
HUDEBNÍ TEORIE JAKO V�DECKÁ DISCIPLINA KONTRA HUDEBNÍ TEORIE . 
JAKO NEPOMINUTELNÁ SOUČÁST OOBORN�HO VYBAVENÍ PRAKTICKÝCH 

, . 
HUOEBNIKU Vladimír Tichý 

Je pravděpodobné, že se vám jeví téma mého vstupního přís
pěvku - s ohledem na zaměření našeho semináře - jako nepřípadné. 
Hodláme zde hovořit o pedagogické problematice, o otázkách meto

diky výuky, o zkušenostech z výuky, o svýc-h představách, jak hu
dební teorii vyučovat. Proč tedy zamýšlím zatěžovat diskusi Úva
hami o hudební teorii jako vědě? 

Mám. za to, že Úplná odpověa na tuto otázku, resp. na tuto 
pochybnost, vyplyne z mého vystoupení jako celku. Pro začátek 
bych se spokojil alespoň s tímto stručným zdůvodněním: 

Metodika výuky se týká otázky, jak učit daný obor. A hle
dáme-li odpověd na otázku jak, musíme mít jasno v otázkách -
- co, prQ koho a proč. Tolik zatím k druhé částí titulu mého té
matu /"nepominutelná součást odborného vybavení . . .  11/. K první 
části titulu /"hudební teorie jako vědecká disciplina11/ podotý
kám zatím pouze tolik, že vědecká hudební teorie se zrodila a 
vyvíjela - jak jes t dostatečně známo - zhusta ruku v ruce s hu
debně pedagogickou praxí. Není náhodou, že nejvýznamnější přínos 
v oblas ti vědecké hudební teorie u nás /ale i v zahraničí/ měly 
a mají osobnosti, uznávané jako významní pedagogové. Sepětí vě
decké hudební teorie a pedagogické aplikace je tedy zřejmé. K 
podrobnějšímu posouzení této spjatosti dospějeme za chvíli. 

Nyrií p�drobněji zpět k otázce hudební teorie jako "nepominu
telné součásti odborného vybavení" - neboli k onomu již dříve 
vyslovenému - co, pro koho, proč. Dovolte mi, abych - pokud jde 
o otázku pro koho - zaměřil hlavni pozornost na· hudebně teore
tické potřeby praktických hudebníků. Domnívám se, že za Úhelný 
kámen je třeba zvolit si otázku - proč, tj. otázku, týkajíEí se 
důvodu, Účelu, s myslu našeho snažení o co nejkvalitnější hudeb
ně teoretickou průpravu praktických hudebníků. 
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Nejčastější odpovědí na tuto otázku je _pfesvědčov�ní o nut
nosti co nejširšího repertoáru znalostí o hudbě vůbec, tedy ze
jména znalostí hudebně hi�torických a hudebně _teoretických /ob
razně řečeno - o nutnosti "hudební gramotnosti" v širším .slova 
smyslu/. V našem prostředí se jaksi traduje, že při. prof�SÍP:
nální hudební činnosti "se sluší11 znát abecedu klasické.harmp:
nie či forem, učí-li se dítě hrát na nástroj, "sluší se1'1._aby . 

znalo noty, hlavní druhy kvintakordů, intervaly, stupnice, kvin-. '. 
tový kruh apod. 

., . . :„ : . ·�: ; 
I když jsem přesvědčen o tom, že se to opravdu sluší /ja�o 

hudební teoretik n�mohu být přesvědčen o opaku/, přesto nejsem . 
stoprocentně přesvědčen o tom, že ona hudební gramotnost v šir- ·.· 
ším slova smyslu je předpokladem, nezbytnou podmínkou kvalitní-. 
ho, nebo dokonce - mimořádného, geniálního hudebního výkonu. Zná
me přece příklady mimořádně talentovaných - a přitom teoreticky 
neškolených - instrumentali stů i pěvců, kteří dokázali rozvinout 
své velké umění, aniž by se na jejich výkonech podepsala _ jejich 
hudební negramotnost. 

