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(Několik poznámek o indické hudbě)

Mělovyjít Jazzové sekci
v r. 1986 jako Dveře č. 2)
Marek

Exotické vrnění uitáru čí uro Evropan? ne.;o~chopitelr.e komplexní rytmické struktury bubín
ků. zdaleka nejsou co jediné. co j.- na indické
hudbě jiná» Po předválečném začátečnickém nadbení exotikou ¿první sájcziy indických soubo
ru., ve sin ' taneční ¿kuřiny vice Pavího 1 nksn, ¿io západní Evropy ■ U3Ú; 71 kv tinovln opoj oni konce 60.,1 ?r (vrcho lí e lni kos c or tom. ’ í ank ? ••■
r? nu festivalu \ Zfontereý. 1967. j následnými
marnými pokusy záp -dní ob písnic kúru z credit
sá tár do popu) nastává právě nyní. Lřetí? podle
mne rozhodující fáze gigantického pokusů o syn blózu východního \ zápalního přístupu k: hudbu•dohne, i těch několik málo jedinču? kteří so
v Čechách zajímají o indickou hudbu ó indické
nástroje hloub:ji. dělá zásadní. chyby« Pokusy
uchopit a pu chcnát cizokrajnou květinku tak,
•že ji oře:. ? dín. j Českým rýčem do brmmborářďcé
oblasti z n* sklizeň nasedíme k?mb3jn? jsou
px .? mr zbytečné
Indickó hodb . roprozent.uji výeho dní ucho pění
liiského’ .hárání vztahu mezi člověkem ?. reali
tou svíta kolům noho * Zatímco západní přístup
k hudbo ořeš všechno tvrzení některých peua.yegů a geniů, je vné"škovýr externí (forma?
instrument- có\ elektronické zesílení a úprav:
tónů stel,). indická hudba vždy byle -a jo inter
ní ? vnitřníc á nronclo celý svět nyní stojí
před otázkou ořežití. 3 • ukazuj? se? ž je nenejvýš nutně au.Ukovat objevy nezávislé práce
■■ s 1 1 e v é a pro v ’ mo z ’ :o v 5 h sni s f í ry (r a c i o n r lito versus cit). zdánlivé nu-iál-žilý a-souboj“
rozumu s intuicí v oblasti hudby. a kultury
vůbec» lázsm nejen ..’¡.označuje možné řešení, ?le
oo dt rhu j e o hro nno u ■ Gul lt o s t -ord v4 -., ú oh (pro
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nás zapadaný) maličkostí, která dělají indic
kou hudbu tak živoucí a působivou i po těch
tisíclle tích j o jí ho vývoj e„
Pcohopí te-li Indickou hudbu, pochopíte mnohé i
25 vědy věd a umění všech umění„ pochopíte co je
to člověk, kam jd?, odkud přišel, a vytrváte-li,
naleznete i ukazatele cesty či přímo návody,
jak absolvovat školu ’’umění žít’7»
’’Pravda je na špičce nosu každého z vás,»/’
tvrdí J ino buddhistické přísloví,- V hudbě ji
Jz.j objevit., dešifrovat a aplikovat nojsnázeji«..
V indické hudbě to dělají. už hezkou čbbu, Proč
u e t.e J.y nepoučí t?
’’Hned po tichu je hudba
n e J do k o n ele j š í m vy J á d ř e ním nevyjádřitsiného ü
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Známý kře sienský slow?,JS a neuves nás v poku
šení” je špatně are ložený výrok Krista« Ježíš,
Aramejec? říkal aramejsky ”». nencch nás vstou
pit do pasti pokušení, r;, při čemž další význa
my slova ’’pokušení?- jsou materialismus, past zá
vislostí na smyslech.. Ile otrocky, literárně, ale
ideově dobře přelezeno by to tedy mělo znít asi
takto:
nenoch nás pa lnout do pasti našich
sm,/slů5'.
Dávri,- objevy mystiků a jogínů a proroků jsou ny
ní J ke na běžícím pásu potvrzovány objevy zá
padních ’’psychusyn teti ku” a vědců; člověk ?ívní-má’: jen desetinu toho, co registrují smysly (vy
pírá si podle nálady ■ rozmeru z toho, co Je už
se>...z-jrovánc smysly samotnými): Navíc je stále
víc závislý na slovních operacích a slova nu po-

