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Dvoøákùv pobyt a pùsobení ve Spojených státech byly dobøe
pøipraveny dosavadními úspìnými provedeními jeho dìl. Hned
po vydání tiskem, tedy koncem sedmdesátých let, tu byly uvedeny Slovanské tance, Slovanské rapsódie, está, sedmá a osmá
symfonie, Stabat Mater, pøedehry Husitská a Mùj domov, Scherzo capriccioso, Svatební koile a jiná díla; nejèastìjím dirigentem Dvoøákových dìl byl Theodore Thomas. Jen v únoru 1892,
tedy roce Dvoøákova pøíchodu, tu zaznìlo Requiem v provedení
newyorskou Church Choral Society pod taktovkou Richarda Henryho Warrena a osmá symfonie v Bostonu, dirigovaná slavným
Arthurem Nikischem (v jeho koncertních programech mìla významné místo také Dvoøákova sedmá symfonie).
1. øíjna je Dvoøák slavnostnì uveden do svého úøadu, devátého poøádá krouek Èechù v New Yorku koncert a banket na
Dvoøákovu poèest. V newyorském tisku je Dvoøák støedem pozornosti, o to se jistì umìla postarat paní Thurberová. 21. øíjna
diriguje Dvoøák svùj první samostatný koncert s premiérou Te

Dvoøákova rodina s pøáteli na dvoøe domu v New Yorku v roce 1893
(zleva manelka Anna, syn Antonín, Sadie Siebertová, Josef Jan Kovaøík,
matka S. Siebertové, dcera Otilie, Antonín Dvoøák)
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Pozvánka na koncert studentù Dvoøákovy tøídy
newyorské konzervatoøe 8. kvìtna 1893

Deum a triptychem pøedeher V pøírodì, Karneval a Othello. Bìhem listopadu pak jetì øídí na jednom koncertì svou symfonii
D dur v New Yorku a Requiem v Bostonu. Mezitím píe partituru
Amerického praporu. První záznamy motivù pro nové dílo, které
mìlo vzniknout plnì na pùdì Spojených státù a být jeho reprezentativní vizitkou, pocházejí z druhé poloviny prosince. Hned
po dokonèení partitury Amerického praporu poèíná 10. ledna
1893 skicovat novou symfonii, o mìsíc pozdìji u zaène psát
èistopis partitury. Zatímco práce na konzervatoøi pokraèuje oèekávaným tempem a odevud jsou hláeny reprízy dìl rùzných
oborù, stránek partitury deváté symfonie e moll pøibývá. Slavné
Largo je dopsáno v polovinì bøezna, po dokonèení Scherza
10. dubna pøichází zpráva o Dvoøákovì zvolení øádným èlenem
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Vstupní strana partitury symfonie e moll Z Nového svìta
s Dvoøákovým pøípisem: New York 9. 2. 1893.

berlínské Akademie vìd. V kvìtnu se konají výstupní zkouky
prvních Dvoøákových amerických ákù a poèíná vzruená novináøská diskuse o Dvoøákových názorech na hodnotu a význam
severoamerické indiánské a èernoské hudby. Zbývající ètyøi Dvoøákovy dìti odjídìjí za doprovodu tety Terezie Koutecké za rodièi, a právì kdy Dvoøák dokonèuje partituru Novosvìtské symfonie, jak je dílo bìnì nazýváno, pøichází zpráva, e jsou u
v Southamptonu. Skladatel mìl takovou radost, e celá milovaná rodina bude opìt pohromadì, e si tuto skuteènost poznamenal na poslední stránku autografu.
Posledního kvìtna jsou dìti koneènì v New Yorku a rodina
mùe uskuteènit to, co si Dvoøák tak touebnì pøeje u nìkolik
mìsícù: vzdálit se z vysilujícího ruchu velkomìsta a uít volna
funkèních ètyømìsíèních prázdnin k nìjakému letnímu pobytu.
Po rùzných úvahách pøijímají Kovaøíkovu nabídku, aby dovolenou strávili v jeho rodném mìsteèku Spillville ve státì Iowa, kde
ilo mnoho èeských usedlíkù.
Spillville splnilo Dvoøákovi skoro vechno, co oèekával a co
mu v plné míøe mohla dát jen jeho milovaná, ale tak vzdálená
Vysoká: dlouhé procházky pøírodou, styk s prostými vesnièany,
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Antonín Dvoøák v roce 1893 za pobytu v New Yorku

