P•íloha •. 1
Notové prameny - p•ehled

V p•írod! op. 91 B 168
31. III. – 8. VII. 1891
Autografní partitura:
NM-"MH-MAD S 76/1506
„P•íroda, Život a Láska„ (op: 91.) !íslo 1.) ! t•i ouvertury pro velký orkestr. ! Ouvertura (Opus 91.) !íslo
1.) P•íroda) ! pro velký orkestr ! složil a v"nuje Universit" v Cambridgi ! Antonín Dvo•ák. ! Partitura.
28 list", 356x267, 20 notových osnov
Bohu díky# Na Vysoké dne 8. $ervence 1891, Antonín Dvo•ák.
Skica:
NM-"MH-MAD S 76/1512
P•íroda, Život a Láska ! I „Na samot"“, II, „Carneval“, III, „(Othello)“ T•i ouvertury pro ! všechny
nástroje. I ná$rt . . .
12 list" 256x322, 18 notových osnov
bez datace
Klavírní výtah:
NM-"MH-MAD S 76/1713
1

fragment – dle Kibicové chybí 52 po#. takt" a 104 záv$re#ných takt"; psáno tužkou, znatelné stopy po
gumování, nevylu#uje možný zásah Dvo%ákovy ruky
První tisk:
orchestrální partitura - N. Simrock, Berlin, 1894 - #íslo plotny 10100
#ty%ru#ní klavírní výtah - N. Simrock, Berlin, 1894 - #íslo plotny 10102

1

KIBICOVÁ, Tereza: Josef Suk jako autor klavírních úprav d$l Antonína Dvo%áka, in: Sborník p•ísp"vk% ze seminá•e k 70. výro$í
úmrtí Josefa Suka, Praha 2005, s. 32–38.
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Karneval op. 92 B 169
28. VII. – 12. IX. 1891
Autografní partitura:
NM-"MH-MAD S 76/1507

2

P•íroda, Život a láska ! Ouvertura II. op. 91 Život (Carneval) ! pro velký orchestr ! složil a ! !eské
Universit" Pražské ! v"nuje ! Antonín Dvo•ák
28 list", 358x270, 20 notových osnov
Bohu díky# Kompozici za$al 28 $ervence dokon$il 14 srpna ! instrumentaci hned za$al a dokon$il 12.
zá•í (1891) ! Na Vysoké ! Antonín Dvo•ák
Skica:
NM-"MH-MAD S 76/1512
P•íroda, Život a Láska ! I „Na samot"“, II, „Carneval“, III, „(Othello)“ T•i ouvertury pro ! všechny
nástroje. I ná$rt . . .
12 list" 256x322, 18 notových osnov
bez datace
NM-"MH-MAD S 76/1558
Autograf Klavírního tria #. 4 $Dumky$, op. 90, B166 - na titulní stran% skica 9 takt" Karnevalu
31 stran, 250x325
20.11.1890; skica bez datace
Muzeum "eského krasu v Beroun# – poz$stalost po Václavu Talichovi – T 229
28

‚Život‘ Carneval. Ouvertura ! Vysoká, 18 91
7

4 listy, 325x250, 12 notových osnov
Vysoká, dne 14. srpna 1891 ! Antonín Dvo•ák
Jiné:
NM-"MH-MAD S 76/1508
upomínkový zápis, Lipsko
2 a 1 prázdný list, 64x138, 4 notové osnovy
28. 9. 1891

2

BURGHAUSER (1994, s. 290) chybn% uvádí inv. #. S 76/1510.
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NM-•MH-MAD S 76/1509
upomínkový zápis, Praha
1 list, 109x173
17. 5. 1895
První tisk s p$ípisem:
NM-•MH-MAD S 226/984
orchestrální partitura – N. Simrock, Berlin, 1894 – %íslo plotny 10103
na rubu titulní strany p$ípis AD Panu Nedbalovi Antonín Dvo•ák. 18 5/6 94
První tisk:
orchestrální partitura – N. Simrock, Berlin, 1894 – %íslo plotny 10103
%ty$ru%ní klavírní výtah - N. Simrock, Berlin, 1894 - %íslo plotny 10105
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Othello op. 93 B 174
XII. 1891 – 18. I. 1892
Autografní partitura:
NM-•MH-MAD S 76/1510
„P•íroda. Život a Láska“ ! III. Ouvertura (!íslo 3.) Láska (Othello) ! (op. 91) pro velký orchestr ! složil !
10

