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se stďy Clďiny Tomantce |ogiclcym pokračováním něčeho,
co navazuje na básníkův odkáz. 

' -

VíšIrův bytostný roma n tismus
Tomáš Víšek, k1eq v Nokturnech vTstoupi] t6. 5., je známjako zanícený pianista, kteý rád slouží ópomijřáÉ t tu"i.-
ní tvorbě zo. století. Připomeňme v této'souvislosti Ervi-
na Schulhoffa a Aloise Habu. Tentokrát odkryl;este ;eanu

'kartu.: 
ng ru-ž by hudební-veřejnost neměla zaporninat. Je to

bytostný roinantismus. Na úvod jsme slyšeli Lžsní scény, dílo
dvaaosmdesáté Robefta Schumánna' Érred p*", iíip a,
Iesa pÍed' nátmirozprostřel snoYou atmo sféružarůženého rá-
na, z něhož dílry o dstíněné VjšIrově úh o zov é te cltni"u p á*a"
Wltupují pevné kontury.stromů, keřů, zvířat a posfau Všepun3g$1čuje částmi 'Mysliuec'na 

čáané, osaměIé kuěti-
ny',Vy!řičené 

.místo, tpry aay4 k-přemítíní otázku, ěi je
pod názvem vlastně m!n9n'o, dete Wtdna lqajína, Hospoía,
hák prurck, kde Víšek dokbzal básnivě rras'tioii nedóřeče-
nost něčeho, co povzbvzr1je- vrltřní zpytování, až;po Loue:c-
kou 4í9ei a Rozloučení. Jako by něja[á ýeiní ďpolečnost
procházela ve Víškově pojetíJ<olzelíy* l"'"m, t ti'y otJ.'
P,.T.lí pruhledy clo krajiny, slýa chúle odpotínku í.;;á:
lych lrmenech stromů, ďe i osvěžení u lesního potůčku či
vnímání vůně dřeva a květin na lesní mfiině. Roirantismus
:::r1rk:"tlejší podobě s příslušný'rni tempovými ;b"ryu"p:o}:"y1 oparem'-ktery však nezaJ<rýyá přesné obrysy
přednášené hudební skladbv.
Vítaným překvap-e1ím Víškóva recitáIu bylo uvede ni Třík]a-
uírních rcmancí Schumannovy ženy Clarr Weckoué.I kdvž
tak obětavá interp_retlca manželoých děi a dďšícn 

'"nl;Jr'romantiků nedostihla v kompozici wcholu svého vzoru. rrře-
s_to i!-e o vpříbený klavírní sryl poloviny ro. století. Tato'stl.-
datelka'uměl'" p:l, pro svůj_nástroj - ktivír a věděla, v kte-
r'ých polohách i jakých tonrílně harmonických souvisíostech
zní nejlépe. Pokucl by Víšek předřadil Schumannův Karne-
val nebo jinou monumentální kompozici, jistě by t1rto mini-
ufury'oy":ěll ploše. Avšak v souvis]losti á iesními scénami
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Vrcholem večera pak byla připomínlra letošního stého r.Éročí
narozeni Jaroslaua Ježka(narozen z 5. g. tgo6).T.;;š Ýíš"k
z1tř adtl ze skladatelo"y !",i.!y G *rá"", oí", í rtu 

""t ", 
*iii

ť::r^: ť:u s-vi$) ď nt"ai. Jsou to 'u"aly J''iáarriíll
Časově i stylově'- Navíc kdo by čekď písničkóvéh o Ježka zá
slavne ery-Usvobozeného divaďa, zréimě bv bvl velmi oře-
I(vaperr. Na tuto skutečnost narážel í u"a'i'oi. Helferi ve
své studii o české moderní hudbě v roce r93o. o"""ae ua_
::*ll'::," Y'Tíkl go 4říj.9z{ do New ý;í.i, . ňyr "a""'""ucrtelce angJičtiny Ludmile osolsobě. Jde o efektlrí klavírní
sazbu' která však 

""T q:o'll posméšného podtónu, praný-řujícího salonní pianisiiku tisžtovskeho iaženi. Malou svi_tu zkomponovď Jaroslav Ježek při svém pařížském stuilij-

31robFu- roce rgz8. Nďezneme v ní persiflríž Johanna
Sebastiaaa Bacha, ale i vtipnoú stylizaci *oarrino charles-
tonu s pŤíznačným názvem-,,oh, girls,,! Jako by si tu chtivě
povzdychl ro-z1erný F'aun - skladařel v prostředí obn ažených
nymf. Nemůžeme přitom .'"u"po*"''out ha Ježkovu fóto-
grafii za firigentským pultem olvobozeného divaďa, na niž
se vyzývavě smějí tanečnice souboru Joe Jenčíka (Jánčíko-
vy Girls)' Své vystoupení zakončil víšek téměř ,rě"o,í*o,,
{:.4o":: Etudou, kterou počátkem roku rg53 premiérovď
Václav Holzknecht na konóertě hudební.křňňi Mánes. Ví-
šek korunovď s.v9 _rygoupení dvěma přídav$ z ježkovského
repertoá1u' z nichž Tři strážníci 

"yuotuti 
,, 

'á" ié*ěř frene_
tické nadšeni.

sTUDlo MAToUš MK 0055-2
131
Jaroslav Ježelg Bugatti Step
ffi stráŽnfcÍ, lsabel Valse, Grand
Valse Brillante' Etud€, Petitc
Suite, Rapsodie, Bagatelleg
Tanec loutlq4 Jarní vítri Bugatti
Step)' Tomáš VÍšek _ klavír: .

