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Tato publikace o rozsahu pěti set sedmdesá-
ti stran je nesmírně záslužným příspěvkem 
k parciálním dějinám české hudby ve Vídni. 
Je třeba vzít v  úvahu, že v  posledních desí-
tiletích dochází k  mnohem systematičtější-
mu výzkumu kulturních a  politických dějin 
české menšiny ve  Vídni, a  to zejména vyvá-
ženou spoluprací obou stran. Proběhla řada 
konferencí od  90. let 20. století až do  naší 
doby a  převážná většina příspěvků byla pu-
blikována ve  sbornících. Existuje již velmi 
solidní základ pro studium obrozenských 
vlivů v  české Vídni. Garantem literárněvěd-
ného a lingvistického okruhu byl především 
Josef Vintr, o  české hudební snahy pečoval 
vídeňský muzikolog Theophil Antonicek 
(1937–2014), kterého za jeho celoživotní péči 
o udržení a prohlubování těchto vazeb pocti-
la Masarykova univerzita v  Brně udělením 
čestného doktorátu.
Kromě Antonicka, který byl důvěrným příte-
lem brněnských muzikologů, existuje řada 
dalších badatelů, kteří důsledně směřují 
k oboustranné objektivitě při hodnocení pra-
menů. Velkou zásluhu má například česko-
-rakouský manželský pár Vlasta Reitt ererová 
a  Hubert Reitt erer. Oba mají na  svém kon-
tě řadu knih a  studií s  tematikou prolínání 

kultury národnostní menšiny v  metropoli. 
Za  všechny jejich četné výkony připomínám 
alespoň obsáhlou pramennou a  dokumen-
tačně nesmírně zajímavou monografi i Vier 

Dutzend rothe Strümpfe… z  roku 2004, která 
zachycuje dějiny recepce Smetanovy Prodané 

nevěsty ve  Vídni konce 19. století. Viktor Ve-
lek má značné zkušenosti s  vydáváním pra-
menů a  dokáže vyhmátnout dějiny minority 
v majoritním prostředí. Spolek Lumír sleduje 
prostřednictvím podrobných uměleckých bi-
ografi í jeho sbormistrů, což je pochopitelně 
metoda, která nezklame a přináší vždy nejvíce 
pramenných dokladů.
Kniha obsahuje úvodní zdravice, Několik 
slov na  úvod a  přehledy činnosti v  kapi-
tolách, dále části Stručná historie spolku, 
Lumír a  jeho sbormistři. Téměř 25 sbormis-
trovských a  dirigentských osobností, prak-
ticky ve  všech případech komponujících 
a  aranžujících, je podáno s  řadou detailů. 
Dříve bychom považovali takovýto postup 
za  projev regionalismu, ale dnes jsme již 
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mnohem opatrnější, protože jsme se mno-
hokrát přesvědčili o tom, jak blízko je leckdy 
od  něčeho zcela „regionálního“ a  vysloveně 
lokálního k  evropsky rezonujícímu a  objev-
nému. A  toto Velek velmi dobře ví, zvládá 
a patřičně prezentuje. Kniha přináší obsáhlé 
profi ly sbormistrů, kteří jsou velmi často i di-
rigenty větších kantátových projektů a  sou-
časně plodnými skladateli a  aranžéry. Jsou 
to Václav Lederhofer-Vyškovský, Jan Čečetka, 
František Thoř, Věnceslav Slivka, Konstan-
tin Alois Jahoda Křtinský, Robert Volánek, 
Josef Ferdinand Skalický, Jan Stiebler, Jaro-
mír Herle, Karel Skřivan, Anatolij Michajlo-
vič Archangelskij, Jaroslav Jindra, Bohuslav 
Karel Čumpelík, Antonín Pejhovský, Marie 
Mašková, Zdeněk Cón, Ota Homolka, Anto-
nín Andrle, Johannes Georg Schwarz. U skla-
datelů soustředil Velek tematické katalogy 
jejich díla včetně údajů o uložení.
Kniha inspiruje k řadě zamyšlení. To se samo-
zřejmě píše ve  většině případů, ale pokusím 
se poukázat krátce na  to nejdůležitější, co je 
pro mě evidentní: dějiny minorit jsou samy 
o  sobě velký problém jak z  historického, tak 
i  ze sociologického hlediska. Vídeňskou čes-
kou hudební emigraci už dávno považujeme 
za  migraci se všemi problémy dvojího jazyka 
a dvojího habitu. Je tu sice přítomna stálá vaz-
ba na velká česká centra, především Prahu, ale 
všechno zde probíhá nějak jinak než v  české 
metropoli. Jsou známé případy hodnocení 
menšin, které se přestěhovaly z  německého 
jazykového a  kulturního prostředí například 
na  slovenskou Spiš a  vytvářely zde v  době 
vrcholného středověku soustavu spišských 
měst (Zipsauer Staedte), z nichž hudebně nej-
známější je Levoča (Leutschau). Je patrné, jak 
podstatně se proměnil názor na  její hudební 
dějiny, které byly dříve studovány jako relikt 
něčeho, co se odpojilo od  původního centra 
a  zakonzervovalo samo v  sobě. V  důsledku 

ztráty kontaktu se potom vývoj počal opož-
ďovat. A přece dnes sledujeme díky objevům 
slovenského muzikologa Ladislava Kačice 
síť úzkých kontaktů a  dobré informovanosti 
o  stavu hudby například v  Lipsku, což jsme 
před padesáti a  více lety nepředpokládali. 
Je možné, že toto „opoždění“ více fungovalo 
ve sféře výtvarného umění a architektury, ale 
v  hudbě jsme byli nuceni korigovat dřívější 
předpoklady.
Velkova znamenitá a  pramennými fakty na-
bitá spíše spolková antologie než monografi e 
bude přinášet spoustu nabídek ke sledování 
toho skutečně malého, každodenního, mize-
jícího a  bezvýznamného s  tím, co v  hudbě 
tvořilo český podíl na hudební kultuře Vídně, 
který rozhodně bezvýznamný nebyl a je prá-
vem stále více poznáván a doceňován.
Našel jsem několik drobných překlepů, chyb 
nebo nedokončených vět, ale to jsou zane-
dbatelné věci. Někdy bývá příčinou i  zpětný 
překlad z  původně německé informace jako 
například „fi el bei Kaempfen an der Drin“ 
– česky „jeho syn padl v bojích u řeky Drin“ 
(jedná se o syna Jana Mazánka).
Pro pobavení uvádím doklad jedné pozdní 
puristické kuriozity, jak se dochovala právě 
ve  Vídni. Na  straně 267 nalézáme v  tema-
tickém katalogu skladeb významného sbor-
mistra a dirigenta Lumíra Josefa Ferdinanda 
Skalického u mužského sboru Při sňatku jako 
autora textu Antonína Vánkomila-Zefyrina 
Malocha (1823–1880). Z obrozenecké éry zná-
me vlastní jména Silorád nebo Sudimír, ale 
s Vánkomilem jsem se doposud nesetkal.
Antologická monografi e LUMÍR 150 Viktora 
Velka je důležitým a  inspirativním příspěv-
kem k dějinám české hudební Vídně a přiná-
ší celou řadu podnětů pro další studium.
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