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zAPOmENUtá OsOBNOst 
kUtNOHOrské sklADAtElky mAriE kUČErOVé-HErBstOVé
Jindra Nečasová

V  letošním roce uplyne přesně půl  století 
od smrti hudební skladatelky Marie Kučerové-
Herbstové (20. 2. 1896–8. 6. 1962). Ve své zá-
služné tvorbě pro děti se zabývala mj. dětskými 
operami – nejvýznamnější jsou Broučci (1936), 
Mladý génius (1938), Uličník Peříčko (1948) 
a Tři tovaryši (1956), dále melodramy, sklad-
bami pro klavír aj. Zatímco rodné město na ni 
zcela nezapomnělo (je zařazena mezi významné 
osobnosti Kutné Hory, jako byl J. P. Brandl, 
J. K. Tyl a další), všude jinde je její tvorba 
brána jako uzavřená minulost. Náš článek se 
prostřednictvím rozboru jejího nejhranějšího 
klavírního cyklu Broučci: pro velké i malé děti: 
hudební obrázky podle J.Karafiátova vyprávění 
snaží odpovědět na otázku, zda právem.

Marie Kučerová-Herbstová, česká učitelka 
hudby a skladatelka, studovala v letech 1911-
1915 Pražskou konzervatoř (hudební teorii 
u K. Steckera, dirigování u Fr. Spilky a skladbu 
u Vít. Nováka). Dále studovala na klavírní škole 
A. Mikše, kde se seznámila s Kurzovou meto-
dou a složila státní zkoušky. Po absolutoriu 
působila jako dirigentka Východočeského diva-
dla (1915), jako učitelka Městské hudební školy 
v Táboře (1916–1921) a v Kutné Hoře (1921 
do okupace), kde se také provdala za Ant. 
Kučeru (1923). Dále vyučovala klavírní hře 
na pedagogické škole (1955–1956). Účastnila 
se hudebního života v Kutné Hoře a v okolí, 
řídila zpěvácký spolek J. K. Tyla (1929) a dět-
ské soubory. 

Tvorba Marie Kučerové-Herbstové je úzce 
spjata i s městem Čáslaví. Právě v tomto hu-
sitském městě vznikla jedna z nejkrásnějších 
knih naší české dětské literatury – Karafiátovi 
Broučci. Marie Kučerová-Herbstová byla uchvá-
cena tímto literárním skvostem a její tvorba 
získala inspiraci téměř celoživotní. Vzniká tak 
klavírní cyklus Broučci (1923), který je z její 
tvorby dodnes stále živý, především na půdě 
církevní. Svědčí o tom např. jeho slavnostní 
uvedení v Chebu 1. června 2012 v rámci festi-
valu „Noc kostelů“.

Klavírní cyklus obsahuje celkem 17 skladeb 
v rozsahu 35 stran. Pod názvy jednotlivých 
skladbiček použila skladatelka ještě krátké 
úryvky z textu Broučků.

Úvodní skladbičkou celého cyklu je Večerní 
modlitbička („Slunko bylo u samého západu 
a svatojánští broučci vstávali.“). Dvoustránková 
skladba v tónině D dur je psána v přehledné 
dvoudílné formě s efektní klavírní sazbou, 

která obrací pozornost především k  pravé 
ruce. Druhá skladba cyklu s názvem Brouček 
se učí létat (C dur, a moll, C dur, trojdílná 
forma) je vtipná skladbička s použitím tečko-
vaného rytmu. Velmi zajímavá třetí skladbička 
s názvem U kmotřičky a s přiloženým textem 
„Přineseno celé zrnko vína a postaveno na stůl. 
Kmotříček vzal kladívečko, vyrazil stopku, na-
sadil kohoutek, a kmotřička už držela křišťá-
lový koflíček…“ dává tušit, že autorka měla 
hudební představu větší operní scény se sbory 
a orchestrem, kterou vyjádřila klavírní sazbou 

i s úvodními efektními fanfárami. Můžeme 
zde vystopovat její hudební přípravu k dětské 
stejnojmenné opeře Broučci z roku 1936.

Skladbička Žluna je tematicky spjata s ope-
rami B. Smetany (Prodaná nevěsta). Pátá sklad-
bička Pohádka o černém kocourkovi a bílé 
kočičce vybočuje jak námětem (inspirace není 
z Broučků), tak i rysy pozdního romantismu 
až ranného impresionismu. Má odvážnější har-
monii i melodiku. Létali a svítili je název šesté 
skladby, jež je zdařilá moderním harmonickým 
myšlením. Marie Kučerová-Herbstová rozšiřuje 
tonalitu, opouští striktní osmitaktové hudební 
fráze a používá moderních skladatelských me-
tod, jako je evoluční vývoj hudebních myšlenek 
a gradace. Sedmá klavírní skladba s názvem 
Mezi dětmi tematicky čerpá z české lidové 
písně. Polámaný brouček připomene znalcům 
dětské klavírní literatury často hranou skladbu 
P. I. Čajkovského Pohřeb panenky. Rovněž tak 
A bylo jaro, všechno, všechno kvetlo je určitým 

odrazem vlivu ruské národní školy. Desátá 
skladba v pořadí, s názvem Verunka, je v já-
savé A dur tónině. Dostaveníčko pod růžtkou 
je skladbička vycházející z novákovsko-sukov-
ské tradice. Autorka zde překračuje rámec in-
struktivních skladeb a po stránce harmonické 
využívá dvě tóniny chromatické terciové pří-
buznosti. Svým rozsahem a uměleckým sděle-
ním překračují běžný rámec i skladby Verunek, 
jako oheň červený a především pak skladba 
Janinčina chaloupka – nádherné klavírní dílko 
v 6/4 taktu výrazně impresionistického stylu. 

