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Abstrakt 

Interdisciplinárne prepojenie humanitných a prírodovedných disciplín je nutnou potrebou pre 

pedagogickú prax na vysokých školách. Umožňuje aplikovať do pedagogickej praxe vedecké 

poznatky z oblasti hudobnej akustiky, hudobnej fyziológie, hudobnej psychológie a hudobnej 

sociológie. Umožňuje rozvíjanie ďalších moderných vied ako sú kultúrna, sociálna a hudobná 

antropológia, etnografia, etnológia, kulturológia, etika, filozofia a estetika. Uvedené prírodné 

a humanitné odbory sú náročné pre svoj výskum tak po materiálnej ako aj odbornej stránke, 

sú však nepostrádateľné pre ďalší rozvoj muzikológie, pre komplexné štúdium elementárnych 

hudobných javov. Spoločenské a prírodné vedy dokazujú prítomnosť rovnakých princípov 

v každej ľudskej kultúre bez  rozdielu, t. j. v relevantnej nezávislosti od miesta, od regiónu, 

kde vznikala. Komplexný prírodno - humanitný výskum zásadne pomôže stanoviť ďalšie 

úlohy a ciele tak v oblasti vedy ako aj v riešení ostatných naliehavých pedagogických, 

spoločenských a kultúrnych otázok, vrátane politicko - ekonomických krokov. Afinita 

všetkých vied vedie nielen k novým netušeným dimenziám umeleckej a umenovednej tvorby, 

ale najmä k väčšej zodpovednosti človeka a spoločnosti pri akejkoľvek činnosti vo vzťahu 

k živej i neživej prírode. 

Kľúčové slová: afinita humanitných a prírodných vied, muzikológia, umelecká tvorba, 

pedagogická prax, rozvoj disciplín modernej hudobnej vedy, zodpovednosť človeka k prírode 

a spoločnosti.  

 

Abstract 

Interdisciplinary connection humanities and science disciplinesis pressing need for teaching 

experience in higher education. Allows you to apply scientific knowledge of teaching 

experience in the field of musical acoustics, musicphysiology, musicpsychology and 

musicsociology. Allows the development of other modern sciences such as cultural, social 

and musical anthropology, ethnography, ethnology, cultural studies, ethics, philosophy and 

aesthetics. The natural and humanities are challenging for their research so materially as well 

as the professional side, however, are in dispensable for the further development of 

musicology, for a comprehensive study of elementary music phenomenons. Social and 

naturalsciences show the presence of the same principles in every human culture in 

discriminately, thats there levant from the point of independence of the region from which 

originated. Complex natural – humanities research will help to establish further goals and 

objectives both in science and in solving other urgent educational, social and culturalissues, 

including political – economic steps. The afinity of all sciences leads not only to new 

unsuspected dimensions of artistic creation and art fields of science, but especially for great 

eraccountability of  man and society in all activities in relation to live and in animate nature. 
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ÚVOD 

Na prvý pohľad koreláty prítomné v nadpise tejto štúdie pôsobia viac či menej 

samostatne až nesúvislo. Nevyjadrujú však absolútno v nezávislosti, nepodmienenosti, 

diskontinuite, uzavretosti, pretože ich kvintesenciou je práve súvzťažnosť, podmienenosť, 

súvislosť,  kontext, nepretržitosť. Nič nie je dokonalé, všetko je vo vývine, v pohybe, 

v premenlivosti. Aj vývoj človeka, spoločnosti ako aj vývoj všetkého sa vyvíja v čase, v 

kauzálne podmienenej premenlivosti, prebieha v kontinuálnej metamorfóze v konkrétnom, 

reálnom priestore. Tento vývoj aj keď je kontinuitný, nemusí byť len progresívny. Človek 

svojím umom, svojím zmýšľaním, znalosťami a činnosťou môže ovplyvniť svoje ďalšie 

smerovanie, svoju existenciu, v dnešnom technickom svete aj existenciu prírody, v ktorej žije 

a je jej súčasťou. Človek vďaka vyspelej technike a schopnosti vysokej populácie sa čoraz 

viac stáva viditeľnejším elementom vesmíru. Vo svojej podstate voči kozmu je však 

nepatrným, ale najmä veľmi zraniteľným segmentom. Teda človek síce dokáže pozmeňovať 

prírodu, skôr však v zmysle jej využívania a zneužívania (Homo oeconomicus – industrialis) 

ako jej zveľaďovania (Homo prudens - faber). V tomto zmysle nie je dokonalým tvorom, je 

egoistický, preferuje seba samého pred ostatnou prírodou, dokonca aj pred ostatnými 

príslušníkmi jeho rodu. Človek po dlhé tisícročia svojho vývinu sa stáva spoločenským 

tvorom a v snahe prežiť vytvára si vlastnú kultúru so schopnosťou cyklickej renesancie na 

základe vlastnej empírie. Vytvára svoju morálku, mravné normy, ktoré sú základom pre jej 

konštitúciu a vznik kultúry, v užšom zmysle kultúrnosti človeka.  

V niektorých filozofických smeroch sa myslenie, cítenie a konanie človeka poníma 

v odtrhnutí sa od prírody, od reálneho sveta a akcentuje sa proces sebauvedomenia len v jeho 

výnimočnosti a nadradenosti nad prírodou. Dokonca má človek sklony ku kastovníctvu 

samého seba, spoločnosti, v ktorej žije. Podstata kultúry vychádzajúca z obklopujúcej 

materiálnej reality a nášho ľudského duchovna sa tak dostáva do kontradikcie. V istej 

disharmónii potom stoja aj koreláty „príroda a človek“, „príroda a kultúra“, „príroda 

a umenie“. Kultúra, ľudské myslenie, cítenie a konanie sa dostávajú na opačný koniec, čo 

spôsobuje disharmóniu s prírodou. Podľa nášho názoru príroda - človek - spoločnosť - kultúra 

– umenie v skutočnosti naopak vytvárajú dokonalú jednotu, krásnu harmóniu, ľubozvuk, 

konsonanciu, súladnosť „v jednote v mnohom“, v mnohorakej diverzite. Ľudstvo na svojej 

najvyššej vedeckej úrovni doposiaľ nevie odpovedať, ako sa vytvorila príroda, presvedčivými 

dôkazmi určiť jeho pôvodcu (platí tu materialistická alebo metafyzická explikácia?), nevie 

zadefinovať čas a ani priestor, nevie definovať podstatu hmoty, z ktorej sám napokon 

pozostáva (čo je najmenšie a čo je najväčšie?). Isté však je, že príroda v deterministických 

a indeterministických dimenziách vytvorila človeka, človek vytvoril spoločnosť, spoločnosť 

svoju kultúru, umenie, vrátane hudby, o ktorej sa ešte zmienime. Tento prírodno - sociálny 

korelát však pôsobí aj opačne, obrusuje sa, kultivuje, rekultivuje alebo aj nekultivuje (!). 

