
IVil Š5AUS 

Vysoká škóla jako zdro� informací pro studenti 

O vod 

Coelem ikolství obecně �e takov4 vzdělání lidské bytosti, 
aby se „� "nahé opice" stala plnoprávným !lenem l·idskA.o spole 

oenat.ví a v souladu svých přání a sohopnost:í napomáhala jeho 

daliímu rozvoji ve smyslu iivota, který �· ve shodě a přírod

ními zákony. 

Smyslem vzdiláváuí 3e předávání ověřenfch informací, kte
ré lidstvo objevilo v pr!běhu civiliza�n�o procesu a to in
formací �ak z materiálního, tak z nemateriálního svita. Vedle 
tecliůick:ých diaoipliA to 3sou tedJ' disc1pl:Ul7 humanitní, roz

ví�e�íoí vlastně kultivované pra - iust1Dltty . 

Odlišuje-li říši lidskou od říše živočišné schopnost ab
straktního myšlení, je morálka, určitý druh etiky ba dokonce 
1 stud �ako projev mravnosti vrozen už živo.lpi.šné říii, neb ol 
�e nezbytnou po4mínkou zachování druhu. Vlk neusmrtí soupeře, 

k terý- ee mu vzdá. Právi tak proceay páření se
.

�aeto odehráva
jí v skr7tu. Dokonce i praoovní disciplina je v rozena v podo
bě - institlktu mnoha živočišným ciruhl\m ,  nebo� bez ní - a bez 
mn ohdy překvapivě vysok� organizace práoe, ·kterou mdže člověk 

jen závidět - by druh TJ"h;vnul.. 

Jsou-li tedy určit4 nemateriálui vlas tno sti sakotveny už 
v přírodě j�ko celku, tím spíše člověk_�ako vládce přírody by 

�· měl pěstovat a kultivovat, nebot i pro něj jsou vlaetuě 
nezbytnou poclrnínkou přežití - o čemž se p1'vl v poslední do

bě ča sto ve lmi bolestni přesvědčuje. 
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Nedostatek etické diaciplí117 pdsobí krveprol,vání s smrt, 
zánik života, nieeuí druhu. Proto se humánní výchovné požadav
ky musí stát - zejména oyní, v době celosvětového kvasu � ne
dílnou souěástí duševní.vfohovy lidstva, má-11 být zaChráněno 
před zkázou, kterou si samo připra'.V'llje. 

Největších zločim\ se dopouitějí nevzdělaní nebo deviač
ni vzdělaní jedinci; proto je třeba, aby také ua všech vyso
kých ikolách bylo vzdilání zaměřeno k duchovnímu pO'Vznesení 
co největší �ásti národa. Bevsd.ělaní jedinci .totiž představu
jí přímou hrozbu celému národnímu hoapodářství, �ednak proto, 
že nedokáží ukáznit a kultivovat svá nízké pudy, je41lak pro
to, že BT/m asociálním �ednáuím ohrožují vývoj oalé společ.mo
st!. KlasicJctm příkladem �e vražda Arehimeda římsklm vojákem. 
Z novijlí doby to jsou všechny genocidy, at hitlerovská, sta
linská, ohom�iuovská nebo čínská, které usmrcují potenciální 
Archimedy a Einsteiny. 

Odsouzeníhadr:M§ jsou všechny tyto zlo�iny proti lidskosti 
také proto. že zabraňují nebo alespoň z pomalují vývoj lidstva 
�ako celku niěen::úB �edincd, je�ichi mozkový potenciál by tře
ba mohl tento vfvoj posunout ekonomickJ' nenároěujm zpdsobem 
vpřed. 

Protoie hudba evidentaě lidstvo kultivu;le - vždy� proto 
vznikla a dá.le se vyví3í - je i vysoká ikola hudebního zami-. . 

ření -spole�easkou uezbytností. V �aké tormě, to záleií na so-
ciálni historiok:ioh po4míllkách. Proto Jsem si také 3ako téma 
své habilitační práce vybral právě poslání a funkci vysoké 
školy. 

