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Tanec v hudb! Bohuslava Martin" – 
baletní tvorba

Lucie Dercsényiová

Abstract: The article Dance in the 
Music of Bohuslav Martin" focus-
es on Martin"‘s fourteen ballets 
that have been staged so far. In the 
beginning, Martin"‘s ballet com-
positions were not successful and 
met with rejection. Martin" never-
theless persevered and learned 
from his mistakes. The world pre-
mieres of his ballets – if staged at 
all – took place in Prague or Brno. 
Martin" composed fourteen bal-
lets, which he perceived as a syn-
thesis of music and visual art. His 
notes and correspondence reveal 
that he had a clear idea about how 
the staging of his ballets as well 
as his operas should look. Indi-
vidual chapters of this article fo-
cus on specific ballets, the atmos-
phere of their creation and their 
first night performance. Their stag-
ing and reception are described in 
reviews of that time. An appendix 
to the article consists of an over-
view of all ballets by B. Martin" 
and photographs of selected per-
formances.
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Dílem Bohuslava Martin" nep#ehlédnuteln! prostupuje tanec. Katalog skladatelovy 
tvorby od Harryho Halbreicha obsahuje t#istaosmdesát$ty#i skladby,1 z nich% $trnáct 
jsou díla ur$ená baletu2. Martin" svá scénická díla v%dy vnímal jako syntézu hudební-
ho, v&tvarného a tane$ního um!ní. M!l jasnou p#edstavu o podob! jevi'tní prezentace 
sv&ch operních a baletních titul", jak lze vy$íst z jeho poznámek a korespondence. Byl 
ve své dob! neúnavn&m experimentátorem, na $eskou tane$ní scénu vnesl nové impul-
sy a p#edev'ím nové vnímání baletní hudby. Polovina jeho balet" v'ak nebyla nikdy pro-
vedena, n!které z nich se nedo$kaly ani koncertního provedení nebo se dokonce nedo-
chovala ani partitura.

Martin" tvo#il n!kdy s v!t'í $i men'í chutí, ale v%dy s jist&m nadhledem a lehkos-
tí – snad proto, %e p#i'el na sv!t ve v!%i poli$ského kostela, kam se rodina skladatele 
12. zá#í 1889 p#ist!hovala. Otec skladatele Ferdinand Martin!, p"vodní profesí 'vec, 
jen% zde zastával funkci pov!%ného, si o rok pozd!ji zapsal v&znamnou událost: „8. pro-
since 1890 nam prinesla vrana ho!i"ka klu"a"ka. K#t$nej byl 14. pros. Bohuslav Jan.“ 3

Rodina se vrátila z v!%e dol" do m!sta a% po jedenácti letech, a tak m!l Martin" 
dostatek $asu u%ívat tajemn&ch zákoutí, magické atmosféry a spirituality místa, kde byl 
sice izolován od okolního sv!ta, ale mohl ho sledovat z p!tat#icetimetrové v&'ky ochozu 
v!%e jako divadlo, do jeho% skute$ného prostoru vstupuje jako nad'en& divák a pozd!ji 
jako v&razná um!lecká osobnost.

Martin" se do Poli$ky rád vracel nejen b!hem svého studia na pra%ské konzervato#i, 
ale pozd!ji také z Pa#í%e, kam v roce 1923 odjí%dí na stá%. Pa#í% opustil a% v dob! druhé 
sv!tové války v roce 1941, kdy odplul do Ameriky. Do Evropy za$al z New Yorku zají%d!t 
od roku 1948 a st#ídal destinace svého pracovního a prázdninového pobytu. (asto 
zají%d!l do Nice, do )íma a na konci svého %ivota se usadil ve 'v&carském Schönenber-
gu, kde 28. srpna 1958 v nemocnici v Liestalu zem#el.4

Inspirace meloplastick"m tancem – Noc, H. 89, Tance se závoji, H. 93, Stín, H. 102 
Není náhodou, %e první scénické dílo Martin" nále%elo práv! tanci. Martin" od dob 

sv&ch studií na pra%ské konzervato#i, kam nastoupil jako 'estnáctilet&, intenzivn! nav't!-
voval divadlo. Tém!# denn! chodil na druhou galerii Národního divadla jak na operní, tak 
i tane$ní p#edstavení. Martin" si uv!domoval jedine$nost tane$ního projevu, tu'il jeho 
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vyjad#ovací sílu, av'ak zásadn! odmítal $ist! klasickou tane$ní techniku, nedostate$né 
se mu také zdálo pojetí tehdy oblíben&ch baletních pantomim.5 Impulsem pro vytvo#ení 
scénické prvotiny Noc, dokon$ené 9. ledna 1914, se stalo vystoupení ruské um!lkyn! 
Olgy Vladimirovny Gzovské v Praze, jak lze usoudit z dov!tku pod titulem skladby, kam 
bylo skladatelem vepsáno: „Nocturno – meloplastická scéna o jednom aktu.“ 

Martin" byl nad'en z vystoupení této ruské here$ky, která se poprvé v Praze p#ed-
stavila v roce 1912 nejen jako host $inohry Národního divadla, ale také jako tane$nice 
– p#edstavitelka nové formy tane$ního projevu meloplastiky a melodeklamace.6 O je-
jích tane$ních ve$erech Emanuel Siblík napsal: „Radost z pohybu, kter% sám o sob$ 
je ú"elem, z jeho rytmu a z jeho linie pro&ívali jsme nej!'astn$ji u Gzovské tam, kde 
nám podávala lyrické zá&itky z intimního sou&ití svého nitra s hudbou. Tu p#em$(ova-
la nejosobn$j!í impresivnost hudbou, vzbuzenou v nejdokonalej!í expressivnost svého 
tance. Pom$r hudby a tance byl tu úpln$ sou#adn%, stály vedle sebe jako rovnocenné 
sv$ty, tak &e bylo nesnadno #íci, zda hudba dala více tanci nebo tanec u"inil hudbu 
p#ístupn$j!í.“ 7 Siblík dále chválí „bohat$ nadanou osobnost Gzovské, která zkusila své 
síly i v genru, kter% bychom mohli nazvat meloplastick%m melodramatem“ a pokra$uje: 
„Tane"ní po"in O. V. Gzovské znamená odvahu odpoutání se od minula, únik z tvrdého 
poru"enství zastaral%ch formulí, návrat k p#irozenosti a kone"n$ v$domé úsilí o novou 
v%razovou formu v tanci. Jeliko& její um$lecká cht$ní nep#esahují mo&nosti dané dis-
ciplinovaností t$lesnou, nedochází u ní k rozpor)m mezi obsahem a formou a v%sled-
kem jest ni"ím neru!en% um$leck% "in.“ 8 O. V. Gzovská (1883*1962) byla $lenkou 
MCHATU (Moskevskij chudo%estv!nnyj akademi$eskij t!atr), kde ztvárnila zásadní role 
své kariéry pod vedením K. S. Stanislavského.9 Ve sv&ch tane$ních vystoupeních se 
inspirovala um!ním Isadory Duncanové a jejím krédem autenti$nosti t!lesného proje-
vu – „orientaci a program dala jí Duncanová“.10 Není sice p#ímo dokladováno, %e by se 
ob! um!lkyn! setkaly, a Gzovská se ani ve své autobiografii o vlivu Duncanové nezmi+u-
je, ale je z#ejmé, %e Duncanová neunikla její pozornosti p#i druhé náv't!v! Ruska v roce 
1907 (poprvé ho nav'tívila v roce 1905). Krom! toho je velmi pravd!podobné, %e se 
Gzovská také setkala s ruskou tane$nicí Elenou Tels-Rabenek (1885*1944),11 která 
vid!la jedno z prvních p#edstavení Duncanové. Tels asi zvládala klasické tane$ní zákla-
dy a za$ala Duncanovou napodobovat, podle jejího vzoru nosila #ízu a sandály; v roce 
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1906 studovala u Elisabeth Duncanové. Vyu$ovala také na moskevské divadelní 'ko-
le (od roku 1906); v roce 1909 zalo%ila tane$ní studio, pozd!ji pak soubor Tanzindyllen 
Ellen Tels, s ním% vystupovala za hranicemi Ruska. V letech 1907–1910 byla Tels $len-
kou MCHATU, tak%e Gzovská byla s nejv!t'í pravd!podobností její %ákyní. 

Gzovská se stala múzou pro mnohé $eské um!lce, nebo, „p)sobivosti jejího tance 
podléhali lidé práv$ um$lecky zalo&eni“.12 I Bohuslav Martin" nav'tívil p#i jejím prvním 
hostování v'echna p#edstavení a její v&kon na n!ho siln! zap"sobil. 

Libreto k baletu Noc napsal malí# Alois Kohout,13 kter& vid!l Faunovo odpoledne 
Clauda Debussyho14 v Pa#í%i, kde ho soubor Ballets Russes uvedl v premié#e 29. kv!t-
na 1912 v divadle Châtelet.15 Tímto baletem se také p#i psaní Noci více ne% inspiroval. 
Porovnáme-li toti% libreta Noci a Faunova odpoledne, neshledáme zásadn!j'í rozdíly ani 
posuny d!je – v Noci jsou pouze p#idány postavy faun". A$koliv %ádn& z dostupn&ch 
pramen" nepoukazuje na nápadnou podobnost nám!t", je z#ejmé, %e Kohout nám!t 
Faunova odpoledne tém!# cel& p#evzal a provedl pouze malé „kosmetické“ úpravy. Lib-
reto Noci p#epsal Martin" na úvodní stránku své partitury, kde také m"%eme dohledat 
poznámky skladatele k jednotliv&m tane$ním obraz"m – p#epis scénick&ch poznámek 
Martin" je ulo%en v Institutu Bohuslava Martin", signatura PBM AC 130. Hudební pod-
klad Noci je v'ak zásadn! jin& – jestli%e Debussyho symfonická báse+ Preludium k Fau-
novu odpoledni je sedmiminutovou skladbou reflektující báse+ Stéphana Mallarméa, 
Martin" rozvedl Kohout"v text do tém!# 'edesáti minut (odhad vychází z po$tu stránek 
partitury). Skladbu komponuje v dob!, kdy se projevuje jeho nad'ení z Debussyho hud-
by, kterého pova%uje ve své Autobiografii16 za „nejv$t!í objev celého &ivota“ a období, 
v n!m% balet vzniká, za „jakousi epochu impresionismu“.

Martin" ji% v roce 1908 v Praze sly'el Debussyho Suite bergamasques, Arabesky 
a v Novém n!meckém divadle obdivoval jeho operu Pélleas a Melisanda (je nap#íklad 
zachován jeho vlastnoru$ní opis $ásti klavírního v&tahu opery); v roce 1910 ho fasci-
novala skladba Mo#e. Mihule pí'e, %e impresionismus na Martin" „dolehl p#ímo narko-
ticky“, p#ivedl ho a% na „hranici epigonství“, co% mohlo vést a% k tomu, „&e málem tím 
ztratil v!e“.17

Zprávy o p#ipravovaném baletu Noc vy'ly v poli$ské Jit#ence 15. srpna 1913, kde ho 
pova%ují za „nejmodern$j!í balet podle vzoru Ni&inského“. Dále se do$teme, %e „Noc 
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je první "ástí p)vodn$ zam%!leného triptychu, jeho& druhou "ást tvo#í balet Stín a t#e-
tí, dosud nezpracovanou, má b%t scénické o&ivení n$kterého Böcklinova obrazu“. Mar-
tin" slo%il Stín a% v roce 1916 a na nám!t Böcklinova obrazu Vila na mo#i, kter& znal 
z barevné pohlednice z muzea v Sofii, zkomponoval o rok d#íve stejnojmennou orches-
trální baladu.

Na ja#e 1914, tedy a% v dob! druhé náv't!vy Gzovské v Praze (pot#etí zavítala 
do Prahy v roce 1922), vznikla dal'í skladba Tance se závoji, dedikovaná této um!lkyni. 

Z dopisu man%ela O. Gzovské Wladimíra Nelidowa z 11. $ervna 1914 vypl&vá, %e 
Martin" um!lkyni zaslal zásilku (snad partituru) Tance se závoji a Nelidow pak pozval 
skladatele do hotelu Palace, aby se dohodli o datu, kdy by si Gzovská mohla poslech-
nout jeho skladby – k osobnímu setkání v'ak nedo'lo, jak Martin" pí'e -afránko-
vi v dopise ze Schönenbergu 20. dubna 1958: „Gzovskou jsem osobn$ nevid$l, jen 
jsem jí poslal partituru.“ O existenci partitury také sv!d$í $lánek v Nov&ch Ilustrova-
n&ch listech z 8. srpna 1914, kde je uvedeno, &e „Martin) se dostalo v%jime"né pocty 
pí. O. Gzovskou, znamenitou ruskou um$lkyní, je& op$t hostovala v Národním divadle 
pra&ském. P#ijala jeho meloplastické tane"ní práce Tance se závoji ku provedení“.

-afránek se také zmi+uje o nedatované korespondenci Martin" s p#ítelem Stanisla-
vem Novákem, kde jsou zaznamenány dva úryvky z Menuet) Tanc) se závoji. Martin" 
o nich pí'e jako o „v$cech pro Gzovskou“ a chce je dát k provedení (eské filharmo-
nii. Nep#ímo lze vy$íst, %e Tance se závoji obsahují dv! orchestrální skladby, které v'ak 
nebyly nikdy provedeny – ani koncertn! ani scénicky, a nakonec nebyly ani dohledány.

Martin" Noc dlouho nenabídl %ádnému divadlu a nevíme, jak se balet dostal k Ota-
karu Ostr$ilovi (od 1. 12. 1919 dramaturg ND, po smrti Karla Kova#ovice 15. 12. 1919 
jmenován 'éfem opery), dochovalo se pouze Ostr$ilovo odmítavé a stru$né stanovis-
ko s datem 9. b#ezna 1920: „A"koliv hudba vykazuje jist% smysl pro barvitost zvuku 
orchestrální v$ty, je p#ece i po této stránce monotónní (nadu&ívání harf, celesty, klaví-
ru), to platí i o její stránce harmonické a melodické. Na scénu se toto dílo v)bec neho-
dí z d)vod) jako tého& autora Stín.“18

Balet Stín dokon$il Martin" koncem roku 1916 v Poli$ce. Autorem libreta byl op!t 
Alois Kohout, skladatel jeho text vepsal na p#edsádku partitury. Vystupuje v n!m kro-
m! t#í $ern&ch postav v pozadí pouze jediná osoba – d!v$e hrající si s mí$em a se 
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'vihadlem – a její stín (op!t inspirace Gzovskou, která stejn! koncipovan& v&stup p#ed-
vedla ve Hrách a tancích #eck%ch dívek p#i svém hostování v r. 1912 a 1914 v Praze). 

Jestli%e v p#edcházejících kompozicích vysledujeme vliv impresionismu, v baletu Stín 
není po impresionismu ani památky. Skladba obsahuje uvoln!nou #adu uzav#en&ch $í-
sel. M"%e to b&t ústupek pot#ebám um!ní Olgy Gzovské, která tan$ila na r"zné hudeb-
ní skladby, ale m"%e to b&t také skladatel"v zám!r. Martin" vepsal do partitury k bale-
tu #adu choreografick&ch poznámek – p#epis poznámek v partitu#e je ulo%en v Institutu 
Bohuslava Martin", signatura PBM AC 132. Martin" doufal, %e balet bude inscenován, 
ale Ostr$il balet op!t zamítl (16. 8. 1919): 

„Cel% d$j jednoaktového baletu je vypln$n následující p#íhodou: Do parku p#ijde 
d$v"e a tan"í. Z fontány vystoupí její zrcadlov% obraz („Stín“) a tan"í s d$v"etem. 
V pozadí se objeví t#i "erné postavy. Prost#ední z nich je Smrt. Kdo jsou dv$ druhé 
se nedovíme. ‚Stín‘ tan"í do náru"í Smrti, tato jej p#ikryje plá!t$m a d$v"e padá mrtvo 
k zemi. Tanec d$v"ete od jeho p#íchodu do vystoupení Stínu "ítá 60 stran partitury… 
tanec d$v"ete se Stínem a& do objevení Smrti 70 str. Je p#irozen$ nemo&no a vylou-
"eno, aby to n$kdo vydr&el tan"it, nebo se na to dívat. Hudební stránka není rovn$& 
pozoruhodná. Hudba je jednotvárná, vykazuje málo &iv%ch temp… Její prostota plyne 
n$kde z úmyslného, ale naprosto nemotivovaného archaisování, jinde v evidentní pri-
mitivnosti technické. Primitivní jsou té& p#echody mezi jednotliv%mi tane"ními "ísly, p#i-
pomínající p#echody neblaze známou man%ru p#echod) r)zn%ch sm$sí“, 19 Ostr$il dále 
kritizuje „jednoduchou orchestraci a nadm$rné u&ívání klavíru“. Martin" na't!stí zamít-
nutí jeho prvních balet" neodradilo a k jejich komponování se vrací v Pa#í%i, kde koncem 
roku 1923 z"stal. V dopise z roku 1958 pak sám -afránkovi pí'e: „Stín je zkrátka !kolní 
práce a slabá, v)bec bych o ní nepsal.“ (13. 04. 1958)

Symfonická koncepce baletu – Istar, H. 130
Ostr$il"v verdikt ke scénick&m prvotinám Noc a Stín dostal Martin" se zna$n&m zpo-

%d!ním, a tak v roce 1918 za$al komponovat dal'í balet, Istar. 
Balet Istar se stal prvním dílem Martin", uveden&m v Národním divadle. Podle 

dostupn&ch pramen" za$al s kompozicí v roce 1918, jak sám uvádí v bulletinu Národ-
ního a Stavovského divadla – „forma baletu m$ v&dy lákala pro svobodu hudebního 



{164

#1 2011  !ivá hudba

projevu… Po mnoh%ch pokusech a poradách s baletním mistrem jsem seznal ur"ité 
principy a scénické tane"ní po&adavky, na základ$ jich& jsem p#istoupil k baletu Istar 
v roce 1918. M$l jsem p#edstavu jiného baletu, rozdílného od sou"asné techniky tance 
na !pi"kách a v!ech jin%ch vymo&eností klasického baletu.“20 Skladbu uzav#el 13. zá#í 
1921. 