Po třech skladbách s názvy Svatební pochod, 
Beruška kolébá malého Broučínka a Malý vo-
jáček ukončuje cyklus skladba A byla zima 
s  velmi krásným, melancholicky laděným 
hudebním nápadem v d moll v úvodu, s pro-
středním dílem v F dur, D dur a následujícím 
zlomem zpět do d moll tóniny. Ne nadarmo 
je v podtitulu uvedeno „Ach, to byla zima, zlá 
zima! Potoky zamrzly až na dno, až se jiskřilo.“

Domnívám se, že klavírní cyklus Broučci 
Marie Kučerové-Herbstové plně splňuje umě-
lecká kritéria pro dětskou instruktivní klavírní 
literaturu a v mnohém tento rámec překračuje. 
Toto poznání je o to cennější, že se jedná o au-
torku českou. Svým článkem bych ráda upo-
zornila české učitele hudby na další možnosti 
ve výběru klavírní literatury a snad i česká 
hudební vydavatelství…

—
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2. 10. – Otmar Mácha, 90. výročí narození 
českého skladatele, hudebního dramaturga 
a režiséra (1922–2006)
3. 10. – Karol Szymanowski, 130. výročí 
narození polského skladatele, klavíristy a pe-
dagoga (1882–1937)
9. 10. – Vratislav Vycpálek, 50. výročí 
úmrtí českého skladatele, hudebního teoretika 
a folkloristy (1892–1962)
12. 10. – Ralph Vaughan Williams, 
140. výročí narození anglického skladatele 
a folkloristy (1872–1958)
16. 10. – Mario del Monaco, 30. výročí 
úmrtí italského operního pěvce (1915–1982)
17. 10 – Otakar Jeremiáš, 120. výročí 
narození českého skladatele a  dirigenta 
(1892–1962)
21. 10. – Jan Mařák, 80.  výročí úmrtí 
českého houslisty a pedagoga (1870–1932); 
Jan Šoupal, 120. výročí narození českého 
sbormistra, hudebního pedagoga a publicisty 
(1892–1964); Sir Georg Solti (vlastním 
jménem György Stern), 100. výročí narození 
britského dirigenta maďarsko-židovského pů-
vodu (1912–1997)
22. 10. – Pavel Šmok, 85. výročí narození 
českého choreografa (1927)
24. 10. – Imre (Emmerich) Kalmán, 
130. výročí narození maďarského skladatele 
(1882–1953) 

26. 10. – Gabriela Riedlbauchová, 65. vý-
ročí narození české varhanice (1947)
27. 10. – Niccolò Paganini, 230. výročí 
narození italského houslového virtuosa, kytaristy 
a skladatele (1782–1840); Jiří Matys, 85. výročí 
narození českého skladatele a pedagoga (1927)

* * *

5. 11. – Václav Lídl, 90. výročí narození 
českého skladatele (1922–2004)
15. 11. – Daniel Barenboim, 70. výročí 
narození argentinsko-izraelsko-španělského 
klavíristy a dirigenta (1942)
16. 11. – Jiří Kolář, 80. výročí narození 
českého sbormistra a pedagoga (1932)
23. 11. – Jiří Stivín, 70. výročí narození 
českého flétnisty (multiinstrumentalisty), jazz-
manna, skladatele a pedagoga (1942)
25. 11. – Ilja Hurník, 90. výročí narození 
českého skladatele, klavíristy, pedagoga a spi-
sovatele (1922)
28. 11. – Jean Baptiste Lully (Giovanni 
Battista Lulli), 380. výročí narození francouz-
ského skladatele a kapelníka italského původu 
(1632–1687)

* * *

5. 12. – José Cura, 50. výročí narození ar-
gentinského tenoristy (1962)

7. 12. – Adrian Willaert, 450. výročí úmrtí 
vlámského skladatele (asi 1490–1562)
9. 12. – Karel Kovařovic, 150.  výročí 
narození českého skladatele a  dirigenta 
(1862–1920)
10. 12. – César Franck, 190. výročí na-
rození francouzského skladatele a varhaníka 
(1822–1890)
12. 12. – Karel Hoffmann, 140.  vý-
ročí narození českého houslisty a pedagoga 
(1872–1936)
14. 12. – Jana Palkovská, 60. výročí na-
rození české hudební pedagožky a klavíristky 
(1952)
16. 12. – Zoltán Kodály, 130. výročí naro-
zení maďarského skladatele, folkloristy a pe-
dagoga (1882–1967)
19. 12. – Gracian Černušák, 130. výročí 
narození českého hudebního historika, peda-
goga, publicisty a lexikografa (1882–1961)
26. 12. – Jiří Kout, 75. výročí narození 
českého dirigenta (1937); Miloš Kodejška, 
60. výročí narození českého hudebního pe-
dagoga, organizátora a koordinátora výměny 
zkušeností v rámci evropské hudební výchovy 
(1952)

—
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