aby se pokusil prostřed-
nictvím česko slovenského diplomatického zastoupení ve 
Stockholmu získat jiného vhodného umělce, např. i for-
mou recipročních vystoupení švédského zástupce v Praze 
a dalších větších československých městech.

Sjödahlova reakce byla blesková: již o den později in-
formuje Manna, že vstoupil v jednání s československým 
vyslanectvím ve Stockholmu,4 a 4. června 1928 navazu-
je dalším dopisem, v němž mu sděluje, že československé 
zastupitelství má o tento projekt zájem a učiní vše pro 
jeho realizaci, potřebuje však vědět, jaký honorář hodlá 
Göteborské orchestrální sdružení (Göteborgs Orkesterför-
ening) za jedno až dvě vystoupení nabídnout.5

1 Tor Mann (1894-1974) – švédský dirigent, šéf Göteborské-
ho symfonického orchestru v letech 1925-1939, při jeho řízení 
dramaturgicky navazoval na »severskou« orientaci svého před-
chůdce Wilhelma Stennhammara. Srov. HEDWALL, Lennart – 
ÅHLÉN, Carl-Gunnar: Patos och tradition. En bok om och med 
Tor Mann, Stockholm: Bokförlaget Atlantis, 2011.

2 Fredr. Oscar Gustaf Sjödahl (1868-1939) – švédský průmy-
slník, od r. 1896 spolumajitel zbrojařské fi rmy Berghaus, do r. 
1935 generální konzul Československé republiky v Göteborgu. 
Viz Göteborgs och Bohus läns porträttgalleri, Halmstad: J. A. 
Svensson, 1935, s. 249, dostupné též online:  http://runeberg.
org/gbgpg/stad/0249.html.

3 Mann, Tor → Sjödahl, Gustaf, Göteborg, 29. 5. 1928, 
stro jo pisný průklep uložen v Göteborgu: Regioarkivet, fond 
GSA 169, Göteborgs Orkesterförening, B 1: Inkommande och 
utgående skrivelser, Volymnr: 3: 1927-1929, A-Ö (řazeno abe-
cedně). Viz Ediční příloha, č. 1.

4 Sjödahl, Gustaf → Mann, Tor, Göteborg, 30. 5. 1928, 
stro jo pisný originál uložen v Göteborgu: Regioarkivet, fond 
GSA 169, Göteborgs Orkesterförening, B 1: Inkommande och 
utgående skrivelser, Volymnr: 3: 1927-1929, A-Ö (řazeno abe-
cedně). Viz Ediční příloha, č. 2.

5 Sjödahl, Gustaf → Mann, Tor, Göteborg, 4. 6. 1928, stro jo-
pisný originál uložen v Göteborgu: Regioarkivet, fond GSA 169, 
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Tehdejší mimořádný vyslanec a zplnomocněný ministr Československé republiky ve Švédsku 
JUDr. Robert Flieder (1883-1957,  Obr. 3), který nastoupil na svůj úřad ve Stockholmu koncem 
února 1927,6 nezůstal nic dlužen své pověsti agilního diplomata a vskutku vyvinul v této zále-
žitosti úsilí, které překračovalo rámec jeho služebních povinností. Shodou okolností právě tou-
to dobou hostovali ve Stockholmu sólisté Národního divadla v Praze, kteří zde pod taktovkou 
Otakara Ostrčila provedli ve dvou reprízách Smetanovu Prodanou nevěstu (Brudköpet, 21. a 23 
května 1928). V nastudování Leo Blecha vystoupili v Královské opeře vedle Ostrčila tři čeští só-
listé: Ada Nordenová, Mirko Štork a Vilém Zítek. Ostrčil se ve Stockholmu, kam ho doprovodi-
la i jeho manželka Julie, pohyboval v nejvyšších kruzích,7 takže Flieder mu mohl bez problémů 
tlumočit pozvání do Göteborgu, které Ostrčil s ochotou přijal. O výsledku těchto jednání jsme 
opět informováni prostřednictvím göteborského konzula Gustafa Sjödahla, který dále ve svém 
dopisu Toru Mannovi z 16. června 1928 zdůrazňuje, že Ostrčil není »tak finančně zhýčkaný« 
(»inte är så bortskämd«), že patří k nejlepším českým dirigentům, že je i uznávaným skladate-
lem a že pro něho bude ctí vystoupit právě v Göteborgu, kde Smetana strávil své nejšťastnější 
roky.8 Dopis končí výzvou, aby Tor Mann kontaktoval přes Národní divadlo v Praze přímo Otaka-
ra Ostrčila, pro nějž by prý pro výjezd do Göteborgu byl nejpříhodnější začátek listopadu 1928.9 

Tím se sice fakticky zprostředkovatelská role československého generálního konzulátu v Gö-
teborgu i vyslanectví ve Stockholmu při Ostrčilově druhém švédském angažmá uzavírá, nicmé-
ně i na tomto příkladu lze dobře ilustrovat, jakou váhu přikládala prvorepubliková diplomacie 
propagaci české kultury v zahraničí a jak vysoce efektivní při tom byla.

Organizační příprava hostování: Tor Mann koresponduje s Otakarem Ostrčilem
I když Tor Mann získal od Sjödahla potřebný kontakt na Ostrčila již v polovině června 1928, 
obrátil se na něj až o měsíc později (22. července) německy psaným dopisem, v němž na úvod 
zopakoval důvody, proč chce nadcházející sezónu v Göteborgu oživit (s odvoláním na Smeta-
nu) dvěma koncerty starší (rozuměj klasické) a novější české hudby pod Ostrčilovou taktov-
kou.10 Jeho pražskou adresu získal diplomatickou cestou a v návaznosti na jeho údajnou cestu 
do Osla v listopadu 1928 mu nabízí, aby za honorář 800 švédských korun řídil göteborský fil-
harmonický orchestr při pravidelném středečním a nedělním koncertu.11

Tento dopis zastihl Ostrčila na jeho letním bytě v Soběslavi, kde právě dokončoval své nej-
slavnější dílo – Křížovou cestu. Švédská nabídka jej velmi zaujala, takže ji okamžitě (26. čer-
vence) přijal, jen požádal o upřesnění, zda zmíněný honorář je míněn za jeden koncert, nebo 
za oba zároveň.12

Tor Mann si dal opět s odpovědí načas, až 25. srpna Ostrčila vyzval, aby mu co nejdříve za-
slal denní data svých dirigentských vystoupení v Göteborgu, návrhy na program, propagační 
materiály a fotografie s tím, že honorář 800 švédských korun je za oba koncerty.13 Protože se 

Göteborgs Orkesterförening, B 1: Inkommande och utgående skrivelser, Volymnr: 3: 1927-1929, A-Ö (řa-
zeno abecedně). Viz Ediční příloha, č. 3.

6 Srov. BREJCHA, Miroslav: Československý diplomat JUDr. Robert Flieder, bakalářská práce, Ústav čes-
kých dějin Filozofi cké fakulty Univerzity Karlovy, Praha 2006, s. 46.

7 Mj. byl vyznamenán švédským králem Gustavem V. (vládl v letech 1907-1950), což pro český tisk 
okomentoval slovy: »České hudbě dostalo se švédského nejvyššího uznání řádem Chevalier I. Classe se 
l’Ordre de Vasa, který mně byl udělen.« Citováno dle F. WOLF: Vítězství české hudby ve Švédsku, in: Národ, 
večerník Národních listů, 30. května 1928.

8 Sjödahl, Gustaf → Mann,  Tor, Göteborg, 16. 6. 1928. Viz Ediční příloha, č. 4.
9 Tamtéž.
10 Mann, Tor → Ostrčil, Otakar, Göteborg, 22. 7. 1928. Strojopisný originál dopisu formátu A4 (včetně 

obálky) se dochoval v pozůstalosti Otakara Ostrčila uložené v Národním muzeu – Českém muzeu hudby, 
průklep bez Mannova podpisu a strojopisně připojené funkce v Göteborgu: Regioarkivet, fond GSA 169, 
Göteborgs Orkesterförening, B 1: Inkommande och utgående skrivelser, Volymnr: 3: 1927-1929, A-Ö (řa-
zeno abecedně). Viz Ediční příloha, č. 5.

11 Tamtéž.
12 Ostrčil, Otakar → Mann, Tor, Soběslav, 26. 7. 1928. Rukopisný originál na hlavičkovém papíru šé-

fa opery a místoředitele Národního divadla v Praze uložen v Göteborgu: Regioarkivet, fond GSA 169, 
Göteborgs Orkesterförening, B 1: Inkommande och utgående skrivelser, Volymnr: 3: 1927-1929, A-Ö (řa-
zeno abecedně). Viz Ediční příloha, č. 6.

13 Mann, Tor → Ostrčil, Otakar, Göteborg, 25. 8. 1928. Strojopisný průklep uložen v Göteborgu: Regio-
arkivet, fond GSA 169, Göteborgs Orkesterförening, B 1: Inkommande och utgående skrivelser, Volymnr: 
3: 1927-1929, A-Ö (řazeno abecedně). Viz Ediční příloha, č. 7.