I. tf čel vysok' iUcoly 

Vše, co kdy 6lovik vymyslel, by mu mělo sloužit - v pří
mé či zprostředkované formě. I VY'&oká Škola by měla sloužit 
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studeu't'O.m k získání příslušuých vidomostí a dovedoo•tí, 3im1ž 
se budou seberealizovat na ne�vyšií mož.nt$ árovni a jichž bu

dou také používat ke službě lidstvu - ne�prve v podmiDkáeh 

naií enklávy, pozděJ1 třeba 1 za hranice.i.. K tomu Je oviera 

nutno, aby každý stuclent, ktert se ua tuto ikolu hlásí, si 
b7l primirně vědom, že sice mdle dosáhnout uri1té spoleěenské 
preatiie, bWle-11 sv' vfre.zn4 schopnosti rozví�et s patřičnou 
pílí, ale že se má ve sv'm konečném vfsledltu stát pokornim 

služebníkem svých poaluchačd. Sv/m příkladem nú o tom pře
svědčuJí viecl:u:lJ' - nebo alespoň větiina - velkých wněleckých 
z�evd interpretačních 1 tvdr�ích. 

Ona pokora; která je nezbytnou součásti waělecké osobno
ati, pramení.�eclnak ze aokratovekého "tváří v ·tvář dokonalo
sti světa yím, že uio nevím" - jednak z bi�lického "choe-li 
kdo z v� být neJvětš:úa, at·se stane slu!ebníkem všech.I". 
O užiteěnosti a nutnosti tohoto přístupu se mlžeme přesvědčo
vat kaidtm 4Bem. 

Na druhou stranu v rámci �eeké tradice chybně vykládaná 
skromnost, VJ'jádřená příslovím •s�dávej, panenko, v koutě·"· 
podvaz�e v našem národi ui dosti dlouhou dobu zdravou cti
iádost 1 sebecldviru. která pak - ze�m'na ve_srowáuí a d7na
miěti3šími rasami - ústí v ue�istotu, plodící ko.raple% méni

cennosti a z něj prameníc! vieollay psychické deviace. Vstu
pem na 'Vl"so·kou školu by si tedy měl bjt k&ždi student. vědom 
toho, že Da sebe bere odpovědnost sa dali! sd.ázai vtvo� 3ak 
naší vlasti, tak lidstva �ako celku. Dikolik vynika3ících 
�eekosloveuskýcl:l wnělcd je ddkazem, le 1 pf!sluš.níci mal4ho 
národa mohou zasáhuout do svitové kultl1%7. zpdsobem, který . 
vzbudí respekt v národech nejvitiíoh. Takové odpovědnosti by 
měl kaidi studen t přizpdsobit 1 s'Vll� osobní žiTot. Kolik vel
kýoh talent-a v clějiaáoh našeho snažení o národní duchovní 
svébytnost za·niklo 3eo proto. že nedokázalo odolat drogové 
závislosti, at se tato droga jmenovala alkohol, erotománie oi 
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touha po moci. Ono biblická "�děte a podmaňte si zemi" v sobě 
zároveň zah.rn�e odpověd,nost za �ejí správu, tedy především 

odpovidnoat vd�1 svým aohopnoatem, Vllči svému talentu, aby 
nebyl promrhán •• • 

Vysoká ikola by měla poslq'tovai v podstatě dvojí info1'S118-
ce: teoretické a praktick,. Přičemž teorie by měla být vždy 

podporou praxe a mlla by jí bft korigována, nikoli naopak. 
Když něco teoretick,ho v prazi uefungu.jet měla by se změnit 
teorie! 

Do teoretických informací patří& 

a) souhrny informací lexikálního charakteru. fo �sou informace 

o hudebním materiálu: harmonie, ko·ntrapunkt, formy, analtza 
skladeb a rdznl historioké disciplíny. TJto před,mit� shrnu

. jí pozuatky ob3eveDé a ověřené praxí, současně .�e ale pro-
líll&�Í s vjcvikem 1D1"ilení, které by milo být sohopno vytvá
řet 1 tady vyšší struktllrJ' uei jsou struktury obecně znmn41 

b) návod7 ke zpdaobb výcviku rozvoje mJilení, kombinačních 
schopností, vytváření hu4ebDÍoh i obecně um.ěleoJctch před
stav - tedy informace s obord filozofie, estetiky, payoho

logie, metodikT, organizace a ji.nich; 

c) výcvik hudebního cítě·ní a jeho užiteon.ýah stereotypd, vy

tvořenj'ch v prdb�hu vývo3e evropské hu4b7 - �tyřtaktovi 

princip, sudi a lich;f přízvuk, taneční pocit7, zpdsoby re� 
produkce charakteristické hudby, hudební Zllaky a podobni. 

