Hodnocení hudebního semináře
„Račte poslúchati, co vám chci zpievati“ aneb
Středověká světská píseň,
který se uskutečnil v Knihovně Jiřího Mahena v Brně 15. – 16. května 2012 za finanční
podpory Ministerstva kultury ČR z grantového programu Knihovna 21. století,
SKIP – Region Velká Morava a ČNS IAML.
Ve dnech 15.–16. května 2012 se v Knihovně Jiřího Mahena v Brně za finanční
podpory Ministerstva kultury ČR z grantového programu Knihovna 21. století,
SKIP – Region Velká Morava a ČNS IAML uskutečnil v pořadí již čtrnáctý vzdělávací
seminář, který do Brna přilákal třicet knihovníků a pracovníků hudebních institucí z celé
České republiky, zúčastnili se ho také studenti Kabinetu knihovnictví a informačních studií
Filozofické fakulty Masarykovy univerzity.
Téma letošního semináře se obrátilo hlouběji do minulosti, ke středověké světské
písni, která je pozoruhodná nejen hudebně, ale také svými texty, a to především těmi
v národních jazycích. Ve středověku byl totiž básník zpravidla i hudebníkem a nositelem
zpěvu, jednota slova a hudby se pak často znásobovala také tanečností písně či její
dramatizací. Nezanedbatelné jsou také vlivy středověké světské písně a lyriky na kulturní
vývoj v dalších stoletích a dnešní době.
Seminář zahájila svou přednáškou Středověká dvorská a žákovská lyrika bohemistka
působící na Ústavu české literatury a knihovnictví Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
doc. PhDr. Hana Bočková, Dr., která posluchače uvedla do sledované problematiky
a narozdíl od jejích kolegů muzikologů zaměřila svou pozornost především na textovou
oblast, když mimo jiné upozornila na středověkou symboliku, zajímavý byl např. vhled do
symboliky barev v textu Barvy všecky, či připomněla základní lyrické texty dané
epochy českých zemí, jakými jsou např. Závišova píseň, Dřěvo sě listem odievá, Andělíku
rozkochaný, Rada zkušeného žáka ad.
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Odpolední program pokračoval v režii muzikologů Mgr. Vladimíra Maňase, Ph.D.
a prof. PhDr. MgA. Miloše Štědroně, CSc., kteří oba působí na Ústavu hudební vědy
Filozofické fakulty Masarykovy univerzity.

Mgr. Vladimír Maňas, Ph.D.

Mgr. Vladimír Maňas, Ph.D. ve své přednášce Galicijské raně středověké eposy
a Cantigas připomněl důležitá historická data pro vývoj středověké hudby či se věnoval
světskému středověkému jednohlasu v podání jednotlivých truvérů, trubadúrů
a minnesängerů. V návaznosti na jeho přednášku pak prof. PhDr. MgA. Miloš Štědroň,
CSc. v příspěvku Od estampidy až po konec minnesangu I. – Úvahy o melodice od 12. – 15.
století jmenoval konkrétní hudební útvary.
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Mezi příspěvky obou muzikologů bylo vloženo hudební vystoupení, praktická ukázka
v podání houslaře Mgr. Pavla Celého působícího ve Zlíně a Mgr. Vladimíra Maňase, Ph.D.
Zazněly české i latinské, světské i duchovní středověké a renesanční písně v doprovodu violy
da gamba a fiduly. Součástí vystoupení bylo také představení fiduly jako nejrozšířenějšího
středověkého smyčcového nástroje, předchůdce dnešních houslí i to, jak se fidula rozšířila po
Evropě.

Pavel Celý a Vladimír Maňas – hudební vystupení

Druhý den semináře otevřel programový blok České národní skupiny IAML
(Mezinárodní sdružení hudebních knihoven, archivů a dokumentačních středisek) pod
vedením jeho předsedkyně Mgr. Zoji Seyčkové z Istitutu Bohuslava Martinů v Praze ve
spolupráci s prom. fil. Zuzanou Petráškovou z Národní knihovny České republiky. Řešily
se problémy související s chodem hudebních oddělení v rámci knihoven, vyměňovaly se
zkušenosti a komentován byl také stav příprav nového autorského zákona.
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Následující přednáška Mgr. Vladimíra Maňase, Ph.D. se věnovala kultuře trubadúrů
a truvérů. Zaznělo v ní např. i to, že v době trubadúrů, tedy i křížových výprav, došlo ke
zjemnění vztahu k ženám. Trubadúr zpravidla opěvoval ženu svého pána, jejíž láska však pro
něho byla stěží dosažitelná. Přednášející se oproti prvnímu dni více zaměřil na ukázky
a zmínil problematiku dobové interpretace, což demonstroval na ukázkách současných kapel
a souborů.
Prof. PhDr. MgA. Miloš Štědroň, CSc. dokončil a uzavřel dva dny programu
semináře věnovaného středověké světské písni úvahami o melodice a hudebních útvarech 12.
až 15. století. Zaměřil se na delší hudební útvary, které zasáhly i do následujících časových
období, tzn. estampida či folia, a předložil tak posluchačům jak teoretický, tak praktický vhled
do probírané problematiky.

Hlavním přínosem hudebních seminářů konaných s pravidelností v Knihovně Jiřího
Mahena v Brně je stálá kontinuita v systematickém vzdělávání knihovníků, kteří často
pomáhají čtenářům s výběrem hudebních nosičů či hudebnin. Nastolené téma účastníky také
často inspiruje při tvorbě vlastních vzdělávacích pořadů či besed pro děti a mládež. Letošní
hudební seminář „Račte poslúchati, co vám chci zpievati“ aneb Středověká světská píseň
přinesl ucelené poznatky o středověké hudbě a svou koncepcí se mu podařilo z předložené
látky vytvořit systematický přehled. Mezi zúčastněnými pak ve volných chvílích či při
neformálním večerním posezení docházelo k navazování a utužování profesních a osobních
vztahů. Programový blok České národní skupiny IAML pak dal prostor také společné diskusi,
ve které byla shrnuta aktuální témata týkající se hudebních knihoven.

V Brně, dne 22. května 2012

Mgr. Jitka Málková

