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Víme, podle čeho poznáme, že nás střední škola naučila, co měla?

Waldorfská škola v Semilech slaví 20 let své existence | zdroj: čtk
Pokud nevíte, co to je eurytmie, tak snad nejsnáze se to dá pojmenovat jako pohybový jazyk.
Podle přesných pravidel převádíte buď čtený text či hudbu do pohybu. Na waldorfských školách
používají eurytmii od mateřské školy až po maturitu, je to jeden z vyučovacích předmětů. Pokud
si chcete udělat přesnější představu, podívejte se na video.
Podstatnější ale je, proč vůbec řeším eurytmii. Parta studentek z waldorfského lycea se u nás
před dvěma týdny chystala na maturitu a byl jich plný dům. V patře trénovaly eurytmické formy,
díky čemuž jsem se dozvěděl, že maturují třeba z kombinace chemie – eurytmie nebo
matematika – eurytmie, k tomu povinnou češtinu s angličtinou. Kam jdou na školu? Někdo na
scenáristiku, někdo na matfyz nebo medicínu. Tak proč maturují z eurytmie? K čemu jim to je?
Navíc to opravdu není snadná maturita. Kromě toho, že musíte nacvičit a na scéně před
publikem předvést vystoupení (bylo v květnu v pražské Městské knihovně a bylo narváno), má
maturita i teoretickou část, která připomíná zkoušku z Gesamtkunstwerk – komplexní
uměnovědy, protože tu kromě obsáhlé eurytmické teorie najdete leccos od poetiky, dějin hudby
po hudební teorii.

http://respekt.ihned.cz/externi-hlasy/c1-62260570-jaky-ma-smysl-maturovat-z-eurytmie

Pointa je, že na waldorfském lyceu se letos z eurytmie maturovalo poprvé, protože … si to
vyžádali studenti. Prý je eurytmie za ty čtyři roky zaujala a maturita je dobrá příležitost, jak jí
porozumět do hloubky. Což – jak konstatuji při pohledu na seznam otázek – se jim věru splnilo.
Nakonec z ní maturovalo dvanáct ze třiceti.
Podle čeho se vlastně pozná, že střední škola udělala, co měla? Že podle státní maturity těžko, na
tom už se dneska shodne leckdo. Mám sadu osobních kritérií převlečených za otázky:
Zajímá se ten, komu je osmnáct devatenáct, o svět okolo?
Rozumí mu?
Chce ho poznávat?
Je ochoten investovat do poznávání svůj čas a energii?
Je na sebe náročný?
Má dost odhodlání na to, aby dokončil složitý úkol?
Vnímá cosi jako nadosobní cíle?
Je ochoten druhým pomáhat?
Umí se domluvit s ostatními a nerozhádat se před cílem?
Zvládne svoje ego? Dokáže ustoupit do pozadí ve prospěch společného díla?
Umíme tohle nějak zjistit? Pokud vím, na leckteré škole to dovedou a dělají to lecjak. A nejspíš
mají i vlastní sadu otázek. Dobrá střední škola si už dneska nevystačí s běžnou maturitou
„z předmětů“. Z tohohle hlediska mi maturita z eurytmie přijde vlastně jako výborný nápad.
Něco tak zdánlivě nepraktického totiž ukáže úplně přesně, co pro vás znamená poznat něco do
hloubky a ověří to vaši schopnost udělat něco opravdu složitého spolu s ostatními. Komu to
přijde jen jako řeči, ať se podívá na to přiložené video.
P. S. Video zachycuje záznam vystoupení třídy pražského waldorfského lycea na festivalu ve
Witten Annen v květnu 2013. Trpěliví mohou zhlédnout celé půlhodinové představení. Těm,
kteří hledají kratší zážitek, doporučuji 25. minutu, kde začíná Beethovenova klavírní sonáta
Patetická, a po osmi minutách vystoupení končí za doprovodu „standing ovation“ nadšeného
publika. Co ještě stojí za poznámku – tohle není ani umělecká, ani taneční škola a v představení
tančí celá třída včetně kluků.