Antonín Dvo•ák – Za"ato 18 91
12

28 list", 356x296, 20 notových osnov
Bohu díky. Dokon"eno dne 18. ledna 1892. – Antonín Dvo•ák
Skica:
NM-•MH-MAD S 76/1512
P•íroda, Život a Láska ! I „Na samot#“, II, „Carneval“, III, „(Othello)“ T•i ouvertury pro ! všechny
nástroje. I ná"rt . . .
12 list" 256x322, 18 notových osnov
bez datace
NM-•MH-MAD S 76/1511
2 listy, 254x328, 18 notových osnov
14. I. 1892
na první stran# skica Ronda pro violoncello a klavír op. 94
SOA v Praze, SOkA M!lník – fond Spole"nost Dvo#ákova muzea Kralupy nad Vltavou - IIIC1/316
(dar pana Straky, Velvary), razítko Dvo$ákova muzea v Kralupech nad Vltavou
Provedení v D
1 list (v p"lce p$etržen), 256x326, 10 notových osnov
bez datace
SOA v Praze, SOkA Kladno - Osobní fond Antonína Dvo#áka (sbírka), NAD 1497 – 1.1
soukromé vlastnictví - Evžen Rattay
První tisk:
orchestrální partitura – N. Simrock, Berlin, 1894 – %íslo plotny 10106
%ty$ru%ní klavírní výtah - N. Simrock, Berlin, 1894 - %íslo plotny 10108
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Datum

odesílatel

adresát

22. II. 1891

Hans von
Bülow

AD

Berlin [Praha]

[...] "Mùj domov", tzn. Váš domov, jsem nedávno nastudoval ADKD VI, s.
také zde v jedné zkoušce a pan kapelník Kogel bude hrát co 289–291
nejdøíve toto svìží a osvìžující dílo na zdejších populárních
koncertech, na kterých patøí "Husitská" už odedávna k trvale
oblíbeným skladbám obecenstva. [...]

1. VIII. 1891

AD

Alois Göbl

Vysoká Sychrov

[...] Proto Vám ale pøec musím øíct, že pøec jsem nìco udìlal, ADKD III, s.
a sice dokonèil mou ouverturu, kterou jsem již v Praze
90–92
zapoèal. Jaké bude mít jméno, to ještì nevím, ale v novinách
jsem se doèetl, že prý se bude jmenovat "Letní noc". Ti lidé,
kde co slyší, hned to po mnì lapají – a nevìdí pøec nic. [...]

12. X. 1891

Francesco
Berger

AD

London [Vysoká]

[…] Budete rezervovat pro filharmonickou spoleènost
anglickou premiéru celé nové orchestrální skladby nebo její
èásti, o které byla dnes zmínka v Telegraphu? […]

17. XI. 1891

Fritz Simrock AD

[Berlin Praha]

[…] jste už v Americe? Nebo tam jedete? Nebo jste už vùbec ADKD VI, s.
umøel a z jakého dùvodu už o Vás nic neslyším? Nepíšete už 316
nic, co by mohl vydávat nìmecký nakladatel a žijete jenom
ještì pro Anglièany? […]

21. XI. 1891

AD

Fritz Simrock

Praha [Berlin]

[...] Jsem bohudíky zcela zdráv a pracuji jako vždy velmi
pilnì; velice by mne potìšilo, kdybych byl brzy s to Vašemu
nakladatelství nabídnout nìco vhodného. [...]

[25. XI. 1891] AD

Alois Göbl

[Praha] Sychrov

[...] Já chválabohu jsem zdráv a pracuji nyní III. ouverturu
ADKD III, s.
"Pøíroda, Život a Láska", ale mám ještì velký kus práce pøed 104–105
sebou. Myslím, že asi v postní dobì, kde se bude dávat v
divadle "Rekviem", že tak s touto novinkou se pøedstavím, a
sice v koncertech naší konzervatoøe. Jak by mì tìšilo Vás
pøitom vidìt, ale kdepak! Simrock si již na mì take
vzpomnìl, mrzelo ho to asi, že tak dlouho o mnì nic nevìdìl.
Rád by zase nìco, ale nechám ho zatím èekat, abych ho
vytrestal. Nezaplatí-li mi tuze dobøe, nedám mu ani
ouvertury ani "Dumky", však já budu mít vždy pro nì místa.
Již se nedám od nìj napalovat! [...]

[XII. 1891]

AD

Francesco
Berger

[Praha] London

[…] Samozøejmì, že píši nìco nového, jak víte, ale není to
ještì hotové. Budu mít velké orchestrální skladby, totiž: tøi
ouvertury nazvané: "Pøíroda, Život (Karneval), Láska
(Othello)", ale pouze první dvì jsou hotové, poslední
("Láska") dokonèím asi za 4 týdny - potom Vám o tom rád
napíšu více. Jestli budou všechny ouvertury provedeny v
Rakousku nebo v Anglii (ve Filharmonii), to Vám nemohu
nyní øíci. Vše závisí na nakladatelích. [...]