Libreto baletu Istar, kter& Národní divadlo uvedlo v premié#e 11. zá#í 1924 s podti-
tulem „Baletní mystérium o 3 d$jstvích a 5 obrazech“, napsal sám Martin" inspirován 
Juliem Zeyerem.21 Krom! stru$ného obsahu baletu Martin" navíc p#ipravil rukopisn& 
scéná# s popisem mnoh&ch scénick&ch detail" pro choreografa a re%iséra – opis Mar-
tin" rukopisu je ulo%en v Institutu Bohuslava Martin", signatura XYZ 021 Kv. P#i práci 
na libretu radil Martin" Jaromír Boreck",22 kter& napsal sta,, v ní% se zmi+uje o adap-
taci m&tu skladatelem: „U Zeyera Istar chce pro ztrátu svého milá"ka um#ít jako "lo-
v$k. V libretu jde Istar dob%t Tammuze z podsv$tí, ze smrti k &ivotu.“ Balet tak kon$í 
happyendem – zrozením jara, kterému pat#í celé t#etí jednání. 

Od Národního divadla dostal Martin" p#íznivou zprávu ji% 15. #íjna 1921, ve které mu 
Ostr$il sd!luje: „Velect$n% pane, Vá! balet Istar p#ijal jsem k provozování na Národ-
ním divadle.“ Smlouva o jeho provedení je podepsána a% 7. $ervence 1923, nebo, Mar-
tin" balet je't! dopracovával. V listopadu 1923 p#ikomponoval na %ádost choreografa 
Remislava Remislavského23 do prvního jednání Tanec kn$&ek – jeho rukopis má deset 
stran s datem Paris 11 Novembre.

-éf opery Ostr$il m!l v úmyslu balet uvést je't! za$átkem dubna 1924, jak vypl&vá 
z p#ípisu, kter& ve stejném zn!ní obdr%eli jak baletní mistr Remislavsk&, tak re%isér Fer-
dinand Pujman:24 „Velect$n% pane! *ádám Vás, abyste spole"n$ s p. re&isérem Puj-
manem p#ipravil baletní pantomimu Istar od B. Martin) na za"átek dubna“.25 Premiéra 
baletu byla v'ak nakonec p#esunuta na po$átek následující sezóny – Pujman je nako-
nec v p#edpremiérovém divadelním bulletinu uveden jako autor dramaturgického rozvrhu 
baletu, re%ie se ujímá Remislavsk&. 

Komponování baletu stálo Martin" mnoho úsilí a $asu, zárove+ se také zab&val jin&-
mi skladbami, proto ukon$ení baletu pro n!ho znamenalo velkou úlevu, jak sám p#izná-
vá v dopise své tehdej'í p#ítelkyni Milad# Häuslerové: „Te+ od té doby, kdy jsem p#ijel 
do Poli"ky, jsem m$l jedin% den voln%, a to byl práv$ den mého p#íjezdu, od té doby 

Istar – ND Praha 1924
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zbyla denn$ chvilka "asu v&dy a& ve"er. Te+ jsem toti& cel% ten "as pracoval stále 
na klavírním v%tahu a korigoval partituru (baletu Istar) a psal libreto na"isto a scéná# 
na"isto… Byl jsem z toho a& trochu vztekl%, a te+, kdy& jsem to odvedl, tak se musím 
p#iznat, &e jsem tím pon$kud unaven.“ (5. 10. 1921).26

Uvedení baletu Istar znamenalo v&znamn& posun v baletní dramaturgii Národního 
divadla – poprvé se objevuje titul, kter& vybo$oval ze zajet&ch obsahov&ch a hudebních 
kli'é n!kter&ch balet" devatenáctého století. Martin" m!l p#edstavu hudební básn! pro-
vedené tancem, „a to tancem odli!n%m, jin%m ne& tím, co byly provád$ny balety staré“; 
byl pravd!podobn! stále ovlivn!n projevem Gzovské a uv!domoval si, %e tane$ní um!ní 
prod!lává zásadní zm!ny ur$ující jeho dal'í v&voj. Nové hudební formy otevíraly prostor 
nov&m pohybov&m strukturám a estetickému vnímání. 

A$koliv se kritické názory na hudbu Istar r"zní, je jisté, %e tímto opusem $esk& balet 
za$al sm!#ovat k sou$asnosti.27 Tém!# v'ichni recenzenti zd"raz+ovali p#íklon Marti-
n" k francouzské hudb! a zejména jeho obdiv k Debussyho impresionismu. Silvester 
Hippmann tomuto v!t'inovému názoru oponuje: „Není to ani tak Debussy, jako Suk, 
pod jeho& siln%m vlivem dílo stojí v invenci i v jin%ch slo&kách. Le" Martin) nepodléhá 
Sukovi a nalézá té& v%raz samostatn%.“28 Josef Barto$ si v'ímá, %e „Istar nejsou uzav#e-
ná "ísla, netan"í se zde, aby se tan"ilo, n%br& aby se ztvárnil dramatick% d$j“.29 Balet 
se mu zdá t!%kopádn& a hudba bohu%el postrádá dramatickou sílu. Konstatuje, %e Mar-
tin" má spí'e lyrick& ne% vysloven! dramatick& talent a hudba Istar podle jeho názoru 
není s to tane$níky inspirovat; t#etí jednání se mu zdá nejslab'í – „má sklon k exotismu, 
k vn$j!ímu popisu v$cí. Proto jeho hudba nep)sobí bezprost#edn$, proto se stane, &e 
odcházíme z divadla bez hlub!ího zá&itku a máme dojem, &e jsme se místy nudili“. 

P#ínos Martin" vystihuje Václav Crha: „Mohu #íci, &e Martin) je u nás první, kte-
r% stvo#il moderní balet.“30 Josef Hutter v Tribun! (13. 9. 1924) vidí v autorovi baletu 
mnohostranného, vynalézavého hudebníka, citlivého rytmika a nakonec Istar prohla'u-
je za dobr& $in repertoáru, nebo, p#inesl první $eskou realizaci nového názoru na balet. 
Ve stejném duchu pí'e také Boleslav Vomá%ka: „V "eské hudb$ nemáme moderní-
ho baletu. První, kdo nám toto p#iná!í je mlad% skladatel B. Martin)… Komponoval 
sv)j balet p#ed !esti lety, kdy o baletní hore"ce se u nás nev$d$lo, a je to o to cen-
n$j!í, &e vlastní cestou dosp$l k modernímu #e!ení baletu. Jeho balet spadá je!t$ 
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do tak zvaného psychologického baletu, nenese tedy zna"ku nejnov$j!í [mín$na pod-
le p#edchozího textu Stravinského Svatba proti modernímu, ‚psychologickému‘ baletu 
Víla Richarda Strausse nebo Stravinského Petru!ky], ale novota tím nikterak netrpí.“31 
Hubert Dole&il vyt&ká hudb! m!lkost, místy rozvleklost.32 

Choreograf Remislav Remislavsk" pracoval v té dob! u nás se zcela neobvyklou 
baletní hudbou, která m!la inspirovat k nacházení nového tane$ního v&razu, jak& vy%ado-
val také Martin" – v souvislosti s touto kompozicí vidí pohyb a gesta jako v&raz du'e. 
Martin" pojímá legendu o Istar jako st#etnutí dobra a zla, %ivota a zániku, jako utrpení – 
zápas o vít!zství. Této my'lence také odpovídá scénická koncepce a hudební struktu-
ra díla: I. Smrt Tammuzova a utrpení Ista#ino, II. Zápas Ista#in, III. Vít!zství a nové jaro.

V Národní osv!t! (13. 9. 1924) Karel Boleslav Jirák ost#e kritizuje „velmi nezda#ilé 
scénické provedení, a to jak po stránce v%tvarné, tak zejména po stránce choreografic-
ké. Procházení t#emi branami bylo tém$# nesrozumitelné, pon$vad& na jevi!ti byla stá-
le tatá& brána, p#íchod jara p#i návratu Istary byl znázorn$n tak primitivn$, &e nebyl ani 
obecenstvem pozorován… Byly tu celé dlouhé scény, které opakovaly ustavi"n$ t%& 
pohyb a& do úplné nudy.“33 Jirák upírá Remislavskému „schopnost moderního melo-
plastického #e!ení pantomimy“ a ani p"vabná Nikolská dle jeho názoru na celove$erní 
hlavní úlohu nesta$ila. Hubert Dole&il si v'ímá nezvykl&ch gest rukou, odvozen&ch ze 
starov!k&ch v&tvarn&ch památek.34 Josefa Huttera p#ekvapují v&kony tvo#ené na Dal-
crozov! technice, ale vidí v nich strnulost, proto%e pantomimick& pohyb stává se na vel-
ké scén! stereotypním, strnul&m, v&razov! konven$ním. 

Je z#ejmé, %e Remislavsk& nem!l dosti zku'eností s moderními trendy, které tehdy 
pronikaly do tane$ního um!ní, navíc d!j poskytoval málo zásadních dramatick&ch st#et" 
a psychologické prom!ny postav se odvíjely v dlouh&ch pasá%ích.35 Remislavsk& respekto-
val po%adavky skladatele – na dobov&ch fotografiích jsou tane$nice zachyceny v pr"hled-
n&ch #ízách a bez 'pi$ek, ale nemohl vysta$it se sv&mi tane$ními znalostmi a zku'enostmi.

Hudební plocha byla vzhledem k dramatick&m mo%nostem libreta p#íli' rozsáhlá, 
na co% také poukazují n!kte#í z recenzent".36 Balet stál na v&konech interpret" – hlavní 
roli ztvárnila Jelizaveta Nikolská, roli Tammuze tan$il sám Remislavsk&. 

Tv"rcem v&pravy baletu byl Bed'ich Feurstein, blízk& p#ítel Josefa -ímy, kost&my 
navrhl Old'ich Kerhart, orchestr dirigoval Vincenc Maixner. 
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Martin" vstupuje s Istar do $eského baletu v dob!, kdy se na %eb#í$ku úsp!'nosti 
nejv&'e pohyboval Oskar Nedbal. I p#es uvedené kritické post#ehy je bezpochyby jeden 
z prvních, kdo tvo#il pod vlivem inovujících prom!n tane$ního um!ní po$átku dvacátého 
století. Jako první uvádí moderní symfonickou koncepci na $eskou tane$ní scénu, a to 
p#ed Vít#zslavem Novákem, kter& se objevuje v baletu a% pozd!ji (Signorina Giovent,, 
Nikotina – 1930, ND Praha, choreografie Jaroslav Hladík). 

V dob! uvedení baletu je Martin" v Pa#í%i (od zá#í 1923), kde získává studijní pobyt 
u Alberta Roussela.37 V dob! premiéry proto vnímá sv"j balet u% z jistého odstupu; 
jeho rozpolo%ení vystihuje dopis p#ítelkyni Vand# Jakubí%kové do Poli$ky: „Mn$ se zde 
otev#ely nové a velké obzory a zdá se mi, &e u& ani nejsem tím, co jsem byl je!t$ p#ed 
p)l rokem. St%kám se tu s -echy i Francouzi a z Francouz) hlavn$ s malí#i a básníky 
a z t$chto zase s t$mi nejmodern$j!ími a cel% ten sv$t je jin%, docela jin% ne& u nás.“ 
38 Den p#ed premiérou vychází v Tribun! skladatel"v $lánek, v n!m% p#iznává, %e v dob!, 
kdy za$al balet komponovat (1918), nem!l v!domosti o nov&ch proudech, které poznal 
a% v Pa#í%i.39 

Martin" na premiéru Istar z Pa#í%e p#ijel a balet se do$kal osmi repríz. Celove$ern! 
v'ak byl proveden pouze t#ikrát (11., 13., 18. 9. 1924), v následn&ch reprízách se k n!mu 
(po zkrácení) pro v!t'í diváckou p#ita%livost p#i#adily .eherezáda Rimského-Korsakova 
(24. 9., 7. 10., 3. a 7. 11. 1924) a v posledních dvou p#edstaveních Stravinského Petru!ka 
(15. a 16. 5. 1924). Z dopisu z 30. 9. 1924, kter& Martin" pí'e p#ítelkyni Olze (almanové 
z Poli$ky, kam po premié#e odjel, je z#ejmé, %e v n!m první vstup na scénu ND vyvolal silné 
zá%itky: „Premiéra byla slavná, tak&e jsem musel se mnohokráte d$kovat a prohán$l jsem 
se po scén$ Národního divadla, jako bych tam odjak&iva pat#il; te+ u& jsem zase doma 
a pí!u n$co jiného a mám mnoho práce i sp$chu, proto&e budu muset u& brzo odjet.“ 

Baletní revue Kdo je na sv#t# nejmocn#j$í, H. 133
Po premié#e Istar zamí#il Martin" do Pa#í%e (podzim 1924) a t!sn! p#ed odjezdem 

dokon$il dal'í balet Kdo je na sv$t$ nejmocn$j!í. Za$al ho komponovat u% v dob!, kdy 
byl %ákem mistrovské t#ídy Josefa Suka na pra%ské konzervato#i (1922/23), co% doklá-
dá jeden z dopis": „Balet jsem psal v Praze, kdy& jsem chodil k Sukovi, a sice ov!em 
za !kolou… U Suka jsem vlastn$ – pokud se nem%lím – nic nedokon"il.“40
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V bulletinu Národního divadla v'ak Martin" uvedl, %e balet za$al komponovat „tak#ka 
bezprost#edn$ po Istar (1919)“.41 Dostupné prameny pak #adí ukon$ení skladby do roku 
1922 (nap#. Erissman) $i 1923 (nap#. -afránek, Mihule). 

Martin" m!l jako v%dy jasnou p#edstavu o svém novém baletu – „krátkém a nekom-
plikovaném“; st&skalo se mu po „opravdovém tanci“ a jak se také p#iznává, byl pon!kud 
unaven symfonickou stavbou tanc", na nich% zalo%il Istar. Jako by si cht!l odpo$inout 
od pojetí sv&ch p#edcházejících tane$ních scénick&ch skladeb a necht!l se zab&vat 
niternou dramati$ností postav, „vy#adil popisování citov%ch v%jev) tancem a rozli"né 
dramatické nebo patetické v%stupy nahradil formou "ist$ tane"ní“.42 

Martin" hledal nám!t, kter& by tento jeho zám!r spl+oval. Oslovil z Pa#í%e i Kar-
la )apka, aby mu pomohl p#i zpracování tématu a ten mu dopisem z 30. b#ezna 1924 
odpovídá: „Jak vidíte, do Pa#í&e jsem se pro ch#ipku nedostal; lituji toho up#ímn$. 
Na divadlo, a' jakéhokoliv sujetu, nemám te+ pomy!lení; zam$stnávají m$ te+ jiné úkoly 
a – v$#il byste? – je mi bez divadla jaksi leh"eji. Nezlobte se, &e snad zklamávám Va!i 
nad$ji.“ Podn!t nakonec p#ichází od Míly Mellanové,43 která Martin" posílá ke zvá%ení 
libreto pohádky Bla&en% ostrov nenarozen%ch. „Kdy& jsem ji psala, zn$la mi v u!ích 
taková hudba jako nezemská, #ekla bych skoro astrální“ – pí'e v pr"vodním dopise 
skladateli, jen% je datován 1. srpna 1923 a Martin" ho obdr%el t!sn! p#ed sv&m odjez-
dem do Pa#í%e. Mellanová p#enechala Martin" objevitelské právo na tuto pohádku, a ten 
si ji upravuje pro své zám!ry. 