Mám za to, že v tom, co zde bylo řečeno, spočívá pr1c1ra . 
někdy zvláštního postoje mnoha praktických hudebníků k hudební 
teorii a k hudebně teoretickému vyučování. Postoje zvláštního 
v tom smyslu, že v sobě slučuje dvojí protikladnou tendencii· 
na jed�é. straně - tendenci hudební teorii a její disci pliny res
pekt!Jvat. /"sluší se" znát harmonii, podobně, jako se sluší oblé
ci si do společnosti kravatu/, na straně druhé - tendenci dávat 
najevo, že konečným a rozhodujícím kritériem hudební profesiona
lity je koneckonců výhradně vrozená a praxí ro zvíjená hudební 
fantazie, představivost, pohotovost, intuice plus manuální, hla
sovéi nátiskové, dechové apod. dispozice. Tedy nikoli teorie. 
Do m ní v.� m : s e 

. 
I a j s e m pře s v ě d č e n I , že on a o d p o v ě a " sl u š í se " · n e n í 

�plnou nqpoyědi na otázku, kterou jsme si póložili, tážíce se·po 
smyslu hudebně teoretické výuky u praktických hudebníků. Kdyby 
tomu tak bylo, musela by naše práce být nutně provázena pocity 
marnosti� neužitečnosti, frustrace, neboi by nebyla ničím víc. 
než pěstováním jakéhosi nadbytečného, v podstatě z hlediska pra-

11 



xe neužitečného přívažku jinak užitečné a smysluplné práce na 
vlastním rozvoji nástrojové hry, zpěvu apod. 

Jsem přesvědčen /ba přímo to bytostně cítím/, že hudební 
teorie je s to sdělit praktickému hudebníkovi něco mnohem pod

statnějšího, než jen to, co se "sluší" znát; je mu to však 
schopna sdělit pouze tehdy, když on sám cítí potřebu to hledat. 

To "něco", co může a dokáže hudební teorie praktickému hudební

kovi zprostředkovat, je hlubší a bezpečnější orientace v hu
dební struktuře díla, které studuje a interpretuje, hlubší po

chopení jeho vnitřního ustrojení a v něm fungujících, byt na
venek mnohdy skrytých vnitfních vztahů a vazeb. Proti �řípadné 
nám�tce, že nedostatek přirozeného muzikantského talentu nelze 
suplovat racionální· teoretickou analýzou, netřeba se hájit. Před

pokládáme totiž_jako samozřejmost, že máme co do činění s hu

debníkem talentovaným; hudebně teoretická průprava, resp. zpro

středkování pak vystupuje nikoli jako faktor snažící se suplo

vat něco, čeho se nedostává, nýbrž naopak jako nositel nové di

menze, obohacující to, čeho se dostává ve vrchovaté míře a roz
let čehož takto muže být ještě znásoben, umocněn. Anton Webern 

to říká velmi přesně a lapidárně: "Neposlouchejte hudbu výhradně 
sluchem. Uši vás povedou vždy správně. Vy však musíte vědět, 

proč." 

Máme tedy za to, že schopnost kvalifikované a tvůrčí analý
"l:i. studovaného· díla otevírá interpretovi dveře k poznání a ucho
pení těch jeho významových vrstev, které mu při pouhém čtení no

tového textu bez onoho analytického ponoru mohou zůstat a zhusta 
zůstávají utajeny. "Uši vás povedou vždy správně, musíte však vě
dět, proč.11 

Co se míní kvalifikovanou analýzou? - Míní se tím arialytic
ký při�tup, opřený o beipečné systematické znalosti a praktické 
dovednosti� rozvíjené v základních hudebně teoretických disci
plinách /harmonie, kontrap�nkt, formi, nástroje, intonace/ a zá
rove� sledující 1· aspekt historický /každý konkr�tní jev někam 
historicky patří, neexistuje sám o sobě, ale je průchozím ba-
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dem nějakého určitého směfov�ní: i uvědomění si těchto skutečno� 
stí náleží k hudební analýze/. Analýzu lze. tedy ve vztahu k os
tatním, základním hudebně teoretickým disciplinám chápat jako 
jakýsi �běžník, průsečík, ohnisko,. centrum, k němuž se sb�ha�i 
všechny siločáry jednotlivých hudebně teoretických disciplin. 

