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1. Úvod 

Korespondence významných osobností národní historie bývá ceněna jako důležitý 
soubor historických materiálů, neboť představuje významný pramen k zevrubnému poznání 
nejen individuálního života určité osobnosti, jeho tvorby a myšlení, ale poskytuje nám 
podrobnější obraz o kulturním, společenském, ideovém či ekonomickém klimatu doby. 
Transkripce korespondence předních uměleckých osobností a její následné zpracování 
v kritické edici je proto chápána jako důležitý a potřebný badatelský počin. V rozporu s tímto 
chápáním je však skutečnost, že v oblasti české hudby byla kritická edice korespondence 
provedena jen v případě A. Dvořáka. Velká desetisvazková práce dvořákovské korespondence 
(Antonín Dvořák, korespondence a dokumenty. Kritické vydání) byla realizována badatelským 
týmem pod vedením Dr. Milana Kuny od konce osmdesátých let. Rovněž soubory dílčí 
korespondence B. Smetany, Zd. Fibicha, a zvláště L. Janáčka byly v minulosti publikovány. 
Zájem se však soustředil spíš jen na určité konkrétní adresáty – soukromé osoby či instituce. 
Taková kusá, neúplná vydání odeslané či přijaté korespondence měla především popularizační 
charakter, úplné a hlavně kritické edice kompletní skladatelovy korespondence však ve 
většině případů realizovány nebyly.  

V průběhu 90. let však byla důležitost kritického zpracování  korespondencí českých 
skladatelů znovu velmi ostře pociťována. Byla zahájena práce na korespondenci B. Martinů, J. 
Suka, živě se debatuje o vytvoření kritické edice Janáčkovy korespondence. Takto se i 
v okruhu novákovských badatelů, zvláště pak na půdě Novákovy společnosti, začalo hovořit o 
nutnosti kompletního zpracování korespondence Vítězslava Nováka.  

 
Vítězslav Novák (1870-1949), jeden z nejlepších žáků Antonína Dvořáka, patří vedle 

Josefa Suka k nejvýznamnějším reprezentantům české hudební moderny. Po té, co poznává 
moravský a slovenský folklór, osvobozuje se od romantického epigonství svých ranných děl, 
ve kterých je možno nalézt stopy vlivu Čajkovského, Brahmse nebo také Dvořáka. Novák, 
jenž se takřka ostentativně odvracel od všeobecného nadšení lidovým umění, jež vrcholilo 
v roce 1895 uspořádáním Všeobecné československé výstavy v Praze, nalezl v moravském a 
slovenském folklóru nejdůležitější zdroj své hudby. Skladatel nově přeintonoval 
charakteristické melodicko-rytmické momenty folklóru do skladeb různého hudebního druhu. 
Staly se také pramenem pro témata jeho děl, jež jsou programně zaměřena. Po překonání 
určité etnografické deskripce, jež mu byla v prvních takto inspirovaných kompozicích 
vytýkána, zůstaly melodicko-rytmické komponenty lidové hudby zastoupeny i v další 
Novákově tvorbě. Specifika nového stylu uplatnil nejprve v dílech  komorního druhu. 
Mistrovskými díly tohoto druhu jsou zvláště Trio d moll quasi una balata op. 27, jeho 1. a 2. 
smyčcový kvartet nebo klavírní Sonata erioca, Písně zimních nocí a cyklus Pan, jež byla 
komponována v letech 1899-1910. Ale již v prvních letech 20.století vznikla také jeho velká 
symfonická díla – symfonické básně V Tatrách, Toman a lesní panna, O věčné touze a 
především kantáta Bouře, jejíž premiéra ve Filharmonické besedě v Brně v roce 1910 se stala 
skutečným svátkem celého českého hudebního života.  

V prvních desetiletích 20. století patřil Novák k nejznámějším skladatelům Rakousko-
Uherska. Jeho díla byla hrána slavnými interprety a českým premiérovým uvedením 
následovala provedení v zahraničí, zvláště v německém jazykovém prostředí. Druhý 
smyčcový kvartet Vítězslava Nováka byl dokonce vůbec poprvé proveden v Berlíně v roce 
1905, Praha poznala toto dílo až o rok později. Vídeňskými filharmoniky byla provedena 
v roce 1909 symfonická báseň V Tatrách a v roce 1914 se ve Vídni uspořádal třídenní cyklus 
koncertů z Novákových děl. Velmi slavná byla vídeňská premiéra kantáty Bouře, již uvedl 
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Tonkünstlerorchestr v roce 1913. Zahraniční vydavatelství projevila brzy zájem o skladby 
Vítězslava Nováka. Na základě referencí Johannesa Brahmse vydalo vydavatelství Fritz 
Simrock již v roce 1896 Novákova klavírní díla, u Simrocka pak dále v letech 1896-1911 
vyšlo celkem třináct klavírních, písňových a komorních děl. V roce 1906 bylo v lipském 
nakladatelství Breitkopf und Härtel poprvé vydáno také Novákovo orchestrální dílo – 
symfonická báseň O věčné touze. Později, ve čtyřicátých letech, zde byla vydána ještě dvě 
komorní díla. V roce 1910 byla uzavřena smlouva mezi Vítězslavem Novákem a Univerzální 
edicí ve Vídni. Smlouva garantovala skladateli, že v příštích deseti letech bude Univerzální 
edice výhradním vydavatelem Novákova díla. Tímto se dostala Novákovi možnost 
prezentovat se mezinárodně, neboť vídeňské nakladatelství bylo jedno z nejvýznamnější 
evropských vydavatelství s úzkými kontakty do celého světa. V roce 1909 se stal Novák 
profesorem na mistrovské škole Pražské konzervatoře. V roce 1912 nabídl Novákovi ředitel 
Vídeňské hudební akademie Dr. Wilhelm Bopp profesuru pro výuku harmonie, kontrapunktu 
a kompozice a třebaže Novák z finančních důvodů nakonec vídeňský post nepřijal, může být 
tato nabídka jen dalším důkazem jeho kompozičního a pedagogického věhlasu. V roce 1913 
vznikla kantáta Svatební košile, jež na rozdíl od předchozích slavných Novákových premiér 
nebyla dobovou kritika pozitivně přijata. Tento „odklon“ od Nováka pokračoval pak i 
v průběhu následujících let, ve kterých se z Nováka stává operní skladatel. V letech 1914-
1926 komponoval Novák opery Zvíkovský rarášek, Karlštejn, Lucerna a Dědův odkaz. Těmito 
díly se mu však nepodařilo získat si publikum ani kritiku. Pro nově nastupující generaci 
skladatelů ztratil Novák svou přitažlivost. Novák byl se svými operami, jež se vrací až 
k tradici Smetanově, novou generací vnímán jako reprezentant přežívajícího 19. století. Stál 
sice nadále v popředí hudebního života nově vzniklé Československé republiky, mladí 
začínající hudebníci jej však stále víc zastiňovali. Také z okruhu jeho vrstevníků byl 
projevován mnohem větší zájem o Leoše Janáčka a Josefa Suka. Ovšem na přelomu 20. a 30. 
let nastala renesance zájmu o Vítězslava Nováka, což bylo způsobeno na jedné straně 
zvnějšku, a sice provedením cyklu Novákových oper v Národním divadle u příležitosti jeho 
60. narozenin, na druhé straně díky zesílení Novákovy tvůrčí aktivity. Na konci 20. let 
komponoval v souladu s dobovým zájmem o scénická díla baletní pantomimy Signorina 
Gioventu a Nikotina, jež byly publikem velmi pozitivně přijaty. S Podzimní symfonií (1934) 
otvírá Novák svou poslední tvůrčí etapu, ve které vznikla velká orchestrální díla (Jihočeská 
suita, De profundis, Svatováclavský triptych a Májová symfonie). Po čtyřiceti letech se vrací 
ke komorní hudbě (3. smyčcový kvartet, Sonáta pro violoncello a klavír). Ani v těchto 
pozdních dílech se nevzdává melodicko-rytmického základu folklórního typu. Novákovo 
racionální kompoziční myšlení, založené na dalším rozvíjení prostředků brahmsovské 
motivické variační kompoziční techniky, bylo pod vlivem doby 
„konstruktivisticky“ prohlubováno. Námětovým základem všech těchto děl byl odpor proti 
fašismu a víra v osvobození národa. Novákovi se takto na konci života podařilo dostat se zpět 
na špici české hudby. 

Význam Vítězslava Nováka by měl být spatřován také v jeho pedagogickém odkazu. 
Soukromě nebo na mistrovské škole Pražské konzervatoře u něj studovala většina českých 
skladatelů dalších generací. Mezi Novákovými žáky byli zastoupeni také zakladatelé 
slovenské národní hudby (J. Cikker, D. Kardoš, Alex. Moyzes. E. Suchoň ad.) a s nástupem 
generace Novákových žáků byla k životu probuzena i jihoslovanská kultura (Antun Dobronič, 
Oskar Josefovič, Krsto Odak, Josip Stolcer ad.). 

Je zvláštní, že v případě takto významného českého skladatele nebyl dosud publikován 
jediný soubor korespondence, a to ani v tzv. popularizační edici.  

K problému novákovské korespondence existuje pouze několik nepublikovaných prací 
– diplomových či disertačních, publikovaných bylo jen několik drobných studií. V diplomové 
práci Evženie Poledňákové o vztahu V. Nováka k Břetislavu Bakalovi se autorka rovněž 
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zabývá jejich vzájemnou korespondencí, o písemném styku V. Nováka s vídeňskou 
Univerzální edicí a dalšími nakladatelstvími – Breitkopf und Härtel a nakladatelstvím 
Hudební matice umělecké besedy, pak pojednávají práce M. Schnierera (diplomová  práce 
Vztahy V. Nováka k Univerzální edici ve Vídni na základě vzájemné korespondence, disertační 
práce Korespondence V. Nováka s nakladateli domácími i zahraničními), dále se tento autor 
věnoval  Novákově písemnému styku se soukromými osobami (publikovaná studie 
Korespondence V. Nováka s vyšehradským kanovníkem Antonínem Střižem, dále 
nepublikovaná práce Korespondence V. Nováka s  přáteli, žáky a příbuznými). Z dalších 
položek věnujících se tomuto problému je nutno zmínit publikaci Vítězslav Novák a Kamenice 
nad Lipou (red. Josef Bílek a B. Štědroň), do níž je zahrnuta i Bílkova studie o Novákově 
korespondenci, a další drobnější časopisecké stati – studie B. Štědroně, kde se zmiňuje o 
Novákově dopisu Karlu Sázavskému (Štědroň, B.: V. Novák o své Slovácké suitě) a studie O. 
Settari o Novákově korespondenci s Karlem Reissigem. 

Teprve na základě podpory  Grantové agentury České republiky, jež se dostala Lence 
Křupkové, mohl být realizován komplexnější ediční soubor korespondence Vítězslava 
Nováka. Prvním předpokladem k vytvoření takové edice bylo provedení pramenného 
výzkumu, tedy zjištění, kde se korespondence Vítězslava Nováka nachází. Do této chvíle 
nebyl totiž v úplnosti proveden základní pramenný výzkum. Existoval sice přehled o uložené 
přijaté či odeslané korespondenci v Českém muzeu hudby (v rámci soupisu novákovského 
fondu vytvořeného Českým muzeem hudby), tento soupis je však v dnešních dnech již 
zastaralý a je nutno jej doplnit o další položky, jež České muzeum hudby za posledních 
dvacet let obdrželo. Co se týká dalších míst, kde je Novákova korespondence uložena, tedy 
archivu Vlastivědného muzea v  Kamenici nad Lipou, hudebního depozitáře Moravského 
zemského muzea v Brně, případně  Městského muzea ve Skutči a Karlovského muzea ve 
Velkých Karlovicích a v neposlední řadě zahraničních archívů (Lipsko, Vídeň), nebyl takový 
soupis vytvořen vůbec. V tomto ohledu je nutno vzpomenout také činnost Společnosti 
Vítězslava Nováka, která v současné době aktivně pracuje na kompletním soupisu 
novákovských pramenů, o jehož aktuálním stavu je možnost se dozvědět i na internetové 
doméně Společnosti Vítězslava Nováka http://www.vitezslavnovak.cz. Na této doméně jsou 
zavěšeny také některé soubory Novákovy korespondence, jež proto nebyly zahrnuty do této 
edice. Jedná se především o korespondenci Vítězslava Nováka s Antonínem Střížem, 
korespondenci s Břetislavem Bakalou a Theodorem Kösslem, jež zpracoval Miloslav 
Schnierer ve spolupráci s Ludmilou Peřinovou. Heuristická práce byla provedena především 
v těchto institucích: České muzeum hudby, archiv Vlastivědného muzea v Kamenici nad 
Lipou, Hudební oddělení Moravského zemského muzea v Brně,  Městské muzeum ve Skutči, 
Karlovské muzeum ve Velkých Karlovicích, archiv Univerzální edice ve Wiener Stadt- und 
Landesbibliothek ve Vídni, archiv Wiener Gesellschaft für Musikfreunde ve Vídni, Hudební 
oddělení Slovenského národného múzea v Bratislavě.  

Předpokladem edice Novákovy korespondence bylo zmapování určitého logického 
celku Novákova života a tvorby na základě korespondence v konkrétním časovém výseku 
Novákova života a nikoli zaměření se na Novákovu korespondenci pouze s určitými osobami 
či institucemi nebo na vybranou lokalitu, v níž se korespondence nachází. Určení časového 
diapazomu patnácti let skladatelova prvního tvůrčího období, tedy období let 1890-1905, jež 
stálo v původním programovém vyhlášení grantového projektu, se ukázalo být jako příliš 
úzké vzhledem ke zjištění malého množství existujících pramenů v této době. Časový rámec 
pro edici korespondence byl proto rozšířen až do roku 1914. Toto časové rozmezí se jeví jako 
optimální, protože zahrnuje období růstu Novákova uměleckého etablování a prvního tvůrčího 
vrcholu. 
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Díky další grantové podpoře GAČR, která se znovu Lence Křupkové dostala, může 
být v letech 2006-2007 kritická korespondence Vítězslava Nováka dovedena do úplnosti, tedy 
do konce skladatelova života 

Poznání korespondence V. Nováka umožní důsledné zmapování skladatelova života, 
nahlédnutí geneze a inspiračních podnětů skladatelovy tvorby, pochopení estetických a 
obecně filozofických postojů skladatele. Umožní rovněž hlubší průnik do Novákovy 
osobnosti, jeho charakterových vlastností a v neposlední řadě přinese informace o sociálním 
postavení skladatele. Novákova korespondence je bezesporu součástí národního kulturního 
dědictví, její zpracování a kritická edice může být přispěním k jeho zachování.  
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2. Ediční zásady 
 
 Edice korespondence Vítězslava Nováka v letech 1890-1814 je prezentována 

v elektronické databázi. Tato má oproti tradičnímu knižnímu zpracování dvě základní výhody. 
Především umožňuje editorovi kdykoli do edice znovu vstoupit a provést korekci či doplnění 
dat. Kromě toho umožňuje čtenáři korespondence snadnou orientaci a především vyhledávání 
dílčích informací. Každá editovaná jednotka korespondence sestává v prostředí databáze z tzv. 
hlavičky s údaji o jménu adresáta a příjemce dopisu, místu odeslání a adresáta, datace a typu 
korespondence. Další oddíl představuje vlastní text korespondence s poznámkovým 
podčarovým aparátem editora, následuje údaj o původu pramene. Součástí této ediční zprávy 
jsou medailony osob, figurujících v  korespondence Vítězslava Nováka v letech 1890-1914 
jako adresáti, resp. autoři korespondence, a jsou zahrnuty do třetí kapitoly. Vedle profilů 
těchto osobností a jejich vztahu k Vítězslavu Novákovi,  je podána i charakteristika souboru 
korespondence, jež se těchto osob týká. Samostatná, čtvrtá  kapitola, je věnována prezentaci 
souboru korespondence Vítězslava Nováka s nakladatelstvím Univerzální edice v letech 
1910-1914.Vzhledem k obsahové závažnosti této korespondence i k tomu, že je vedena 
v cizím jazyce, je jejímu výkladu i edičním principům určen větší prostor.V páté kapitole je 
konečně předložen i soupis korespondence tvořící tuto edici, šestou kapitolu tvoří soupis užité 
literatury. 

 
2. 1 Metodologická východiska 
 

Po té, co byl vytvořen pramenný soupis novákovské korespondence, nastala fáze 
vytváření kritické edice korespondence Vítězslava Nováka v letech 1890-1914. 

Významnou metodologickou pomůckou při řešení problému transkripce dopisů byla 
výše zmíněná kritická edice Dvořákovy korespondence. Podobně jako v případě dvořákovské 
korespondence bylo využíváno odborné literatury zabývající s textologickou problematikou, 
např. věstník ČAVU –  Zásady pro přepis starších českých textů; studii vypracovanou kol. 
autorů ČSAV – Pravidla pro vydávání novodobých historických pramenům, nebo příručka R. 
Havla a B. Štorka Editor a text. Úvod do praktické textologie, ze zahraniční literatury např. 
příručka zaměřená na edice novějších textů německého autora Bodo Plachty –
Editionswissenschaft. Eine Einführung in Methode und Praxis der Edition neurer Texte. 
Metodologickou oporou mohou být také sborníky z olomouckých konferencí Kritické edice 
hudebních památek.  

Důležitým metodologickým nástrojem pro edici korespondence V. Nováka se stala 
ediční pravidla vytvořená v Akademii věd v německém Mainzu Die Richtlinien-
Empfehlungen zur Edition von Musikerbriefen. S těmito pravidly byla autorka edice 
seznámena na dvou mezinárodních muzikologických konferencích v německém Chemnitzu a 
Lipsku, jež se konaly v rámci mezinárodního projektu Musikerbriefe als Spiegel 
überregionaler Kulturbeziehungen in Mittel- und Osteuropa, do něhož je autorka zapojena a 
jehož výsledkem má být velká edice souborů korespondencí domácích skladatelů se 
zahraničím v rámci středoevropského prostoru.   

Výchozí ideou těchto edičních zásad je důsledný diplomatický přepis korespondence. 
Zásahy do textu jsou prováděny co nejméně a pouze pomocí ediční diakritiky s následným 
komentářem ve vysvětlujícím aparátu. Argumentací k tomuto principu je přesvědčení, že 
každou korekcí pisatelova jazyka do dnešních jazykových norem dochází k posunu ve směru 
od originálu, tedy k odstranění jedinečnosti pisatelova jazyka. I z gramatické, stylistické a 
syntaktické úrovně písemných projevů je možno odečíst bližší informace o původci textu, o 
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jeho způsobu myšlení či přinejmenším o způsobu zacházení s mateřským či cizím jazykem. 
Autorka s touto zásadou v edici Novákovy korespondence rezonovala.  

 
2. 2 Styl písemných výpovědí 
 

Protože se v edici novákovské korespondence v letech 1890-1914 jedná až na výjimky 
o korespondenci Vítězslavem Novákem odeslanou, bylo nutno řešit převedení písemných 
textů skladatele samotného. Obecně lze říci, že Vítězslav Novák v období na přelomu 19. a 20. 
století disponoval poměrně vysokou úrovní písemného projevu v mateřském jazyce, zvláště 
srovnáme-li jej s písemnými projevy Bedřicha Smetany, Antonína Dvořáka nebo i Leoše 
Janáčka. Novákovy dopisy představují širokou škálu výpovědních stylů. Jedná-li se o 
korespondenci určenou nejbližším mužským přátelům z mládí, např. Rudolfu Reissigovi nebo 
Boleslavu Schnablovi-Kalenskému, pohybuje se v rovině hovorového velmi neformálního 
jazyka. V těchto dopisech objevujeme v Novákovi vtipného a veselého člověka. Jinak je tomu 
již v korespondenci s přáteli, jež jsou mu sice rovněž blízcí, ale jež nejsou již z okruhu jeho 
studentských přátel, příkladem může být korespondence Nováka s Františkem Zelinkou. 
V těchto dopisech pak vystupuje Novák jako seriózní, laskavý, ale  někdy trochu ješitný 
člověk. V úředním, formálním duchu je vedena především korespondence s ředitelem 
vydavatelství Univerzální edice Emilem Hertzkou. Zvláštní oblastí je Novákova 
korespondence s ženami. Zatímco v dopisech Jožce Javůrkové Novák vytváří velmi 
stylizovaný svět romanticky rozervaného a platonického milovníka, jsou dopisy Marii 
Musilové mnohem racionálnější, ačkoli také značně stylizované. Novák zde vystupuje jako 
zkušenější umělec a muž, jenž toho hodně prožil. 

 
2. 3 Gramatické, stylistické a syntaktické odchylky, chybějící slova 
 

Novák opakovaně užívá několik slovních tvarů, jichž se z hlediska dnešních 
gramatických norem v této podobě nepoužívá: např. posýlat, ztrávit, ssebou atd. Mimo to je 
mnohdy nedbalý v interpunkci, zvláště v projevech neformálních, určených svým nejbližším 
přátelům. Tyto případy nebyly v textu nijak vyznačovány a byly ponechány v původní podobě. 
V případě německy psané korespondence však naopak všechny případy chybně psaných nebo 
významově nevhodně užitých slov či špatného pořádku slov ve větě byly vkládány do 
hranatých závorek a v poznámkovém aparátu komentovány.  

Ačkoli je Novákovo písmo většinou dobře čitelné, nejsou při transkripci textu potíže 
s nečitelností některých slov výjimkou.Tyto případy jsou v textu graficky vyznačeny 
hranatými závorkami s třemi tečkami ve významu absence slova: 

[…] 
 

2. 4 Hlavička 
 

Editovanému textu předchází hlavička s údaji o odesílateli, adresátovi, místě odeslání 
a místě adresáta, údaj o dataci a typu korespondence. Pokud se liší datum vepsané autorem 
v dopise s datem úředního razítka, je uváděno datum autorovo.  

 
Chybí-li údaj o dataci, je uvedena zkratka:  
b.d. 
(tedy bez datace). 
 
Chybí-li údaj o místě odeslání, je uvedena zkratka:  
b. m. 
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(tedy bez místa). 
Pokud jsou pochybnosti v dataci nebo místě odeslání či příjemce, nebo pokud jsou 

takové údaje výsledkem editorova dohadu, jsou tyto případy komentovány v poznámce 
k dataci či v poznámce k místu. 

 
Typ korespondence je uveden ve zkratkách: 
D – dopis 
P – pohlednice 
K – korespondenční lístek 
T – telegram 
 
 

2. 5 Text dopisu 
 

Součástí editovaného textu korespondence je oslovení, místo a datum ve tvaru 
uvedeném autorem, postskripta a adresa, pokud se dochovala obálka, nebo pokud se jedná o 
korespondenční lístek, pohlednici či telegram. Řádkování originálního textu je dodrženo 
pouze v adrese. V samotném textu dopisu jsou zachovány původní odstavce, transkribovaný 
text má však pevný levý okraj bez odsazení. Text je diplomaticky přepsán, ediční značky (zde 
hranaté závorky) byly vloženy jen v případě nečitelných slov či gramatických nesrovnalostí 
v německy psaných textech (viz výše). Text korespondence je komentován v podčarových 
poznámkách. 

 
2. 6 Komentáře, poznámky 
 

Základní údaje o adresátech, resp. odesílatelích, jsou uváděny zvlášť ve 3. 
kapitole  textového souboru. Nejsou tedy součástí poznámkového aparátu v databázi. Proto 
nejsou znovu  komentovány osoby, které jsou adresáty nebo odesílateli korespondence, ačkoli 
se jejich jména objeví v obsahu sdělení korespondence, jichž nejsou ani odesílateli ani 
adresáti. V poznámkovém aparátu jsou tedy komentovány osoby, díla nebo události, o nichž 
se v dopise jedná. V komentářích je odkazováno na prameny a literaturu, jejichž seznam je 
uveden v poslední kapitole textového souboru. 

 9



 
3. Soupis edice korespondence Vítězslava Nováka 

v letech 1890-1949 
 

3. 1 Přijatá korespondence 
 

Přijatou korespondenci tvoří pouze tři položky korespondence: 
 
- 2 pohlednice Norberta Javůrka Vítězslavu Novákovi uložené ve fondu 

Českého muzea hudby pod signaturou S143/inv. č. 430, 431 
- 1 pohlednice Josefa Bolešky Vítězslavu Novákovi uložená ve fondu Českého 

muzea hudby pod signaturou S143/inv. č. 432 
 
 

3. 2 Odeslaná korespondence, jíž je Novák pouze sekundárním autorem 
 

V souboru korespondence Vítězslava Nováka z období 1890-1949 je zahrnuta také 
malá skupina odeslané korespondence, jejímž hlavním autorem není Novák, ale jiná osoba 
z okruhu Novákových přátel. Novák se v těchto případech připojuje podpisem, případně 
krátkou zprávou. Jedná se o tyto položky korespondence:  

 
- 3 pohlednice Marie Novákové Olze Reissigové uložené v Českém muzeu 

hudby v Praze v pramenném fondu Českého muzea hudby pod signaturou 
S143/inv. č. 438, 439, 440. 

- 3 korespondenční lístky a jeden dopis Mahulíkovců adresovaných Rudolfu 
Reissigovi uložené v Českém muzeu hudby v Praze pod signaturou S143/inv. 
č. 450-453. 

- 1 pohlednice Jindřicha Strniště Rudolfu Reissigovi uložená v Českém muzeu 
hudby v Praze pod signaturou S143/inv. č. 459 

- 1 pohlednice Jindřicha Strniště manželce Boženě Strnišťové uložená 
v Českém muzeu hudby v Praze pod signaturou S143/inv. č. 460 

- 1 pohlednice Františka Zelinky Rudolfu Reissigovi uložená v Českém muzeu 
hudby v Praze pod signaturou S143/inv. č. 462. 