P#íb!h sám o sob! je jednoduch& a p"vabn& – pohádku si Martin" dopsal podle 
sv&ch p#edstav na základ! indické pohádky o my'í nev!st!. Martin" pojal balet jako gro-
tesku, cht!l, aby se obecenstvo bavilo; mluví o baletní revue, v ní% uplatnil dobové tance, 
následující v baletu jeden za druh&m – postavy pohádky tan$í v rytmu serenády, menu-
etu, foxtrotu, charlestonu, val$íku, bostonu, polky. 

Premiéra baletu Kdo je na sv$t$ nejmocn$j!í se konala v Brn! 31. ledna 1925 a byla 
v"bec prvním uvedením skladatelova díla na brn!nské scén!. Martin" netrp!liv! o$e-
kával ohlasy a psal svému p#íteli Stanislavu Novákovi: „Prosím t$ #íkej ka&dému, koho 
potká!, &e m)j balet o my!ích je star% t#i roky, tedy [vznikl%] v dob$, kdy jsem o Stra-
vinském nev$d$l nic, jenom &e napsal Petru!ku, ale neznal jsem ho. U& je mi to trochu 
hloupé po#ád to nastrkování na Stravinského. Kdyby to byl napsal t#eba Axman, tak by 
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to byl objev a byli bychom sou"asn$ s Evropou, ale &e jsem to já, tak jsem to v&dycky 
odkoukal odn$kud. Mn$ je to celkem jedno, ale &e se dostanu zase do takové klece, 
jako byl impresionismus. Te+ u& se nikdo nezmíní o mém naprostém podlehnutí impre-
sionismu, u& jsem hned zase podlehl Stravinskému. To je toti& zrovna vedle sebe, &e 
jo?“ (7. 2. 1925, Pa#í%).

Jako by to tu'il, proto%e za n!kolik dní vycházejí recenze, které jméno Stravinsk& 
$asto citují. Listy Hudební matice otiskují: „Vtip na vtip, foxtrot a val"ík, Dvo#ák, Mozart, 
Strauss a hlavn$ Stravinsk%, ne snad s ur"it%mi reminiscencemi, ale celkovou man%rou. 
A nic platno, je to "asové, má to ruch a spád, nápad a ú"innost. Ale je to p#ece jenom 
h#í"ka, a u nás se díváme po#ád na úkoly um$ní jinak.“ 44 

Spole$n! s tímto baletem byla uvedena operní novinka Osvalda Chlubny Síla tou-
hy. V Rovnosti je její referent evidentn! skladbou Martin" zasko$en, v%dy, Martin" zní 
na brn!nské scén! zcela poprvé, a tak pí'e: „Baletní komedie Bohuslava Martin) chce 
b%t pokusem o moderní reformu baletu tak, jak ji zahájil Stravinsk%. Má jedin% princip 
– pop#ení jakéhokoliv principu a to provádí tak d)sledn$, &e "lov$k nevychází z omrá-
"ení a nov%ch p#ekvapení, je& jsou n$kdy tak silná, &e p#edpokládají docela jinou ner-
vovou soustavu, ne& jakou máme my, dne!ní smrtelníci.“45 Provedení skladby je pak 
ozna$eno za znamenité. 

O dva roky pozd!ji balet uvádí Národní divadlo v Praze – 17. 2. 1927. Choreografie 
se ujímá Remislav Remislavsk", scénického designu Franti$ek Berger. V Praze p#i#a-
zují p#ed Martin" balet Ravelovu d!tskou operu Dít$ a kouzla.46 Balet se p#esto do$kal 
jen 'esti repríz,47 nebo, zdej'í kulturní prost#edí nebylo tehdy schopné docenit kvali-
ty obou skladatel" a choreograf". Martin" se pak vrací do Národního divadla s dal'ím 
baletem .palí"ek a% v p#edposlední Ostr$ilov! sezón! v roce 1933, ale jeho tane$ní 
groteska se dosud na repertoár ND Praha nevrátila.

 
Balet se zvukov"mi efekty – Vzpoura – La Révolte, H. 151
V pr"b!hu roku 1925 za$al Martin" komponovat balet Vzpoura – z$ásti v Pa#í%i 

a v lét! tého% roku ho dokon$il v Poli$ce. Libreto si napsal sám – nám!tem je vzpou-
ra not, které odmítají posluhovat 'patné hudb! – skladatel"v scéná# baletu vepsan& 
do partitury je v p#episu k dispozici v  Institutu Bohuslava Martin", signatura 1293 Kv. 
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Vznikla skladba stejn! odleh$ená jako jeho p#edcházející balet Kdo je na sv$t$ nej-
mocn$j!í, ale tentokrát tan$í místo my'ek na scén! noty. Nízké tóny mají b&t podle Mar-
tin" tlusté a vousaté, vysoké tóny pak dlouhé, tenké a bledé. Tóny se bou#í proti mizerné 
h#e na klavír, proti 'patnému zp!vákovi, proti fale'nému gramofonu, proti tane$ní hudb! 
v baru. Zní tu také #ada dobov&ch tanc"; mimo to Martin" do skladby navíc zakompono-
val zvukové efekty – na jevi'ti dle jeho pokyn" mají b&t amplióny, z nich% se hlásí zprávy 
z burzy, zvlá'tní zpráva o vzpou#e tón" a nakonec velk& hluk; ve scén! baru pak Marti-
n" p#edpisuje: „Cel% orchestr hraje, co mu napadne. Dal!í d$j bez hudby.“ Je jisté, %e 
takto odvá%né pojetí skladby bylo v na'ich do „sebe zahled!n&ch“ kruzích vnímáno jako 
neuv!#itelná hudební anarchie a revolta. A nakonec i Martin" asi vnímal tento balet jako 
osobní vzpouru – vzpouru proti konzervativnímu pojetí hudby, které „má ve znaku jen 
ideje ty nejvzne!en$j!í, tak#ka nadhmotné, abych #ekl ne&ivotné“.48 Ze samotného textu 
libreta také vypl&vá, %e Martin" ve Vzpou#e reagoval na skandální sta%ení opery Albana 
Berga Vojcek z repertoáru ND Praha (tuto neblahou událost Martin" v baletu okomen-
toval slovy: „Srá&ky p#ed Národním divadlem… P#ípad Vojcka vy#ízen pro nedostatek 
tón).“)

Hudba baletu se odvolává na music hall, zní v ní foxtrot, val$ík, lidová dumka, tan-
$í 'pan!lská tane$nice. Martin" Vzpouru – La Révolte ozna$uje za „sketch o jednom 
d$jství“. 

Premiéra se konala v Brn! 11. 2. 1928. Martin" o uvedení baletu v Praze ani 
nestál, sv!#il partituru osobn! Otovi Zítkovi (re%isér prvního uvedení) p#i jeho náv't!v! 
Pa#í%e a do Prahy ji ani neposílal. Choreografii nového baletu vytvo#il Jaroslav Hladík,49 
scénu a kost&my navrhl Eduard Milén (jeden scénick& návrh a program s obsazením je 
ulo%en v divadelním odd!lení Moravského muzea – návrh scény napovídá, %e byla konci-
pována pro mo%nost simultánní hry).

V Rovnosti se autor recenze odmítl k inscenaci vyjád#it, kdy% pí'e: „Hudební referát 
je nesporn$ zále&itostí um$ní. Mám-li psát o sobotní premié#e ‚moderních‘ balet), bude 
nutno, abych svrchu uvedeného dbal velmi p#ísn$. Má to pro referát sv)j ‚krátící‘ d)sle-
dek. Budu toti& psáti jen o dvou baletech (spole"n$ se Vzpourou byl uveden T#íroh% 
klobouk Manuela de Fally a La Valse Maurice Ravela), a"koliv byl uveden je!t$ t#etí… 
Vzpoura od B. Martin) znamená, tak, jak byla provedena, pro repertoár a um$leckou 
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úrove( Národního divadla velmi odvá&né extempore, pová&livou improvisaci, tvo#ení 
s ‚rukama v kapsách‘, v n$m& se místy vtipem hospoda#ilo velmi !patn$. Za#ekl jsem 
se v!ak, &e o tom psáti nebudu.“ 50 Také Gracian (ernu'ák si v'ímá neobvyklé hudeb-
ní stránky baletu, která vyvedla kritiky „z míry“. (ernu'ák ve Vzpou#e sly'el velmi málo 
hudby. Nechápal, pro$ se mají „vzbou#ené tóny pokorn$ podrobit práv$ duchu lidové 
písni"ky, kdy& revoluce byla mizerná hra na klavír, gramofon a sentimentální serenáda. 
A tak musí pomáhat rozhlasové kázání"ko o pr)b$hu revoluce. Bylo v n$m patrn$ skry-
to mnoho nará&ek na r)zné brn$nské muzikanty.“ 51 

Mechanické balety – On tourne, H. 163, Podivuhodn" let, H. 159
Odleh$en& nám!t Martin" také zpracoval v baletu Mot%l, kter% dupal  H. 153, jej% 

dokon$il 9. b#ezna 1926 v Pa#í%i. Choreografické a scénické poznámky, které rád 
do skladeb zapisoval, tentokrát nezanesl. Sám skladbu ozna$il za zt#e't!n& a zbyte$n& 
nápad. Ani jeho dal'í balet Natá"í se – On tourne se nedo$kal scénického $i koncert-
ního provedení. 

Balet Natá"í se je prvním z mechanick&ch balet" Martin". Dokon$il jej v Poli$ce 
19. srpna 1927. V rukopise p#edehry baletu datované 7. srpna 1977 je uveden název 
ve francouz'tin!: On tourne, Ballet en 1 act. Do orchestrální partitury o sto $ty#iceti 
sedmi stranách Martin" vlepil dva listy francouzského scéná#e baletu s podtitulem: Un 
film inédit (pozn. autorky: p#elo%it je mo%né jako dosud nehran& film, -afránek p#elo%il 
jako p"vodní film, m!l zobrazit „mravy na dn! mo#e“). Existují dva separátní, na stroji 
psané scéná#e – francouzsk& a n!meck&.52 

V baletu se podle p#edstav skladatele má pou%ít rozd!lená scéna: naho#e je hladina 
mo#e s malou lodí, se dv!ma námo#níky a potáp!$em, dole pak podmo#sk& sv!t. V bale-
tu nevystupují skute$né postavy, ale loutky:

Z lo+ky (sv$t naho#e) se spustí potáp$" na mo#ské dno (sv$t dole), aby zde natá"el 
p#íb$hy podmo#sk%ch obyvatel. Upoutá ho milostná hra humra a rybky, le" tu vystoupí 
z lastury krásná perla, potáp$"ova Afrodité Anadyomené. Ztratí pro ni okam&it$ hlavu, ale 
chladn% nez)stává ani humr. Za"íná souboj, v n$m& humr nemá vyhlídku. V okam&iku, 
kdy chce potáp$" korunovat vít$zství polibkem krasavice, vytáhnou ho v!ak proti jeho 
v)li op$t nahoru na lo+ku – v obav$ o jeho &ivot. P#íb$h kon"í odplutím smutného hrdiny. 
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D"le%itou roli zde hraje film, kter& je p#edepsán ve scéná#i a rámuje úvodní a záv!-
re$nou $ást díla. V souladu se scéná#em pak m!l balet uvád!t pán ve fraku proslovem, 
p#ipomínající jarmare$ní pok#ikování. Martin" balet je tedy v podstat! laternou magikou 
– vyu%ívá kinetické dekorace, film, princip stínového divadla, diaprojekci, d"mysln& sv!-
teln& design. Podle hudebního doprovodu, kter&m Martin" podkresluje d!ní na plátn!, 
se lze domnívat, %e „animovan% film m$l b%t realizován jako groteska“.53

Do hravého p#íb!hu se asi podv!dom! promítl skladatel"v pobyt u mo#e v Breta-
ni v roce 1927 (vize podmo#ského sv!ta v baletu), kde byl v lét! 1927 se Stanislavem 
Novákem a se svou budoucí %enou Charlottou Quennehen. Seznámil se s ní v listopa-
du 1926 v cirkuse Medrano (10. 11.), kde vystupovali brat#i Fratellini,54 slavné trio klaun", 
kte#í se stali milá$kem pa#í%ského publika. 

Martin" byl po pobytu v Bretani pln& energie, nad'ení a rodin! do Poli$ky pí'e: 
„Doma se pustím hned do práce, abych byl s t$mi nov%mi librety hotov, budu je 

asi p#í!tí rok pot#ebovati.“55 Josefín# Tausikové se pak chlubí: „Mám "ty#i sy&ety, které 
jsou velmi p$kné, a dokonce i senza"ní; ten nejlep!í jsem si vymyslel sám. Mám n$kdy 
opravdu dobré nápady. Musím se vrátit do Pa#í&e se "ty#mi definitivn$ hotov%mi bale-
ty.“56 Je!t$ po t#iceti letech Martin) vzpomíná: „Kdyby mi byl n$kdo #ekl, &e ten nám$t 
pro Natá"í se pochází ode mne, tak bych jej &aloval pro utrhání na cti…, co se hudby 
t%"e nemohu nic tvrdit, ale musí to b%t p$kná bujabesa“.57 [Pozn. autorky: bouillabaisse 
je provensálské rybí ko#en!né jídlo.]

Balet Martin" komponuje v dob!, kdy doznívá vliv futurismu, vrcholí dada a nastu-
puje surrealismus. Tomuto um!leckému kvasu nemohl Martin" uniknout a je jisté, %e 
ho ovlivnil práv! p#i komponování mechanick&ch balet". V Pa#í%i vid!l scénick& expe-
riment Jeana Cocteaua Parade (Paráda),58 kdy% Les Ballets Russes vystoupili v roce 
1924 v Théâtre Gaité-Lyrique (27. 06. 1924); v Pa#í%i také hostoval -védsk& balet, jeho% 
repertoár ovlivnily my'lenky Oskara Schlemmera,59 choreografa a tane$níka, kter& 
po%adoval obohacení v&razové formy divadla pou%itím mechanické um!lé figuríny mís-
to %ivého interpreta. U%ití filmu na divadelní scén! také nebylo v té dob! nic nového – 
je pravd!podobné, %e Martin" mohl vid!t Les Ballets Suédois60 v roce 1925 v Théâtre 
de Champs-Elysées s baletní revue Relâche61 s filmovou dotá$kou René Claira, stejn! 
jako film Ballet mécanique od Fernanda Légera62 – to v'e jist! m!lo velk& vliv na tv"r$í 
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sm!#ování Martin" p#i utvá#ení hudebn!-scénick&ch forem, které pravd!podobn! pod 
Légerov&m vlivem nazval p#ízna$n! mechanické balety. 

Martin" vytvo#il syntetizující divadlo, v n!m% byl reáln& sv!t ztvárn!n ne%iv&mi loutka-
mi imitujícími %ivé jedince a p#íroda pojata v kreslené animaci. Tímto baletem za$al Mar-
tin" sm!#ovat k hnutí dada a surrealismu, jejich% snov& a hrav& sv!t fantazie a imaginace 
rozvinul v operách Slzy no&e, Trojí p#ání a pln! rozehrál v roce 1937 v ope#e Julietta. 
Balet On tourne v'ak nebyl dosud v jakékoliv podob! realizován.

Dal'ím mechanick&m baletem je Podivuhodn% let – Le raid Merveilleux. Jako téma 
baletu si Martin" zvolil tragick& pokus o p#elet Atlantiku letci Ch. E. Nungesserem 
a F. Colim, kte#í zahynuli v oceánu 8. kv!tna 1927. Martin" pí'e scéná# o devíti obra-
zech, kreslí jeho scénografickou podobu o sedmi obrazech a nakonec redukuje i hudeb-
ní zpracování, které má u% jen p!t obraz".63 Je siln! ovlivn!na avantgardními jevi'tními 
experimenty pa#í%ského a zejména n!meckého divadla dvacát&ch let, které nahrazovalo 
tane$níka nebo mima pohybem mechanism", dekorací a sv!tel. 

Jestli%e v baletu Natá"í se nahrazuje Martin" %ivé postavy loutkami, v Podivuhodném 
letu zachází je't! dál: skladbu koncipuje „sans personage“ – bez osob – tane$ník" – 
a vizuální slo%ku tvo#í pohyblivé kulisy. 

Partitura je psána pro 11 nástroj": dva klarinety, fagot, trubku, tamtam, piano, dvo-
je housle, dv! violy a violoncello. Jednotlivé obrazy popsal Martin" následovn!: 1) Un 
Oiseau (Pták), 2) Une hélice qui commence à tourner (Vrtule, která se za"íná to"it), 
3) Les coulisses (bleu) qui s’avance de chaque coté qui ferme une hélice (Modré kuli-
sy se posunují vp#ed z ka&dé strany), 4) La scene s’obscurit (Scéna se zatmívá), Éclai-
rage de la haut (Osv$tlení z v%!ky). Les cartes qui passent (Mapy se pohybují), 5) Les 
reflecteurs (Reflektory), 6) Une affiche (Plakát), 7) La mer (Mo#e). [Pozn. autorky: pone-
chány jsou gramatické chyby skladatele ve francouzském pravopise.]

