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MONOGRAFIE
O J. K. KRUMPHOLTZOVI

Letos v létì se v atraktiv-
ním prostøedí pra�ského ho-
telu Hilton i dal�ích pra�-
ských lokalit konal 7. roèník
Svìtového harfového kon-
gresu. Pøibli�nì tisíc harfistù
a pøíznivcù harfy z celého
svìta se celý jeden èervenco-
vý týden (18.-25. 7.) setká-
valo na koncertech, pøedná�-
kách, workshopech a výsta-
vách. (Mezi úèastníky se vy-
jímaly témìø tøi stovky zna-
menitých interpretù v oboru
harfy vèetnì tìch vùbec nej-
lep�ích.) Na své si na kongre-
su pøi�li také v�ichni, kteøí se
soustøeïují na evidenci a do-
kumentaci v�emo�ných vari-
ant a druhù �královského ná-
stroje�. Kromì �klasických�
harf tu byly zastoupeny ná-
stroje nejrùznìj�ích, zejmé-

na exotických národù, a také elektrické jazzové harfy.
Organizaèní zázemí, informaèní servis aj. zaji��ovala

v Praze sídlící agentura Ewing Public Relations Europe -
A Shandwick International Affiliate. Úèastníkùm kongre-
su byla urèena reprezentativní programová bro�ura (re-
spektive kniha), je� by díky své informaèní obsa�nosti
urèitì nemìla chybìt v knihovnì v�ech tìch, kteøí se ja-
kýmkoli zpùsobem zabývají harfou.

V samém centru dìní, v Hiltonu, mìla Národní knihov-
na ÈR svùj stánek s prodejní nabídkou vlastních publika-
cí, zejména tìch, které souvisejí s hudbou. Zde byla
pøedstavena a nabízena zcela nová a pùvodní monogra-
fie o J. K. Krumpholtzovi, právì vydaná Národní knihov-
nou ÈR . Monografii pochvalnì uvedla u� na tiskové kon-
ferenci den pøed zahájením kongresu umìlecká øeditelka
a autorka jeho dramaturgické koncepce, harfová virtuóz-
ka Jana Bou�ková.  Pøítomnost publikace v rámci tak vý-
znamné a specifické akce mìla svùj dopad - nebylo náho-
dou, �e bìhem kongresového týdne èetní úèastníci zavíta-
li právì do hudebního oddìlení Národní knihovny ÈR...

Vra�me se v�ak k na�í publikaci, která mj. pøiná�í vskut-
ku �velké téma� ne právì èetných èesko-francouzských
kulturních vztahù v relativnì vzdálenìj�í minulosti. Krump-
holtz pro�il ve Francii podstatnou èást svého tvùrèího pro-
duktivního vìku a léta strávená ve Francii bezesporu zalo-
�ila jeho svìtovou proslulost.

Jan Køtitel Krumpholtz se narodil v Praze 5. srpna 1747
v rodinì hudebníka-hobojisty Jana Krumpholtze, který byl
i se svými dìtmi ve slu�bách hrabìte Filipa Kinského. Jan
Køtitel pro�il �ivot plný dobrodru�ství, úspìchù, radostí
i zklamání. Ve vìku 43 let byl 18. února 1790 nalezen

utonulý u mostu Pont-Neuf v centru Paøí�e. Podle dobo-
vých zpráv to byla sebevra�da v dùsledku rozpadlého man-
�elství po útìku jeho �eny Anny Marie do Londýna. Stalo
se tak na prahu Velké francouzské revoluce. Peripetie
Krumpholtzova �ivota by ostatnì vydaly na poutavý román.

J. K. Krumpholtz, který v oboru hudební kompozice pa-
tøil k nejtalentovanìj�ím Haydnovým èeským �ákùm, si zís-
kal bìhem tøinácti let v Paøí�i vynikající povìst jako harfo-
vý virtuóz, skladatel, pedagog a vynálezce nových zdoko-
nalení harfy, která se uskuteènila v dílnách zvuèných jmen
jako Cousineau, Naderman a Erard. Ve Francii, Anglii i jin-
de vydal 39 sonát, 6 koncertù, 2 symfonie, písnì, komorní
hudbu, variace a øadu preludií. V�echny své skladby napsal
pro harfu nebo v kombinaci s harfou a v�echny vy�ly za jeho
�ivota. Komponoval ve stylu pozdního haydnovsko-mozar-
tovského rokoka s osobitou melodicko-rytmickou vynalé-
zavostí a se zøetelnými prvky èeské provenience.

Autorem publikace Jan Køtitel Krumpholtz. �ivot a
dílo harfového virtuóza a skladatele je PhDr. Milo�
Müller, hudebník-houslista a muzikolog. Jeho práce je vý-
sledkem mnohaletého badatelského úsilí a pøiná�í spoustu
zcela nových informací. V knize najdete Krumpholtzùv �i-
votopis, soupis a analýzu jeho dìl vèetnì podrobné biblio-
grafie o jeho �ivotì a díle, navíc se zamìøením k proble-
matice harfy vùbec. Kniha je doplnìna významnou studií
historièky PhDr. Marie Mare�ové s naprosto novými a do-
sud nepublikovanými informacemi, která je z hlediska doku-
mentaèního velkým pøínosem. Na základì úmorného studia
archivních materiálù nejen�e pøiná�í dosud neznámá a ob-
jevná fakta, ale zji�tìné skuteènosti uvádí do �ir�ích historic-
kých souvislostí a odhaluje vskutku �pra�ské� koøeny Krump-
holtzova tvùrèího a vùbec estetického zalo�ení.

Veøejnost - i ta odbornì pouèená - vìt�inou jen stì�í tu�í,
jak nároèná pøíprava pøedcházela vydání monografie. Pøede-
v�ím znaènì pøesahovala obvyklý limit pouhého redigování.
U� sám podtitul - �Studie - texty - analýzy� - napovídá slo�i-
tost a mnohovrstevnost obsahu. Najdete tu èetné cizojazyèné
texty (zejména historické povahy) reprodukované i citované,
analytická schémata, èetné notové ukázky a bibliografické
citace (mnohdy poukazující na vzácné a tì�ko dostupné titu-
ly), zpøesòované a doplòované takøka do poslední chvíle pøed
odevzdáním do výroby. Pozornost jistì upoutá bohatý iko-
nografický doprovod unikátním Krumpholtzovým portrétem
poèínaje (pøes èetné ukázky dobových tiskù jeho dìl atp.) a
pøipomínkou pra�ských a paøí�ských �krumpholtzovských�
lokalit konèe. Nejvýznamnìj�í pasá�e knihy jsou pøelo�eny
do angliètiny a francouz�tiny.

Práce Milo�e Müllera, která podstatnì doplòuje a re-
viduje faktografické mezery a nepøesnosti døívìj�ího bá-
dání, je nejen první kni�ní monografií, ale i první souhrn-
nou dokumentací o J. K. Krumpholtzovi vùbec.

Pojednávaná publikace v�ak není jediným pøíspìvkem
Národní knihovny ÈR týkajícím se pocty J. K. Krumpholtzo-
vi (v roce 2000 si pøipomeneme 210. výroèí jeho úmrtí). U�
v lednu a únoru 1997 byla v NK ÈR uspoøádána velká repre-
zentativní výstava k 250. výroèí Krumpholtzova narození.
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Národní knihovna ÈR