Ktorým smerom pôjdeme, o tom rozhodujeme len my ľudia. Človek a spoločnosť si vytvoril 

svoju kultúru nielen preto, aby fyzicky prežil, ale hlavne aby sa prostredníctvom nej 

zdokonaľoval, humanizoval, aby konal Dobro nielen pre seba a svoju rodinu v záujme jej 

pozitívneho rozvoja, ale aby bol prospešný s pocitom zodpovednosti pre celú svetovú 

spoločnosť. Je to napokon základnou požiadavkou v procese dnešnej globalizácie. Človek má 

byť schopný prijímať krásu života a prírody, má rozvíjať život a prírodu prostredníctvom 
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kultúry jemu vlastnej. Jestvuje mnoho „regionálnych kultúr“, „prírodných kultúr“, 

(pra)starých i novších „kultúrnych civilizácií“. Avšak nemôže byť kultúrne to, čo popiera jej 

imanentnú podstatu. Na otázku čo je tá „imanentná podstata kultúry“, sa vedú široké dišputy 

filozofov a najmä teológov už po dlhé stáročia. Ak tento možný kultúrny divergentný proces 

zjednodušíme, platí nasledujúce: ak dochádza ku kultúrnemu a mravnému regresu, človek 

a spoločnosť duchovne upadá. A opačne, ak človek a spoločnosť sa opiera o morálne 

a kultúrne hodnoty vytvorené ľudskou spoločnosťou po tisícročia a je zároveň spätý 

s prírodou, drukuje jej, spoločnosť a v nej človek sa rozvíja. Praxou overené morálne 

a kultúrne hodnoty tvoria platformu pre vznik rôznych chárt, medzinárodných konvencií 

a dohôd, ústav mnohých štátnych celkov s demokratickým režimom.  

Korelát človek – príroda poukazuje na prirodzenú našu podstatu ako biologického 

druhu. Z neho vyplýva determinálna obmedzenosť v zmýšľaní a následne i konaní. Človek 

bez rozdielu má rovnaké curriculum a biologické vlastnosti. Je rovnakým spôsobom splodený, 

narodený, má rovnaký vývoj od detstva cez dospievanie k dospelosti až po smrť, má rovnaké 

choroby, povinnosti zadovážiť existenčné prostriedky svojou prácou, plodiť, vychovávať 

a starať sa o potomkov. Z determinácie korelátu príroda - človek - spoločnosť  vyplýva jeho 

vlastné postavenie v prírode. Z hľadiska hegemónnej moci prírody, resp. kozmu vo vzťahu 

k človeku sa od jeho vzniku absolútne nič nezmenilo. Napriek istým možnostiam 

ovplyvňovať či využívať prírodu ostáva permanentne slabým a zraniteľným tvorom. 

Nemožno „zatiaľ“ hovoriť o jeho výnimočnosti, výnimočnom postavení v prírode, 

„neporaziteľnosti jeho umu“ a podobne, čo len urýchľuje jeho ďalší úpadok. Pochybné idey 

obmedzenosti v „mikrokozme“ jemu vlastnom pramenia nielen z individuálnej pýchy, ale aj 

z nevedomosti, z nedostatočného poznania prírody, funkcionality ľudského bytia v nej. Tu 

nadobúda edukácia v škole i mimo nej, napríklad prostredníctvom masovo - komunikačných 

prostriedkov, neobyčajnú závažnosť. A popri edukácii žiakov, študentov je nutná aj  

celoživotná edukácia učiteľov v každodennom snažení vzdelávať sa samoštúdiom, sledovať 

nové vedecké poznatky, pestovať kultúru prostredníctvom novej umeleckej tvorby v aktívnej 

i pasívnej forme, navštevovať podujatia, divadelné a operné predstavenia, vernisáže, koncerty 

a festivaly každého umeleckého žánru. Osobitne pre vysokoškolských pedagógov (avšak 

nielen pre nich) je nutné zúčastňovať sa rôznych stáží v zahraničí, medzinárodných sympózií, 

kooperovať s kolegami nielen v intenciách svojho vymedzeného odboru, ale pokúsiť sa 

o spoluprácu s odborníkmi z úplne iných vedných oblastí, napríklad aj prostredníctvom 

spoločných projektov. Za všetky príklady uvádzame snahu muzikológov, ktorí svoje 

pravidelné pracovné stretnutia nazvali prozaicky: matematika a hudba. Ak tvrdíme, že sme 

Homo sapiens, človekom rozumným, potom je predpoklad, že sa budeme usilovať cez svoju 

rozumnosť byť v prvom rade Homo bonus moralis - človekom dobrým, morálnym 

a kultúrnym (týmto aj pokojným, tolerantným a vyrovnaným, harmonickým). A znovu je 

namieste podotknúť, že v procese kultúrneho a morálneho dozrievania osobnosti eléva 

nesmiernu a nenahraditeľnú úlohu zohráva edukácia umením a to v tom najširšom slova 

zmysle, kde kľúčovú pozíciu zastáva poznanie, seriózne vedomosti opierajúce sa o vedecké 

poznatky.   

 

Ars perficit naturam, non pervertit 

Ján Amos Komenský vo vecnom slovníku  Lexiconrealepansophicum (1670) 

predstavuje hudbu ako prírodný fenomén nasledujúcimi heslami: Ars est imitatrix nature. 

(Umenie napodobňuje prírodu.). Ars perficit naturam, non pervertit. (Umenie dotvára prírodu, 

nevyvracia ju.). Ars cintra naturam nihil potest. (Umenie proti prírode nič nezmôže.). Tantum 
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potest qvantum natura promittit. (Môže len toľko, koľko umožňuje príroda.). Ars si naturae 

vias non init, plus corrumpit qvam proficit. (Ak umenie nekráča prirodzenou cestou, viac 

zničí ako osoží.)    

Aj keď tieto myšlienky vznikli v druhej polovici 17. storočia, doposiaľ nestratili na 

aktuálnosti. Myšlienky J. A. Komenského sú nadčasové. Nehodnoťme ich z hľadiska 

vtedajšej dobovej estetiky, ale predovšetkým z hľadiska prírodovedného a kulturologického, t. 

j. aj z aspektu hudobno - akustického, fyziologicko – psychologického, sociologicko – 

komunikačného - teda z hľadiska interdisciplinárneho.  

O nutnosti afinity prírodovedných a humanitných odborov v edukácii niet pochýb. 

Podobne je to aj v umeleckej praxi, tvorbe a umenovede, v afinite muzikológie s ostatnými 

vednými oblasťami v intenciách prírodných a sociálnych vzťahov. Pokúsime sa poukázať na 

niektoré prieniky, súvislosti medzi prírodou, človekom, spoločnosťou, vedou a umením, teda 

aj hudbou. Zjednodušene si znázornime „základný“, resp. „kompletný korelát“, ktorý 

naznačuje spomínané afinity. Vo vede a umenovede ide o medziodborové vzťahy. Farebné 

svorky naznačujú prieniky, vzťahy vedných a umenovedných oblastí, ktoré sa zaoberajú 

prírodou, človekom, spoločnosťou a umením. 