Obr. 1:
Tor Mann, cca 1925.
Podle: http://www.gso.
se/wp-content/uplo-
ads/2016/03/tor-mann.jpg

Obr. 2:
Gustaf Sjödahl, 1935.
Podle: Göteborgs och Bohus 
läns porträttgalleri, Halm-
stad: J. A. Svensson, 1935, 
s. 249

Obr. 3:
Robert Flieder, před 1927.
Podle: https://audiovis.nac.
gov.pl/obraz/73673/h:73/
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s přípravou koncertů začal dostávat do časové tísně, svůj požadavek na termínové zpřesnění 
zřejmě zopakoval v nedochované telegrafické depeši, na kterou Ostrčil zareagoval telegramem 
z 8. září, jenž se rovněž nedochoval, ale jeho text cituje Mann ve svém dopise z 10. září.14 Ostr-
čilovi v něm vysvětluje, že mezi 5. a 10. listopadem nelze středeční i nedělní koncert uskuteč-
nit, takže pokud by trval na tomto termínu svého pobytu, přichází v úvahu pouze koncert ve 
středu 7. listopadu, zkoušet by se mohlo hned po Ostrčilově příjezdu od 5. listopadu. Honorář 
za jeden koncert by pak ale činil jen 400 švédských korun.

Tento dopis se po cestě minul s Ostrčilovým listem datovaným rovněž 10. září, v němž roz-
vinul informace z výše zmíněného telegramu. Navrhuje v něm, že by do Göteborgu přicestoval 
z Varšavy, kde bude řídit koncert a operní představení 30. a 31. října, takže by se koncerty včet-
ně tří zkoušek mohly uskutečnit mezi 5. a 10. listopadem. Požadované materiály a fotografie 
pošle prostřednictvím československého vyslanectví ve Stockholmu. V závěru ještě vznesl po-
žadavek na vyšší honorář – rád by dostal za oba koncerty 1 000 švédských korun.15

Nejzajímavější částí tohoto dopisu je prvotní Ostrčilův návrh, jak by měly být oba koncerty 
sestaveny. Jako reprezentanty »starší« české hudby předkládá – nejprve s účelovým zaměřením 
na švédské publikum – Smetanovy skladby z jeho göteborského období (Richard III., Wallen-
steins Lager, Hakon Jarl), Dvořákova Holoubka a Fibichovu Symfonii č. 2 Es dur, »novější« hud-
bu by měly zastupovat Foerstrovo Mé mládí, Novákova symfonická báseň O věčné touze, Suko-
va Praha a jeho vlastní Symfonie A dur.

Termínové a finanční rozpory se podařilo vyřešit telegraficky: na Mannovu depeši z 12. zá-
ří, zda Ostrčil akceptuje dva koncerty 7. a 11. listopadu za 800 švédských korun, nebo pouze 
ten první, středeční, za 500 včetně daně, přišla z Prahy rovněž telegrafická odpověď: »Akcep-
tuji 7. a 11. listopad.«16

Tor Mann pak v dalším dopise z 11. října potvrdil, že počítá s oběma koncerty, ale musí bo-
hužel trvat na původním honoráři 800 švédských korun. Na základě Ostrčilova návrhu dopo-
ručil, aby na prvním z nich zazněl Foerster, Novák a Fibich, na druhém Ostrčil, Dvořák a Sme-
tana. Protože ale neznal délku ani charakter některých skladeb, požádal Ostrčila, aby při konci-
pování definitivního programu vzal v úvahu, že středeční koncert může trvat maximálně dvě 
hodiny (od 20:00 do 22:00), nedělní, který začíná v 18:15 a musí skončit v 19:30, by měl mít 
»lidovější« (»populärer«) charakter. Dále zpřesňuje termíny zkoušek (5., 6. a 7. 11. od 9:00 do 
12:00, pro nedělní koncert 8., 9. a 10. 11.) a ptá se Ostrčila, zda si přiveze provozovací materiál.17

Na základě těchto direktiv a kvůli problémům s provozovacími materiály Ostrčil ve své od-
povědi ze 17. října provedl dosti zásadní změny v programové skladbě obou koncertů. Z původ-
ního návrhu zůstaly pouze jeho Symfonie A dur na závěr nedělního a Smetanův Wallensteins 
Lager jako třetí číslo středečního koncertu. Na něm měly zaznít Fibichova předehra k opeře Pád 
Arkuna, Novákova symfonická báseň V Tatrách a na závěr Dvořákova symfonie Z Nového světa. 
Pro kratší, nedělní koncert vybral vedle své symfonie Smetanovu symfonickou báseň Z českých 
luhů a hájů a Scherzo z jeho Triumfální symfonie. Kdyby nebyly v sále k dispozici varhany, na-
hradil by Fibichovu předehru Smetanovým Vyšehradem. Provozovací materiál s výjimkou Sme-
tany (Z českých luhů a hájů) si přiveze s sebou, komentáře k jednotlivým skladbám do progra-
mů zašle co nejdříve.18

14 Mann, Tor → Ostrčil, Otakar, Göteborg, 10. 9. 1928. Strojopisný průklep uložen v Göteborgu: Regio-
arkivet, fond GSA 169, Göteborgs Orkesterförening, B 1: Inkommande och utgående skrivelser, Volymnr: 
3: 1927-1929, A-Ö (řazeno abecedně). Viz Ediční příloha, č. 8.

15 Ostrčil, Otakar → Mann, Tor, Praha, 10. 9. 1928. Rukopisný originál na hlavičkovém papíru šéfa ope-
ry a místoředitele Národního divadla v Praze uložen v Göteborgu: Regioarkivet, fond GSA 169, Göteborgs 
Orkesterförening, B 1: Inkommande och utgående skrivelser, Volymnr: 3: 1927-1929, A-Ö (řazeno abeced-
ně). Viz Ediční příloha, č. 9.

16 »Auf mein Telegram vom 12/9 »Acceptieren Sie 7 und 11 Nov. 800 Kronen oder nur 7 nov. 500 
Kronen und Steuer« haben Sie geantwortet: »akzeptiere 7 und 11 noember [!]«.« Citováno z dopisu Mann, 
Tor – Ostrčil, Otakar, Göteborg, 11. 10. 1928, viz následující pozn.

17 Mann, Tor → Ostrčil, Otakar, Göteborg, 11. 10. 1928, strojopisný originál dopisu formátu A4 (včet-
ně obálky) uložen v pozůstalosti Otakara Ostrčila v Národním muzeu – Českém muzeu hudby, průklep 
bez podpisu v Göteborgu: Regioarkivet, fond GSA 169, Göteborgs Orkesterförening, B 1: Inkommande och 
utgående skrivelser, Volymnr: 3: 1927-1929, A-Ö (řazeno abecedně). Viz Ediční příloha, č. 10.

18 Ostrčil, Otakar → Mann, Tor, Praha, 17. 10. 1928. Rukopisný originál na hlavičkovém papíru šé-
fa opery a místoředitele Národního divadla v Praze uložen v Göteborgu: Regioarkivet, fond GSA 169, 
Göteborgs Orkesterförening, B 1: Inkommande och utgående skrivelser, Volymnr: 3: 1927-1929, A-Ö (řa-
zeno abecedně). Viz Ediční příloha, č. 11.
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Snad kvůli časové tísni, možná ve snaze zapojit do svého göteborského turné respektova-
ného znalce české hudby požádal Ostrčil téhož dne svého příznivce Zdeňka Nejedlého o pomoc 
při přípravě textů pro oba programy:

»Milý příteli, obracím se k Tobě s prosbou, zdali bys mi mohl napsati několik slov k mým 
programům v Göteborgu. Sestavil jsem, ne docela jak bych byl chtěl, nýbrž podle toho, jaké 
materiály jsem dostal.« [Následuje program obou koncertů v pořadí zaslaném Toru Man-
novi.] »Představoval bych si vždy jen něco krátce informativně o autoru a o díle. Snad ta-
ké něco o mně (také velmi stručně).«19

Nejedlého odpověď není známa, můžeme však s velkou mírou pravděpodobnosti předpokládat, 
že se skutečně zapojil do přípravy doprovodných materiálů, protože je Ostrčil zaslal do Göte-
borgu až s desetidenním odstupem 28. října (viz níže).