- 1 pohlednice adresovaná Rudolfu Reissigovi napsaná společně s K. Machem 
uložená v Českém muzeu hudby v Praze pod signaturou S143/inv. č. 454 

 
3. 3 Korespondence o Vítězslavu Novákovi 
 

V souboru korespondence Vítězslava Nováka z období let 1890-1949 uložené 
v Českém muzeu hudby je zahrnuta také skupina korespondence, jejímž odesilatelem ani 
příjemcem není Vítězslav Novák, ale někdo z jeho rodinných příslušníků nebo blízkých přátel, 
a jež se obsahově vztahuje na osobnost Vítězslava Nováka. Jedná se o tyto položky 
korespondence: 

 
- 1 dopis Marie Novákové, matky Boleslavu Šnáblu-Kalenskému uložený v Českém 

muzeu hudby pod signaturou S143/inv. č. 442 
- 1 dopis Marie Novákové, sestry Boleslavu Šnáblu-Kalenskému uložený v Českém 

muzeu hudby pod signaturou S143/inv. č. 443 
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- 1 dopis Marie Novákové, manželky Jindřichu Strnišťovi uložený v Českém muzeu 
hudby pod signaturou S143/inv. č. 444 

- 1 pohlednice Marie Novákové, manželky Jindřichu Strnišťovi uložená v Českém 
muzeu hudby pod signaturou S143/inv. č. 445 

- 1 pohlednice Marie Novákové, manželky Romanu Veselému uložená v Českém 
muzeu hudby pod signaturou S143/inv. č. 446 

- 1 korespondenční lístek Rudolfa Reissiga Jindřichu Strnišťovi uložený v Českém 
muzeu hudby pod signaturou S143/inv. č. 458 

- 1 pohlednice Karla Strnada Rudolfu Reissigovi uložená v Českém muzeu hudby pod 
signaturou S143/inv. č. 461 

- 1 korespondenční lístek Marie Novákové, manželky adresovaný K. B. Jirákovi 
uložený v Českém muzeu hudby v Praze pod signaturou S143/inv. č. 437 

- 1 pohlednice Marie Novákové, manželky adresovaná Bětě Reissigové uložená 
v Českém muzeu hudby v Praze pod signaturou S143/inv. č. 441 

- 1 pohlednice Marie Novákové, manželky adresovaná Romanu Veselému uložená 
v Českém muzeu hudby v Praze pod signaturou S143/inv. č. 446 

- 1 dopis Marie Novákové, manželky adresátovi neznámému uložený v Českém 
muzeu hudby v Praze pod signaturou S143/inv. č. 447 

- 1 dopis Vladimíra Helferta adresovaný Rudolfu Reissigovi uložený v Českém 
muzeu hudby v Praze pod signaturou S143/448 

- 3 dopisy Františka Paly adresovaný Emilii Theurerové uložené v Českém muzeu 
hudby v Praze pod signaturou S143/inv. č. 455-457 

- 1 korespondenční lístek Marie Novákové adresovaný Marii Musilové uložený ve 
Vlastivědném muzeu v Chrudimi pod inv. č. 4071/497. 

 
 

3. 4 Odeslaná korespondence 
 

Edice korespondence Vítězslava Nováka v období let 1890-1949 je zastoupena těmito 
soubory: 

 
- 1 dopis Vítězslava Nováka Jaromíru Boreckému uloženy v Českém muzeu 

hudby pod signaturou S143/inv. č. 28 
- V pramenném fondu Českého muzea hudby je uložen jeden dopis Vítězslava 

Nováka Josefu Chladnovi pod signaturou S143/inv. č. 32 (původně MAD 
4182 II). 

- V pramenném fondu Českého muzea hudby je uložena jedna pohlednice 
Vítězslava Nováka Leoši Janáčkovi pod signaturou S143/inv. č. 34 (původně 
MAD 325 II). 

- V pramenném fondu Českého muzea hudby je uložen jeden dopis Vítězslava 
Nováka Bohuslavu Jeremiášovi pod signaturou S143/inv. č. 39. 

- V pramenném fondu Českého muzea hudby se nachází dvě pohlednice 
Vítězslava Nováka Josefu Jeřábkovi pod signaturou S143/inv. č. 64, 65 
(původně HONM, G 3509, 3510). 

- V pramenném fondu Českého muzea hudby se nachází jeden korespondenční 
lístek a jeden dopis Vítězslava Nováka Jindřichu Koenigovi, jež jsou uloženy 
pod signaturou S143/inv. č. 76, 77. 

- V pramenném fondu Českého muzea hudby je uloženo pět dopisů Vítězslava 
Nováka Oskaru Nedbalovi pod signaturou S143/inv. č. 81-85. 
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- V pramenném fondu Českého muzea hudby jsou uloženy tři dopisy a dva 
korespondenční lístky Vítězslava Nováka Vilému Pojmanovi pod signaturou 
S143/inv. č. 87-91 (původně MAD 1275-1279 III). 

- V pramenném fondu Českého muzea hudby je uloženo celkem 198 dopisů, 
pohlednic a korespondenčních lístků Vítězslava Nováka Rudolfu Reissigovi 
pod signaturou S143/93-290. 

- V pramenném fondu Českého muzea hudby je uloženo 23 dopisů, 
korespondenčních lístků a pohlednic Vítězslava Nováka Boleslavu Schnablu-
Kalenskému pod signaturou S143/inv. č. 294-316. 

- V pramenném fondu Českého muzea hudby se nachází celkem dva dopisy 
Vítězslava Nováka Františku Spilkovi (v období do roku 1914 jen jeden 
dopis) pod signaturou S143/317, 318. 

- V pramenném fondu Českého muzea hudby jsou uloženy celkem čtyři 
položky korespondence Vítězslava Nováka Richardu Strettimu (z čehož dvě 
psané do roku 1914) pod signaturou S143/inv. č. 319-322.  

- V pramenném fondu Českého muzea hudby jsou uloženy tři položky 
korespondence Vítězslava Návka Karlu Strnadovi (z čehož do roku 1914 
psané dvě) pod signaturou S143/inv. č. 323-325 (původně HONM G 6979, 
6980 a MAD 327 II). 

- V pramenném fondu Českého muzea hudby je uloženo 32 položek 
korespondence Vítězslava Nováka Jindřichu Strnišťovi pod signaturou 
S143/inv. č. 326-358 

- V pramenném fondu Českého muzea hudby je uloženo pět dopisů Vítězslava 
Nováka Josefu Theurerovi pod signaturou S143/359-363. 

- V pramenném fondu Českého muzea hudby je uloženo 40 položek 
korespondence Vítězslava Nováka Romanu Veselému pod signaturou 
S143/365-405. 

- V pramenném fondu Českého muzea hudby je uloženo šest položek 
korespondence Vítězslava Nováka Ladislavu Vycpálkovi pod signaturou 
S143/412-419 (původně HO NM G 5030-5035). 

- V pramenném fondu Českého muzea hudby jsou uloženy dvě položky 
korespondence Vítězslava Nováka Vilému Zemánkovi uložené pod 
signaturou S143/inv. č. 418, 419 (původně MAD 1206 VIII).  

- Soubor korespondence Vít.Nováka Marii Musilové uložený ve Vlastivědném 
muzeu v Chrudimi pod inv. číslem 4034/479-4070/493 a 3938/384-4005/450 
představuje 115 položek korespondence. 

- Soubor korespondence Vítězslava Nováka Josefě Javůrkové obsahující 28 
dopisů a 1 korespondenční lístek 

- Soubor korespondence Vítězslava Nováka Františku Zelinkovi obsahující 116 
dopisů, korespondenčních lístků a pohlednic, uložený v hudebním oddělení 
Moravského zemského muzea v Brně pod signaturou G 156A. 

- Soubor korespondence Vítězslava Nováka Univerzální edici obsahující 225 
dopisů, pohlednic, korespondenčních lístků a telegramů uložených ve Wiener 
Stadt- und Landesbibliothek. Handschriftensammlung,  Nr.2-228. 

- V pramenném fondu Českého muzea hudby je uložen 1 dopis Vítězslava 
Nováka Maxi Urbanovi pod signaturou  S143/365. 

- V pramenném fondu Českého muzea hudby jsou uloženy 2 pohlednice a 2 
dopisy  V. Nováka Ferdinandovi Vodičkovi  pod signaturou S143/406-409. 

- V pramenném fondu Českého muzea hudby jsou uloženy 2 dopisy V. Nováka 
Václavu Vosykovi pod signaturou S143/inv. č. 410-411. 
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- V pramenném fondu Českého muzea hudby je uložen 1 dopis V. Nováka 
Felixi Zrnovi pod signaturou S143/inv. č. 420. 

- V pramenném fondu Českého muzea hudby jsou uloženy 2 dopisy a 1 
korespondenční lístek V. Nováka, u nichž je adresát neznámý, pod signaturou 
S143/ inv. č. 421, 423, 425. 

- V pramenném fondu Českého muzea hudby je uložen 1 dopis V. Nováka 
Filharmonickému spolku Besedě brněnské pod signaturou S143/inv. č. 427. 

- V pramenném fondu Českého muzea hudby je uložen 1 dopis V. Nováka 
Adolfu Šetkovi  pod signaturou S143/inv. č. 428. 

- V pramenném fondu Českého muzea hudby je uložen 1 dopis V. Nováka 
adresovaný Výboru zpěváckého spolku „Slávy dcera“ v Jindřichově Hradci 
pod signaturou S143/inv. č. 429. 

- V hudebním oddělení Moravského zemského muzea v Brně je uložen dopis V. 
Nováka Antonii Zelinkové uložený pod signaturou G 156A. 

- V pramenném fondu Českého muzea hudby je uložena 1 pohlednice a 2 
dopisy V. Nováka Olze Reissigové  pod signaturou S143/inv. č. 291-293. 

- V pramenném fondu Českého muzea hudby je uloženo 11 položek 
korespondence V. Nováka Otakaru Jeremiášovi pod signaturou S143/inv. č. 
51-61. 

- V pramenném fondu Českého muzea hudby je uložen 1 dopis a 1 
korespondenční lístek V. Nováka Marii Budíkové pod signaturou S143/62-63. 

- V pramenném fondu Českého muzea hudby je uloženo 7 položek 
korespondence K. B. Jiráka pod signaturou S143/inv. č. 66-72. 

- V pramenném fondu Českého muzea hudby jsou uloženy položky 
korespondence V. Nováka Karlu Kovařovicovi pod signaturou S143/inv. č. 
73-75. 

- V pramenném fondu Českého muzea hudby je uložen 1 dopis a 1 
korespondenční lístek J. M. Květovi pod signaturou S143/inv. č. 78-79. 

- V pramenném fondu Českého muzea hudby je uložen 1 dopis V. Nováka 
Marii Mikešové pod signaturou S143/inv. č. 80. 

- V pramenném fondu Českého muzea hudby je uložen 1 dopis Prokopa 
Oberthora pod signaturou S142/inv. č. 86. 

- V pramenném fondu Českého muzea hudby je uložen 1 dopis p. Pojmanové 
pod signaturou S143/inv. č. 92. 

- V hudebním oddělení Moravského zemského muzea v Brně jsou uloženy 4 
pohlednice V. Nováka Olze Janáčkové pod signaturou 13.784-13.787. 

- V hudebním oddělení Moravského zemského muzea v Brně jsou uloženy 2 
korespondenční lístky V. Nováka Leoši Janáčkovi pod signaturou 13.781 a 
7131, dále 3 Novákovy dopisy L. Janáčkovi pod signaturou 6867, 219, 215. 

- V hudebním oddělení Moravského zemského muzea v Brně je uložena 1 
pohlednice a 6 dopisů Janu Kuncovi uložené pod signaturou G5311. 

- V hudebním oddělení Moravského zemského muzea v Brně je uložen 1 dopis 
V. Nováka adresovaný Redakci Památníku konzervatoře uložený pod 
signaturou G5311. 
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4. Autoři a příjemci korespondence 
 
Josef Boleška (1914-1868), hudební spisovatel. Stál při vzniku Českého kvarteta, 

Komorního spolku a zvl. České filharmonie, kde spolupracoval s O. Nedbalem a pak V. 
Zemánkem. Prosazoval dílo Dvořákovo, pro novější směry neměl většího pochopení. 
V pramenném fondu Českého muzea hudby je uložena jedna pohlednice Josefa Bolešky 
Vítězslavu Novákovi pod signaturou S143/inv. č. 432.  

 
Jaromír Borecký  (1869-1951), český lyrický básník školy J. Vrchlického. Vedle 

činnosti básnické, literárně kritické a překladatelské se věnoval hudební kritice a historii. 
Hlavní kritický zájem soustředil na Antonína Dvořáka a jeho školu, především na Josefa Suka 
a Vítězslava Nováka, věnoval také pozornost J. B. Foersterovi. Zabýval se zvláště principy 
zhudebnění slova a veršů.  

Vítězslav Novák ve své tvorbě pracuje s verši Boreckého v průběhu čtyřiceti let své 
kompoziční činnosti. Již v roce 1897 se stávají Boreckého verše básnickým mottem 
k Novákově třetí barkarole z pětidílného cyklu Barkaroly op. 10. V roce 1906 na báseň 
Jaromíra Boreckého  Vánoční snění komponuje čtvrtý z Šesti mužských sborů op. 37, o rok 
později zhudebňuje Boreckého báseň Je láska jako hvězda (z cyklu písní pro hlas s průvodem 
klavíru op. 38 Melancholické písně o lásce). Boreckého báseň použil Novák také pro sbor ve 
třetí větě Podzimní symfonie op. 62 z roku 1934. O svém vztahu k básním Jaromíra 
Boreckého píše Novák i ve své knize pamětí O sobě a o jiných (Novák 1970: s. 392-393). 

V pramenném fondu Českého muzea hudby je uložen jeden dopis Vítězslava Nováka 
Jaromíru Boreckému, jenž je označen signaturou S143/inv. č. 28 (původně HO NM G 9413). 

 
Marie Budíková (1904-1984) česká operní pěvkyně, manželka Novákova žáka 

Otakara Jeremiáše. V Novákově opeře Lucerna, za což ji také po novém nastudování této 
opery v Národním divadle v Praze v dopisu z 16. 10. 1945 děkuje. V pramenném fondu 
Českého muzea hudby je uložen 1 dopis a 1 korespondenční lístek V. Nováka Marii Budíkové 
pod signaturou S143/62-63. 

 
Filharmonický spolek Beseda brněnská byl založen jako mužský pěvecký spolek 

Beseda brněnská roku 1860, později byl k němu připojen ženský sbor (1876) a roku 1879 
přijal spolek název Filharmonický spolek Beseda brněnská. V roce 1876 se stal jeho 
dirigentem Leoš Janáček, po něm Josef Kompit, ovšem největšího rozkvětu doznal spolek až 
s nástupem Rudolfa Reissiga, který jej vedl v letech 1899-1918. Právě zásluhou Reissiga a 
Filharmonického spolku Besedy brněnské byl v Brně a vůbec na Moravě budován doslova 
kult Vítězslava Nováka, jenž doznal vrcholu při slavné brněnské premiéře Novákovy kantáty 
Bouře v roce 1910. V pramenném fondu Českého muzea hudby je uložen 1 dopis V. Nováka 
Filharmonickému spolku Besedě brněnské pod signaturou S143/inv. č. 427. 
 

František Josef Chladna (1875-1940) byl český hudební skladatel a hudební pedagog, 
působil jako vojenský kapelník v Rusku, kolem roku 1910 pak v Novočerkasku, kde 
propagoval českou hudbu. Po návratu do Čech byl  učitelem hudby na Vinohradech. Je 
tvůrcem orchestrálních pochodů a tanců (zvl. polky), sborů, klavírních skladeb a písní. 

V pramenném fondu Českého muzea hudby je uložen jeden dopis Vítězslava Nováka 
Josefu Chlandovi pod signaturou S143/inv. č. 32 (původně MAD 4182 II). 

 
Leoš Janáček (1854-1928) se s Novákem seznámil v roce 1897 prostřednictvím 

Rudolfa Reissiga, Janáčkova nástupce v brněnské Filharmonické besedě. jedná se o dobu, kdy 
podle Novákových slov platil Janáček za „padlou brněnskou veličinu“ (Novák 1970: s. 92). 
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Janáček Nováka zve dvakrát na Hukvaldy, a to i přesto, že byli skladatelé v  neustálém 
názorovém konfliktu. Novák později ve svých pamětech uvádí několik příkladů, na nichž 
dokazuje, že Janáček „nebyl v moravské lidové písni neomylnou autoritou“ (Novák 1970: s. 
93). Janáček naopak žárlivě sledoval  „vítězný vpád na Moravu“ pražského skladatele (Novák 
1970: s. 231), jehož Brno zvláště po proslulé premiéře Novákovy Bouře ve Filharmonické 
besedě brněnské oslavovalo jako prvního moravského skladatele. Novák kritizoval Janáčkův 
„kompoziční primitivismus“( Novák 1970: s. 344), absenci tematické práce a fragmentárnost 
jeho instrumentální hudby: „Kdežto u jiných se skladba ze všech prvků organicky vyvíjí, 
Janáčkovu hudbu přirovnal bych k horské bystřině, neustále o kameny se tříštící“ ( Novák 
1970: s. 229). Janáček je podle pedagoga Nováka špatným učitelem, ale zajímavým operním 
skladatelem, i když i tam má mnohé výhrady: „Její pastorkyně je rozhodně dílo pozoruhodné 
již tím, že se toto rozhodně odchyluje od obvyklé tradice. Ovšem že se proti ní dá všelicos a 
dosti podstatného namítnouti“(z dopisu V. Nováka Františku Zelinkovi ze dne 4. 3. 1918). 

V pramenném fondu Českého muzea hudby je uložena jedna pohlednice Vítězslava 
Nováka Leoši Janáčkovi pod signaturou S143/inv. č. 34 (původně MAD 325 II). V hudebním 
oddělení Moravského zemského muzea v Brně jsou uloženy 2 korespondenční lístky V. 
Nováka Leoši Janáčkovi pod signaturou 13.781 a 7131, dále 3 Novákovy dopisy L. Janáčkovi 
pod signaturou 6867, 219, 215. 

 
Olga Janáčková (1882-1903), dcera Leoše Janáčka. Dochovanou korespondenci 

představují především pozdravy V. Nováka a jeho přátel z cest. V hudebním oddělení 
Moravského zemského muzea v Brně jsou uloženy 4 pohlednice V. Nováka Olze Janáčkové 
pod signaturou 13.784-13.787. 

 
Norbert Javůrek, synovec skladatele Norberta Javůrka (1839-1880), soukromý žák a 

přítel Vítězslava Nováka. Javůrek často pobýval s Novákem ve Velkých Karlovicích, 
doprovázel jej za Janáčkem do Hukvald (v roce 1900) a na Slovensko. V soupisu 
korespondence Vítězslava Nováka uložené ve fondu Českého muzea hudby je chybně 
uvedeno jméno adresáta Antonín. S dostupných pramenů i literatury je známo, že byl Novák 
v úzkém kontaktu jen s Norbertem Javůrkem, lze tedy považovat tento údaj v soupisu za 
chybný. V pramenném fondu Českého muzea hudby jsou uloženy dva dopisy Norberta 
Javůrka Vítězslavu Novákovi pod signaturou S143/inv. č. 430, 431. Dopis označený 
signaturou S143/inv. č. 432 není s nejvyšší pravděpodobností dopisem Norberta Javůrka, jak 
je v soupise Novákovy korespondence Českého muzea hudby uvedeno, jeho autorem je 
nejspíš Josef Boleška. 

 
Josefa Javůrková, provdaná Podhájská (1875-1951). Tato dcera notáře z Kojetína 

pocházela jako jediná dcera z pěti sourozenců. Vystudovala zpěv na vídeňské konzervatoři 
(zpěv u Rosy Papierové~Paumgartnerové a dramatickou školu u N. Bleibtreuové), 
absolvovala rolí Santuzzy v opeře P. Mascagniho Cavaleria rusticana, patrně v roce 1897, 
zpívala několikrát ve Vídni, mj. též v Thomasově opeře Mignon. Pro postupující katar 
průdušek neprorazila v pěvecké dráze. Několikrát zpívala též s amatérskými hudebníky 
v Kroměříži a v Praze. V Kroměříži se seznámila s Rudolfem Reissigem, který tam v roce 
1895 vedl pěvecký sbor Moravan a učil na tamní hudební škole. Jelikož Novák jako pianista a 
skladatel získal v roce 1896 obdiv kroměřížského obecenstva, lze soudit, že tam také poznal 
Javůrkovou, ačkoli o tomto se ve své knize vzpomínek nezmiňuje (Novák 1970). Avšak 
Vladimír Lébl ve své novákovské monografii uvádí, že Novák se „nečekaně ve Velkých 
Karlovicích setkal s bytostí, která již několikrát upoutala jeho zájem“ (Lébl 1964: s. 58).  
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Slovníkové heslo v Československém hudebním slovníku osob a institucí (ČSHS, díl I.,1963:  
s. 581) časově zařazuje vzájemný vztah Nováka a Javůrkové do let 1896-1899. Avšak dle 
zachované korespondence bychom mohli usoudit na skončení přátelských styků dříve, patrně 
již během roku 1897-1898. V Novákovi vyvolala Jožka Javůrková první opravdové citové 
vzplanutí, Novák dokonce uvažoval o sňatku s ní. Tento vztah se odrazil i v Novákově tvorbě, 
z jejího podnětu zkomponoval Novák zvláště Variace na staročeskou milostnou píseň ve svém 
(2. věta Klavírního kvintetu a moll op. 12), věnoval jí také cyklus Písně op. 8 (Pohádka srdce). 

Soubor zachovaných písemností adresovaných Josefě Javůrkové obsahuje celkem 30 
položek, z toho je 29 dopisů a 1 korespondenční lístek. Písemnosti pocházejí z let 1896 a 
1897, dopis č. 29 pravděpodobně až z roku 1898. Časově je korespondence rozvrstvena takto: 

1896 – 17 dopisů + 1 korespondenční lístek  
1897 – 11 dopisů  
1898 – 1 dopis 
Tento soubor písemností – odeslané Novákovy korespondence Josefě Javůrkové, byl 

poprvé zpracován Milošem Schniererem v dosud strojopisné práci Korespondence Vítězslava 
Nováka s přáteli, žáky a příbuznými (Brno, 1971) na základě opisů získaných od profesora 
PhDr. Bohumíra Štědroně, DrSc., který je předal autorovi již ve strojopisech patrně 
vypracovaných na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně na základě zapůjčených 
rukopisů od dcery J. Javůrkové, Zdeny Podhájské. 
Protože se dopisům nezachovaly poštovní obálky, je nutno domýšlet pobyt adresátky, 
zpočátku Velké Karlovice či Kojetín, od podzimu 1896 Vídeň. Teprve po roce 1918 žila 
Javůrková v Praze. Až na řídké výjimky není známo místo, odkud byl dopis odeslán, avšak 
podle dosud známých pramenů  lze s poměrnou nadějí na úspěch usoudit, že místem odeslání 
byly  Třebelovice u Moravských Budějovic a Praha. 

 
Bohuslav Jeremiáš (1859-1918) byl otcem českých skladatelů Jaroslava a Otakara 

Jeremiáše. Zasloužil se především o rozvoj hudebního školství v Českých Budějovicích, kde 
byl ředitelem české matiční hudební školy, jež byla nazývána jihočeskou konzervatoří. 
Věnoval se také sbormistrovství, dirigování amatérských orchestrálních sdružení, 
organizování hudebního života a v neposlední řadě i kompozici (zvláště vokální), v níž byl 
epigonem Bedřicha Smetany. V pramenném fondu Českého muzea hudby je uložen jeden 
dopis Vítězslava Nováka Bohuslavu Jeremiášovi pod signaturou S143/inv. č. 39. 

 
Otakar Jeremiáš (1892-1962), český skladatel a dirigent. Jeremiáš na pražské 

konzervatoři, na níž vstoupil v roce 1907, původně studoval hru na varhany a Josefa Kličky a 
a teorii a skladbu u K. Steckra. Kvůli nedovoleném účinkování v klavírním triu v Písku byl 
však z konzervatoře rozhodnutím jejího tehdejšího ředitele Jindřicha Kana vyloučen, nicméně 
ve svých kompozičních studiích dále pokračoval soukromě u Vítězslava Nováka (v letech 
1909-1910). Soubor korespondence V. Nováka a Otakara Jeremiáše zahrnuje dopisy psané V. 
Novákem ve čtyřicátých letech 20. století. Je z nich zřejmý velmi přátelský vztah učitele k 
bývalému žákovi, jehož si váží nejen jako dirigenta svých skladeb, za jejichž provádění 
Novák ve svých dopisech několikrát nadšeně děkuje, ale oceňuje Jeremiáše i jako skladatele. 
V pramenném fondu Českého muzea hudby je uloženo 11 položek korespondence V. Nováka 
Otakaru Jeremiášovi pod signaturou S143/inv. č. 51-61. 

 
 
Josefa Jeřábek (1853-1914), skladatel, jenž byl velkým obdivovatelem Z. Fibicha a A. 

Dvořáka a stavěl se proti wagnerianismu. Jeho dílo, které je kvantitativně značně objemné, 
neproniklo, bylo provedeno jen několik menších prací. Není zcela jisté, zda je skutečně tento 
Josef Jeřábek adresátem Novákovy korespondence. Svědčí proti tomu především to, že druhá 
z pohlednic je datována až po Jeřábkově smrti (ale o té se mohl Novák dozvědět až po návratu 
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z prázdnin), oslovení „pane profesore“ (není známo, že by byl skladatel Jeřábek pedagogicky 
činný) a místo adresáta Turnov (skladatel Jeřábek žil v Praze). Novák se ve svých pamětech o 
osobě tohoto jména nezmiňuje. V pramenném fondu Českého muzea hudby se nachází dvě 
pohlednice Vítězslava Nováka pod signaturou S143/inv. č. 64, 65 (původně HONM, G 3509, 
3510). 

Karel Boleslav Jirák (1891-1972), skladatel, pedagog a dirigent. Jirák byl 
soukromým žákem V. Nováka v letech 1909-1911.  Jirák působil v letech 1930-1945 jako šéf  
hudebního odboru Čs. rozhlasu. Obsahem většiny Novákovy korespondence Jirákovi jsou 
proto vesměs pozitivní až nadšené reakce na Jirákova dirigentská provedení Novákových děl 
s rozhlasovým orchestrem. V pramenném fondu Českého muzea hudby je uloženo 7 položek 
korespondence K. B. Jiráka pod signaturou S143/inv. č. 66-72. 

 
Karel Kovařovic (1862-1920) byl českým skladatelem a dirigentem. Jeho dirigentská 

dráha byla zahájena řízením symfonických koncertů Umělecké besedy (v letech 1893-1894), 
na návrh Ot. Hostinského se stal dirigentem symfonických koncertů na Národopisné výstavě 
českoslovanské, pro niž. sestavil 63členný orch. (v roce 1895). Tam prováděl výhradně díla 
českých a slovanských skladatelů, mimo jiné také Novákovu Serenádu F dur. Vedle toho řídil 
některé koncerty České filharmonie (v letech 1896-98). Po úspěchu své Psohlavci  byl 
jmenován prvním šéfem opery Národního divadla, v této funkci působil od roku 1900 až do 
své smrti. Na scéně Národního divadla Kovařovic také premiérově provedl Novákovy opery 
Zvíkovský rarášek a Karlštejn, za což  Novák ve svých dopisech Kovařovicovi děkuje. 
V pramenném fondu Českého muzea hudby jsou uloženy 3 položky korespondence V. 
Nováka Karlu Kovařovicovi pod signaturou S143/inv. č. 73-75. 