 

 

 

Z obrázku vidíme previazanosť všetkých súčastí nášho „súcna“ vrátane umeleckej a 

vedeckej činnosti. Chýba korelát  P – U (príroda - umenie) a ako spätná väzba aj korelát U – P 

(umenie – príroda). Prečo sme načrtli túto absenciu? Vysvetlenie je také, že v obojstrannom 

vzájomnom vzťahu „príroda a umenie“ absentuje samotný človek a spoločnosť ako 

najdôležitejšia súčasť všetkých predmetných vzťahov. Okrem človeka Homo v prírode nikto 

nevytvára umenie v takom zmysle ako to chápeme my ľudia. Umením cez materiálno, 

hmotársku pochybnú ideu dokáže človek narušiť a ničiť prírodu, napríklad aj nevhodnou 

architektúrou. To však je zanedbateľný prehrešok povedzme oproti ničivým priemyselno -

 ekonomickým činnostiam, mocenským snahám ovládnuť živé i neživé. Človek a spoločnosť 

teda vždy stoja „v centre“ akejkoľvek činnosti vo vzťahu voči prírode a to v pozitívnom či 

negatívnom vzťahu k nej. Absencia je teda na mieste.  

 

Ďalší obrázok naznačuje, ktoré konkrétne oblasti hudobnej vedy skúmajú viac či 

menej dané koreláty, vzťahy človeka s prírodou, spoločnosťou a umením, aj keď fakticky 

„kompletný korelát“ asistuje pri každej jednej vedeckej a umeleckej činnosti a nemôžeme 

jednotlivé „vnútorné“ koreláty chápať izolovane (vo „vysvetlivkách skratiek“ nájdeme názov 

príslušného muzikologického odboru): 
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Vysvetlivky skratiek: 

HA – hudobná akustika; HFyziol. – hudobná fyziológia; HO – hudobná organológia; HT – 

hudobná teória; HPsych. – hudobná psychológia; HI – hudobná interpretácia; HFiloz. – 

hudobná filozofia; HAntrop. – hudobná antropológia; HS – hudobná sociológia; HG – 

hudobná grafika; HT-I – hudobno – textová interpretácia; HPedag. – hudobná pedagogika; 

HH – hudobná historiografia; HE – hudobná estetika; „A“ – absencia v koreláte P – U. 

 

Podľa obrázku sme zjednodušene naznačili, že hudba, hudobná kultúra, hudobné 

umenie sú úzko spojené s prírodou, s prírodnými a spoločenskými zákonmi a princípmi, o 

čom sa budeme snažiť aspoň v niektorých náznakoch demonštrovať v nasledujúcich riadkoch. 

Pri riešení vzájomných väzieb v uvedenom „kompletnom koreláte“ sa orientujeme hlavne na 

oblasť vedy, na muzikologický výskum, menej na umeleckú tvorbu, čo by vyžadovalo 

neúmerne väčší priestor v tejto štúdii. Veď teória umenia má zmysel len v prepojení na 

umeleckú prax. Sme aj toho názoru, že veda a umenie, teda vedecké skúmanie a umelecká 

tvorba by mala postupovať komplexne, v koherencii, v závislosti, vo vzájomnom prepojení, 

neoddelene. Jedna oblasť posúva tú druhú ďalej a každé odtrhnutie praxe od teórie a teórie od 

praxe znamená vývojový regres. Na jednej strane teóriu robí „kabinetnou, samoúčelnou 

a ťažkopádnou“, na strane druhej umenie bez teórie a najmä bez vedeckých poznatkov je 

potom málo kvalitným, regresívnym, intelektuálne nepodchyteným, v súčasnosti príliš 

poznačeným pragmatizmom, technokratizmom a hlavne  komerciou, ekonomickými stimulmi 

s jediným cieľom: priniesť čo najväčší ekonomický zisk. Komercionalizácia umenia sa stáva 

novodobou ideológiou pohlcujúcou nielen vysoké umelecké hodnoty, ale aj pestrosť štýlov, 

smerov, menšinových žánrov pod hegemóniou hlavného prúdu (mainstream).      

 

Prvý predpoklad korelátu: 

Vráťme sa k „absencii“ vzájomného korelátu „príroda a umenie“ (P – U), resp. 

„umenie a príroda“ (U – P). Predsa len jestvuje istý, aj keď „nepriamy korelát“ medzi umením 

a prírodou. Umenie totiž nie je samoúčelné, bez jediného zdôvodnenia nielen vo vzťahu 

k ľuďom samotným v sociálnej funkcii umenia, ale aj k ostatnej živej i neživej prírode. A ako 

vidíme na predchádzajúcich obrázkoch, človek doposiaľ nebol schopný jasnej definície 

korelátu Umenie - Príroda. V širšej súvislosti môžeme však uvažovať, že predsa umením 

produkovaným človekom (Homo bonus-cultus-moralis-ludus-faber-tenax-prudens) 

a spoločnosťou s pozitívnym vzťahom k prírode je možné zachraňovať prírodu pred jej 

zničením. A opačne, príroda je gniavená skazeným človekom (Homo imprudens-vulgaris-

commodi sui-pugnax-praedator-bellicosus) a spoločnosťou s negatívnym vzťahom k prírode. 

Inými slovami, môžeme si vybrať, ako sa k prírode budeme stavať. Záchrana prírody, teda aj 

ľudí a spoločnosti, je možná len spätne cez človeka a spoločnosť, cez jeho „duchovnú 

podstatu“, myšlienku, ideu, edukačne, osvetovo, nie „materialisticky“ (pretože príroda aj tak 

našu krásnu architektúru nevníma a nepotrebuje, skôr je jej na príťaž).  
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Druhý predpoklad korelátu: 

Načrtnime si ďalší náš postulát. Zachovanie ľudskej civilizácie a prírody pôsobením 

umenia, pôsobenie umeleckej tvorby na recipienta a spoločnosť ako prijímateľa umenia je 

nielen umelecká, ale predovšetkým etická otázka (aj keď pripúšťame, že to čisto umelecké 

kultivuje ľudský cit a um). Z tohto vyplývajú rôzne nedorozumenia medzi dvoma 

nezmieriteľnými tábormi kritikov: medzi estetikmi skúmajúcimi hodnotu diela mimo 

výrazových prostriedkov a estetikmi snažiacimi sa o konzekventnú a čisto umeleckú definíciu 

kvality, umeleckej náročnosti, originality diela. (v oblasti hudby máme na mysli hudobnú reč, 

hudobno – výrazové prostriedky ako je melódia, rytmus, harmónia, forma, inštrumentácia, 

atď.). Umenie v intenciách „kompletného korelátu“ súvisí s požiadavkou jeho funkcionality 

v nadväznosti na morálku, morálne cnosti a hodnoty, čo pokladáme za základné poslanie 

človeka v ľudskej spoločnosti, tak v umení ako aj vo vede. Z tohto stanoviska aj „vypustenie 

motýľa  na slobodu z koncertnej sály“„v quasi kompozícii“Composition 1960 # 5 

avantgardného skladateľa La Monte Younga sa môže v konečnom dôsledku chápať ako 

„hodnotné moderné umenie“, nielen ako „pochabý experiment a výstrelok moderného 

umenia“.  

