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něÍÍt ve značné míĚe na oťázky spojené s ediění' poli-

ti*ou a praxí. ukazuje se totl'ž, že tato část' proble-

matiky je nejméně prozkournána, pĚeEtože jde o soutror

velrni závažnfch otázek. vynžívání literárnÍch hodnot

minulostÍ má v ediění pol it1ce velkf vfznam, protože

vydání díla znarrená zároveř jeho akťualizaci. Právě

ten fakt, že dílo je znovu vydáno /a také jak je vy.

dáno/, zprlsobuje u reciplenta zájem o hodnoty tímto

dílem pčinášené. PĚ1torn existence líterárníbo odkazu

neznamená existencl- neměnnou. Myšlenkovf obsah dÍ]-a

a hierarch1e v1íznamrl v něm se proměřují s proměnou

spoleěenské situace, a proto mrlže bft stnysl díla vnímán

na pozadí doby poněkud jínak, než jak tomu bylo v době

jeho vznlku. Ed1ční pol it1ka se tedy mrlže spolupodÍlet

na foamování spoleěenského věáorní.

Problematika edíční polítÍky a praxe ve vztahu

k l i terárnímu dědictví obsahuje tŤi základní okruhy

otázek . která díIa kter1ích autorr1 byla vydávána ve

sledovaném obdobÍ, jak byla tato díla vydávána a koneč-

ně jak se ustalovalo vědomÍ hlstorického jádra lite-

rárního dědictví'' tedy fcrmovárií toho, co je také na-

zlváno klasick m odkazem, klasikou.

zodpovězení těchťo otázek dokreslí podobu lÍte-

rárního dědÍctyí reálně exi.stujícího y národní spoleě-

nost t .
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Vrívo.iové' zlornv ve fwl.ce a ieiich odraz v ěeské hudeb-

ní 'kult'uŤe

'Antonín 
špelda

WŽ|.Lá' že se leckomu bude zdát nevěrohodné, že

by fyzika mohla jakkoliv zasáhnout do světové a ovšem i

do naší hudby. Pokusí;n se ve struěnosti naznaěit alesPoř

někol lk máIo pĚíkladú vzáJernné souvlslostÍ mezi fyz1káI.

nÍrni objevy a vfvojovfmi zIomy v hudbě.

V roce 1878 objevi l  vynikající ěeskf fyzik čeněk

sťrouhal zákon o zrodu tzv. tŤecích t6nr1 v píšĚalách a

určil závislost frekvence t&hto t6nr1 na rychlosti vzduš-

ného proudu a na šíŤce ríst píšt'aly. Tím se otevŤely nové

možnosti vfvoje všech dechovfch nástrojrl. TéměŤ v témže

roce se zrodll Edison v fonograf a Berlinerrlv gramofon

/L885/ a hudba tak dostala nové možností Popularízace. Vím,

co znamenal tento objev napĚ. pro nevidomého .kladat.l"

Stanlslava Sudu, kterf nemohl číst partitury oěima' ale

nyní je ěetl svfm jed1neěnfm sluchem. Na sklonku 19.sto-

letí real izuje Heinr1cb Eertz elektromagnetické vlny, o

někol ik let pozdějÍ je vynalezena díoda a tr ioda, a tak

v zaěátku 2o.1et našeho'Etoletí vzniká '\ 'e fyzice novf vf-

rrojovf skok, rodí se rozhlag'. NezaPoÍpnu.n1kdy, co pro

nás, yysokoškolské studenty. znamenaly Ptvní krystalové

rozhlasoyé pŤtjíirače a jak bohatě r:ozhlas zasábl nejen

do sféry' poznání hudebního unění., ale i člo vlastní hučleb-

ní tvo::hy - skladatelé psalt ěetná svá dí}a právě pro

rozhlas !
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V ::oce 1935 je' uskuteěněn pryní- nragnetíck1i zá-

znaq, nejdiírre na oceJ.ov1i drát, brzy pak na-magnetickJí

páe. r když u nás se tato technÍka rozvlnula až v pade=

sát1ictr letech, zase tento fyzÍkální objev stlně zasáhl

do vfvoje světové i naší hudhl, muzíkologové moh1i

studovat Partltury nejen z opťického zápisu, ale sou=

ěasně i z rnagnetického záznartu, možnosti poznávání hu-

debních děl se rozvinuly do nebfvalé šíňe a hloubky.