 
Jan Miroslav Květ (1887-1961) byl muzikolog badatelsky se orientující především na 

osobnosti Antonína Dvořáka a Josefa Suka (např. Květ, J. M.: Život a dílo. Praha 1935). Také 
Novákovy dopisy Květovi jsou zřejmou odpovědí na na Květovy otázky týkající se 
Novákových osobních vzpomínek na Suka. V pramenném fondu Českého muzea hudby je 
uložen 1 dopis a 1 korespondenční lístek J. M. Květovi pod signaturou S143/inv. č. 78-79. 
 

  
Jindřich Koenig, zubní technik, přítel Novákův. Do bytu jejich rodiny chodil Novák a 

jeho přátelé (členové Podskalské filharmonie) muzicírovat. Později se Koenig oženil se 
sestrou Rudolfa Reissiga Eliškou. Koenig byl také Novákovým častým společníkem pro 
prázdninové cesty. V pramenném fondu Českého muzea hudby se nachází jeden 
korespondenční lístek a jeden dopis Vítězslava Nováka Jindřichu Koenigovi, jež jsou uloženy 
pod signaturou S143/inv. č. 76, 77. 

 
Mahulíkovci – spolek mladých Novákových přátel, hudebníků nebo milovníků hudby, 

jež se scházel v 90. létech 19. století v plzeňské pivnici U Mahulíků v Myslíkově ulici v Praze. 
Do této hospůdky docházel i Antonín Dvořák, jenž ke svým žákům a jejich přátelům vždy 
přisedl (Novák 1970: s. 48-49). V pramenném fondu Českého muzea hudby se nachází 3 
korespondenční lístky a jeden dopis Mahulíkovců adresovaných Rudolfu Reissigovi 
uložených pod signaturou S143/inv. č. 450-453. 

 
Marie Mikešová, manželka klavíristy a klavírního pedagoga Adolfa Mikeše (1864-

1929). S Mikešem Nováka spojovalo celoživotní přátelství, jak také dokládá několik 
vzpomínek v Novákových pamětech (Novák, V. O sobě a o jiných. Praha 1970). Novák se 
v jediném dopise obrací na vdovu po příteli s žádostí prohlédnout si v pozůstalosti A. Mikeše 
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rukopisy tam uložené. V pramenném fondu Českého muzea hudby je uložen  dopis V. 
Nováka Marii Mikešové pod signaturou S143/inv. č. 80. 

 
Marie Musilová, rozená Kočová (1878-1939). Ačkoli se Musilová narodila v Praze, 

již v období  dospívání Musilové se rodina přestěhovala do Chrudimi, kde její otec vykonával 
funkci správce tehdejší Wiesnerovy strojírny. Vedle všeobecného vzdělání se Musilová 
soukromě věnovala studiu hudby a zpěvu, nejdříve u bývalé operní pěvkyně Anny Součkové 
v Chrudimi, potom dojížděla do Prahy k dirigentu Národního divadla Františku Pickovi  a 
k prof. Egonu Fuchsovi. V sedmnácti letech se provdala za primáře místní nemocnice 
MUDr.Roberta Musila. Bezdětné manželství nebylo podle slov Novákových šťastné (Novák 
1970: s. 117-121),  o to více hledala svoje naplnění v hudbě a zpěvu častým veřejným 
vystupováním. Koncertní činnost zahájila Musilová v roce 1898 zprvu na českém venkově. 
Veřejně poprvé zpívala ve starém divadle v Chrudimi dopisovou scénu Taťány v Čajkovském 
Evženu Oněginovi. Poté vystupovala na večerech místního Spolku paní a dívek, Měšťanské 
besedy, v hudebním spolku Slavoj, kde byla stálou členkou a místopředsedkyní a zpívala též 
ve Východočeské pěvecké župě Fibichově. Později pronikla i na koncertní pódia Prahy  a 
Brna, kde zpívala především v kantátových a oratorních koncertech (z děl Dvořákových, 
Fibichových, Bendlových, Beethovenových, Griegových, Berliozových). Podle dobových 
svědectví vynikal její hlas temně sytou barvou, ovšem s rozsahem schopným zvládnout širší 
škálu od sopránu po hlubší mezzo-sopránové polohy. Protože jevila zájem o soudobou 
vokální tvorbu, upoutala i Vítězslava Nováka. Na Musilovou upozornil Nováka v roce 1902 
tehdejší ředitel chrudimského kůru prof.Vojtěch Říhovský (Musilová později na okamžik 
jejich seznámení vzpomínala ve svém článku „Jak jsem se stala interpretkou Vítězslava 
Nováka“, otištěném ve sborníku „Vítězslav Novák – studie a vzpomínky“ – Srba 1932: s.331 
– 337). Během několika málo let se stala takřka výlučnou interpretkou Novákových písní a sól 
v jeho kantátách, nejčastěji za klavírního doprovodu Václava Štěpána a také s Českou 
filharmonií pod řízením Viléma Zemánka, Ladislava Čelanského, Karla Moora, Rudolfa 
Reissiga, Otakara Ostrčila i Václava Talicha. Byla první tlumočnicí Novákových písňových 
cyklů –  Slovenských spevů, Dvou balad op. 28, které ji Novák věnoval, Údolí nového 
království, Melancholických písních o lásce a Nočních nálad, písňového cyklu Erotikon, byla 
také první, která zpívala v jeho Bouři (od 1910 celkem 16krát), Svatebních košilích. Byla také 
jedna z prvních, která konala celovečerní písňové koncerty, a to nejen z děl Novákových, 
nýbrž také skladatelů jeho školy, písní Richarda Strausse, novoruské školy, pořádala večery 
klasiků, romantiků aj. (jak o tom také dokládá korespondence M. Musilové s V. Novákem). 
Musilová často vystupovala bez nároků na honorář. Svoje jmění pak odkázala na stavbu 
chrudimského divadla a svou vilu spolku Slavoj, který v ní hodlal zřídit hudební muzeum. 
V současnosti je pozůstalost manželů Musilových uložena v chrudimském muzeu. 

V korespondenci Vítězslava Nováka zaujímá soubor dopisů a pohlednic adresovaných 
pěvkyni Marii Musilové významné místo. Zabírá téměř čtyřicet let Novákova  života, kdy si 
s chrudimskou interpretkou svých vokálních cyklů a sólových partů kantát psal a osobně 
stýkal. Později psala Marii Musilové též Novákova manželka, která jednak zastupovala svého 
manžela v období jeho zrakových potíží, jednak zvláště v třicátých letech čistě z přátelských 
důvodů. Obě ženy prostřednictvím silné osobnosti Novákovy našly k sobě vřelý přátelský 
vztah prostý, alespoň podle dopisů soudě, stop žárlivosti.  Tento bohatý soubor písemností je 
dokladem vzájemných velmi pozitivních a korektních vztahů. První Novákův dopis pochází 
z r. 1902 a poslední z r. 1938. Jejich obsah potvrzuje a doplňuje mnohá fakta uložená 
v Novákově knize vzpomínek (Novák 1970), jakož i v dalších písemných pramenech a 
novákovské literatuře.  

Novák se ve svých dopisech svěřuje Musilové se svou kompoziční prací, někde i 
podává charakteristiku vznikajících skladeb, dělí se o své názory na díla svých žáků a 
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vrstevníků, konzultuje s Musilovou její koncertní repertoár a zpravuje o svých zážitcích 
z prázdninových cest. V korespondenci Nováka s Marií Musilovou do roku 1909 můžeme 
zachytit stopy rostoucí intimity vztahu, k níž se Novák přiznává i ve svých pamětech (Novák 
1970), a to i přesto, že Novák část dopisů, zřejmě nejotevřenějších, zničil. S přibývajícími léty 
však lze vycítit spíše přátelský vztah pisatelů, založený na vzájemné úctě a obdivu. 

Soubor korespondence Vítězslava Nováka a jeho manželky  Marii Musilové je uložen 
ve Vlastivědném muzeu v Chrudimi pod inv. číslem 4034/479-4070/493 a 3938/384-
4005/450. Podle původního jeho zpracování ve strojopisné studii prof.dr. Josefa Plavce 
Vítězslav Novák ve světle svých dopisů Marii Musilové (rok neuveden), jenž je uložen 
v Městském muzeu ve Skutči, obsahuje soubor 160 čísel uložených v chrudimském depozitáři. 
Z toho 132 dopisů je datováno spolehlivě pisatelem či aspoň poštovním razítkem na 
známkách, 21 nedatovaných. Tato edice vychází ze zpracování 115 položek korespondence, 
které její autorka měla z chrudimského muzea k dispozici a jež jsou zde uloženy pod inv. 
číslem 4034/479-4070/493 a 3938/384-4005/450. 

 
Oskar Nedbal (1874-1930), významný český dirigent, skladatel a violista byl jedním 

z nejtalentovanějších Dvořákových žáků, Novákovým spolužákem. V letech 1891-1906 byl 
violistou Českého kvarteta a současně dirigoval Českou filharmonii (v letech 1896-1906). Po 
té se usadil ve Vídni, kde se stal dirigentem Tonkünstlervereinu (do roku 1918). Ve Vídni 
provedl Nedbal několik Novákových orchestrálních děl, velmi úspěšně Slováckou suitu, 
V Tatrách, orchestrální Serenádu a především kantátu Bouři. Po jeho návratu do Prahy 
vystoupil Novák proti tomu, aby se stal Nedbal nástupcem Kovařovicovým ve vedení opery 
Národního divadla, a to z důvodu jeho domnělého protičešství za I. světové války. Novák 
později svého postoje litoval (Novák 1970: s. 225-6), vážil si Nedbalových dirigentských 
schopností a ocenil především jeho provedení svých oper Lucerna a Zvíkovský rarášek 
v bratislavském Národním divadle V pramenném fondu Českého muzea hudby je uloženo pět 
dopisů Vítězslava Nováka Oskaru Nedbalovi pod signaturou S143/inv. č. 81-85. 

 
Marie Nováková (1888-1963), manželka Vítězslava Nováka. Se svým manželem po 

celý život spolupracovala – zvláště literárně, její básně Novák uplatnil v několika svých 
dílech (Jihočeské motivy op.77,  Čtyři ukolébavky op. 78). Marie Nováková často za manžela 
vyřizovala korespondenci – v dobách jeho pracovní zaneprázdněnosti či jeho oční choroby. 
Její dopisy, pohledy či korespondenční lístky v této edici zahrnuté mají však ponejvíce náplň 
přátelských pozdravů společným rodinným přátelům. V edici jsou zastoupeny:  1 dopis Marie 
Novákové, manželky Jindřichu Strnišťovi uložený v Českém muzeu hudby pod signaturou 
S143/inv. č. 444. 1 pohlednice Marie Novákové, manželky Jindřichu Strnišťovi uložená 
v Českém muzeu hudby pod signaturou S143/inv. č. 445. 1 pohlednice Marie Novákové, 
manželky Romanu Veselému uložená v Českém muzeu hudby pod signaturou S143/inv. č. 
446. 1 korespondenční lístek Marie Novákové, manželky adresovaný K. B. Jirákovi uložený 
v Českém muzeu hudby v Praze pod signaturou S143/inv. č. 437. 1 pohlednice Marie 
Novákové, manželky adresovaná Bětě Reissigové uložená v Českém muzeu hudby v Praze 
pod signaturou S143/inv. č. 441. 1 pohlednice Marie Novákové, manželky adresovaná 
Romanu Veselému uložená v Českém muzeu hudby v Praze pod signaturou S143/inv. č. 446. 
1 dopis Marie Novákové, manželky adresátovi neznámému uložený v Českém muzeu hudby 
v Praze pod signaturou S143/inv. č. 447. 1 korespondenční lístek Marie Novákové adresovaný 
Marii Musilové uložený ve Vlastivědném muzeu v Chrudimi pod inv. č. 4071/497. 

 
Prokop Oberthor (1872-1958) byl především kapelníkem vojenských dechových 

hudeb. Novák ve svém dopise dává Oberthorovi svolení k úpravě svých skladeb pro dechovou 
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hudbu. V pramenném fondu Českého muzea hudby je uložen 1 dopis Prokopa Oberthora pod 
signaturou S142/inv. č. 86. 

 
Vilém Pojman (1852-1921) byl fagotistou, kapelníkem a hudebním pedagogem. 

V Jindřichově Hradci působil jako kapelník hasičské a ostrostřelecké hudby. Tehdy byl jeho 
žákem Vítězslav Novák (v letech 1884-89), zprvu v klavíru, později i v harmonii. Pojman 
probudil v Novákovi muzikantství a dovedl jej ke studiu na pražské konzervatoři. Novák si 
svého  učitele velmi vážil, věnoval mu i klavírní Rapsódii g moll (1890), ale celý život mu 
vytýkal špatné návyky  v klavírní hře a nedostatečné rozvíjení klavírní techniky (Novák 1970: 
s. 31-32). V pramenném fondu Českého muzea hudby jsou uloženy tři dopisy a dva 
korespondenční lístky Vítězslava Nováka Vilému Pojmanovi pod signaturou S143/inv. č. 87-
91 (původně MAD 1275-1279 III). 

 
Rudolf Reissig (1874-1939) byl houslistou, dirigentem a hudebním pedagogem. 

Studoval u  Antonína Bennewitze na pražské konzervatoři housle (v letech 1885-92), kde byl 
spolužákem Sukovým a Nedbalovým, stejně jako v kompoziční třídě Antonína Dvořáka. Brzy 
po absolutoriu získává místo učitele hudební školy Moravana v Kroměříži, kde působil krátce 
(v letech 1894-96). Po té přijímá zajímavější nabídku a odchází do Brna. Zde nejprve působí 
jako učitel houslové hry na škole Besedy brněnské, jíž se stal později ředitelem (v letech 
1899-1919). Současně vyučoval na Janáčkově varhanické škole (v letech 1903-1909). Po 
Leoši Janáčkovi také přebírá vedení Filharmonického spolku Besedy brněnské (v letech1899-
1918). V nově založené konzervatoři v Brně pak působí ještě rok (v letech 1919-1920), pak 
však přijímá nabídku profesorského postu na pražské konzervatoři (od roku 1920 až do své 
smrti). Vedle pedagogické práce hojně koncertně vystupoval jako sólový interpret na housle, 
violu a zvláště violu d'amour, ale hlavně jako komorní hráč (měl své vlastní „Reissigovo 
kvarteto“, vystupoval několikrát jako violista s Českým kvartetem). Svou dirigentskou 
činností se zasloužil o značný vzestup sboru a orchestru Besedy brněnské, hluboce zasáhl do 
brněnského hudebního života. Na koncertech Besedy brněnské provedl většinu Novákových 
děl (např. Klavírní kvintet a moll op. 12, Klavírní trio d moll quasi una balata op. 27, 
Smyčcový kvartet G dur op. 22, Písničky, Balady – Ranoša a Zakletá dcera,Vražedný milý a 
Neščasná vojna, Novákovy symfonické básně, kantáty Bouře a Svatební košile, mnohé z nich 
byly v Brně provedeny premiérově. Reissigovou zásluhou byl v Brně vytvořen až jakýsi kult 
Vítězslava Nováka, jenž byl v Brně do roku 1914 oslavován a bezvýhradně uznáván, zatímco 
Leoš Janáček stál v jeho stínu. Snaha o prosazení díla Vítězslava Nováka v Brně nebyla 
vedena jen přátelstvím Rudolfa Reissiga k Novákovi, ale i jeho přesvědčením o Novákově 
umění a významu.  

Vítězslav Novák se s Rudolfem Reissigem seznámil podle Novákových pamětí někdy 
kolem absolvování kompoziční školy pražské konzervatoře (Novák 1970: s. 79), tedy v roce 
1894. Toto Novákovo tvrzení je však nepřesné, jak o tom také svědčí právě korespondence, 
jejíž první dopis je datován 18. 4. 1893. Novák dále uvádí, že jej s Reissigem seznámila 
Novákova sestra Marie, jež se s ním znala z tanečních hodin. Další možná forma jejich 
seznámení může pramenit také ze skutečnosti, že byli oba žáky Antonína Dvořáka v jeho 
kompoziční škole. Než byl Reissig odvolán na své první působiště v Kroměříži v roce 1894, 
scházeli se mladí přátelé zvláště u Reissigů ke společnému muzicírování, a jak je z dopisů 
zřejmé, také při provádění prvních Novákových skladebných pokusů (Klavírní trio g moll op. 
1). Po té, co Reissig odešel z Prahy, docházelo k jejich setkání především při příležitosti 
uvádění Novákových děl v Kroměříži a později v Brně, a o prázdninách. Prostřednictvím 
Reissigovým poznal Novák Velké Karlovice, proniknul na Moravu a seznámil se s jejím 
folklórem. Zásluhou Reissigovou tak Novák poznává hlavní inspirační zdroj své tvorby. 
Reissig nebyl nikdy takovým nadšeným cestovatelem jako Novák, nedoprovází jej na jeho 
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cestách. Většinou pobýval o prázdninách na jednom místě, ve Velkých Karlovicích, a později 
na Bítově, kam ho pro změnu zase uvedl Novák, a kde se vlastně potkávají až do konce 
Reissigova života.  

Soubor korespondence mezi V. Novákem a R. Reissigem představuje nejrozsáhlejší 
soubor dochované Novákovy korespondence a obsahuje dopisy, korespondenční lístky a 
pohlednice z let 1893-1939. Korespondence je vedena ve velmi přátelském, neformálním 
duchu, lze říci, že právě k Reissigovi měl Novák nejspíš ze svých přátel nejblíže. A tak vedle 
přátelského „poštuchování“, silných „chlapských“ řečí dopisů z mládí, můžeme sledovat 
dokonalou spolupráci dvou výborných hudebníků, jež se mohou na sebe spolehnout. Novák 
měl v osobě Reissigově toho nejlepšího propagátora svého díla, proto se mu také snažil 
rozmluvit, když v roce 1910 Reissig poprvé uvažoval o získání profesorského postu na 
pražské konzervatoři. Je paradoxem, že právě ve chvíli, kdy se Reissig v roce 1920 konečně 
dostává do Prahy a stává se Novákovým kolegou, dochází k ochladnutí jejich lidských a 
uměleckých vztahů. V pramenném fondu Českého muzea hudby je uloženo celkem 198 
dopisů, pohlednic a korespondenčních lístků pod signaturou S143/93-290. 
 

Boleslav Schnabel-Kalenský (1867-1913) byl administrátorem Matice české (do roku 
1903) a především nadšeným rusofilem. Měl styky s řadou soudobých ruských skladatelů a 
mimo jiné prosadil provedení Rebikovova Vánočního stromku pro provedení v Národním 
divadle v Praze roku 1906. Novák se s Boleslavem Schnabelem-Kalenským seznámil 
prostřednictvím profesora Steckera. Krátký čas docházel Schnabel-Kalenský k Novákovi na 
hodiny klavíru a výměnou ze ně mu Schnabel dával lekce ruského jazyka. Díky Schnabelovi-
Kalenskému poznává Vítězslav. Novák ruskou literaturou a hudbu, zvláště díla Mocné hrstky, 
především pak Musorgského. Nabídl mu také ke zhudebnění své libreto Mozart v Praze (v 
roce 1894). O svém vztahu ke Schnabelovi-Kalenskému se zmiňuje Novák na několika 
místech ve svých pamětech (Novák 1970: zvláště s. 60-63). 

Novákova korespondence Schnabelovi-Kalenskému je mnohdy vedena v komolené 
ruštině či spíš ve zkomolené češtině psané azbukou. Z obsahu dopisů a stylu, v němž jsou 
psané, je zřejmé, že vztah mezi Novákem a Schnabelem-Kalenským byl velmi neformální, až 
kamarádsky rozpustilý. Je možno si povšimnout, jak adresátovo jméno Novák na obálkách 
dopisů mění: namísto Schnabel píše také Schnabl nebo Šnábl. Pro určení některých detailů 
Novákovy biografie a tvorby měl velký význam deník, jenž si Boleslav Schnabel-Kalenský 
psal a v němž zaznamenal i fakta, o nichž se Novák nezmiňuje ve svých pamětech ani na 
jiném místě. Tento deník se nacházel v pozůstalosti Vítězslava Nováka, dnes je však 
nezvěstný. Pracoval však s ním Vladimír Lébl, autor Novákovy monografie z roku 1964, jenž 
také jeho obsah popsal ve své studii Deníkové zápisky B.S.K. a jejich význam pro studium 
života a díla V. Nováka (In: Miscelanea musicologica, roč. 1, 1956, s. 105). V pramenném 
fondu Českého muzea hudby je uloženo 23 dopisů, korespondenčních lístků a pohlednic 
Vítězslava Nováka Boleslavu Schnablu-Kalenskému pod signaturou S143/inv. č. 294-316. 

 
František Spilka (1877-1960) byl Novákovým kolegou, profesorem intonace, 

sborového zpěvu a komorní souhry na konzervatoři v letech 1906-1922. Vítězslav Novák 
úzce spolupracoval s Františkem Spilkou zvláště v době, kdy byl Novák jmenován rektorem 
Pražské konzervatoře. František Spilka vykonával tehdy funkci administrativního správce. 
Spilka se zasloužil o vznik Pěveckého sdružení pražských učitelů, jež také řídil 13 let (v 
letech 1908-1921), a z něhož vytvořil vedle Pěveckého sdružení moravských učitelů další 
významné  těleso s renomé v Čechách i zahraničí. S jeho jménem je spjato první souborné 
provedení sborů B. Smetany (2. 3. 1912). V pramenném fondu Českého muzea hudby se 
nachází celkem dva dopisy Vítězslava Nováka Františku Spilkovi (z období do roku 1914 
však jen jeden dopis) pod signaturou S143/317, 318. 
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JUDr. Richard Stretti v občanském životě pracoval na úřadu finanční správy v Praze 

a v letech 1901-1918 na ministerstvu financí ve Vídni a v Praze. Byl nadšeným hudebníkem, 
v klavíru žák Karla Šebora, v teorii Karla Knittla, později Eusebia Mandyczewského ve Vídni. 
Významně se tam účastnil českého hudebního života jako zakladatel Českého ochotnického 
orchestru (v letech 1907-1914), v Praze byl pak jeden ze zakladatelů a později také předsedou 
společnosti Antonína Dvořáka (od roku 1936). Věnoval se rovněž kompozici. V pramenném 
fondu Českého muzea hudby jsou uloženy celkem čtyři položky korespondence Vítězslava 
Nováka Richardu Strettimu (z čehož dvě psané do roku 1914) pod signaturou S143/inv. č. 
319-322.  

 
Karel Strnad (1871-1952) studoval práva, ale současně navštěvoval přednášky 

Otakara Hostinského a Karla Steckra. Později se stal úředníkem poštovního ředitelství 
ministerstva pošt. Vedle svého zaměstnání se věnoval hudebně kritické a referentské činnosti. 
Patřil k okruhu nejbližších Novákových přátel, byl také jedním ze zakladatelů Podskalské 
filharmonie a jejím archivářem. V pramenném fondu Českého muzea hudby jsou uloženy tři 
položky korespondence Vítězslava Návka Karlu Strnadovi (z čehož do roku 1914 psané dvě) 
pod signaturou S143/inv. č. 323-325 (původně HONM G 6979, 6980 a MAD 327 II). 

 
Jindřich Strniště (1860-1914) byl český kantor, působil především v Třebíči, kde byl 

od roku 1910 ředitelem školy. Zde  vedl hudební život jako sbormistr pěveckého spolku 
Vesna , založil a dirigoval také pěvecký spolek Lumír. Byl blízkým přítelem Rudolfa Reissiga 
a Vítězslava Nováka. Novák jej považoval za nejoddanějšího ze svých přátel. Novák se s ním 
seznámil po té, co Strniště hledal mezi absolventy varhanické školy učitele pro svou přípravu 
ke státním zkouškám ze sbormistrovství. Od té doby trávil Novák řadu prázdninových dnů u 
Strniště v Třebíči, jenž také naopak jednou doprovázel Nováka do Velkých Karlovicích (v 
roce 1900). Srniště spáchal sebevraždu v Bítově, tedy v místě, kam Novák v létě každoročně 
zajížděl. Těsně před tím než ukončil svůj život, navštívil zde Novákovu rodinu, Nováka však 
nezastihl. Byl právě na své prázdninové cestě v Itálii. Důvod sebevraždy Jindřicha Strniště 
není znám (Novák 1970: s. 57-60). Obsahem Novákových dopisů Jindřichu Strništi je 
nejčastěji stručná informace o kompozicích, na nichž právě Novák pracoval a o jejich 
provedení, na která pravidelně Novák Strniště zve. Kromě toho Novák Strniště informuje o 
svých prázdninových plánech a domlouvá se na společných setkáních. Z dopisů je zřejmé, že 
vztah mezi oběma přáteli byl velmi vřelý a vzájemně uctivý. V pramenném fondu Českého 
muzea hudby je uloženo 32 položek korespondence Vítězslava Nováka Jindřichu Strništi pod 
signaturou S143/inv. č. 326-358. 

 
Josef Theurer (1862-1928) byl středoškolským profesorem matematiky v Praze, 

Jindřichově Hradci, na Královských Vinohradech a v Pelhřimově, později působil na  Vysoké 
škole montanistické v Příbrami, jíž byl také rektorem. Novák přišel poprvé do kontaktu 
s Josefem Theurerem jako gymnaziální student v Jindřichově Hradci, kdy mu byl Theurer 
učitelem matematiky. Protože se Josef Theurer po celý život velmi aktivně účastnil hudebního 
života, zůstali s Novákem ve styku i později. Theurer byl jednatelem Hudebního odboru 
Umělecké besedy (v letech 1884-85), organizátorem hudebního života v místech svého 
působiště, ale především se jako hudební spisovatel ve svých statích zabýval osobností a 
dílem Bedřicha Smetany, Zdeňka Fibicha a J. B. Foerstera. Z korespondence Vítězslava 
Nováka Josefu Theurerovi stojí za povšimnutí především Novákův dopis ze 13. 3. 1898, 
v němž Novák reaguje na Theurerův úmysl uspořádat koncert z Novákova díla. Novák svou 
odpověď koncipuje vlastně jako jakési své dosavadní curriculum vitae své tvorby. 
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V pramenném fondu Českého muzea hudby je uloženo pět dopisů Vítězslava Nováka Josefu 
Theurerovi pod signaturou S143/359-363. 