stupně nahradily život! Když se vás zeptám •
co to jě kytary?”, většinu začne vysvětlovat
slovy, Dopisovat; charakterizovat - ale všichni
budon velle jak ta jrillp., Kýta-' není ’’kytara”,
tedy slovo a 6 oísměnkách robo jakkoli dlouhý
•opi-s! Jediná správná a u.e celém světg bez
nutnosti překladu sr zunr.telná olpověd j. tato;
uchou! ¡3 kytaru a něco na ni zahraje
Tak se sxfrvúm vyhnout, je-”.i to potřeba? Jek
slova používat (protože jazyk jv dobrý sluho,
•ale nenápadně, ale o to nebezpečnější zlý pán- ;
aniž bychom ztratili ze zřetele obsah« o kte
rý přece oúvodně šlo? 7ek nezaměnit život s?
Jílovém ”ži vol”?
indická hudba (a yův.olně jakákoliv hudba) jo
noc .pí í. lék zároveň v působí ne. každého clo-’
voka na svŠté přím-;, obchází slevu (e poten
ciální nebezpečí eřílišné závislosti rr: nich),
iozTii vyjádření, a jde přímo k věci, přímo
srdci a mysli, přímo k člověku., Tedy no
vnější formo (západní symfonie, harmonia, in.: týam. utecc ? fraky , dirigentské taktovky, ko —
’■ý.iy operety či lesklé ^dévy pop-zpšváčkb.>,
•ilá vnitřní obsah
“niové ,.j.3oc navíc sami k ¿obě děsně poctiví;
jejich hudba nemá Harmonii (celí ta dokonalost
je vjen ?ž k extrémní propracovanosti dovedená
melodie a rytmus) protože '‘’Člověk., který není
7 rovnováze, ockud se týče vnějšku a vnitřku,
cela a čuče, si ještě nezaslouží h a r m o 1 .i i, božskou vyváženost.f\ Jako ve světe
’vědy’\ z? kterém sc vůdci zkoumáním detailů
erozi'anaii .až k absurdní slepotě protože se
jaksi utopili v potopě detailů a dat, tak v
hudbě, která jo již několik desítek let v ’’tvůr*
čí krizi” formy, potřebuj erno j?ko sul n a d •
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h led, schopnost nejen vidět vztahy mezi de- .
taily, ale i nebýt otroky ^echto vztahů.«
Základní nedorozumění západanů, pokud jde o
hudbu, pramení z jeho touhy zvíácnout nástroj
-.jal' ještě stále chce /vid tu o o. o, ovládnout
1 přírodu), aby h/1 virtuóz« Ind (daleko peč
livěji a víc v koni aktu s učitelem) zvládá tech
niku hry na nástroj, oby se vyladí'.? a vyčistil
a skrz nástroj ho ¿¿oblá Hudb? změnit k lerjímu, k dokonalosti^ Na Západě je hudba cílem., na
Východě jen prostředkem na cestě k sobe osmému«
Kdepak, nepopírám ”úspěchy” západnínc přístupu,
opiš apeluji na hlubší skromnost (která Indům
tak sluší) a poctivost (i uměleckého) přístupu
jak k hudbě, tak k životu. Stojně jako v zeno
vých koanech. v indické huíoě je skryc návod na
štastnou budoucnost světa a jen naše ignorance
a přezíravost (a česká lenost jít hlouběji)
jsou ony propasti, které nás od ní dělí«
’’Indická hudba je jako la~
but na Jezeře« Jezero a Jeho roz
loha symbolizují ’’omezení ' pravid
ly vrágy, techniky hry úd«, ale labut si na jezeře může dělat co chce,
je svobodná, a záleží jen na ní,
jak všecn možností využije««.,”
11«

deští sitáristé a tablísté vytrvají-li a do
stanou se až k vlastnictví, indického sitáru či
rebel. zjistí, že naučit se rra tyhle nástroje
hrát vůbec není jednoduché, a začnou shánět ”li
teraturu” 3 Ale? ouha, ona prakticky neexistuje«
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ndii samá se vyučuje ještě dn.es převážně
’’ústn im'; stvjpin, kdy učitel má pár žáku, 0
které se stará o
uch 5 let. učí jo Část
o. psát, živ 2 je
, o denně ronoh . hc-ťlln.
vyučuj á Kozdc u
lekci se žáčíí: musí rr
. u P'?.k 0-’k djOJ.ho C/2Č1
.ěxt •)? jp- v . ■ rnz
r' spOKC Jurt a.
; 73
piluje, už jo
dat d-’/si lekci,
Teprve v 00stolní době d i k 7 n á ko 1 i k u i n d .i c ~
kvm hudebník; im., trvkio žijícím v USA; vyšlo
něco příruček
kozou pomoci ktsr/(.?' lze \ě"
:-o pochytit; u.;.e stí. ju platí- ’učíte2 asd zjc10°, kritikopn ".. síi-ari u. náS; ¿‘ni? P’; tak hrál
tři j.oiy prstem jako na
i.i3 kytaru.
kytaru,. not
nc-č zjum;
zjisti
hioje drátěným ”-...js
yuke,. ? t.?o
že na šitá"- se hraje
fs ynku.
.í.eteď: shánět/
shánět 2 n>
nu svá
sví
liste. 1.1. po čvor lotech
...ouž- ná tabla x" r jen koukal cotuže z nich
nedokázal -.ylouJit zvuk, '<no xti? j ¿n. ir
dit je věda : bez toho to ne'-ň?..
Těch pár pokračovatelů (a mojiisJó . .Urtabel) už tc ná jedno došli. ale přesto.- i
spěch ■ < J ?.; j km j 1 e d ?k.' š 2. náox ro;j _•? a 1'? di . ?
přetáčejí i:strako£ a lekce s pí Pí s.-.< pc
32 i_.t er-v-ure s ukázkách, Střemhlav a a vr
lo rozsáhle teorie., plácají c .j v ik-zv ..ch ráy^
Lmpi-ovizují o sto šupl a zakládajJ cc.úbory.
7ytloukejí tok k3ín klínem, áiwí .zápl'tu rm
C/ánlatvu Jda o to, neztratit, a nou;z pit se
v teorii, ale i o’to nemávňout nad ni i-ukotu
Jde
to, r. a losin? vat indický.systěm výuky
otrocky (nikdo z nás se n.nnúžc. učit dva. roky
jen sed it s maketou kvůli správnému. oesozu.,
rovn 2 pátuíS., rrabc další roky orní Jat základní
ráry jen na jedná struně. když jich m.*. sitér
tolik) ? • ie nepřesnrin tov at to n e jddleži t ě jdi ?.
■•zteh k hudbě, k nástroji, k hraní a huď-š
7
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vůbec o

