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V leto#ním roce uplynulo 90 let od naroze-
ní $eského skladatele Vladimíra Sommera 
(narodil se 28. února 1921 v Dolním Ji%etí-
n& u Mostu, zem%el 8. zá%í 1997 v Praze).

Rád bych za$al osobní vzpomínkou 
na první setkání s jeho my#lenkami a jeho 
hudbou. V roce 1961 vy#el v Literár-
ních novinách $lánek M!j Prokofjev. Jmé-
no Sergeje Prokofjeva tehdy je#t& neby-
lo zcela bezpe$n& zakotveno v pov&domí 
ve%ejnosti tak, jak by si zaslou'il: bylo to 
je#t& pom&rn& krátce poté, co jeho tvorba 
byla p%edm&tem tvrdé oficiální kritiky, jeho 
jméno bylo v té dob& je#t& stále nezbytné 
probojovávat a obhajovat v"$i odsudk"m 
i p%edpojatostem z r"zn!ch (i protich"d-
n!ch) stran. A jedním z velmi emotivních 
projev" tohoto boje za Prokofjeva byl i uve-
den! $lánek, oti#t&n! v Literárních novi-
nách v roce jeho nedo'it!ch sedmdesátin. 
Pod $lánkem byl podepsán Vladimír Som-
mer. Ve svém tehdy mladickém zaujetí pro 
Prokofjeva, jeho' jsem si pro sebe obje-
vil jako skladatelskou ikonu a vzor, jsem 
byl zárove( nad#en i roz$arován. Nad-
#en tím, 'e Sommer"v text ka'dou v&tou 
zcela souzn&l s m!m vnímáním Prokofje-
va, roz$arován faktem, 'e jsem pova'oval 
Prokofjeva za svého skladatele; ptal jsem 
se sám sebe: „Pro$ mi Vladimír Sommer 
bere Prokofjeva, Prokofjev je p%ece m"j!“ 

– Zanedlouho poté jsem v p%ímém roz-
hlasovém p%enosu sly#el premiéru Som-
merovy Vokální symfonie. Jakmile hlasatel 
ohlásil jméno autora, najednou mi do#lo: 
v'dy) autor Vokální symfonie je autor $lán-
ku o Prokofjevovi! Zaposlouchal jsem se 
do Sommerovy hudby a uv&domil jsem si, 
'e Sommer a Prokofjev k sob& opravdu 
pat%í a v duchu jsem se mu za sv"j majet-
nicky motivovan! dotaz omlouval. M"j 
dojem z prvního setkání se Sommerovou 
hudbou byl impozantní. Vokální symfonie 
pro alt, recitátora, sbor a orchestr je dílo 
v kontextu $eské povále$né skladatelské 
tvorby zcela v!jime$né, a je jedním z d&l 
klí$ov!ch. Symfonie, vytvo%ená na texty 
F. Kafky, F. M. Dostojevského a C. Pavese 
ji' p%i prvním poslechu zaujme poslucha-
$e sv!m dramatick!m spádem, emocio-
nálním nábojem, #irokodechou melodikou, 
velkorysou tektonickou koncepcí, filosofic-
kou hloubkou, humanistick!m poselstvím. 
– Po tomto prvním seznámení se se Som-
merovou hudbou jsem pak ji' cílen& vyhle-
dával a objevoval jeho dal#í díla. Som-
merova skladatelská tvorba není po$tem 
titul" rozsáhlá, o to záva'n&j#í um&leckou 
v!pov&* pak p%edstavuje ka'dé z jeho 
d&l, a) ji' jde o koncerty houslov! a vio-
loncellov!, dva smy$cové kvartety, p%e-
dehru k Sofoklov& tragédii Antigona, ji' 
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zmín&nou Vokální symfonii, Symfonii pro 
smy$ce, klavír a bicí, pís(ové a sborové 
cykly, i hudbu filmovou.

