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Dostal jsem dobrou zprávu od našich krajanů, kteří žijí ve statě IOWA přímo v městečku
SPILLVILLE, kde strávil několik měsíců svého života náš světoznámý skladatel - Antonín
Dvořák. 21. října 1892 řídil svůj koncert v proslulé Carnegy Hall v New Yorku.
Myslím si, že
byl prvním z Čechů, kteří v této významné koncertní síni účinkovali.
Na pozvání paní Janette K. Tumber odjel 15. prosince 1892 a po devítidenní plavbě přistál u
břehu Nového světa. To ho také asi inspirovalo k napsání Novosvětské symfonie. Dva dny pro
připlutí do New Yorku odjel ke svému hostiteli panu Kovarkovi do Spillville v Iowe. Přímo
v tomto převážně českém městečku začal v českém kostele sv. Václava komponovat. Během
jeho letního pobytu v domě Kovarkových začal skládat svůj opus č. 95 Novosvětské symfonie.
Údajně zde vznikla i jeho Humoreska. Na počest tohoto díla je ve Spillville postaven památník,
který to připomíná. Byl jsem šťastný se u tohoto památníku a domu kde bydlel, nechat svým
bratrancem vyfotit.

Nyní se v tomto městečku proslýchá, že zde hollywoodští producenti chystají natočit první
americký film o tomto českém hudebním velikánovi. Bude to v dějinách americké
kinematografie první americký film věnovaný Antonínu Dvořákovi.

Doporučuji těm, kdo se chystá do této oblasti USA, aby ve Spillville určitě alespoň na pár hodin
navštívil toto místo a prošel se po městečku, kde působil Antonín Dvořák. Každý Čech musí být
pyšný na to, že zde skladatel zanechal stopy svého působení.
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Budeme jen doufat, že v Hollywoodu od svého záměru natočit tento film neustoupí. Film by
mohl být nejen pro Američany, ale také pro všechny lidi v Evropě, kteří Dvořáka znají a
poslouchají určitě zajímavý.

Petr Cirkl

Fotografie z kostela sv. Václava ve Spillville, kde Dvořák strávil mnoho hodin komponováním
svých opusů.
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