A$koliv Martin" psal balet na objednávku divadla Madame Bériz, provedení v Pa#í%i 
se nedo$kal, nebo, divadlo mezitím zkrachovalo. Partituru pak pravd!podobn! odvezl 
spolu s operou – filmem Trojí p#ání do Berlína. Poté se partitura baletu ztratila, co% je't! 
uvádí jako fakt -afránek v knize Divadlo B. Martin". Ale po$átkem 80. let byla partitura 
nalezena v archivu Deutsche Staatsbibliothek v Berlín! – zatím nejpravd!podobn!j'ím 
vysv!tlením, jak se tam dostala, je zmín!ná cesta Martin" do Berlína na konci 20. let. 
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Berlín'tí knihovníci o unikátním objevu informovali Národní knihovnu v Praze, kde byl 
ulo%en autograf scéná#e této skladby – kopie znovunalezené partitury byla vym!n!na 
za kopii scéná#e.64 

Ke sv!tové premié#e dvacetiminutového Podivuhodného letu do'lo a% 25. $ervna 
1994 v Poli$ce – p#i p#íprav! a hudební realizaci se setkali „odborníci na Martin"“ – 
muzikolog I$a Popelka a dirigent Václav Nosek. Premiéra byla sou$ástí koncertu u p#í-
le%itosti otev#ení stál&ch expozic Galerie v Poli$ce. Koncertní provedení „mechanického 
baletu bez osob“ ukázalo velkou scénickou sílu hudby. Scéná# baletu dává prostor pro 
v&tvarné #e'ení ve smyslu sou$asn&ch trend" a umo%+uje aplikace moderních digitál-
ních technologií. T!ch vyu%il v roce 1998 re%isér Ji'í Nekvasil, kter& krom! Podivuhod-
ného letu nato$il v (eské televizi je't! dal'í dv! komorní díla Martin" – opery Slzy no&e 
(1998) a Hlas lesa (2000).

Tane%ní groteska Kuchy*ská revue, H. 161
Martin" sice pob&val v Pa#í%i, ale doma na sebe upozor+oval jako autor inovujících 

tane$ních p#edloh. Proto se také na n!ho osobn! obrátila choreografka a tane$nice 
Jarmila Kröschlová65 se %ádostí o spolupráci na Kuchy(ské revui, kterou hodlala nastu-
dovat se svou tane$ní skupinou. Sama si napsala libreto, ve kterém tan$ily „personifi-
kace solidního Hrnce a jeho po"estné pani"ky Pukli"ky, sv)dnice Kvedla"ky, lehko-
myslného p#elétavého Ut$ráku a pedantsky p#ísného Smetáku“. 66 Kröschlová o%ivila 
kuchy+ské nádobí a dala mu charakter ur$it&ch lidsk&ch typ".

Martin" nabídku p#ijal a podle návrhu Kröschlové zakomponoval do baletu tango 
a charleston. V dubnu 1927 se pou'tí do práce a patnáctiminutov& balet má hotov& 
23. dubna 1927. O t#i dny pozd!ji posílá partituru J. Kröschlové s doprovodn&m dopi-
sem: „Dokon"il jsem ‚revue‘ a posílám ji sou"asn$. Obsazení je: Clarinet, fagot, trom-
pette, housle, cello, klavír. Jak jsem Vám ji& psal, mám dojem z Va!eho psaného sujetu, 
&e máte ji& p#edstavu tance úpln$ vypracovanou, a proto jsem tak v zásad$ nic nem$nil 
a dr&el jsem se zna"ek, které máte poznamenány v sujetu. Do partitury jsem sou"as-
n$ ozna"il jakousi klavírní skizzu abyste m$li usnadn$nou práci. Ale upozor(uju, &e to 
nelze pova&ovat za klavírní v%tah, je to jen jak%si nástin, abyste pro po"átek m$li jakou-
si p#edstavu hudby.“
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Je't! tého% roku byl balet uveden v premié#e – 17. 11. 1927 v Um!lecké besed! 
v rámci Ve$era divadla pohybu tane$n!-dramatické skupiny J. Kröschlové. 

Institutu B. Martin" se poda#ilo získat autograf dopisu Bohuslava Martin" Jarmile 
Kröschlové a také originální text libreta od Jana L. Budína (pseudonym Jana Löwenba-
cha), kterého Kröschlová po%ádala o ver'e do svého scéná#e. 

Balet Kuchy(ská revue je hudebními znalci citován jako jazzov& balet. E. F. Burian 
o n!m v knize Jazz (Praha 1928) napsal: 

„Pro revue v)bec má Martin) nev!ední gurmánsk% smysl. Jeho tane"ní groteska 
Kuchy(ská revue je jednou z jeho nejlep!ích prací. V Kuchy(ské revui Martin) ukázal, 
co lze vytvo#it z jazzu v komorním nástrojovém obsazení bez bicích nástroj). Orches-
trace: housle, violoncello, trubka, klarinet, fagot a klavír by byla svád$la mnohé skla-
datele nanejv%!e k mozartovsk%m &ertík)m. Chyb$ly pouze bicí nástroje, aby jimi dal 
Martin) lépe vyznít polozakryt%m jazzov%m rytm)m.“ 67 Martin" sám pova%oval partituru 
za dokonalou a srovnával ji pozd!ji po stránce technické s I. symfonií z roku 1942; své 
p#esv!d$ení potvrdil je't! v dopise z 24. 4. 1958 ze -v&carska, kde pí'e M. -afránkovi: 
„…o skoro neomylné technické stránce polo&ení partitury, a"koliv jsem efektn$ zvlá!tní 
techniku dosud nem$l… To je práv$ to, jak dílo je u& jasné v mozku nebo vyjad#ující 
charakter skladatele, tak si tu techniku vytvo#í samo.“ 68 

Kuchy(ská revue "ili Poku!ení svatou!ka hrnce bylo uvedeno spolu se Smetano-
vou Polkou a D$tsk%mi scénami Felixe Petyrka. Balet obsahuje $ty#i v!ty: Prolog, Tan-
go, Charleston a Finále. V Prologu zazní krátká minutová p#edehra, po které ji% p#icházejí 
jevi'tní akce, pohyb a tanec, které Martin" komponoval s ohledem na divadelní vyzn!ní.69 

Referent Národního Osvobození si v'ímá originality souboru a dále sv"j názor roz-
vádí: „Osm dívek, které skupinu tvo#í, p#edstavuje se svou re&isérkou (J. Kröschlo-
vou) dev$t &iv%ch loutek; nikoliv loutek d#ev$n%ch, stereotypn$ klátiv%ch pohyb), jak 
jsme zvyklí z  tradicionálního baletu. Této skupin$ slou&í k#iklav$ primitivní "erve( lí"i-
dla, papírová láce kost%m), zjednodu!en% pohyb a v%raz, kultivovaná primitivnost zjevu 
i tane"ního pohybu k ladovsky d$tsky humorné karikatu#e a grotesce.“ Z následného 
textu vypl&vá, %e Budínovy ver'e tvo#ící nedílnou sou$ást baletu recitoval Milo$ Nedbal 
a %e skupina „ukázala vtip a smysl pro dramatické vysti&ení pohybem i v%razem tvá#e. 
Jen v n$kter%ch chvílích byl tanec jednotvárn% a Hrnec uv$zn$n% neustále na rukou 
i nohou byl p#íli! statick%.“
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Balet v rytmu bostonu a blue – +ach králi, H. 186
V roce 1930 za$íná Martin" pracovat na baletu .ach králi – Échec du roi. Ten-

to balet ozna$ují muzikologové za „rozlou"ení Martin) s jazzovou epizodou“.70 Náladu 
skladby dotvá#ejí boston a blues, které jsou sou$ástí roztan$ené 'achové partie. Balet 
Martin" napsal mezi 10. lednem a 17. únorem 1930 v rue Mandar $íslo 10.71 V té dob! 
byl velmi $inorod& a komponoval mnoho skladeb – v!noval se nap#íklad Koncertu pro 
violoncello ". 1, H. 196, dokon$ení opery T#i p#ání, H. 175, ope#e Den dobro"innosti, 
H. 194, pracoval také na baletu .palí"ek, H. 214. 

Autorem libreta nového baletu byl v&znamn& pa#í%sk& publicista a kritik André 
Coeuroy, kter& s ohledem na postavy p#íb!hu dodal baletu podtitul Ballet noir – blanc 
– rouge.72 

V roce 1966 p#evzalo opus nakladatelství Max Eschig v Pa#í%i, ale prvního hudební-
ho provedení se balet do$kal a% v roce 1977 v brn!nském rozhlase – Státní filharmonii 
Brno dirigoval Václav Nosek; sv!tová scénická premiéra se pak uskute$nila také v Brn!, 
v Janá$kov! divadle 11. dubna 1980. Choreografii vytvo#il Lubo$ Ogoun, v&tvarného 
#e'ení se ujal Vojt#ch +tolfa a kost&my navrhla Kate'ina Asmusová. Ogoun si p"vodní 
nám!t 'achové partie následovn! upravil:

P#i veselé hudb$ zahajuje hru Ceremoniá# v kost%mu, kombinovaném z "ern%ch 
a bíl%ch !achov%ch figur a uvádí je postupn$ v!echny na jevi!t$: nejprve kon$ – kavalé-
rii, pak st#elce – artilerii, v$&e – obrn$nou vozbu a královské rodiny, které p#icházejí 
obklopené zástupem voják) – pion). Hra za"íná krátkou pseudo!pan$lskou hrou, p#i 
které se na !achovnici tane"ním zp)sobem rozvíjí !pan$lské !achové otev#ení hry. Hra 
p#echází do pohybové války. Z vále"n$ v#avy se odpojí "ern% k)( – Mu& a bíl% st#elec 
– *ena; dezertují na protest proti nesmyslnému boji. Jejich sblí&ení p#echází v lyrické 
intermezzo. Tento p#estupek je pro oba krále d)vodem k jejich likvidaci, aby sv%m p#í-
kladem nestrhli ostatní. Sv)j strategick% tah oslavují králové a královny ve svém králov-
ském soukromí, kde se ov!em op$t nepohodnou a zcela proti pravidl)m !achové hry 
se navzájem likvidují. [Program k baletu.]

Spolu s baletem Martin" byly v jednom ve$eru uvedeny Ravelovo Bolero a Stravin-
ského Pták Ohnivák. V p"vodním libretu rozehrávají 'achov& st#et postavy Dominy, Vrh-
cába a K#í%ového esa – ty 'achy vytahují z krabice a hrají hru na $ernobílé 'achovnici 
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s $erven&mi a bíl&mi figurami – partie kon$í pora%ením (erven&ch, figurky se v záv!ru 
vracejí do krabice. Proto%e p"vodní p#edloha se vzhledem k po$tu figur zdála asi zma-
te$ná, Ogoun se sna%il vnést do p#íb!hu více dramati$nosti a srozumitelnosti.

Ve své choreografii uplat+uje „své zku!enosti s uvoln$n%mi tane"ními kreacemi, 
smysl pro vtip a vypointovanost jevi!tní akce“.73 „Nepracuje s klasickou baletní abe-
cedou“ a „vychází z motiv) hudební p#edlohy.“74 Ogoun je „omezen d$jem v pohybu 
i prostoru, proto&e d$j probíhá jako p#edem stanoven% zp)sob !achové partie. Konci-
poval balet jako tane"ní p#epis hudební h#í"ky, p#i"em& nejv$t!í podíl scénického sd$-
lení nechal na hudb$ samotné.“75 

Od Ogouna bylo o$ekáváno „trochu více“. Recenzenti se s v!t'í chutí v!novali kri-
tice Bolera a Ptáka Ohniváka a více své názory a post#ehy na .ach králi nerozvíjeli. 
Krom! Vladimíra Va'uta v Tane$ních listech, z jeho% kritiky je mo%né získat p#edstavu 
o podob! baletu: Ogoun si sice vytvo#il vlastní libreto, „nicmén$ se dosti úzce dr&el 
skladatelov%ch poznámek a pokyn) v hudebním materiálu. V%sledek, kterého dosáhl je 
velmi "estn%, p#eklenout dramaturgické nedostatky díla se mu v!ak p#ece jen nepoda-
#ilo… z bujaré burlesky tak vy!la umná, pohybov$ inteligentní a úhledná kompozice, 
stonající v!ak na jakousi ‚divadelní chudokrevnost‘.“76

Balet z národních zvyk! a pohádek +palí%ek, H. 215
Za$átkem roku 1931 za$íná Martin" pracovat na první skladb! budoucího .palí"ku. 

V Pa#í%i, v rue Mandar $. 1077 skládá krátkou, desetiminutovou Legendu o svaté Dorot$. 
Uva%oval o ní ji% v roce 1924, ale nev!d!l, jak ji hudebn! vystihnout. Pozd!ji pak pí'e: 
„…v roce 1927 b$hem prázdnin jsem se k ní vrátil znovu, zase bez valného v%sledku. 
Kone"n$ v p#ede!lém roce kompozice &ensk%ch sbor) [-eská #íkadla I, 1930] mi uká-
zala mo&nost, jak zpracovati legendu scénicky a hudebn$.“78 

Jakmile si Martin" svou vizi ujasnil, slo%il skladbu b!hem n!kolika dn" (20. a 26. led-
na 1931). V rukopise je Legenda o sv. Dorot$ samostatná partitura s velk&m orchestrem, 
zatímco cel& zbytek .palí"ku je p"vodn! komponován pro komorní orchestr. Na titul-
ním list! partitury je Legenda o sv. Dorot$ ozna$ena jako Balet o 1 aktu s podtitulem 
Z cyklu baletu .palí"ek. Tato p"vodn! samostatná desetiminutová pantomima se stala 
po p#epracování v roce 1940 sou$ástí t#etího d!jství.79 
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Balet v roce 1931 je't! neexistoval, ale Martin" m!l jasné téma dané názvem .pa-
lí"ek.80 Pracoval v'ak je't! na Smy"covém kvartetu, a proto se k n!mu vrací a% po t#i 
$tvrt! roce, kdy b!hem m!síce (17. 11. – 24. 12. 1931), t!sn! p#ed vánocemi dokon-
$il první jednání .palí"ku a tém!# sou$asn! vypracoval také klavírní v&tah s vokálními 
$ástmi (soprán, tenor, bas a %ensk& sbor). Na druhém jednání pracoval od 22. prosince 
1931 do 20. ledna 193281 s p"vodním podtitulem Balet z národních her, zvyk) a pohá-
dek. T#etí jednání dokon$il Martin" 11. února 1932 partiturou Svatebních ko!il (nazva-
nou Balada na báse( Karla Jaromíra Erbena), kterou komponoval od 30. ledna. Sva-
tební ko!ile jsou skladbou pro velk& orchestr (stejn! jako Legenda o sv. Dorot$) a pro 
%ensk& sbor a sóla (soprán, tenor, bas).

A% v roce 1940 Martin" upravuje balet pro velkou orchestraci (únor a% kv!ten). Roz-
hodl se také p#emístit sóla a %ensk& sbor do orchest#i't!, aby scénu vyhradil pouze pro 
tanec; k baletu dokonce navrhl vlastní scénu. Co ho k této zásadní úprav! vedlo? 

Z dopisu -afránkovi z New Yorku z 15. února 1940 je z#ejmé, %e se uva%uje o uvede-
ní baletu v Chicagu, a proto by ho „musel p#epracovat do jednodu!!í podoby“. S odstu-
pem sedmi let pak pí'e: „.palí"ek dostal novou orchestraci pro normální orchestr a sce-
nario je upraveno jinak, Svatební ko!ile z toho vypadly, proto&e d$ti z nich m$ly strach 
a nemohly spáti.“82 Martin" v nové verzi upravil po#adí scén, n!které scény vypustil 
a kompletn! zm!nil instrumentaci. Místo p"vodního mluveného prologu p#ikomponoval 
zpívan& úvod, roz'í#il Pohádku o kocourovi v botách o p!t tanc". Spojil Pohádku o !ev-
ci s Pohádkou o kouzelné mo!n$ a tak vznikla neobvyklá situace, kdy pole osívá 'vec. 
D"kladn! p#epracoval druhé jednání a d!j uzav#el ',astn! $eskou svatbou.