Do praktických informací patří: 

d) výcvik motorilq, ·schopné realizovat studiem vychované hu
dební představy, se zpětnou kontrolou ptlsobení na publi

kwnf 

e) vlastní cíl snažení školy a jejích pedagog! - předávání 
zkuieností z oboru tvdrčí interpretace. 
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Tento výčet není úploi, je pouze orientainí a schematizující. 

II. Osobnost pedagoga 

Studenta V7Chovává a !ormuJe veikoré prostředí kolem 
nij - rodina. lkOla, parta, veřejný život. Hejvětší vliv, 
vzhledem k jeho budoucímu povolání, by ale mělo mít prostředí 
odborn�, zejmtfna osobnost peda·goga hlavního oboru. · .  

:Bez 41\vicy nemdže žádná škola dosáhnout dobrých výsledkd. 
Proto by i pedagog hlavniho oboru měl mít stu4ent-ovu plnou cld

věru, má-li být vzájemná spolupráoe stoproceu�ě úspišná. Kro

mě nes'bytné upřímnosti a pravdivosti je nutno vzít v úvahu 
1 určitý emo tivní charakter vztahu pedagog - student. Mdle být 
elán i urěitou racionálně neovlivnitelnou a nevysvětlitelnou· 
sympatií nebo naopak antipatií. V případě antipatie.�e l.Spe, 
když se student a pedagog roze�dou. Chyba nemusí bft ani na. 
jedné straně, ale prostě ve vzájemné negaci.ur!itých psycho-

. . 

fyziologických typů. Rozchod z těchto důvodd by pak oeměl být 
posuzován j ako nezdar at studenta oi peclago�. ale, �ako záko

nitý pro3ev v oboru, v němž se pracuje i s obtížně měřitelný
mi veličinami. 

Na druhé strani, doohází-11 k většímu ;kvantu takových 
nedorozwa,ní u jednoho pedagoga, mdže to sigaalisoYat jeho 
odbornou ěi psychologickou neschopnost. Je možné, že 3e seřa
zen na nesprávné místo a že by j1n4e naopak prokazoval služby 
vysoce cenné. Také ty.�o okolnosti ·by se měly vzít v úvahu při 

výběru pedagogd na Akoly všeho druhu, múzické pak zvlášl. 

Jak by mil ideálně vypadat vyučující hlavního oboru, tj . 
člov�k, který by-m�l mít největší duševní vliv llB sv4 poslu
oheoe? (!ivot samozřejmě příliš ideální předsta'VJ' koriguj e -

a je to dobře, aspoň má rozmanitější formy.) 
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Především by to měl být maximální odborník v dané prof e

si. Hledisko, které nebylo dříve vžd3" ro:�odující. llá-11 si 

však pedagog zejména dnes získat plnou důvěru stu.dentd, mel b� 
být nedílnou součástí jeho osobnosti také vysoký morá1ní pro

fil. Vezměme totii v ÚTahu, že ;funkce učitele mdže být často 
náhralkou funkce otcovsk,, a� pomyslně či fakticky - jako se 
stalo V: případě Gěkterich odohovancd prot. K. P. Sádla. Dneš

ní, často rozhárané rodinné pomě� k: _:tomu poskyt�í �eitě ví
ce příležitostí než dříve. Do hry vstupuje i okolnost, že ně

kay se v rámci generační vzpoury student ztotožní raději se 

svým. pedagogem, nei s otcem - 1 v případě spořádaného rodinné

ho sáze.mí. To ;je přirozeni vjvoj, nad ními není třeba se poza
stavovat, nýbrž ho vzít jednoduše na vědomí. Cenu rodičd často 

objevíme až.ve zralejším vlku, po doznin� mladistv,mu Sturm 

uad Draugu. Proto ten dl1raz na pedagogovu morální tYář. 