V rôznych systematikách a teóriách pri definovaní hudby teda chýba poukázanie na 

etický rozmer hudby, ktorý tak veľmi bol zakorenený v klasickej hudbe. Nemáme teraz ale na 

mysli demagogickú estetiku hudby známu zo stredoveku, kedy interval „tritónus“ bol 

označovaný za diabolus in musica alebo „boj o českú národnú hudbu“ vyvrchoľujúci v 1. 

polovici 20. storočia, keď Leoš Janáček, Antonín Dvořák či Bohuslav Martinů boli 

označovaní „elitnými estetikmi“ svojej doby za menej českých skladateľov ako Bedřich 

Smetana a Zdeněk Fibich (M. Hons 2013). Pozdáva sa nám stanovisko, že etické aspekty sa 

vyvíjajú vo vnútornej recipročnej koherencii so sociálnou funkciou hudby, teda aj so 

sociálnymi princípmi, avšak aj v súlade s úrovňou kultúrnosti s nadčasovými mravnými 

hodnotami. Teda nie je vždy namieste forsírovanie istých požadovaných „estetických noriem“ 

danej epochy, dobových názorov „elitných estetikov“ na to, čo je akurát v hudbe danej 

epochy „vhodné“, „dobré“, „aktuálne“, „kvalitné“, či je harmónia alebo melódia skladby 

simplicitná alebo bohatá, či je hudobná forma náročná alebo triviálne jednoduchá, šablónovitá 

(napríklad v prípade dnešnej populárnej hudby), či je to invenčná alebo epigónska skladba, 

nápaditá, objavná alebo ide len o dobre remeselne zvládnutú inštrumentáciu (napríklad 

v štýloch techno a rap), ect., ect. V istom okamihu „na našej ceste poznania“ sú takto 

ponímané „estetické normy“ irelevantné, nepodstatné a zavádzajúce, ak sa neplní základné 

poslanie hudobného či iného umenia: ak umenie nevychádza z morálneho princípu, 

kultúrnosti smerujúcej ku konaniu Dobra vo všeobecnom záujme svetovej spoločnosti, ku 

konaniu Dobra prospešného pre každého Občana Sveta bez rozdielu etnického, národného či 

náboženského. Ako kardinálny príklad uvádzame obdobie „big bítu“ 60. rokov v čase 

„studenej vojny“, keď Koncert pre Bangladéž či Festival Woodstock posunuli k všeobecne 

platným hodnotám a  pozitívnemu mysleniu mladú generáciu viac než drakónsky prísne 

písomky zo slovenčiny, dejepisu, matematiky či ruštiny (i tie sú isteže potrebné).   

 

Hudba a hudobno - vedné disciplíny. Normy a princípy. 

Hudba vo svojom vývoji v ľudskej spoločnosti sa formovala na základe svojich 

prírodných princípov ale aj spoločenských a individuálnych noriem. V značnej miere ju 

determinujú objektívne príčiny, fyzikálna a biologická podstata prírodných javov 

a zákonitostí. Máme na mysli hlavne hudobno - akustické zákonitosti vzniku a prenosu zvuku, 

charakteristiku akustických vlastností tónu: dĺžku, výšku, intenzitu a farbu hudobného tónu, 



Súčasné aspekty pedagogickej profesie 

                                                                   33                                                              
 

význam alikvotných tónov a ladenia pre hudobnú tvorbu i teóriu, čím sa zaoberá hudobná 

akustika.  Ďalej máme na mysli výrobu a konštrukciu hudobných nástrojov, čo je už oblasť 

hudobnej organológie. Fyziologické danosti pri hre na hudobných nástrojov, pri speve ako aj 

percepcia, hudobné vnímanie sluchovými orgánmi a činnosť mozgu, sú skúmané v odboroch 

hudobná fyziológia a hudobná psychológia. Aplikované disciplíny hudobnej vedy hudobná 

interpretácia a hudobná pedagogika zúročujú všetky rezultáty bádania spomínaných vedných 

oblastí. Hudba má spoločenský charakter, jej podoby sú teda závislé aj od spoločenských 

noriem, ktorými sa zaoberá hudobná estetika. Tu je potrebné zdôrazniť aj účinky 

spoločenských princípov na formovanie hudby, ktoré sprevádzajú hudobnú kultúru od jej 

počiatkov až podnes a sú predmetom bádania hudobnej sociológie. Hudbu ako spoločenský 

a prírodný jav skúmajú z celkového, komplexnejšieho pohľadu dve značne odlišné disciplíny: 

všeobecnejšia hudobná filozofia (skúma hudbu z jej ontologického a gnozeologického 

aspektu) a vymedzenejšia hudobná teória ako prostredník medzi teóriou a praxou, rovnako 

ako základ pre školskú náuku. Metódami, možnosťami a spôsobmi edukácie od malého 

dieťaťa až po dospelosť sa zaoberá hudobná pedagogika v symbióze s dnes veľmi aktuálnou 

kognitívnou psychológiou. Históriu hudby, život kľúčových osobností, významom ich diel, 

historickým kontextom doby, históriou štýlov a historickými spôsobmi interpretácie 

a grafického zápisu sa zaoberá hudobná historiografia spoločne s ďalšími odbormi ako je 

hudobná interpretácia a hudobná grafika. Napokon sme si nechali ešte jednu modernú 

disciplínu, ktorá možno natoľko nezapustila svoje korene, hlavne nie na slovenskej 

akademickej pôde. Je to hudobná antropológia. Zaoberá sa komplexnými poznatkami 

o vzniku, vývoji človeka, o jeho biologickej ale aj spoločenskej podstate. Snaží sa postihnúť 

človeka a spoločnosť vo vývojovom procese, v pohybe. Teda v mnohom koreluje s vyššie 

uvedenými disciplínami, presne tak, ako korelujú ostatné vedné disciplíny navzájom. Je 

subdisciplínou všeobecnej antropológie, ktorá má už dnes podstatne lepšie zázemie vo vede. 

V dnešnom svete stretov najrôznejších kultúr v procese globalizácie (hudobno - kultúrnej 

synkrézy – pozri v ďalšom texte) je preto nevyhnutné zmeniť obsah, zmeniť náplň i ciele 

hudobno - vedného výskumu v prospech „novej doby“ v prepojení poznatkov z iných 

prírodných a spoločenských vied. Aj preto sa nám zdá hudobná antropológia vhodnou 

disciplínou pre skúmanie hudby v jej komplexnosti.  