Martin" zaslal partituru .palí"ku do Národního divadla 11. b#ezna 1933 z Pa#í%e: 
„Slavné #editelství ND v Praze! Dovoluji si zadati Národnímu divadlu sv)j nov% celove-
"erní balet .palí"ek ve 3 jednáních“. O m!síc pozd!ji pak pí'e dopis, ve kterém nesou-
hlasí s jeho provedením koncem sezóny 1932/33, jak to oznamují noviny – „prosím tedy 
abyste odlo&ili premiéru na po"átek p#í!tí sezóny, na podzim tohoto roku (listopad), kdy 
budu mít p#íle&itost b%t p#ítomen zkou!kám“. (rue de Vanves, 28. 4. 1933, archiv ND).

Martin" byl na premié#e .palí"ku 19. zá#í 1933 v Národním divadle p#ítomen, o doj-
my se pod!lil se sv&m p#ítelem Milo'em -afránkem: „Obecenstvo je spí!e prvním posle-
chem desorientováno, ale jeví velk% zájem a zdá se, &e by cht$lo porozum$t, a myslím, 

-palí$ek ND Praha 1933: scéna (eské svatby,  
foto archiv ND Praha
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&e se mu to poda#í. P#ijetí bylo zajímavé. Za"átek byl p#ijat s velkou rezervou, ale 
pomalu se to rozeh#ávalo a nakonec to byl spontánní potlesk.“ [24. 9. 1933]

V bulletinu Národního divadla je oti't!n skladatel"v komentá#: „My!lenka obnovi-
ti a jevi!tn$ vyu&íti star%ch "esk%ch #íkadel mne odedávna lákala… První pokus v tom 
sm$ru jsem u"inil s &ensk%m sborem, kde jsem u&il "esk%ch star%ch #íkadel. Sbory tyto 
byly prvn$ provedeny sdru&ením Pra&sk%ch u"itelek [-eská #íkadla, 1930]. Od nich 
vlastn$ vede p#ímá cesta k jevi!ti… Od legendy jsem postupoval k celému baletu.“ 83 
Inspira$ním zdrojem byla krom! sbírky Erbenov&ch #íkadel také Bo&ena N#mcová. 

Martin" cht!l vytvo#it „lidové divadlo“, k $emu% dále dodává: „Cel% tón baletu má 
jin% charakter ne& moje symfonická nebo komorní díla. Omezil jsem se, mo&no-li v)bec 
u&ití tohoto slova na úpln$ prostou lidovou lyriku a zachoval jsem tento tón pro celou 
hru, nekomplikoval jsem ji &ádn%mi novostmi nebo originalitami, je& jsou te+ v mód$, 
zachoval jsem prost% lidov% tón a jsem p#esv$d"en, &e toto #e!ení je nejlep!í a jedin$ 
mo&né a &e pln$ odpovídá divadelnímu #e!ení a ka&dému #e!ení v)bec.“ 

Autorem prvního nastudování byl Joe Jen%ík,84 kter& respektoval partituru a nechá-
val se vést „rytmem, barvou scény, filmov%m spádem m$nících se obraz) a prudkou 
pulsací jednotliv%ch d$j)“. 85 Zvlá'tní pozornost v!noval zpívan&m $ástem: „.lo mi o to, 
abych up#íli!n$nou pohybovou nápaditostí nezakryl fonetick% ú"in zpívajících. Z toho 
d)vodu jsou práv$ tyto "ásti baletu vy#e!eny choreograficky prost$, ba n$kdy i naiv-
n$… Tedy, #íd$ se nazna"en%mi zásadami, pou&il jsem choreografie, a zvlá!' to zd)-
raz(uji, kompromisní. Tam, kde hudební podlo&ení d$je nebo tance p#íli! nevybo"uje 
z obvyklého plynulého tempa a jednoduchého rytmu, pou&il jsem základních element) 
klasického baletu… Ve Svatebních ko!ilích jsem se pokusil o slou"ení rytmu, pohybu, 
grimasy a dekoru v jedin% dramatick% ú"in. Choreografie této skladby je idealistická, 
pokud se t%ká stylu: má slou&it jen a jen ú"inku fantastického prost#edí dív"iny kom)r-
ky, chmurn%ch krajin a h#bitova.“86

Martin" byl s Jen$íkov&m nastudováním spokojen a pí'e, %e „choreograf v Praze si 
vedl velmi dob#e, a& na to, &e ty pohádky jsou spí!e p#í!erné a hoffmanovské ne& "es-
ké, ale Dorota a Svatební ko!ile dopadly dob#e“.87 P"vodn! se také po$ítalo pro nastu-
dování -palí$ku s Václavem Vl%kem, kterého znal Martin" z Pa#í%e, ale nakonec z toho 
se'lo.88
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Premiéra baletu se setkala s r"znorod&m ohlasem – recenzenti se li'ili v n!kter&ch 
názorech na hudební i tane$ní stránku baletu. 

S Jen$íkovou tane$ní koncepcí je spokojen Otakar +ourek, kter& pí'e: „Choreograf 
Joe Jen"ík sna&il se poctiv$ vyjád#it a ztmelit stylové rozmanitosti díla a spokojil-li se 
v n$kter%ch "ástech s #e!ením dosti konven"ním ("eská svatba, pohádka o Popelce) 
jinde prodchl v%kon opravdu nov%m duchem baletního um$ní a zvlá!t$ ve scénickém 
#e!ení ‚Svatebních ko!ilí‘, ukázal skv$l% kousek re&ijní fantazie. Z baletního souboru 
vynikli zejména Eva Vrchlická ml., Karel Pirník, Zdenka Zabylová, Helena .t$pánková, 
Marie Kácová.“ 89 

V&hrady k Jen$íkov! práci pak vzná'í Emanuel Siblík, jen% vyt&ká baletu $astou ilu-
strativnost. Místo, aby Jen$ík „p#ehodnocoval, spokojoval se jen a jen ilustrací toho, co 
zpíval sbor, ba p#ihodilo se, &e ilustrace z)stávala v ilusivnosti daleko za tekstem. Nej-
k#iklav$ji se to jevilo ve Svatební ko!ili… .ílen% spád nahradil Jen"ík tím, &e milence 
nemo&n%m zp)sobem pomalu vyzdvihoval za zelen%m kope"kem, a pak je zase spou!-
t$l.“90 Siblík vidí jako nejzda#ilej'í Legendu o svaté Dorot$, ve které Jen$ík „dosáhl nai-
vity rytmickoplastického v%razu, vlastní lidovému interpretu, ve vy!!í v!ak kázni“ a p#i-
rovnává legendu k Po!etil%m pannám -védského baletu, kdy „z folkloru bylo vyt$&eno 
estetickou disciplinou dílo nemén$ sv$&í a umocn$né p)sobnosti“. 

Také Jan Rey upozor+uje na jisté nedostatky Jen$íkovy koncepce, p#esto%e v úvodu 
své recenze publikované v $asopise Klí$ ji brání, nebo, „kompromisní #e!ení, k n$mu& 
se ostatn$ Jen"ík p#iznává, bylo zám$rné“. V Pohádce o Popelce pak Jen$ík „choreo-
graficky a re&ijn$ ztroskotal“ a vzniklo „jakési rozházené balabile“.91

Premiérovou v&pravu .palí"ku vytvo#il Josef Mat#j Gottlieb, a$koliv Martin" navr-
hoval Václava +pálu a Franti$ka Muziku. Z korespondence Martin" s #editelstvím ND 
vypl&vá, %e realizaci v&pravy není mo%né sv!#it ani Muzikovi ani -pálovi, „proto&e p#i neo-
by"ejném mno&ství scén by stoupl náklad na míru ND nedostupnou nejen honorová-
ním návrh), ale také jejich provedením. Je toti& zapot#ebí v dne!ní situaci pou&íti ze 
star!ích materiál) co jen je mo&no, a to bez !kody pro hru dovede jen v%tvarník v diva-
dle zam$stnan%.“ [Archiv ND, dopis #editelství zaslan& B. Martin", 9. 5. 1933.]

Na scénickém designu se nicmén! 'et#ení divadla projevilo, co% Rey trefn! komen-
tuje: „O v%prav$ #eknu jen tolik: je to ostuda, kdy& "eské ministerstvo a "eské divadlo 

-palí$ek ND Praha 1933. Marie Kácová jako Smrt, 
archiv ND Praha
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nepovolí na v%pravu "eské v$ci aspo( tolik, aby se d)stojn$ reprezentovalo.“ Siblík 
také pí!e, &e „v kost%mech bylo pl%tváno fantasií co nejmén$… v%prava byla chudá, jis-
t$ více estetick%m neporozum$ním ne& hospodá#skou krizí.“92

Muzik"v návrh se realizoval nakonec v Brn!, kdy% v tém%e roce s odstupem nece-
l&ch dvou m!síc" od pra%ské premiéry uvádí balet Zemské divadlo, a to v choreogra-
fii Má$i Cveji%ové93 – premiéra 25. listopadu 1933.94 Brn!nská inscenace byla v!rnou 
kopií pra%ské s n!kter&mi obm!nami v koncepci, zazá#ila tu ov'em práv! v&prava Fran-
ti$ka Muziky. 

V divadelním odd!lení Moravského muzea jsou ulo%eny materiály brn!nského prove-
dení baletu, dochovala se také velká $ást návrh" kost&m" a nep#íli' kvalitní fotografie. 
„V Brn$ ud$lal Muzika krásnou v%pravu a mnoho lidí se tam chystá jet na premiéru“, 
pí'e Martin" do Poli$ky z Prahy (4. listopadu 1933). Kritika v'ak vidí slabiny v choreo-
grafii M. Cveji$ové. „Obdivuhodn$ tato hudba spl%vá se sv%m lidov%m podkladem scé-
nick%m. Obé je prost$ cít$no a jednodu!e podáno“, uve#ej+uje (eská hudba a pokra-
$uje: „Ve .palí"ku nutno v!ak také vid$ti základní dílo na!eho nového baletu… V%prava 
je skv$lá. Její jednotnost ru!ila v!ak M. Cveji"ová p#idávan%mi osobami… Z#ejm$ vid$-
la ve .palí"ku jen vhodnou p#íle&itost, aby uvedla na jevi!t$ co nejvíce d$tí své balet-
ní !koly.“95

Také podle Reye byla „choreografie z pra&ského nastudování odcizena a zm$ny 
nastaly jen tam, kde bylo nutno zam$stnat d$ti"ky ze !koly paní Cveji"ové“.96 

V brn!nském .palí"ku tan$ila Zora +emberová Vílu, .áblici a Pannu, Emerich 
Gabzdyl (ernokn!%níka a Umrlce. -emberová vzpomíná, %e Gabzdyl byl v&born& part-
ner, byl tvo#iv& a dramaticky cítící um!lec.97

O .palí"ek se také zajímala B!lehradská opera. V roce 1936 se objevila v Tem-
pu ($. 7, 16. 1. 1936) zpráva, %e „balet .palí"ek Bohuslava Martin) v choreografii Joe 
Jen"íka je p#ipravován jako první baletní novinka B$lehradské opery“. Stejn! tak Právo 
lidu uve#ej+uje 18. 2. 1936 oznámení o pohostinském nastudování .palí"ku v B!lehra-
d! J. Jen$íkem; stejná informace vychází o n!co d#íve také v Lidov&ch novinách (20. 12. 
1935). Z ulo%ené korespondence v Archivu Národního divadla vypl&vá, %e #editelství 
ND skute$n! %ádá od Martin" svolení k zap"j$ení partitury a klavírního v&tahu baletu 
do B!lehradu (8. 1. 1937). Martin" souhlasí s podmínkou, „&e v B$lehrad$ prohlédnou 
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skladbu b$hem února a vrátí mu ji, nebo' se jedná o rukopis a neexistuje &ádná kopie“ 
(2. 2. 1937). Z dostupn&ch pramen" pak lze usoudit, %e z nastudování baletu nakonec 
se'lo, nebo, v dopise ze 4. 6. 1937 se do$teme, %e „je z#ejmé, &e divadlo se nakonec 
nerozhodlo .palí"ka uvést“ (dopis Ministerstva zahrani$ních v!cí adresovan& #ed. ND). 
Také Martin" v dopise ze 14. 10. 1937 uvedení baletu zpochyb+uje, kdy% pí'e: „Nezdá 
se, &e by divadlo v B$lehrad$ dosp$lo k n$jakému rozhodnutí.“

Odvá&né pojetí 'eckého m"tu The Strangler – +krti%, H. 370
Bohuslav Martin" zkomponoval balet The Strangler – $esk& p#eklad .krti"98 s podti-

tulem A Rite of Passage (Ritus, ob#ad prom!ny), v kv!tnu 1948, tedy v dob!, kdy 
u% sedm let pob&val v New Yorku (partitura je datována „New York May 16. 1948“). 
Ji% za svého p#edchozího pobytu v Pa#í%i p#em&'lel o mo%nostech prezentace a uplat-
n!ní své tvorby v Americe, co% vypl&vá z jeho korespondence s Milo'em -afránkem. 
V dopise z Pa#í%e 18. dubna 1939 po$ítá v Americe s mo%ností objednávek „pro sólisty, 
kup#íkladu, nebo i divadlo, n$co men!ího, filmy“.99 P#ípadn! cht!l dát n!co dohromady 
s Voskovcem (V+W se usadili ve Spojen&ch státech americk&ch na ja#e 1939). Martin" 
uva%uje i o uvedení své opery Julietta, kterou zmi+uje v dopise z Pa#í%e 2. $ervna 1939: 
„Byla by mo&nost umístit operu? Ale kterou? Myslíte, &e by byla mo&nost s Juliettou? 
Nebyl by to trochu tvrd% o#í!ek pro obecenstvo? V Chicagu by bylo mo&no ud$lat .pa-
lí"ek.“ K t!mto návrh"m se pak vrací v dal'í korespondenci (15. února 1940), kde zva%u-
je: „Julietta by byla trochu silné sousto, snad .palí"ek – musel bych jej trochu p#epra-
covat do jednodu!!í formy.“

Nakonec ze v'ech t!chto písemn&ch plán" se'lo a Martin" se k divadelní tvor-
b! dostává a% po jedenáctiletém americkém pobytu, kdy% v roce 1952 skládá operu 
-ím lidé &ijí. V&jimkou se stává osamocená scénická skladba The Strangler z kv!t-
na 1948. 

V té dob! uplynuly dva roky od úrazu, kter& Martin" utrp!l, kdy% 25. $ervence 1946 
na zámku v Great Barringtonu spadl vpodve$er z nechrán!né terasy (Martin" tehdy 
v Barringtonu p"sobil jako lektor hudební kompozice p#i letních kurzech, po#ádan&ch 
Bostonskou filharmonií – mj. kurs). Následky úrazu byly vleklej'í, ne% se $ekalo, a Marti-
n" si pobyl p!t t&dn" v nemocnici, poté m!l problémy s rovnováhou, trp!l bolestmi hlavy 

-palí$ek ND Praha 1933 – návrh scény. 
J. M. Gottlieb, archiv ND Praha
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a citliv! vnímal pronikavé zvuky.100 P#es tyto zdravotní potí%e nadále pracoval a v roce 
1948 po Klavírním koncertu ". 3, H 316 p#istoupil na objednávku tane$níka a cti%ádosti-
vého choreografa souboru Marthy Grahamové (Martha Graham Dance Company) Eric-
ka Hawkinse. Hawkins si nemohl vzpomenout, kdy se p#esn! seznámil s hudbou Marti-
n" – snad v New Yorku na koncertu Bostonského symfonického orchestru s dirigentem 
Sergejem Kusevick"m. P#esto%e Hawkins dílo skladatele p#íli' neznal, tu'il, %e Martin" 
odvede vynikající práci.101 

Hawkinsov&m jedin&m po%adavkem bylo, aby Martin" pou%il p"vodní nástroje, kte-
ré sly'el ve skladbách Carlose Cháveze v p#edstaveních Musea of Modern Art – 
cht!l do skladby za#adit unikátní bicí nástroje Azték"; Judith Mabaryové se je poda#ilo 
na základ! údaj" a ná$rt" skladatele v partitu#e identifikovat. 

A tak „ke "ty#em d#ev$n%m dechov%m nástroj)m p#idru&il Martin) zna"n% po"et 
nástroj) bicích, mezi nimi speciální nástroje mexické a kovové (cochiti, deer-hooves, 
cocoon rattle, wood-blocks), ani& by blí&e objas(oval d)vody jejich vyu&ití“.102 

Sám skladatel dopl+uje jejich názvy na první stránce partitury vlastními obrázky.
Do roku 1948 Martin" zkomponoval ji% t#ináct balet" a p#i psaní .krti"e netu'il, %e se 

tato $ást jeho tvorby uzavírá, p#esto%e – podle slov jeho blízkého p#ítele, pianisty Rudol-
fa Firku$ného – negativnímu hodnocení díla nep#ikládal zásadní v&znam, ale spí'e se 
kritickou reakcí bavil.103 I tak se t#icetiminutov& .krti" stal posledním baletem Martin" – 
je zanesen na osmapadesáti stránkách rukopisu, na jeho% konci vedle autorova podpisu 
najdeme datum 16. kv!tna 1958.