Odborni zdatno8t je pro ctiiádostivé atudenty vžqcky 

přitažlivá. Běkdy dokonce můie být tak přitažlivá, !e .i 
v případi určitých emotivních excesd je student ochoten spíše 

k emociouálním obětem, než by se vzclal kvalifikovaného v/cvi

ku, al je jakkoli bolestivý • .Ani Hand Wihan, ani František . 
Daniel nebyli otcovsky vlídnými a laskavými typy, zato jejich 

profesionální zdatnost byla tak velká, že byli předmětem 3ed
noznacnéb.o zájmu studentd. 

Je za�ímav,, le podle vi4eckfch výzkun:nl 3• i tento 3ev 
zakÓiován v 11vočišn4 říši . Vysvitlení podává �ibidÓzní teo
rie. Zavedeme-li to.tiž kr;rse do mozku elektrody, kteri jí pd
sobí bolest a uauěíme-11 ji, le po . DRá�knutí páčky se sice 
ob�eví jídlo, ale současně dostane elektrickou ránu, snáií 

lcr7sa tuto ránu radě3i1 nežli smrt hladem. Právě tak budou-li 
�í nB zmá5kuutí páCSlq zpdsobovat elektrodl' libl pocity, po

dobu' sexuálnímu dráždění, ale bude-li za 3ejich vlastní vy
volání trestá.na bolestí, bude ste�ně ochotna z dclvodu této 

rozkoie bolest snášet. To je třeba princip výuky komorní hře 
ve třídě prof. Kohouta, pokud jsem informován •• • 
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Každf pedagog b7 měl být pověřen vfukou, na niž je nej
větší odborník. V současném svitě, kdy požadavky na vzdělání 
prudoe stoupají a všechny pl"1lm7slov� V)TSpělé země pečují o oo 

neavětií iosažitelDé Vzdě1'n.í svých budouoícb kádr\1 i ·za cenu 

značn,ho tlaku llB zpdsob je�ich osobního života, není lll)'sli

teln', aby vynikající kantor byl po·uze praktik. lldže mít si
ce dost dobré výsledky. ale__i urychlení a zhospodárnění stu
dentova vfvoje je uesbytně nutné, aby byl vzdiláu ve viem, 
čím je• obklopen jeho obor. DomníYáia se, že bude třeba pro vy
nikajíc í praktiky vypracovat UX"J"Cbleně příručky, aby v jaké�

si digestovaném informačním vzdělání mohli vstřebat v krátkém 
oasovém úseku právě ty informace, které 3ejich praktickou 
zdatnost vysoko zhoclnotí. 

Profesní obory by se neměly směšovat - vynikající peda
gogové nebyli vždy význačnimJ. sÓ11st7 či komorními hráči. 

Dr. J. Micka, J. Feld a K. P. Sádlo do české interpretaaní 
tradice v.trazněji nezasáhli, na rozdíl od svých žákd, kteří 

tuto tradici naopak tvoř�li. 

Opět ideálně: Pedagpg vysoké hudební školy by měl mÍt ty
to vstupní odborné a p�ychologické vlastnosti (omezím.se jen 
na profil houslisty): 

a) Co nejširší repertoár, ·nabytý pokud možno vlastní inter,Pre
taění zkušeností. Jeho součástí by měl být zejména celý 
Bach, Beethoven. Brahms, Dvořák, hodně z Mozarta, Paganini
ho a dalších studií umělecky hodnotného výcviku motoriky -

Zika, Ondříček, Wieniawski, Ernst aj. 1t tomu samo.zřejmě co 
nejširší spektrum hudební literatury všeoh druhů, stylů 
a epoch. 

b) Mil by umět objasnit studentům zřetelně podstatu problénnl. 
zpětným dotazem se přesvědčit o hloubce poro zumění a navrh
nout způsoby řešení. · 

c) Měl by mít rozsáhlé znalosti motoriolcich a psychických po-
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chodd, vedoucích k žádanému výsledku. (Předpokládá to sta
novení určitého ideálu, vyho�íc:.Cho studentovi zvukově 
1 muzikálně , k uěmuž by bylo možn' a záhodná smiřovat.) 
K tomu 3ešti detailní znalos t základního technického mate
riálu a zpdsobd jeho ne3ef ekt1vnější aplikaoe na VJ"aoko

školak.S úrovni. 