 

Na margo potreby združovania prírodných a humanitných vied 

Vedec a pedagóg Milan Šikula v jednej televíznej relácii (október 2010) upozornil na 

nebezpečenstvo odkladania problému intenzívnejšieho rozvoja vedeckých inštitúcií, pracovísk 

a výchovy vedeckých kádrov, čo sa môže z dlhodobého hľadiska pri neustálom zadlžovaní 

krajín „G7“ vypomstiť. Podľa jeho slov avizovaná podpora vedeckého výskumu, rozvoja 

vedeckých inštitúcií, podpora vedeckých projektov politickou garnitúrou Slovenskej 

republiky sa doposiaľ ešte nikdy dostatočne nenaplnila. Podľa našich vedomostí a informácií 

jestvuje množstvo vynikajúcich profesionálnych projektov s  interdisciplinárnym zameraním, 

množstvo žiadostí o grant na slovenských ministerstvách, ktoré nie sú dlhodobo reflektované 

príslušnými komisiami ministerstiev, najmä Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu 

SR. Sme toho názoru, že žiadostiam vysoko odborných projektov známych a renomovaných 

odborníkov by malo byť automaticky vyhovené. Vedecké a umelecké projekty by sa nemali 

napokon odvíjať od množstva peňazí v kase ministrov, od poklonkovania, ale od invencie 

nápadu, odbornosti, prínosu pre vedu a umenie. 

Ladislav Kováč - profesor  na katedre biochémie Prírodovedeckej fakulty UK 

v Bratislave vo svojom článku Triumf a bieda vedeckého poznania naliehavo zdôvodňuje 
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veľkú potrebu proporčného vývoja, „zladenia prírodných a kultúrno - spoločenských vied“. 

Inými slovami, zdôvodňuje nutnosť prepojenia vedeckého výskumu biologickej a fyzikálnej 

podstaty človeka, živej i neživej prírody s kulturologickými poznatkami o podstate, vzniku 

a vývoji všeobecnej ľudskej kultúry. Autor štúdie upozorňuje na to, že tzv. kultúrne vedy 

dlhodobo zaostávajú vo svojom rozvoji za prírodnými vedami a to nielen u nás. Má to 

neblahé následky tak na samotnú akademickú pôdu, ako aj na bežný praktický život, na 

potreby celej spoločnosti. Konkrétny problém vidí aj „v nedostatočnej kumulácii poznatkov 

na báze experimentálnej metódy“, ktorý je dôsledkom absolútneho nedostatku financovania 

a starostlivosti o „kulturologické vedy“ zo strany kompetentných orgánov. Ako príklad 

uvádza činnosť veľkej  osobnosti vedy a kultúry Aristotela – priekopníka vo fyzike, biológii, 

antropológii, politológii, etike a estetike (L. Kováč 2000). Isteže, s názormi tohto vedca 

a pedagóga hodno len súhlasiť. Jeho slová potvrdilo aj prehlásenie francúzskeho ministra 

výskumu R. G. Schwarzenberga, ktorý nazval humanitné vedy „chudobnými príbuznými 

prírodných vied“.  

V histórii svetových civilizácií okrem Aristotela nájdeme viacero interdisciplinárne 

zameraných vedcov, polyhistorov. V staroveku je to Pytagoras a jeho „harmónia sfér“, 

v ktorej prepojil astronómiu, matematiku, fyziku s hudbou. Aj ďalší polyhistori Euklides, Al 

Farábi, Avicena a Johann de Grocheo hudbu chápali nielen ako sociálny jav, ale najmä 

ako edukačný prostriedok k výchove morálnej osobnosti. Priekopník experimentálnej 

psychológie a fyziológie, termodynamiky, filozof a estét Herman von Helmholz a priekopník 

v organológii, psychoakustike a hudobnej antropológii Curt Sachs pre hudobný výskum 

zvolili práve interdisciplinárne metódy, čím položili základy modernej muzikológie.  

 

Interdisciplinárny základ odborov hudobnej vedy 

Na nasledujúcich obrázkoch uvádzame medziodborovú afinitu jednotlivých 

muzikologických disciplín so všeobecnými odvetviami prírodných a humanitných vied 

a taktiež prepojenosť medzi vednými oblasťami navzájom. 

 

I. Hudobná akustika  
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II. Hudobná organológia 

 

 

Poznámky k obrázku Špeciálne odvetvia organológie: 

Organoteória sa venuje predovšetkým definíciám hudobných nástrojov, ich 

systematike, klasifikácii a metodológii. Organotechnológia (organotechnika) skúma hudobné 

nástroje z hľadiska ich výroby a technológie. Tu patrí aj subdisciplína ergológia, t. j. veda 

o ľudskej práci. Organoakustika sa zaoberá zvukom hudobných nástrojov v ich všeobecnej či 

konkrétnej individuálnej podobe. Organofyziológia sleduje činnosť a funkciu tých ľudských 

orgánov, ktorými hráme na hudobných nástrojoch. Sociálna organológia (organosociológia) 

sa zaoberá sociálnou funkciou hudobných nástrojov, hľadá súvislosti  medzi nimi a kultúrou 

(aj hudobnou kultúrou, hudobným štýlom, repertoárom a podobne). Jej subdisciplínou je 

humánna geografia, ktorá skúma vplyv prírodných podmienok na človeka, na hudbu, na 

vznik a vývoj hudobných nástrojov. Hlavnou metódou skúmania je funkčný štrukturalizmus 

zaoberajúci sa úlohou a významom sociálnej funkcie, vznikom hudobných nástrojov v danom 

regióne (P. Kurfürst 1998). Napokon je tu najrozsiahlejšia subdisciplína organohistória 

(dejiny hudobných nástrojov, historická, historiografická organológia), ktorá skúma hudobné 

nástroje od ich vzniku a v premenlivosti ich vývoja až po ich zánik. Má skôr deskriptívny 

charakter a vedie k písaniu syntetických prác o ich dejinách. Jej subdisciplínami sú aj 

organoikonografia, ktorá skúma ikony, obrazy, maľby, fresky, sošky historických hudobných 

nástrojov a röntgenografická organológia, ktorá sleduje ich štruktúru pomocou röntgenových  

lúčov. Hudobná organológia ďalej koreluje s množstvom všeobecných i špeciálnych disciplín 

ako sú dejepis, dejiny umenia, dejiny literatúry, jazykoveda, estetika, filozofia, etnológia, 

antropológia, psychológia, fyziológia, matematika, fyzika, akustika, technológia a náuka 

o materiáli.  

 

III. Hudobná  fyziológia 

Hudobná fyziológia je veda skúmajúca činnosť a funkcie  telesných orgánov ako sú 

končatiny, hlasový orgán, pľúca, ústa a poloha či držanie tela pri hudobnej interpretácii. 

Vzniklo viacero špecifických subdisciplín hudobnej fyziológie zameraných na fyziológiu 

hlasu (fonetika), fyziológiu nástrojovej hry a dýchania, fyziológiu sluchu (audiológia). 