Český eitárista tak br zy “i-mprovizuje” a pohá
ní prsty k /chlc-sti, ale indická hudba j ? do
cela /jinde., všechna ta uravidl*', přísné návody,
všechny ty r; raníce zde? nejsou jakási. '•’omezení.”
alo spíše- provokující výzvy* Není ušní na i-'-msnu DX? seamoliť nš-kol:j.k K večerníčků'', o rohože
~š hraje skoro s.im/n 3rzy dojde "inspi xacei: a
rj o hue 1, u s p áo h anému č e ch o v? n e -do j de; ž e k- Ay ž'
proskočí od. lekce 4 už k lekci. 4-2 (tó už umím,
tvrdí oc jedno? zkusrnám nř ?drr- Viní), po •’! v .¿zí
vá si pod sobem vetev* indická s'.táróv< koncer
ty obvykle trvají několik hodin. Těch pár gra
mofonových desek. které se k náxi do staly, vřed
otavují jen záznam třetí třetic / představeníJ
úvodní část, ¿lap, jakási uc-nulé vzývání ná
stroje, táia hudebníka. i obecenstvo, zvykánu -i
..: ? intervaly, barvu zvuku, vylálo v ční se rva-vzájem, aby páko to efektivněji ’hudba' pů
sobila, to u nás prosté neznám-?;
ír.dický hud nmk se před koncertem duševně ořinr-avnje. Speciální uber, oči sca rukou/ kouř
vonných tyčinek jak? symbolická očista <?n4iší-“, to vše není náhoda, ?.le součást jakéhosi
ritóúlu? jehož vrcnolem by milic být souzir ní
hudebníka y jeho né.: t rejem a skrz rm hudby
p. ooecenst věřícOeuký sitáristOj zpocený a fyzicky zničený.. odtrnká svých cár skla dub « co nejvčt&í.m. ai.rzem na rychlost ( .-oy lid;, vlčeli , jak r-a to
umím hrát) a neví, ze v indií tc-n, k.k. núeo umí.}
hraje p o a a 1 u. s
zí tc vůbec není véechnot to nejdůlsžltější ze'
všscr.< důležitých zásad indické hudby, jojí duchcvnost. ..¡dc úplná střenou«

7

i

Charakteristická příhoda: reprezentant české
školy indofilů. se zúčastnil soukromého kon
certu .jednoho z nejlepších indických hudební
ků na světě« Aby mu asi nic neunikly, postavil
aetr oře^ Inda veliký Dřenosný kazaták (přes..jzg se vše natáčelo malými mikrofony a:. Pevex
a nahrávku mohl nezději získat) I’nd protesto
val, ale msrně Při každé pauze se Čech natáhl
a změkl stop-tlačírko (aby šetři? místo na
kazetě;« Ind si Jaksi zvykl a ignoroval buransiví« udyž se pak odhodlal, .a zač a 1 'hovoří t
(tři dny jsem ho provokoval, aeych z něho ty
hle informace získal;«««” za veškerou indickou
nudbou je Bůh«., , Čech se natáhl a cvak, zmáč
kl stop-tlacítk- f Ind zmlkl, chtěl něco dodat,
ale koukl se na vecha a jen komentoval:’^«,
"htěl Jsem vám něco říct o pozadí indické hudny, vy jste mne oře rušil«.««v.ale Jak vidím., vám
co naprosto nevadí. že?” A Cechům je tedy i na
dálo celé druhá polovina Indické hudoy zapo
vězena«
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”3ůh? největší hudebník, ví, že
nudba jo nehmotná, nesmrtelná«.
ó !/:• vek h u dohní k mys lí , ž e hu dba Je citlivost a Že je smrtel
ná. Hudba Boží Je realizace
univerza,, lidská hudba je sna
žení individuality« ,« •'
Srí Ohinmey