Tor Mann ve svém dopisu z 22. října Ostrčilovy sice inovované programy respektuje, ale na-
značuje, že je zřejmě zaměnil, protože podle jeho mínění je druhý z nich delší, a proto by měl 
zaznít ve středu 7. listopadu. Hodnotí ho jako docela dobrý (»ganz gut«), ale obává se, že dvě 
symfonické básně (Novák, Smetana) zároveň jsou pro göteborské publikum příliš náročné. Za 
předpokladu, že si s sebou do Osla bere nějaké sólisty, by ocenil, kdyby do Göteborgu přivezl 
nějakého sólového zpěváka nebo zpěvačku z Prahy na výpomoc. Dále upozorňuje, že v sále ne-
jsou požadované koncertní varhany, protože minulý rok při požáru shořely, může však obsta-
rat dosti velký přenosný nástroj; pokud by byly pro Fibichovu předehru nedostačující, navr-
huje ji nahradit Foersterem (Mé mládí), doporučuje však zůstat u Fibicha, protože jeho sklad-
by se dosud v Göteborgu vůbec nehrály. Následně se Tor Mann pokusil potichu (těžko rozhod-
nout, zda záměrně, nebo jako důsledek zmatků kolem pořadí obou koncertů) přesunout Dvořá-
kovu Novosvětskou na úvod nedělního koncertu a doporučil vyškrtnout Smetanovu symfonic-
kou báseň Z českých luhů a hájů, protože se v Göteborgu hraje velmi často, téměř každý rok.20

 Ostrčilova reakce z 25. října je sice zdvořilá, ale připomínky Tora Manna k dramaturgii kon-
certů odbyde upozorněním, že nejen zaměnil jejich pořadí, ale udělal chybu i v jejich rozčleně-
ní. Zřejmě proto je ještě jednou sumarizuje v definitivní podobě:

 »Am 7. November ist Mittwoch u. das Programm enthält:
1.) Fibich: Fall Arkonas.
2.) Novák: In der Tatra.
3.) Smetana: Wallensteins Lager.
4.) Dvořák: Symphonie »Aus der neuen Welt«.
 Am 11. ist Sonntag u. der Programm lautet:
1.) Smetana: Scherzo.
2.) ” : Aus Böhmens Flur.
3.) Ostrčil: Symphonie A dur.«

Na závěr potvrzuje, že každopádně zahraje Fibichovu předehru, ať už s využitím komorních 
varhan, nebo příslušné pasáže vynechá. Žádné sólisty s sebou nebere.21

Poslední stručné sdělení zaslal Ostrčil Toru Mannovi těsně před svou koncertní zastávkou 
ve Varšavě 28. října: potvrzuje, že se k první zkoušce dostaví 5. listopadu, a zasílá doprovod-
né materiály k oběma programům (které zřejmě mezitím dostal od Zdeňka Nejedlého) včetně 
dvou fotografií.22

19 Ostrčil, Otakar → Nejedlý, Zdeněk, Praha, 17. 10. 1928, citováno dle ZACHAŘOVÁ, Stanislava: Zde-
něk Nejedlý – Otakar Ostrčil. Korespondence, Praha: Academia 1982, s. 153.

20 Mann, Tor → Ostrčil, Otakar, Göteborg, 22. 10. 1928, strojopisný originál dopisu formátu A4 (včet-
ně obálky) uložen v pozůstalosti Otakara Ostrčila v Národním muzeu – Českém muzeu hudby, průklep 
bez podpisu v Göteborgu: Regioarkivet, fond GSA 169, Göteborgs Orkesterförening, B 1: Inkommande och 
utgående skrivelser, Volymnr: 3: 1927-1929, A-Ö (řazeno abecedně). Viz Ediční příloha, č. 12.

21 Ostrčil, Otakar → Mann, Tor, Praha, 25. 10. 1928. Rukopisný originál na hlavičkovém papíru šé-
fa opery a místoředitele Národního divadla v Praze uložen v Göteborgu: Regioarkivet, fond GSA 169, 
Göteborgs Orkesterförening, B 1: Inkommande och utgående skrivelser, Volymnr: 3: 1927-1929, A-Ö (řa-
zeno abecedně). Viz Ediční příloha, č. 13.

22 Ostrčil, Otakar → Mann, Tor, Praha, 28. 10. 1928. Rukopisný originál na hlavičkovém papíru šé-
fa opery a místoředitele Národního divadla v Praze uložen v Göteborgu: Regioarkivet, fond GSA 169, 
Göteborgs Orkesterförening, B 1: Inkommande och utgående skrivelser, Volymnr: 3: 1927-1929, A-Ö (řa-
zeno abecedně). Zmiňované přílohy se nedochovaly. Viz Ediční příloha, č. 14.
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Cesta na sever
Shodou příznivých okolností mohl Otakar Ostrčil navázat své göteborské turné na dvě vystou-
pení v rámci Festivalu české hudby ve Varšavě, který se konal u příležitosti oslav 10. výročí 
československé samostatnosti ve dnech 27.-31. října 1928. K okolnostem jeho odjezdu z Prahy 
není nic bližšího známo, můžeme ale předpokládat, že do Varšavy zamířil vlakem těsně před 
svým prvním vystoupením v úterý 30. října, kdy v sále Filharmonie pod jeho taktovkou pro-
vedl orchestr pražské státní konzervatoře skladby Rudolfa Karla (Démon), Josefa Suka (Praga) 
a Josefa Bohuslava Foerstera (Houslový koncert č. 2). Na závěr uvedl Ostrčil s velkým úspěchem 
svou Suitu c moll.

O den později řídil Ostrčil ve Velkém divadle slavnostní představení Prodané nevěsty za účas-
ti členů pražského Národního divadla Anny Kejřové (Mařenka), Josefa Masáka (Jeník), Emila Pol-
lerta (Kecal) a Mirko Štorka (Vašek). Neznámý publicista (Jan Branberger?) přiblížil polským 
krajanům Otakara Ostrčila těmito slovy:

»Otakar Ostrčil bude řiditi při festivalu české hudby ve Varšavě jeden orkestrální koncert 
dne 30. října a představení Prodané nevěsty 31. října. Prvý podnik koná se v sále Filhar-
monie a druhý podnik ve Velkém theatru. Otakar Ostrčil jest vynikajícím dirigentem čes-
kým, jenž uplatnil se nejen jako chef opery Národního divadla v Praze, ale též jako kon-
certní dirigent koncertů České Filharmonie a Státní konservatoře hudby v Praze. Jméno 
jeho jest zapsáno v dobré paměti ve Varšavě od jeho loňského úspěchu při provedení Pro-
dané nevěsty. Tehdá úspěch jeho byl tak bouřlivý a velkolepý, že nemůže na Varšavu za-
pomenouti a s velikým zadostiučiněním a radostí přijal pozvání, aby ve Varšavě se znovu 
představil nejen jako dirigent divadelní, ale též jako koncertní. Říditi bude orkestr konser-
vatoře čítající 85 hráčů. Tento symfonický orkestr nejlepší v Praze vedle České Filharmo-
nie pod jeho řízením docílil již velkých úspěchů nejen v Praze, ale též na Výstavě soudobé 
kultury v Brně, kde koncertoval jako representant československého orkestrálního umění. 
Provedení Prodané nevěsty stane se za účasti čtyř solistů opery Národního divadla v Pra-
ze, o nichž se zmiňujeme na jiném místě.«23

V této souvislosti je zajímavé, že Ostrčil ve Varšavě uvedl Sukovu Pragu, kterou původně 
hodlal řídit i v Göteborgu – k hlubším závěrům o jeho dramaturgických preferencích by však 
byla zapotřebí detailní analýza všech jeho dirigentských vystoupení.

O Ostrčilově cestě z Varšavy do Göteborgu opět scházejí pramenné informace, dá se však 
předpokládat, že splnil své slovo a 5. listopadu 1928 byl již na místě, aby mohl začít zkoušet 
s göteborskými filharmoniky.

»Ostraker Ostrcil« řídí göteborské filharmoniky: koncerty a ohlasy
Inzerát na první Ostrčilův symfonický koncert (Symfonikonsert) v Göteborgu, který se konal 
ve středu 7. listopadu 1928 od 20:00 v koncertním sále v Lorensbergsteatern, vyšel ve stejné 
podobě ve všech hlavních místních denících ( Obr. 4).24 Vedle programu ve švédštině, kte-
rý odpovídá poslední verzi zaslané Mannovi 25. října (viz výše), upozorňuje výraznou sazbou, 
ale s chybou v křestním jméně na hostujícího dirigenta (»Gästdirigent: Professor OTTOKAR [!] 
OSTRCIL«) a přináší obvyklé informace pro návštěvníky (ceny vstupenek atd.). Můžeme tedy 
předpokládat, že anoncované skladby následovaly v uvedeném pořadí.25

Ohlasy v místním tisku na první koncert byly víceméně příznivé, kritik píšící pro Göteborgs-
Tidningen pod šifrou E. P. ocenil Ostrčilův hudební temperament, v němž převládá energičnost, 
důvěryhodnost a objektivita prostá vší sentimentality a zbytečných manýr.

»Orchestr pod jeho taktovkou hrál jistě a zaznamenal velmi úspěšný večer.«26

23 Sine: Festival české hudby ve Varšavě, in: Buditel (Orgán Čechoslováků v Polsku) 1, 1928, č. 11-12, 
27. 11. [!, recte 15. 10.], s. 164. Detailní recenzi obou Ostrčilových vystoupení ve Varšavě přináší násle-
dující dvojčíslo Buditele, srov. sine: Festival české hudby ve Varšavě, in: Buditel (Orgán Čechoslováků v Pol-
sku) 1, 1928, č. 13-14, 15. 11., s. 195-196.