preludování na varhanách malého kostelíka, stálý kontakt s celou rodinou, pohoda k soustøedìné práci. Do té se pustil u pár
dní po pøíjezdu: zaèal skicovat nový, u dvanáctý smyècový kvartet. Také pro tajemníka a pøítele Kovaøíka si vymyslel úkol: pøepsat partituru symfonie e moll tak, aby byla pøipravena k odeslání do Evropy k vydání tiskem; k prvnímu provedení, k nìmu
mìlo dojít koncem roku v New Yorku, uil dirigent Dvoøákova
autografu. Psát o nejpopulárnìjí Dvoøákovì symfonii, dnes
o jednom z nejhranìjích dìl svìtového symfonického repertoáru, se zdá být nadbyteèné: co u ve nebylo napsáno o jejích
jadrných tématech, jim Dvoøák zámìrnì propùjèil znaky lidové
hudby severoamerické (nejménì ovem indiánské; nejtypiètìjí
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Prostranství s kostelem sv. Václava ve Spillville,
kam chodil Antonín Dvoøák hrát na varhany (dobový snímek)

její znak, pentatonika, je sice vlastní hudbì tamìjích èernochù,
ale také Skotù a Irù), o její pøehledné, pøesnì zkonstruované
stavbì (moná a pøíli mistrovsky uhlazené, jak øíkají muzikologové, kteøí dávají pøednost »zápasivìjím« Dvoøákovým symfoniím sedmé a osmé), o dokonalém, jasném, a pøece tíhle
plném zvuku. Vyzvedávat její duchaplné nápady a perfektnost
øemeslné práce by znamenalo psát studii málem o kadém jejím taktu. Je tu pravidelnost, pøesnì v pravý okamik poruovaná; názvuk dramatu, je se obratem ruky mìní v ert; úsmìv,
jeho podtextem je stesk po domovì. Pomalá vìta, slavné Largo, prý byla inspirována scénou lesního pohøbu z Longfellowova
eposu o Hiawathovi. Ze zajímavých podrobností lze uvést napø.,
e pentatonický ráz (tj. zámìrné uití jen pìti vybraných tónù
z celé sedmitónové obvyklé stupnice) jejího hlavního tématu
»dotáhl« Dvoøák (snad pøímo na radu dirigenta premiéry Antona Seidla) a pøi pøípravì provedení: ve vech skicách a i v pùvodním zápisu autografu je toti v druhém taktu stále jetì ruivý tón ges, nahrazený v autografu koneènì  modrou tukou
 na »stylový« tón as. To samo by staèilo jako dùkaz k odmítnutí
nìkdy se vyskytujícího faleného mínìní, e tu Dvoøák uil pùvodní melodie èernoského spirituálu. Vdy dokonce víme, kdo
této melodii podloil známý text Going home (Cestou domù...):
Dvoøákùv ák William Arms Fisher. Tato fakta byla zcela ignorována napø. pøi gramofonové nahrávce této melodie v úpravì pro
skotský vojenský dudácký orchestr, kde je s ní nakládáno zcela,
jako by lo o lidovou píseò.
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Závìreèná strana skici ke smyècovému kvartetu F dur op. 96
s Dvoøákovým pøípisem: Dokonèeno 10. 6. 1893. Spillville.
Zapla Pán Bùh. Jsem spokojen. lo to rychle.

Brilantní Scherzo a pádné finále zavrují dokonalé dílo. Muselo být dokonalé a muselo mít tak pronikavý úspìch, jakého se
mu dostalo pøi premiéøe 16. prosince 1893 na koncertu newyorské filharmonie pod Seidlovou taktovkou a jaký je od té doby
provází stále: sebemení zklamání tak velkého oèekávání by nepochybnì bylo mìlo katastrofální následek pro dalí Dvoøákovu
kariéru v Americe a moná i jinde.
Smyècový kvartet F dur op. 96 je dílo utìeného oddechu,
výraz astné pohody mezi krajany a v klidné venkovské pøírodì.
Co nápad, to perlièka na lehounké òùrce náhrdelníku vytvoøeného mistrovskou rukou, která nedovoluje posluchaèi tuit, co
dovednosti a tvùrèího úsilí se za zdánlivì spontánnì vytrysklým
projevem skrývá. Kvartet ovem Dvoøák napsal skuteènì v rekordní dobì: skica zabrala jen tøi dny, vlastní rukopis devìt  a to
Dvoøák naprosto neslevil ze svých kadodenních dlouhých procházek a milých veèerù v rodinném kruhu. V pomalé vìtì mùeme slyet, chceme-li, melancholii nekoneèných amerických plání,
ale i stesk po domovì; v Scherzu zaslechneme popìvek ptáka,
kterého Dvoøák z Èech neznal (podle novodobého zkoumání lo
o tanagru arlatovou), ve finále obrázek vesnické nedìle s názvuky na »country« taneèní zábavu i ozvuky varhan z kostelíka.
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Hned nato se Dvoøák poutí do dalího komorního díla, kvintetu Es dur op. 97 s dvìma violami. Zde se obvykle uvádí ponìkud silnìjí ovlivnìní hudbou indiánskou, její ukázky mìl Dvoøák pøíleitost nyní zcela urèitì ivì slyet v podání malé skupinky Indiánù, koèujících s prodejem nìjakých svých lékù. Odborníci ovem ani zde nejsou v této otázce zajedno a pochybují
o reprezentativnosti skupiny, která navtívila Spillville  jakoby
pro umìleckou inspiraci nestaèil èasto jen dotek, pár tónù, nálada. Kvintet, jak je to dáno u i bohatím nástrojovým sloením,
je irí v liniích, hutnìjí ve zvuku a také zamylenìjí; zvlá
nádherná je pomalá vìta s variacemi.
Ze Spillville si Dvoøák »odskoèil« do Chicaga na svìtovou výstavu, kde byl 12. srpna poøádán »èeský den«. Dvoøák si pøi té