[2. I. 1892]

AD

Fritz Simrock

[Praha Berlin]

[...] Mám tyto vìci: 1. "Dumky" […], 2. Rondo […],
ADKD III, s.
3.Ouverturu F dur "Pøíroda", 4. Ouverturu "Život" 115–116
"Karneval", 5. Ouverturu "Láska" - "Othello". Tyto tøi
ouvertury tvoøí cyklus a mají název "Pøíroda, Život a Láska"
(pøirozenì pro orchestr), mají spoleèné opusové èíslo a každá
mùže být také hrána samostatnì. Poslední ouvertura ještì
není hotova; potøebuji ještì asi 4 týdny k vypracování.
Ostatnì to vùbec nespìchá; chtìl jsem Vám jen øíci, co mám
nového. [...]

3. I. 1892

Fritz Simrock AD

Dresden [Praha]

[…] Buïte tak laskav, sdìlte mi hned do Berlina: 1) "Dumky", ADKD VI, s.
jak je to nìmecky […] 2) Sdìlte mi cenu za každé jednotlivé 327–328
dílo a také za všechna dohromady! […]

17. I. 1892

AD

Praha Berlin

[…] Pøedevším bych Vám rád øekl, že s tìmi vìcmi vùbec
ADKD III, s.
nespìchám. Nemám všechny ještì hotové a pro tuto sezónu 117
je stejnì už všechno ztraceno, byl bych tedy rád, aby nevyšly
pøed mým pøíjezdem do Ameriky, protože bych tím utrpìl
velkou škodu, a je tu pøece stále ještì plenty of time. [...]

2. III. 1892

František
AD
Adolf Šubert

Praha Praha

[...] Kladu sobì za èest oznámiti, že správní výbor Družstva
Národního divadla povolil, aby orkestr Národního divadla
úèinkoval pøi Vašem koncertu, který uspoøádáte na
rozlouèenou v Praze. Správní výbor prosí, abyste ráèil býti

Fritz Simrock

místo

Publikace

text

I

ADKD VI, s.
311–312

ADKD III, s.
103

ADKD III, s.
109–110

ADKD VI, s.
334–336
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tak laskav a dohodl se s øeditelstvem o dnu, kterého koncert
díti se má.[...]
13. III. 1892

Fritz Simrock AD

[Berlin Praha]

[…] Jak je to s novými vìcmi? […] Mìli bychom teï dost èasu ADKD VI, s.
vìci pøipravit; vyjít je nenechám, dokud nebudete š•astnì v 336
Americe. Jen mi koneènì øeknìte brzy nìco bližšího.[…]

6. V. 1892

AD

Francesco
Berger

Praha [London]

[…] Velice lituji, že Vám nemohu zaslat své ouvertury, nebo• ADKD III, s.
nejsou ještì vytištìny. Kdy se tak stane, nemohu Vám nyní 127
øíci. Myslím, že pøíští sezónu, kdy se vrátím z Ameriky, bude
vše v poøádku, za pøedpokladu, že najdu pro skladbu
nakladatele. […]

25. VI. 1892

AD

Jeannette
Thurberová

Vysoká New York

Kromì toho budu mít pro Amerièany nìjaké novinky - jsou ADKD III, s.
to: tøi ouvertury: "Pøíroda, Život a Láska", snad by bylo dobré 132–134
je uvést poprvé na jednom z mých koncertù v New Yorku.

28. VII. 1892 AD

Jeannette
Thurberová

Vysoká New York

[…]Jestli si pøejete, aby bylo provedeno [Te Deum] u
pøíležitosti mého prvního vystoupení v New Yorku 12. øíjna
spoleènì s mými tøemi ouverturami, bylo by nutné dát je
hned opsat.[…]

[5. - 6. X.
1892]

AD

Jind!ich
Geisler

New York - […]První mùj koncert bude 21. øíjna a veliký banket 15.
ADKD III, s.
[Olomouc] listop[adu]. Bude prý to velkolepé. Budu dávat tøi ouvertury 150
"Pøíroda, Život a Láska" a pak "Te Deum". Sbor bude 250 – a
orkestr 90 muž[ù], tìch nejlepších, co možno dostat. Zprávy
pošlu do Èech a dozvíte se vše z novin.[…]

[cca 9. X.
1892]

AD

Josef Salla"

