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Než začnu své vyprávěni o našem čtvrtém národním klasikovi - klasi
fikace, kterou razili poprvé někdy uprostřed války pořadatelé kon
certu v Clevelandu, na jehož programu byla symfonická díla Smetany,
Dvořáka, Janáčka a Martinů, nemohu nepředeslat několik úvah více
méně osobního rázu.
Říká se u nás: "přišel ke štěstí jako slepý k houslím", i'edy i já
jsem přišel ke štěstí, že jsem se mohl stát v létech 47-48 učední
kem^ našeho velkého mistra. S tím "slepým" ovšem to tak jednoduché
není, je to spíš zdání, asi se nic v tomto světě neděje bez příčiny.
Poprvé jsem se s Martinů hudbou seznámil - každý se musí nějak po
prvé seznámit se svým autorem, je to velmi zajímavý moment, když
poprvé slyšíte nebo hrajete hudbu neznámého jména: bučí. vám nic neřekne, nebo ve Vás vzbudí pochybnosti o opravdovosti autorova myšle
ní, anebo konečně ucítíte podivné šimrání v krajině srdeční a řekne
te si "pozor, tady něco je.." . Tedy poprvé jsem se seznámil se svým
.Martinů už někdy na začátku studentských let, kdy se mi dostala do
ruky jeho celkem nepatrná klavírní kompozice s titulem Vánoce. Něco
v ní^bylo, co mě ihned zaujalo a něco ve mně řeklo "pozor na tohoto
neznámého, zde se otvírá jakýsi nový svět, "svět krásy a nových har
monií..". A hned se jeden otevře, aby se zájmem a zvědavostí přijít
mal i další skladby téhož autora, nebot má důvěru a začíná tušit, že
se jedná o skladatele z Boží milosti.
A toto je jediná správná cesta k poznání: nechat na nás působit
skladatelovu hudbu (platí to konec konců i pro jiné obory) a nečekat,
jak se vyjádří kritika, co řeknou chvalořečníci atd. Bučíte opatrní
jako hadovéj praví se v Písmě, a platí to i ve věcech umění, zvláště
pak v dnešní době: kolik podvodníků se dnes skrývá pod jménem kompo
nistů, s halasným vytrubováním nových ideí, dnes, kdy novota se ja
koby stala hlavním smyslem života, i když se přitom chodí po hlavě.
V předcházejícím jsem tedy chtěl říci, že moje cesta k Martinů uči
teli nebyla čistě náhodná, ale že se pohybovala v mezích normálních
zákonitostí.
Udělejme si nyní malou procházku životem a dílem B.Marinů - dílo je
velké jak kvalitou tak i kvantitou a život je příkladný - se zas
távkami u důležitějších etap.
Martinů, jak je známo, se narodil 8.prosince 1890 "právě když zvoniJ
li všemy zvony" jak vzpomíná jeho matka, v Poličce na věži svatojakubského kostela, což mu vyneslo epiteton "der hochstgeborene Kompo
nist". Brzy se věnoval houslové hře a brzy začal taky s pokusy
v kompozici. Ve škole prospíval spíš průměrně, na konservatoři v Pra
ze, kam odešel s velkými nadějemi a s podporou obce, valně nepros
píval a byl dokonce několikrát vyloučen* a konservatoř nedodělal.
Později vstoupil ještě na mistrovskou školu komposice k Sukoví, ale
ani^tam se nedočkal valných úspěchů. Prostě Martinů to táhlo jinam.
Když se Suk Martinů ptal, co by. chtěl nový žák u něho docílit, pra
ví nesměla "že by se to naučil rád dělat jako Debussy"; načež Suk:
"no to bych taky rád".
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Martinů byl velmi pilný student - mimo školu - který prostudoval
mnoho partitur, přečetl mnoho knih, každý večer na koncertě nebo v di
vadle, protože jeho hlad po poznáváni byl neobyčejný, školská pravid
la ho ovšem málo zajímala. Prvniho většího veřejného uznání se Mar
tinů dostalo provedením České rapsodie, kterou dělal začátkem 1919
Talich s Českou filharmonií. Je to vlastenecká sk'ladba, kterou Mar
tinů psal ještě před ustavením republiky. V České filharmonii Marti
nů taky .zasedl k pultu druhých houslí a s Českou filharmonií podnikl
první t á j e z d y d o ciziny a poprvé poznal Paříž, která ho velmi, zaujala
a když se 1923 naskytla příležitost malého stipendia čs vlády pro,
stůdium ve Prancii, chopil se Martinů příležitosti a odjel pa další
studia k A. Rousselovi, jehož skladby na něj po pražském-provedení
udělaly ohromující dojem a v Paříži zůstal do 19A0.