 
Roman Veselý (1879-1933) byl velmi vytíženým klavírním doprovazečem a 

komorním hráčem (vystupoval s Heroldovým, Českým a Ševčíkovým kvartetem), sólově hrál 
méně. Od roku 1919 působil také pedagogicky, stal se profesorem na Pražské konzervatoři. 
Byl také velmi zdatným upravovatelem kompozic mnoha českých skladatelů pro čtyřruční 
klavír. Také pro Vítězslava Nováka pořídil čtyřruční úpravy jeho symfonických skladeb (V 
Tatrách, O věčné touze, Serenáda D dur, Toman a lesní panna), klavírní výtahy kantát i 
operních děl. S Novákem jej pojilo přátelství, Veselý byl i členem tzv. Podskalské 
filharmonie (od r. 1902). Veselý Nováka několikrát doprovázel na prázdninových cestách na 
Moravu,  Slovensko, ale i po Itálii v roce 1921, kdy se náhodně potkali při odjezdu do Itálie, 
kam Veselý odjel jako klavírní doprovázeč na turné s houslistou Františkem Ondříčkem. 
Později se Veselý v Itálii k Novákovi připojil a cestovali společně (viz Novák 1970: s. 235-7). 
Obsahem korespondence V. Nováka s Romanem Veselým jsou ponejvíce Novákovy pokyny 
Veselému často technického rázu  týkající se úpravy Novákových děl. V pramenném fondu 
Českého muzea hudby je uloženo 40 položek korespondence Vítězslava Nováka Romanu 
Veselému pod signaturou S143/365-404. 

 
Ferdinand Vodička (1895-1953) byl v letech 1920-1922 Novákovým žákem na 

mistrovské škole Pražské konzervatoře. V době mezi lety 1944-1946, ze které máme 
k dispozici Novákovy dopisy jemu adresované, působil Vodička jako ředitel městské hudební 
školy v Berouně a sbormistr tamějšího pěveckého spolku Slavoj. Vodička je mimo jiné také 
autor symfonie Život (1944), k níž Novák v jednom svém dopise Vodičkovi gratuluje a 
připojuje několik kritických vět. V pramenném fondu Českého muzea hudby jsou uloženy 2 
pohlednice a 2 dopisy  V. Nováka Ferdinandovi Vodičkovi  pod signaturou S143/406-409. 
 

Václav Vosyka (1880-1953) se věnoval hudební pedagogice, sbormistrovství a 
skladatelské činnosti (byl v letech 1907-1909 žákem V. Nováka). Ve dvou dvou dopisech 
zahrnutých do této edice se Novák obrací na Vosáka jako na sbormistra pěveckého spolku 
Slavoj v Karlíně, jímž byl Vosáka v letech 1919-1923, aby mu poděkoval za koncertní 
provedení svých děl. V pramenném fondu Českého muzea hudby jsou uloženy 2 dopisy V. 
Nováka Václavu Vosykovi pod signaturou S143/inv. č. 410-411. 
 

Ladislav Vycpálek (1882-1969) byl český skladatel, jenž se ke studiu skladby dostal 
až po absolvování studia češtiny a němčiny a doktorátu na Karlově univerzitě. Skladbu 
studoval v letech 1908-1912 u Vítězslava Nováka, od něhož se naučil důsledné práci ve 
vedení hlasů i v harmonické výstavbě děl. Novák v něm rovněž rozvinul pozitivní vztah k 
soudobé tvorbě, zvláště k Richardu Straussovi, Regerovi, Mahlerovi, Debussymu a k 
Schönbergovi. Je autorem řady komorních a vokálních děl, k jeho nejvýznamnějším skladbám 
patří sonáta in D, Chvála houslí op. 19,  Kantáta o posledních věcech člověka op. 16 a České 
requiem op. 24. Zvláště pro vlastní tvorbu překládal německou poezii, jeho překladu 
německých básní však použil Novák ve svém písňovém cyklu Erotikon. 

Vycpálek patřil k užšímu okruhu Novákových přátel, jenž navštěvovali Novákovu 
domácnost. Jejich přátelský vztah byl však narušen po té, co Vycpálek otiskl v měsíčníku 
Lumír negativní kritiku na Novákovu operu Karlštejn. To, že svůj postoj Vycpálek zveřejnil 
aniž by Novákovi vyjádřil svůj názor soukromě, si Novák vysvětloval tím, že se takto usiloval 
o přízeň Zdeňka Nejedlého. Později se Vycpálek ve věci Novákova konfliktu s Otakarem 
Ostrčilem (jednalo se o problém špatné přípravy cyklu inscenací Novákových oper na scéně 
Národního divadla v roce Novákových šedesátých narozenin) přidal na stranu Ostrčilovu, což 
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jejich vzájemné odloučení dovršilo. Novák se ve svých pamětech velmi rezervovaně 
vyjadřuje i o Vycpálkovi jako skladateli, oceňoval na jednu stranu jeho hloubavost, kritizoval 
však jednostrannost a jakousi rozpačitost tvorby (Novák 1970: s. 190, 218-219, 276). 
V pramenném fondu Českého muzea hudby je uloženo šest položek korespondence 
Vítězslava Nováka Ladislavu Vycpálkovi (z čehož pět do roku 1914) pod signaturou 
S143/412-417 (původně HO NM G 5030-5035). 

 
František Zelinka (1866-1924) povoláním byl poštovní úředník, ale současně byl 

nadšeným hudebním amatérem. Věnoval se především houslové hře, prvé základy hry na 
housle mu dal otec, vysloužilý vojenský hudebník. Později se v ní zdokonaloval za 
gymnasialních studií v Brně na škole Musikvereinu. Když nastoupil na poštovní úřad v Brně, 
působil zároveň jako primista Městského divadla. Později byl přeložen na úřad do Vídně a 
tam dále pokračoval ve studiu houslové hry u J. M. Grüna a O. Ševčíka. Do Brna se zpět 
vrátil po vzniku Československé republiky, v roce 1919.  

Vítězslav Novák se s Františkem Zelinkou seznámil prostřednictvím Rudolfa Reissiga, 
v jehož kvartetním ansámblu kolem roku 1900 působil jako sekundista (Reissigovo kvarteto), 
a to při provedení Novákova Klavírního kvintetu a moll op. 12. S Novákem od té doby 
udržoval přátelské styky, o čemž svědčí i bohatá korespondence vedená od roku 1897 do roku 
Zelinkovy smrti v roce 1924. Posledním Novákovým dopisem Zelinkovi je dopis z 22. 5. 
1924, následuje již jen dopis Zelinkovy manželce Antoníně (ze dne 17. 11. 1924), v němž 
vzpomíná na právě zesnulého přítele. Novák si se Zelinkou rozuměl především v jejich 
společném zájmu, turistice a horolezectví. Byl to právě Zelinka, jenž Nováka zasvětil do 
horolezeckého sportu, jenž byl na počátku 20. století ještě velmi exkluzivním. Společně 
strávili pouze jedinou výpravu do Alp o prázdninách v roce 1904 (viz Novák 1970: s. 129-
131), ačkoli, jak je z dopisů zřejmé, si v následujících letech až do Novákova sňatku v roce 
1912 takřka každoročně plánovali další společné cesty. Důvodem k jejich neuskutečnění bylo 
nejspíš to, že Zelinka na rozdíl od Nováka, jenž mohl pro svou rekreaci využít takřka tří 
měsíců letních prázdnin, disponoval jako státní úředník nesrovnatelně kratší dovolenou, jíž po 
té, co se v roce 1905 oženil, trávil raději se svou rodinou.  

Zelinka za svého vídeňského působení velmi pomohl českým umělcům k jejich 
prosazení v hlavním městě monarchie (zvláště Českému a Ševčíkovu kvartetu). Pomáhal 
organizovat také provedení Novákových děl ve Vídni, a to zvláště v únoru 1914, kdy se zde 
uskutečnily tři koncerty mapující Novákovu nejvýznamnější tvorbu. Zelinka se také velmi 
zasazoval za Novákovo potencionální působení na Vídeňské hudební akademii, o němž se 
jednalo v roce 1912, a stal se tehdy Novákovi nejen prostředníkem pro vyjednávání s 
představiteli vídeňských institucí, ale i pro zajištění praktických stránek Novákova života ve 
Vídni.  

Hlavním tématem Novákových dopisů Františku Zelinkovi je především plánování 
prázdninových cest, s nimiž Zelinku seznamuje a na něž jej zve. Vedle toho Novák informuje 
svého přítele o kompoziční činnosti, žádá Zelinku o kontakty pro provádění svých skladeb, 
domlouvá s ním setkání ve Vídni či v Praze, zve jej na premiérová provedení svých děl. 
Zvláště cenná je pak korespondence týkající se Novákova přesídlení do Vídně v roce 1912, 
jež vzhledem k tomu, že je nesena v upřímném, osobním duchu, vhodně doplňuje oficiálnější 
korespondenci vedenou s ředitelem nakladatelství Univerzální edice ve Vídni Emilem 
Hertzkou, v níž se o této záležitosti pojednává rovněž, a tak pomáhá osvětlit velmi zajímavé 
období Novákova života.  
Korespondence Vítězslava Nováka Františku Zelinkovi je uložena v hudebním oddělení 
Moravského zemského muzea v Brně pod signaturou G 156A. 
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Vilém Zemánek (1875-1922) byl dirigentem České filharmonie, k jejíž řízení se 
dostal poprvé v roce 1902 prostřednictvím Oskara Nedbala. Záhy se ujal vedení tohoto tělesa, 
jež zachránil před hrozícím zánikem. Vedle tradičních repertoárových děl věnoval za své 
činnosti velkou pozornost mladší generaci českých skladatelů, jejichž díla mnohdy 
premiérově s Českou filharmonií provedl. Z Novákových děl dirigoval první uvedení 
Slovácké suity a orchestrálního Pana, mimo jiné měl v repertoáru i Novákovu Bouři. 
V pramenném fondu Českého muzea hudby jsou uloženy dvě položky korespondence 
Vítězslava Nováka Vilému Zemánkovi uložené pod signaturou S143/inv. č. 418, 419 
(původně MAD 1206 VIII).  

 
Felix Zrno (1890-1981) studoval skladbu u Vítězslava Nováka v  1912 až 1917. Právě 

z doby jeho studií u Nováka máme k dispozici v této edici jediný dopis V. Nováka F. Zrnovi, 
v němž jej mimo jiné žádá o předložení další kompoziční práce. V pramenném fondu Českého 
muzea hudby je uložen  dopis V. Nováka Felixi Zrnovi pod signaturou S143/inv. č. 420. 
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5. Korespondence Vítězslava Nováka 
s nakladatelstvím Univerzální edice  

 
 
5.1 Skladatel a jeho nakladatel 

 
Korespondence významných osobností národní historie bývá ceněna jako důležitý soubor 

historických materiálů, neboť představuje významný pramen k zevrubnému poznání nejen 

individuálního života určité osobnosti, jeho tvorby a myšlení, ale poskytuje nám podrobnější 

obraz o kulturním, společenském, ideovém či ekonomickém klimatu doby. Transkripce 

korespondence předních uměleckých osobností a její následné zpracování v kritické edici je 

proto chápána jako důležitý a potřebný badatelský čin. V rozporu s tímto chápáním je však 

skutečnost, jak těžce moderní kritické edice skladatelských korespondencí v oblasti české 

hudby vznikají. V úplnosti byla kritická edice korespondence provedena jen v případě 

Antonína Dvořáka, jež byla realizována od konce osmdesátých let 20. století badatelským 

týmem pod vedením Milana Kuny.2 Rovněž soubory dílčí korespondence Bedřicha Smetany, 

Zdeňka Fibicha, a zvláště Leoše Janáčka byly v minulosti publikovány. Zájem se však 

soustředil spíš jen na určité konkrétní adresáty – soukromé osoby či instituce. Taková kusá, 

neúplná vydání odeslané či přijaté korespondence měla především popularizační charakter, 

kompletní a hlavně kritické edice korespondence skladatelů však ve většině případů 

realizovány nebyly. V průběhu 90. let minulého století znovu zesílil zájem o kritická 

zpracování korespondencí českých skladatelů. Z nedávné doby můžeme zaznamenat novou 

publikaci korespondence Josefa Suka, 3  byla zahájena práce na korespondenci Bohuslava 

Martinů, živě se debatuje o vytvoření kritické edice Janáčkovy korespondence.4 Takto se i 

v okruhu novákovských badatelů, zvláště pak na půdě Novákovy společnosti, začalo hovořit o 

nutnosti kompletního zpracování korespondence Vítězslava Nováka.  

K problému novákovské korespondence existuje pouze několik nepublikovaných prací – 

diplomových či disertačních, publikovány byly jen drobné studie.5 Teprve v minulých letech 

                                                 
2 Kuna a kol. 1987–2004. 
3 Vojtěšková 2005. 
4 Nejnovější publikací Janáčkovy korespondence je výběr dopisů uspořádaných Zdeňkem Mišurcem do knihy: 
Leoš Janáček. Korespondence a studie. Praha 2002. 
5 V diplomové práci Evženie Poledňákové o vztahu V. Nováka k Břetislavu Bakalovi se autorka rovněž zabývá 
jejich vzájemnou korespondencí, o písemném styku V. Nováka s vídeňskou Univerzální edicí a dalšími 
nakladatelstvími Breitkopf und Härtel a nakladatelstvím Hudební matice umělecké besedy, pak pojednávají 
práce M. Schnierera (diplomová  práce Vztahy V. Nováka k Univerzální edici ve Vídni na základě vzájemné 
korespondence, disertační práce Korespondence V. Nováka s nakladateli domácími i zahraničními), dále se tento 
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vznikl ve formě elektronické prezentace komplexnější ediční soubor korespondence 

Vítězslava Nováka 6  a současně byl proveden důsledný pramenný výzkum, jenž vedl ke 

zjištění, kde všude se vůbec Novákovy dopisy nacházejí. Kromě již známého souboru 

Novákovy korespondence v Českém muzeu hudby jsou dnes Novákovy dopisy především 

uloženy v archivu Vlastivědného muzea v  Kamenici nad Lipou, oddělení dějin hudby 

Moravského zemského muzea v Brně,  Městském muzeu ve Skutči a v neposlední řadě 

v zahraničních archívech – v archivu Univerzální edice, uloženém dnes ve Wiener Stadt- und 

Landesbibliothek ve Vídni, v archivu Wiener Gesellschaft für Musikfreunde ve Vídni a v 

Hudebním oddělení Slovenského národného múzea v Bratislavě.  

Poznání korespondence Vítězslava Nováka umožňuje důsledné zmapování skladatelova 

života, nahlédnutí geneze a inspiračních podnětů skladatelovy tvorby, pochopení estetických 

postojů i obecnějších názorů skladatele. Umožňuje rovněž lépe porozumět Novákově 

osobnosti, jeho charakterovým vlastnostem a v neposlední řadě přináší informace o postavení 

skladatele ve společnosti své doby. V řadě případů tak koriguje obraz, který o sobě vytvářel 

sám Novák s velkým nasazením či obraz, který vytvořili v předchozích desetiletích Novákovi 

biografisté. Novákova korespondence je bezesporu součástí národního kulturního dědictví, její 

zpracování a kritická edice může být přispěním k jeho zachování.  

Korespondence mezi Vítězslavem Novákem a vídeňským nakladatelstvím Univerzální 

edice představuje největší a lze říci, že i nejzajímavější komplex zachovaných dopisů a patří 

k nejvýznamnějším dokumentům tvůrčího úsilí Vítězslava Nováka. Dopisy jsou svědectvím 

nejproduktivnější Novákovy životní periody, kdy byl na vrcholu svých tvůrčích schopností, 

podrobně dokumentují rovněž okolnosti jeho možného působení na prestižní Vídeňské 

hudební akademii, jež se mu v roce 1912 nabízelo. Okolnosti tohoto několik měsíců trvajícího 

jednání mezi Vítězslavem Novákem a představiteli vídeňské hudební akademie, které nejsou 

zcela zřejmé z Novákovy korespondence s ředitelem Univerzální edice Emilem Hertzkou, 

dobře dokumentují Novákovy dopisy příteli Františku Zelinkovi z této doby, které jsou proto 

do této edice v české originální verzi i jejich překladu do němčiny  přiloženy. Skrze písemné 

                                                                                                                                                         
autor věnoval  Novákově písemnému styku se soukromými osobami (publikovaná studie Korespondence V. 
Nováka s vyšehradským kanovníkem Antonínem Střižem, nepublikovaná práce Korespondence V. Nováka 
s  přáteli, žáky a příbuznými). Z dalších položek věnujících se tomuto problému je nutno zmínit publikaci 
Vítězslav Novák a Kamenice nad Lipou (red. Josef Bílek a B. Štědroň), do níž je zahrnuta i Bílkova studie o 
Novákově korespondenci, a další drobnější časopisecké stati – studie B. Štědroně, kde se autor zmiňuje o 
Novákově dopisu Karlu Sázavskému (Štědroň, B.: V. Novák o své Slovácké suitě) a studie O. Settari o Novákově 
korespondenci s Karlem Reissigem. 
6 Křupková, Lenka: Korespondence Vítězslava Nováka v letech 1890–1914. Elektronická edice korespondence. 
www.musicologica.cz.
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výpovědi se můžeme přiblížit ke skladateli v době, z níž vzešla jeho nejlepší díla a v níž patřil 

Novák k vůdčím skladatelům Rakousko-Uherska. Korespondence zrcadlí také jeho ústup ze 

slávy, jeho novou pozici ve stínu Leoše Janáčka, ztrátu zájmu o jeho dílo a o něho samého.  

Problémem  vydávání Novákovy korespondence s nakladatelstvím Univerzální edice se 

zabýval ve své nepublikované diplomové práci již Miloš Schnierer.7 Schnierer měl k dispozici 

pouze mikrofilm s kopiemi korespondence Vítězslava Nováka Univerzální edici, jenž obdržel 

z archivu Univerzální edice ve Vídni. Práce totiž vznikla v roce 1967, tedy v době, kdy 

v tehdejším Československu bylo možno cestovat na Západ pouze s obtížemi. Schnierer 

usiloval o diplomatický přepis korespondence, při kterém ovšem došlo vzhledem 

k nedostupnosti primárních pramenů k četným obsahovým omylům 8  a posunům v dataci. 

Nová kritická edice se na rozdíl od prvního edičního pokusu opírá důsledně o studium 

původních rukopisných a strojopisných pramenů. 

První Novákův dopis Univerzální edici je datován 17. 3. 1910 a poslední má datum 18. 11. 

1935. Korespondence mezi Vítězslavem Novákem a Univerzální edicí pojednává především o 

těch dílech Vítězslava Nováka, která Univerzální edice vydávala. Jde o díla vzniklá již před 

zahájením spolupráce mezi Novákem a vydavatelstvím – tedy o symfonické básně V Tatrách, 

Toman a lesní panna, Serenádu D dur, orchestrální ouverturu Lady Godiva. Vedle toho jsou 

v centru pozornosti díla komponovaná až po roce 1910, tedy kantáta Bouře, Pan – Univerzální 

edice vydala jak verzi pro klavír tak i pro orchestr, malá svita pro klavír Exotikon, písňový 

cyklus Erotikon, Čtyři básně na Otokara Březinu, klavírní výtah kantáty Svatební košile, 

cyklus dětských písní na slova J. V. Sládka Jaro a klavírní výtahy ke dvěma operním dílům – 

Zvíkovský rarášek a Karlštejn. Ve svých dopisech Novák zmiňuje své tvůrčí plány, informuje 

ředitele Univerzální edice Emila Hertzku o práci na nových dílech, zve jej k premiérám svých 

děl. Novák se snaží přesvědčit ředitele Hertzku o kvalitách svých děl, o jejich úspěšných 

provedeních. K tomu musel Novák vynakládat stále větší úsilí zvláště od chvíle, kdy 

Univerzální edice navázala vztahy s Leošem Janáčkem a obrátila svůj zájem na vydávání jeho 

                                                 
7 Schnierer, Miloš: Vztahy V. Nováka k Univerzální edici ve Vídni na základě vzájemné korespondence. 
Diplomová práce. Masarykova univerzita. Brno 1967. V tomto komplexu korespondence se nacházejí dopisy, 
korespondenční lístky, pohlednice a telegramy psané v němčině. Korespondence je vedena převážně mezi 
Vítězslavem Novákem a ředitelem nakladatelství dr. Emilem Hertzkou. Jedná se o Novákovu odeslanou 
korespondenci. Schnierer vložil do své diplomové práce pět přijatých dopisů, jež měl k dispozici od Novákovy 
rodiny, dospívá tak k počtu dopisů 191. Dnešní stav však představuje 225 odeslaných dopisů, jež jsou uloženy 
v archivu Univerzální edice, který se dnes nachází ve Vídeňské městské a zemské knihovně (Wiener Stadt- und 
Landesbibliothek). 
8 Takto byly například v několika případech v jednom dopise obsaženy části dopisů jiných, protože políčka na 
mikrofilmu nebyla zřejmě chronologicky řazena. Rovněž čitelnost dopisů na mikrofilmu byla nejspíš 
problematická, jak o tom svědčí četné omyly v přepisu. 
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operních děl. Ve stejné době se také Novák pokoušel prosadit jako operní dramatik, ale jeho 

díla se na rozdíl od oper Janáčkových zdála být dobovým posluchačům konzervativní a 

staromódní, Novákovy opery měly slabé texty a málo aktuální sujet. Skladby Vítězslava 

Nováka přestaly být pro Emila Hertzku a Univerzální edici zajímavým obchodním artiklem.  

V komplexu dopisů Vítězslava Nováka a nakladatelství Univerzální edice lze vyčlenit 

několik časově ohraničených period. V korespondenci z let 1910–1914 se zrcadlí vstupní 

perioda spolupráce skladatele a vydavatelství. V této době dosáhlo Novákovo uznání 

v Čechách i ve Vídni vrcholu. Rok 1914, začátek první světové války, může představovat 

jakýsi mezník ve spolupráci skladatele s Univerzální edicí. Ve válečné době došlo k odbytové 

krizi a v nakladatelství se každá publikace velmi obtížně prosazovala. Po méně úspěšných 

provedeních některých Novákových děl se začaly v Čechách ozývat první kritické hlasy, což 

spolu s temnou atmosférou války způsobilo u skladatele takřka tvůrčí impotenci. V roce 1914 

vznikla první z řady oper, ve kterých se Novák obrací k tradici, čímž také ztrácí dosud výsadní 

privilegovanou pozici vůdčí osobnosti české hudební moderny. Druhý časový výsek 

v Novákově korespondenci představuje doba mezi lety 1915–1920, přičemž horní hranice 

tohoto období je určena ukončením smluvní desetileté spolupráce mezi Novákem a Hertzkou. 

Až do skončení první světové války bylo vydavatelství vzhledem k ekonomickému útlumu 

nuceno omezit svou činnost, což se týkalo i vydávání Novákových děl. Vedle toho však ředitel 

Hertzka postupně ztrácel zájem o Novákovu tvorbu, což se projevilo především na jeho 

neochotě vydat německé verze jeho oper, jakožto i jejich orchestrálního materiálu. Dovršení 

smluvních závazků bylo provázeno prudkou roztržkou mezi Novákem a ředitelem Hertzkou, 

která byla vyvolána odmítnutím Univerzální edice vydat jako Novákovo poslední orchestrální 

dílo kantátu Svatební košile. Z roku 1921 se nám nedochoval žádný dopis mezi Novákem a 

Univerzální edicí, proto dalším obdobím, jež v historii písemného kontaktu mezi Novákem a 

vídeňským nakladatelstvím vyčleňujeme, jsou léta 1922–1929. Tato doba je nesena marnou 

Novákovou snahou získat zpět přízeň Univerzální edice, o niž postupně stále víc bojuje. 

Novákovi se nepodařilo ředitele Hertzku přesvědčit k vydání žádného ze svých nových děl, o 

další opery Univerzální edice nejevila zájem a stejně tak nevyšla vstříc Novákovým snahám o 

vydání orchestrálního materiálu k dílům v tomto vydavatelství již dříve vydaným v klavírním 

výtahu. Rok 1930 znamená pro Nováka obrat k nové vlně zájmu o jeho skladatelské dílo, jež 

byla především způsobena vnějším faktorem – jeho šedesátiletým jubileem. Zatímco se 

v Československu dostává Novákovi velkých poct, Univerzální edice ani tentokrát neprojevila 

ochotu vydat materiál k dílům, která se měla v tomto roce provádět, k vydavatelské spolupráci 
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na pantomimě Nikotina se vydavatelství rozhodlo jen za podmínky Novákova vlastního 

finančního vkladu. V posledních pěti letech Novákova korespondence s Univerzální edicí 

postupně ustává, po Hertzkově smrti v roce 1932 se skladatel ještě jednou pokusil jednat 

s novým vedením vydavatelství o vydání svých nových opusů, k čemuž však především z 

důvodu hospodářské krize nedošlo. Univerzální edice se dostala do ekonomicky nepříznivé 

situace, kdy měla velké problémy i s výplaty tantiém svým autorům.V roce 1935 je písemný 

vztah mezi Novákem a vídeňským vydavatelstvím ukončen. 

 

5. 2 Edice korespondence Vítězslava Nováka s Univerzální edicí – zásady pro 
zpracování 

  
Až do roku 1927 máme zachovány zpravidla pouze Novákovy dopisy adresované většinou 

přímo řediteli Univerzální edice Emilu Hertzkovi, jehož odpovědi k dispozici nejsou, protože 

Novák svou přijatou korespondenci neuchovával. Od zmíněného roku si Univerzální edice 

uchovávala kopie na stroji psaných dopisů Vítězslavu Novákovi, přičemž korespondenci stále 

častěji vyřizoval některý ze zaměstnanců vydavatelství a jen zřídka již samotný její ředitel. 

Podpisy na těchto kopiích nejsou čitelné, kopie jsou také opatřeny pro nás nesrozumitelnými 

zkratkami, jež nejspíš označují jednotlivá oddělení vyřizující s Novákem projednávanou 

záležitost. Adresátem Novákových dopisů od roku 1927 rovněž není konkrétní osoba, jen 

v některých, závažnějších případech se obrací přímo na Emila Hertzku. 

Transkripce dopisů nepřináší žádné větší potíže, protože rukopis Vítězslava Nováka je 

většinou dobře čitelný. Na rozdíl od Novákovy korespondence přátelům vedené v mateřštině 

jsou dopisy adresované Univerzální edici psány úhlednějším rukopisem s minimálním 

výskytem škrtů. Setkáme se však rovněž s problémy nečitelnosti jednotlivých slov, zvláště 

v korespondenčních lístcích, pohlednicích či v dopisech, jež jsou evidentně psány ve spěchu. 