New York - […] 21. øíjna mùj první koncert ve velkých rozmìrech. 400
[Rychnov úèinkujících. Budu dávat "Život, pøíroda a Láska", "Te
Deum".[…]
nad
Kn#žnou]

ADKD III, s.
151–152

12. X. 1892

AD

Emil Kozánek

New York - […]Vidím Vás, jak ráno za podzimního krásného poèasí (zde
Krom#!íž je velmi krásnì) procházíte se v kromìøížském parku a
hledíte smutnì na ty stromy, jak jim listy poznenáhla
opadávají. Inu, jaká pomoc! I ta božská pøíroda potøebuje
své diminuendo a morendo, aby opìt se oživila a vzepnula
ku velk[ému] crescendu a dosáhla opìt své síly a výše v
mohutném ff. – Kam jsem to zabøed – co Vám to povídám?
Vždy• mám psát pøec o naší cestì[…] 1. koncert: Music Hall
21. øíjna, "Te Deum", tøi ouvertury.

ADKD III, s.
152–154

12. IV. 1893

AD

Emil Kozánek

New York - [...] Nýni vyjednávám s Novellem (má zde též firmu a
ADKD III, s.
Krom#!íž zástupce), a tak koneènì moje nejnovìjší skladby budou se 184–188
tisknout. Jsou to: 1. Ouvertura F dur, 2. Ouvertura A dur, 3.
Ouvertura fis moll, 4. "Dumky"… 5. Rondo pro cello, 6. "Te
Deum", 7. "Americký prápor" pro sbor a orkestr, 8. Sinfonie e
moll. [...]

8. V. 1893

Friz Simrock

AD

[Berlin - New […] Pøed rokem jste mi nabízel rùzná komorní díla a
York]
ouvertury, copak s tím bude? […]

6. VI. 1893

Friz Simrock

AD

[Berlin - New […] Dnes mi poslal Hanslick Váš dopisd, který jdte psal jemu! ADKD VII,
York]
Nu, milí pøíteli, nedostává-li se Vám "nakladatelù" nebo
s. 80–82
nazýváte-li nakladatele "Køížem", tak je to skuteènì, zdá se
mi, vaše vina! Vy jste se mì pøed 1 1/2 rokem dotazova, zda
bych chtìl mít tøi ouvertury, "Dumky" pro housle, cello a
klavír a Rondo pro cello a klavír! Napsal jsem Vám ihned"
"Ano!" Neposlal jste mi však nic a napsal mi, že prý
nemùžete vydávat "døíve než budete v Americe!" (Proè, to
vìdí bozi!) V každém pøípadì jsem stále ještì ochoten
nabídnutá díla vzít! Své požadavky jste mi ještì neøekl!
Nemìjte mi to za zlé: ale jelikož jste nabídl ta díla mnì,
pokldám to trochu za "zvláštní", že teï "vyjednáváte" s
Novellem! Smím pøece oèekávat, že když mi nabídnete 3
díla, že mi dáte také odpovìï na mou otázku, co tato díla
mají stát. [...]

[cca 2. VII.
1893]

AD

Fritz Simrock

Spillville [Berlin]

[…] Zatím prábyla nová (a dosti obsáhlá díla) a chci Vám
ještì jednou øíci, co mám: 3 ouvertury pro orchestr (nové),

II

ADKD III, s.
135–136

ADKD VII,
s. 70–71

ADKD III, s.
195–199
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[…] Všechny tyto skladby (vyjma nedokonèeného kvinteta)
byste mohl mít, jestliže se shodneme na honoráøi. Chtìl bych
dostat za ouvertury (1,2,3) 2000 marek, [...] Nežádám tedy
víc, než jak jte mi vždycky platil. [...] Hrál jsem zde v New
Yorku na svém prvním koncertu ouvertury (Symfonie e moll
ještì nebyla hrána) a myslím, že to jsou mé nejlepší
orchestrální vìci. Orchestrální hlasy ouvertur mám na
konzervatoøi v New Yorku a mohl bych vám je odtud poslat
teprve v záøí. Všechno ostatní, partitury a hlasy, mám zde.
[...] Ètyøruèní klavírní výtahy od tøí ouvertur mohu Vám
poslat hned a mohly by být do øíjna hotovy. [...]
23. VII. 1893 Francesco
Berger

AD

28. VII. 1893 Fritz Simrock AD

London - […] Jestliže nám nemùžete slíbit nic nového, øeknìte nám
ADKD VII,
[New York] laskavì, kde a jak mùžeme obdržet Vaše tøi ouvertury. Psal s. 95
jsem Vám o tom loni na jaøe, ale Vy jste dosud neodpovìdìl.
[…]
München [Spillville]