V tomto velkém kulturním kotli, kterým Paříž tenkrát byla - vzpomeňme
jen, několika jmen: Pavel, Stravinský, pařížská Šestka se Satiem,
Honnegerem, Auricem, Poulencem a j., představení Ďagilenova bal,etu
a švédského baletu a mnoho jiných, se Martinů formoval a zde napsal
svoje první mistrovská díla. Martinů pracoval velmi pilně a s plnou
zodpovědností, jakou cítil pro své povolání, ačkoliv žil značně uboze,
chceme-li to tak eufemisticky vyjádřit.
.Již 1925 vyšlo z jeho pera mistrovské dílo II.smyčcový kvartet, a pak
už následovaly opusy v pestrém sledu za sebou: La^Bagarre (26), první
opera Voják a tanečnice podle Plauta (26), I.klavírní koncert a spous
ta jiných děl - Martinů je jedním z nejplodnějších moderních sklada
telů .
—
j
Se svým učitelem Rousselem žili ve vzájemné shodě a ve vzájemném ob
divu -jeden pro druhého. Roussel prý říkával: Ma gloire, ce sera
Mart i n ů !
Se svými novými přáteli a kolegy jako Rumunem M. Mahalovici, Maúarem
Tibor. Harsanyi a Švýcarem Konrádem Beck dali základy slavné Ecole de
Paris, ke které se později připojili i další skladatelé, Čerepnin,
Tansman a j i n í .
V. Paříži také potkal svoji životní družku Charlottu Quennehen,. roz
košnou pařížskou šyadlenku, která se mu stala věrnou pomocricí a
opatrovatelkou po celý život. Její paměti plné poezie vyšly 1970 pod
titulem Můj život s-Bohuslavem Martinů v pražském Suprafonu.
V Martinů díle - a to skoro od samého začátku - se prolínají dva prou
dy - odmyslíme-li si krátké údobí jazzových vlivů, které v různých
dílech různě převažují, až dospějí syntézy v jeho symfoniích, a^ostatňích skladbách amerického období. Je to proud hudby světové, at už
je to hudba současného ražení, nebo velkých předchůdců (z jeho nejza
milovanějších starých autorů, u kterých se mnohému naučil: A.Corelli
a- anglický madrigalista Morley) a hudba vysloveně českého re.sp. m o 
ravského charakteru. Tak 193.0 píše své mistrovské -dílo 3 krátkých ku
sů pro trio, ve kterém-poprvé docílil oné, úžasné ;pqlyfonické volnosti,
která je v pozdějších dílech jemu vlastní a ve kterém si také poprvé
formuloval rozvíjení hudebních myšlenek z malých melodických buněk
a ve stejném roce píše Les Rondes, -rotkošné komorní dílko, které se
mělo původně jmenovat Moravské tance, plné krásných inoravismů, o jajém se tehdy kromě nedávno zesnulého Janáčka nikomu nesnilo.
Podobně vznikají v časovém sousedství Koncert pro čelo, Koncertypro
kvartet a orchestr, Concerto grosso - jeden z velkých Martinů výdo
bytků a jiná díla a zároveň řada děl s národní tématikou: Špalíček
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(31-32), Hry o Marii (33-349, Divadlo za bránou (35-36), Hlas losa
na Nezvala a Komedie na mostě (35)« 1938 jel Martinů naposled do sv'
ho domova na milované Vysočině netuše, že už se nikdy nebude moci
vrátit. Československo bylo ohroženo německým fašismem. Se zlými
předtuchami vrátil se Martinů do Francie, kde začcu. hned práci na
svém díle Dvojkoncert pro dva smyčcové orchestry, klavír a tympany,.
Také nepřítomnost jeho milované žačky Vítězslavy Kaprálové^ která
zůstala ještě na prázdninách doma - v brněnském museu mají z této
doby korespondenci M _tinů - Kaprálové, která je poesie sama - pu- .
sobila trudně na Martinů. V těchto podmínkách vzniklo toto velečílc
jedno z nejkrásnějších moderní hudby vůbec, jak se někteří domnívá
jí o Dílo dokončil v Schonenberg u Basileje na statku Pavla Sachcra,
který je objednal pro svůj Basler Kammerorchestr. Na tomto statku
strávil Martinů také své poslední dny a tam se taky dnes nachází
jeho prostý hrob s nápisem Bohuslav Martinů, český skladatel.