V posledných rokoch sa skúma aj problematika hmatu a zraku v hre na nástroji, pri čítaní 

z nôt a podobne. Hudobná fyziológia je subdisciplínou jednak všeobecnej fyziológie, jednak 



Súčasné aspekty pedagogickej profesie 

                                                                   36                                                              
 

biológie a anatómie tela a zároveň subdisciplínou systematickej hudobnej vedy. Predmet jej 

skúmania je spoločný s  fyziologickou akustikou. Posledné desaťročia sa v niektorých 

vyspelých krajinách robí výskum prostredníctvom experimentálnej metódy v oblasti hudobnej 

psychológie práve s účasťou hudobnej fyziológie. Vzniká subdisciplína psychofyziológia.  Na 

tejto pôde sa získavajú zaujímavé a objavné poznatky v súvislosti s podstatou hudobného 

myslenia, psychologických procesov, vlastností, schopností a zručností. Tejto vednej 

disciplíne sa venovalo mnoho pozornosti už od čias Antiky, pretože to súviselo s praktickým 

muzicírovaním a hudobným vnímaním, čo sa dnes zúročuje najviac v elektronickom 

priemysle pri výrobe audio – vizuálnej techniky.  Osobitú pozornosť si zasluhuje moderný 

rozvíjajúci sa odbor muzikoterapia, ktorá osciluje medzi  hudobnou fyziológiou, psychológiou 

a medicínou. Vznik tohto odboru siaha tiež ďaleko do staroveku. 

Psychofyziológia,  audiológia a muzikoterapia patria paradoxne napriek nespornej snahe ešte 

vždy ku najmenej rozvinutým odvetviam systematickej hudobnej vedy. Doposiaľ existuje 

viacero vzájomne si odporujúcich teórií na hudobné vnímanie sluchom. Pre muzikológov je to 

iste výzva. 

 

 

 

IV. Hudobná psychológia 

Vedec, skladateľ a pedagóg Jozef Kresánek rozoznáva tri oblasti hudobného myslenia: 

sonoristiku, hudobný dynamizmus a tematizmus, ktoré tvoria jednotu hudobného myslenia 

a možno ich naznačiť troma kruhmi tak, že väčšina hudobných smerov sa pohybuje niekde 

v pomyselnom strede, v prieniku týchto kruhov: 
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Sonoristika (zvukovosť, tembre) súvisí s percepciou, vnímaním hudobného 

a nehudobného zvuku. V prepojení na prax sa prejavuje najmä v kreatívnej práci so zvukom, 

teda v inštrumentácii, pri aranžovaní, v štúdiovej experimentálnej práci so zvukom, pri 

improvizácii a interpretácii priamo na hudobnej produkcii. J. Kresánek rozoznáva dva typy 

hudobného dynamizmu: senzomotorický a hudobný dynamizmus. Chápe ich vývojovo, 

antropologicky. Hudobný dynamizmus je prítomný v každej oblasti hudobno – výrazových 

prostriedkov, pri kompozícii a improvizácii, v hudobnej interpretácii, pri hudobnom vnímaní. 

Nemožno ho zamieňať za dynamiku (silu tónu), aj keď dynamika je takisto výsledkom jeho 

pôsobenia. Tu patrí aj psychologický princíp intenzie a detenzie, ktorý vychádza z 

fyziologických a psychologických predpokladov a daností človeka, najmä z fyziologických 

procesov mozgu na základe bio - fyzikálnych zákonov. Základným fyzikálnym  

predpokladom psychologickej tenzie a vôbec ľudského myslenia, teda aj hudobného 

myslenia, je „pohyb“, striedanie napätia (dynamiky) a pokoja (statiky).  V oblasti rytmu ide o 

komplikáciu tvarov vedúcich k napätiu (napríklad pri breaku na bicích, diminúcii rytmu). 

Stúpajúca melódia spolu so vzrastajúcou dynamikou a zrýchľujúcim sa tempom spôsobuje 

intenziu napätia a opačne, klesajúca melódia vyžaduje ritardando, decrescendo, teda 

predstavuje detenziu napätia. Kontrapunkt - to sú viaceré melodické linky, ktoré sa správajú 

podobne ako melódia. Pri  ostinate sa žiada statické udržiavanie napätia na jednej úrovni 

(alebo aj nie). Fenomén intenzie a detenzie je prítomný aj v klasickej funkčnej harmónii: 

v kadenciách založených na princípe tonálneho centra, pri pohybe tonálneho centra 

v moduláciách a v dominantno - lýdickej (stúpajúcej) smernosti a pri subdominantno - 

frýgickej (klesajúcej) smernosti. Dôkazom toho je aj dnešná precízne vyvinutá a dokonalá 

hudobná grafika, resp. hudobné písmo známe aj zo školskej náuky. Znalosti o zákonitostiach 

harmónie sa vyžadujú najmä pri vydávaní nôt profesionálnymi vydavateľmi. Pri stúpajúcom 

rade tónov používame krížiky, resp. odrážky v tóninách s béčkami a opačne - pri klesajúcom 

rade tónov používame viac béčka, resp. dávame odrážky pred zvýšené tóny v tóninách s 

krížikmi. Aj pri riešení hudobnej formy je evidentný fyziologicko - psychologický princíp či 

už v práci s motívmi tzv. nekonečnej melódie, s pregnantne rozšírenými kadenciami, s 

kontrastnými témami na aditívnom i reprízovom princípe najmä v rozsiahlych symfonických 

skladbách a operách romantikov a skladateľov 20. storočia.  

V hudbe sú ešte mnohé ďalšie nevyjasnené hudobné fenomény, ktoré korelujú medzi 

prírodou a človekom v chápaní a vnímaní hudby. Okrem princípu kontrastu, spomínanej 

tonálnej centralizácie na princípe tonálneho centra, jeho pohybu tu ide tiež o úlohu inverzie, 

permutácie, rotácie či polarity, ktorá sa dotýka hudobného myslenia, psychologicko - 

antropologických vývojových princípov.  Miroslav Filip vo svojej knihe  Vývinové zákonitosti 

klasickej harmónie hovorí o „zákone korelácie“ v rovine tónov, akordov a tónin, o „zákone 

premeny následnosti v súčasnosť“ pri vzniku akordov a funkčnej harmónie (napríklad aj 

prostredníctvom ornamentov a melodických tónov). V poslednej kapitole o „mutáciách 
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a transmutáciách“ demonštruje s matematickou presnosťou všetky možnosti používania 

akordických spojov tzv. hlavných štvorzvukov v klasickej funkčnej harmónii, ktoré mali 

viedenskí skladatelia k dispozícii, čo pokladáme za interesantný postreh v analógiách 

s poznatkami z prírodných vied (M. Filip 1965). Miroslav Filip ako prírodovedec nemohol 

zaprieť svoje vedomosti a experimentálne metódy výskumu v hudobnej akustike, ktoré 

následne novátorsky aplikoval aj pri definíciách vývinových princípov klasickej harmónie.  

 

V. Hudobná sociológia 

Príroda a spoločnosť. Spoločnosť a kultúra (Derek B. Scot). Kultúra a umenie. 