[…] Pøijímám tedy Vaši nabídku a sice jak uvádíte: 1) 3
ADKD VII,
ouvertury pro orchestr, partitura, hlasy a ètyøruèní aranžmá s. 99–101
za 2000 marek, […] Pošlete tedy všechno co možná
nejrychleji do Berlína, nejlépe doporuèenì v køížových
páskách, to jde nejrychleji a nejbezpeènìji. [...] [symfonii e
moll, že by mìl nejdøív autor slyšet a že to má dát rozepsat v
NY] Vydáme pak nejdøív ouvertury pro orchestr a symfonii
pozdìji, ale slyšet musíte své dílo pøedtím, prosím Vás o to
snažnì! Trio, kvartet, rondo a "Klid" a ty tøi ouvertury; to
všechno však pošlete co možná brzy a udejte, prosím, všude
èeské a nìmecké tituly, psané pøesnì a zøetelnì! [...]

17. VIII. 1893 AD

Antonín Rus

Spillville [Písek]

[...] Koneènì Simrock sám pøišel a žádá mne, že opìt všecky ADKD III, s.
mé skladby pøijme. Vìdìl jsem, že on musí døíve ke mnì a né 202–205
já k nìmu. Tak jsem ho pøec jen vyèkáním potrestal. Bude
toho celá halda, až to vyjde. Tøi ouvertury, "Dumky," Rondo,
"Klid," sinfonie, kvartet a kvintet, mimo toho mám ještì "Te
Deum" a "Americký prápor" pro sbor a orkestr, o to se
uchází pan Novello. Tak nevím, zdali a kdy se dohodnem.[...]

15. IX. 1893

AD

Emil Kozánek

Spillville Krom!"íž

[...] Simrock psal a koupil vše, co mám, a tak doufám, že do ADKD III, s.
jara budete už u Vás o tom vìdìt. "Dumky", ouvertury,
206–208
sinfonie, kvartet, kvintet, Rondo atd., "Te Deum" a
"Americký prapor" pro sbor a orkestr bezpochyby vyjdou u
Novella. Nyní jsem se nadchnul a chystám se do – "Záhoøova
lože"!! Dovedu-li to tak jako Erben, bude all right![...]

13. X. 1893

AD

Fritz Simrock

22. X. 1893

Friz Simrock

AD

4. XI. 1893

AD

Fritz Simrock

New York - […] Ouvertury mìly pùvodnì jeden titul: "Pøíroda, život a
ADKD III, s.
[Berlin]
láska". Protože však každá ouvertura tvoøí celek sám o sobì, 218–221
chci titul zmìnit, a sice: Ouvertura F dur "V pøírodì" op. 91,
Ouvertura A dur "Karneval" op. 92, Ouvertura fis moll
"Othello" nebo "Tragická" nebo Eroica"? Vìdìl byste snad
nìco lepšího? Nebo máme jednoduše ponechat Ouvertury?
Ale pøece je to trochu programní hudba.[...]

6. XI. 1893

AD

Fritz Simrock

New York - […] A s Copyright pøece víte, co je tøeba udìlat. Zvláštì
ADKD III, s.
[Berlin]
klavírní výtahy a hlasy ouvertur do Washingtonu, a sice 2
221–223
exempláøe pøed jejich zveøejnìním. Má vyjít téhož dne v
Evropì i v Americe. Jak to ale bude možné, vìdí bohové. […]
Posílám: 1. Ouverturu v F dur ("V pøírodì") op. 91, 2.
Ouverturu v A dur ("Karneval") op. 92, 3. Ouverturu ve fis
moll ("Othello") op. 93, partituru, hlasy, klavírní výtahy, 4.
"Dumky op. 90, partituru, hlasy, klavírní výtah, 5. Rondo pro
violoncello s klavírním doprovodem op. 94, Rondo pro
violoncello s orchestrálním doprovodem, partituru a klavír

New York - […] Ètyøruèní úpravy 3 ouvertur mám a rád Vám je pošlu,
[Berlin]
jestliže pøistoupíte na tyto požadavky. […] Hlasy 3 ouvertur
mám a pošlu je také.
[Berlin - New [ještì jedno potvrzení ceny a oèekávaného noového
York]
materiálu]

III

ADKD III, s.
209–211
ADKD VII,
s. 120–122
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bez hlasù, 6. "Klid", skladba pro violoncello s klavírem a
orchestrálním doprovodem, nemá opusové èíslo, klavír a
partituru bez hlasù. [...]
New York - […] Døíve než obdržíte tento dopis […] budete již asi mít
Berlin
rukopis hudby, totiž 3 ouvertury, partitury, klavír, hlasy,
"Dumky" […]

