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JAROSLAV JEŽEK
(1906-1942)
107. výročí narození
Dne 25. září 1906 se narodil český hudební skladatel,
dirigent, hudební improvizátor, dramaturg a klavírista, Jaroslav
Ježek.
Pocházel z pražského Žižkova z rodiny krejčího. Od dětství trpěl
mnoha zdravotními komplikacemi, měl šedý zákal na obou očích,
po nezdařené operaci zákalu na pravé oko oslepl úplně. Po
prodělané spále trpěl nedoslýchavostí, měl také vrozenou vadu
ledvin, která byla později příčinou jeho předčasné smrti.
Na druhé straně kromě neobyčejných hudebních vloh byl nadán
mimořádnou všeobecnou inteligenci, pamětí a smyslem pro
orientaci, což mu spolu s jeho programovým optimismem, pílí a
houževnatostí umožnilo získat překvapující znalosti o hudbě,
literatuře, dějinách i výtvarnictví.
Základy hudebního vzdělání získal v ústavu pro výchovu zrakově
postižených na Hradčanech; na pražské konzervatoři byl žákem K.
B. Jiráka a Josefa Suka ve skladbě, studium klavíru absolvoval u
Albína Šímy. Ježkova spolupráce s divadlem začala v roce1927
komponováním hudby v Osvobozeném divadle, natrvalo získali
Ježka jako skladatele hudby svých her Jiří Voskovec a Jan Werich. V
meziválečném období se Ježek vypravil do Paříže, kde objevil jazz,
který ho hudebně velmi inspiroval. Kvůli aktivní spolupráci na
protinacistických hrách byl nucen v lednu 1939 spolu s V+W
emigrovat do USA. Po krátkém pobytu v Pensylvánii, přesídlil do
New Yorku, kde působil jako učitel klavíru, řídil pěvecké sbory;
poznal tu i svou manželku Frances. Jeho zdravotní neduhy se
stupňovaly, na konci roku 1941 byl hospitalizován a na Nový rok
1942 zemřel na chronické ledvinové onemocnění ve věku
pouhých 35 let.
Jaroslav Ježek byl autorem taneční, divadelní, filmové, ale i vážné
hudby s inspirací v jazzu; mnohé jeho písně již zlidověly a jsou
dodnes velmi oblíbené.
V NAŠÍ KNIHOVNĚ JE MOŽNÉ SI VYPŮJČIT:
Václav Holzknecht: Jaroslav Ježek a Osvobozené divadlo
Jaroslav Ježek: Písničky Jaroslava Ježka
Umělecký portrét Jaroslava Ježka a další
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