ni«
Nenechme se mást. slovy: stejně Jako Je Pravda
na špinkách vašich nosu, nebo v Biblí . i v Vídícké hudbě je mnoho pastí a technických fint.
Ty ovsem mojí sloužit Jako úkaze čele směru k
další cestě: mnozí, bohužel, Jako i v ostatních
“duševně’' zaměřených disoialinách, zastaví? o
v ** technice" so utopí«
Co je tc hudba? Vibrace? rytmus«,.
je i- ves
mír ? kámen, naše uělo?vÝibroce, rytmus, výměna
energií« Každá naše buňka pulzuje, vydává zvuk,
každá komplexnější část našeho těla zní v.~ ví
ce či méně vyladěném akordu, každý člověk
z n i, a celé lidstvo by teoreticky mělo akor
dem přovibrovat okolní vesmír«. Jenže to x?ějak
nefunguje« Alespoň. tady u nás..
Proč?
Indický nástorj, nap?, si tár, je velice dokojia,ýtvor člověka« Stejně Jako kočka., je to- vr>"chcl určité vývojové řady« Aby z něj člověk,
hráč, dostal Vy, co je v něm ukryto? musí res
pektovat určité zákonitosti«. Sitár,’stejné jako •
tčlo a. mysl hráče (a po z ději :*. posluchače}, be
třeba naladit«. Neladit nejen struny, ale 1 to
uvnitř, mysl, duši, říkejte ternu jak ehcezenuaks koncertní housle nebo kytara nástroj se mus.í
"vyhrát"• ony vibrace mezi intervaly zvuku strom,
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v závislost'’ ns •’.vzduší, atmosféře klimatic
ké i duševní, musí nějakou dobu působit.. aby
se poměry jak v nástroji... tak v člověku... stabilizjvalj Aby jak nástroj, tak člověk; vy
užil svých rapouit.
Illyš čeixý citlvist-a drne?. o .106 stupnice,
v domnění (po poslechu několik.; desek) že rych
lost je c.c pravé ořechové, příst* n-ílá mez
cost nástroji. (a ut vůbsu sobě s 2tc Indru,
svému tělu a :vé duši) ussdit se; zklidni:,
vyřadit ’ hudbě otevřít,. Hudbo reprezentuje
polkne?. V: 37j.ru' í os dle přísloví "jaký pán?
taký ;u. Im” (a keždý má eo si znslruá ■ ) <. čes
ký nit árie to. má možná obdiv několika uivoleb
srdcí , oje urc íTiarrú. x historickou šrr.’, kt 3rou mu osud v obdobě sitáru nabídl. a má -•
dřeny o.vst, špatnou. náladu a vztah no zvul :;•••
.?■? Incký/, .í.o řídce, 1 n. .'ji: on tu stovku •>.?.
ouorav • čí v-/3to-ud:ní) -.
j.? u ž ■.■■ o k á z .?.no ; % -■ v i b 1 •'? c o' v y c r: é z j j.'. ?• 1 .: h'. x
ck-uního nástroje, násobí přímo na miliony
nervú'\;ch buněk v míš ; i mozku, Že ’ je j řvi
’;sd?JJ, •smaro „ji stojným směrem), a irrtoři
7’<joc1 zesilují. Je už uvokázáno / žc hudba ye
velmi 1 I.. 1 vá., Že- podporuj; r amčt (suo . r l e.T •••
ru. r-y ).. uk lid nu ? 9 , z ? s ti mu Id j e a 1 f > ' t h é i: a
mozkové /1 ny, J ;• prokázáno, že by mohla být
ncs"r-/ ..:. svrcb.ormzace obou mozkových h..ri ••
sf-m7 ý
rv íz 1'0 ,
7 oblasti ■’domových úrovní
prostě nulzú měř t .-torny . další'částice* p.
-■•:.rcvr.;; .1 :rv.ým
r;ím ovlivni zkou-i.m.5
děje’ tlcrml může .7/0 u vu.1.1. myll/ukoo
o'?lj.vr.u_-• cl nujen vra o usy v etomov ich jadr/ch?
linuli-11
svou, /új.oyl^u zkonc-an tru v at (Jako
jo sluncem skj.-z 1 čir.u sna ki? zcpllit y>oír) a
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nasměrovat, tedy naučí-li se aktivně ovládat
produkci celých komplexů nervových a emočních
center (a biofeedback to jasna prokázal a neiniy
síto být jogíni a na musíte celý život třenu vat),
může využít svých schopr ?-stí a v y 1 a 1 i t
se-.no jen c.o A~duru# ale 1 na mi kro a makro úro
veň !
Je jedno, jestJi p jmenujete proces, jehož jsme
součástíz Bůh, nebo Vesmíru rr bc Bnergie, nebo
7iorace, nebe Holo.gram hole-gramu! Jako j- v kaž
dé so uč ás t5 ho iogr o mi o bsa ž ar a iaďo imiac e o e o 1 ~
ku, tak Je v každém atomu nlkrosvěta kal makrosváta: Indovi mají krásnou ‘teorii, příben, o
náhrdelníku boha Indry, který je vyroben z to
liku tak dokonalých perel, že v každé z nich
se odráží všechny ostatní oorlve Hejnu ví ší teo
rie fyziků i neurol.cgů (napru Sheldrakc ? ?'*ibruaj n označují. že ”mysl;' může hýl ý.kýmsi hologramond dinik ručeno. Člověk se ssým čai-ern
od přírody, mozkem, může tím, co je nad oros
tou biologickou výměnou, co vznikio usynargle
ky” , Je -li naloděn, pý t součás+í Vesmíru (Ener
gie < Boha, atd, dosaďte si sami své oblíbené
slovo
’
Tohle všechno Je jeh zdánlivě- cd věci: hudba,
a indická zvláště, Je čistící stanicí i In
di čko a zároven.
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’’Indická hudba je totální bud”
boty Snaží se zachycovat všech
ny druhy emo c í
Srí Věrnu MuKunda

Každý z nás pro dukuje každou retina nesčísl
ně myšlenek, Je^nu pres druhou Každá myš
lenka může docela dobře býv. jakousi hol ohro
mí c ko • x e 1 ■ ?k i rí cky a e r r>) j ovu j .í o í fo rnic t, k t o •
rá ovšem, 3.X.1? ovlivňována svým okolím,
o v li j A ti j. j s v á o ko 1 i,,
-Jako .,e budík sice souhra koleček a plachu $
ale teprve to ’■ tik tuk” dělá budík budíkem,
ač to do n£*j nikdo nevlcžil, 'je to jaksi ne
víc.. vyo.lýví ;o z funkce budíka). tak i naše
myši, ní .je něco n^v.ťo« nóco cc. rám dc mozku
rntvlo o; 7-micky vlož cum, Každý z nás každou
vteřinc/U vysílá • oři Jímá miliony signálu a
n6š mozek vfj.í má , ' e ti s = • r ; J ■:■, trídl. k ata 1 cgl ~
zuje, promenuj / a zpětně vysll.l dál
Jenže jc toho přílišu P*ed sto lety .¿ožíval
r/půměrný občan o 50 OOOx mén?. podnětů každý
den než my InuSe Informací jo stále víc s my
jsme se nenatr'11.; , ve snaze dělat a stihnout
všechno '.’stejné j°>o se český sit árieta sna
ží hned hrát jako 3~. ikar.,-: přijímat v cel
cích, komrilexech; i ve věku stolních počíta
čů Jsme (Jak kcmpiů.ery; jen chytří blbci t
lineárně -a pracně radící informace Jedna zů
drahouS -; enžo? my máme 1 prrv.-u herníufo ni
máme schopnost řešit věcí '‘přeskokem', ne- postuobě od je lne do 100. ale 1? 2 a rázem .1001
ledy celek je schopen abstrahovat vztah k cet
ku. Jen umět celek, komplex vůbec v sobe
objevit i Jen se naučit jak ‘vyladit/' svou nn-