24 Göteborgs-Tidningen 1928, Nr. 304 (6. 11.), p. 2; Göteborgsposten 1928, Nr. 262 (7. 11.), s. 3; Göte-
borgs Morgonpost 1928, Nr. 262 (7. 11.), p. 2.

25 Online dostupná databáze s přehledem koncertů göteborských fi lharmoniků uvádí (zřejmě omylem) 
Smetanu a Nováka v přehozeném pořadí (č. 2: »Wallensteins läger«; č. 3: »I Tatrabergen«), srov. http://
www.gso.se/en/gothenburg-symphony-orchestra/archive/, sub »Ostrcil, 1928-11-07«.

26 E. P.: Musik. Onsdagskonserten, in: Göteborgs-Tidningen 1928, Nr. 306 (8. 11.), p. 3, viz Ediční pří-
loha, č. 15. – Další recenze na první Ostrčilovo vystoupení v Göteborgu: B. A.-N.: Musik. Tjeckisk musik, 
Göteborgsposten 1928, Nr. 263 (8. 11.), p. 7; H. Ht.: Teater & Musik. Symfonikonserten, in: Göteborgs 
Morgonpost 1928, Nr. 263 (8. 11.), p. 4; K. H-n.: Teater och musik. Prof. Otakar Ostrcil, in: Göteborgs 



6 M A R K É T A  K R A T O C H V Í L O V Á  –  J I Ř Í  K . K R O U P A

Clavibus unitis 5 (2016), pp. 1-26 © Association for Central European Cultural Studies

A
R
T
I
C
U
L
I

Placená upoutávka upozornila göteborské publikum i na druhé Ostrčilovo vystoupení, které 
se konalo opět v Lorensbergsteatern v neděli 11. listopadu 1928 od 18:15, pro změnu pod hla-
vičkou »Populárního koncertu« (»Populär Konsert«,  Obr. 5).27 I tentokráte byl dodržen již dří-
ve dohodnutý program,28 jenž je v kontextu Ostrčilových zahraničních dirigentských aktivit po-
zoruhodný především tím, že v jeho rámci řídil provedení své vlastní skladby – Symfonie A dur.

Ostrčil tuto svou symfonii dokončil v dubnu 1905, ale protože nebyl spokojen s její pre-
miérou v roce 1906 pod taktovkou Františka Spilky ani s provedením Viléma Zemánka v roce 
1909, ujal se osobně jejího řízení při koncertu České filharmonie 10. prosince 1916.29 Při této 
příležitosti její party sám nadepsal, parceloval a zanesl do nich opravy. Tento provozovací ma-
teriál pak použil i v Göteborgu, jak prokazují záznamy švédských hudebníků související s jeho 
druhým vystoupením v Lorensbergsteatern.30

Přijetí nedělního Ostrčilova koncertu v göteborském tisku bylo vlažnější a neslo se v po-
měrně kritickém tónu, zejména ve vztahu k jeho autorské Symfonii A dur, kterou recenzenti 
označili jako neosobní, dekorativní divadelní kus, který není schopen vlastního hudebního ži-
vota. Bez výjimky odsoudili i její prezentaci pod umělou a zavádějící názvovou nálepkou »Lé-
to v lese« (»Sommarnatt i skogen«, snad inovace Zdeňka Nejedlého, jenž se podílel na přípra-
vě doprovodných textů?). Další stesky směřovaly k tomu, že byly prezentovány tradiční, poně-
kud vyčpělé a nudné skladby a nedostalo se na skutečně moderní českou hudbu, jejímž ztěles-
něním je prý např. Josef Suk.31

K počtu návštěvníků a dalším provozním záležitostem spojeným s oběma koncerty se v ar-
chivu Göteborského orchestrálního sdružení dochovaly příslušné účetní doklady ( Obr. 6-9),32 

Handels- och Sjöfarts-Tidning 1928, Nr. 263 (8. 11.), p. 9; K. H-n.: Teater och musik. Tjeckisk musik, in: 
Göteborgs Handels- och Sjöfarts-Tidning 1928, Nr. 263 (8. 11.), p. 9.

27 Göteborgs-Tidningen 1928, Nr. 309 (11. 11.), p. 2; Göteborgsposten 1928, Nr. 265 (10. 11.), s. 3; Gö-
teborgs Morgonpost 1928, Nr. 265 (10. 11.), p. 12.

28 Srov. http://www.gso.se/en/gothenburg-symphony-orchestra/archive/, sub »Ostrcil, 1928-11-11«.
29 Srov. Ostrčil, Otakar → Nejedlý, Zdeněk, Praha, 25. 7. 1915: »Teď právě jsem dostal přípis z Fil-

harmonie, kterou svou skladbu si přeji míti v příštím roce provedenu. Chci tam dáti symfonii. [...] Mys-
lím, že budu zase vyzván, abych ji dirigoval, a rád bych ukázal, jak si ji vlastně představuji. Dosud jsem 
s tím neměl štěstí.« Citováno dle ZACHAŘOVÁ, Stanislava: Zdeněk Nejedlý – Otakar Ostrčil. Korespondence 
( pozn. 19), s. 110.

30 Tyto party jsou dnes uloženy v Praze v archivu Českého hudebního fondu, inv. č. 1, jejich předcho-
zími majiteli byly Julie Ostrčilová a Syndikát českých skladatelů.

31 Přehled zjištěných recenzí: B. A.-N.: Musik. Söndagens populärkonsert, in: Göteborgsposten 1928, 
Nr. 266, (12. 11.), p. 9, viz Ediční příloha, č. 16; sine: Musik. Populärkonserten, in: Göteborgs-Tidningen 
1928, Nr. 310 (12. 11.), p. 6, viz Ediční příloha, č. 17; H. Ht.: Teater & Musik. Populärkonserten, in: Göte-
borgs Morgonpost 1928, Nr. 266, 12/11, p. 5, viz Ediční příloha, č. 18; K. H-n.: Teater och musik. Otakar 
Ostrcil, in: Göteborgs Handels- och Sjöfarts-Tidning 1928, Nr. 266 (12. 11.), p. 15.

32 Göteborg: Regioarkivet, GSA 169, Göteborgs Orkesterförening, G III a (Verifi kationer): Volymnr 15 
(1928/29), Nr. 139-142.


Obr. 4:
Upoutávka na první 
Ostrčilovo vystoupení 
s göte borskými symfo-
niky (7. 11. 1928),
Göteborgs Morgonpost 
1928, Nr. 262 (7. 11.), 
p. 2.

Obr. 5:
Upoutávka na druhé 
Ostrčilovo vystoupení 
s göte borskými symfo-
niky (11. 11. 1928),
Göteborgsposten 1928, 
Nr. 265 (10. 11.), p. 3.


Obr. 6-9:

Účetní doklady k oběma 
Ostrčilovým vystoupením

v Göteborgu,
Göteborg: Regioarkivet, 

GSA 169, Göteborgs 
Orkesterförening, 

G III a (Verifikationer): 
Volymnr 15 (1928/29), 

Nr. 139-142.
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jejichž údaje byly následně přeneseny do hlavní účetní knihy ( Obr. 10a-b, červeně zvýraz-
něny položky související s Ostrčilovými vystoupeními).33 Proplacení dohodnutého honoráře za 
obě vystoupení ve výši 800 švédských korun potvrzuje strojopisný lístek formátu A6 z abe-
cedně řazené kartotéky sólistů a dirigentů, kteří hostovali v Göteborgu v letech 1906-1956 
( Obr. 11),34 a především výdajový pokladní doklad s vlastnoručním podpisem Otakara Ostr-
čila z 11. listopadu 1928 ( Obr. 12).35

Již 4. listopadu odvedlo z tohoto honoráře Orchestrální sdružení daň ve výši 10 %, tj. 80 švéd-
ských korun.36 K dalším vedlejším výdajům za hostování Otakara Ostrčila patřil poplatek za 
policejní povolení (tillståndbevis) pro koncertní činnost v Göteborgu (společně s dánským hu-

33 Göteborg: Regioarkivet, GSA 169, Göteborgs Orkesterförening, G II a: 5 – Kassabok 1927-1931, ne-
pag., uspořádáno chronologicky bilančně po měsících.

34 Göteborg: Regioarkivet, GSA 169, Göteborgs Orkesterförening, D II: 1 – 1906-1956, Register över 
solister och gästdirigenter, sub »Ostrčil, Otokar«.

35 Göteborg: Regioarkivet, GSA 169, Göteborgs Orkesterförening, G III a (Verifi kationer): Volymnr 15 
(1928/29), Nr. 174.

36 Göteborg: Regioarkivet, GSA 169, Göteborgs Orkesterförening, G III a (Verifi kationer): Volymnr 15 
(1928/29), Nr. 138.