Avšak - hudební analýzu jako studijní di�cipl�nu nelze. chá
pat jen jako předmět, kte�ý �ze z�fadit na závěr studia jako 
slavnostní finále, 11zlatý hřebu, jímž se završí a zakončí stud�
um hudebně teoretických di�ciplin např. na konzervatoři. S ana-. . . 
lýzou je nutno začít okam�itě, ihned od samotného počátku. hu
debního studia. Vždy� - �o jiného, než analýzu skladby l z�. spat-:· ·!: : . : . 
řovat .. v. upozorněni učitele začínajícího žáčka na rozdíl mezi me-. . . . 
lodií a doprovodem /vč�tně pokynů pro interpretaci - názo�ný . . . ,. . . .. 
příklad hmatatelného a konkrétního praktického významu a�alytic-
kého odkrývání skrytých vrstev/ nebo v práci na frázování v sou-. -
visl�sti s přirozeným vni třním členěním hudební struktury? A čím 
jiným, než tektonickou. analýzou je, hledá-li učí tel s dítětem 
vrchol studované skladblčky a vede je k tomu, aby jej vhodnými 
prostředky /dynamickými, agogickými/ zvýraznilo, podtrhlo? A ne
jsou snad prvky analytické práce přítomny ve všech učitelových 
upozorněních na motivické či tematické souvislosti, podobnosti, 
analogie, návraty, ostré i mírné kontrasty, neobvyklá. "formová ře
šení atd. , atd. , atd. ? Shrňme řečené: hudební analýze se nutně 
učíme již od prvních nesmělých krůčků počátků hudebního studia ja
ko nezbytnému předpokladu kvalifikovaného čtení, "dešifraci11 no
tového text�, a provází naše studium ·až po event. stadium vrchol
ného mistrovství. · 

A co rozumíme analýzou tvůrčí? - Rozumíme tím schopnost ne
jen bezpečně· ovládat analytickou ·metodu, techniku, "abecedu"- ana
lytické ·práce ·v� všech výše jmenovaných základních disciplinách 
/harmonie, formy, . . . .  �/� ale i schopnost vyhmátnout v analyzo- · 

vané skladbě problém, který považujeme z hlediska· bytí této 
skladb� za klíčový, základní, podstatný. Je to věc odhadu i zku
šenosti·; intuice i invence, svou roli tu může sehrát i 11Štastná 
ruka''. Mnohdy o ur�itě hudební skladbě vypovídá analýza vhodně 
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zvoleného detailu více, než "Úřednicky" důkladný popis celého 

průběhu od začátku do konce, takt po taktu, nota po notě. Při 
panoramatickém pohledu na celek díla je mnohdy volba Úhlu ana
lytikova pohledu velmi významná, pokud jde o hodnotu informace, 
která má z této analýzy vzejit. 

Řečené můžeme shrnout následujícím způsobem: hudební ana

lýza jako součást studia notového zápisu je nezbytným doplň-.-
kem, ba organickou složkou skutečné tvůrčí hudební interpreta

rie: v pr�běhu vývoje hudebních schopností jednotlivce přechází 

postupně z elementárního stadia ve stadium kvalifikované /na 
základě absolvování a zvládnutí souboru konzervatorních hudebně 
teoretických disciplin/ a posléze přerůstá ve stadium tvůrčí 
/na vysoké škole a hlavně pak při vlastní umělecké praxi/. Jen 

zcela marginálně se zde zmiňuji a záležitosti, kterou snad my 

všichni zde přítomní považujeme za samozřejmou, i když zřejmě -

- pa· pravdě řečeno - v praxi nebývá vždy takovou samozřejmosti, 
a kterou je nutno zvláště podtrhnout jako podstatnou: při stu
diu všech oněch základních hudebně teoretických disciplin je 
nezbytné neustále průběžně kombinovat jasný, logický a přehled

ný systematický výklad podstaty problému s aktivním praktickÝ.!!! 
cvičením přímo ve znějícím zvukovém materiálu, a to - p�dle �o
vahy d�scipliny - analyticky, popř. i kompozičně /harmonie, kon
trapunkt/. Pouhé memorování pouček nemá smysl. 

Věnoval jsem značný prostor Úvaze o významu a postavení hu
dební analýzy a hudební teorie vůbec v kontextu tvůrčí práce in

terpreta. Mám za to, že o významu a postavení analýzy a hudební 
teorie vůbec.·v kontextu tvůrčí práce skladatele se nepochybuje, 
resp. - pochybuje se relativně méně. Domnívám se, že přesvědčo
vat toto f Órum o významu hudební analýzy pro skladatele by bylo 
nošen�m dříví do lesa. Proto jen stručná poznámka: skladatel . 
usiluje při analýze mistrovs�ých skladeb minulosti i současnosti 
především o pqučení o technologických aspektech utváření hudeb
ní struktury. Co si skutečně z této analýzy odnese do své vlast

ní kompoziční praxe - to již záleží na tom, jde-li o typ epi-
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gonský, eklektický nebo skutečně tvůrčí. - Ještě je snad dlužno 
podotknout, že u studentů skladby je nezbytné usilovat o skuteč
ně kvalifikovaný i tvůrčí charakter analytické práce, klást na 
ni relativně přísnější měřítka, a tomuto cíli také podřídit kon
cepci í metodiku veškeI."e ostatní hudebně teoretické výchovy. 