Spoločnosť a umenie. Spoločnosť a hudba (William G. Roy). Hudba a kultúra. Človek 

a umenie (Ján Albrecht). Človek a hudba (Jozef Kresánek).  

To sú nielen názvy syntetických muzikologických diel významných vedcov, ale aj 

nami nastolené koreláty v úvode tejto štúdie, v ktorých príroda, človek, spoločnosť tvoria 

podstatu, kvintesenciu umenia, teda aj hudby. Všade cítiť prítomnosť človeka v jeho 

prirodzenej determinácii, v pôsobení sociálnych väzieb, čo sa odráža aj v umeleckej sfére, 

napríklad aj v spomínanom prípade hlavnej metódy organológie - funkčného štrukturalizmu. 

Isteže societa (zriedka i jednotlivec či malá skupina jednotlivcov) občas vyprodukujú 

spoločenskú či kultúrno - estetickú normu. Dokonca sa niekedy norma, pravidlo zámerne 

zamení za princíp. Estetická norma individuálneho hudobného artefaktu jednej regionálnej 

kultúry sa nemusí vždy stotožňovať s normami inej regionálnej kultúry, aj keď obe špecifické 

kultúry stoja na rovnakých sociálnych, psychologických, fyziologických alebo aj iných 

prírodných princípoch. To bolo i ostáva hlavným „kameňom úrazu“ vedeckých prác aj 

významnejších estetikov či filozofov. Veda, umenie a ľudská kultúra sa síce zakladá na 

rovnakých fyziologických a psychologických danostiach človeka, ale zároveň zohľadňuje 

kultúrne odlišnosti vyvierajúce z rôznorodých podmienok prírodných daností regiónu, 

historickej skúsenosti, technickej civilizácie a ekonomickej prosperity. Jestvujú však isté 

prírodné a sociálne princípy, ktoré sú spoločné pre všetky kultúry, vďaka ktorým kultúry 

môžu vedľa seba koexistovať a dokonca sa zlučovať, synkretizovať. Uvedieme aspoň dve 

z nich: „call and response“ a hudobnú synkrézu.  

Sociálny princíp „zvolanie a odpoveď“ (call and response) má svoj pôvod v dávnych 

náboženských rituáloch, obradoch, pri ktorých sólista predspevuje, tancuje a prítomní mu na 

to spoločne tiež spevom či tancom odpovedajú. V európskej terminológii tento prastarý 

princíp sa v liturgii nazýva responzoriálny a antifonálny princíp. Nájdeme ho v každej 

regionálnej kultúre na celom svete. Dostáva sa napokon i do umelej, resp. umeleckej hudby. 

V európskej hudobnej kultúre sa najprv prejavuje v náboženskej a ľudovej hudbe, neskôr ho 

preberá aj svetská umelá hudba. Pretavil sa do polychórie v tzv. benátskej škole vo vrcholnej 

renesancii, ktorej reprezentantmi boli Adrian Willaert, Andrea a Giovanni Gabrielovci. 

V baroku vyústil do vzniku oratória, triovej sonáty, concerta grossa či sólového koncertu. 

Tento princíp je ale prítomný aj v mnohých iných hudobných druhoch klasickej hudby. 

Možno ho presvedčivo identifikovať v afro – americkom spirituáli, v tradičnom a modernom 

džeze či v populárnej hudbe. Prosto vždy vtedy, keď sólistovi - spevákovi či 

inštrumentalistovi „odpovedá“ iný hudobník, zbor, ansámbel. Príkladov je nespočetne mnoho. 

Pri interpretácii spirituálu vychádzajúceho z kresťanskej liturgie je v texte piesne dvakrát 

kladená otázka, na ktorú sa v závere slohy odpovedá. To isté kopíruje bluesová a džezová 

hudba. Odpoveď (response) sa interpretuje rôznymi formami, napríklad aj ako break či riff. 

Pochopiteľne je tento princíp prítomný v každej jednej regionálnej kultúre sveta. 
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Hudobná synkréza predstavuje sociálny zákonitý proces, pôsobením ktorého sa dva 

alebo viacero odlišnejších kultúr vyvíjajú v rozdielnych podmienkach a postupne zbližujú 

(recipiencia, adaptácia), zrastajú (konvergencia) až napokon úplne splynú do jedného celku 

(konfúzia). Je to spôsobené viacerými faktormi: politickými (kolonizácia, azyl), 

ekonomickými (migrácia za prácou) a aj biologicko - sociálnymi faktormi (etnicky zmiešané 

manželstvá, súžitie jedincov odlišných kultúr v jednom regióne). Proces hudobnej synkrézy 

stál pri zrode  množstva najelementárnejších hudobných štýlov, napríklad pri zrode 

gregoriánskeho chorálu alebo džezu. Hudobná synkréza je všeobecnejšie chápaná buď ako 

sociálny jav alebo aj špecifickejšie ako hudobný fenomén, pôsobením ktorého sa vytvoril istý 

hudobný štýl, žáner s typickými prvkami hudobnej reči. Napríklad v prípade synkretického 

žánru džez, z ktorého vychádza celá dnešná moderná populárna hudba s množstvami ďalších 

štýlov, v zjednodušenom chápaní v oblasti metrorytmu dominuje africký vplyv, na druhej 

strane v harmónii a melódii skôr európsky vplyv. Dôsledkom kultúrno - hudobnej synkrézy 

spôsobenej spomínanými faktormi vzniká raritný hudobný štýl, druh umenia vyznačujúci sa 

charakteristickým „metajazykom“, ktorý nie je možné jednoznačne zaradiť do nejakej 

tradičnej kultúry regiónu. Márne a zbytočné sú dišputy na túto tému, či džez je vo väčšej 

miere produktom africkej a indiánskej tradičnej alebo klasickej európskej hudby.    

 

Príroda ako umelecká a vedecká inšpirácia 

Venujme sa ešte na chvíľu korelátu príroda – umenie, resp. príroda – človek 

(spoločnosť) – umenie. Zmienili sme sa už viackrát, že priamy korelát príroda – umenie pri 

absencii človeka a spoločnosti nejestvuje, nie je možný. Človek bol vždy fascinovaný 

veľkoleposťou prírody, jej nádherou, jej diverzitou. Najznámejšie diela umelcov boli 

inšpirované nielen láskou a nenávisťou v spoločenských vzťahoch, ale aj prírodou. Príroda sa 

nás bytostne dotýka, je našou súčasťou a my sme jej segmentom. Príroda nie je len vôkol nás. 