zaěátek padesát!'ch let pžinášÍ další f'yzíkáLní

objevy - elektrické generátory t6nr1, aĚ už to by1y ge-

nerátory sinusové. generátory obdélníkov1ích a pilovi-

tfch knritú a generátory šumové rrebo j1né zvukové pro-

stĚedky, vyráběné elektrj.ckou cestou. Vyrostla tak

d.ektroakustická hudba, která ovlivnila a dodnes ovlÍv-

řuje - v poslední člobě zejména díky hudebním syntet1.

zátorrlm - umělecky cennou i populární hudbu.

Budu rád, bude=li ťento drobnf dÍskusní pĚíspě-

vek pŤijat jako pokus o doloženÍ nevfvratn1ích souv1s-

lostí mezí vfvojen světového a i českého hudebního umě-

ní a pruťtkfm rozvojem fyziky od sedmdesátÍc let minulé.

ho storetí k dnešku. ostatně elektroakustické studio Čs..

rozhlasu v Plzni, založené v roce 1968, m že doložit ěet-

nfmi cennfini skladbarqi. nezi kter}ími zát! ze)ména odkaz

!íiJ.oslaya Kabeláěe, dfla Táclaya Kučery i hledačská tvor-

ba Eduarda Spáčtla a jďio gkupi^ny, co znanenal a znarnená

reyoluční vÝtr.oj fYzÍky p::o naši hnČlbu posledních dyou,de-

setÍletí.

ilsem šĚasten, že jsem arohl bft pifmfrn syěčlken těch.
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to sPojitogtí ruezt fyzÍkou a novodobjim ěeskfn hudeb-

ním r:rněnfm.

x
x x

Pokrokové studentstvo a jeho plzeřští 
PledstavÍtelé

Miloslav Bělohlávek

Vznik a vfvoj pokrokového hnutí v čechách od de-

vadesátÝch let minulého století je dostatečně známf.

Toto ideové a politické hnutí ěeského studentstva í děl-

nÍcké m1ádeže se projerrovalo rad1kální kritÍkou souěas-

né společnosti, odPorem k polítickému PostuPu staroěeské

strany a se s}rmpatiemi sledovalo postoj radikálního kĚíd.

Ia mladočechrl. Jeho pĚedstavou a cíIem byl samostatnf

ěeskf stát; sice v rámaí Rakouska-Uherska, ale s vlastní

zahraniění politikou. Zásadním požadavkem byla široká po-

l it ická demokratl.zace ěeské spoleěnosti a zásadní sociál-

ní reformy. PŤedstavítelé pokrokového studentstva usilo-

vali o povznesení, české náročlní kultury na evropskou ríro-

\reř. .]ejich hnutí je PŤoto také jeclnírn ze základú modérní

ěeské ku].tury. Po znárn1ích demonstracích v r.1893 byl v

následujícím rÓce uspoÍádán l iabsburskou justicí. polít ickf

proces s ťzy. on1adinou. obžalorraní bylí oitsouzení k vy-

sokfm trestr1m a pĚevezeni do p1zeřské borské trestnice.