A nyní obraime pozornost k druhé - vlastně první části ti
tulu mého tématu: "Hudební teorie jako věda". Jen zcela letmo, 
mimochodem podotýkám, že toto spojení nebývá z různých důvodů 
příliš populární - jak na jedné straně v praktických muzikant
ských kruzích, tak na straně druhé v části kruhů muzikologic
kých. Zřejmě i proto jsme si již tradičně zvykli příliš je ne
zdůrazňovat. To však nicméně nemění nic na skutečnosti, že hu
dební teorie skutečně vědeckou disciplinou je: za použití vě
deckých metod se zmocňuje skutečnosti svého předmětu, reflektu
je ji, zobecňuje, hledá zákonitosti a principy, zkoumá hudební 
jevy jako takové i jejich funkci v širších kontextech atd. Ka
�el Risinger charakterizuje hudební teorii jako vědu, zkouma
jící hudbu z aspektu formy /v širším, filosofickém slova smyslu/ 
a usilující o co možná největší přiblížení k aspektu obsahu -· 

- na rozdíl od hudební estetiky, postupjící po téže spojnici 
opačným směrem /mezi oběma vědeckými disciplinami tedy shledává · 

komplementární vztah/. 

Hudební teorie byla vědou od samotného svého počátku. Není 
jistě pochyb o vědeckém charakteru řeckých výzkumů v oblasti hu
dební akustiky a ladění; významným vědeckým objevem jsou např. 
výpočty i praktické sluchové zjištění komat. Nepochybně vědecký 
charakter mají např. Zarlinovy i Mersennovy �vahy_a vývody, tý
kající se_akustického výkladu durového a mollového kvintakordu, 
i výkladu akordu jako harmonické jednotky, kvalitativně vyšší, 
než pouhý náhodný souzvuk několika tónů. Vědecký charakter mají 

objevy a zobecnění Rameauova /zejména, pokud jde o fu�kční poje
tí harmonie/ atd. Tak by bylo možno .vršit příklady až do součas
nosti. Z vědeckých hudebně teoretických objevů z období i pro
středí nám nejbližšího_ jmenujme za všechny alespoň Janečkův ob

jev imaginárních tónů, jeho formulaci principu čisté tóniky a 
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citlivého tónu, systematiku tříděni souzvuků na základě souzvu

kových tříd, disonantních charakteristik, princip inverze, po-
· jem negativu souzvuku, pojem antit6niky, obje� a teor�tické vy

mezení tektonických útvarů, zvaných bloky hudby, důsledné syste
matické vymezení a vzájemné rozlišení pojm[ forma, stavba, žánr, 
typ, styl, díl, blok, věta, téma atd. U Risingera pak nezapomeň
me v těchto souvislostech zmínit především jeho nalezení a for
mulaci vše orcianizujicíhq hier�rchického principu s rozlišením 

hier�rchie distanční a centrické, aplikovatelného a autorem ap
likovaného zejména na oblast tektoniky a na oblast práce s tó
novými výškami� u J. Volka formulaci principu flexibilní diato
niky nebo hudebně teoretickou reflexi jevu, zvaného tektonická 
ambivalence. 

Hudební teorie jako věda sleduje a· v určité časové násl�d

nosti reflektuje proces vývoje hudebního jazyka. Zároveň však 
také prochází svým vlastním vývojem, zdokonaluje své metody a 

umožňuje nové pohledy i na jevy starší, již dříve teoreticky . 
zmapované. Z mnoha důvodů je záhodno hudební teorii jako obor 

i nadále pěstovat a rozvíjet. Proto katedra teorie a dějin hud

by HAMU již po dlouhá léta vyvíjela· Úsilí o založení samostat- . 
ného badatelsky zaměřeného hudebně teoretického pracoviště na 
půdě této fakulty. Jako ilustraci situací, s nimiž bylo mnohdy · 

nutno se potýkat, uvádím otázku, která mi byla svého času v 
s o u v i s 1 o s t i s e s n ah a mi K T OH v e v š í v á žno s ti . .po 1 o žen a : " Pr oč k a -