[18. XI. 1893] AD

Fritz Simrock

ADKD III, s.
226–227

29. XI. 1893

Friz Simrock

AD

12. XII. 1893

AD

Antonín Rus

New York - […] Simrock všecky mé skladby má a co nevidìt vyjdou tøi
ADKD III, s.
[Písek]
ouvertury, […] Tak toho bude celá halda. To si potom v létì u 227–229
Vás zahrajem, až se to v píseckých lesích ozývat bude![…]

2. I. 1894

AD

Fritz Simrock

New York - […] Jak jste daleko s ouverturami a "Dumkami"?[…]
[Berlin]

3. I. 1894

AD

Francesco
Berger

New York - […] Stran Vaší žádosti o orchestrální skladbu Vám radím,
ADKD III, s.
[London] abyste se obrátil na N. Simrocka […] Pamatuji se, že jste se 239–240
mì onehdy ptal, zda bych dirigoval svou symfonii (nebo
ouverturu F dur, A dur, fis moll, všechny Simrock) na jednom
z Vašich koncertù. Možná, že tak budu moci uèinit na
zpáteèní cestì do Evropy pøes Southampton s jednou èi
vícedenní zastávkou v Londýnì. Po tak dlouhé nepøítomnosti
by mnì moje vystoupení v londýnské Filharmonii zpùsobilo
velkou radost. [...]

12. I. 1894

Friz Simrock

AD

16. I. 1894

AD

Fritz Simrock

20. I. 1894

Friz Simrock

AD

31. I. 1894

AD

Francesco
Berger

New York [London]

5. II. 1894

AD

Fritz Simrock

New York - […] Tedy Brahms se zajímá o mé vìci! To mì velmi tìší; že se ADKD III, s.
[Berlin]
však ujal toho nepøíjemného úkolu, aby korigoval ty vìci, zdá 249–250
se mnì nepochopitelné. Sotava vìøím, že by se na svìtì
našel takový hudebník, který by uèinil nìco takového!Musím
mu tedy také podìkovat. Až to všechno bude hotové, pošlete
mnì laskavì výtisky na mou zdejší adresu. Prosím tituly
nemìnit. Pro 3. ouverturu zùstává "Othello" a pro symfonii
"Z Nového svìta". Naše babièka, paní Klotilda Èermáková,
mì už vyrozumìla o 11 500 markách. [...]

27. II. 1894

AD

Alois Göbl

New York - [...] Že se Simrockem jsme se smíøili, o tom snad ani nevíte. ADKD III, s.
Sychrov Všecko koupil, co jsem mìl, a ještì chce všecko, co mám
250–252
nového. Ouvertury všecky tøi vyšly, jak jsem èetl zde v
novinách, "Dumky" též a Rondo pro cello. Sám Brahms
ob¬staral laskavì korektury všech tìch dìl a musím mu za to
podìkovat. Psal Simrockovi, že mne pozdravuje a srdeènì se
tìší z mého fröhliches Schaffen – jak píše v listu
Simrockovi.Sinfonii, kvartet a kvintet koupil též Simrock, ale
vyjde to asi až v létì. Že všecky tyto skladby obdržíte, o to se
již postarám, možná že Vám je sám osobnì letos v létì
doruèím, neb máme v úmyslu letos se do Èech podívat, o
èemž Vás ještì pozdìji zpravím. [...]

[Berlin - New [potvrzení pøijetí notového materiálu] Jak to bude s
ADKD VII,
York]
korekturami? Budete pøece muset pøeèíst revizi partitur a to s. 136–137
všechno pøece velice zdržuje! […] NB. Místo "Othello" øekl
bych radìji "Eroica". To je lepší.

ADKD III, s.
237–239

[Berlin - New […] Chci poprosit Brahmse, aby pøeèetl partitury ouvertur a ADKD VII,
York]
"Dumek", on jistì objeví všechny chyby a udìlá to rád,
s. 166–168
protože ho to velmi zajímá! Jinak bych Vám to musel poslat
do Ameriky a to by zabralo strašnì mnoho èasu, Brahms
nepøehlédne jistì žádnou chybu. [...]
New York - […] Jak daleko jsou ouvertury, "Dumky"? […] Je pravda, že
[Berlin]
Brahms napsal "Faustovskou ouverturu"? […]

ADKD III, s.
240–242

[Berlin - New […] Brahms se laskavì ujal pøeètení revize dìl, zdá se, že ho ADKD VII,
York]
to velmi zajímá a píše mi: "Øeknìte pøece Dvoøákovi, jakou s. 171–172
velkou radost mám z jeho radostné tvorby" a k tomu Vám
posílá mnoho pozdravù. Ouvertury, "Dumky" a cellové
skladby jsou už vyryty, korektury ještì zaberou trochu èasu.
[...]
ADKD III, s.
246–247
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Fritz Simrock