Martin" byl jedním ze t#í autor" díla. Hawkins dále oslovil Roberta Fitzgeralda, 
aby napsal poetick& text zalo%en& na Hawkinsov&ch vlastních prozaick&ch my'lenkách. 
V partitu#e je té% zanesen Fitzgerald"v text v angli$tin! a pod ním soub!%n! ve francouz-
'tin!. Fitzgerald byl v té dob! znám p#eklady Sofoklova Krále Oidipa a Antigony a Euri-
pidovy Alkestis. To byl také d"vod, pro$ ho Hawkins oslovil, aby napsal text pro jeho 
vlastní verzi m&tu o Oidipovi. P#edstavení tak v sob! spojovalo moderní tanec s metafo-
rickou poezií, která tu byla p#edstavena jako mluven& dialog mezi t#emi hlavními postava-
mi: Chorem, Oidipem a Sfingou. 

P#i premiérovém provedení se Hawkins p#edstavil v roli Oidipa v sólovém tane$ním 
partu, mluvené role ztvárnili herec Joseph Wiseman a here$ka Anne Meachamová.104
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Premiéra .krti"e se konala 22. srpna 1948105 v New London v Connecticutu v rám-
ci Amerického tane$ního festivalu (American Dance Festival). Festival trval 'est t&dn" – 
od 13. $ervence do 22. srpna. Na programu byla p#edstavení nejv&znamn!j'ích skupin 
moderního tance, v záv!ru se konaly workshopy a% pro sto dvacet student" pod vede-
ním choreograf" participujících na festivalovém programu. .krti" m!l b&t na programu 
t#ikrát, ale nakonec byla dv! p#edstavení odvolána kv"li neshodám b!hem zkou'ek mezi 
Hawkinsem a Louisem Horstem, mana%erem a hudebním #editelem Grahamové. Její 
soubor poskytoval Hawkinsovi zázemí, kde mohl bez rozpak" experimentovat. Hawkins 
pova%oval za nezbytné objasnit divák"m sv"j zám!r uveden& v programu k premié#e:

SFINGA, nap)l lev a nap)l &ena, p#edstavuje matku i otce v první scén$, její k#ídla 
jsou symbolem fyzické extáze rodi") a její jméno v #eckém v%znamu znamená .krti" 
a odkazuje na nebezpe"í rodi"ovské fixace nebo dominance.

OIDIPUS p#emáhá Sfingu tím, &e uhádne její hádanku, spo"ívající v "ty#nohém tvo-
rovi, dvounohém obrazu nahého "lov$ka a trojnohém obrazu fyzicky tv)r"ího "lov$ka. 
Jeho jméno v #e"tin$ znamená oteklé chodidlo. 

CHOR p#edstavovan% jedinou postavou mluví jako vnit#ní stále p#ítomn% sv$dek 
ka&dého dramatu; ob"as sám k sob$, ob"as k Oidipovi v okam&iku jeho iniciace 
do dosp$losti. 

Scéna p#edstavuje rituální tane"ní místo v kamenité sout$sce na cest$ z Delf 
do Théb. Oidipus spí. 

I p#es tuto choreografovu snahu p#iblí%it svou vizi newyor'tí kritici ost#e napadli 
nastudování .krti"e za jeho explicitní choreografii a p#íli' novátorské pojetí oidipovské-
ho m&tu. Hawkinsova interpretace legendy jako metafory dospívání mladého mu%e byla, 
jak vidno, p#edev'ím pro recenzenty a% p#íli' názorná a nep#ijatelná. V!t'ina hodnocení 
pocházela od tane$ních kritik", proto zmínky o hudb! jsou spí'e okrajové a omezují se 
na jednov!tá hodnocení.

P#íkré kritiky se mohly zdát dostate$n&m d"vodem pro odlo%ení díla ad acta, ale 
svou roli tu sehrály pravd!podobn! i dal'í skute$nosti. Hawkins vstoupil do skupiny 
Grahamové v roce 1938 jako první mu% ve v&hradn! %enské sestav!. Okam%it! se stal 
tane$ním partnerem Grahamové, za$al #ídit zkou'ky a za#izoval #adu administrativních 
zále%itostí. Grahamová s Hawkinsem se vzali bezprost#edn! po uvedení .krti"e v Santa 
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Fé v Novém Mexiku. Jejich s+atek p#isp!l k %árlivosti mnoha $lenek souboru, které ji% 
d#íve kritizovaly zvlá'tní p#ístup Grahamové k Hawkinsovi. P#esto se Grahamová roz-
hodla uvést .krti"e pod zá'titou své spole$nosti v lednu 1950, a to ve svém divadle 
na 46. ulici.106 Ani tentokrát Grahamová kritiky o Hawkinsov&ch kvalitách nep#esv!d$i-
la. John Martin v The New York Times tentokrát vynesl tvrd& verdikt, kdy% ozna$il .krti-
"e za „…naprosto trapn% kus nemotornosti, kter% m$l b%t poh#ben u& v roce 1948“.107 
Spole$nosti Grahamové je vyt&káno, %e podporuje takov& „honosn% nesmysl“, zatímco 
Hawkinsovi vyt&ká jeho „ambiciózní psychologick% program“ a „v podstat$ slab% tanec“.

Doris Heringová znovu potvrdila v Dance Magazine sv"j negativní náhled z roku 
1948, ani% by se vyjád#ila k hudb!, jak slibovala: „T#etí, ubohou kompozicí nebyla práce 
M. Grahamové, a"koli za to, &e dovolila její uvedení, nese v jistém smyslu odpov$d-
nost. Mluvíme samoz#ejm$ o Hawkinsov$ sólu .krti", kter% byl v New Yorku uveden 
v premié#e, p#esto&e si svou skute"nou premiéru odbyl v p#edminulém lét$ na New 
London Festival. Museli jsme o n$m mluvit a mluvíme negativn$. Má to mal% smysl 
to opakovat. I kdy& .krti" je vázán se slovy (deklamovan%mi Sarah Cunnighamovou, 
Richardem Malkem a Erickem Hawkinsem), z)stává neartikulován. V legend$ o setká-
ní Oidipa a Sfingy chybí dramatické nap$tí, nehled$ na to, &e p#i pohledu na choreo-
grafovo tonutí v bahn$ vzpouzejícího se materiálu je z#ejmé, &e není schopen utvo#it 
souvisl% celek.“ 108 Negativní p#ijetí kritik" je dáno Hawkinsovou choreografií a reinter-
pretací samotného m&tu. Dále tón n!kter&ch kritick&ch hodnocení nazna$uje, %e styl 
choreografie Grahamové je pova%ován za p#íklad, kter&m jsou pak pom!#ováni dal'í 
$lenové její skupiny. Hawkins se nicmén! sna%il hledat nové zp"soby tane$ního vyjad-
#ování, které se v roce 1948 mohlo jevit jako kontroverzní. Pro Hawkinse se .krti" kryl 
s jedním z jeho nejbolestiv!j'ích období, kdy nakonec pod nar"stajícím tlakem ze spo-
le$nosti Grahamové v roce 1950 ode'el. )íká, %e po provedení .krti"e „cht$l na celou 
v$c zapomenout“, p#esto%e zpo$átku doufal, %e -krti$ bude mít skandální úsp!ch srov-
nateln& s Ni%inského Sv$cením jara. Proti dílu se v'ak zvedla velmi p#ísná kritika a z"sta-
lo na dlouhou dobu zapomenuto.109

Se znovuuvedením .krti"e se setkáváme a% v roce 1990 na 25. mezinárodním 
hudebním festivalu v Brn! (30. 09. 1990), v!novaném stému v&ro$í narození skladate-
le, p#i n!m% balet nastudoval Lubo$ Ogoun.110 Úsp!'né nastudování .krti"e hodnotí 
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Brn!nsk& ve$erník a v Rovnosti tvrdí, %e ti, kdo nenav'tívili p#edstavení, p#i'li o n!co 
nenahraditelného. Z recenze v Tane$ních listech je z#ejmé, %e Ogoun „koncipuje balet 
jako neustálou interakci hrdiny (Ivan P#íkazsk%) s podn$ty le&ícími mimo jeho subjekt, 
jejich& symbolem se stává jediná postava – &ena a tajemná sfinga sou"asn$, personi-
fikovaná touha, láska i zlo v jedné osob$ (L. Ogounová). Slovesnému projevu p#ipa-
dá d$jová expozice, tane"ní ztvárn$ní sleduje symboli"nost a zev!eobecn$ní p#íb$hu“. 
Recenzentka v'ak choreografii vyt&ká „nep#íli! v%raznou diferenciaci pohybové charak-
teristiky rozdíln%ch pohybov%ch poloh“, která „místy znesnad(ovala percepci hlub!ího 
smyslu díla“.111 

V listopadu 1989 pak CBC v Montrealu vysílalo rozhlasovou nahrávku hudby .krti-
"e. V roce 1998 London Guildhall School of Music and Drama p#edstavila tento balet 
spolu s jednoaktovou operou Martin" Ariadna, H. 370 jako sou$ást festivalu této 'koly 
– choreografii baletu vytvo#il Maxine Braham.112 

Poslední koncertní provedení skladby pochází z roku 2004, kdy byla hrána na hudeb-
ním festivalu v Basileji. 

Poznámky:
1 Halbreich, Harry, Bohuslav Martin". Werkverzeichnis, Dokumentation und Biographie, Schott, Mainz aj., 
2007 Podle Halbreichova p#íjmení jsou díla Martin" ozna$ovaná $íslem s písmenem H. 
2 The New Grove Dictionary of Music (ed. By Stanley Sadie, Groves’s Dictionaries, New York 2001) jich 
uvádí patnáct, kdy% mezi balety #adí scénické dílo Koleda z roku 1917. Partitura Koledy je navíc nezv!stná. 
Je't! v roce 1955 ji Martin" hledal a nakonec ji pova%oval za ztracenou. Dochovaly se dva texty libreta; první 
skladatel"v autograf, druh& dobov& strojopis – opis uveden -afránek, Milo': Divadlo Bohuslava Martin", 
Supraphon, Praha 1979, s. 129–135. 
3 Mihule, Jaroslav: Martin", osud skladatele, Karolinum, Praha 2002, s. 20.
4 23. 11. 1978 umírá jeho man%elka Charlotta Martin", která je dle své poslední v"le poh#bena v Poli$ce, 
kam byly v roce 1979 také p#evezeny ostatky B. Martin". 
5 Velké oblib! se po$átkem 20. století v ND Praha t!'ily pantomimy Oskara Nedbala, které tvo#ily „páte#“ 
tehdej'í dramaturgie: Pohádka o Honzovi (1902), Z pohádky do pohádky (1908), Princezna Hyacinta (1911), 
Andersen (1914) – v'echny nastudoval Achille Viscusi. Na repertoár se stále vracel nejúsp!'n!j'í balet 
19. století -t!drove$ní sen Mo#ice Angera (1886); obnovoval se také balet Bajaja Jind#icha Kaána (1897), 
stálicí repertoáru byla pak baletní féerie Excelsior. Moderní baletní repertoár se pak dostává do ND Praha a% 
za p"sobení O. Ostr$ila.
6 Meloplastika a melodeklamace je definována jako pohybové a tane$ní vyjád#ení hudby a slova.
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7 Siblík, Emanuel: Tanec nového %ivota, Praha 1922, s. 28–29.
8 Siblík, op. cit., s. 30–31.
9 „Nem$l jsem p#íle&itost seznámit se s Duncanovou, kdy& p#ijela poprvé. P#i dal!ích zájezdech do Moskvy 
nav!tívila na!e p#edstavení a já ji musil uvítat jako "estného hosta. Toto uvítání se stalo hromadn%m, 
proto&e se ke mn$ p#ipojil cel% soubor, kter% také ocenil a oblíbil si ji jako um$lkyni“. K. S. Stanislavskij, 
M"j %ivot v um!ní., Svoboda 1946, s. 353.
10 Siblík, op. cit., s. 23.
11 Tane$nice, choreografka, pedago%ka. P#íjmení Tels jsou poslední písmena jejího rodného jména Ella 
Bartels. Po svém prvním man%elovi na $as p#ijala také p#íjmení Knipper, po svém druhém mu%i pak p#íjmení 
Rabenek. Vytvá#ela tane$ní kreace v duncanovském stylu, v roce 1920 otev#ela 'kolu ve Vídni, vyu$ovala 
také v Pa#í%i – mezi její %áky pat#ila Janine Solane. Dictionnaire de la Danse, Larousse 1999. 
12 Siblík, op. cit., s. 22.
13 Alois Kohout, (1891–?) Studoval na krajiná#ské 'kole prof. Crn$ice v Záh#eb!, pak na figurální 'kole 
u prof. Bacheta v Pa#í%i v letech 1909*12. Hodn! cestoval – po Itálii, sev. Africe a -pan!lsku. V Pa#í%i 
vystavoval v r. 1925, v Praze v letech 1916, 1918, 1926, 1936. V zahrani$í zejména USA je znám jako malí# 
Lecoque (Kohout). 
14 Claude Debussy (1862*1918) dokon$il své první mistrovské dílo Preludium k Faunovu odpoledni 
v roce 1894.
15 Tento balet v choreografii Václava Ni%inského se stal „revolu$ním“ po$inem v tane$ním um!ní, stejn! jako 
Debussyho skladba Preludium k Faunovu odpoledni. Senzualita vyjád#ená faunem a jeho animalita podtr%ena 
kost&mem a lí$ením vyvolaly bou#livé reakce – polovina tisku byla nad'ena, polovina p#edstavení odsoudila. 
Tane$n! byl balet pojat jako o%ivl& antick& basreliéf, proto se tu objevují pózy nato$ené profilem. Bo$ní 
p#emis,ování tane$ník" podtrhuje vedení pohybu v p#ím&ch liniích – p#evá%n! ve vertikální rovin!. Tane$níci 
se pohybují v jasn! vymezen&ch pohybov&ch sm!rech – Francouzi pou%ívají termín angulární estetika 
(úhelná). Pohybové pojetí zásadn! naru'uje klasickou tane$ní techniku; gesta a pózy vyjad#ují vnit#ní, 
spontánní pohnutky postav. Rekonstrukce Ni%inského choreografie s v&pravou Léona Baksta je dodnes 
uvád!na. 
16 Autobiografie – rukopis, kter& napsal Martin" po p#íjezdu do Ameriky v dubnu 1941, pln& text publikován 
in: Domov, s. 317.
17 Zájem Martin" o francouzské um!ní není náhodn&, nebo, ji% od 'koly mluvil francouzsky stejn! jako sestra 
Marie. Ji% v roce 1914 %ádal o stipendium v Pa#í%i (eskou akademii v!d. Pa#í% byla v té dob! velk&m snem 
zejména v&tvarník". Navíc ti francouz'tí se v Praze p#edstavovali od po$átku dvacátého století – v roce 
1902 Spolek Mánes realizuje expozici se sto 'edesáti t#emi Rodinov&mi obrazy (tedy polovinou um!lcova 
díla) a osmdesáti osmi sochami. Sám August Rodin doprovázen Alfonsem Muchou nav'tívil také Moravu 
a v Brn! se setkal s Leo'em Janá$kem. Následovaly dal'í prezentace francouzsk&ch malí#" – v roce 1907 
se koná v&stava impresionist" a postimpresionist", Antoine Bourdelle se p#edstavil v roce 1909 a fauvisté 
o rok pozd!ji. V letech 1912 a 1913 (zde bylo mo%né vid!t ji% Picassa, Deraina, Braquea, Grise), v'e bylo 
dovr'eno velkoryse pojatou p#ehlídkou francouzského v&tvarného um!ní po zá'titou v&tvarn&ch um!lc" 
Mánes v roce 1914.
18 Jan N!me$ek, Opera ND v období Karla Kova#ovice, II. díl, s. 203–204.
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19 N!me$ek, Jan: Opera ND v období Karla Kova#ovice, II. díl, s. 203.
20 Národní a Stavovské divadlo, $. 1, 30. 8. 1924; s obm!nami pak vychází $lánek v Tribun!, 10. 9. 1924.
21 B. Martin" m!l v literatu#e i hudb!, pokud se t&ká orientálních nápad", p#edch"dce. Julius Zeyer, vytvo#il: 
I'tar. Epick& zlomek z Babylonu (Obnovené obrazy II, Amparo a jiné povídky). P#íb!h královny Istar $erpá ze 
sumerské poezie, ke které se pak Martin" znovu vrací sv&m dílem Gilgame'. M&tus o bohyni Istar byl také 
zhudebn!n Vincentem d’Indym a uveden v pa#í%ské ope#e v roce 1912 a 1924. 
22 Jaromír Boreck& (1869–1951), básník, p#ekladatel, hudební kritik a knihovník. Vystudoval germanistiku 
a romanistiku, v r. 1889 se za$al zab&vat studiem per'tiny (zab&val se také sanskrtem a armén'tinou). 
P#elo%il díla Flauberta, Gouncourta, Zoly a Mickiewicze. Jeho p#áteli byli Franti'ek Xaver -alda, Jaroslav 
Kvapil. Jeho man%elkou byla primabalerína ND Franti'ka ze Schöpf", po svatb! Borecká (1962–1946). 
23 Remislav Remislavsk& (vl. jménem Remislav Szymborski; 14. 5. 1897–22. 4. 1973), tane$ník, choreograf, 
pedagog. Absolvent carské baletní 'koly ve Var'av!. Sólista baletu v Kyjev! (1913/14) a Tbilisi (1914/15). 
Baletní mistr a choreograf v Od!se (1917– 1922); sólista, choreograf a 'éf baletu v ND Praha v letech 1923 
1927, choreograf ve Varieté 1928/29, v Teatro Colón v Buenos Aires 1929/30, v Praze ve Velké operet! 
a M!stském divadle na Vinohradech 1930  35. V ND Praha uvedl vedle klasick&ch balet", nap#. Spící 
krasavice (1924), Královnu loutek (1924, hudba Josef Bayer). Nastudoval první provedení moderních titul": 
Martin" Istar, Kdo je na sv!t! nejmocn!j'í; Doktora Fausta Franti'ka -kvora, Prométhea s hudbou Ludwiga 
van Beethovena. Od roku 1922 m!l vlastní baletní 'kolu, ovlivnil #adu tane$ních um!lc" (mezi jeho %áky 
pat#ila nap#. Jelizaveta Nikolská). (esk& tane$ní slovník. 
24 Ferdinand Pujman (1889–1961), man%el spisovatelky Marie Pujmanové. Do Národního divadla byl 
anga%ován na Ostr$il"v návrh v roce 1921 po jednoro$ním, ale velice v&razném p"sobení na brn!nské 
scén!. U% za sv&ch studií si vytvo#il jasnou p#edstavu o moderní jevi'tní interpretaci operních d!l – 
v souladu s Hostinského estetikou pod#izoval inscena$ní aparát hudební slo%ce. Dominantním prvkem 
jeho inscenací byla pohybov!-herecká slo%ka – v tomto ohledu byl ovlivn!n Emilem Jaques-Dalcrozem 
a navazoval také na Tyr'"v t!lov&chovn& systém, v n!m% na'el podn!t pro rozvinutí gestické a pohybové 
stránky hereckého projevu. S operními herci vytvá#el jasné pohybové formy. Scénografovi p#edkládal p#esn& 
návrh p"dorysu scén, jen% ur$oval herc"v pohyb na jevi'ti (spolupracoval nap#. s Janem Zrzav&m, Josefem 
(apkem), %ádal od scény a kost&m" funk$ní vztah k herc"m. D!jiny hudební kultury 1918/1945, Academia 
Praha 1981.
25 Pala, Franti'ek: Opera ND v období Otakara Ostr$ila, II. díl, s. 322.
26 Mihule, op. cit., s. 96.
27 11. 6. 1922 byla v ND Praha uvedena Legenda o Josefovi v nastudování Heinricha Kröllera jako první 
balet z repertoáru .agilevov&ch Ballets Russes na repertoáru ND Praha a p#edznamenal zam!#ení 
na sou$asn& repertoár.
28 Hippmann, Silvestr: Istar, Listy Hudební Matice IV/1924, 1–2, s. 34.
29 Barto', Josef: Novinky v ND, Prager Presse, 13. 9. 1924.
30 Crha, Václav: Divadlo, Lumír, 1924., s. 500.
31 Vomá$ka, Boleslav: Lidové noviny, 12. 9. 1924, s. 7.
32 Dole%il, Hubert: (eské slovo. 14. 9. 1924.