Skladbu studoval Vladimír Sommer 
na Pra'ské konzervato%i u Karla Jane$ka 
a na Hudební fakult& AMU u Pavla Bo%kov-
ce. Tato studia zavr#il v roce 1950 absol-
ventskou prací – Koncertem pro housle 
a orchestr, skladbou, jí' na sebe poprvé 
jako mlad! skladatel upoutal pozornost 
hudební ve%ejnosti. Koncepce i hudeb-
ní jazyk Houslového koncertu byly siln& 
inspirovány Sommerov!m velk!m vzorem 
– Prokofjevem. Koncert se vyzna$uje neo-
by$ejnou kompozi$ní zralostí jak z hledis-
ka kompozi$ního %emesla, tak p%edev#ím 
z hlediska um&lecké v!pov&di. Podobné 
lze konstatovat i u 1. smy$cového kvarte-
tu d moll z roku 1955. Odtud ji' pokra$u-
je v!voj p%es p%edehru k Antigon& (1957) 
k Vokální symfonii, dokon$ené v roce 
1959, k její premié%e pak do#lo a' o $ty%i 
roky pozd&ji v roce 1963. V t&chto kom-
pozicích je Prokofjev"v – a také Honegge-
r"v – vliv stále patrn!, av#ak je zde z%ejmé 
i úsilí o hledání vlastní hudební %e$i, patr-
né zejména v tendenci k v!razové lapidár-
nosti, ost%e a z%eteln& na$rtnutému tekto-
nickému obrysu, v!razn!m kontrast"m 
a zlom"m. Vokální symfonie je a z"stá-
vá nepochybn& vrcholem Sommerovy 

kompozi$ní tvorby. Po ní p%ichází je#t& 
n&kolik záva'n!ch kompozic Sommero-
va pozdního tv"r$í období, charakterizo-
vaného dal#ím v!razov!m prohloubením, 
spojen!m s tendencí k jisté asketi$nosti 
hudební %e$i a k introvertnímu charakte-
ru hudebního sd&lení. Jde zejména o Kon-
cert pro violoncello a orchestr, premié-
rovan! v roce 1981, 2. smy$cov! kvartet 
z tého' roku, a o pís(ov! cyklus na ver#e 
R. M. Rilkeho. Poslední zam!#lená a roz-
pracovaná velká skladba, Vokální symfonie 
$. 2, ji' z"stala nedokon$ena…

Na tomto míst& budi' stru$n& p%ipo-
menuta i Sommerova $innost pedago-
gická. Vladimír Sommer krátce (v letech 
1955–60) p"sobil postupn& jako odbor-
n! asistent a docent na Kated%e skladby 
Hudební fakulty AMU, od roku 1960 pak 
na Kated%e hudební v&dy Filosofické fakulty 
UK, kde p%edná#el hudebn& teoretické dis-
cipliny. Zde byl jmenován profesorem. Jeho 
'áci na n&ho vzpomínají s velk!m respek-
tem a úctou k jeho odborné erudici i lidské 
poctivosti, náro$nosti a velkorysosti.

Jsem rád, 'e jsem mohl tímto $lán-
kem vzdát Vladimíru Sommerovi poctu 
podobn!m zp"sobem, jak to on p%ed p"l-
stoletím u$inil v Literárních novinách v"$i 
svému milovanému vzoru Sergeji Prokofje-
vovi. Sommerovu hudbu i jeho osobnost 
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lze charakterizovat stejn&: nic prchavého, 
náhodného nebo mnohozna$ného, 'ádné 
náznaky $i jinotaje, ale jednozna$n& a jas-
n& %e$ená pravda. V ohnisku Sommerova 
pohledu (a) ji' projeveného volbou textu 

$i nám&tu, v'dy v#ak jasn& vnímatelného 
„mezi %ádky“ hudby samotné) nelze nevní-
mat jeho cit pro $lov&ka, 'ivoucí bytost, 
soucit s jeho osudem a utrpením, i projev 
lásky k n&mu.