Dopisům zpravidla chybí obálky. V několika případech nejsou dopisy datovány, případně 

nejsou úřední razítka na korespondenčních lístcích a pohlednicích čitelná. Většinou však lze 

podle obsahu dopisů stanovit více či méně přesný časový rámec vzniku korespondence. V 

korespondenci Nováka a Univerzální edice nalezneme totiž jakési tematické okruhy, určené 

např. aktuálním problémem díla, na jehož vydání Univerzální edice právě pracovala. K určení 

data přispívá také důkladná znalost Novákovy biografie či komparace dopisů s dopisy 

adresovanými jeho přátelům, v nichž často nalezneme i podrobný komentář záležitostí 

řešených s Univerzální edicí (zvláště s  přítelem Františkem Zelinkou v případě záležitosti 

Novákova působení ve Vídni nebo s Rudolfem Reissigem, jemuž se zmiňuje několikrát o 
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potížích s vyplácením tantiém). Protože chybí dopisní obálky, není znám údaj o místě 

odeslání, pokud jej Novák v dopise neuvádí, a místě adresáta. Při znalosti časového 

harmonogramu Novákova života je však snadno zjistitelné, kde se Novák s velkou 

pravděpodobností právě nacházel. A za místem adresáta, tedy Univerzální edice či jejího 

ředitele Hertzky, lze vzhledem k tomu, že šlo o formální, pracovní korespondenci, 

předpokládat ve všech případech sídlo vydavatelství – Vídeň. Jazyková úroveň Novákových 

německých dopisů je proměnlivá, zdá se, že dopisy, sledující složitější argumentaci v 

obchodním vyjednávání, byly korigovány, případně diktovány nebo dokonce psány jinou 

osobou. V jiných dopisech nalezneme jednodušší jazyk s běžnými gramatickými prohřešky  

pisatele, jemuž není němčina mateřským jazykem.  

V případě české edice korespondence Antonína Dvořáka vycházeli editoři z české literatury 

zabývající se textologickou problematikou (např. věstník ČAVU –  Zásady pro přepis starších 

českých textů; studii vypracovanou kol. autorů ČSAV – Pravidla pro vydávání novodobých 

historických pramenům, nebo příručku R. Havla a B. Štorka Editor a text. Úvod do praktické 

textologie), s jejichž pomocí byla vytvořena specifická pravidla pro kritickou edici 

korespondence Antonína Dvořáka. Ze zahraniční literatury je i v Čechách badatelům dostupná 

poměrně aktuální příručka zaměřená na edice novějších textů německého autora Bodo Plachty 

– Editionswissenschaft. Eine Einführung in Methode und Praxis der Edition neurer Texte, a 

dobrou metodologickou oporou mohou být také sborníky z olomouckých konferencí Kritické 

edice hudebních památek, na jejichž platformě byly problémy edice skladatelských 

korespondencí rovněž diskutovány. 

V Německu jsou v posledních letech promýšleny nové koncepce edicí korespondence, které 

jsou posléze realizovány ve velkých projektech. To se týká rovněž oblasti hudební vědy. 

V úzké návaznosti na Akademii věd Mainz byla vytvořená pracovní skupina muzikologů, 

která se podílela na úvahách o metodologii vydávání skladatelských korespondencí a sestavila 

návrh platných edičních pravidel. Tato pravidla byla realizována a ve společné diskusi 

dopracována v případě velkého projektu, který byl uskutečněn pod názvem Musikerbriefe als 

Spiegel überregionaler Kulturbeziehungen in Mittel- und Osteuropa v letech 2002–2004 ve 

spolupráci muzikologů střední a východní Evropy pod záštitou univerzity v Lipsku. Hudební 

vědci se v tomto projektu orientovali podle doporučení vzešlých z konference, která se pod 

názvem Komponistenbriefe des 19. Jahrhunderts uskutečnila v roce 1994 právě na půdě 

Akademie věd Mainz. Z nich byla odvozená a dále aktualizována nová pravidla, která byla 
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formulována v příručce Die Richtlinien-Empfehlungen zur Edition von Musikerbriefen. 9  

Tohoto projektu se zúčastnila rovněž autorka předložené edice korespondence Vítězslava 

Nováka s nakladatelstvím Univerzální edice, v jehož rámci byla kriticky zpracována 

Novákova korespondence s Univerzální edicí v letech 1910–1914. 10  Pro edici celého 

komplexu Novákovy korespondence s nakladatelstvím Univerzální edice autorka našla 

poučení právě v edičních zásadách vzešlých z lipského projektu.  

Základním metodologickým východiskem této edice se stala diplomatická transkripce 

korespondence. Do textu tedy není zasahováno, zřejmé gramatické omyly jsou pouze 

v poznámkovém aparátu komentovány. Rovněž stylistické prohřešky jsou naznačeny 

v poznámkách s návrhem možné správné varianty. Není také korigována interpunkce 

Novákových dopisů, přičemž je nutno podotknout, že Novák na interpunkci nedbal ani ve 

svých česky psaných písemných výpovědích. Novák v dopisech používal řadu zkratek, jež 

jsou v poznámkách vysvětleny. V případě nečitelných slov jsou tato místa v dopisech 

naznačena hranatými závorkami  […], stejně tak problematická datace, již není možno přesně 

určit, např. [1.5.–14.7], což znamená, že datace na základě známých faktů byla určena do 

tohoto časového rozmezí. Nelze-li určit dataci dopisu, je užito zkratky b. d. – bez datace. V 

podčarovém poznámkovém aparátu jsou dále komentovány obsahové záležitosti dopisů, 

okolnosti událostí, faktografické údaje o dílech a osobách objevujících se v textu dopisů. 

Každý dopis je uveden záhlavím udávajícím 1) odesílatele a 2) adresáta, formu písemného 

materiálu ve zkratce, tedy D – dopis, K – korespondenční lístek, T – telegram, P – pohlednice, 

a místo 1) odeslání a 2) příjemce dopisu.  

 

5.3 Smlouva o vydávaní Novákových děl ve vydavatelství Univerzální edice 
 

Nejvýznamnější česká hudební nakladatelství v období prvních desetiletí 20. století – 

Hudební matice Umělecké besedy a nakladatelství F. A. Urbánek nebo Mojmír Urbánek – 

vydávala z technických a ekonomických důvodů jen díla sólová nebo komorní. Novák tedy 

pro svá velká orchestrální díla vydavatele v českých zemích neměl. V březnu roku 1910 byl 

představiteli Umělecké besedy pozván do Prahy na premiéru Novákovy orchestrální ouvertury 

Lady Godiva ředitel Univerzální edice Emil Hertzka. Hertzka projevil o dílo a osobnost 

                                                 
9 red. Appel, Bernhard, R. – Veit, Joachim: Richtlinien-Empfehlungen zur Edition von Musikerbriefen. Mainz 
1997. 
10 Křupková, Lenka: Vítězslav Nováks Korrespondenz an Universal Edition Wien 1910–1914. www.uni-
leipzig.de/~musik/Krupkova/KrupkovaEd.pdf
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Vítězslava Nováka zájem, a proto nabídl vydavatelství Hudební matice Umělecké besedy, že 

by Novákovu skladbu Lady Godiva společně s Univerzální edicí vydali. České vydavatelství 

však pro tento podnik nemělo dostatek peněz, dalším Hertzkovým návrhem proto bylo, aby 

Novák sám do této věci vstoupil jako podílník. Novák se obrátil na Českou akademii, jež mu 

následně přislíbila toto vydání subvenovat. Univerzální edice, jejímž zájmem bylo přednostně 

vydávat díla rakousko-uherských skladatelů, mezitím učinila rozhodnutí stát se výhradním 

vydavatelem díla Vítězslava Nováka.11

Smlouva mezi Univerzální edicí a Novákem byla uzavřena také na doporučení předních 

členů Umělecké besedy Otakara Nebušky a Dr. Antonína Šilhana a s pomocí advokáta Dr. 

Jana Löwenbacha. K tomu přispělo rovněž to, že dílo Vítězslava Nováka bylo v té době již 

dostatečně známé. K podpisu smlouvy došlo 20. 4. 1910. Podle smlouvy měl Novák všechna 

svá díla, která dosud byla v rukopise nebo která v době následujících deseti let teprve napíše, 

předložit Univerzální edici, jež si takto vyhradila předkupní práva. Podle smlouvy měl Novák 

dostat 12% výnosů z prodaných výtisků svých kompozic v průběhu prvních třech let a 15% 

výnosů v dalších sedmi letech. Dále se Univerzální edice zavázala vydat v průběhu deseti let 

alespoň šest orchestrálních děl, pokud je Novák napíše. Novák však měl již čtyři orchestrální 

díla nachystána ještě před uzavřením smlouvy.12  

5.4 Korespondence v letech 1910–1914 
 

Korespondence Vítězslava Nováka s ředitelem Univerzální edice Emilem Hertzkou byla 

zahájena ještě před podpisem smlouvy. Již 17. 3. 1910 posílá Novák Hertzkovi orchestrální 

partitury symfonické básně V Tatrách, Serenády D dur, symfonické básně Toman a lesní 

panna a ouvertury Lady Godiva. Hertzka nejprve reagoval na symfonickou báseň V Tatrách, 

k níž Novák v dopise z 27. 5. 1910 dodatečně zasílá její česko-německý programní výklad, 

který byl později ve vydání Univerzální edice otištěn na rubu titulního listu partitury.  

V prvních dvou letech Novákovy spolupráce s Univerzální edicí stojí v centru jednání 

záležitosti týkající se vydání symfonické básně V Tatrách a dále kantáty Bouře, klavírních 

cyklů Pan a Exotikon. V roce 1910 Novák dokončil své vrcholné dílo – kantátu Bouře op. 42. 

Ač Novák dává partituru k dispozici ihned, vydavatelství přistoupilo k jejímu vydání až v roce 

1912. Jak již bylo řečeno, smlouva s Univerzální edicí zahrnovala pouze vydávání 

                                                 
11 Veselý 1932: s. 80–81. 
12 Tamtéž, s. 81. 
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orchestrálních skladeb. Ředitel Hertzka si však byl vědom mimořádnosti této Novákovy 

kantáty, proto nakonec přistoupil k jejímu vydání.  

Novákova Bouře byla poprvé provedená v Brně 17. 4. 1910, kde ji spolu s Českou 

filharmonií a Filharmonickým sborem Besedy brněnské provedl Novákův přítel 

z konzervatorních studií Rudolf Reissig. Premiéra této Novákovy kantáty byla chápána jako 

dosud největší událost historie  hudebního života na Moravě, na kterou se do Brna sjeli 

Novákovi příznivci z celých Čech. Ačkoli byla Bouře dobovému publiku výsledkem 

nejmodernějších a tedy neodvážnějších snah v české hudbě, přesto si získala všeobecnou 

oblibu i u nejširšího publika. Kantáta byla přijata kritikou jednoznačně pozitivně, což, jak 

bude dále ukázáno, nebude v příští Novákově tvorbě vůbec běžnou situací. Je zajímavé, že 

pražské provedení Bouře nenásledovalo brněnskému, a že toto dílo kladoucí velké nároky na 

provozovací aparát bylo přednostně uvedeno v menších městech – v Pardubicích (6. 1. 1911) a 

v Chrudimi (7. 1. 1911), což se tak nejspíš stalo zásluhou novákovské pěvkyně Marie 

Musilové z Chrudimi, rovněž sólově účinkující v této skladbě. V Praze byla Bouře poprvé 

provedena až o rok později opět Českou filharmonií, nyní však pod vedením jejího dirigenta 

dr. Viléma Zemánka a o měsíc později Jaroslava Křičky. Ve Vídni Bouři provedlo pěvecké 

sdružení Lumír společně s Tonkünstlerorchestrem za řízení Jaroslava Herleho v dubnu roku 

1913. Vídeňské uvedení Bouře bylo výlučně záležitostí tamější české menšiny, pro kterou se 

stalo velkou událostí s významnými politickými aspekty. V rakouských denících proto 

nenalezneme jediný ohlas na toto ve Vídni premiérové uvedení Novákovy Bouře.13  

Již ze druhého Novákova dopisu Univerzální edici se dozvíme, že o provedení Bouře měl 

brzy po její brněnské premiéře zájem Wiener Gesangsverein, jejíž ředitel R. Wickenhauser 

žádá Nováka o zaslání partitury. Novák potěšen tímto zájmem o Bouři ihned vyhověl, ve 

stejnou dobu však žádá o partituru i Univerzální edice. Novák se tak dostává do nepříjemné 

situace a žádá Hertzku, aby věc dal do pořádku. Vzhledem k tomu, že premiéra Bouře se ve 

Vídni uskutečnila až v roce 1913, a to v provedení českého pěveckého spolku Lumír, lze 

usuzovat, že za ztrátou zájmu R. Wickenhausera stojí právě problémy s obstaráním notového 

materiálu. Skladba byla mezitím v Čechách prováděna (v Chrudimi, Pardubicích a znovu v 

Brně), proto je Novák nucen v dopise z 1. 12. 1910 žádat nakladatelství o to, aby mu byla 

partitura vrácena zpět. Jak píše v dopise ze 17. 10. 1911, měl Novák velký zájem na tom, aby 

byla partitura hotova pro pražskou premiéru Bouře v únoru 1912. Univerzální edice se nejprve 

věnovala vydání klavírního výtahu a sborových hlasů a korespondence nasvědčuje tomu, že 

                                                 
13 Viz studie Ohlasy na Novákova díla v Německu a Rakousku v období do roku 1918 v této práci. 
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jejich vydání se mohlo uskutečnit ještě před pražským koncertem. Ovšem práce na partituře 

Bouře byla provázena velkými průtahy ze strany Univerzální edice, četná korespondence mezi 

Univerzální edici a Novákem je protkána neustálými Novákovými upomínkami o zaslání 

dalšího materiálu k revizi. Novák předpokládal, že korektury partitury budou hotovy do 

letních prázdnin, ještě na konci roku 1912 však partitura vydána nebyla. Ačkoli má toto 

vydání partitury Bouře vročení 1912, z korespondence vyplývá, že ve skutečnosti vyšla až 

v prvních měsících roku 1913. Průtahy s vydáváním Novákových skladeb způsobené 

Univerzální edicí působily  Novákovi mnohé těžkosti s veřejným provozováním jeho děl. 

Podobně jako v případě Bouře žádá v korespondenčním lístku ze srpna 1910 o zpětné vydání 

rukopisu symfonické básně Tomana a lesní panny, která měla být provedena v Brně v říjnu 

tohoto roku. 

Od května 1911 je vedena korespondence o korekturách klavírního cyklu Pan. 

Korespondence z doby mezi 1. 12. 1910 a 30. 5. 1911, kdy na korespondenčním lístku Novák 

žádá o korekturu celého Pana, byla nejspíš ztracena, protože se nezdá  pravděpodobné, že by 

Novák tak dlouho s Univerzální edicí nekomunikoval. Kromě toho se podle Novákových slov 

jedná již o druhou korekturu díla.V dopise ze 17. 10. 1911 skladatel upozorňuje na chyby, jež 

zůstaly v korektuře. Univerzální edice nejspíš stihla vydat klavírního Pana  ještě před prvním 

provedením celého cyklu v interpretaci Václava Štěpána, k němuž došlo 14. 11. 1911 na 

koncertě Českého spolku pro komorní hudbu. Ohlasy na tuto skladbu byly dvojího druhu, 

kritika byla buď bezvýhradně tímto dílem nadšená, současně zazněly i zcela odsuzující názory. 

Orchestrální podoba Pana, k níž Novák přistoupil v roce 1912, pak byla většinovými hlasy 

odmítnuta. Převládal názor, že se intimní charakter původně klavírní skladby nehodí 

k převedení do orchestrální podoby, rovněž Novákova instrumentace byla spatřována jako 

vysloveně chybná. Toto hodnocení nejspíš vedlo Univerzální edici k tomu, že s vytištěním této 

verze Pana dlouho otálela a stala se až posledním, šestým orchestrálním dílem, které 

Univerzální edice podle smlouvy měla povinnost Novákovi vydat. 

Další, tentokrát drobnější kompozicí, která ještě roku 1911 v Univerzální edici bylo vydána, 

a která je obsahem Novákových dopisů adresovaných Univerzální edici v době mezi 17. 10–

25. 11. 1911, je malá suita pro klavír op. 45 Exotikon. 

Ve vzájemných vztazích Nováka a ředitele Hertzky je významný rok 1912, kdy bylo 

Novákovi nabídnuto místo profesora na Vídeňské hudební akademii. O celé záležitosti jsme 

velmi podrobně informováni především z korespondence Vítězslava Nováka s Františkem 

Zelinkou. Tato korespondence je vedena v osobnějším tónu a detailněji osvětluje pozadí celé 
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záležitosti s Novákovým potencionálním přesídlením do Vídně v roce 1912. V dubnu roku 

1912 učinil ředitel vídeňské akademie hudby dr. Wilhelm Bopp Novákovi písemnou nabídku, 

zda by nepřijal místo profesora harmonie, kontrapunktu a hudební skladby. Novák proto 

počátkem května navštívil Boppa osobně, aby se s ním dohodl na podmínkách, jež si Novák 

pro své možné působení na akademii kladl. Novákovi šlo především o to, aby neučil víc jak 

dvanáct hodin týdně ve čtyřech dnech v týdnu a mohl se tak dostatečně věnovat své 

kompoziční činnosti.14  Při tomto jednání došlo mezi Boppem a Novákem k oboustranné 

dohodě týkající se výše Novákova platu na akademii. V této chvíli byl Novák rozhodnut 

přijmout vídeňské působení, a proto v dopise z  9. května žádá Zelinku, aby pro něj pronajal 

ve Vídni byt. O několik dní později se dozvíme, že byl Emil Hertzka Novákem požádán, aby 

promluvil s ředitelem Vídeňské hudební akademie Dr. Boppem a ověřil, jaké má pro získání 

vídeňského působení šance. Bohužel právě v těchto důležitých dnech byl Hertzka mimo 

Vídeň. Již 23. 5. Novák píše Hertzkovi, „meine Wiener Angelegenheit ist in ein ungünstiges 

Stadium getretten.“ Výše platu, kterou mu ředitel Bopp nyní písemně stanovil, byla mnohem 

nižší, než na které se při osobním jednání na počátku května dohodli. Novák znovu žádá 

Hertzku, aby uplatnil v této věci svůj vliv na Dr. Boppa, ovšem z dopisů Zelinkovi psaných 

téhož a následujícího dne je již zřejmé, že Novák ztrácí o vídeňské působení zájem a o smyslu  

Hertzkovy přímluvy pochybuje. V dopise z 18. 6. 1912 Novák informuje Hertzku, že považuje 

celou věc za skončenou. V tomto dopise také Novák píše Hertzkovi své zjištění, že jeho jméno 

stále ještě figuruje v seznamu kandidátů na místo na c.a k. akademii a znovu vysvětluje 

důvody svého rozhodnutí tento post nepřijmout. Dále však píše, že je mu velmi trapné, že by 

jednání mohla právě na neshodách o výši platu ztroskotat. Novák se nakonec rozhodl tuto 

nabídku nepřijmout, a to především z finančních důvodů, nebyl totiž spokojen s výší platu, 

jenž mu byl přislíben. Z korespondence Hertzkovi i Zelinkovi je zřejmé, že toto byl hlavní 

důvod a nikoli skutečné či údajné vlastenectví, o němž mluví po „převratu“ a zániku 

monarchie jak Novákovi monografisté, tak sám Novák ve svých pamětech.15 Navzdory faktům 

zachyceným v Novákově korespondenci tak skladatel ve svých vzpomínkách tvrdí, že bez 

velkých rozpaků raději obětoval nadějnou vídeňskou kariéru mladé české hudbě. 16  

Objektivněji Novákovo odmítnutí tohoto vídeňského postu hodnotí Richard Veselý. Veselý 

sice zdůvodňuje jeho rozhodnutí zůstat v Praze především nutností Novákova života v českém 

prostředí kvůli tomu, aby mohl tvořit ve prospěch české hudbě a vychovávat pro ni mladou 

                                                 
14 Veselý: s. 86–7. 
15 Novák 1970. 
16  Tamtéž, s. 185–6. 
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skladatelskou generaci, nicméně současně uvádí, že si Novák kladl pro vídeňskou akademii 

poněkud nerealizovatelné, snad i přehnané nároky na podmínky jeho akademického 

působení.17

Ostatní dopisy z roku 1912 se odvíjí v duchu častého Novákova upomínání dodání korektur 

partitury Bouře a vyplacení honorářů. Tyto problémy však provází i následující léta Novákovy 

spolupráce s Univerzální edicí. Velké průtahy, jak již bylo výše zmíněno, provázely vydání 

Bouře. Na počátku roku 1913 (21.1.) si Novák ve svém dopise Hertzkovi stěžuje: „(…) 

Seinerzeit habe ich gehört, dass ein Berliner Dirigent (der Name ist mir entfallen) der Sturm 

aufzuführen gedenkt. Wahrscheinlich wird nichts daraus – da die Partitur noch immer nicht da 

ist. Fabule Verzögerung!“ A dále vyjadřuje nespokojenost finančního druhu: „Unter uns 

gesagt: Die Tantiemen für das vergangene Halbjahr hat man mir auch noch nicht zugeschickt, 

obzwar schon Jannuar zu Ende geht. Auch eine Verzögerung!“ 

Opožděné výplaty honorářů a nesrovnalosti v určení jejich výše jsou témata, jež často tvoří 

vedle vydavatelských záležitostí konkrétních děl obsah následujících dopisů. Novák své 

finanční zájmy pečlivě evidoval a se svým právním poradcem konzultoval,18 vztah skladatele a 

Hertzky se mnohdy jeví být především vztahem dvou vyjednávajících obchodníků.  

V dopise z 21. 1. 1913 Novák přikládá k Hertzkově posouzení Serenádu D dur op. 36. Již 

příští dopis (z 8. 3. 1913) ukazuje, že se situace zlepšila – kromě toho, že Serenáda D dur je již 

v tisku, partitura Bouře byla konečně vydána. Novák však není spokojen s údaji o odbytu jeho 

děl, jež uvádí Univerzální edice. Skladatel podnikl vlastní pátrání u několika pražských 

knihkupců a zjistil, že jen výtisků klavírního výtahu Bouře bylo prodáno mnohem víc. I 

v následujícím dopise Novákovi nedá, než aby si znovu postěžoval – zatímco by od jiného 

vydavatele dostal tři autorské výtisky, Univerzální edice mu zaslala jediný. V dopise dále 

Novák vyslovuje požadavek zaslání několika exemplářů partitur pro své žáky se slevou. 

Novákovi bylo vyhověno, Univerzální edice dodala Novákovi požadovaný počet autorských 

výtisků a rovněž souhlasila s požadovanou slevou. Skladatel v dopise ze 30. 4. uvádí pak 

jmenný seznam těch, pro které by měla být partitura se slevou určena.  

Další dopisy z roku 1913 pojednávají převážně o problémech s korekturou dvou děl, 

Čtyřech básní Otokara Březiny op. 47 a Serenády D dur. Novák je nespokojen s termíny 

dodání skladeb ke korekturám, jež mu Univerzální edice zaslala až těsně před prázdninami, 

ačkoli výslovně předem upozorňoval, že se práci v době prázdnin zásadně nevěnuje. 
                                                 

17 Veselý 1932: s. 86–88. 
18 Novákovým právním poradcem byl Dr. Löwenbach, jinak také překladatel jeho vokálních děl do němčiny. 
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Z korespondenčního lístku ze dne 5. 8. 1913 a dalších dopisů vyplývá, že práce na korekturách 

dále pokračují.  

Ještě téhož roku vyjednává Novák s Univerzální edicí o vydání kantáty Svatební košile, 

nakladatelství však zatím přistoupilo jen na edici klavírního výtahu, jenž zpracoval Novákův 

přítel Roman Veselý. Zřejmě proto, aby Novák přesvědčil ředitele Hertzku o kvalitách svého 

díla, zve jej v dopise ze 14. 9. na premiéru Svatebních košil, jež se uskutečnila 3. 12. 1913 

v Praze. V dopise z 8. 11. Novák požaduje, aby byl změněn německý název Geisterbraut na 

Totenbraut, tvrdí, že u stejnojmenného díla Antonína Dvořáka neodpovídá název Geisterbraut 

jeho obsahu. V tomto dopise dále skladatel navrhuje pozměnit uniformní vzhled titulní strany 

hudebnin vydávaných Univerzální edicí, nabízí dokonce, že by mohl nějaký návrh lacino 

obstarat. 

Novák se v těchto letech pevně etabloval v hudebním podvědomí Vídně, a to díky úspěšné 

premiéře Bouře, ale hlavně zásluhou cyklu autorských koncertů, jež se uskutečnily ve dnech 

15.–17. 2. 1914 ve Vídni. Jedním z těch, kteří se zasadili o toto Novákovo slibné vídeňské 

entrée, byl i Emil Hertzka (vedle Františka Zelinky a předsedy Tonkünstlervereinu Eusebia 

Mandyczewského). Není pochyb o tom, že byla akce dlouho připravována. V dopise 

Hertzkovi ze 4. 10. 1913 Novák projevuje radost nad tím, že tato událost již byla ve 

vídeňském tisku anoncována. Protože Novákovi velmi záleželo na zdaru vídeňských koncertů, 

osobně se zúčastnil jejich zkoušek, dokladem toho je i telegram Hertzkovi se zněním – 

„Komme Morgen zur Probe“ – ze dne 18. 2. 1914. 

Třebaže Novák ve Vídni právě prožíval úspěchy z veřejného provedení svých děl, ve 

vztahu s Univerzální edicí nastaly jisté nesnáze. Jak již bylo dříve řečeno, Novákovi velmi 

záleželo na vydání orchestrální verze Svatebních košil, Univerzální edice se tomu však dlouho 

bránila s argumentací, že nejde o ryze orchestrální dílo, k němuž pouze byla smluvně vázána. 

Novák se logicky tomuto tvrzení bránil poukazem na analogii s kantátou Bouře, která byla 

Univerzální edicí bez jakýchkoli námitek vydána. Je možné, že neúspěch přijetí Svatebních 

košil v Praze a jejich zdrcující kritika Zdeňka Nejedlého19 významně ovlivnila rozhodnutí 

ředitele Hertzky zatím partituru Svatebních košil nevydat Novákovo úsilí o prosazení vydání 

partitury tohoto díla je patrné i z korespondence z roku 1914. V dopise z 15. 4. 1914 

zdůrazňuje úspěch brněnského provedení a urguje jejich německý překlad Jana Löwenbacha.  

