
HUDEBNÍ NAUKA 4. ROČNÍK 2. POLOLETÍ (2. část)

ANTONÍN DVOŘÁK (8. 9. 1841- 1. 5. 1904)- 1. část vyprávění o životě 
nejhranějšího a nejvyhledávanějšího českého skladatele.

Téměř všichni předkové z otcovy strany Antonína Dvořáka byli řezníci nebo 
hostinští. Rodina Dvořákova byla obdařena výtečným sluchem a muzikantským 
srdcem. Dvořákové byli bezesporu muzikální. Ale Toník mezi nimi od samého 
počátku vysoko vyčníval. Jeho vloh si povšiml každý, kdo muzice trochu rozuměl a 
setkal se s ním ať už v pozici učitele nebo spoluhráče. 
Bylo mu 16, když se konečně dostal do Prahy. Otec mu dovolil studovat muziku. 
Bylo mu 18, když opouštěl varhanickou školu. Dobře hrál na 4 nástroje (varhany, 
klavír, violu, housle). 
Dvořák se živil hraním na violu v orchestru Prozatímního divadla. Zde dirigoval také 
Bedřich Smetana, kterého si Dvořák velmi vážil. Smetana měl Dvořáka také rád a 
povzbuzoval ho, ať jen skládá, protože dovedl dobře rozpoznat a ocenit Dvořákovo 
obrovské nadání. Každý začínající skladatel potřebuje takové povzbuzení, protože ani
slavný Dvořák si na počátku nevěřil a ostýchal se své skladby zveřejnit.
Antonín Dvořák se už během svého života stal nejhranějším a nejvyhledávanějším 
českým skladatelem, ale na počátku své kariéry se potýkal s nedostatkem. Neměl 
vůbec žádný majetek kromě oblečení a pár sešitů not. Proto si nabral soukromé lekce 
klavíru a zpěvu  v měšťanských rodinách. Zde se také seznámil se svou budoucí 
ženou Annou Čermákovou, dcerou známého pražského zlatníka. Oženil se s ní 17. 11.
1873. 
Kdosi Dvořákovi poradil, ať zkusí požádat o státní stipendium, každoročně 
udělované rakouským ministerstvem kultu a vyučování. Žadatelé museli splňovat 3 
podmínky: být mladí, nemajetní a talentovaní. Ve stipendijní komisi rozhodovali 
vskutku odborníci, kteří mu udělili vůbec nejvyšší možnou podporu. Stipendijní 
komisi předsedal slavný skladatel Johannes Brahms, který Dvořákovu hudbu velmi 
obdivoval. Postupem času se tito dva skladatelé stali i přáteli. Důležité bylo, že 
Johannes Brahms doporučil hudbu Antonína Dvořáka majiteli dnes již neexistujícího 
nakladatelství v Berlíně Fritzi Simrockovi. Simrock vydával Dvořákovu hudbu a 
skladatel za to dostal zaplaceno. Tím, že se jeho díla začala vydávat tiskem, začíná se 
s Dvořákovou hudbou seznamovat stále více a více lidí. Nejen u nás doma, ale i v 
zahraničí. Dvořák pomalu a jistě nastupuje cestu nejhranějšího a nejvyhledávanějšího
českého skladatele. A to platí i dnes.

DOPORUČENÝ POSLECH: Antonín Dvořák

https://www.youtube.com/watch?v=wHiBszk1Koc
https://www.youtube.com/watch?v=P_1N6_O254g
https://www.youtube.com/watch?v=FtGmBPwGj1Y
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