Obr. 10a-b:
Hlavní účetní 
kniha Göteborského 
orchestrálního sdružení, 
apertura s příjmy 
(vlevo) a výdaji (vpravo) 
za listopad 1928, červeně 
zvýrazněny položky 
související s hostováním 
Otakara Ostrčila,
Göteborg: Regioarkivet, 
GSA 169, Göteborgs 
Orkesterförening,
G II a: 5 – Kassabok 
1927-1931.
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Obr. 11:
Záznam o Otakaru Ostr-

čilovi v kartotéce hostují-
cích sólistů a diri gentů, 

Göteborg: Regioarkivet, 
GSA 169, Göteborgs Or-
kesterförening, D II: 1 – 
1906-1956, Register över 

solister och gästdirigenter
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debníkem Torkilem Novalem), které vystavil tamější policejní úřad 6. listopadu na pozoruhod-
ně zkomolené jméno »Ostraker Ostrcil« ( Obr. 13).37

Závěr
Dvě vystoupení Otakara Ostrčila v Göteborgu na začátku listopadu 1928, při nichž řídil Göte-
borský symfonický orchestr jako hostující dirigent, jsou zajímavým dokladem propagace čes-
ké hudební kultury v zahraničí, na níž se agilně podílely oficiální struktury nedávno ustave-
né samostatné Československé republiky. Bohatě dochované materiály (především korespon-
dence) ve švédských archivech umožňují detailně vysledovat složité vazby mezi jednotlivými 
reprezentanty kulturních a diplomatických institucí v Göteborgu, Stockholmu a v Praze, kte-
ré vedly k vyslání čelného představitele českého hudebního života do Švédska, aby tam ve sto-
pách Bedřicha Smetany – nejen »na břehu mořském« – navázal na kulturně-propagátorskou 
misi svého velkého předchůdce.

37 Göteborg: Regioarkivet, GSA 169, Göteborgs Orkesterförening, G III a (Verifi kationer): Volymnr 15 
(1928/29), Nr. 173.

Obr. 12:
Stvrzenka na 800 švéd-
ských korun, které pře-
vzal Ostrčil 11. listopadu 
1928 jako honorář za svá 
göteborská vystoupení, 
Göteborg: Regioarkivet, 
GSA 169, Göteborgs 
Orkesterförening, 
G III a (Verifikationer): 
Volymnr 15 (1928/29), 
Nr. 174.


Obr. 13:

Povolení policejního úřa-
du ke koncertní činnosti 
pro Torkila Novala a Ota-
kara Ostrčila, Göteborg, 

6. listopadu 1928, 
Göteborg: Regioarkivet, 

GSA 169, Göteborgs 
Orkesterförening, 

G III a (Verifikationer): 
Volymnr 15 (1928/29), 

Nr. 173.



Otakar  Os t r č i l  na b řehu mo řském :  K h i s to r i i  j eho d i r i gentských vys toup en í  v  Göteb orgu v  l i s topadu 1928 11

© Association for Central European Cultural Studies Clavibus unitis 5 (2016), pp. 1-26

A
R
T
I
C
U
L
I



12 M A R K É T A  K R A T O C H V Í L O V Á  –  J I Ř Í  K . K R O U P A

Clavibus unitis 5 (2016), pp. 1-26 © Association for Central European Cultural Studies

A
R
T
I
C
U
L
I

EDIČNÍ PŘÍLOHY:
1) Mann, Tor → Sjödahl, Gustaf, Göteborg, 29. 5. 1928
Göteborg: Regioarkivet, fond GSA 169, Göteborgs Orkesterförening, B 1: Inkommande och utgående 
skrivelser, Volymnr: 3: 1927-1929, A-Ö (řazeno abecedně), strojopisná kopie dopisu na průklepovém pa-
píru, formát A4, nalevo u středu 4 natržené otvory od děrovače pro založení do kroužkového šanonu, 
kvůli špatně vloženému kopírovacímu papíru chybí text v šíři 1-2 znaků při pravém okraji první stránky.

29 maj 1928.

Herr Generalkonsul Gustaf Sjödahl
Spanmålsgatan 8

GÖTEBORG

Åberopande samtalet mellan Eder och Inten-
dent Sturesson ber jag hä|med att ytterligare 
få klargöra vad saken gäller. Orkesterfören-
ingen har un|der de senaste åren haft såsom 
gästdirigenter nästan uteslutande tyskfödda 
x| i Tyskland verkande kapellmästare. För att 
nästa säsong få nya inslag och ix| pulser har 
jag föreslagit styrelsen att engagera dirgenter 
från sådana län|der vars musik och tempera-
mant mera skiljer sig från vårt germanska sin-
nela| Av den anledningen vore det önskvärt att 
få som gäst en dirigent från Tjeck[o]|slovakien. 
Det är ej meningen att engagera en sådan kraft 
son t. ex. Talich | som skulle bli oss alltför dyr-
bar utan någon ung begåvad musiker som sla-
git | igenom i sitt hemland men ännu ej hu nit 
bli bortskämnd vad honoraranspråk | beträffar 
och som vore villig att dirigera en eller två 
konserter med huvud | sakligen tjeckiska verk. 
Man skulle också kunna tänka sig ett utbyte 
dirige|ter emellan så att en svensk konsert di-
rigerades av en svensk i Prag elle| någon an-
nan större stad i Tjeckoslovakien mot att den 
därstädes verkande di|rigenten inbjödes till 
Göteborg. Talich och jag talte då (detta var för 
fem sex år sedan) om ut|byte mellan Gtbg. och 
Prag men sedan har han som jag fått så mycket 
att göf?| att vi ej fått tillfälle därtill. Jag vet 
att man är mycket intresserad av | att få tjeck-
isk musik känd och jag tror att om det kunde 
ordnas mera kon|sulat och legationsvägen så 
vore det lyckligast. Vi vore tacksamma om vi 
ge || nom Eder kunde få emottaga ett förslag 
och jag står gärna personligen till tjänst med 
upplysningar angående vår verksamhet.
 Med utmärkt högaktning 
Kapellmästare vid Göteborgs Orkesterförening.
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2) Sjödahl, Gustaf → Mann, Tor, Göteborg, 30. 5. 1928
Göteborg: Regioarkivet, fond GSA 169, Göteborgs Orkesterförening, B 1: Inkommande och utgående skri-
velser, Volymnr: 3: 1927-1929, A-Ö (řazeno abecedně), strojopis na hlavičkovém dopisním papíru (před-
tištěné údaje odlišeny hnědě), formát A4, nalevo u středu 4 otvory od děrovače pro založení do krouž-
kového šanonu, nalevo od podpisu šedivým inkoustem kulaté modré kulaté razítko se státním znakem 
ČSR a opisem »GENERÁLNÍ KONSULÁT REPUBLIKY ČESKOSLOVENSKÉ GÖTEBORG«.

CONSULAT GÉNÉRAL
DE LA RÉPUBLIQUE TCHÉCOSLOVAQUE
À GOTHEMBOURG
—
ADRESSE TÉLÉGRAPHIQUE: ZAMINI
TÉLÉPHONE 4564

GOTHEMBOURG
SUÈDE

30. Maj 1928.

GS/N
K.212/28

Göteborgs Orkesterförening,
Göteborg.

I besittning ärade af den 29. dennes har Gene-
ralkonsulat genast satt sig i förbindelse med 
Legationen i Stockholm och beder få återkom-
ma så snart svar ingår. –

Med utmärkt högaktning
Generalkonsul:

[razítko, podpis] Gustaf Sjödahl
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3) Sjödahl, Gustaf → Mann, Tor, Göteborg, 4. 6. 1928
Göteborg: Regioarkivet, fond GSA 169, Göteborgs Orkesterförening, B 1: Inkommande och utgående skri-
velser, Volymnr: 3: 1927-1929, A-Ö (řazeno abecedně), strojopis na hlavičkovém dopisním papíru (před-
tištěné údaje odlišeny hnědě), formát A4, nalevo u středu 4 otvory od děrovače pro založení do krouž-
kového šanonu, nalevo od podpisu šedivým inkoustem kulaté modré kulaté razítko se státním znakem 
ČSR a opisem »GENERÁLNÍ KONSULÁT REPUBLIKY ČESKOSLOVENSKÉ GÖTEBORG«.

CONSULAT GÉNÉRAL
DE LA RÉPUBLIQUE TCHÉCOSLOVAQUE
À GOTHEMBOURG
—
ADRESSE TÉLÉGRAPHIQUE: ZAMINI
TÉLÉPHONE 4564

GOTHEMBOURG
SUÈDE

4. Juni 1928.

GS/N
K.223/28

Göteborgs Orkesterförening,
Göteborg.