d) Postupná aproximace -.umění pochopit zejména motorický vý
vo� studenta po spirále, t�. eo neuí možn4 dnes, mdže být 
možné zítra a na vyšší úrovni. �pělivost a takovým vývo
jem je. jeduím z předpokladd úspěchu. 

e) Znalost stávajících a vyhledávání nových informací o pomo
ci studentdm ve všech odvitvích, pro která vysoká škola 

připrs�e. Stát vytvořil několik pomocnýoh institucí, 

které ma�í mladim lidem usnadnit začlenění do koncertního 
života doma i v zahraničí. Tyto instituce jsou oaattm zdro
jem závisti stwlentd v jiuioh zemích. :Na druhé straně ne

milosrdný výběr a konkurence tak, jak jsou praktikovány 

v některých jiných zemích, jsou zárukou, že se na pÓdia do-
stauou hlavně ti nejodolněj�í. U nás byl počát eční vfběr 
někd7 spo3en 1 s jinými krit,rii než jen uměleckými. Je 
ovšem zase pravdou, le dříve či později zbyli opravdu jen 

ti, kteří ob stáli v lconoertním provozu. Ti ostat.11í, někdy 
proeazovaní z pozic mocensktch, jen pablrkovali na okraji 
zájmu publika. Byli však i citliví introverti, kteří by se 

bez pomoci těchto inatituoí 3en těžko prosazovali a při 
tom by to byla pro náš konoertní život škoda. Nebylo by 

výhodn' se těchto možností zbavovat. Zásadni pravidlo by 
se saad dalo vyjádřit možností trojittS šanoe. Kdo Ji pro
hospodaří a nepodá v/kon, který by zaujal, má nejen smdlu, 
ale jeho talentu patrně schází také složka, kt erá 3e sou

částí talent\\ úspěšnějaích adep td. I zde by se měl peda
gog l:ů.avn:óio oboru kvalifikovaně rozhodnou t ua co je)1o 
student má a kam se naopak nedostane. Měl by to ale vyjád

řit natolik taktně, aby nezpdaobil psychický šok, poskytl 
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. , možnost dalŠího růstu a pomohl studentovi najít oejspráv
nějši místo vzhledem k drňhu a míře jeho talentu. OIJl1'1Y 
ue�sou yYloučeny a: :každi vojín by měl dostat šanci vytáh

. nout ze své tor·ny onu maršálskou hdl. lle všichni ji ale 
v té torně najdou - to·�e tvrdý zákon Přírody, která se 
tak brání přelidnění i na koncertních podiích. 

f) V neposlední řadě by měl mít p�dagog dostatečnou míru to
lerauoe, aby jeho ctižádost směřovala především k rozvoji 
waěleck' osobnosti studenta, nikoli k uplatňování vlast
ních náz.ord za k.alelou cenu. Kaidl z nás musíme být pře
svldoeo�, že uaie pravda je ta nejlep�í, ale měli bychom 
brát zřetel na zvláštnosti talentu našich studentd. tak. 
ab7 sice všichni dosáhli profesionality a uměli vyřeiit 
vieohll;y ú.kol7 ve svém obor)l, ale abychom podporovali pře
devším ty� je�i�hž pro�ev svou osobitostí mdže obohatit 
·naši kulturu· jako celek. Péče o vlastaí tvdrčí rozvoj 
a stálé výzkumy nových cest

.
by měly bft samozře�mo� po

vinností ke.ždáho pedagoga VJ"aoké školy. 

III. Osobnost studenta vysoké školy 

Partnerem vysokoškolského pedagoga a předmětem Jeho ptiče 
�e student. Kel by mít zhruba tyto vlastnosti: 

a) ctiž·ádoet a záj.em na co největším rozvinutí všech svých 
schopností, pomocí nichž by mil obohacovat duševní život 

svjch spcluoběand, případně lidí na celém světě vdbec. JJe
měl by k naplnění tohoto cíle litovat žádných obětí a měl 
by mu přizpdsobit vlast11í život tak, aby hudba. byla vidy 
na prv4m mís tě. 