Je v nás samotných. Ako ľudské organizmy fungujeme na jej princípoch. Stala sa predmetom 

vedeckého výskumu nielen prírodných vied, ale rovnako aj humanitných vied, 

„kulturologických vied“. Z hľadiska metodológie a predmetu skúmania v zásade nejestvuje 

žiadny rozdiel v pohľade na oba celoplošné okruhy vedy. Inými slovami, všetky známe 

vedecké odbory z tohto aspektu záujmu o prírodu sú v rovnoprávnom vzťahu. Príroda, 

spoločnosť a človek sú pre všetky vedy bez rozdielu najdôležitejším predmetom výskumu, 

stávajú sa stredobodom ich záujmu. Pre všetkých vedcov ako aj pre umelcov je príroda, 

spoločnosť a človek (ako elementárna súčasť prírody) veľkou inšpiráciou v ich tvorbe. 

Uvedieme niekoľko exemplárnych príkladov veľkých vzorov učencov a hudobných 

tvorcov, pre ktorých spájanie prírodných a spoločenských vied bolo obligátne, uzuálne. 

Starogrécky vedec Pytagoras zo Samu (582 – 496 p. n. l.) mal ambície prostredníctvom hudby 

prepojiť rôzne oblasti vedy. Chcel konvergovať hudobnú teóriu s rôznymi vedami ako 

matematika, fyzika, biológia, medicína, ale aj sociológia, psychológia, filozofia a etika, 

prepojiť „kultúrne vedy“ s prírodnými vedami, resp. „vnútro človeka“ s „vonkajším svetom“. 

Akcentoval pritom duševné zdravie jednotlivca. Bol presvedčený o dokonalosti harmónie 

„ľudskej duše“, mikrokozmu hudby a biologického života v makrokozme vesmíru vo vlastnej 

teórii, v tzv. harmónii sfér (musicauniversalis). Bol humanista a zdôrazňoval 

slobodomyseľnosť človeka na ceste poznávania pravdy o prírode, spoločnosti a človeku. Pre 

mnoho filozofov, muzikológov a skladateľov bol (a stále je) tento vedec vzorom. V jeho 

vedeckom odkaze hľadali inšpiráciu pre svoju tvorbu mnohí jeho pokračovatelia ako Platón, 

Boethius, Christian Rosenkreuz, Adrian Willaert, Gottfried Leibniz, Hermann Helmholtz, Ray 

Tomes, Andrew Green a ďalší.   
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Predstaviteľ hudobnej avantgardy 50. a 60. rokov John Cage v dielach Etudes 

Boreales,  Atlas  Eclipticalis, Etudes Australes a Song Books predostiera „prírodne javy“ 

v spojení s „duševnými pochodmi“. Autor podľa jeho vlastných slov nadväzuje v týchto 

dielach na Antiku a hľadá „poriadok v hudbe“ podobne ako Pytagoras v „harmónii sfér“. Pri 

komponovaní týchto skladieb inšpiráciu hľadal aj v mapách českého astronóma Antonína 

Bečvářa (James Pritchett 1993). J. Cage podľa vzoru svojho „učiteľa“ Pytagora hudbu 

pokladá za „odraz kozmu“ a verí, že sily, ktoré vytvárajú vesmír, vytvárajú aj hudbu. 

Nadväzuje aj na Arnolda Schönberga, ktorý nevidí jedinú „cestu v hudbe“ v tonálnej 

organizácii, v tzv. tonalite, ale rešpektuje „nezávislosť partov“, „individualizáciu partov“, 

vlastnú „cestu ľudského indivídua“ bez konzekventných tonálno - rytmických a formových 

väzieb. J. Cage volí „cestu lásky a kolektívnej slobody“, autonómie, rôznorodosti a tolerancie, 

uprednostňuje etické princípy v nekonečnej variabilite živočíšnych druhov v prírode, 

v polyštýlovosti a indeterminizme oproti podriadeniu sa autorite jedného jediného skladateľa, 

jedného dirigenta, jedného sólistu, napríklad v skladbe Concerto for Piano and Orchestra. 

Impresionisti v maliarstve, avantgardní hudobníci a mnohí ďalší skladatelia počnúc 

renesanciou a končiac hudbou súčasnou hudbou boli doslova očarení prírodou, jej zvukmi, jej 

vizuálnou krásou, pestrofarebnosťou. Láska, rešpekt a obdiv k prírode ich oslobodzovali od 

neduh a nicoty nášho „ľudského sveta“, ktorí sme si v našom vlastnom vedomí a nevedomí 

vytvorili. Dôkazom toho sú nespočetné skladby skladateľov programovej hudby stredoveku 

(caccia, madrigál), novoveku (programová symfónia, symfonická báseň, symfonický obraz, 

lyrická suita), džezové a artrockové kompozície s programovým obsahom (jingle-style D. 

Ellingtona), nespočetné skladby moderných smerov ako electroacoustic music, ambient 

music, space music a mnohé iné.  

 

ZÁVER 

Zhrňme si v bodoch, aké poznatky a postuláty vyplývajú z interdisciplinárnej afinity 

pre potreby pedagógov vysokých škôl:   

1) interdisciplinárne prepojenie humanitných a prírodovedných disciplín je nevyhnutnosťou 

a výhodou pre pedagogickú prax, vrátane už spomínanej kooperácie medzi odlišnými 

odbormi najmä na akademickej pôde 

2) prepojenie prírodných a spoločenských vied umožňuje aplikovať do pedagogickej praxe 

vedecké poznatky z oblasti hudobnej akustiky, hudobnej fyziológie, hudobnej psychológie 

a hudobnej sociológie, umožňuje rozvíjanie ďalších moderných vied ako sú kultúrna 

antropológia, sociálna antropológia, hudobná antropológia, ale aj disciplíny so 

všeobecnejším základom ako sú etnografia, etnológia, kulturológia, etika, filozofia, estetika 

3) uvedené prírodné a humanitné odbory sú náročné pre svoj výskum tak po materiálnej ako 

aj odbornej stránke, združujú niekoľko exaktných vedných odborov so všeobecným základom 

ako sú matematika, fyzika, kybernetika, biológia, chémia, psychológia a sociológia, avšak sú 

nepostrádateľné pre ďalší rozvoj muzikológie, umenia i hudobnej edukácie, pre komplexné 

štúdium hudobných javov, čo pomôže odhaliť podstatu hudby, princípy hudby ako takej, jej 

príčiny vzniku a rozvoja  

4) spoločenské a prírodné vedy dokazujú prítomnosť rovnakých princípov v každej ľudskej 

kultúre bez  rozdielu, t. j. v relevantnej nezávislosti od miesta, regiónu, kde vznikala 

5) komplexný prírodno - humanitný výskum umožní nielen poodhaliť poznatky o človeku, 

ľudskej spoločnosti, o kultúre, o umení, ale zásadne pomôže stanoviť ďalšie úlohy a ciele tak 
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v oblasti vedy ako aj v riešení ostatných naliehavých pedagogických, spoločenských a 

kultúrnych  otázok, vrátane politicko - ekonomických krokov 

6) napokon je tu čisto etický problém: afinita všetkých vied vedie nielen k novým netušeným 

dimenziám umeleckej a umenovednej tvorby, ale najmä k väčšej zodpovednosti človeka 

a spoločnosti pri akejkoľvek činnosti vo vzťahu k živej i neživej prírode.  
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