New York - […] Breitkopf und Härtel mi ukázal ouvertury "V pøírodì",
ADKD III, s.
Karneval" a "Othello", které pøišly teprve dnes "Lucanií" obì 253–254
[Berlin]
první stejnì jako poslední byly poslány do Washingtoni, aby
byly chránìny Copyright. […] Titul [u Symfonie •. 9] udìlejte
v obou jazycích jako u první ouvertury [in] F "V pøírodì". [bei
der ersten Ouvertüre F "Natur"]

5. III. 1894

AD

5. III. 1894

G. Luckhardt AD
[?]

16. III. 1894

Friz Simrock

AD

2. IV. 1894

AD

Josef Tragy

New York - [...] Nedávno mnì psal Simrock, že Brahms v jednom psaní ADKD III, s.
Praha
se zmínil o mnì a pravil: "Sagen [Sie] dem Dvoøák, daß ich
254–255
ihn herzlich grüße und daß ich mich über sein fröhliches
Schaffen sehr freue." On totiž byl tak laskav a na požádání
Simrocka všecky mé skladby, jako ouvertury a "Dumky",
korigoval – totiž první výtisky, jak pøišly z Lipska, musel
prohlížet a chyby opravovat, což je pro skladatele ta
nejmrzutìjší práce, ale on, Brahms, s velkým sebezapøením v
tuto práci se uvázal, což mne s podivem naplnilo. [...]

20. IV. 1894

AD

Francesco
Berger

New York - […] Dozvìdìl jsem se, že Richter dává tøi pøedehry a symfonii ADKD III, s.
[London] 21. èervna (v tentýž de jako filharmonie). Nemohu pochopit, 259–260
jak je to možné! Prosím, napište mi obratem pošty, co si o
tom myslíte. Pan Manns již dával pøedehry - a pan Henschel
v Glasgow. Jsem velmi š•astný, že anglický hudební svìt má
stále velký zájem a že je tak dychtiv slyšet moji novou
hudbu. [...]

[8. VI. 1894]

AD

Fritz Simrock

Vysoká [Berlin]

[…] Prosím, pošlete mi laskavì také kvartet a kvintet a
ADKD III, s.
partituru sinfonie, kterou mi ukázal Breitkopf v New Yorku a 265–267
chtìl poslat do Washingtonu - to bylo již pøed 4 týdny.
Prosím tedy také o klavírní výtahy od ouvertur, "Dumek",
symfonie atd. […]

19. VI. 1894

AD

Alois Göbl

Vysoká [Sychrov]

[...] Zahráli by jsme "Dumky" a pak tøeba ten nový Kvartet F ADKD III, s.
dur. Suk a Nedbal pøijedou na Vysokou a budu s nimi o tom 269–271
mluvit. Simrock mi noty poslal a až pojedu k Vám, vezmu vše
s sebou. Tøi ouvertury a "Dumky" v ètyøruèní úpravì již vyšly,
nýni èekám sinfonii a to ostatní. [...]

[5. VII. 1894] !lenové
AD
berlínského
filharmonické
ho orchestru

New York - […] V pøíloze Vám posílám Vaši partituru ouvertury "Othello" ADKD VII,
New York a prosím snažnì, abyste mi ji bìhem dne poslal zpìt, protože s. 180–181
ji musím ještì dnes poslal do Washingtonu. […]
[Berlin - New […]partitury tøí ouvertur a "Dumek" byly vèera odeslány
ADKD VII,
doporuèenì pod køížovou páskou na Vaši adresu. Ètyøruèní s. 187–188
York]
následují, jakmile Breitkopf und Härtel oznámí zanešení. […]
Napíšete-li Brahmsovi nìkolik dìkovných slov, tak ho to jistì
potìší! Zkorigoval teï velmi peèlivì také kvartet a kvintet!
[...]