                                                 
19 Nejedlý, Zdeněk: V. Novák, Svatební košile. In: Smetana 4, 1913, č. 8–9. 
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Novák chtěl ve svých Svatebních košilích znovu vytvořit vokálně orchestrální kompozici, 

jejíž možnosti úspěšně vyzkoušel v kantátě Bouři. Ačkoli měly Svatební košile u publika 

úspěch, kritika přišla s odsouzením, jež nemělo v dosavadní tvorbě obdoby. Nejspíš právem se 

zdála být tato kantáta spíš produkcí Novákova racionálně technického kompozičního 

mistrovství než myšlenkově hodnotným dílem. Novákovi byla v tomto díle vytýkána 

především vysoká míra hudební deskripce literární předlohy, zdůrazňování naturalistických 

detailů, v jejichž důsledku dochází k rozbití myšlenkového i formového celku skladby. 

Nejostřeji se vyslovil ke koncepci Svatebních košil Zdeněk Nejedlý v kritice otištěné na 

stránkách časopisu Smetana a později zařazené do Nejedlého knižního souboru studií o 

Novákových dílech.20 Nejedlý se pozastavuje již nad faktem, že Novák v době vrcholících 

„bojů o Dvořáka“, v nichž se stal čelním představitelem dvořákovského tábora, odsoudil dílo 

svého učitele tím, že ho překomponoval, čehož se může podle Nejedlého odvážit jen „otrlý 

rouhač“.21 Dvořákovo dílo Nejedlému vychází ve srovnání s Novákovým lépe už proto, že 

nedramatickou předlohu násilně nedramatizoval, což právě podle něho učinil Novák. Novák se 

ve Svatebních košilích jeví jako myšlenkově plytký „virtuoz techniky“, jehož dílo je proto 

rozbité a jehož hudební materiál „u skladatele významu Novákova přímo uráží svou 

prázdnotou“.22 Nejedlý vyslovuje obavu, že se Novák vydal nebezpečnou cestou především 

tím, že „chce dělati jakousi malířskou či literární hudbu v nejhorším smyslu“. 23  Zdeněk 

Nejedlý podezírá Nováka z jeho neschopnosti unést svou slávu. Vnější úspěch Svatebních 

košil u publika znamená pro Nejedlého jen to, že Novák je pouze přítomnou „modou davu“.24 

Ač zní Nejedlého úsudky poněkud subjektivně vyhroceně, podstatě s nimi souhlasili i 

Novákovi příznivci a přátelé. Skladatel se nikdy nesmířil s tímto hodnocením Svatebních 

košil, důkazem toho je nasazení, s jakým bojoval o jejich vydání v Univerzální edici. Až do 

konce života obhajoval jejich kvalitu a vyhledával možnosti k jejich uvádění. 

V dopise ze 4. 8. 1914, jenž píše po urychleném návratu z prázdninového pobytu 

v zahraničí z důvodu propuknutí I. světové války, pak Novák výměnou za odmítnuté Svatební 

košile nabízí Univerzální edici k vydání partituru Tomana a lesní panny, což bylo aktuální 

kvůli chystanému pražskému znovuprovedení. Třebaže se v tomto případě jednalo o čistě 

orchestrální dílo, Univerzální edice ani nyní s vydáním nijak nespěchala.  

                                                 
20 Nejedlý 1921. 
21 Tamtéž, s. 155. 
22 Tamtéž, s. 163. 
23 Tamtéž, s. 165. 
24 Tamtéž, s. 166. 
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V dopisech z roku 1914 se jedná ještě o vydání prvního jevištního Novákova díla – 

komické opery Zvíkovský rarášek. 4. 7. 1914 zasílá Novák Hertzkovi současně s dopisem opis 

klavírního výtahu Zvíkovského raráška a oznamuje, že šéf opery Národního divadla Karel 

Kovařovic připravuje provedení tohoto díla. Upozorňuje, že by mohly být po zkouškách 

v Národním divadle do partitury ještě vneseny nějaké změny, nicméně již o čtyři dny později 

píše Novák řediteli Univerzální edice, že je partitura hotova a je možno začít s jejím opisem. 

V dopise ze 4. 8. 1914 se Novák dotazuje, zda je již hotov německý překlad libreta 

Zvíkovského raráška. V posledním dopise z roku 1914 (z 21. 11.) Novák píše, že navzdory 

tomu, že Kovařovic zařadil premiéru Zvíkovského raráška na leden 1915, byly její přípravy 

přerušeny. Stalo se tak nejspíš z důvodu branné povinnosti členů divadla, a také komický 

charakter opery nebyl pro atmosféru začátku války právě vhodný. Provedení bylo uskutečněno 

až o několik měsíců později v době, kdy se situace v divadle poněkud vyjasnila. 

 

5.5 Korespondence v letech 1915–1920 
 

Hlavními tématy korespondence Vítězslava Nováka s Univerzální edicí je v roce 1915 

debata o vydání Tomana a lesní panny a Zvíkovského raráška. Již v prvním dochovaném 

Novákově dopise z tohoto roku, jenž má však dataci až 15. 5., Novák  znovu upozorňuje, že 

by bylo vhodné vydat symfonickou báseň Toman a lesní panna kvůli jejímu plánovanému 

znovuprovedení v Praze na podzim téhož roku. Česká filharmonie však nakonec tuto skladbu 

uvedla až v únoru roku 1916 za řízení Viléma Zemánka, ještě téhož roku byl Toman uveden 

ještě jednou a dirigoval jej v Praze debutující mladý Václav Talich. Původní klavírní výtah se 

ztratil, ale protože Roman Veselý vypracoval nový, je vše připraveno, aby mohl jít do tisku. 

Ovšem Hertzka Novákovi nevyhověl, jak je zřejmé z Novákova příštího dopisu (24. 5. 1915), 

a Novák s politováním konstatuje, že Česká filharmonie bude muset jeho dílo interpretovat 

z ručně opsaného materiálu. Novák se však ještě nevzdává, prostřednictvím Veselého 

Univerzální edici klavírní výtah zasílá a v dopise z 24. 6. 1915 doufá, že brzo uslyší něco 

bližšího o tom, jak práce na vydání postupuje. Novák tentokrát nejspíš dostal od Hertzky jasně 

zamítavou odpověď a z dalšího Novákova dopisu pak vyplývá, co bylo důvodem odmítnutí 

vydavatelství Tomana a lesní panny. Univerzální edice nejspíš měla obavy, že toto dílo bude 

v přítomné válečné době neprodejné a jeho vydání bude představovat pro Univerzální edici 

ekonomickou ztrátu. Podle Novákových slov není tímto rozhodnutím zklamán jen on, ale také 

řada jeho přátel, navrhuje proto, že by se odbytové potíže mohly vyloučit, vypíše-li se na jeho 

vydání  přiměřená subskripce. Je proto zapotřebí provést předběžnou kalkulaci, o niž také 
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Novák Hertzku žádá. Novák nakonec dal zapravdu Hertzkovi a rozhodl, že bude lépe zatím 

s vydáním Tomana počkat až do té doby, kdy bude možné vydat nejen klavírní výtah, ale i 

jeho partituru, což se také brzy po skončení války – v roce 1919 –  stalo.  

Menším tématem, jež však vydalo na několik Novákových dopisů, je Novákova žádost 

o zaslání partitur Mahlerových symfonií a písní Richarda Strausse za účelem doplnění 

Novákovy domácí knihovny (dopis z 24. 5. 1915). Novák je však z některých Straussových 

písňových sbírek velmi zklamán, a protože má ve svém bytě jen omezený prostor, může si 

ponechat pouze to, čeho si vysoce cení. Vrací proto deset z devatenácti zaslaných sešitů 

Straussových písní a vyžaduje nazpět peníze (24. 6. 1915). Tato záležitost se však 

v korespondenci řeší ještě o tři měsíce později (19. 9. 1915), protože Univerzální edice dosud 

nedostala nazpět notový materiál, který Nováka nezaujal. Novák ve svém dopise Hertzkovi 

vysvětluje, že nenese jakoukoli odpovědnost za to, že se zásilka někde ztratila, všechna 

potvrzení o jejím odeslání může doložit a žádá znovu vrácení svých 36 korun, které před tím 

za noty zaplatil. Novák se tak opět projevuje jako asertivní vyjednavač svých nároků. 

Další korespondence se týká vydání klavírního výtahu opery Zvíkovský rarášek. 

V polovině července Novák již ví, že se konečně bude jeho operní prvotina v Národním 

divadle inscenovat. Je proto nutné, aby alespoň v české textové verzi byla opera vydána ještě 

před její premiérou, aby ihned po ní byla pro zájemce v obchodech dostupná. V září se opera 

začala v Národním divadle zkoušet a Novák Hertzku ujišťuje (v dopise z 19. 9. 1915), že 

opera má u zpěváků úspěch a od dirigenta Kovařovice slyší jen její chválu. Třebaže 

v dřívějším dopise by Novákovi stačilo vydání pouze v češtině, nyní mění názor a zdůrazňuje 

nutnost vydání v němčině, protože na premiéře počítá s mnoha zahraničními návštěvníky. 

Skladatel si byl zřejmě vědom, že konverzační opera, jakou Zvíkovský rarášek je, bude 

publiku bez textové opory jen nesnadno srozumitelná. Novák tedy doufá, že její německý 

překlad je už připraven k vydání. O to víc je nemile překvapen, když o čtyři dny později zjistil, 

že ve vysázeném klavírním výtahu, který právě od Univerzální edice poštou obdržel, německý 

překlad chybí. Z jeho řádků je patrné, jak moc je touto skutečností rozladěn, klavírní výtah 

přece ve Vídni už tak dlouho leží a o premiéře opery informoval již před prázdninami – což 

však není pravda, zmiňuje ji poprvé až v dopise z 19. 7. 1915. Novák tedy doufá, že bude mít 

ještě možnost doplnit německý překlad při korekturách. Novák neopomene rovněž 

připomenout, že honorář, který Univerzální edice za překlad díla nabízí, není pro nikoho 

v Praze lákavý, mělo by si proto vydavatelství najít překladatele přímo ve Vídni. Nicméně již 

následujícího dne (24. 9. 1915) píše Novák Hertzkovi, že si pro překlad opery Zvíkovského 
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raráška do němčiny již v Praze našel mladého germanistu Otakara Fischera. Nevíme, jak 

Hertzka Novákovi odpověděl na jeho návrh, nejspíš však tento překladatel Univerzální edici 

z nějakých důvodů nevyhovoval, protože se z Novákova dopisu z 23. 11. 1915 dozvídáme, že 

práce na německém překladu vázne a Novák tento stav vydavatelství ostře vytýká. Upozorňuje 

Hertzku, že dále o tomto problému s ním bude jednat dr. Löwenbach. Pravděpodobně se však 

neměl stát tento častý překladatel Novákova díla dalším možným překladatelem této opery, 

spíš se do této záležitosti vložil z pozice Novákova právního zástupce, jímž po mnohá léta byl. 

V Tematickém a bibliografickém katalogu se jeho autoři o překladu této opery nezmiňují. 

Ratibor Budiš, který sestavil výběrovou bibliografii Vítězslava Nováka, uvádí, že bylo libreto 

v německém překladu v Univerzální edici samostatně vydáno v roce 1916 v překladu Maxe 

Broda, 25  ovšem z  Novákovy korespondence s Univerzální edicí z počátku třicátých let 

vyplývá, že k vydání překladu do němčiny nikdy nedošlo. V Novákově dopise Františku 

Zelinkovi ze dne 14. 10. 1915 se dovíme, že libreto začal právě překládat „pražský spisovatel 

židovsko-německého původu“ Max Brod a o Brodovi jako překladateli tohoto Novákova díla 

mluví i Richard Veselý ve své novákovské monografii. Veselý také uvádí, že se Brod 

s vydavatelstvím kvůli tomuto překladu dostal dokonce do sporu, protože Univerzální edice 

měla ke kvalitě jeho překladu výhrady. Veselý soudí, že tomu tak bylo neprávem. Poslední 

zmínka o práci na připravovaném vydání klavírního výtahu Zvíkovského raráška je 

z korespondenčního lístku z 1. 12. 1915, další dopis, který se z Novákovy korespondence 

s Univerzální edicí dochoval, je datován až o devět měsíců později. Nevíme proto, jak se dále 

záležitost s německým překladem vyvíjela, opera Zvíkovský rarášek však dosud s německým 

textem tiskem vydána nebyla. Důvod neochoty Univerzální edice vydat tuto operu v německé 

verzi nejspíš tkví v tom, že Hertzka v souhlase s tehdejší českou kritikou nepovažoval tuto 

operu za příliš vydařenou. Jak víme z Novákova dopisu Františku Zelinkovi ze 14. 10. 1915, 

Hertzka byl pražské premiéře přítomen a zvláště jej nezaujalo libreto opery, které shledal 

velmi naivním. Ačkoli ještě před pražskou premiérou se právě Hertzka podílel na tom, aby 

opera byla premiérově uvedená v Lipsku, což Novák morálně vázán k Národnímu divadlu 

odmítl, dospěl k názoru, že Zvíkovský rarášek nemá právě kvůli konverzačnímu charakteru 

šanci se prosadit na zahraničních jevištích. Neměl proto zájem vydat operu v německém 

překladu a později ani vydat její orchestrální partituru. Hertzka jako obchodní ředitel 

Univerzální edice vždy pečlivě sledoval kvůli marketingovým zájmům vydavatelství ohlasy na 

díla vydávaných autorů. V tomto případě však kritiky byly převážně negativní a opera zůstala 
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nepochopena i v okruhu Novákových přátel, kteří mu od počátku zhudebnění Stroupežnického 

dramatické látky vymlouvali. Největší vliv na vytváření postojů odborného publika k této 

opeře měla kritická slova Zdeňka Nejedlého.26 Nejedlý Nováka nařkl z toho, že se nechal 

zlákat vidinou operního úspěchu, který má větší lesk než sláva dosažená na koncertních 

pódiích. Největší Nejedlého výtkou však bylo, že Novák podobně jako ve Svatebních košilích 

pracuje ve své opeře deskriptivní metodou, což v tomto případě podle Nejedlého znamená, že 

pouze hudbou ilustruje vnější význam mluvených slov. Nejedlý pociťuje v této opeře skutečný 

nedostatek hudby, říká, že Novák kvůli komickému rázu opery zjednodušuje svou hudební řeč 

až na jakýsi hudební primitivismus. Podobně jako ve Svatebních košilích „ve Zvíkovském 

rarášku toto poklesnutí komposiční techniky ještě pokračuje, takže chvílemi ani nepoznáme tu 

tvůrce díla  O věčné touze“.27

Novák se možnosti uvést operu v zahraničí však nevzdává ani v příštích letech, v dopise ze 

14. 2. 1917 žádá Hertzku, aby mu s jejím prosazením ve Vídni či někde v Německu pomohl. 

Protože Hertzka na tuto žádost nijak nereagoval, hledá sám jiné možnosti. V průběhu roku 

1918 Novák ředitele Univerzální edice informuje o tom, že se jisté renomované vydavatelství 

zajímá o vydání opery Zvíkovský rarášek. Zprvu Novák tají, o které vydavatelství jde, teprve 

později prozradí, že se jedná o berlínské nakladatelství Drei-Masken-Verlag, které by mu 

mohlo pomoci prosadit operu právě na německých scénách. V korespondenci z této doby řeší 

Novák možnost podstoupení práv na vydání Zvíkovského raráška tomuto novému nakladateli. 

Ředitel Hertzka zprvu na tuto možnost reagoval pozitivně, Univerzální edice neměla přece 

zájem o vydání německé verze opery ani její partitury. Později však vídeňské vydavatelství 

tuto záležitost problematizovalo, v dopise z 21. 4. 1918 Novák již zcela otevřeně Hertzkovi 

píše, že vydat Zvíkovského raráška v Berlíně je pro něho jedinou možností, jak dostat operu 

do ciziny. Novákovy ambice na prosazení své operní prvotiny byly velké, a proto pociťoval 

velkou nespokojenost s tím, že se opera dosud na žádném zahraničním jevišti nehrála, za což 

z velké části vinil právě Univerzální edici. Zdálo se mu, že nakladatelství operu nedostatečně 

propaguje.  Ještě 3. 7. 1918 Novák „hoří netrpělivostí“ v očekávání výsledků z jednání obou 

nakladatelství. Po té se však téma Zvíkovského raráška na nějakou dobu ve vzájemné 

korespondenci neobjevuje. Jak vyplývá z pozdějších dopisů, Univerzální edice si kladla 

přemrštěné požadavky ve věci předání práv berlínskému nakladatelství, které z toho důvodu 

od nabídky vydat Zvíkovského raráška odstoupilo. S událostmi, které právě nastaly, tedy 
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konec první světové války a vznik samostatného státu, však Novák aspoň na čas ztrácí potřebu 

provádět svá díla právě na německých scénách.  

Další korespondence mezi Novákem a Univerzální edicí v období let 1915–1920 se týká 

vydání opery Karlštejn. Nevíme, kdy práce na vydání tohoto díla započala, protože mezi daty 

1. 12. 1915 a 25. 8. 1916, kdy již žádá o zaslání korektur klavírního výtahu Karlštejna, se nám 

nedochoval žádný dopis.  O tom, že ani tentokrát neprobíhalo vše bez potíží, nasvědčují 

opakované Novákovy žádosti o zaslání korektur a urychlení příprav vydání klavírního výtahu 

Karlštejna. Z dopisů je však zřejmé, že tentokrát byl Novák před premiérou své druhé opery 

klidnější, nervozita provázející první uvedení operní prvotiny zde není patrná. Novák ve svém 

dopisu Hertzkovi z 11. 9. 1916 vyslovuje nespokojenost s výší tantiém, které by měl získat 

z uvedení své opery v Národním divadle. Podíl osmi procent, jež Univerzální edice pro něj 

určila, považuje za nespravedlivý a prosazuje jeho zvýšení na deset procent. Dosažení 

konsensu mezi skladatelem a nakladatelstvím však bylo poněkud obtížné. Novák nejprve těsně 

po návratu z prázdninového pobytu ve Skutči zasílá Hertzkovi telegram, ve kterém znovu žádá 

10% z tantiém s dovětkem, že vše další prý vysvětlí ve svém následném dopise. V něm pak 

podrobně rozepisuje důvody k tomu, proč by jeho tantiémy měly být vyšší, na jaký podíl by 

podle něj měla mít nárok Univerzální edice a rovněž jakou částku by mělo zaplatit Národní 

divadlo za použití notového materiálu a jeho případného poškození. Premiéru Karlštejna 

provázely poněkud nepříznivé vnější okolnosti, které nejspíš poznamenaly i přijetí tohoto díla, 

které bylo ještě problematičtější než v případě Zvíkovského raráška. Opera byla totiž poprvé 

provedena 18. 11. 1916, tedy v den, na který připadlo třicáté třetí výročí založení Národního 

divadlo, které se již tradičně připomínalo uvedením Smetanovy Libuše. Ta však byla 

z rozhodnutí šéfa opery Karla Kovařovice přesunutá o den později ve prospěch premiéry 

Novákova díla. Proti tomuto rozhodnutí demonstrovali mladí čeští hudebníci v den premiéry 

Karlštejna před Národním divadlem, jejichž argumentem bylo především to, že Novákova 

opera je příliš nečeská než aby si zasloužila být v tento důležitý den české kultury hrána. Tento 

názor byl pak později ještě podpořen rozsáhlou kritickou statí Zdeňka Nejedlého,28 jenž svůj 

výklad postavil na absenci národních hodnot v Novákově díle: „…nic není Novákovi tak 

vzdáleno jako umění vytvářeti hodnoty tak obecně lidské, jako jsou právě hodnoty národní. 

Novák jest duch umělecky ryze ironický, či jak bychom mohli ještě lépe snad říci, umělecky 

ryze egoistický.“29 Nejedlý podezírá Nováka, že pouze využívá atmosféry přítomné doby, 

snaží se získat publikum národními symboly, které však prý nepřesvědčivě a neupřímně ve své 
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opeře ztvárňuje: „…teprve vlivem dnešní doby, zatoužil se státi národním umělcem, aniž 

zkoumal své srdce, je-li opravdu v hloubi své duše.“ 30  Nejedlý pochybuje o Novákově 

umělecké etice, když vidí v Novákově zhudebnění Vrchlického úspěšné komedie Noc na 

Karlštejně jen příležitost využít pro sebe popularity své předlohy. Nejedlý považuje za špatné 

Fischerovo libreto i Novákovo zhudebnění, které je podle něho ještě horší než zhudebnění 

Stroupežnického Zvíkovského raráška. Nejedlému se nelíbí užití prózy v této opeře, vidí za 

tím Novákovu snahu o větší modernost své kompoziční řeči, přičemž je Nejedlý přesvědčen, 

že Novák na kompozici v próze prostě umělecky není disponovaný a  verš by mu pomohl 

překonat jeho slabiny. Pro Nejedlého je opera Karlštejn invenčně nejslabším Novákovým 

dílem a znamená jen další Novákův kvalitativní sestup. Nejedlého stanovisko ovlivnilo i další 

dobové posuzovatele, a to dokonce z řad Novákových žáků a okruhu „pronovákovské“ 

redakce časopisu Hudební revue. Nepříznivé přijetí i druhé Novákovy opery zřejmě jen 

akcentovalo nedůvěru Univerzální edice v Novákovo hudebně dramatické dílo, což vedlo 

k tomu, že tato opera byla poslední, která v tomto vydavatelství byť jen v klavírním výtahu 

vyšla.  

Na jaře roku 1918 Novák dokončil cyklus dětských písní na slova J. V. Sládka Jaro op. 52 a 

ihned nato zahájil jednání s vídeňským vydavatelem o jeho vydání. Novák ve svých dopisech 

zdůrazňuje, že dosud žádné podobné dílo, míní tím tedy okruh tvorby pro děti, není v jeho 

tvorbě zastoupeno. Současně Univerzální edici ujišťuje o dobrých vyhlídkách těchto dětských 

písní na jejich odbyt. Po té, co se klavírní výtah Karlštejna stal takřka neprodejným, nad čímž 

se Novák ve svých dopisech několikrát podivil, chce vydavatelství znovu přesvědčit, že jeho 

dílo je obchodně zajímavé. Aby bylo tištěné vydání tohoto díla současně zajímavým zbožím, 

chtěl Novák vypravit tyto písně ve formě jakési dětské obrázkové knížky. V korespondenci 

s Hertzkou proto projednává možnost doplnění ilustrací, které měl provést český ilustrátor 

Adolf Kašpar. Protože však malíř musel ještě v závěru války narukovat do války, dva sešity 

písní cyklu Jaro vyšly nakonec bez ilustrací.  

Mezi Vítězslavem Novákem a Univerzální edicí se postupně vrší konflikty, které 

předznamenávají konec desetileté smluvní spolupráce. V průběhu let 1918 a 1919 

zkomponoval Novák u příležitosti konce 1. světové války a vzniku samostatného 

Československa několik mužských sborů (Tři české zpěvy op. 53, T. G. Masarykovi, Vítězům 

československým), které skladatel vydal v českých nakladatelstvích – Hudební matice 

Umělecké besedy a v nakladatelství František Alois Urbánek. Novák Hertzku o tom, že svá 
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díla vydává v jiných vydavatelstvích sice informoval, nicméně tak činil buď ve chvíli, kdy 

byly tyto sbory již v tisku nebo až po jejich vydání. Protože reakce ředitele vídeňského 

nakladatelství na tuto skutečnost nebyla zřejmě právě příznivá, pouští se Novák ve svém 

dopise z 29. 1. 1919 do obšírného vysvětlování důvodů, jimiž byl veden. Jmenované 

kompozice vytiskl u nakladatelů, kteří dříve měli výhradní právo na vydání jeho písní, a 

protože nové sbory vznikly pouze hudebním přepracováním již použitých textů Novákových 

starších písní, je Novák přesvědčen, že se nedopustil žádného prohřešku proti smlouvě 

s Univerzální edicí. Novák rovněž argumentuje tím, že přece nebylo možné díla s výrazně 

českým národním podtextem vydávat v Rakousku právě v době rozpadu monarchie. Novák by 

to považoval za bezcharakterní čin a doufá, že má na to Hertzka obdobný názor: „Oder ist es 

nur Geschäftssache Sachen herauszugeben, in welchen über Deutsche, als Urheber des 

Weltkrieges gar nichts schmeichelhaft gesprochen wird?“ 

V dubnu roku 1919 Novák řediteli vídeňského nakladatelství připomíná, že vzájemná 

smlouva mezi ním a Univerzální edicí vyprší přesně za rok. Podle smlouvy z roku 1910 tedy 

zbývá vydat ještě tři díla v partituře, hlasech a klavírním výtahu. Novák navrhuje, aby těmito 

díly byly symfonická báseň Toman a lesní panna, orchestrální ouvertura Lady Godiva a 

kantáta Svatební košile. K vydání prvních dvou jmenovaných děl přistoupilo vídeňské 

nakladatelství bez jakýchkoli námitek, obě vyšla ještě téhož roku. Problém vydání partitury 

Svatebních košil však vyústilo v největší konflikt mezi skladatelem a ředitelem Hertzkou 

v historii jejich spolupráce. Měsíc před vypršením Novákovy smlouvy s nakladatelstvím, 

v dopise z 10. 3. 1920, píše Novák Hertzkovi, že je nyní nejvyšší čas vydat ještě zbývající třetí 

dílo, aby byla smlouva naplněna. Hertzka nejspíš Novákovi dosud zdůvodňoval svůj záporný 

postoj k vydání Svatebních košil tím, že se nejedná o čistě orchestrální dílo, k němuž je 

vydavatelství smluvně zavázáno. Proti tomu se Novák mohl ohrazovat především případem 

druhově obdobné kantáty Bouře, kterou nakladatelství již dříve přijalo k vydání jako 

orchestrální dílo. Ve svém obsáhlém dopise ze 7. 4. skladatel celý spor vyhrocuje. Po té, co 

vypsal všechny argumenty, proč by se měla kantáta Svatební košile vydat, chrlí Novák na 

ředitele Hertzku proud výčitek a křivd, jež se mu v průběhu desetileté spolupráce 

s Univerzální edicí dostalo. Novák jako umělec určitého formátu, jak přímo píše, měl v tomto 

období mnoho zajímavějších nabídek, které kvůli svázanosti s Univerzální edicí odmítal. Je 

nespokojen s vydavatelstvím jak v uměleckém tak i ekonomickém ohledu, a proto nemá zájem 

na žádném prodlužování dosavadního kontraktu. Z Novákových řádek hovoří uražená ješitnost 

skladatele, jenž si především nechtěl připustit, že za odmítavým postojem vydavatelství ke 
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kantátě Svatební košile stojí jeho mínění o nedostatečných kvalitách tohoto díla. Novák 

v závěru dopisu ještě navrhuje vydání partitury instrumentální verze Pana výměnou za 

Svatební košile, k čemuž Univerzální edice nakonec přistupuje. Je ovšem pro Novákovu 

povahu příznačné, že se po té, co dochází k urovnání vztahu mezi ním a Hertzkou, ještě 

nevzdává. Ještě téhož roku v dopise ze 6. 12. po výčtu zahraničních úspěchů svých děl 

v poslední době skladatel navrhuje Hertzkovi, aby byl znovu vydán klavírní výtah Svatebních 

košil s německým textem právě kvůli mezinárodní prezentaci tohoto díla. Jaká byla Hertzkova 

odpověď však nevíme, protože v korespondenci mezi Novákem a Univerzální edicí dochází 

k roční přestávce a další Novákův dopis, jenž se nám dochoval, je až z ledna roku 1922.  