Propagaèní materiál k Èeskému dni v Chicagu 12. srpna 1893
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Antonín Dvoøák diriguje na svìtové výstavì v Chicagu v roce 1893,
kresba Václava Emanuela Nádherného
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pøíleitosti zadirigoval svou osmou symfonii, tøi Slovanské tance a pøedehru k Josefu Kajetánu Tylovi. V záøí navtìvuje Omahu, kde je také nìkolik èeských pøátel, úèastní se výletu k vodopádùm Minehaha (spojitost s Longfellowovým eposem; Dvoøák
se v té dobì zabývá mylenkou, napsat na tuto látku operu)
a vrací se zase do Spillville. Na závìr letní cesty navtìvuje  pøes
Chicago  i proslulé Niagarské vodopády. 21. záøí u zase zahajuje vyuèování na newyorské konzervatoøi. Rozbíhá se k nìkolika
dílùm, ale nápady hned zase opoutí. A v druhé pùli listopadu
vytváøí  aby oslavil svùj stý opus a souèasnì vyjádøil svou radost z pobytu v rodinném kruhu  roztomilé dílko pro své dìti,
Sonatinu G dur pro housle a klavír. To u se pøipravuje premiéra
symfonie e moll, v Bostonu uvádí Kneiselovo kvarteto poprvé
kvartet F dur, v New Yorku toté sdruení kvintet Es dur.
Za tìmito dávno známými fakty se vak skrývalo drama,
o nìm jsme donedávna nemìli tuení. Teprve nedávné rozbory
zahranièních vìdcù ukázaly, jak velký krach na newyorské burze
v dubnu 1893, který zasáhl tolik významných oblastí amerického hospodáøského ivota a také finanèní pozici paní Thurberové, zasáhl i Dvoøáka. Po celé dlouhé mìsíce mu nebyl vyplácen
plat a i pak vdy vlastnì se zpodìním. Dvoøák musel tedy ít
ve velkých hospodáøských starostech, které samozøejmì tísnily
celou jeho rodinu. Nebylo divu, e se pak rozmýlel podepsat
novou dvouletou smlouvu, a kdy se tak pøece stalo, e vyuil
klauzule poskytnuté paní Thurberovou, e nesplní-li ona vechny své závazky, nebude ani Dvoøák nijak nucen setrvat ve své
funkci po celou smluvní dobu.
Snad i toto napìtí spolu s dalími okolnostmi zpùsobilo, e
Dvoøák  po vytvoøení pùvabné, zatím vak hlubími reflexemi
nezatíené klavírní Suity A dur také s »americkými« názvuky 
sahá k biblickým textùm a píe cyklus deseti Biblických písní.
Toto dílo nesmírné, odzbrojující prostoty a pøitom vøelosti
a opravdovostí, v nìm bychom mohli spatøovat navázání na ducha lidového baroka (ne ovem na jeho slohové a technické
postupy), bývalo zpravidla inspiraènì spojováno se zprávami
o smrti velkých souèasníkù, k nim Dvoøáka nìco poutalo: Petra
Iljièe Èajkovského (zemøel 6. listopadu 1893) a zejména pak
Dvoøákova oddaného propagátora Hanse von Bülowa (zemøel
12. února 1894), a také se zprávami o patném zdravotním stavu skladatelova otce Frantika (zemøel pak tøetí den po dokonèení Biblických písní, 28. bøezna 1894). Dnes docházíme k pøesvìdèení, e tu jistì spolupùsobily i váné, by moná a pøehna-
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Úvodní strana partitury Sonatiny G dur pro housle a klavír
s Dvoøákovým pøípisem: Vìnováno svým dítkám Otilce a Toníkovi,
Anince, Maøence, Otakarovi a Zindì na památku ukonèení stého díla.
New York 23. 11. 1893.