ténu (a vysílání zachytit, protože to tu je stá
le, ve dne v noci, v minulosti j v budoucnosti)
a Jak zkoncentro vat svou vvsíjačkcd Každý z. nás
produkuje ’ každé vteřině nesčíslně “myšlenko
vých forem“, jenž ty se - .:rou mezi ¡mami, nedomrlý. slabé, Špinavé a znečištěné Jinými oc
Každým. z nás kn; dou vteřinou prochází vlny a
vloracc kosmických zářeni« ale naše ' ,nt liry o
no.še přijímače Jsou hluchá, To ovšem neznamená,
žc kolům nás Je pusto s prázdno! len.trino taky
í}ův'idf’?.e; K ťždy z nás každou vtuřnu je niáok
'’naladěn i co se týče emocí Hněv nencívrst.
ciK pokery, přátelství- soucit; láska - to
v š. j é b no j so ů J c n o 1 e kt r-o í o c 12 ni -; ký v yp ro v o ke v *»n é
procesy koncentrace rdznero dych a Jinak směrové
orientovaných rys lankových forem v jeden, morulnější kciLpJ jxe Kazový -comolox rak ovšem má už
zru.cr ou sil* o schopnost ovil unit i další ’píten
ciální1’ komplexy, tedy m-c.jst zi schopnost ? nkonferencí ovlivnidalší mozková csntrn! dynes1
•.’ozie, spojení r ipiu čichu. sluchu a zrzku (někte
ří lidě; a rajen umělci, vidí hudbu, sivší norvy a cítí’ myšlenky; je ví sině vzájemné působe
ni a ovlivňováni různě v mozku uríszŠných center, 2 nichž každé samo o sobe vysílá původně
na ji né 5fr j kvenei ’‘ *
Sitár Jo geniálně vymyšleny hučbbaí rezonátor,
Je-li správně naladěn, úder ns hlavní tiu.ru
irrterf rencí rozezvučí dalších n-škojik strun,
tělo nástro je a po Jlo >é dobo i rmrvwá enerva
rváč? Je^.kytnc.z.j-11 sitár* š rx;i t vý- huso au-li, sami oairrcně “neladěni*’ předem, .akcwptovir. jistá nutná pravidla (Júzerc), rozezni se
v našich rukou a nrímo. 2ol?zkuf budou vibrace
směrovat e ‘ldi.r calé centru v našem mozku,
dravé snaha índú rudkou zachytit osoco, tady hul-

boa nepodobit působení emocí, jejich umělec
ká a lidské poctivost a trpělivost? dovedla
L ¿laickou. ]hudbu až k dokoralo stí nejan formální, ’-nejsi i takže se líbí i nám. ^pohanům*’
a beranům1, sle
v ra trní, Z p ě i: r) á v ? z t > o -' h r<Ič
svýr- oři rcuo-rTi.. edy sám emočně vyladín, brzy
dokáže vy ;,-'.dfi t z o pomoci nástroje svůj cit
cmi (zesíleným korpusem nástroje o struvibracemi
námi ■j interfer-or.cí
. __ _.. ťporno ?ů m. zl jednotlivými
n^onÁ.qf je
1-1 i-‘ no
r-.-i psvé
.-,-;-s posluchač 0.. Pokud
tony)\ aO přenést
jsou nřipraveni - vyladění .. čistí, prázdní.,
Proto jo a má by > každý kcnoert
čert slavno 3 i í .
rituliem a mayie •tliromcčt',
i‘c, Protoj
Protoje úspěšný
ko ne er u ne J do &z n alo jši komaní k er i , prc- i o j o
nei/užné hudbu (a její působení/ vyjádřit slo
vy Všechny lidská oáčtě, nenávisti o. zloby
jsou jaksi lidským příspěvkem, iodat.cem pya.
který oúvodně v mezku nikdy nebyl a není- -Kmožno, například hudbou. ¿tejná j : :• j ; o /mi
disciplínami (jo jich uz uesítky -č-.. čuč cloň
v o či e c k y p ro o m(, v a nýc h) . zb a 1-P.0ni ze v . :: c 1 ■'■ i -■
lizac.í u tcchn• ekýia žasl ?pení 1?. posli učníbc yývoje zacel stony bc-kjnalý přijímač, a v vsí Luč■ j
kp.erý k.;ždý z nás nosí na hlavě a ~úlSo Jc
no, že úsmřv.
úsměv, lál-ar sere
sune i.i.",, :zo
ai lizu•
Prokázáno,
mooi
”
lu jí no
jen' chenicko
rmc ná. lnu )
jí a zesilují
nejen
chemickouu (ho
hormanálnu
'•dubci mozku, ala i vzájemné působení jedjíju
jo tli.-leh
i,.L. .-,-kh center elektricky a ma-gneticky*
macyietickya Je
to vlastně stále dokola; člověk sc může vy- .
čistit hudbou, která
.terá tak bbude stélu čisv.sí.
7
e
s\
é
m
p ů s o- b. • r ...i 3 b u č‘ c?
teciv ••:•' aktivní jsa
lépe o důkladněji čistit ránosy spiny denníbo styku s re tli tou dneška* Tuhle cerap^utíc-ky-bytí ani cuxá funkce hudby sem? zře jme není
jediná: vyšší struktury (kulcurií ,T celku ostetika.. filosofie} prorůstají nižší informrJ
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ce o celku Je obsažena v detailu, jen dokážeme -li to odhalit a přeložit o Cit (te^y pravá he-'.
mi sféra, východní preference celku nad detai
lem), intuice (působení celků na cetky), to vše
Je základní součástí hudby♦ To vše je totální
prostředek, kterým by člověk mohl a mel obje
vit sebe sama, protože recept na řešení hladu
v Africe nebo odzbrojení není v občasných do
dávkách obilí nebo vzájemném vypočítávání poč
tu raket, ale uvnitř hlav Jedněch i druhých, v
mysli každého z nás, jen to lam na jívc