Dvojkoncert je prozatímní vrchol Martinů tvorby a sám Martinů je
považoval za své nejsilnější dílo. První provedení bylo v Basileji
zač. roku 194-0. - Přinesl jsem nahrávku Č„filharmonie za řízení
X.. Šejny. Oddejme se tedy poslechu díla, které vám ani tisíci sl
nemohu jinak přiblížit.

194-0 musel Martinů opustit Francii a po strastiplném putování dospěl
konečně do USA, kde mezitím pro něho pracoval jeho přítel M.Šafrá
nek. Zde napsal kromě jiného do roku 194-6 svých pět symfonií.
V létě 194-6 byl povolán na vyučování skladby na Tanglewood Summe-- schools, kde neštástnou náhodou spadl v noci z neohražené terasy
a velmi vážně se zranil, což ho na delší čas vyřadilo z práce. Při
jel jsem do Tanglewood rok nato, Martinů se už sice zase objevoval
mezi mnohými přáteli, které tam měl, ale zdaleka ještě nebyl v pořád
ku. (Ten rok utrpěl Honegger na stejném místě těž^ý srdeční záchvat).
A když jsme po prázdninách začali s Martinů lekce, musel jsem ještě
dlouho přehrávat na klavíře jen "piano", protože silnější zvuk a vů
bec silnější otřesy působily neblaze na jeho poškozenou hlavu.
Mezitím měl Martinů přijít na pražskou Amu, ba dokonce sám jsem s*3
už v předcházejícím roce hlásil do jeho třídy (potom Bořkovec), a .o
zdravotní pot':'.3 mu nedovolily, aby se vzdálil z Ameriky.
Vzpomínka na Martinů jako učitele....
Příliš dlouho jsem u Martinů nezůstal, konec konců stále jsem doufal,
že budem pokračovat v Přaze a vrátil jsem se pln touhy po své milé
dív c e ,^nynější mé ženě. Do Fřahy jsem přiletěl 25. února 194-8, ne
musím říkat, jaké je to datum. S vMartinů jsem ovšem zůstal v písem
ném styku až do jeho smrti, vyměňovali jsme si partitury a knihy.
Hráli jsme pak některé nové věci Martinů u nás, jako Tři české tance
pro dva klavíry, a hlavně moje žena uváděla poprvé v Československu
skladby B.Martinů jako Fantasie a Toccata pro klavír, Concertino pro
klavír a orchestr s bakalou, Třetí klavírní koncert s Neumanem
a mnoho jiných věcí, kromě toho měla světovou premiéru Martinů Son'
ty věnovanou Serkinovi, který tuto Sonátu uváděl v New Yorku den
po mé ženě„
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V létě 194-8 se Martinů mohl konečně zase podívat do Evropy, ale
do Československa se už v rámci nových politických poměrů nedostal
"Vrátil se-do Ameriky, kde napsal svoji novou synfonii Eantaisic 3
symphohiques, která vzrušila celou americkou hud hni veřejnosto
Od roku 1953 žil povětšině v Evropě, hlavně v Nizze, v Římě a na
statku Paul Sachera v Pratteln u Basileje, kde též 2 7 .srpna 1939
zemřelo (Právě jsem tehdy instrumentoval závěrečnou fugu ve Varia
cích na Martinů téma, které měly být darem k jeho sedmdesátinám.
Volná strana partitury nese datum jeho smrti.)
Martinů napsal na 4-00 děl, z čehož 16 oper a 15 baletů, dílo ú c t y 
hodné jak rozsahem tak kvalitou. I život Bohuslava Martinů byl při
kladný, vše obětoval práci a i když vždy zůstal chudobným, dovedl
se přesto těšit z darů života, těch nejprostších, které jsou skoro
každému na dosah ruky. Vždy se cítil českým skladatelem a vlasten
cem, at už to bylo v roce 1938, kdy se dobrovolně hlásil do česko
slovenské armády nebo při jinýchjpříležitostech. Na sklonku svého
života napsal též řadu věcí určených právě českému posluchačštvu,
z nichž jednou, tou nejslavnější, bych chtěl zakončit tuto vzpomín
ku. Otvíráni studánek, komp. 1955? na text M. Bureše, též poličské
ho rodáka.
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