tedra usiluje o zř-;'í_zení hudebně teoretického pracoviště? Jak si 

představujete náplň j.eho činnosti? V ždyť v hudební .. teorii byla 
u2 vše obje'1eno" ! ! ! Výsledek popsaného "sisyfovského-" Úsilí se 
·dostavil až v roce 1990, kdy zahájil činnost nově zalo žený Ús

tav 'teorie hudby HAMU pod vedením prof. Karla Risingera. /Jednou 
z aktivit ús,tavu je i uspořádání dnešního semináře - ve spolu

práci se skupinou pro hudební teorii AHUV/. 

Nyní bych se rád vyjádřil k otázce, v čem vidím možnost 

přínosu výsledků badatelské činnosti v oboru hudební teorie pro 

samotnou hudebně teoretickou výuku, resp. výchovu. 
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Bylo by ideální, kdyby se prakticky orien�ované hudebně . 

teoreti9ké dis�ipliny na všech stupních odborného.studia.�oká� 

zaly neustále průběžně napájet přílivem nejnovějších poznatků . 
i podnětů, jimiž disponuje vědecká hudební teorie. Samuzfejmě 

. . . . . . 
ne způs_obem zmnožování informací, jejichž rozsah je i tak .,už . . _ . . . . 
mnohdy neúnosný /to je koneckonců současný problém mnoha pbo�Q/i 
ani "z vědečtováním '' farmy hudebně teoretické výuky, jejím� Úk o-
1 em je a vždy �yl servis hudební praxi, nýbrž spíše reagováním 
na podněty, které vědecká hudební,teorie nabízí. 

Je ·pochopitelné, že Úkolem budoucíllo praktického lékař.s či � .. . 
zdravotní sestry je - především ovládnout praktické �kqny,. n�t

né ke zdárnému výkonu jejich budoucí profese - od jedno�uché 
první pomoci až např. po náročnou chirurgickou operaci. I při 
plném respektování tohoto základního požadavku však nikoho ani 

ve snu nenapadne pochybovať·o tom, ie veškerá praktická výchovaJ·' 
adeptů těchto povolání nemůže ignorovat výsledky vědeckého v�z
kumu v nbaru mediciny, �yi tfeba v podobě zprostředkované ·nebo · · 
výběrové - podle oboru a specializace.: Nerií pochyb o tom, že 
bychom se asi jen s rozpaky nechali operovat sice vysoce teore
ti�ky fundovaným odborníkem, proslulým zejména svou výzkumnou·� 
badatelskou činností, o němž by však zároveň bylo známo, .že již 
po dlouhá léta prakticky neoperoval. Se stejnými rozpaky bychom 
všik. zféjmě . �fijímali ošetření od praktického lékaře, který by 

nám chtěl léčit horečku pouštěním žilou, přikládáním pijavic ne
bo zaříkáváním. 

�ťi výu6e harmonie povazuJeme za �amozfejmé ._ · tvářit se, ja
ko b� v�voj·končil rokem 1900, přičemž dnes, osm let p�ed rdke� 

2000, nejsme i to vybavit žáky ·schoprio�tť o�i�ritovat �e v·��r-. . 
manické �truktuře·hudbý. Janáčkovy, Bartcik�vy, Pro�dij�vovy

· ; ·Ra� 
velovy, HoneggE!rovy 'atd.·, te'dy autorů ; které ještě naše generace 

vnímala jaka hudbu současnos.ti' ktef í vš'ak v; očích našich ž
.
ák

"
ů · '  .

. · 

jsou klasiky," historicky prakticky souřadnými se jmény óvat ák, •: 
Brahms, Čajko.vskij. Zatímco Otak·� ·r: 

Ší� se doká� :�i ná
.
plní a met'

o
·�. 

dikou své výuky harmonie vyrovnat v podstatě se v§ím, co vývoj 
přinesl až po jeho s to celé to bohaté 



a vzrušující dvacáté století zcela okrajově okomentovat několi

ka stručnými poznámkami a paralelismech, bitonalitě či undeci
mových akordech. Tí�� co bylo řeteno, je míněn zejména stav u
čebnic a .osnov, odrážející však zároveň obecnou neujasněnost 
představ a současné a budoucí podobě vyučování této disciplině. 
Jistě bychom našli mnohé učitele, kteří zmíněné hranice v rám
ci yiastní iniciativy překračují podle svých možností, schopno

stí; zájmů a zaměření, a určitou - třeba dílčí - informaci svým 
žákům předávají. Děje se tak však většinou improvizovaně, ne

soustavně, ·a pokud se tak děje, rozhodně nejde o jev všeobecný. 
Většinou zde shledáváme převahu rutiny a setrvávání ve ''vyje
tých .kolejích". Přikládáme tedy našim žákům pijavice a pouštíme 
jim žilou. 