b) Měl by střízlivě prozkoumat své schopnosti a stanovit si 
cíl, k němui ohoe a mdže.dojít. Je samo�f.e3mě správná sta
vit si oíle' ne3vyšií , nebol cestou lze .zdolat mimoděk 
i srázy, na uěž bychom si jinak netroufli. Kupř. pro sou-
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těžní typy je každá bitva velkjm stimulem a leck� jsou 
schopni přeskočit vlastní m.ožnosti . Pro typ:r nesoutěžní mů-. 
že být naopak takové měřeaí -eil zdrojem stresu a následnich 
komple%1l, zejména při nezdaru. Budou-li se proto soutě�ím 

-- vyJ:t!bat, neznamená to, že by nemohli bft stejně dobří nebo 
ještě lepší než typy soutěžní. Ostatně národní umělec Josef 
Suk je toho nejpádnějším ddkazem. 
Hicm,ni budoucí koncertní mistr oi student , který by se rád 
stal členem ,,Yznamného orchestru, budou pat.mě rozví�et ji
né disoiplíny než hráě, ktert si VTbral za sV'll� cíl ělen
ství v komorním souboru, případně pedagog, který eh�e být 
platnf na výrazném učitelsk�m místě. Proto by bylo dobře, 
aby se každý student přesvědčil na co má a pěstoval pří
slušn' vzdělání ste3ně zodpovidně, �ako ji'Qý- bude pěstovat 
ambice ne�vyšií - sÓlistick4. Znalost vlastního stropu je 
užitečná. Současné světov4 hvěz� byly hotová více méně už 
v 18 letech . Je proto jaaoé, že·, ·kdo nev7káže záhy jak výraz. 
oý ·talent, tak mimořádnou.píli, má menší šance uež ten, kdo 
je výborQý už od dětství . 

Svou velkou roli ve zrání studenta hraje i celkový roshled 
po světové kultuře, hudební a životní skušenosti i ril.zné 
osobní vlastnosti �ako je šarm, zjev, hou!evaatoat, pevná 
nervová soustava, určiti druh �v' agresivity nebo zdra
vého e:rhibiciouismu. Ověření vlastních sil v konfrontaci 
se zahraničními kolegy z Vychodu 1 Západu je nejlepším 
stimulem k r7chl,mu vývoji studenta. 

o) Student by měl být primárně oohoteu usslouab.at �ak svámu 
okolí, tak: i pedagogu . Prosazování vlastního názoru 
v rozumné míře tam, kde je o něm nezvratně a kvalifikovaně 
přesvědčen, je jistě na místě. !á.dQý názor by však ne�ěl 
být a priori odmítnut, protože v každém Dlliže být použitel
né zrnko pravdy . Student by měl mít schopnost se u51t .i od 
svých vrstevaíkd - konkurenční prostředí ve třídě je tím 
nejzdravějším momentem pro rdst zdravé cti!ádosti. 
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d} Měl by se sna�it i v období bouřlivého a bolestného psycho
fyziologického rdstu sám sobě určit mravní, etické a morál
ní normy, jejichž zachovávání požaduje i vdci své osobě. 
Ztotožnit se s iakovými idoly, jejichž prinoipy vedou k za
chování a dalšímu rozvoji života. Měl by se naučit velmi 
záhy rozeznávat falešné pozlátko od ryzí, třeba méuě lesklé 
hodnoty. Měl by se mít :na pozoru zejm�na před jakoukoli 
formou drogové závislosti včetně ctižádostivě mocenské nebo 
té nejhorší - skutečně drogové. Jestliže se studentům poda
řilo vymanit se· ·z vnějšího otroctví, neměli by je dobro
volně vyměnit za otrootví Ještě mnohem zhoubnější, jímž 
drogová závislost bezesporu. je. 
Zneužití jinak životodárného principu zvě.davosťi zde před
sta�e skryté nebezpečí, jehož je si vědoma �en malá část 
studentů. Biblický Strom Poznání i se Svddcem dodnes exis
tuje a jeho symbol by se dal transformovat do civil.ního ja
zyka třeba ve formě zvědavosti "jak chutná raušn, díky ně
muž se člověk dostane do drogové závislosti a aai neví, 
jak se· to.stalo. Udržet se na úzk' stezce žízně po poznání 
a přitom nesklouznout do tohoto pekla, z něhož lze unik
nout bu! jen velmi draho nebo vibec ne, to je současný 
úkol, který by každá vysoká škola měla zddr&zňovat takovým 
zp!sobem, aby 3ejí snaha mohla být studenty akceptována. 
O koncích nedisoiplinovaQýoh jedinců vypovídají filmy Rad
ka Johna a dalších. Návyky správné tělesn� i duševní h7-
gieny by měly být samozřejmosti. 