:,Lidské tělo je tamo hudební
nástroj o r „:i
Iteven Halpern
V.
Jako je každý kolíček, každá část nástroje ne
zbytně důležitá pro celkový zvuk a barvu, tak i
celé.lidské tělo, tedy nejen uši, a jeho koor
dinace a harmonie, je nástroje-n přijímání a vy
sílání vibrací, kterým říkáme hudba, (energie,
3ůh atdo)« Jako je hloupá a neefektivní, když
si vegetarián obstarává svou zeleninu (aby byl
lepším člověkem) hádkami ve frontách na mrkev,
česnek a rajčata, tak je mrháním času a ener
gie chodit občas na koncerty indické hudby a
myslet si, že to stačí..
komplexní ■ všestí aniié působení iixJlckó Uudby napře’'Lesné (bez
barmani- a složité instrumentace) a přímé, je
tí_ momentem, který může člověka postrčit kupře
du., ílejen hudba: i meditace, jakýkoliv poslech.
.kákoli íb Uvita mužo být povrchní, a tedy
'•slastně zbytečná, nebo hluboce soustředěna, vy
konávaná na ICO/é. A opačné, i tělo, tudy nejen
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sluch pH přijmu, Čí hlas nebo prsty na. ná;st roj j př/i v y si laní vn brac í (• a emoo í, do v ? J e ••
'iiio-ii Lo)., v j své komplexností, muže .ťuncovut
phlčk-' cfskci/nejí: je na to diiienxov-íno jako
ptraoi vár5"y¿
P ne ntť :ll Locm uk-licnovat e-1 denuš 20 minut
(jednou a jet. ta prvucinie pro váš žnou bcconlkou},
£dyž
¿/ů •••otočí mode??riíoL prostr.;úku? nebo
h ud by j d ¿ z a 20 a <. k xnd? • ?
lilouhé kosti ( stehna , žebra, ro.c-,, sn ><bič ;< 1
vibrují v basach, naJ.é kůstky (obliČ i J, • ibra
*£sty) vycnutnávéjí a při jiti a jí lépe vysoké
f-oriy „ o x.y s íme n e ,í ea ušir.a , ele 1 11 oko a ko. -: t
rjí. kůží* Svůj sluch áůžame trinovat, zkv lit*
¿vat? .. za pomoci řízené visual t¿ .icu 1?-linost
k n roros to ne t-1 š cnýra no žnu st jr •
j?c , jak tálo raspuř? na rytmus. jo u: r mho
predmj i ec courtřt d uiino studie ryte- ? v.v;.
pioodšaL .krve
cévách, mozkoví vlny. y- . .1c ké spourtční složitých obchodů í se Z'télní ■•'■.?
jo vj.astna cele založen n. rvteu i acnybu. ?■
nejen u ntlkš uíd.«)t rytmus řeči (v^kury ’ lín
Londone o mihropohybech a vzá/iemé ry t .-ickcm
t-Wic.crcnizo’’ 'ní nbi řeči o poslrzhs)r tc všeéhno Je součástí našeho denního života - to
všecimr- bychcci mentí využít uiajan zneužít re~
struktivné) ťezivně a pozitivně ne.jzn k využi á i potencia iu, které v nás drímcu. bis i k je
jich r- jpredstřv i ..elríi 'ontzszickbmu v yljpčonx,..
b ivís z-1? víc nuž jinde platí ho .lir té oké pravidle o letoL mír. působení všech součástí.
Tc i.o se dú v'vla.üt hučbou,. mysl může ladit a
čist?.4. telOj. telo se dá ale čistit take tím,
o- a J*5k jíle, cvičením těla můžema Čistit
mysl, čistou myslí lépe a drive a důkladněji
vyčistíme tile a tak podobné, stále pc spirá~
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le, hlouběji a hloubej i <= Když český sitárista
neopovrhne poznámkou na začátku lekce a zazpívá
si párkrát rágU uam a zpátky, když ae bude k sit.áru a hre na něj chovat pokorně, ne jako doby
vatel, cle jako prosebník, když sude hrát čistý
vne i uvnitř, bez cíle být nejry.?hl?Jší nebo o-'
ceněn dip?pmem, když se nebude koni.; zsi delšími
novými příručkami ale dokonale využije toho. co
má k d4spozioi, určit ě nejen že nic neztratí,al?
daleko víc (než půvocine zamýšlel) získá. Ona
^-•¿Ivance porozumění mezi ním a jene nestrč Jer ,
vzájemně interferující, pak
to víc působí
mezi ním a nástrojem Jak^ prostředníky
cé s posluchači» '‘L'ásk<y jo vám pojřebu, víc las;
kywauM hřímal neuůvno Jocon Holand?n? ’přivezu
vám nějaký guru-o a já přijedu tuky, očit vás
lásce, jen co se rozvedu se svou ž.niou, svitě
Jedna, kráva, dělá mi potíže, kur/a ýdaifřC5’ ?
Jo: tak to trky maž3 dopadnout, když ch/bí
’ komplexně sV.»
V Š e č hny m a li č ko 31 i j s ou dulež i tv>. a .1. o ? a Iko v ý .
p.řístup k mozieo;. a notažmo 1 zcvocu, Jo nej ■
d ul a ž i. t é j š í. . Z1;f n > *r*’ a.. y si t ár i a t a j e k ni. č o mu
rk* - - pozc . . íjZjtsí i tolerantnější, všímají*“ .
cí si spise av/ch ohyb a problémů., přenese po
zornost i toleranci i ne .vou hru a dálo, pc<sluchače«, A pořád dokola, dokolsčk.a.. Ano, je to
vlastně stálo o tomtéž; všechno -.cti*
souvisí, a indická hudba odráží život a ’naopak,
Jako v životě, bez práce nejsou ani u ý.táru
koláče, i když laikům a pár dívčinám b*»- se mohl
zdát opak» Hal porn i óaisl’ producenti o muzikan
ti, zabývající se “ncov ago” muzikou, relaxační,
médi soční? odpočinkovou, inspi roční-, vydávají ůž
stovky titulu, více či méně podařených, a je na
nás; abychom to objevili., našli si sye oblíbené
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a na nás zvláště působící autory a interprety,
a ibychon se naučili využívat hudby nejen pro
’’uklidnění’’, či odpočinek po vepřové, cle
pořád dokolar<aždý z nás nosí dokonalý ’’hudební’’ 'životní)
nástio.j s aebcu, každou vteřinu našeho života»
Tnou to Stradivárky, ale my o tom nevíme, nebo
pochybujeme, '• zacházíme s ním jako s bazaro
vém zboží mu- Dostává se nám tedy bazarového
chápání světa,. Pořád dokola-