[Scheveninge Mistøe! Po dlouhém spánku skuteèného umìní nám zase
ADKD VII,
n] - New jednou zaznívají do uší tóny, které øíkají, že rozum a fantazie s. 216–217
York
ještì nejsou ztraceny, Vaše ouvertura "Otello" nám dodává
odvahy, abychom i nadále v orchestru pùsobili tak, aby
umìní a umìlci propùjèovali své síly jen tomu
nejušlechtilejšímu, nejlepšímu. [následují podpisy èlenù
orchestru]

7. XI. 1894

AD

Josef
Bohuslav
Foerster

New York - […] Filharmonikové zdejší […] hrají mou novou sinfonii "Z
AKDK III, s.
Hamburg Nového svìta", tak zvanou americkou, dne 16. a 17.
311–313
listopadu, a sice na všeobecnou žádost podruhé, mimo toho
budou hrát všechny tøi ouvertury "V pøírodì" atd. v jednom
[z] pozdìjších koncertù. […]

8. XII. 1894

AD

Jind"ich Káan

New York - […] Moji Sinfonii e moll hráli též nedávno filharm[onikové] a ADKD III, s.
[Praha]
budou hrát ve III. k[oncertì] všecky tøi ouvertury. Seidl bude 324–326
øídit. Je to chlapík, pøál bych Ti slyšet mé dílo [pod] jeho
vedením.[…]

18. XII. 1894

AD

Antonín Rus

New York - […] V hudebním svìtì je zde dosti živo. Filharmonikové zdejší ADKD III, s.
Písek
mnì odevzdali èestný diplom, jako èestný èlen, a hráli
336–338
nedávno mou novou sinfonii. V lednu budou hrát opìt, a sice
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všecky tøi ouvertury.[…]
28. XII. 1894

AD

Johannes
Brahms

New York - [...] Mìl jsem Vám už psát dávno. Simrock mi øekl, že jste byl ADKD III, s.
tak velice laskav a prohlédl mé vìci , a také Suk a Nedbal
339–342
Wien
øíkali, že jste jim ve Vídni vyprávìl o ouverturách a mnoho,
mnoho jiného mi øíká, jakého mám ve Vás neocenitelného
pøíznivce - a tak mohu dnes øíci jen tato prostá slova: dík,
srdeèný dík Vám za všechno, co jste mnì a pro mne udìlal!
[...]Brzy provedou také všechny mé tøi ouvertury (ale s
výkladem). Ètu právì ve vídeòských novinách, že 9. prosince
hrál Richter ouverturu "Karneval" a moje kompozice nebyla jak už tak èasto - odmítnuta. [...]

28. XII. 1894

AD

Josef Tragy

New York - […] Hudební sezóna je v plném proudu a budou
[Praha]
filharmonikové zdejší hrát 12. ledna všechny tøi ouvertury,
tedy take "Othella", která se Vám tak líbí.[…]

15. I. 1895

AD

Alois Göbl

15. I. 1895

AD

Josef Boleška

Vysoká Sychrov

ADKD III, s.
348–350

[…] V pátek 11. ledna hrála filharmonie moje tøi ouvertury a Pražský
veèer hrál böstonský kvartet, Kneisl primarius, F dur kvartet, podzim, s.
ten nový. Nebyl jsem tam a slyšel jsem, že se náramnì líbil. 62–691
Hrajou tu skl[adbu] všude v koncertech po Americe a už prý
hráli ten kvartet 50 krát!! Pøál bych Vám byl slyšet ty
ouvertury. Pomyslete 18 I., 18 II., 14 viol, 14 cell, 14 bas! a
Seidl nadšenì øídil. To byla muzika! Zde se nejvíce líbí
„Othello“. Seidl i orkestr jsou nadšeni. Že se ve Vídni tolik
moc líbil „Karneval“, o tom vím z novin a Vy snad též. Budou
též hrát „V pøírodì“ a v Pešti hráli též a líbila se velmi. […]

New York - […]Myslím, že "V pøírodì" se ve Vídni líbit nebude,ale jaká
AKDK III, s.
pomoc, všecko není pro každého a každý ne pro všecko. Že 363–365
Praha
Vy by jste tam jel, o tom bych si dovolil pochybovat a k èemu
take, tøebas by Vás to mrzelo. Rozmyslete si to. Bostonský
kvartet Kneisel hrál již padesátkrát Kvartet F dur! To je
úspìch, co? Nedávno, pøedešlý týden, hrál se zde a zase se
tolik líbil, zato ale pro ouvertury zde nemají posud
porozumìní. Hráli je zde všecky tøi. Filharm[onii] Seidl øídil
znamenitì a kritika øíká, že prý to¬mu nerozumí, totiž
programu, co a jak prý jsem si myslel! Ale o hudbì neøíkají
skoro nic! Jenom poøád o programu atd., Seidlovi a orkestru
se ale ty vìci líbìjí dost a dost, a to postaèí prozatím.[…]

1

KUNA, Milan: Antonín Dvoøák. Nejbližšímu pøíteli. Antonín Dvoøák. To His Closest Friend, Nada!ní
fond Pražský podzim, Praha 2000.
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