e) Každý student by měl pečovat o výchovu svých motorických 
schopností tak, aby byl schopen plně realizovat nehmotné 
umělecké představy. Kromě schopnosti postupovat od jedno
duchého ke složitému by měl každý motorický úkon :zautoma
tizovat do té míry, aby zbytéěoě nezatěžoval �eho myšlení 
v okamžiku tvdroího projevu na podiu. 
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Systém vzdilání by měl vyústit vedle řeme�lné zdatnosti 
ne�vyiií možné úrovně ve správný druh kvalitikovao,ho sebevě
domí, ve smyslu Ma sarykova hesla "Nebát se a nekrást", které 
v sobě zahrnuje i pokoru před Uměním a lidmi. 

IV. �rčí interpretace 

V1soká škola by kromě řemeslné výbavy měla p�sobit . i ve 
směru wněleckém, ve směru tV\\rčí interpretace, která jediná 
je schopná oživit gJ!.afický zápis tak, jak to skladatel zamiš
lel. Jsou a budou-li úmysly autora totožu' s porozuměním in
terpretovým a s 3eho tlumočením publiku, není zdaleka tak dd
leži té, �ako požadavek, aby vedle řemeslné profesiooality mě
lo interpretovo hraní ono ohvě�ivé fluidum, které působí pod
vědo�ě na posluchače v koncertním sále a kvdli němuž lidé 
stále chodí na kinetické �y umění - do divadel a na kon
certy - i když b1 s1 mohli vybrat z ne3skvělejších nahrávek. 

Poslucha_č tíhne za tou pradávnou magií, která v některé hud
bě zbyla ještě z dob, kdy b71� kultovním obřadem. Osobní · 

kouzlo a vyzařování interpreta je pro mnoho lidí skoro ste�
ně ddležité �ako to, co předvádí. Také proto ·Je tolik světo
vých hvězd po výkouu s�telně u:oaveno, nebo t na kažcWm vy� 

stoupení se stávají vysílaěem, jehož záření·musí zasáhnout 
kaidého posluchače i kdyby jich b�lo v sále na tisíce. 

Pokusme se o jakousi definic i co to vlastně tvořivá in

terpreta ce je. (Ani profesionálním vědodm ae nedaří vytvořit· 
definici úplnou, díky mnohosti uázorl\ a sofistice v této obla
sti. Nebudu tedy na úplnost aspirovat ani já.) 

Vezmeme-li za základ pomyslnou realizaci notového zápi su 

přístro�i s mechanicky vyrobitelnými a měřitelnými prostředky 
zvukové realizace (tónová výška, přesné časové dálky j edno
tlivých uot , síla zvuku), pak tvořivá interpretace je taková 
deformace t'to meohanicky přesné realizace zápisu, která je 
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v rámci stávajících či nově objevovaných tsteticktch zákond. 
schopna vytvořit novou skutečnost, emoo��nálně bua víc nebo 
jinak působivou nei je zmíněná·mechanieká realizace. Znakem 
tvořivé interpretace je pak nalázání a výrazo4 tlumooení vzá
jemných vazeb mezi jednotlivými informacemi zápisu tak, aby 
b71.y patrn' a emocionálnl účinné. Jejich mDožství je gěkdl 
uk•zatelem vyšší interpretační kvality. 

(Informací notového zápisu rozumím v tomto případě jak 
informaci zák.ladní, tj. vfškU, délku, sílu, případně barvu tó
ouJ tak � nioh V7plývající informaci hudební, at už je jejím 
obsahem asociace, navozující mimohudební sdělení nebo pouhý 
znak historioko-sociální, či vyjádření pocitu, nálady nebo 
jen rdst či opadávání napětí.) 

