TONY-D
western-musical

Poděkování:
Františku Zeithammelovi
za zapůjčení koltů a opasku,
Miloslavu Mejzlíkovi za hlas shůry,
Markétě Nachlingerové a Divadlu v Dlouhé
za zapůjčení části kostýmu,
Divadlu Na Zábradlí za poskytnutí zkušebny
a Petru Čtvrtníčkovi za tamní bicí,
Martinu Nyxelovi za výrobu závěrky,
Ondřeji Glazarovi za odvoz,
Petru Boháčovi za lahve,
Patriku Boreckému za fotografie,
Vladimíře Striežencové za výlet
a Lucii Ferenzové

Divadlo za podpory MHMP částkou 1300 tis. Kč

Malostranské náměstí 9
118 00 Praha 1
Rezervace: 257 221 158
www.astudiorubin.cz

Antonín Dvořák (1841–1904)
Milovník holubů, lokomotiv a vlaků a nejslavnější český
skladatel. Patří do velké pětky nejhranějších klasiků vedle
Bacha nebo Mozarta a je zřejmě i nejznámějším Čechem
vůbec. Jeho 9. symfonie e moll „Z Nového světa“ je nejvíce uváděnou symfonií na světě. Antonín Dvořák pocházel
ze skromných poměrů, jeho otec byl hostinský a řezník,
který se svou živností několikrát zkrachoval. V rodině
však existovala silná hudební tradice a brzy bylo jasné,
že výrazně hudebně nadaný Antonín nepůjde v otcových
„řeznických“ stopách. Počátky hudební dráhy v Praze byly
velmi nuzné. Živil se jako violista, varhaník a učitel hudby,
postupně se začal prosazovat i jako skladatel. Dvořákovu
světovou slávu zahájil výrazný úspěch jeho díla v Anglii,
kterou navštívil celkem devětkrát. V roce 1891 mu univerzita v Cambridgi udělila čestný doktorát. Dvořák se
účastnil koncertních turné po celé Evropě, prováděly se
jeho symfonie, oratoria, kantáty i komorní hudba. Není
tedy divu, že ho v roce 1891 oslovila prezidentka Národní
hudební konzervatoře v New Yorku Jeanette Thurberová
a nabídla mu post uměleckého ředitele. Skladatel podepsal smlouvu na honorář třicetkrát vyšší, než mu nabízela Praha a na začátku školního roku 1892 odplul za oceán.
V USA žil a působil téměř 3 roky. Své první americké léto
strávil ve vesnici Spillville ve státě Iowa, kde žili (a dodnes
žijí) čeští krajané. Zdejší atmosféra a zvyky mu silně připomínaly vlast, po které se mu stýskalo. V Americe vzniklo
několik zásadních skladeb – kromě zmiňované „Novosvětské“ také smyčcový kvartet F dur „Americký“, Biblické
písně nebo slavný violoncellový koncert h moll. Dvořák jasnozřivě odhadl potenciál americké hudební kultury: „Budoucnost hudby této země se musí hledat v tom, co nazýváme černošskými melodiemi.“ Sám si v černošské hudbě
našel inspiraci. Černošské spirituály znal zprostředkovaně z novinových článků a od černošského studenta konzervatoře Henryho Thackera Burleighe, jehož dědeček ještě
jako otrok spirituály zpíval. Tyto písně zaznívají vzdáleně
v tématech Novosvětské symfonie. Měl v úmyslu napsat
i indiánskou operu Hiawatha.
„Všechny svoje symfonie bych dal za to, kdybych vynalezl
lokomotivu.“
„Dnes je těžko komponovat, teď je skoro všechno vyčerpáno. Taky se člověku koukají na prsty. Mozart to měl jednodušší – kolem sebe měl jen nuly jako Salieri.“
„Vím, že bych tyto skladby nikdy tak nenapsal, kdybych
byl Ameriku neviděl.“

AMERIKA V DOBĚ DVOŘÁKOVA POBYTU
Když Dvořák v září 1892 připlul do New Yorku, Amerika
právě žila oslavami 400 let od Kolumbova objevení. Jediní původní obyvatelé, tj. indiáni, žili již v naprosté většině v rezervacích. Jejich kultura byla značně zredukována
a smíšena s projevy jiných etnik (černošské, asijské). Se
skutečnými indiány se Dvořák setkal např. ve Spillville,
kde si nikdy nenechal ujít The Kickapoo Medicine Show.
V této show vystupovala skupina přibližně 10–20 indiánů,
kteří předváděli léčitelské schopnosti, písně, tance, akrobacii a kouzelnické triky. Indiáni běžně zahrnovali do své
show i afroamerické minstrely s doprovodem banja a kytary. Není divu, že Dvořák dospěl k názoru, že indiánská
a černošská hudba si jsou podobné. V Americe Dvořák
také uviděl na vlastní oči známého Buffalo Billa a jeho
Wild West Show neboli show o Divokém západu, na kterou
ho vzala Jeannette Thurber. Tato atrakce byla v té době
velmi populární také v Evropě. Konala se venku a předvá-

Zdeněk Nejedlý (1878–1962)
Historik, estetik a muzikolog, univerzitní profesor a ministr. Kontroverzní postava české kultury. Zprvu nadaný
a zanícený vědec (žák O. Hostinského a T. G. Masaryka)
se od dvacátých let silně angažoval v politice. Od roku
1945 byl členem ÚV KSČ, od roku 1948 ministrem školství
a osvěty a ministrem bez portfeje až do své smrti. Ve svém
subjektivním a ideologickém výkladu českých dějin dělil
umělce na pokrokové (např. Smetana, Fibich, Jirásek, Aleš)
a konzervativní (Dvořák, Janáček, Mácha). V souvislosti se
vzrůstající Dvořákovou slávou, jíž „ohrožoval“ Smetanu, se
Nejedlého názor na něj postupně vyhrocoval až k naprosté
nenávisti.
„Mne Dvořák nezajímá. Je to odbytá, mrtvá kapitola z české hudby.“
„Dvořák jako hudebník byl eklektik. Je to umělec naprosto
ohraný a oposlouchaný.“
„Dvořák není jen vykradač jiných autorů, nýbrž především
primitiv.“
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děla vše typické pro zanikající „divoký západ“ – cowboye,
indiány, střelbu, koně a spoustu zvířat. Míchala však dohromady cowboye a indiány z celé Ameriky, kteří se ve skutečnosti nikdy nemohli potkat, ale to nevadilo, cílem bylo
pobavit široké publikum. Ve skutečnosti již byla situace
indiánů v Americe dobojována a více než 90 % z nich bylo
přesídleno z východu na západ či do rezervací. Jedním
z rozhodujících faktorů, který se podílel na jejich porážce,
byl i vynález otáčivého bubínkového revolveru, zvaného
Colt, podle jednoho z jeho prvních výrobců, Samuela Colta.
Slavný pistolník Bat Masterson ještě zdokonalil rychlost
střelby, když vymyslel tzv. napínáček na spoušť.
„Bůh stvořil lidi silné a slabé. Teprve Samuel Colt tento
nedostatek opravil.“
Program napsal Miloš ORSON Štědroň