Hudební režie Lukáš Matoušelg
zvuková reŽie Karel Soukenlk,
příprava klavíru na nahráváníFer
dinand Rendl, nahráno v Únoru
a dubnu 2o06 v Modrém pokoji
Jaroslava Ježka v Praze.
Celkový čas 61102

\ Jaroslav Somel

Nemá se uvažovat co by bylo, kdy-
by... Ale přesto - co by bylo, kdyby
se představeníVoskovce a Wericha
v osvobozeném divadle nedostala
v roce 1929 do nóvštěvnické krize
a oba mladíkomici nepoŽádal| skla-
datele Jorosldvo Ježko o původnÍ
hudbu' namÍsto běŽných šlágrů,
které doposud užívali? Jak by byl
asi JeŽek známý dnes? Rozhodně
ani zdaleka ne tak jak díky své spo-
lupráci s V + Wje. Druhá polovina
jeho tvorby, tar. váŽná hudba, stojí
nespravedlivě stranou. Kdyby však
byla Ježkoým odkazem jen ona,
všímali bychom si jí dnes patmě
právě tak málo, jako děljeho gene
račnÍch souputníků.
A pňtom je zajímavé, nakolik jsou
obě zdánlivě nlzně nasměrované
poloviny jeho díla sourodé. Zne
Vu se o tom můŽeme přesvědčit
pň poslechu nového CD Studia
Matouš, věnovaného výběru z JeŽ"
kových skladeb pro klavír. lnterpre
tace se ujal klavímí virtuos Tomáš
VBef který )e znárrý objevností
suých nahróvek Nahrávka rrznikla
ve skladatelově Modréryr pokoji
v Kaprově ulici na pražském Sta_
rém Městě na originálním JeŽko_
vě klavíru. To dodává interpretaci
punc autenticity (významně pod-
trŽený tím. že některé skladby tu
premiérově znějí v originální klávÍr_
ní verzi, a nikoli v úpravách, v nichŽ
jsou běŽné).

!ýběr propojqje samotné klavírnÍ
kompozíce s, tvorbou, souvisejícÍ
s inscenacemi owobozeného diva-
dla. otevíÉ' to fotrrot Tň stróžnÍci,
coŽje právějedna ze tří mezíakt-
ních předeher pro revui Premiéra
Skafandr, kterou spolupráce Ježka
s V + W začala @ůvodně klavímí
skladba byle později otextována
pro Ostrov Dynamit). Isobel Volse
(známý téŽ pod názvem No vlnóch
volčku) je tu; - právě: tak jako
známý valčík ,JomÍ vÍtr - poprvé
nahrán v originálnÍ klavírní ver-
zi. světovou premiéru má co do
záznamu, Grund Volse Brillonte,
jedna z, posledních Ježkor4ých pra-
cí, psaná uŽ v době jeho pobytu
v USA Toto číslo otevírá prostřed-
nÍ část disku, věnovanou ukázkám
z komorní Worby. Kromě rytmicky
svěží Etudy a naopak znepokojivé
Ropsodie sern byly.,zařazeny dva
cykfy - Petite Suite'a Bagotelles.
První z nich má zajímávou struktu.
ru, dvě impresívní intermezza jsou
vloŽena mezi tň části, začínající aŽ
v neoklasicistickém ohlasu staých
forem (Prélude), a končící v erup.
tivním charlestonu oh; girls! Bogo-
ťelles jsou sledem deseti miniatur,
v mnoha místech zřetelně souvis*
jících s Ježkovou dnes uŽ zapome
nutou scénickou hudbou pro ofici_
ální jeviště (např Holberg, Goldoni,
Hoffineister). Závěr nahrávky Noří
opět ,,návrat do osvobozeného
divadla", Tonec loutky z revue Svět
za mříŽemi, zmiňovaný JqmÍ vítr
aslavný Bugatti Step.
Nové CD lze tedyjen chváliL Snad
s jedinou výhradou' Booklet uvádí,
Že pro rrznik osvobozeného d|vadla
byla rozhodujÍcÍ inscenace Moliéro-
va Georgese Dandina v roce 7925,
kdy V + W,,a jejich kamarádi'..
porušili všechna pravidla uvádění
klasických her". Frejkova inscena-
ce Cirkus Dandin má opravdu his-
torický význam, ale oba komici s ní
neměli nic spo|ečného, na scénu
vstoupili aŽ o dva roky později ve
své Vest Poket Revui.
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