Återkommande till ärade skrifvelsen den 29. 
maj har Generalkonsulatet nu erhållit medde-
lande från Tjeckoslovakiska Legationen i Stock-
holm, som skrifver att den är mycket intresse-
rad för förslaget och skall försöka att ordna allt 
på bästa sätt. – Legationen vore tacksam för 
ett underhandsmeddelande huru stort belopp 
Konsertföreningen är villig betala för ett eller 
båda uppträdandena. –

Med utmärkt högaktning
Generalkonsul:

[razítko, podpis] Gustaf Sjödahl
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4) Sjödahl, Gustaf → Mann, Tor, Göteborg, 16. 6. 1928
Göteborg: Regioarkivet, fond GSA 169, Göteborgs Orkesterförening, B 1: Inkommande och utgående skri-
velser, Volymnr: 3: 1927-1929, A-Ö (řazeno abecedně), strojopis na hlavičkovém dopisním papíru (před-
tištěné údaje odlišeny hnědě), formát A4, nalevo u středu 4 otvory od děrovače pro založení do krouž-
kového šanonu, nalevo od podpisu šedivým inkoustem kulaté modré kulaté razítko se státním znakem 
ČSR a opisem »GENERÁLNÍ KONSULÁT REPUBLIKY ČESKOSLOVENSKÉ GÖTEBORG«.

CONSULAT GÉNÉRAL
DE LA RÉPUBLIQUE TCHÉCOSLOVAQUE
À GOTHEMBOURG
—
ADRESSE TÉLÉGRAPHIQUE: ZAMINI
TÉLÉPHONE 4564

GOTHEMBOURG
SUÈDE

16. Juni 1928.

GS/N
K.271/28

Göteborgs Orkesterförening,
Göteborg.

Återkommande till ärade af den 29. maj har 
Generalkonsulatet nu erhållit meddelande 
från Legationen i Stockholm att operachefen 
O. Ostrčil, som nyss haft ett framgångsrikt 
gästupptradande med sin ensemble på Kungl. 
Operan därstädes i den tjeckiska nationalope-
ran »Brudköpet« har efter anmodan till ho-
nom från Minister Flieders sida förklarat sig 
villig att komma till Göteborg i och för ett 
par konserter med tjeckoslovakiskt program. 
Hr. Ostrčil som »inte är så bortskämd« med 
hänsyn till honoraranspråk, tillhör deras bästa 
dirigenter och har gjort sig bemärkt äfven som 
kompositör och tilllåter sig Legationen hänvisa 
till de enstämmigt lysande kritikerna af hans 
uppträdande därstädes. – Både för honom och 

andra tjecker vore det en pietetsgärd att konsertera med tjeckoslovakiskt program i Göteborg, 
som hyst Smetana undet hans kanske lyckligaste år. – Kapellmästere Tor Mann torde godhets-
fullt sätta sig i förbindelse med operachefen Ostrčil /Národní Divadlo, Nationalteatern/, Praha, 
i och för direkta underhandlingar. Den lämpligaste tiden för Hr. Ostrčil vore första delen af 
november detta år. – 

Med utmärkt högaktning
Generalkonsul:

[razítko, podpis] Gustaf Sjödahl
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5) Mann, Tor → Ostrčil, Otakar, Göteborg, 22. 7. 1928
Praha: Národní muzeum – České muzeum hudby, fond Pozůstalost Otakara Ostrčila, strojopisný originál 
formátu A4 + obálka
Göteborg: Regioarkivet, fond GSA 169, Göteborgs Orkesterförening, B 1: Inkommande och utgående 
skrivelser, Volymnr: 3: 1927-1929, A-Ö (řazeno abecedně), strojopisný průklep formátu A4 bez Mannova 
podpisu a strojopisně připojené funkce

GÖTEBORGS ORKESTERFÖRENING
(GÖTEBORGS SYMFONIORKESTER)
KANSLI OCH BIBLIOTEK
KUNGSPORTSAVENYEN 37
—
TELEFONER:
KANSLIET 63015
KAPELLMÄSTARERUMMET 17298
BILJETTKONTOR, LORENSBERGSTEATERN 36827
INTENDENTENS BOSTAD 60817

Kapellmeister Tor Mann
Göteborgs Orkesterförening

GÖTEBORG
Schweden.

Göteborg den
22 Juli 1928.

Herrn Professor O. Ostrčil,
Národní Divadlo,

PRAHA.

Sehr geehrter Herr Professor!

In den letzten Jahren waren fast ausschlieslich 
deutsche Dirigenten bei uns. Um dem Publi-
kum nächsten Saison was anderes zu bieten 
machts ich meinem Vorstand den Vorschlag 
einen Dirigenten aus dem Vaterland Smetanas 
zu engagieren. Da man sehr einverstanden war 
setzte ich mich mit dem Konsulat in Göteborg 
und der Legation in Stockholm in Verbindung. Von Stockholm habe ich so Ihre Adresse bekom-
men und man schrieb ich auch dass Sie Anfang November nach Oslo gehen würden. Könnten 
Sie diese Reise nach Oslo mit einer Gastdirigierung in Göteborg verbinden? Es würde sich um 
zwei Konzerte mit alter und neuer böhmischen Musik handeln. Das Honorar was ich Ihnen 
bieten kann ist 800 schwed. Kronen. Das Orchester in Göteborg, in welcher Stadt Smetana 
seine vieleicht glücklichsten Jahre erlebte, ist das älteste Symphonieorchester Schwedens. Wir 
geben jede Woche zwei Konzerte. Die Mittwochskonzerte sind grosse Symphoniekonzerte ohne 
Solisten, die Sonntagskonzerte sind populärer gehalten und meistens mit Solisten. Ich wäre 
Ihnen sehr verbunden wenn Sie mir umgehend Antwort geben könnten.
 Mit vorzüglicher Hochachtung
 [podpis] Tor Mann.
 1 ster Kapellmeister
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6) Ostrčil, Otakar → Mann, Tor, Soběslav, 26. 7. 1928
Göteborg: Regioarkivet, fond GSA 169, Göteborgs Orkesterförening, B 1: Inkommande och utgående skri-
velser, Volymnr: 3: 1927-1929, A-Ö (řazeno abecedně), rukopisný originál na hlavičkovém dopisním papí-
ru šéfa opery a místoředitele Národního divadla v Praze

 CHEF OPERY
 A
 MÍSTOŘEDITEL NÁRODNÍHO DIVADLA
 V PRAZE.
 —
 TELEFON Č. 6947, 6948, 6949, 6950.
 TELEFON BYTU Č. 30920
 —

Soběslav, 26/7 28.

Werter Herr Kollege,
ich danke Ihnen herzlichst für die freundliche Einladung nach 
Göteborg zu kommen u. zwei Konzerte böhmischer Musik zu 
dirigieren. Mit Freude werde ich dieser Einladung entsprechen. 
Prinzipiell erkläre ich mich also einverstanden in der ersten 
Hälfte November nach Göteborg zu kommen. Genaue Daten u. 
andere Details werden wir noch rechtzeitig besprechen. Was die 
Honorarfrage || betrifft, bitte ich um gefl. Mitteilung, ob sich 
die Summe v. 800 Schw. Kr. auf ein oder beide Konzerte bezieht.
 Ihr ergebener

O. Ostrčil
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7) Mann, Tor → Ostrčil, Otakar, Göteborg, 25. 8. 1928
Göteborg: Regioarkivet, fond GSA 169, Göteborgs Orkesterförening, B 1: Inkommande och utgående 
skrivelser, Volymnr: 3: 1927-1929, A-Ö (řazeno abecedně), strojopisný průklep formátu A4 s vlastnoruč-
ním podpisem Tora Manna

25 Aug. 1928.

Herrn Professor O. Ostrčil,
Národní Divadlo,

PRAHA.

Sehr verehrter Herr Professor!

Wir wären Ihnen sehr dankbar wenn Sie bald 
die Tage für Ihre Gastdirigierung bei uns fest-
stellen können. Sie sprachen von Anfang Nov. 
Auch möchten wir gern umgehend Programm-
vorschlag, Reklame und Fotos. Das Honorar 
ist für beide Konzerte zusammen 800 Kronen, 
ich habe vergessen ob ich Ihnen das mitgeteilt 
habe.

 Ihr sehr ergebener
[podpis] Tor Mann

[ms.] 
Können Sie Data feststellen
Göteborgs Orchesterforverein

R. P. 10
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8) Mann, Tor → Ostrčil, Otakar, Göteborg, 10. 9. 1928
Göteborg: Regioarkivet, fond GSA 169, Göteborgs Orkesterförening, B 1: Inkommande och utgående skri-
velser, Volymnr: 3: 1927-1929, A-Ö (řazeno abecedně), strojopisný průklep formátu A4

10 Sept. 1928.

Herrn Professor O. Ostrčil,
 Národní Divadlo,
 PRAHA.

Sehr verehrter Herr Professor!

Ihr Telegram laut »könnte kommn zwischen 
5-10 Nov.« Wir geben wie Sie schon [w]is-
sen Mittwochs und Sonntagskonzerte, 4 und 
11 Nov. sind Sonntage also bleibt zwischen 5 
und 10 nur ein Mittwoch am 7. Können wir 
also diesen Tag feststellen? Es würde dann um 
ein Konzert handeln und ein Honorar von 400 
Kronen. Montag 5, Dienstag 6 und Mittwoch 7 
stehen Ihnen Proben zu Verfügung. Wenn Sie 
einverstanden sind so senden Sie bitte baldigst 
Programmvorschlag.