Jednou z nejdisku�ovaně3ších zejména v poslední době 3e 
otázka, Je-li hudba vO.bec schopna něco vy�ádřit nebo jedná-li 
se o nezávaznou zvukovou hru.. Toto estetické jablko sváru bu

de asi stěží rozhodnuto s definitivní a ob3ektiYDÍ plataostí. 
My interpret víme, le aikteré skladby jsou opravdu nezávazné 
zvukové hry, byl často velice apartní, Jako třeba leccos od 
Straviuského„ Haydna, Mozarte, ltlartiml, abych �menoval jen ně
které. Na 4ruhou stranu víme, že publikum reaguje na některé 
skladby Smetanovy, Dvořákovy, Mozartovy, Yartiud a mnoha ji
uýeh autord tak, že nám aezbjvá nei zpochy"bnit teorii uezá
vasné zvukové hry a domnívat se, že ideje, asociace, pocity 
a nálady, případně 1 mimohudební líčení, které. tato b.udba vy
volává, jsou tak hm&'8telné, že by to žádná ne.závazná hra ne
mohla zpdsobit. Bemusí to. být vždycky 3en titUl - který hraje 
také svou roli; uěkt��á. hudba je natolik o�rakteristioká, že 
vyvolá asociaci naprosto jednoznačně a to i u mimoevropských 
národ.ll. 

Dešifrace významů notov,ho zápisu na základě znalosti 
většího množetví estetických s7st4md by mohla pomoci osvitlit 
další stránky možností tvořivé interpretace• Renesaněně barok-
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ní afektová teorie, symbolistické teorie středověká, Goethe -

- Steinen\v výklad hudebních znakd v rámci antropozofické fi

lozofie a jiná estetické soustavy by měly být ua vysoké škole 

přednášeny tak, aby se v nich mohli studenti orientovat a vy

brat si to, ao jim bude pro. danou skladbu nejlépe vyhovovat. 

Není třeba dávat uvedená teorie do protikladu �ako to ěiuily 

všechny školy předchozí, ale postavit Je vedle sebe, poukázat 

oo oejobjektivně�i na jejich klady i zápory a dopřát poslu

chaědm, aby z .nich vytěžili o·oa zrnka ob�ektivních pravd, dí

ky nimž tyto teorie ve svých dobách platiJ.7. 

Pomocí těchto znalostí bude také možn' ozřejmit vztahy 

mezi jednotlivými informacemi oo nejvitším D1Dožstvím zpisobů 

navzájem propojený�-. z nichž mdie převažovat ten či onen. 

Kupříkladu míra agogieké fantazie se může rdznit tak dalece, 

že tam, kde 3eden interpret vidí poměrně rovnou plochu, Jiný 

se bude posouvat od jednoho výrazného detailu ke druhému 
a tuto plochu zvrásní tak, až nebude skoro patrná. 

Někdy se bude míra agogických v.měn přizpdsobovat barvě 
Jedné, bude tedy menší - jako třeba u Stravinského - jindy 

bude účelem naopak barevná, tudíž i a.gogioká mnohost � pří
klad Debussyho skladby. 

Interpreti musí mít široká srdce, aby se jim tam vešli 

i takoví nesmiřitelní nepřátelé jako Mozart a Salieri, Brahms 
a Wagner nebo Kalabis a Kopelent. Někdo bude srdoi dražší, 

někdo vzdálenější, ale nikdo hodnotný by neměl být vyloučen 
z pokorné služby interpretd vývo�i světové kultury. 

Vzá�emnj poměr detail� a ploch, vá�ni na zvukově ago

gick� vyj ádření je hlavním elementem muzikálního projevu 
a �eho ceny. Výchova k experimentování a nalezení vlastní in
terpretační cesty s přihlédnutím k životným národním tradicím 

a současnému světovému trendu, za plnáho využití všech po

znatkd rozumpvých, přetavených do oblasti pocitové a podlože-
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o.ýoh dokonale zmechanizovanou motorikou, co nejvíc zabezpeče

nou proti jednotlivým poruohám by měla být hlavním cílem stu

dia na vysok� škole. Je na jejích pedagozích, aby vytvořili 

takov� informační zázemí, z něhož by bylo možno čerpat pro 

všechna odvětví aaší i světové tvorbyo 

Vytváření takového systámu, jakousi databanku, považuji 

v současné době :za prvořadi úkol ve prospěch rozvo�e studen

t\\, školy a tím \i rozvoje československé hudební kultury. 
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