V r.I895 byl i  amnestoyáni. Proces a pobyt pol it ickÍch

vězřrl vzbudi1 pÍirozeně v rněstě yelkÝ ohlas a s]rmpatie

s nimi. orntactináŤská tradl'ce se dlouho v Plzni udržela a
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V noce 1935 je' us&uteěněn prlmí. magnetlck zá-

zna4' nejdÍírre na ocelov1i drát, brzy pak na.magnetlckf

pás. I kťlyž u nás se tato technÍka rozvlnula až v pade=

aátfch letech, zase tento fyzÍkální objev sÍ].ně zasáhl

do vfvoje světové i naší hudhll muz1kologové mohl1

studovat Partltury nejen z optického zápisu, ale sou-

ěasně i z rnagnetické|to záznanu, možností poznávání hu-

debních děI se rozvinuly do nebfva1é šíĚe a hloubky.

zaěátek padesátfch let pĚináší další fyzíkální

objevy . elektrické generátory tdnrl, aĚ už to byly ge-

nerátory sinusové. generáťory obdélníkov1ích a pitovi-

tfch knritú a generátory šunové rrebo jiné zvukové pro-

stĚedky, vyráběné elektrickou cestou. vyrostla tak

éektroakustÍcká hudba, která ovlivn1la a dodnes ovliv-

řuje . v poslední době zejrnéna ťlíky hudebním syntet1-

zátorún - umělecky cennou 1 populární hudbu.

Budu rád, bude=].1 tento drobnf diskusní pĚíspě-

vek pžijat jako pokus o doložení nevfvratnfch souv1s-

lostí mezi vfvojem světového a i českého hudebního umě-

ní a prudkfm rozvojem fyziky od sedmdesáť}'cň let mÍnulé.

ho stotetí k dnešku. ostatně elektroakust1cké stud1o čs.'

rozhlasu v PLzn!., založené y roce 1968, rnrlže doložÍt čet-

nfni cennfmi skladbarnÍ, nezl kťer ni zátí zejnéna odkaz

Ml.loslaya Kabeláěe, díl.a Tác].aya Kuěery t hledačská t:or-

ba Eduarda Spáčt'la a jďio skupi.rry', co znamena]. a znamená

revpluční vÝ,íoj fyzL}<y prro našt trudbu pos1edních dyou ,de.

setÍletí

.'sem šč'asten, že jsem nohl bft piíIn n syědkem těch-

352

to spojttostí IBezÍ fyzlkou a novodobfin českfn hudeb.

nÍn uměnfm.

x
x x

Pokrokové studentstvo a ieho plzeřští 
F.Ťedstavltelé

MÍloslav Bělohlávek

Vznik a vfvoj pokrokového hnutí v čechách od de-

vadesát1Ích let minulého století je dostatečně známf.

Toto ideové a polit1cké hnutí ěeského studentstva í děl-

n1cké mládeže se projerrovalo radlkáIní kr1t1kou souěas-

né spoleěnosti' odPorern k politickému postupu staroěeské

strany a se sapatíemÍ s]'edovalo postoj radikáIního kŤíd.

la mladočech'l. Jeho pĚedstavou a cí1em byl samostatnf

ěeskf stát; sice v rámcl Rákouska.Uherska, ale s vlastní

za}rraniění politikou. Zásadním požadavkern byla šíroká po-

1it1cká demokratl.zace ěeské spoleěnosti a zásadní soc1á1-

ní reformy. PĚedstavitelé pokrokového studentstva usilo-

vali o povznesení, ěeské národní ku1tury na evropskou ro-

.rreř. .leitch hnutí je PŤoto také jedním ze základrl modérní

ěeské kultury. Po známfch demonstracích v r.1893 byl v

násIedují'cím rÓce uspoÍáctán habsburskou justicí. pol ltíckf

Proces s tzy. onladinou. obžaloyarrí' byli odsouzení k vy-

sokfm trestrlm a pŤevezen1 do plzeřské borské trestnÍce.

V r.1895 bylí amnestoyáni. Proces a pobyt polÍtickÍch

vězřrl vzbudil pĚtrozeně v městě yelkÝ ohlas a sympatle

s nimi'. olrrladÍnáŤská tradl'ce se dlouho v Plzni udržela a