 

5.6 Korespondence v letech 1922-1929 
 

Až do roku 1930 je nesena vzájemná korespondence Vítězslava Nováka a Univerzální 

edice v klidnějším tónu. Novák znovu usiluje získat zájem Univerzální edice o své dílo, ačkoli 

si ve svých pamětech vzniklých na konci života na toto vydavatelství pouze stěžuje. Zvláště 

pro další opery by potřeboval zahraničního nakladatele, protože se stále ještě nevzdává naděje 

na jejich možné prosazení v zahraničí. Novák se ve svých dopisech někdy uchyluje až k 

servilitě, když se snaží vyvolat Hertzkův zájem a stále znovu ho zve na premiéry dalších dvou 

oper, přestože ředitel Univerzální edice na žádné z pozvání nereaguje.  

Takto by Novák velmi uvítal, kdyby Emil Hertzka přijel na premiéru jeho nové opery 

Lucerna, která se původně měla konat 10. 5. 1923 v Národním divadle, a která byla nakonec 

přesunuta o tři dny později, jak také Novák Hertzku informuje ve dvou dopisech z počátku 

května. Hertzka na premiéru nepřijel, a tak nebyl svědkem představení, jež vlastně otevřelo 

příští osobní souboj mezi Novákem a šéfem opery Národního divadla Otakarem Ostrčilem, 

jenž vyvrcholil v letech 1930–1931. Když Novák zadával Národnímu divadlu právě 

dokončenou operu Lucerna, byl podle vlastních vzpomínek31 dvěma významnými činiteli 

Národního divadla odrazován od svého záměru svěřit Lucernu Otakaru Ostrčilovi, který  měl 

v té době  poměrně nejisté postavení v divadle. Novák však důvěru Ostrčilovi dal. Důvodem 

přesunu termínu premiéry byl incident v divadle, kdy hlavní představitel opery, barytonista 

Václav Novák, ztloukl činoherního kolegu, za což byl nucen odejít z divadla, ačkoli byl 

skladatel osobně proti tomu. Novákova role byla totiž svěřena jinému, pěvecky slabšímu 

pěvci, který úlohu nezvládl. Nadto po premiéře nebylo možno po delší dobu kvůli zpěvákově 
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hlasové indispozici operu reprizovat, čímž byl podle Nováka na veřejnosti vyvolán dojem, že 

opera byla stažena z repertoáru kvůli neúspěchu. Po té byla Lucerna provedena již jen 

několikrát a nakonec úplně stažena z repertoáru. Za znalosti těchto okolností je zajímavé číst 

Novákovy zprávy o proběhlé premiéře a jejím ohlasu, které posílal Emilu Hertzkovi. V dopise 

z 22. 5. tak mluví o pronikavém úspěchu opery, jenž při svém prvním provedení měla. Později 

píše, že opera má rozhodně šanci se v budoucnu dále prosadit a dokládá to pozitivními 

kritikami, které přikládá do dopisu, přitom ve svých pamětech sám Novák zmiňuje převahu 

nepříliš pozitivních kritických ohlasů, kdy v jednom případě byla tato opera dokonce nazvána 

„školní prací“.32 Vladimír Lébl ve své novákovské monografii rovněž mluví o tom, že opera 

„byla přijata v nejlepším případě se zdvořilým souhlasem.“33  

Brněnská premiéra Lucerny, na niž Novák Hertzku rovněž zve (dopis z 9. 11. 1923), která 

proběhla v listopadu ještě téhož roku, byla už úspěšnější. Také z tohoto důvodu se Novák 

rozhodl své poslední operní dílo – Dědův odkaz – poprvé uvést právě na této scéně pod 

vedením tehdejšího šéfa opery Františka Neumanna. Můžeme si povšimnout, že v Novákově 

korespondenci s Univerzální edicí se objevují tři různé podoby německého názvu této opery – 

„Die Zaubergeige“, „Das Vermächtnis des Grossvaters“, který se ujal dodnes, a „Jano der 

Geiger“. O kompozici Dědova odkazu se Novák řediteli Univerzální edice zmiňuje ve svém 

dopise z 20. 4. 1925 a o měsíc později, nejspíš proto, že o ni Hertzka projevil zájem, 

představuje podrobný obsah opery (dopis z 23. 5. 1923). V témže dopisu vyslovil Novák 

nutnost vydat tištěný materiál této opery, protože pořizování jejího opisu by bylo velmi 

nákladné a kromě pražského a brněnského provedení o operu mělo prý zájem také olomoucké 

divadlo a dokonce berlínský Erich Kleiber a dirigent Konjevič ze Záhřebu. Novák žádá 

Hertzku, aby vyjádřil svůj názor na případné vydání opery v Univerzální edici, jeho odpověď 

však k dispozici nemáme. Další zmínku o možném vydání v Univerzální edici najdeme až 

v dopise z 12. 1. 1926, kde Novák zve Hertzku na brněnskou premiéru Dědova odkazu. 

Protože jeho uvedení se posunulo proti očekávání o dva měsíce později, není proto již nutno 

s vydáním klavírního výtahu tolik spěchat. Novák se znovu táže Hertzky, zda by nemělo 

vydavatelství zájem podílet se na vydání Dědova odkazu společně s Hudební maticí Umělecké 

besedy, doporučuje proto setkání v Brně, kde by spolu vše osobně projednali. Následující 

dochovaný dopis však Novák píše až o deset měsíců později a jeho tématem vydání této opery 

není. Nevíme, jak proběhla jednání ohledně vydání klavírního výtahu Dědova odkazu, známe 
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však jeho výsledek. Univerzální edice se na jeho vydání nepodílela a opera vyšla v klavírním 

výtahu v českém vydavatelství Hudební matici Umělecké besedy. 

Novákovi muselo být jasné, že Univerzální edice již nemá zájem investovat do vydání jeho 

děl, jediným řešením se mu proto jevila spolupráce vídeňského a největšího českého 

hudebního vydavatelství Hudební matice. Univerzální edice by mu tímto způsobem mohla 

zajistit zahraniční distribuci a v případě českého nakladatele si zas byl vědom, že má 

v domácím prostředí víc možností najít finanční zdroje pro vydání svých děl. Takovou 

spolupráci navrhuje Novák i v případě opery Karlštejn, do níž před očekávaným provedením 

v jubilejním roce 1930 vnesl několik změn a z toho důvodu považoval za nutné, aby klavírní 

výtah vyšel v novém, revidovaném vydání (viz dopis z 6. 1. 1930). Novákovy opery však 

dosud svému tvůrci nepřinesly přesvědčivý úspěch ani v domácím prostředí a ze zahraničních 

provedení, o kterých v minulosti skladatel několikrát jednal, nakonec vždy sešlo. Nejspíš 

z těchto důvodů Hertzka zájem o další vydání Novákových oper neměl a ignoroval i 

skladatelova pozvání na jejich provedení.  

Ve svazku korespondence mezi Novákem a Univerzální edicí není zastoupen rok 1924, 

poslední dopis z roku 1923 je datován 19. 12. a první dopis z roku 1925 má pak dataci 20. 4. 

Písemný styk mezi Novákem a Hertzkou však nejspíš ani v této době přerušen nebyl, což 

vyplývá z obsahu korespondence, která žádnou přerušenou kontinuitu kontaktu nevykazuje. 

Takto v dopise z dubna roku 1925 Novák na zřejmou Hertzkovu žádost vypisuje obsazení 

kantáty Svatební košile, udává rovněž délku trvání skladby. Není jasné, proč tyto údaje 

Univerzální edice žádala, v dalších dopisech se toto dílo však již nezmiňuje. 

Mezi témata korespondence z tohoto období patří Novákova potvrzení přijatých honorářů, 

na jejichž zaslání na konto v Zemské bance ho Univerzální edice upozorňuje, přimlouvá se za 

poskytnutí slevy na zapůjčení orchestrálního materiálu pro uvedení svých děl či žádá 

vydavatelství o vytvoření nových kopií materiálu k opeře Zvíkovský rarášek, protože 

v Čechách jediný a stále používaný exemplář opisu orchestrální partitury a hlasů je již značně 

poškozen (8. 6. 1929). Na konci května 1928 (30. 5.) Novák Hertzkovi sděluje, že bude 

pobývat týden v Brně, kde má pražská konzervatoř vystoupit na několika koncertech a rovněž 

provést jeho Zvíkovského raráška. Důvodem, proč se chtěl Novák s Hertzkou v Brně setkat 

nebylo jen připomenutí kvalit opery, o vydání jejíhož materiálu měl Novák zájem. V závěru 

tohoto dopisu Novák ředitele Univerzální edice informuje, že právě dokončuje svou novou 

kompozici, baletní pantomimu, a chtěl by o ní s ním pohovořit. Hertzka však právě v těchto 

dnech odjížděl do Paříže, jak Novákovi o několik dní později do Brna sdělil, a protože není 
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možno ústně promluvit o Novákově novém díle, žádá jej alespoň, aby mu o něm něco napsal. 

Další Novákův dochovaný dopis má však dataci až 31. 10. 1928 a o první Novákově 

pantomimě, Signorině Gioventu, v nich není žádná zmínka. Znovu se Novák k tomuto dílu 

vrací až v průběhu roku 1930, tedy v době, kdy bylo dílo poprvé provedeno. Ani druhé 

pantomimy Nikotina, která byla dokončena v květnu 1929, se Nováky dopisy z tohoto roku 

netýkají. 

5.7 Korespondence v letech 1930–1935 
 

Hned první Novákův dopis z roku 1930 uvádí hlavní témata, jež budou obsahem dopisů 

v tomto roce. Na počátku ledna 1930 (6. 1. 1930) Novák informuje Hertzku o výše zmíněných 

změnách v opeře Karlštejn, které se týkaly především závěru opery, kam Novák nově 

přikomponoval závěrečnou scénu, prodloužil závěrečný sbor a upravil některé vokální partie. 

Novák potřeboval co nejdříve vydat novou podobu klavírního výtahu, protože s touto operou 

počítal v brzké době pro uvedení. V roce 1930 dosáhl totiž Novák svých šedesáti let věku a 

v rámci oslav tohoto jubilea měly být provedeny všechny jeho opery včetně nových baletních 

pantomim. Z tohoto důvodu by potřeboval vydat rovněž orchestrální materiál k oběma svým 

operám, které vyšly v minulosti v Univerzální edici, tedy ke Karlštejnu a Zvíkovskému 

rarášku. Novák dále připomíná, že s Hertzkou již projednával případné vydání svých 

pantomim, proti němuž ředitel Univerzální edice nic nenamítal. Novák Hertzku informuje, že 

jeho pantomimy čeká řada provedení nejen na českých scénách, ale dokonce dvě renomované 

scény v Německu o díla vyslovily zájem. Z jeho řádků vyznívá přesvědčení, že baletní 

pantomimy budou mít velký úspěch, pokud se  Univerzální edice postará o jejich dobrou 

reklamu. Současně však Novák uvádí alternativu vydání těchto děl v Hudební matici 

v případě, že by Univerzální edice neměla o ně zájem. Na svůj dopis Novák dostává obsáhlou 

odpověď, která však nebyla psána ředitelem Hertzkou, podpis na kopii dopisu je nečitelný. 

Univerzální edice Nováka vyzývá, aby urychleně poslal změny provedené v opeře Karlštejn, 

aby si mohlo nakladatelství vytvořit obraz o případných nákladech na nové vydání. Pisatel 

dopisu tlumočí jasné stanovisko vydavatelství k vydávání orchestrálního materiálu 

Novákových oper. Tato díla mají ryze české náměty a nadto nejsou opatřena německými 

překlady, proto nemají velkou naději na uplatnění na německých scénách. Autor dopisu 

zřejmě nebyl informován o vleklém sporu ohledně překladu Zvíkovského raráška do němčiny, 

který se odvíjel mezi Novákem, jeho překladatelem Maxem Brodem a Univerzální edicí, že to 

bylo právě vydavatelství, které nestálo o vydání německé verze opery. Univerzální edice 

prozatím jen diplomaticky navrhuje počkat s vydáním orchestrálního materiálu až po jejich 
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novém uvedení, pokud budou mít opery úspěch, je možné o vydání uvažovat. Pisatel dopisu 

dále Nováka vyzývá k tomu, aby sám se pokusil o navázání kontaktu s nějakým německým 

divadlem, které by bylo ochotno některou z Novákových oper uvést, což se rovněž muselo 

Novákovi jevit velmi paradoxně, poté, co se léta bez úspěchu usiloval právě o dobytí 

německých scén svými operami. Rozhodnutí, jak naložit s Novákovými pantomimami 

nechává autor dopisu na řediteli Hertzkovi, jenž v té době pobýval na pracovní cestě. 

V žádném případě však nemůže Novák počítat s tím, že by pantomimy vyšly do jejich 

provedení v únoru, o kterém skladatel ve svém dopise píše, Univerzální edice má v současné 

době mnoho jiných zakázek, na nichž pracuje. Novákovi bylo dáno velmi ostře najevo, že 

s žádnou velkou reklamou od Univerzální edice počítat nemůže. Nakladatelství v té době 

vydává obrovské množství skladeb různých autorů a nemůže se proto věnovat propagaci 

konkrétního díla. V podtextu těchto řádků cítíme, že Novákovi mělo být jasné, že není právě 

privilegovaným autorem Univerzální edice, situace v roce 1930 byla nesrovnatelně odlišná té 

v roce 1910, kdy vešel skladatel do smluvního vztahu s vydavatelství. Novák znovu nabyl 

skladatelské sebevědomí svými novými pantomimami, o kterých byl přesvědčen, že „jdou 

s dobou“, a proto cítil šanci, že s nimi konečně může prorazit na zahraniční scény. S touto 

novou energií také ve svém dopise ze 6. 1. 1930 sděluje, že by chtěl znovu vstoupit do vztahu 

s Univerzální edicí i v případě dalších svých děl. Tato forma odpovědi Univerzální edice jemu 

adresovaná však musela poněkud zkalit jeho optimismus.  

V dopise z 1. 2. 1930 Novák dostává od Univerzální edice rozhodnutí nevydat revidovaný 

klavírní výtah ani orchestrální materiál Karlštejna. Vydavatelství argumentuje především tím, 

že nemá smysl nákladně vydávat operu, jejíž provedení je kromě toho pražského omezeno 

pouze na další dvě malé scény – brněnskou a olomouckou. Univerzální edice si sama 

ověřovala možnost uvedení této opery na českých a slovenských scénách a zjistila, že přes 

Novákovo tvrzení se opera v Bratislavě dávat nebude, jak v předchozím dopise Novák tvrdil. 

Zde se v té době se uvažovalo pouze o provedení Dědova odkazu, tedy opery, na jejímž 

vydání se Univerzální edice nepodílela, ovšem ani k tomu nakonec nedošlo.  

Toto rozhodnutí Novák přijímá bez dalších reakcí, nechce si Univerzální edici postavit proti 

sobě, protože mu velmi záleží na tom, aby právě zde byly vydány pantomimy. Opakovaně zve 

Hertzku na jejich premiérové uvedení v Praze 8. 3. 1930, aby se měl ředitel vydavatelství 

možnost sám přesvědčit o tom, jak kvalitní jsou jeho nová scénická díla. Této premiéry se jako 

obvykle Emil Hertzka nezúčastnil, nicméně velmi pozitivní reputace Maxe Broda a první 

pozitivní ohlasy v tisku přece jen probudily zájem vydavatelství o Novákova díla. Žádá proto 
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jejich zaslání k prostudování, zajímá ho při tom především první z pantomim – Signorina 

Gioventu – zřejmě se právě Brod o ní zmiňoval pochvalněji. 

Novák je velmi potěšen z tohoto nového obratu ve věci pantomim. Ve svém dopise, jenž 

odesílá téměř okamžitě po té, co tento vstřícný dopis Univerzální edice obdržel, se snaží 

přesvědčit adresáta o přednostech i druhé z pantomim Nikotiny, která je prý mnohými ceněná 

jako jeho nejúspěšnější dílo. Bohužel však její partituru bude moci zaslat až později, protože je 

právě v Brně, kde má být provedená. Novák se snaží zapůsobit na Emila Hertzku sdělením, 

jak vlivní lidé mu vyjádřili pochvalu po premiéře těchto děl. Tehdejší ministr zahraničí, 

pozdější prezident Edvard Beneš, mu přislíbil podporu při prosazení těchto děl v zahraničí. S 

hrdostí Novák píše, že se díla líbila i osobnímu příteli italského diktátora Benita Mussoliniho. 

Novák chce přesvědčit vídeňského nakladatele, že je skutečně uměleckou osobností, jehož 

kontakty a vliv překračuje hranice tehdejšího Československa. Novákova euforie je však 

dalším dopisem Univerzální edice poněkud zchlazena. Vydavatelství hlavní podíl na vydání 

pantomim vkládá na bedra Hudební matice Umělecké besedy, se kterou v té době běžně na 

vydání děl českých skladatelů spolupracovalo. Zpět do Prahy tedy odesílá klavírní výtahy 

obou pantomim, jež zde budou zpracovány pro vydání. Univerzální edice pouze navrhuje, že 

by Nováka na základě uzavřené smlouvy zastupovala v případě těchto děl vůči divadlům ve 

věci distribuce notového materiálu. O tři měsíce později (20. 6. 1930) Novák Univerzální edici 

oznamuje, že klavírní výtah bude v Hudební matici Umělecké besedy vydán v říjnu téhož roku 

a rovněž své rozhodnutí vydat orchestrální partituru v podobě autografického vydání. Novák 

žádá Univerzální edici, aby mu sdělila za jakých podmínek by měla být realizována distribuční 

smlouva, již mu nakladatelství dříve nabízelo. Proti dvaceti procentům provize z odbytu 

notového materiálu k pantomimám pro německá a rakouská divadla nenamítá vůbec nic, 

naopak, ať zahraniční scény platí co nejvíce, v případě československých scén se mu jeví tato 

provize příliš velká, protože Univerzální edici přece stojí úplně mizivou námahu pantomimy 

na domácích scénách prosazovat (viz dopis z 26. 6. 1930).  

Hudební matice měla prostředky na vydání klavírního výtahu ze subskripce, která byla 

vypsána před zahájením vydání, vlastními investicemi v takové míře nedisponovala. Ještě ve 

30. letech se věnovala spíš vydávání menších děl a klavírních výtahů. První Novákovu 

orchestrální partituru (Podzimní symfonie) vydalo nakladatelství Hudební matice až v roce 

1937, a to ještě s vlastním třetinovým přispěním autorovým. Další velké orchestrální dílo – 

Jihočeská suita – bylo v partituře vydáno v průběhu války v lipském nakladatelství Breitkopf 

und Härtel. K ochotě tohoto renomovaného nakladatelství vydat toto Novákovo dílo nejspíš 
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přispělo premiérové nastudování Jihočeské suity proslulým dirigentem Erichem Kleiberem. 

Na vydání orchestrální partitury pantomim tedy Hudební matice neměla prostředky ani 

finanční a snad ještě ani technické. Univerzální edice však odmítla i vydání klavírního výtahu. 

Protože Novák měl velkou ctižádost dostat tato díla za hranice Československa, potřeboval k 

tomu vydat partituru, a to v co nejkratším čase, dokud je o díla ještě zájem. Rozhodl se proto 

investovat vlastní prostředky a obrací se na Univerzální edici, aby partituru obou děl vytiskla 

v levnějším, autografickém vydání. Novák k tomuto účelu použil peníze, které získal za 

Signorinu Gioventu v soutěži o cenu České spořitelny, třebaže třicet tisíc korun, jež Novák 

v této soutěži získal, měl v úmyslu nejprve vrátit. Velmi se ho totiž dotklo rozhodnutí poroty 

v čele s J. B. Foersterem, která nakonec původní cenu v celkové výši padesáti tisíc korun 

rozdělila ještě mezi další dva uchazeče. Vydání partitur pantomim Nováka podle jeho tvrzení 

stálo padesát tisíc korun, lze tedy pochopit jeho rozhořčení z takového rozhodnutí poroty, 

uvážíme-li, že Novák zbytek částky musel sám doplatit. V následující Novákově 

korespondenci se projednává proces zpracování pouze druhé z nich – Nikotiny, již Novák 

nechal vytisknout 200 exemplářů v ceně 1800 rakouských šilinků. Partituru Signoriny 

Gioventu tedy nejspíš nechal vyrobit v Čechách. 

Korekturami partitury je Novák tentokrát ochotný se zabývat i v průběhu prázdnin, ačkoli 

jindy věnoval letní měsíce především odpočinku. Takto posílá opravené části Nikotiny ze 

Splitu, kde roku 1930 trávil čtrnáct dní se svou rodinou. Do Prahy se vrací toho roku nezvykle 

brzy, již na počátku září, ačkoli jiná léta konec prázdnin s oblibou trávil na Bítově u Znojma. 

Podle korespondence je zřejmé, že tentokrát probíhala příprava vydání bez jakýchkoli průtahů, 

snad také proto, že šlo o Novákem placenou zakázku. Proces vydání Nikotiny je uzavřen na 

počátku prosince (1. 12.), kdy Univerzální edice informuje Nováka, že exempláře výtisků 

přeposlala Hudební matici. Zajímavým momentem této vzájemné komunikace ve věci 

přípravy Nikotiny, který nám může naznačit tehdejší ekonomické zvyklosti v oblasti trhu 

s hudebninami, je odpověď na Novákův dotaz, jaká by podle vydavatelství měla být obchodní 

cena jednoho výtisku partitury. Výrobní cena jednoho exempláře této Novákovy partitury byla 

15 marek, přičemž Univerzální edice nepochybovala, že obchodníci jej budou prodávat 

nejméně za 50 marek, naopak spíš předpokládala, že jeho běžná cena bude činit asi 100 marek. 

O dva roky později Univerzální edice nejspíš z důvodu velkých neprodejných zásob starších 

výtisků Novákových děl provedla novou kalkulaci ceny výtisků Tomana a lesní panny, Pana a 

Lady Godivy, jíž Novákovi diplomaticky zdůvodňovala snahou vydavatelství o větší 

propagaci Novákova díla (viz dopis ze 4. 7. 1932). Nově stály orchestrální partitury těchto děl 

 53



od 10 do 25 marek. Vzhledem k výše zmíněnému předpokladu ceny partitury Nikotiny se tedy 

tato díla prodávala skutečně „pod cenou“. Hodnotíme-li Novákovo skladatelské postavení na 

počátku třicátých let na základě těchto „tržních“ kritérií, je nutno konstatovat, že nebylo nijak 

zvlášť významné. Jeho díla ze střední etapy skladatelské tvorby se hrála v podstatě jen na 

území Československa domácími orchestry, a to ještě nepříliš často, z koncertních síní 

německy mluvících oblastí se jeho tvorba takřka vytratila a na zahraniční divadelní scény se 

mu vlastně vstoupit nepodařilo nikdy. Novákův skladatelský kredit stoupá až v následujícím 

desetiletí, kdy vznikla jeho velká pozdní orchestrální díla, jež se stala zvláště v období druhé 

světové války motivací českého národa k boji proti německému nacismu. Rovněž starší 

Novákova díla se v průběhu války začala znovu hrát, včetně Novákových oper, a Novák se tak 

stal nejuváděnějším českým skladatelem za druhé světové války.  

Vraťme se však zpět do situace počátku 30. let 20. století, kdy po posledním vzmachu, 

vyvolaném však spíš zájmem Novákovým než samotným vydavatelstvím, Novákova 

spolupráce s  Univerzální edicí postupně ustává. V listopadu 1930 vrcholí přípravy na 

provedení cyklu Novákových scénických děl, jenž se uskutečnil v době mezi 1.–21. 12. 1930 

na scéně Národního divadla. Novák ve svých dopisech zve ředitele Hertzku či vůbec nějaké 

zástupce Univerzální edice k návštěvě tohoto cyklu, jehož program Univerzální edici zasílá. 

Zvláště pak doporučuje zhlédnutí inscenace Zvíkovského raráška, Lucerny a provedení obou 

pantomim. Zatímco v minulosti Univerzální edice alespoň přislíbila svou možnou návštěvu na 

provedení Novákových děl, nyní ji již její představitelé s asertivní omluvou předem vylučují. 

Po písemné gratulaci k Novákovým šedesátým narozeninám, kterou píše po dlouhé době 

Novákovi osobně ředitel Hertzka (4. 12.), Novák učiní ještě jeden pokus a zve přímo ředitele 

vydavatelství alespoň na představení svých pantomim, které se mělo konat na závěr cyklu 

v Národním divadle 21. 12. 1930. Pokouší se vyvolat Hertzkův zájem o shlédnutí těchto 

nových děl tím, že znovu jmenuje významné osobnosti, které o tato díla již projevila zájem – 

Erich Kleiber se pokouší prosadit pantomimy v Berlíně, dirigent Fritz Busch jej žádá o jejich 

zaslání k prostudování a významný choreograf Rudolf Laban se již seznámil s jejich klavírním 

výtahem. Ovšem ani toto pozvání se Univerzální edici nehodí, jak odpovídá nyní opět již 

některý z jejich zaměstnanců, není jisté, zda vůbec bude kdokoli moci do Prahy na toto 

uvedení přijet. Novák je však zdvořile požádán, aby okamžitě po tomto jejich provedení 

informoval vydavatelství o jejich úspěchu.  

Cyklus Novákových scénických děl provedených na scéně Národního divadla znamenal 

vyvrcholení Novákova jubilejního roku 1930, v jehož rámci se uskutečnila celá řada koncertů 
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z Novákovy tvorby kromě Prahy v mnoha dalších českých městech. Časopis Tempo 

k Novákově poctě připravil tři čísla se studiemi a články o Novákových dílech a v roce 1932 

vyšel první velký sborník novákovských studií, statí a vzpomínek, který redigoval Antonín 

Srba. Novákovi se v roce jeho šedesátých narozenin dostalo na domácí půdě bezesporu poct, 

jež bývají udíleny pouze nejvýznamnějším uměleckým i občanským osobnostem národa. 