189}  Tanec v hudb" Bohuslava Martin# – baletní tvorba, Lucie Dercsényiová

STATI & STUDIE

33 Jirák K. B.: Národní osv!ta, 13. 9., s. 4. K. B. J. 
34 Dole%il, Hubert: (eské slovo, 14. 9. 1924.
35 G. Erissmann uvádí , %e „ve své choreografické verzi balet trval tém$# dv$ hodiny“, s. 59.
36 P"vodní délka baletu byla tém!# dvouhodinová. Dnes jsou známy dv! dvacetiminutové orchestrální suity 
zaran%ované Franti'kem Barto'em.
37 Z p"vodn! plánované t#ím!sí$ní stá%e z"stal Martin" v Pa#í%i 17 let a% do okupace Francie 1940.
38 Mihule, op. cit., s. 116.
39 Dále pí'e: „Opustil jsem od lp$ní tance na rhytmu a p#enesl tento zájem na v%raz, kter% nese melodie 
a charakter jednotliv%ch scén. A zase ne na melodie jednotlivé, n%br& na celkov% v%raz té nebo oné fáze 
hudební. Báse( Istar se tím d$lí na dv$ hlavní skupiny, na dva hlavní prvky v hudb$, na základní principy 
formy sonátové. Na partii lyrickou, postavu Ista#inu, její lásku, bolest a zápas, t.j. motiv hlavní, melodick%, 
motiv dobra a lásky, &ivota a sv$tla. Druhá skupina je partie sboru, dramatická, mající ú"el zarámovati 
a spojiti drama v celek, t. j. motiv vedlej!í, rhytmick%, motiv zla, zániku, tmy.“ Tribuna, 10. 09. 1924.
40 Dopis Milo'i -afránkovi ze Schönenbergu, 10. 11. 1957.
41 Národní a Stavovské divadlo, r. IV, $. 22 a 23, 11. 12. 1926.
42 Národní a Stavovské divadlo, r. IV, $. 22 a 23, 11. 12. 1926.
43 Míla Mellanová (1899–1964), here$ka, re%isérka, p#ekladatelka.
44 Listy Hudební matice, r. VI. 1924–25, $. 6, s. 209–210.
45 Rovnost, 4. 2. 1925, r. 41, $. 34. 
46 Francouzsk& název Ravelova díla: L’enfant et les sortil/ges (1911). Jestli%e se tehdej'í kritika i obecenstvo 
roz't!pily, Martin" si Ravela cenil. Do divadelního listu ND, r. IV, $. 22 napsal $lánek Ravelovo Dít$ a kouzla, 
kde hovo#il o vybrou'ené form!, rafinovanosti, o omamném zvuku jeho orchestru. Kvality tohoto Ravelova 
opusu pak origináln! vystihl choreograf Ji#í Kylián, kter& dal Ravelov! dílu ojedin!lou vizuální podobu 
zpívaného baletu – premiéra 7. 6. 1984, Nederlands Dans Theater.
47 22. 2., 26. 2., 9. 3 – uvedeno s Delibesovou Coppélií; 14. 3., 26. 3. – p#ed Královnou loutek; 21. 9. 1927 
– uvedeno p#ed Coppélií. 
48 Mihule, op. cit., s. 125.
49 Jaroslav Hladík (1885–1941), tane$ník, choreograf, pedagog. Tane$ník ND Praha 1905–12, baletní mistr 
a choreograf v Brn! 1919–1928 a ND Praha 1928–33. Dramaturgicky v&znamn!j'í bylo jeho nastudování 
premiér domácích novinek, nap#. Kdo je na sv!t! nejmocn!j'í, Signorina Giovent0. (esk& tane$ní slovník. 
50 Bez uvedení autora (-na): Ve$er moderních balet" , Rovnost, 14. 2. 1928, r. 44, $. 45. 
51 (ernu'ák, Gracián (-k-): Ve$er moderních balet", Lidové noviny, 14. 2. 1928, r. 36, $. 81.
52 -afránek uvádí p#eklad scéná#e, p#i jeho% p#episu pracoval jak s n!meckou, tak s francouzskou verzí. 
-afránek, s. 163.
53 M1ller, Lubomír: „Natá$í se“, Opus Musicum, 1984, r. 16, $. 3, s. 87.
54 Brat#i Fratellini, cirkusoví klauni, provedli pantomimu V"l na st#e'e (Le Boef sur le toit, 1920) od Jeana 
Cocteaua, hudba DariusMilhaud.
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55 Dopis do Poli$ky, 9. 7. 1927.
56 Dopis z Pa#í%e 1. 7. 1927.
57 Dopis Milo'i -afránkovi, 21. 9. 1957; v dopise z 29. 6. 1947 pak Martin" uvádí: „On tourne je nápad m"j, 
nevím jak jsem k tomu p#i'el.“
58 Balet Parade je první jevi'tní pokus s Picassovou dekorací a hudbou Erika Satieho v choreografii Leonida 
Massina, na nám!t Jeana Cocteaua, jen% m!l premiéru 18. 05. 1917 v Théâtre de Châtelet. Je jisté, %e 
Martin" ovlivnilo v jeho tvorb! práv! Parade, Satieho pou%ití zvuku psacího stroje, letadla apod. Jasn! 
se tento vliv projevuje ve Vzpou#e a dvou Martin" mechanick&ch baletech On tourne a Podivuhodn& let. 
Také Satieho Parade zasko$ila kritiku p#íli'n&mi novotami, stejn! jako Vzpoura Martin" zvedla vlnu nevole 
v (echách. 
59 Oskar Schlemmer (1888–1943), malí#, choreograf a scénograf. Vystudoval Akademii v&tvarn&ch um!ní 
ve Stuttgartu, zab&val se vztahem lidského t!la a prostoru – své poznatky a teorie zpracoval v knize 
Mensch und Kunstfigur. V letech 1922–29 p"sobil v Bauhasu, kde se um!lecky podílel na pokusech 
funkcionalistického divadla. V roce 1922 uvedl ve Stuttgartu Triadick& balet (název odvozen od trias – 
trojzvuk), v n!m% se zab&val p#edev'ím trojrozm!rn&mi figurami v prostoru. Triadick& balet byl uveden v #ad! 
repríz a také v roce 1932 na mezinárodním kongresu tane$ník" v Pa#í%i. Místo aby se pokou'el jevi'tní 
prostor p#izp"sobit p#irozené lidské form!, sna%il se spí'e sjednotit lidské t!lo s abstraktním jevi'tním 
prostorem, a tak m!nil jeho tvar pomocí trojrozm!rn&ch kost&m", které herce transformovaly v „pohyblivou 
architekturu“ a kontroloval pohyb s matematickou p#esností. Principy Schlemmerovy lze vysledovat v tvorb! 
Alwina Nikolaise $i Philippa Découflé. 
60 Les Ballets Suédois/-védské balety, soubor hrál v Pa#í%i v letech 1920–25 pod vedením Rolfa de Maré 
(1888–1964). Tento soubor také roz'í#il tradi$ní p#edstavy o baletu takov&mi díly, jako nap#íklad Svateb$ané 
na Eiffelce J. Cocteaua (18. 6. 1921, choreografie Jean Börlin, hudba Germaine Tailleferre, Georges Auric, 
Arthur Honegger, Darius Milhaud a Francis Poulenc), v n!m% tanec provázel dialog a vypráv!ní herc", kte#í 
byli kost&mováni jako fonografy. 
61 Relâche – balet na hudbu Erica Satieho, v choregrafii Jeana Borlina, s v&pravou Francise Picabii, 
premiéra 27. 11. 1924.
62 Ballet mécanique – film realizovan& Fernandem Légerem a Dudleym Murphym, hudba George Antheil, 
produkce F. Léger, 1924, -védské balety.
63 Dochoval se ná$rt sledu obraz" a text" Martin" na jevi'tním plakátu psan& ve francouz'tin!. -afránek, op. 
cit., s. 157.
64 Bez uvedení autora (– JP, sla): Podivuhodn& let Bohuslava Martin", Hudební rozhledy, 1994, r. 47, $. 8.
65 Jarmila Kröschlová (1893–1983), tane$nice, choreografka, pedago%ka. P#edstavitelka moderního tance, 
tv"rkyn! metody pohybové a tane$ní v&uky, zab&vala se i historick&mi tanci. Nav't!vovala hodiny u Bess 
Mensendieckové a Heleny Vojá$kové v pra%ské spole$nosti Emila Jaquese Dalcrozeho. Jako tane$nice 
za$ínala u Valerie Kratinové v Hellarau, samostatn! pak vystupovala v 2enev!, )ím!, Florencii a v Praze. 
V roce 1923 zalo%ila vlastní Skupinu Jarmily Kröschlové, s ní% v roce 1924 ode'la z Hellarau do Prahy. 
Spolupracovala s p#edními avantgardními re%iséry nap#. Emilem Franti'kem Burianem, Ji#ím Frejkou, Karlem 
Hugo Hilarem, Jind#ichem Honzlem. Své choreografie naz&vala divadlem pohybu, m!ly blízko k pantomim! 
a pohybovému divadlu. Její práce V podve$er parného dne s hudbou Václava Smetá$ka získala mezinárodní 
ocen!ní – bronzová medaile na choreografické sout!%i v Pa#í%i, 1932.
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66 Jarmila Kröschlová: V&razov& tanec, Orbis Praha, 1965, s. 179.
67 -afránek, op. cit., s. 35.
68 -afránek, op. cit., s. 35–36.
69 -afránek, Milo': B. Martin" – 2ivot a dílo, Státní hudební vydavatelství, 1961, s. 139.
70 Mihule, op. cit., s. 174.
71 „Papínek tu m$l velk% prostorn% pokoj. Jeliko& to bylo blízko Quartir des Halles [byla tu velká tr%nice], 
stahovaly se sem ko"ky… V té dob$ Papínek neúnavn$ skládal hlavn$ komorní hudbu.“ Ch. Martin", s. 32.
72 P#epis Coeuroyova scéná#e in -afránek, M., Divadlo B. Martin", s. 181–182.
73 Bártová, Jindra: Sv!tová baletní premiéra, Rovnost, 17. 1. 1980. 
74 Autor neuveden (ZS): Sv!tová premiéra baletu, Práce, 27. 5. 1980.
75 Autor neuveden (– aá): Úsp!ch baletních aktovek, Zem!d!lské noviny, 31. 5. 1980.
76 Va'ut, Vladimír: B. Martin": -ach králi, Tane$ní listy, r. 18, $. 6, 1980.
77 „Byly to staré domy s okny a& ke stropu; Papínek tu m$l velk% a prostorn% pokoj… V -echách se #íká 
za málo pen$z málo muziky. Jen&e v na!í ulici bylo muziky hodn$ za málo pen$z.“ Ch. Martin", pozn. 74, 
str. 32. Za pobytu v rue de Mandar (a% do roku 1932) zkomponoval Martin" skute$n! velké mno%ství 
skladeb komorních (p#es dvacet), ale i pro klavír a pro mal& orchestr. Úsp!ch za%il hlavn! s Koncertem pro 
violoncello $. H 196, Serenádou pro komorní orchestr H 199 v!novanou Albertu Rousselovi a se septetem 
Moravské tance (Les Rondes) H 200. V!noval se také dokon$ení opery T#i p#ání H 175, baletu -ach králi 
H 186, ope#e Den dobro$innosti H 194 a baletu -palí$ek H 214.
78 Mihule, op. cit., s. 192.
79 Ver'e o sv. Dorot! na'el Martin" u Leo'e Janá$ka a v kritickém p#episu ve Filologick&ch listech; tuto 
lidovou hru vlo%ila také Bo%ena N!mcové do své Babi"ky $i se s ní setkáváme v Paní komisarce Jind#icha 
-imona Baara.
80 Bed#ich Václavek v $lánku O -palí$cích (brn!nsk& Divadelní list, r. IX, $. 7, 18. 11. 1933) pí'e, 
%e -palí$ek Martin" se sv&m rázem p#ipíná ke 'palí$k"m, které byly typick&m kni%ním produktem 
protireforma$ního období.
81 -afránek i Mihule uvád!jí ukon$ení 14. ledna. Ale nález neznámého rukopisu, po pr"zkumu Ale'em 
B#ezinou ozna$en& jako kompletní $istopis klavírního v&tahu první verze druhého d!jství, má na poslední 
stránce rukou Martin" napsáno „Paris, 20/1/1932“. Hudební rozhledy 1993, ro$. 46, $. 2, Neznám& rukopis 
Bohuslava Martin".
82 Dopis -afránkovi, 5. 4. 1947, New York.
83 Bulletin Národní divadlo, XI. Ro$ník, 1933/34, $. 2 (shodn& text také vychází in (eská hudba, XXXVII, 
$. 4–5, 15. 1. 1934, s. 65 – „O -palí$ku“).
84 Josef (Joe) Jen$ík (1893–1945), tane$ník, choreograf, pedagog. 2ák Achille Viscusiho. V roce 1918 
nastoupil dráhu kabaretního a revuálního tane$níka a choreografa v pra%sk&ch kabaretech: (ervená sedma, 
Gri-Gri bar. Z té doby pocházejí jeho expresivní tance Dance Macabre, Apa$sk& tanec, Danse brutale, 
Svatební ko'ile, Tanec s mrtvou. Hostoval také jako choreograf nap#. ve Vinohradské zp!voh#e, Novém 
n!meckém divadle. V ND Praha hostoval od roku 1927, v letech 1937–43 byl ve stálém anga%má. Ve sv&ch 