Podobně "přikládáme pijavice11 v kontrapunktu a dalších dis

ciplinách .. V hudebních formách se zatím - ke �kodě věci - šíře 

neujalo systematicky a metodic ky velmi štastné důsledné rozli
šení kategorie hudební formy a hudebního žánru, navržené K. Ja
nečkem.; při výuce této discipliny tak vedle sebe v jediné řadě 

defilují v pestré směsici pojmy jako rondo, fuga, fantazie, ba
lada, sonáta, ukolébavka, píseň, serenáda, variace, romance, 
árie apod. 

Existují dokonce discipliny, u nichž jsme se dosud ani ne
pokusili. o hledání 11léčebné metody", kde ponecháváme "pacienta11 

zc�la jeho vlastnímu osudu /kde tedy nelze mluvit ani o pokusu 

o přikládání pijavic/. Nečiníme nic pro to, aby se naši žáci -

- budoucí hudební profesionálové, systematičtěji orientovali v 
rytmické. struktuře, což je pociiováno. jako v9razné manko zejmé

na při pokusech o analýzu velkých zjevů hudby 20. století, ja
kými jsou Stravinskij, Honegger, Barták, Janáček, Messiaen a dal
ší. Nepokusili jsme se dosud o systematičtější pozornos�:hudeb-. . . 
ním slohúm, neexistence systematického přehledu hudebn��h žánrů . ! . . . . . 
souvisí, jak již bylo řečeno,-s tradičním lpěním na míšení a za-
mlžování pojmů hudební formy a žánru. A tak bychom mohli pokra
čovat dále. 
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Příčin je zřejmě několik. 

Jednou z příčin je skutečnost, že studijní čas je limito
ván a případné rozšíření čehokoli by zároveň nutně muselo být 
kompenzováno redukcí něčeho jiného inapř. žádoucí rozšíření har
monie o zevrubnější oddíl, �ěnovaný dvacátému století, by se mu
selo dít na Úkor studia klasického základu/ - už vůbec nemluvě 
o problémech, spojených se snahou o zavedení nových, dosud ne
existujících disciplin. Řešení je zřejmě možné pouze za předpo
kladu hledání nové, nekonvenční, odvážné metodické koncepce. 

Druhá příčina pravděpodobně spočívá v našem konzervati
vismu. Všeobecně zfejmě projevujeme tendenci předávat svým žá
kům tyto věci tak, jak jsme je sami kdysi studovali. Jsme pře
svědčeni o tom, že co se osvědčilo při našem studiu, bude tím 
nejlepším i pro naše žáky. Nebereme přitom dostatečně na vědomí, 
že vývoj hudby samotné i její hudebně teoretick� reflexe pokro
čil dále. 

Třetí pr1c1na tkví v hudebně teoretické vědě samotné, resp. 
ve způsobu prezentace jejích výsledků. Její myšlenky - byt po
zoruhodné svým obsahem - jsou někdy oděny do tak obtížně srozu
mitelného jazyka, že jsou v podobě, v níž jsou prezentovány, jen 
stěží použitelné nebo nepoužitelné při praktické aplikaci v pod
mínkách uměleckých škol. 

čtvrtá příčina, související s předcházejícími, spočívá v 
nedostate5né informovanosti - někdy v důsledku nedostatečného 
zájmu, jindy· v souvislosti s nepružností či omezením publikač
ních možností. 

Nechci v rámci tohoto Úvodního vystoupení navrhovat řešení 
jednotlivých naznačených a dalších problémů, abych nepředbíhal 
náměty, které mají připraveny další referující Účastníci našeho 
semináře. Své náměty k jednotlivým konkrétním disciplinám hod
lám uplatnit v diskusi. 

19 



Dovolte mi, abych své vystoupení uzavřel znovupřipomenutím 
citovaného výroku Antona Weberna: "Neposlouchejte hudbu výhrad
ně sluchem. 'Uši vás povedou vždy správně. Vy však musíte vědět, 

proč.11 
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