né obavy o existenci poèetné rodiny v cizím prostøedí, daleko od
vlasti, kdy se financování konzervatoøe dostalo do potíí.
Pøepracovává jetì znovu  u po nìkolikáté, ale tentokráte
velmi radikálnì  svého Dimitrije a pak u odjídí s celou rodinou na prázdniny domù. Moná navdy, v té dobì jetì nic ne-
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bylo rozhodnuto. Pøíjezd do Prahy je doprovázen velmi okázalým uvítáním na nádraí a v praských ulicích  s opravdovým
nadením, které nìkdy chybìlo pøi vítání oficiálních státních
návtìv. Také na Vysoké, kam jede hned po pìti dnech, ho pøátelé vítají lidovou veselicí a lampiónovým prùvodem.
Na Vysoké pøedevím zaslouenì odpoèívá, ale také dokonèuje své nové zpracování Dimitrije a hlavnì vytváøí velmi svérázný klavírní cyklus osmi Humoresek op. 101, z nich sedmá, Ges
dur, se svou popularitou zaøadila mezi nejpopulárnìjí drobné
skladby svìtového repertoáru. Nìkteré nápady si vezl z Ameriky
a celek je vlastnì uskuteènìním kdysi oputìné mylenky napsat
novou øadu Skotských tancù (Ecossaisen, druhá série v kvìtnu
1880  místo toho pak vznikly Mazurky op. 56). Humoresky
mají opravdu stavbu velmi podobnou Skotských tancùm op. 41
z roku 1877, stojí vak nepomìrnì výe svou originální invencí,
nevední harmonií a kompozièní dùvtipností  pøestoe zachovávají veskrze dvouètvrtní metrický pùdorys i formové èlenìní
jako právì Ekosézy.
Do New Yorku se vrací a v polovinì øíjna; doprovází jej u
jen manelka a mladí syn Otakar. Napìtí ze starosti o celou rodinu, jakému byl vystaven v pøedchozích letech, bylo zøejmì pøíliné. 8. listopadu, den poté, co v Praze zní nová verze Dimitrije,
zaèíná psát své poslední »americké« dílo, violoncellový koncert
h moll. Je to vlastnì Dvoøákova »desátá symfonie«, s romanticky rozezpívanou i pateticky vypjatou první vìtou (její druhé
téma patøí k Dvoøákovým nejpùsobivìjím lyrickým melodiím),
s blaenou, do nekoneèna rozepjatou touhou a zase odevzdaností v Adagiu, plná munì kypící èinorodosti ve finále. Dvoøák
dobøe ví, e doma v Èechách jeho nejvìtí pøítelkynì a nedocenitelná rádkynì (tento naprosto èistý, a pøece tak vøelý vztah je
mimoøádnou skuteèností v dìjinách vztahù mezi umìlcem
a enou) Josefina Kounicová zápolí s vánou srdeèní chorobou,
a proto vkládá do druhé vìty jako vzpomínku na ni citát z její
oblíbené písnì Ké duch mùj sám... A kdy se pak  krátce po
svém návratu do Èech v dubnu 1895  dovídá, e Josefina zemøela, vkládá do rozíøeného závìru koncertu jetì nìkolik taktù, kde se v houslovém sólu tato píseò pøipomene jetì jednou.
V New Yorku uplynula poslední sezóna jeho pobytu obvyklým zpùsobem; dalí a dalí provádìní Dvoøákových dìl (tak jen
Kneiselovo kvarteto hrálo v polovinì ledna 1895 Dvoøákùv kvartet F dur po padesáté!), èestné èlenství Newyorské filharmonické spoleènosti, plnìní drobnìjích úkolù bìhem vìtí práce na
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Program s prvním provedením Novosvìtské symfonie v Evropì
(Karlovy Vary, 20. èervence 1894)

'!

'"

Americká epizoda

Potvrzení o zakoupení lodního lístku na Dvoøákovu cestu do Evropy

koncertu (orchestrace prvních pìti Biblických písní a Suity
A dur). Nezruitelné spojení s Evropou mu pøipomene jmenování èestným èlenem Spoleènosti pøátel hudby ve Vídni v polovinì
února. 26. bøezna jetì zaèíná psát svùj tøináctý smyècový kvartet (váhá, má-li jej zaèít v tóninì as moll, èi gis moll, obì varianty se v poèáteèních verzích vyskytují), ale nemá u stání a rukopis nedokonèuje. Kdy se na podzim v Èechách k práci vrátí,
zaèíná zcela znovu. Pùvodní rukopis pak daruje tajemnici paní
Thurberové, která ho do Èech pøijela pøemlouvat k dalímu pùsobení v New Yorku. Marnì. Dvoøák u nechce snáet útrapy
nejistot a cítí, e svou tvorbu mùe plnì rozvinout jen na domácí pùdì, obklopen vím tím, co mu je tak drahé  lidmi, prostøedím, pøírodou, nesèetnými drobnými nitkami kulturní tradice.

