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Edice vzácného èeskokrumlovského
hudebního rukopisu

Ve zcela nové
edièní øadì nesoucí
titul Hudební památ-
ky minulosti v ji�ních
Èechách vychází jako
první svazek partitura
vzácného hudebního
rukopisu, dnes ulo�ené-
ho ve Státním archivu
Tøeboò, pracovi�tì
Èeský Krumlov. Auto-
rem vydání a vìdecké
studie je Martin Ho-
ryna, èeskokrumlov-
ský rodák, kterému
se vyplnil, jak sám

v pøedmluvì pøiznává, �naivní mladický sen�  vìnovat se
vydávání hudby èeské renesance. Na tuto etapu hudební
historie autor (absolvent hudební vìdy na Filozofické fa-
kultì Karlovy univerzity v Praze) zamìøil svou muzikolo-
gickou èinnost; provádí výzkum nejenom samotného hu-
debního projevu, ale také hudebního �ivota a hudební teorie
v Èechách ve 14. a� 17. století. Jako vedoucí vokálního
souboru Dy�kanti má navíc je�tì výjimeènou mo�nost ob-
jevené a vydané prameny èeské renesance o�ivit.

Pramen byl vydán v ji� zmínìné edièní øadì ve Státní
vìdecké knihovnì v Èeských Budìjovicích v roce 2000  pod
názvem 22 vícehlasých hymnù z rukopisu Kaplanské
knihovny v Èeském Krumlovì è. 9; má 26 stran textu stu-
die, 88 stran notové edice, 11 stran pøíloh. Práce vznikla za
finanèního pøispìní Ministerstva kultury Èeské republiky,
prostøedky na vydání poskytla Grantová agentura Èeské re-
publiky. Edice je zájemcùm k dispozici v hudebním oddì-
lení Národní knihovny ÈR pod signaturou 59 E 10443 a je
té� v prodeji za 230,- Kè.

Práce je vìnována rukopisnému sborníku vícehlasých
skladeb ze 16. století, který se dochoval v Èeském Krum-
lovì. Studie se zabývá vznikem rukopisu, jeho repertoá-
rem a fungováním tohoto repertoáru v rámci bohoslu�eb
v kostele sv. Víta v Èeském Krumlovì. Hlavní èástí práce
je edice dvaceti dvou vybraných skladeb v partituøe.

 Jde tedy o monografii vìnovanou jednomu urèitému
hudebnímu rukopisu. V rámci na�ich pramenù hudby 16.
století jde o pramen ojedinìlý, v mezinárodním kontextu

v�ak vykazuje vztahy k celé øadì dal�ích rukopisných a
ti�tìných sbírek s podobným a zèásti shodným repertoá-
rem. Na základì znalosti tìchto pramenù se editorovi po-
daøilo urèit pùvod znaèné èásti èeskokrumlovského ruko-
pisu a identifikovat autory nìkolika anonymnì zapsaných
kompozic. Ukázalo se, �e urèitý podíl na vzniku repertoá-
ru mají i pùvodem domácí a dal�í v Èechách pùsobící au-
toøi, zejména pokud se jedná o Balthasara Harzera-Resi-
naria, dosud poèítaného spí� do kontextu nìmecké hudby,
Kry�tofa Hecyra, Jana Simonidese Montana a nìkolika au-
torù z okruhu kapel císaøù Maxmiliána II. a Rudolfa II.
Repertoár rukopisu byl urèen k provozování pøi sváteè-
ních ne�porách a bohaté archivní prameny v Èeském
Krumlovì umo�nily editorovi rekonstruovat øadu poznat-
kù o interpretech (�ácích �koly) a dobových zvyklostech
spjatých s provozováním ne�porního repertoáru.

   Publikované skladby jsou z vìt�í èásti pro ètyøi hlasy,
asi z jedné tøetiny pro pìt hlasù, polyfonie se zpravidla støídá
s chorálem. Vzhledem ke svému urèení pro malý �ákovský
sbor sestavený z nìkolika chlapcù pøed mutací a asi obdobný
poèet dospìlých mladíkù je tì�i�tì této hudby v pomìrnì vy-
sokých hlasech a lze je bez vìt�ích problémù obsadit souèas-
ným smí�eným sborem. Repertoár vznikal nìkolik desítek let
a zahrnuje tak kompozice nejrùznìj�ích stylù a zároveò i rùz-
né nároènosti, od velmi prostých písòových skladeb, které
jsou v pøevaze, a� po umìlej�í imitaèní polyfonii. Nìkteré ze
skladeb byly (podle poètu zji�tìných výskytù � napø. Fit por-
ta Christi pervia od K. Hecyra) bezpochyby populární ve své
dobì, a mohly by pro svou nespornou hudební kvalitu a pøí-
stupnost najít oblibu i u dne�ních zájemcù o starou hudbu.
Pro nì pøipojil editor nìkolik poznámek týkajících se inter-
pretace.

Edice skýtá pomìrnì bohatý materiál o urèitém his-
toricky vzniklém a fungujícím hudebním repertoáru, kte-
rý se tak podaøilo vrátit ze zapomnìní do dne�ní doby a
pøedlo�it potenciálním zájemcùm o jeho interpretaci. Od-
borná úroveò edice i
studie svìdèí o dlouho-
letých zku�enostech edi-
tora s materiálem. Rov-
nì� grafická stránka je
výsledkem péèe, která
byla pøípravì publikace
vìnována. Pro tyto kva-
lity by mìla edice najít
cestu jak k odborníkùm,
tak k interpretùm.
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