Hochachtungsvoll
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9) Ostrčil, Otakar → Mann, Tor, Praha, 10. 9. 1928
Göteborg: Regioarkivet, fond GSA 169, Göteborgs Orkesterförening, B 1: Inkommande och utgående skri-
velser, Volymnr: 3: 1927-1929, A-Ö (řazeno abecedně), rukopisný originál na hlavičkovém dopisním papí-
ru šéfa opery a místoředitele Národního divadla v Praze, na f. 1v tužkou koncept telegramu z 12. 9. 1928 
(jeho text se opakuje v dopise z 11. 10.)

CHEF OPERY A MÍSTOŘEDITEL 
NÁRODNÍHO DIVADLA V PRAZE

Praha 10/9 28.
Sehr geehrter Herr Kapellmeister,
mit diesem Schreiben vervollständige ich die Depeche, die ich Ihnen vorgestern übersandt 
habe. –
Am 30. a 31. Oktober bin ich in Warschau, wo ich ein Konzert u. eine Opernvorstellung diri-
giere. Ich könnte also 1. November direkt nach Göteborg fahren. Da ich voraussetze, daß ich 
zu jedem Konzerte 3 Proben haben werde, so könnten die Konzerte ungefähr zwischen 5.-10. 
November stattfinden. || Ich weiß nämlich nicht, ob man bei Ihnen auch zweimal täglich pro-
bieren kann.
Ihrem Wunsche gemäß, die Programme aus älterer u. neuerer tschechischen Musik zusammen 
zustellen, schlage ich Ihnen vor:
B. Smetana: die drei symphonischen Dichtungen, die in Göteborg entstanden sind, u. zwar 
 Richard III.
 Wallensteins 

Lager.
 Hakon Jarl.
A. Dvořák: die Waldtaube.
Zd. Fibich: II. Symphonie 

(Es).
-----------------------------------------
J. B. Foerster: Meine Jugend
V. Novák: Von der ewigen 

Sehnsucht
J. Suk: Praga
u. meine Symphonie in A.
|| Die nötigen Notizen, 
Photos u.s.w. schicke ich 
Ihnen durch die tsche-
chische Gesandtschaft in 
Stockholm. – Was das Ho-
norar anbelangt, bin ich 
so frei 1000 (ein Tausend) 
schwed. Kronen für beide 
Konzerte zu verlangen.
Ich freue mich auf Ihre 
Antwort u. bin mit kolle-
gialen Grüßen 

Ihr ergebener
O. Ostrčil.

f. 1v:
Professor Ostrcil
Narodní divadlo

Prag
Acceptieren Sie 7 und 11 
nov 800 oder kronen oder 
nur 7 Nov. 500 kronen und 
Steuer
Umgehend drathen [?]

Göteborgs Orchester
 xxxxxxxxx
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10) Mann, Tor → Ostrčil, Otakar, Göteborg, 11. 10. 1928
Praha: Národní muzeum – České muzeum hudby, fond Pozůstalost Otakara Ostrčila, strojopisný originál 
formátu A4 + obálka
Göteborg: Regioarkivet, fond GSA 169, Göteborgs Orkesterförening, B 1: Inkommande och utgående skri-
velser, Volymnr: 3: 1927-1929, A-Ö (řazeno abecedně), strojopisný průklep formátu A4 bez Mannova pod-
pisu

11 Okt. 1928.

Herrn Professor O. Ostrčil, Narodni Divadlo,
Praha.

Sehr geehrter Herr Professor!

Ich glaubte alles war in Ordnung nach Ihrem 
letzten Telegram. Auf mein Telegram vom 12/9 
»Acceptieren Sie 7 und 11 Nov. 800 Kronen 
oder nur 7 nov. 500 Kronen und Steuer« ha-
ben Sie geantwortet: »akzeptiere 7 und 11 no-
ember [!]«. 
Wir rechnen selbstverständlich mit Ihrem bei-
den Konzerten wegen des Honorares muss ich 
Ihnen mitteilen dass leider wir nichts mehr als 
800 für zwei Konzerte plus Steuer zahlen kön-
nen.
Als Programvorschlag habe ich nach Ihren Mit-
teilungen aufgesetzt: Foerster – Mein Jugend, 
Novak – Von der ewigen Sehnsucht und Fi-
bich – Symp. 2 im ersten Konze[rt] und Ostrčil 
Symph. A, Dvorak – Die Waldtaube und Werke 
von Smetana im Sonntagskonzert. Was sagen 
Sie davon? Ich weis ja gar nicht wie lang die 
verschiedenen Kompositionen sind. Das Mitt-
wochskonzert fängt um 8 an und kann höch-
stens bis 10 dauern, das Sonntagskonzert fängt 
6,15 und muss 7,30 schluss sein. Sie können 
machen was Sie wollen nur dass Sie mit der 
Zeit rechnen. Das Sonntagskonzert muss popu-
lärer gehalten werden als das Mittwochskon-

zert. Bringen Sie Orchestermaterial mit? Proben sind am 5, 6, 7, von 9 bis 12 Uhr, für das Sonn-
tagskonzert 8, 9, 10. Hoffentlich häbe ich bald einen definitiven Programvorschlag von Ihnen.

Mit besten Grüssen, Ihr ergebener
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11) Ostrčil, Otakar → Mann, Tor, Praha, 17. 10. 1928
Göteborg: Regioarkivet, fond GSA 169, Göteborgs Orkesterförening, B 1: Inkommande och utgående skri-
velser, Volymnr: 3: 1927-1929, A-Ö (řazeno abecedně), rukopisný originál na hlavičkovém dopisním papí-
ru šéfa opery a místoředitele Národního divadla v Praze

CHEF OPERY A MÍSTOŘEDITEL 
NÁRODNÍHO DIVADLA V PRAZE

17/10 28.

Verehrter Herr Kollege,
teils wegen Materialschwierigkeiten, teils, weil Sie 
mir jetzt feste direktive wegen der Zeitdauer gegeben 
haben, habe ich meine Programme teilweise verändert 
u. schlage Ihnen vor:
I. Konzert:
1.) Zd. Fibich: Ouverture zu der Oper 
 Fall Arkonas«. (Diese Nummer ist nur 
dann möglich, wenn eine Orgel im Saale vorhanden 
ist. Falls nicht, dann spiele ich als erste Nummer: B. 
Smetana – Vyšehrad.)
2.) V. Novák: V Tatrách (In der Tatra).
 Symphonische Dichtung.
3.) B. Smetana: Valdštýnův tábor (Wallensteins Lager)
 Symphonische Dichtung. ||
4.) A. Dvořák: V. Symphonie e moll
 (Aus der neuen Welt).

II. Konzert:
1.) B. Smetana: Z českých luhů a hájů.
 (Aus Böhmens Hain u. Flur).
2.) B. Smetana: Scherzo aus der Triumphal-symphonie.
3.) O. Ostrčil: Symphonie A dur.
------------------------------------------------------------------------------------
Nähere Erläuterungen zu den Programmen werde ich 
baldigst übermitteln.
Das Material bringe ich mit außer Smetanas »Aus Böh-
mens Hain«.
Das Honorar von 800 Schw. Kronen akzeptiere ich.
Mit den besten Grüßen 

Ihr ergebener
O. Ostrčil.



Otakar  Os t r č i l  na b řehu mo řském :  K h i s to r i i  j eho d i r i gentských vys toup en í  v  Göteb orgu v  l i s topadu 1928 23

© Association for Central European Cultural Studies Clavibus unitis 5 (2016), pp. 1-26

A
R
T
I
C
U
L
I

12) Mann, Tor → Ostrčil, Otakar, Göteborg, 22. 10. 1928
Praha: Národní muzeum – České muzeum hudby, fond Pozůstalost Otakara Ostrčila, strojopisný originál 
formátu A4 + obálka
Göteborg: Regioarkivet, fond GSA 169, Göteborgs Orkesterförening, B 1: Inkommande och utgående 
skrivelser, Volymnr: 3: 1927-1929, A-Ö (řazeno abecedně), strojopisný průklep formátu A4 bez Manno-
va podpisu

22 Okt. 1928.

Herrn Professor O. Ostrčil,
Národní divadlo,

PRAHA.