i
[
í
;
•

VI\

’’Hudba je morální zákoru
Dává duši univerzu, křídla
mysli, let imaginaci, šarm
smutku a život všemu«,«,»”
Plato

P£n Clyne-s vymyslel zvláštní zařízení: nechal
dirigenty při poslechu různých symfonií a skla
deb různých skladatelů tahat zvláštním konflíkem (měli vyjádřit své pocity z hudby), každé
ho >0x, pak to snímané na zvláštním grafu ne
chal počítač zpracovat a získali zvláštní křivky/nejen emocí .(u každého člověka byla křivka
lásky či hněvu naprosto identická’), ale i svě
tových ■ hudc oni ch velíkánů: kří. vk a 3eethoveya
ryla vždycky podobna dokonalé sinusoido, nt ji
' zapisovalkdokoliv, a slyšel při tom který
koli kousek jeho díla, křivky Mozarta či ď'-rcha byly odlišné« To, co dž':á Beethovena ¿5uct~
hovenem není sled notiček či pár pokynů diri
gentovi, ale to n ě c o za hudbou, mimo noty
a limity člověka. To, co dělá každého čln;ík?osobností, a unikátním dokonalým díl srn přírody,
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společnosti a Jeho samotného, záleží ne jej?, na
vnějších« ale hlavně na vnitrních podmínkách a
Inostech. Jako lze zvládnout techniku hry na
hudební nástroj fa technika hry nr sitár neb.
tr-ola je proklatě obtížná), tak ?.zv zvládnout
i nástroj nástrojů, lidské* tálo s mozkem» (á umí
ní žít jo proklatě kcmplexní., i když Jen zdánlivě
neuskut ečnitelné)«
Právě oudba Je dokonalý mest mezi hmotou a du
chem , právě hudba to múza být, která spoji, rozum
s citem, bez ohledu na rasy, víru, podáví,
vzdělání., Prav j kc aplaxnost ’ indické hudby muže
sloužit jak -ukazatel člověku příštích generací,
ve kterých rudou umělci politiky -a politici
umělci. Právě hudebník muže sloužit Jako prot'typ všestranně rozvinuté .sobnosti (a indická
zt, luob v/uky <m ukazuje být ne ji molexnajší),
čím stvrdí, vít lupší, Jak'.- dobré yín«..., Ovše-íi
pozor - z pomyjí ‘.¿ni za 100 let k.-ňak neuděláš..
GIGO - garcage in, garbage -.at* Od semeno nočí tku tedy vkládejme do každého svého úsilí
j.jii ty nejleoší suroviny: i malá nedbalost,aro
gance, malý o-dvůdek se v budoucnu vymstí, zni
čí reky práce a další selu
7 Xc re Ji’ sa brambo ry •.. ný va Jí na jo' na u ve "e 1ké nádobě, kde se Jedna tra : druhou, takže Je
zapotřebí méně oráče a času» Když Jeden táhlý
ion určitá frekvence ’zasáhne” určitý načat
neur...nu o příbuzné frekvenci;.
nasměruje je.
■03/ •’ ony m. hiy na. směrová vat kodní? začne f.ra
pe v. 1t p ro c a s . kt a rý f un gu J o n. : .iu • h á úr v n £ o h .
Kdy! Indové vymysleli sitár, kt--rý szašahejeí;
(Jedním úderem vyprodukujete si-oustu zvuků}
nervová centra rlověxa v daleko Širším spek
tru frekvencí, tedy dalekc intenzivněji, spas-
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til! proces, jehož životní důležitost- oceňova
li oni kdysi, ale n? niž jsme nyní daleko víc
závislí, my lneš. Když plně rozvinutý a rozví
jejíc" se hudebník zas.'buje” svými klidnými
emocemi., sp./uští ’’oercony” proces v každém
jednotlivci, i když se to na první pohled ne
zdá? je t„ časovaná duševní nira. -. přijde den. .
Idyž poctivá hudbo nrjoh? hudebníků ’’zasáhne”
tisíce konzumentu, at zareagují ihned nebo ne,
spouští se tím proces ’’vyledování3’ celého lid.štva o
Cďyž zafoukáte ne flašku od piva s trochou vo
dy uvnitř, ozvo se zvuk«, Kde se vzal? Když udeříte na zvon, c zve se zvuk, al.o když dáte
ucho docela blizoučko, zjistíte, že ten hni>
monicjpy lahodný zvuk je složen ze supusty dal
ších, slabších zvuků5 že výsledný zvuk jo výsledkem syn tézy všech o st a tních částíw
Když hudbou, vůlí, láskou zharmonizujeme, vy
ladíme těla’a mysís vibrace, kteří pak budeme
”vysílat”, budou ovlivňovat nejen lidi, ale i
vlci a události kolem nás<- Spustíme proces,
joh- ž výsledkem může být gigantické houknutí
lem?, synonronizece a ztotožněné sjednocení
veškeré populace na ní« V Jednom drnknutí je
tedy obsažen akord pronikající Vešmi remy : nao p - k, gi ga nt i c ký d ech Ves mí r u můž.? ~) ro ni kno u t
do naší mysli třeba právě v jednom drnknutí si~
tím. Obojí Je dokonalost, právě ted9 stále,
obojí v sobě cos užene, zavinuté, jeři my, ač
octenoiálně dimenzováni ke komunikaci no té i
oné úrovni, oro oči nevidíme, oro uši nesly
šíme, pro slovo nechápeme,
InHcká hudba, stejně jako člověk, zatím harmo
nii nemá« Není to ala spíše než k lítosti ?