{192

#1 2011  !ivá hudba

dílech se neomezoval na vyu%ití klasického tance, ale pracoval s prvky akrobacie a lidového tance; kladl 
d"raz na hereckou stránku interpretace. Autor publikací, teoretick&ch úvah: nap#. Tanec a jeho vytvá#ení, 
1926; Aneta Berberová, 1930; Tane$ník a snobové, 1931 in (esk& tane$ní slovník. 
86 Tane$ní letopisy, Athos, Praha 1946; s textov&mi úpravami vychází také in: Národní divadlo, ro$. XI, $. 2, 
19. 9. 1933.
87 Dopis M-, 24. 9. 1933.
88 Václav Vl$ek (Vaslav Veltchek, Wenzel Wl$ek, 1896*1967), tane$ník, pedagog, choreograf. 2ák 
Achille Viscussiho a Augustina Bergera v Praze, Nicolase Legata v Pa#í%i. Pro'el v&ukou klasického tance 
a 'kolou Rudolfa Labana, byl ovliv+ován módními trendy i technikou Mary Wigmanové a experimenty Kurta 
Joose. P"sobil ve Vídni, ND Praha, smíchovské Arén!; v Pa#í%i ve dvacát&ch letech tan$il a choreografoval 
v Prampoliniho futuristicko-plastick&ch dílech. Tan$il v pa#í%ské Opéra Comique (1928–29), jeho jméno 
se objevilo také v Théâtre du Châtelet (1933–34). Martin" byl od svého p#íjezdu do Pa#í%e v kontaktu 
s $esk&mi tane$níky, jako klavírní korepetitor doprovázel tane$ní hodiny ve studiu Zdenky Podhajské. Znal 
se V. Vl$kem a z#ejm! ho doporu$il jako choreografa -palí$ku pro ND. (esk& tane$ní slovník, Divadelní 
ústav, Praha 2001. Ch. Martin" o Vl$kovi pí'e jako o „známém, kter& slíbil, %e se p#i$iní, aby Komická opera 
uvedla n!jak& Bohu'"v balet“. Vl$ek také tan$il v roce 1926 v Pa#í%i s Lydií Wisiakovou na Martin" skladbu 
Habanera H. 156. Není v'ak z#ejmé, jak& Martin" balet cht!l do Komické opery prosadit, in M"j %ivot 
s B. Martin", s. 29.
89 Venkov, 21. 9. 1933, ro$. XXVIII. $. 221, s. 6, Bohuslav Martin" – -palí$ek, O. - . (Otakar -ourek).
90 Siblík, E.: Tanec mimo nás i v nás, s. 226.
91 Rey, Jan: Choreografie -palí$ka, Klí$, ro$. IV, 1933, s. 13. 
92 Rey, Jan: Choreografie -palí$ka., Klí$, ro$. IV, 1933, s. 13.
93 Má'a Cveji$ová (roz. Marie Svobodová), 1901–1977, tane$nice, baletní mistryn!, choreografka. 2a$ka 
Augustina Bergera. Absolvovala stá% v Pa#í%i u Olgy Preobra%enské. Tan$ila v ND Praha 1914–20, v letech 
1929–36 'éfka baletu a choregrafka v Brn!. Vedle klasick&ch titul" rusk&ch autor" uvád!la moderní tvorbu 
(nap#. Stravinského Ptáka Ohniváka, 1931; Petru'ku, 1932; Apollon musagète, 1933; Svatba, 1933). 
94 -afránek, in: Divadlo B. Martin", chybn! uvádí rok 1936.
95 (eská hudba, ro$. XXXVII, $. 4–5, 1934, 'ifra -or, s. 67.
96 Klí$, ro$. IV, 1933–1934, s. 61, Brn!nská choreografie -palí$ka.
97 „Nevím zda m! vid!l (Martin") tan$it Dívku na premié#e -palí$ku $i pozd!ji, ale p#i n!jaké p#íle%itosti se 
o tom zmínil. Poctil m! velikou pochvalou. )ekl mi: „Zore"ko, kdy& vás vidím tan"it, tak sly!ím muziku“. 
-emberová, Zora: Na ',astné planet!, ND Praha, 2008, s. 29.
98 Doslovn& p#eklad by mohl b&t „'krti$“, s ohledem na p#íb!h „'krti$ka“, co% je také i starov!k& v&znam 
slova „sfinx“. Sfinx, bájná bytost s hlavou %eny, t!lem lva, ocasem hada a k#ídly orla. Na skále p#ed Thébami 
kladla p#íchozím hádanku, co chodí ráno po $ty#ech, v poledne po dvou a ve$er po t#ech. Kdo neuhodl, toho 
u'krtila. Oidipus na otázku odpov!d!l správn! (je to $lov!k: jako dít!, jako mu%, jako sta#ec o holi). Sfinx 
tak byla zbavena své moci a z#ítila se ze skály. Jaroslav Mihule dále k p#esnosti názvu uvádí: „...není v!ak 
v takové podob$ zcela zjevné pro "e!tinu vhodn%, proto&e vyvolává ur"ité p#edstavy ne& práv$ úst#ední 
(&enskou postavu) p#íb$hu, ke které se vztahuje; bylo by mo&né p#iléhav$j!í u&ít názvu, za ním& je skryta, 
toti& Sfinx.“ To by v'ak na následující skute$nost mohlo b&t zavád!jící, nebo, v roce 1977 je uvedena 
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Sphinx v New Yorku v choreografii Glena Tetleyho, kter& pro nastudování stejného tématu pou%il Martin" 
Dvojkoncert pro dva smy$cové orchestry, klavír a tympány, H 271 z roku 1938.
99 -afránek, M., op. cit., s. 89.
100 V dopise do Poli$ky, 9. 9. 1946 popisuje Martin" ne',astnou událost: „…Spadl jsem z terasy, bylo to 
neopatrností !koly, terasa nebyla v jednom míst$ ohra&ena a vypadalo to, jako kdyby tam byly schody, 
a zatím tam nebylo nic a ve"er ve tm$ se nedalo p#edvídat, &e tam je jáma. M$l jsem prora&enou lebku 
a asi ot#es mozku a také &ebra porouchána, ne zlomena, s hlavou to bylo nejvá&n$j!í, proto jsem byl tak 
dlouho ve !pitále a doktor #ekl, &e jsem mohl b%ti lehce úpln$ paralyzován.“
101 Detaily k historii tohoto díla soust#edila spolu s anal&zou skladby ve své diserta$ní práci Judith Ann 
Mabaryová (Mabary, Judith Ann: The Strangler: A Rite of Passage. A Creative Synthesis of Modern 
Dance, Literature and Music – Erick Hawkins, Robert Fitzgerald and Bohuslav Martin". Diserta$ní práce. 
Washington University, St. Louis – Missouri 1992).
102 -afránek, M., op. cit., s. 90.
103 Korespondence J. A. Mabaryové s Rudolfem Firku'n&m (4. ledna 1991).
104 Pouze Doris Heringová, jako jediná z kritik", místo Wisemana uvádí tane$níka Stuarta Hodese. Srov. 
Hering, Doris: An American Dance Festival. Dance Magazine 22. #íjen 1948, no. 10.
105 Nikoli 16. srpna, jak uvádí -afránek v knize Divadlo B. Martin", s. 422.
106 -krti$ byl podle zpráv v New York Times z 22. ledna 1950 na programu skupiny celkem t#ikrát – 24., 27., 
a 29. ledna.
107 Martin, John: 2 Premieres M. Graham. Graham Program. New York Times, 25. ledna 1950.
108 Hering, Doris: The season in review. Dance Magazine 24. b#ezen 1950, no. 3.
109 Pozn. aut.: Domnívám se, %e dílo z"stalo $áste$n! nepochopeno v kontextu své doby. Z dne'ního 
pohledu vnímání a prezentace soudobého tance by mo%ná jeho p#ípadná rekonstrukce vyvolala zcela odli'né 
kritické názory. Z#ejm! sv&m pojetím p#esáhlo tehdej'í tolerované hranice um!lecké tvorby a estetiky. 
Z kritik lze usoudit, %e Hawkins byl ve svém projevu mnohdy minimalistick&, co% se dnes stalo vyhledávan&m 
stylem mnoha tane$ních produkcí, je% nejsou odsuzovány, a naopak jejich v&pov!3 tkví v jednoduchém, 
minimalistickém gestu a pohybu. Je mo%né, %e mnohé atributy Hawkinsovy choreografie, které tehdy 
pobu#ovaly, by dnes %ádné pohor'ení a rozpaky nevzbudily, uv!domíme-li si, %e i nahota na scén! je 
akceptována jako n!co samoz#ejmého – z tohoto pohledu se pak pozastavení nap#íklad nad „hawkinsovsk&m 
naturalismem“ m"%e jevit jako zavád!jící.
110 Ogoun Lubo' (nar. 1924), tane$ník, choreograf, re%isér. Tane$ník ND Praha 1945–51, 'éf baletu 
v Plzni v letech 1957 – 61, um!leck& vedoucí Baletu Praha 1964 – 68. Poté vedl baletní soubor v Brn! 
1968–1990. Ve sv&ch choreografiích opustil konven$ní tane$ní tvarosloví a nahradil je expresivním pohybem 
$asto inspirovan&m gymnastikou a akrobatikou (byl trenérem $s. dru%stva gymnastek). Své nejlep'í 
choreografie vytvo#il v Brn!, nap#. Leningradskou symfonii (1962), Hiro'imu (1963), Tarase Bulbu (1963), 
Sv!cení jara (1964, 1982). (esk& tane$ní slovník. 
111 Kotzianova, Zuzana: -krti$, Tane$ní listy, r. 29, $. 1.
112 V Institutu B. Martin" je k dispozici digitální záznam tohoto nastudování. 
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P#íloha: Balety B. Martin!

Inscenace baletu Istar:
11. 9. 1924 ND Praha, ch. a r. Remislav Remislavsk&, s. Bed#ich Feurstein, k. Old#ich Kerhart. D. Vincen 

Maixner
18. 4. 1964  Divadlo F. X. -aldy v Liberci, ch. a r. Franti'ek Sláde$ek, s. Václav Habr, k. Jan Kropá$ek 
29. 5. 1964  ND Praha, ch. a r. Ji#í Bla%ek, s. Kv!toslav Bubeník, k. Jind#i'ka Hirschová
  9. 9. 1967  Divadlo J. K. Tyla Plze+, ch. a r. V!ra Untermüllerová, s. Jaroslav Zapletal, k. Jan Kropá$ek
28. 11. 1974  Städtisches Theater Gera

Inscenace baletu Kdo je na sv!t! nejmocn!j"í: 
31. 1. 1925  ND Brno, ch. Jaroslav. Hladík, r. Ota Zítek, s. a k. Andrej Andrejev
17. 2. 1927  ND Praha, ch. a r. Remislav Remislavsk&, s. a k Franti'ek Zelenka 
 Loutkové provedení: Praha, loutková scéna AMU, duben 1960, ch. a r. Eva Kröschlová 

(v -afránkovi je chybn! uvedena L. Pale$ková, na chybu upozornila dopisem prof. Bo%en! 
Brodské) E. Kröschlová)

  7. 6. 1973  Lidová 'kola um!ní Pardubice, ch. Eva. Malátová, s. a k. J. Davídek
30. 9. 2005 Opera Balet Ljubljana/Slovinsko, ch. Tanja Pezdir

Inscenace baletu Vzpoura:
11. 2. 1928  ND Brno, ch. Jaroslav Hladík, re%ie Oto Zítek, v&prava Eduard Milén 
  7. 5. 1969 ND Praha, ch. a r. Ji#í Bla%ek, s. a k. Kv!toslva Bubeník, 
27. 3. 1971  Státní divadlo Ostrava, ch. a r. Emerich Gabzdyl, s. a k. E. Gabzdyl 

Incenace baletu Kuchy#ská revue:
17. 11. 1927  Um!lecká beseda, skupina Jarmily Kröschlové, recitace Milo' Nedbal
25. 1. 1965  Operní studo AMU, ch. V!ra Urbánková, s. a k. MiroslavWalter
         1986  Divadlo F. X. -aldy Liberec, ch. Franti'ek Pokorn&
         1989  Jiho$eské divadlo (eské Bud!jovice, ch. Vladimír Kloubek
22. 11. 1997  Operní studio JAMU, ch. Zlatoslava Be+ová, s. a k. Karel Zmrzl&
30.  9. 2005 Opera Ballet Ljubljana/Slovinsko, ch. Tanja Pezdir
20.  1. 2008  Tane$ní konzervato# Praha, ch. Adéla Srncová, r. Ji#í Srnec, s. Miloslav He#mánek, k. Josef 

Jelínek

Inscenace baletu $ach králi:
11. 4. 1980 Janá$kovo divadlo Brno, ch. Lubo' Ogoun, s. Václav -tolfa, k. Kate#ina Asmusová 
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Inscenace $palí%ku:
19. 9. 1933  ND Praha, ch. a r. Josef Jen$ík, v&prava Josef Mat!j Gottlieb
25. 9. 1933  ND Brno, ch. a r. Má'a Cveji$ová, v&prava Franti'ek Muzika
  2. 4. 1949  nová verze ND Praha. Divadlo 5. kv!tna, ch. Nina Jirsíková, uvedeno spolu s Karnevalem 

A. Cha$aturjana, s. Josef Svoboda, k. Jan Kropá$ek
26.  6. 1950  Ústí nad Labem, ch. Libu'e Hynková – Legenda o sv. Dorot! a Pohádka o Popelce 
14.  5. 1960  Ostrava, chor. Emerich Gabzdyl, v. Karel Svolinsk&
21. 12. 1963  (SSPT – uvedena p#evá%ná $ást III. jednání v rámci programu Utkáno z pramen", Legenda 

o sv. Dorot! a Pohádka o Popelce, ch., s., k. L. Hynková, r. Karel Jernek, j. h.
25.  4. 1971  (SSPT, chor. L. Hynková, k. Miroslav Walter 
 7. 12. 1972  ND Praha, chor. Antonín Landa, v. Zden!k Seidl 
26.  1. 1973  ND Brno, chor. M. K"ra, s. Vojt!ch -tolfa, k. Alois Vobejda
15.  5. 1977  Olomouc, chor. J. -koda, s. Vojt!ch -tolfa, s. Alois Vobejda
16.  3. 1979  Ústí nad Labem, ch. L. Hynková, s. Ivo 2ídek, k. Miroslav Walter
          1982  TKP, chor. L. Hynková
22. 12. 1983 ND Praha, ch. Miroslva K"ra, s. Vojt!ch -tolfa, k. Alois Vobejda
          1987  TKP, ch. L. Hynková, III. Jednání: Pohádka o Popelce
22.  6. 1990 Plze+, ch. L. Hynková
21.  4. 1990  Liberec, ch. F. Pokorn&, s. Jan Van$ura, k. Ludmila -varcová j. h. 
23. 10. 1991  Ústí nad Labem, ch. L. Hynková, s. L. Hynková, k. M. Walter
  1. 11. 1996  (eské Bud!jovice, ch. L. Hynková, v. Alena Hoblová
   8. 2. 1998  Opava, chor. I. Hurych, s. Vlad. -rámek, k. A. Kotková, uvedeno také na Mez. Operním 

festivalu v Litomy'li, 28. 6. 1999 – Smetanova Litomy'l
14. a 15. 6.   Kongresové centrum Praha, ch. Eva Bla%í$ková, s. Ivan Adam, sv!teln& design Jan Bene', 
         2009  k. Kate#ina -tefková
V roce 1970  Lidová 'kola um!ní v Pardubicích nastudovala ze -palí$ka B. Martin" Pohádku o Kocourovi, 

chor. Eva Malátová (Tane$ní listy, $. 3, 1971, s. 6, Pardubická p#ekvapení).

Inscenace baletu The Strangler: 
22.  8. 1948  ch. Erik Hawkins, v rámci Amerického tane$ního festivalu (American Dance Festival) v New 

London v Connecticutu, s. a k. A. Laterer
30.  9. 1990  ch. Lubo' Ogoun, 25. mezinárodní hudební festival v Brn!
15.  1. 1989  London Guildhall School of Music and Drama p#edstavila tento balet spolu s jednoaktovou 

operu Ariadna, H. 370 jako sou$ást festivalu této 'koly – choreografii baletu vytvo#il Maxine 
Braham.

Pou%ité zkratky: ch: choreografie, r: re%ie, k: kost&my, s: scéna
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