Nicméně právě cyklus Novákových děl v Národním divadle, jenž byl jistě velmi organizačně 

náročný a finančně nákladný, přispěl k tomu, že Novák opět na jistou dobu upadl v nemilost 

většiny zástupců českého kulturního života. Skladatel se totiž dostal do ostrého sporu s 

Otakarem Ostrčilem, který v té době působil jako šéf opery Národního divadla. Jádrem sporu 

bylo Novákovo přesvědčení o nedostatečné přípravě jednotlivých inscenací oper, v jejichž 

důsledku nemohla být podle Novákova přesvědčení jednotlivá díla dostatečně kvalitně 

nastudována. Novák Otakara Ostrčila poměrně dlouhou dobu uznával jako skladatelskou i 

dirigentskou osobnost, za jeho jmenování do čela opery Národního divadla se po smrti Karla 

Kovařovice dokonce zasazoval – v neprospěch Oskara Nedbala, jenž byl tehdy krátce po 

skončení 1. světové války nařčen z kolaborantství a přes zřejmé a mnohem větší dirigentské 

renomé byl z pražského hudebního života i přispěním Novákovým vypovězen. Novákův vztah 

k Ostrčilovi se začal proměňovat k horšímu po premiérovém uvedení Novákovy opery 

Lucerna, jejíž špatné nastudování podle Novákova názoru přispělo k jen málo vřelému přijetí 

opery u publika i kritiky. První nastudování své další opery Novák proto zadal brněnskému 

divadlu, nicméně s Ostrčilovým provedením pantomim Signorina Gioventu a Nikotina 

v březnu 1930 byl spokojen, rovněž tak s jeho novým nastudováním Lucerny v září 1930. 

První nesoulad přišel, když byl novákovský operní cyklus přesunut až na prosinec, protože mu 

měl předcházet ještě téhož podzimu také cyklus oper Novákem nemilovaného Zdeňka Fibicha. 

Na přípravu jednotlivých inscenací zbylo tak jen velmi málo prostoru, uvedení všech svých 

scénických děl v průběhu pouhých tří týdnů Novák rovněž považoval za nesmyslné. Impulsem 

k roztržce se nakonec stalo Ostrčilovo rozhodnutí o počtu zkoušek Karlštejna a Zvíkovského 

raráška, který Novák považoval za naprosto nedostatečný. Ostrčilovi i celému souboru 

Národního divadla proto sdělil, že se od celého cyklu distancuje, nebude se účastnit dalších 

příprav ani vlastního cyklu. Na svém rozhodnutí setrval a neslevil z něho ani za situace, kdy 

představení Karlštejna byl přítomen prezident Masaryk. Těsně před závěrem konaného 

operního cyklu Ostrčil v tisku vydal prohlášení, ve kterém obhajoval svou práci a zdůvodnil 

objektivní překážky, se kterými se musel soubor Národního divadla vyrovnat. Reagoval tím na 

jistou část recenzí, které určitá představení negativně reflektovaly. Novák nezůstal s odpovědí 

pozadu a v tisku setrval na svých předchozích prohlášeních, jež ještě vyostřil. Následovalo 
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několik dalších konfrontací v obdobném duchu, jejichž médiem se stal denní tisk. Aby mohl 

svou argumentaci patřičně rozvinout, neváhal Novák na vlastní náklady tiskem vydat 

publikaci pod názvem Vítězslav Novák contra Otakar Ostrčil,34 v níž podrobně popsal celou 

historii svého konfliktu s Otakarem Ostrčilem počínaje nepovedenou inscenací Lucerny až 

k jubilejnímu nastudování cyklu svých scénických prací. Novák naprosto záporně hodnotí 

Ostrčilovy dirigentské výkony a rovněž jeho dramaturgii v Národním divadle. Z jeho slov 

vyznívá přesvědčení o tom, že Otakar Ostrčil je zaujat proti jeho operám, jež jsou proto na 

první české scéně velmi málo oproti operním dílům jiných českých skladatelů uváděny. 

Odpovědí na tuto Novákovu polemiku byl rovněž tiskem vydaný kolektivní spis Otakar 

Ostrčil či Vítězslav Novák,35 jehož autory byly osobnosti českého hudebního života rekrutující 

se z tzv. nejedlovského tábora v čele s Josefem Bartošem. Je nutno podotknout, že na rozdíl od 

Novákova veskrze emotivního vyjádření, byl tento spis postaven na faktografických údajích, 

takže například byla zpracována statistika provádění Novákových děl a děl dalších českých 

operních skladatelů za éry Otakara Ostrčila v Národním divadle, z čehož vyplynulo, že Novák 

opravdu není opomíjeným soudobým autorem. Do celého případu přilil olej i sám Zdeněk 

Nejedlý, který na tento kolektivní spisek navázal a ještě ostřeji jej polemicky vyhrotil 

v publikované studii Případ Vítězslava Nováka.36 Novák pak tuto sérii konfrontačních postojů 

uzavřel ve své další tištěné stati Zdeněk Nejedlý v zrcadle své vědecké kritiky,37 v níž, jak již 

z názvu vyplývá, reaguje s odstupem let na Nejedlého knihu novákovských studií původně 

publikovaných v časopise Smetana, která vyšla pod názvem Vítězslav Novák již v roce 1921. 

Novák zde probírá jednu Nejedlého kritickou studii na svá díla po druhé a nachází ze svého 

pohledu nelogická, rozporná autorova tvrzení. Nejedlý zde vychází jako hudebně naprosto 

nekompetentní posuzovatel, jenž podle skladatele prostě není schopen porozumět hudbě, 

protože není dostatečně hudebně nadán a vzdělán. Novák v tomto velkém konfliktu, jenž 

rozvířil hladinu celé tehdejší hudební kultury v Čechách, zůstal prakticky osamocen. I jeho 

příznivci, pokud se přímo nepostavili na Ostrčilovu stranu, se do sporu raději nevměšovali, 

vědomi si skutečnosti, že Novák v mnohém nemá pravdu a že skutečně poněkud ve svém 

útoku na Otakara Ostrčila přestřelil. Novák se několikrát ve svém životě projevil poněkud 

extrémními postoji, z nichž pak po určité době ustoupil. Že i jemu samotnému v odstupu času 

se celá záležitost jevila být především nepříjemná a trapná, nasvědčuje fakt, že ve svých 

pamětech se výkladu tohoto sporu věnuje minimálně a jeho podrobnostem se vyhýbá.  
                                                 

34 Novák 1931-a. 
35 Bartoš a koll. 1931. 
36 Nejedlý, Zdeněk: Případ V. Novák. Tvorba, roč. 6, 26. 2. 1931. 
37 Novák1931-b. 
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Tyto pohnuté události roku 1931 se však v korespondenci Vítězslava Nováka s Univerzální 

edicí neodrážejí. Vzájemný písemný vztah postupně v průběhu následujících pěti let ustává. 

Důvodem k tomu je i skutečnost, že v květnu roku 1932 umírá dlouholetý ředitel Univerzální 

edice dr. Emil Hertzka, skrze něhož byla Novákova spolupráce s nakladatelstvím především 

udržována. Novák tak ztrácí v jeho osobě člověka, který ve vídeňském nakladatelství skutečně 

rozuměl Novákově dílu, znal jeho nedostatky i přednosti, a byl s ním léty vzájemného 

kontaktu i lidsky spřízněn. Novými řediteli Univerzální edice se stali dosavadní vedoucí 

divadelního oddělení Hans Heinsheimer a Alfred A. Kalmus, zakladatel vydavatelské série 

kapesních partitur, které se pod značkou Philharmonia začaly v Univerzální edici vydávat od 

roku 1924. 

Dva dopisy Univerzální edice Novákovi reagují na provedení pantomim v Brně a Olomouci 

v tomto roce a tedy na provozovací podmínky s tím spojené, z nichž Univerzální edice podle 

smlouvy profitovala, Novákova odpověď na ně se však nedochovala. V dopise z července 

1931 adresovaném na Nováka sděluje vydavatelství skladateli, že redakce jednoho 

významného amerického hudebního časopisu chce na svých stránkách postupně představit 

jednotlivé autory, jejichž díla Univerzální edice vydává. Novák je žádán o zaslání fotografie, 

protože vydavatelství předpokládá, že taková reklama je Novákovi potřebná. Novák, který 

v těchto letech tolik usiloval o svou prezentaci v zahraničí, tuto možnost vlastní propagace 

přijal velmi rád a požadovanou fotografii  obratem  posílá.  

Hned na počátku roku 1932 Novák upozorňuje vydavatelství na připravované provedení 

Nikotiny v Bratislavě a vyzývá je, aby vstoupilo do jednání s divadlem ohledně provozovacích 

podmínek. V Tematickém a bibliografickém katalogu Vítězslava Nováka není v seznamu 

provedení této baletní pantomimy inscenace v Bratislavě zmíněna, další dopisy Univerzální 

edice, zpravující Nováka o jednáních, které Univerzální edice s bratislavským divadlem 

provedla, však svědčí o tom, že se tam Nikotina v tomto roce provedla. V dopise z 16. 2. 1932 

je Novák spolu s dalšími českými skladateli, jejichž díla Univerzální edice v posledních 

desetiletích vydávala, vyzván k tomu, aby zasílal vydavatelství pravidelně zprávy o uvádění 

děl vydaných ve vydavatelství, jež takto chtělo zamezit úniku provozovacích výnosů. 

Univerzální edice připomíná, že je to i ku prospěchu samotných autorů, kteří by se jinak 

připravovali o možnost tantiém.  

V roce 1933 se Novák pokouší znovu obnovit přerušený kontakt s Univerzální edicí, za 

tímto účelem se v Praze v dubnu setkává ke schůzce se zaměstnancem vydavatelství dr. 

Rothem a nabízí mu k vydání své nové kompozice – dvacet mužských sborů na slova lidové 
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poezie moravské op. 60 Ze života  a  Dvanáct ukolébavek na slova lidové poezie moravské pro 

ženský sbor op. 61. Dr. Roth mu po svém návratu do Vídně přislíbil (v dopise z 25. 4.), že 

promluví o možném vydání těchto děl v nakladatelství. Současně se Novák s dr. Rothem 

domluvil o korekci určitých partií studijní i orchestrální partitury Serenády D dur, dříve 

vydané v Univerzální edici, o které pojednává několik následných dopisů. Roth ve svém 

dopisu zmiňuje špatnou všeobecnou situaci, která ovlivňuje možnost vydání Novákových děl. 

Hospodářská krize, jež propukla v plné síle právě v roce 1933, značně ovlivnila i situaci ve 

vydavatelském průmyslu a nepochybně se dotkla i samotné Univerzální edice. Vydavatelství 

v následujících dvou letech mělo problémy s vyplácením honorářů, což se týkalo, jak je patrné 

z Novákovy korespondence, rovněž jeho samotného. 28. 9. 1933 Univerzální edice informuje 

Nováka o tom, že mu bude vyplacen pouze díl z částky honorářů za poslední půlrok. Částka 

mu měla být převedena na konto firmy Josefa Springera z Prahy. O měsíc později však Novák 

Univerzální edici píše (26. 10. 1933), že opakovaně do této firmy telefonoval a dostalo se mu 

vždy stejné odpovědi, firma Springer o ničem nic neví. Záhy na to mu byla požadovaná částka 

převedená na konto v Zemské bance. Přesně o rok později (1.10. 1934) si Novák stěžuje na 

velké zpoždění s výplatou honoráře za první pololetí roku 1934. Vydavatelství to 

v následujícím dopise vysvětluje administrativními důvody – devizový úřad dosud nevydal 

k tomu povolení. Jako jedinou možnost vyplatit Novákovi jemu náležící honorář je tedy pro 

Univerzální edici předat skladateli peníze hotově, jak bylo prostřednictvím jednoho z jejích 

spolupracovníků následně učiněno. V roce 1935 se situace znovu opakuje. Novák 

v rozčileném tónu Univerzální edici píše, že tantiémy, které měly být zprostředkovány firmou 

Buchbaum z Přívozu u Ostravy, mu nebyly opět vyplaceny. Protože se právě náhodou 

pohyboval v minulých dnech v Moravské Ostravě, do této firmy osobně zašel, ale jako 

v předchozím případě pražské firmy, tato žádné peníze k výplatě Novákovi od Univerzální 

edice nedostala. Novák nemůže pochopit, proč mu vydavatelství peníze neposílá přímo na 

jeho účet v Zemské bance. Na základě předchozích tvrzení Univerzální edice o tehdy platných 

devizových omezeních se můžeme domýšlet, že pro vydavatelství bylo nejspíš jedinou legální 

možností posílat výplaty honorářů na účet v Čechách působících firem, jejichž majiteli byli 

rakouští občané.  

Jak tato záležitost dopadla, však již nevíme, protože Novákův dopis z 18. 11. 1935 je 

posledním dopisem komplexu vzájemné korespondence Vítězslava Nováka a Univerzální 

edice. Novákova díla komponovaná v letech 1932 a 1933, o nichž ještě s Univerzální edicí 

jednal, nikdy v tomto vydavatelství už vydána nebyla. V důsledku rychle se měnící politické 
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situace v Rakousku, k níž došlo pod vlivem nacistického Německa, opouští roku 1936 Vídeň 

A. Kalmus, jeden z ředitelů vydavatelství, jenž byl touto funkcí pověřen po Hertzkově smrti, a 

zakládá nové vydavatelství Universal Edition London. Po tzv. anšlusu Rakouska se radikálně 

proměňují vlastnické vztahy ve vídeňské  Univerzální edici. Většina židovských akcionářů je 

donucena za směšně nízkou cenu přepustit své podíly akcionářům árijského původu. 

Vydavatelství si nejprve přivlastnil právník Ernst Geutebrück, v roce 1940 pak vydavatelství 

koupil Johannes Petschull a další válečné roky fungovalo vídeňské nakladatelství pod názvem 

Universal Edition Johannes Petschull. Mnozí ze skladatelů, kteří byli v minulosti v 

Univerzální edici vydávání, nyní byli označeni za „zvrhlé“ („entartet“) a jejich díla se nesměla 

provozovat. Po druhé světové válce se Univerzální edice pod novým vedením Alfreda 

Scheeleho a Ernsta Hartmanna vrátila znovu ke své tradiční podobě vydavatelství 

orientovaného na nejnovější hudbu. Spolupráce mezi vydavatelstvím a Vítězslavem Novákem 

však v posledních letech jeho života nebyla obnovena. Novák nejspíš neměl už o ni zájem, o 

vydání jeho pozdních orchestrálních děl se postarala domácí nakladatelství. A pro 

nakladatelství, které svůj zájem stále více soustředilo na hudební avantgardu, přestal být tento 

český skladatel zajímavý již ve 20. letech.  

V korespondenci mezi Vítězslavem Novákem a Univerzální edicí můžeme v časovém 

průběhu čtvrt století sledovat individuální skladatelský příběh, jenž však zrcadlí obecnější 

generační přeskupení, k němuž došlo po skončení 1. světové války. Podobně jako Alexander 

Zemlinský či Franz Schreker je i Novák „odsunut“ z popředí zájmu. Postarala se o to jednak 

nově nastupující mladá generace skladatelů, která už nemá žádný pozitivní vztah 

k romantismu a naopak je na každý pozdně romantický projev citlivá, a jednak jeho generační 

souputníci, kteří se již od počátku moderny vyhraňovali svým programovým odstřihnutím od 

tradice jako avantgardisté nebo v jejichž predikované osobní kompoziční originalitě byly 

později nalézány projevy slučitelné s novou hudbou 20. let. Novák měl na rozdíl od těchto 

německých skladatelů výhodu v prostředí Československa, protože zůstal i v nové situaci 

uctívaným učitelem, kdy pro většinu z jeho početných žáků byl nezlomitelnou autoritou. Jeho 

postavení bylo oproti jiným jeho generačním souputníkům výhodnější také v tom, že mladá 

samostatná republika potřebovala pro nabytí autonomního sebevědomí disponovat 

osobnostmi, o něž pak pečovala a adorovala je. Důkazem toho jsou pro dnešní dobu až 

nepochopitelné projevy úcty Novákovi v jeho jubilejním roce 1930, které v případě žijící 

osobnosti snad nemají v české moderní hudební historii obdoby. Je otázka, co by se stalo, 

kdyby nebyla 1. světová válka rozpoutána. Možná by se centrální postavení skladatelů 
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Novákovy generace dále prohlubovalo. Je pravděpodobné, že by v mírové situaci byly i 

Novákovy opery lépe přijaty a že zájem o operní díla už tak proslulého skladatele by byl 

mnohem soustředěnější. Možná by později nevadila ani jejich tradičnost a jakási námětová 

starosvětskost. Nejspíš by se také rozšiřovalo Novákovo mezinárodní renomé, které bylo 

dobře připravené prezentací jeho tvorby ve Vídní v roce 1914 a rovněž poměrně početnými 

uvedeními v Německu v této době. Vznik Československa a tím i nabytí teritoriální 

ohraničenosti v tomto ohledu negativně zasáhly Novákovu tvorbu, která se až na několik málo 

výjimek přestala v zahraničí provozovat. Novák se později několikrát pokusil přizpůsobit se 

stylu doby. Nejpatrnějším případem byly nejspíš jeho baletní pantomimy, které reagují na 

evropskou oblibu nových hudebně scénických forem, a v nichž sice nalezneme dobou žádané 

prvky nonartificiální hudby, ale vše se toto odehrává na bázi stylu Novákových symfonických 

básní prvního desetiletí 20. století. Novák si od těchto svých prací mnoho sliboval, když se 

však žádaný mezinárodní úspěch nedostavil, vrátil se Novák zpět tam, kde se vždy cítil nejlépe 

– k symfonické tvorbě. Orchestrální styl, který byl na počátku století v Novákových dílech 

plně v souladu s evropskou modernou a její oblibou lisztovsko-straussovské symfonické 

básně, však Novák od třicátých let podstatně monumentalizuje. Symfonická díla této doby, ač 

obohacená o prvky moderní rozšířené tonality, však nepředstavují pokus o nový symfonický 

styl, jenž v době moderny provedl ve své vokální symfonii Gustav Mahler, rovněž není 

žádným neoklasicistním návratem k absolutní symfonii. Novák jako pravý romantik se nikdy 

nevzdal programních souvislostí svých děl a rovněž celkovou koncepcí jsou jeho velká pozdní 

symfonická díla plně v intencích vrcholného romantismu.  

Univerzální edice byla v době uzavření smlouvy o vydávání Novákových děl 

vydavatelstvím s teprve devítiletou historií. Hlavními jeho počiny bylo do té doby vydání 

Brucknerových symfonií, některých děl Straussových a postupné vydávání právě dokončených 

symfonií Mahlerových. Vítězslav Novák je v této chvíli pravým exponentem evropské 

hudební moderny a Univerzální edici se vyplatí vydávat jeho dílo. Nahlíženo dnešním stavem 

ve vydavatelském průmyslu je pozoruhodné, že až do počátku první světové války 

vydavatelství investovala své prostředky, a netýká se to jen Univerzální edice, i do vydání na 

výrobu tak náročných vydání jako jsou orchestrální partitury s vědomím, že se mu prostředky 

nejen vrátí, ale přinese nadto i zisk. Samozřejmě, že hlavním zdrojem příjmů vydavatelských 

domů byly především drobné kompozice a úpravy děl pro domácí muzicírování, o něž měla 

zájem stále ekonomicky silnější a vzdělanější městská střední třída. Takto se vydavatel Fritz 

Simrock mnohdy zdráhal vydávat Dvořákovi jeho symfonie a apeloval na skladatele, aby 

 60



raději komponoval další Slovanské tance. Po válce se však situace začne významně 

proměňovat. Na trh vstoupil nový a dosavadní produkci velmi ohrožující segment populární 

hudby, reprezentovaný především jazzem ovlivněnou taneční hudbu a písňovými šlágry. 

Univerzální edice jako již renomované hudební nakladatelství s pobočkami po celé Evropě i v 

zámoří si v této době udrželo svou podobu instituce soustředící se na „vysokou“ hudební 

kulturu, na vývoj nové situace však musela reagovat také. Stále více svou pozornost ubírala 

dvěma směry. Ve velkém rozsahu vydávala tzv. hvězdy, tedy již prověřená díla skladatelů 

klasicko-romantické hudby, jež byla vydávána především v dobře prodejných verzích 

kapesních partitur. Na druhé straně systematicky vytvářela svou značku vydavatelství 

orientovaného na Novou hudbu, kdy Univerzální edice neváhala vstupovat do riskantních 

podniků a vydávala díla Arnolda Schönberga, Antona Weberna aj. Vítězslav Novák se do 

žádné z těchto dvou skupin ve svém novém poválečném postavení „normálního“ skladatele 

nevešel. Z jeho dopisů s Univerzální edicí vyplývá, že Novákovy skladby měly skutečně velké 

problémy s odbytem, a proto je zcela pochopitelný postoj Univerzální edice nevkládat vlastní 

prostředky do vydávání Novákovy tvorby. Novák se dostal do opravdu obtížné situace, kdy 

prakticky neměl možnost vydávat svá nová díla. Česká nakladatelství ještě nebyla dostatečně 

ekonomicky silná ani technicky vyspělá, aby se mohla zhostit výroby velkých orchestrálních 

partitur a získat zahraničního vydavatele bylo pro skladatele, jehož mezinárodní umělecký 

kredit již vyprchal, takřka nemožné. Později Novák i další skladatelé svou situací stále častěji 

řeší hledáním finanční podpory ať již ze strany státu či jiných institucí a nadací.  

Korespondence mezi Novákem a Univerzální edicí je zvláště od dvacátých let dokladem 

pouze jednostranného zájmu. Zatímco vídeňské vydavatelství smlouvu o vydávání děl Bély 

Bartóka uzavřenou v roce 1917 několikrát z vlastního popudu prodloužilo, případně později 

s Bartókem uzavíralo smlouvu na vydání konkrétních děl, o další spolupráci s Vítězslavem 

Novákem Univerzální edice po vypršení smlouvy spontánní zájem už nikdy vlastně 

neprojevila. Janáčkova korespondence s Univerzální edicí, jež je vedena od roku 1916 až do 

skladatelovy smrti, vykazuje v podstatě harmonický vztah mezi skladatelem a jeho 

vydavatelem, jenž byl dán především eminentním zájmem Univerzální edice o Janáčkovo dílo. 

Podobně tomu bylo, zvláště za života ředitele Hertzky, i ve vztahu vídeňského vydavatelství 

k Bélovi Bartókovi, ačkoli i v jeho korespondenci je častým tématem vyúčtování honorářů za 

vydání jednotlivých děl.38 Čtenáře Novákových dopisů může překvapit, v jak ponížené pozici 

se Novák ve vztahu k nakladateli ocital, zdá se, že Novák ve prospěch prosazení svých skladeb 

                                                 
38 Viz Vikarius 2005: s. 99–108. 
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mnohdy ztrácí i svou osobní a uměleckou hrdost. Antonín Dvořák v situacích, kdy žádal vyšší 

honoráře za vydání svých děl, neváhá ještě v devadesátých letech 19. století, tedy v době, kdy 

již bezpečně dosáhl světové proslulosti, svému vydavateli takřka v každém svém dopisu 

neustále opakovat své strasti s obživou početné rodiny. Působí na emoce a nestydí se 

prezentovat svou závislost na prostředcích, které od svého vydavatele získá. Novákovo jednání 

je mnohem více kontrolováno, svými city se nechá unést jen výjimečně a na prostředcích 

získaných za vydání svých děl není existenčně závislý. Nadto se o všech svých krocích radí se 

svými právními poradci a nezůstává v tomto dialogu osamocen. Skladatelé však byli tradičně 

v tomto vztahu spíš v nevýhodném postavení, jejich práva byla sice stále víc ošetřována 

moderními autorskými zákony, ale oni sami vždy zůstali závislí na svých vydavatelích, jejichž 

rozhodnutí mohlo podstatně ovlivnit jejich životy a prosazení jejich děl. Abychom mohli 

pochopit obsah Novákovy korespondence s Univerzální edicí a skladatelovo jednání a postoje 

v nich prezentované, je nutno porozumět všem těmto historickým okolnostem. 

 62



 

6. Použitá literatura  
 
 
 
Černušák, G.-Štědroň, B.-Nováček. Z.: Československý slovník osob a institucí. Sv. 1. 

Praha 1963. 
Černušák, G.-Štědroň, B.-Nováček. Z.: Československý slovník osob a institucí. Sv. 2. 

Praha 1965.  
Doskočil, František: Vítěz, pán na Vlčí, vévoda valašský. In: Vítězslav Novák. Studie a 

vzpomínky. Red. Antonín Srba. Praha 1932, s. 338-343.   
Hoppe, Otakar: S Vítězslavem Novákem na cestách. In: Vítězslav Novák. Studie a 

vzpomínky. Red. Antonín Srba. Praha 1932, s. 386-399. 
Kuna, Milan a kol.: Antonín Dvořák – korespondence a dokumenty. Sv. 1–8. Praha 

1987–1999. 
Lébl, Vladimír: Vítězslav Novák. Život a dílo. Praha 1964. 
Musilová, Marie: Jak jsem se stala interpretkou Vítězslava Nováka. In: Vítězslav 

Novák. Studie a vzpomínky. Red. Antonín Srba. Praha 1932, s. 331-337. 
Novák, Vítězslav: O sobě a o jiných. Praha 1970. 
red. Appel, Bernhard, R. – Veit, Joachim: Richtlinien-Empfehlungen zur Edition von 

Musikerbriefen. Mainz 1997. 
red. Bennewitz, H. – Buschmeier, G. – Riethmüller, A.: Komponistenbriefe des 19. 

Jahrhunderts. Bericht des Kolloguiums Mainz 1994. Mainz 1997. 
Reissig, Rudolf: Umělec – humor. In: Vítězslav Novák. Studie a vzpomínky. Red. 

Antonín Srba. Praha 1932, s. 421-426. 
Schnierer, Miloš: Korespondence V. Nováka s nakladateli domácími i zahraničními. 

Disertace. Masarykova Universita,  Brno 1968. 
Schnierer, Miloš: Vztahy V. Nováka k Univerzální edici ve Vídni na základě vzájemné 

korespondence. Diplomová práce. Masaryková Universita Brno 1967. 
Schnierer, Miloš-Peřinová, Ludmila: Tematický a bibliografický katalog díla 

Vítězslava Nováka. Praha 1999. 
Veselý, Richard: Hrstka vzpomínek. In: Vítězslav Novák. Studie a vzpomínky. Red. 

Antonín Srba. Praha 1932, s. 345-377. 
Veselý, Richard: Vítězslav Novák. Obraz jeho života a vývoje jeho umění. In: 

Vítězslav Novák. Studie a vzpomínky. Red. Antonín Srba. Praha 1932, s. 9-125. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 63