píáčř. důvod k větší akt i? i tě? Výzvo?
£ m,y máme k dispozici návody, metody. jen jich
využít* Už ani my se nemůžeme vymlouvat no has
te r i c k é. z jíně pi sné a po li t i c ku o ko Ino s t i: k i 31 é
rjam znemožňují zúčastnit se procesu znfkiý svátet, 1’ na nás, bez rozdílu pohleví o nástroje,
ha který hrajeme na 00 můžeme hrát záleží . . I my
J&mu skvrnkou n potenciálně dokon: 1.1 aera o, j ?dlt£ sout lsti gi p nitickáik) hiáhrdeníku lidstva« 1
nd-s sj muže odrážet Vesmír. i my můžeme ivt
-"oet.
Jizero, n-i kterém jako ošklivé kéčátko orozstín
clujame. J ■ tik veliké, Jek se odvážíme .jo vi**
ü't cek čisté; ji: si Je udržíme. j??k inspira
tivní, J ik ho budeme vnímat« Jako v Indické hnd~
bJ? záleží Jen na muzikantovi, Jak dokonalou
produkci nám připravit. Hudba je tu vždy. dokonalá,
páipr
:'vmm,z tet i v našem životě záleží Jon na
z

Jlá 5 v

31j’ósíyšitelné harmonie vytvářejí
harmonie které slyšíme s pro boa-*
zeji tak duši k vědomí krásyJ’
Plot inu s
Hudbo Jo univerzální’ jazyk duše pravé beicisléry, všem lidem dokonale srozumitelný J-: šyk' soutajnosti i ..linulosti< Hudba je zvuk vibrací, a
cjl.ý Vesmír vibruje v mnohé úrovních.- K'.Ž:iý’z
lid3 produkuje_zvuk. komplex zvuku. každý z nás
Je budjbník.; -Zíli :.. schopnost hudby nrearanžo-’
vat a řev!talizovcc atomicím- struktur/ v .1. sem
těle je prokázán? orekticky i teoreticky. Vímz hudební teorie, že tonv 33 sklalsj.í v zlrccv,
akordy vytvářejí harmonii- Neměl. bv ním tady
být lhostejný žádný detail nos eho životu, proto-
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že akrod, který vytváříme, je složen a sklá
dán vteřinu po vteřině vším, co děláme, mys
líme _5 vším o Čem teprve sníme,.
i malá zlosti, zášti, i malé disharmonické a
patologické změny dokáží pckazit celé symfo
nie Indická hudbě (ale vlastně každá dobrá
hudba) je symbole'?., vzorem a projekcí život?»
I ty kazy a vady, které oečliv? skrývám o, pro
nikají vždy neomylně n? povrch* I ty harmonia,
které neslyšíme, i ty ne jnepatrnš jsi vteřiny,
Jsou základem, stavebním kamenem a tmelem do
konalých symfonií, které my, nebo nasa ď:ti,
neb-' jejich děti, uslyší & Jde ale $ to, aby
chom my sami přidali ten správný tón a’ryt
mus I my jsme tvůrci budoucnost i <> Dalek'- víc.;
než tušíme a než’ se odvážíme připustit si»
?ředám$ harmonii nebo disharmonii?
Jsme štastni, že .jsme se zrodili dnes, tady»
Máme ohromné možnosti,. jen je využít#
Ne> že bych chtěl poučovat^. <Ien$ když tak vi
dím to mrhání energií, možnostmi a šancemi
k. lem, s kyselým tzv\. Českým pesimistickým
obličejem plným výmluv na dobu a Čas, je mi
líto, že i původně v dobrém úmyslu n kteří
z nás marní své životy (třeba se sitárem v ru
ce)* Každý nosíme v tornistře sitár-»
(1*4.,1986, Marek)
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