Sehr geehrter Herr Professor!
Vielen Dank für ihren Brief vom 17. Ich nehme 
an dass Sie die beiden Programme verwechselt 
haben so dass das erste Progr. für das Sonn-
tagskonzert gemeint i[st] und das zweite für 
Mittwochskonzert, weil das zweite ja sehr lang 
ist.
Das Progr. also für das Sonntagskonzert am 
7 laut Fibich – Ouv. »Fall Arkonas«
 Novak – In der Tatra
 Smetana – Wallensteins Lager
Orgel (Konzertorgel) haben wir leider nicht wo 
wir jetzt spielen, unser schöne[s] Konzerthaus 
wurde leider abgebrannt voriges Jahr, wir kön-
nen aber einen ziemlich grossen Kammerorgel 
verschaffen wenn das genügt.? Das Program ist 
sonst ganz gut, nur sieht es vieleicht schwer 
aus für das Publikum mit zwei symph. Dichtun-
gen. Ich frage deswegen: fahren Sie mit Ihrem 
Personal nach Oslo? Wenn so ist wäre es ja 
sehr gut ob eine Sängerin oder ein Sänger im 
erst[en] Konzert mitwirken könnte. Wenn Sie 
nicht Fibich spielen wollen wegen des Orgels 
wird es glaube ich zu viel mit zwei Werken von 
Smetana. Sie haben Smetana Vysehrad statt 
Fibich vorgeschlagen. Wie wäre es mit Foer-

ster – Meine Jugend, gut wäre es doch mit dem Nahmen Fibich der in unsren Programmen nie 
vorgekomme[n] ist. 
Das andere Progr. Dvorak – Aus der neuen Welt
 Smetana – Aus Böhmen Hain und Flur
  Scherzo aus Triumphalsymphonie
 Ostrčil – Symph. A-Dur
ist gut, doch meine ich Sie können ohne weiters Böhmens Hain streichen, das Stück ist sehr 
oft hier gespielt, beinahe jedes Jahr.
Schreiben Sie bitte wegen das Sonntagskonzert noch ein mal und wegen Solist.

Mit besten Grüssen und herzlich willkommen 
Ihr sehr ergrbener [!]
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13) Ostrčil, Otakar → Mann, Tor, Praha, 25. 10. 1928
Göteborg: Regioarkivet, fond GSA 169, Göteborgs Orkesterförening, B 1: Inkommande och utgående skri-
velser, Volymnr: 3: 1927-1929, A-Ö (řazeno abecedně), rukopisný originál na hlavičkovém dopisním papí-
ru šéfa opery a místoředitele Národního divadla v Praze

CHEF OPERY A MÍSTOŘEDITEL 
NÁRODNÍHO DIVADLA V PRAZE

25/10 28.

Verehrter Herr Kollege,
in ihren letzten v. 22. Okt. verwechseln Sie die Daten 
u. teilen die Programme falsch ein:
Am 7. November ist Mittwoch u. das Programm ent-
hält:
1.) Fibich: Fall Arkonas.
2.) Novák: In der Tatra.
3.) Smetana: Wallensteins Lager.
4.) Dvořák: Symphonie »Aus der neuen Welt«.
 Am 11. ist Sonntag u. der Programm lautet:
1.) Smetana: Scherzo.
2.) ” : Aus Böhmens Flur.
3.) Ostrčil: Symphonie A dur. ||
 Fibichs Ouverture versuche ich mit der Kam-
merorgel zu spielen. Wenn Sie nicht entspricht, so lasse 
ich die Orgelstelle aus. Also werde ich die Ouverture 
jedenfalls spielen.
 Solisten bringe ich keine mit.
 Mit vielen Grüßen
 Ihr ergebener
 O. Ostrčil
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14) Ostrčil, Otakar → Mann, Tor, Praha, 28. 10. 1928
Göteborg: Regioarkivet, fond GSA 169, Göteborgs Orkesterförening, B 1: Inkommande och utgående skri-
velser, Volymnr: 3: 1927-1929, A-Ö (řazeno abecedně), rukopisný originál na hlavičkovém dopisním papí-
ru šéfa opery a místoředitele Národního divadla v Praze

CHEF OPERY A MÍSTOŘEDITEL 
NÁRODNÍHO DIVADLA V PRAZE

28/10 28.

Hochverehrter Herr Kollege,
ich übersende Ihnen Erläuterungen zu den beiden Pro-
grammen nebst 2 Photos.
Am 5/11 komme ich zu den ersten Probe.
Auf Wiedersehen!

Ihr ergebener
O. Ostrčil
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15) E. P.: Musik. Onsdagskonserten, in: Göteborgs-Tidningen 1928, Nr. 306 (8. 11.), p. 3
Göteborg har brokigt internationellt främmande för ögonblicket. En ungersk konstutställ-
ning i Konsthallen i dag och en tjeckisk gästdirigent med sitt hemlands musik på fickan i går 
hos symfoniorkestern. Gästen var professor Otokar Ostrcil, Pragoperans chef. En flott herre 
i femtioårsåldern med skarpt skuret ansikte och med ett musikaliskt kynne, där energin, ved-
erhäftigheten och sakligheten voro förhärskande karakteristika. En genomsympatisk dirigent, 
fri från alla choser och all sentimentalitet. Orkestern spelade tryggt och säkert under hans 
taktpinne och hade en mycket lyckad afton.

16) B. A.-N.: Musik. Söndagens populärkonsert, in: Göteborgsposten 1928, Nr. 266, (12. 11.), p. 9
Han höll sig därvid till samma programfält som vid förra framträdandet, den tjeckiska musi-
ken. Nagot nytt av denna tonkonst utöver vad förra konserten hade att giva förekom ej under 
aftonen. Känslan därav samt det rent ut sagt ointressanta programmet gjorde, att man lamga 
stunder förföll till nagot, som annars inte plär hända i hyggligt sällskap, nämligen att tänka pa 
helt andra saker. Men sa mycket har likvisst registrerats i medvetandet, att Smetanas Scherzo 
flödade av inspiration men ocksa led under en viss valhänthet i behärskandet av formen: den 
blev allt för utspunnen i förhallande till det tematiska materialets intressemöjligheter. Diri-
gentens egna skapelser voro sa otroligt välgjörda och välklingande, allting pa väl-överhuvud. 
En musik som möjligen kan vara rolig som dekoration pa en teater men som saknar kraft 
att intressera pa egen hand. Och dess beteckningar »Sommarnatt i skogen« m. m. förefalla 
att vara synnerligen löst paklistrade. Den konstnärliga mission gästdirigenten skulle kunnat 
fylla, har han gatt pa sidan om: att förmedla kännedom om nagot nytt. Den tjeckiska musiken 
skulle vara ställd inför en mörk framtid, om den ej hade unga namn. En flyktig blick i första 
bästa handbok upplyser om, att sadana finnas. Det hade varit den langväga missionärens sak 
att välja och framföra vad han ansett mest representativt. Han hade da kanske undsluppit att 
efterlämna minnet av nagot ytterst soignerat men ända ointressant.

17) sine: Musik. Populärkonserten, in: Göteborgs-Tidningen 1928, Nr. 310 (12. 11.), p. 6
Professor Ostrcil fortsatte i gar att spela tjeckisk musik för oss. Men inte heller nu bjöd han, 
som man väntat, pa nagra nyare saker i större utsträckning. Han spelade ett Scherzo ur Tri-
umfsymfonin av Smetana, dennes »Fran Böhmens lunder och ängar« samt tre satser ur sin 
egen A-dursymfoni. Varför ingen av de yngre, bärande krafterna inom den tjeckiska musiken, 
exempelvis Suk, fick ordet är ägnat att förvana. Dirigenten gjorde emellertid en god prestation, 
som allmänt uppskattades.

18) H. Ht.: Teater & Musik. Populärkonserten, in: Göteborgs Morgonpost 1928, Nr. 266, 12/11, 
p. 5
Professor Otokar Ostrčil presenterade ytterligare tjeckisk musik vid gårdagskonserten. Namnen 
Smetana och Ostrcil representerade tonsättarenamnen och det spelade gav väl knappast nå-
gon bild av nutida tjeckisk komposition. Smetanas scherzo ur triumfsymfonien har ej nagon 
skämtsam läggning. Några trumpetsignaler utgöra i början av satsen en basso continuo till 
några motiviska utläggningar som icke äro nationellt betonade eller lustiga. Försök till stegring 
misslyckas tag på tag och det blir något stillastående, något på stället marsch utan någon vi 
dare scherzokaraktär. Då ger Smetanas här ofta hörda »Från Böhmens lundar och ängar« vida 
mera. Här får man litet naturskildring, ett enkelt glatt motiv blir det bärande i denna sats, 
som utmynnar i en praktfull stegring. Professor Ostrcils tre satser ur A dursymfonien, som 
väl kallas för som marsymfonien då en sats heter »sommarnatt i skogen«, en annan kallas 
»sommarmorgon«, och slutligen har en sats titeln »glada sensommardagar på landet«. Att ur 
dessa skäligen opersonliga salongsstycken för orkester at finna någon överensstämmelse med 
respektive titlar var kvistigt nog. »Sommarnatt i skogen« inledes visserligen med en låt för 
valthorn och trions vackra wienerwals kan ju tyda på en älvdans i skogen, men den blir så 
bråkig denna sats i sin vidare utveckling, att den skulle skrämma bort alla skogens varelser! 
»Sommarmorgon« är den obetydligaste av dessa tre satser. I »Glada sensommardagar på landet« 
finner man en del enkel god musik, men icke täcker den den titel, som sat sen har fått. Professor 
Ostrcil dirigerade och visade ännu en gång prov på sina goda dirigentegenskaper. Livligt bifall.


