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ÚVOD 

 

Cílem práce je zachytit a charakterizovat posledních pět let života dirigenta Karla Ančerla, 

tedy období roků 1968-1973. Na jeho začátku je Ančerl pevně ukotven v československém 

prostředí jako šéfdirigent České filharmonie, v jeho závěru má s domácím prostředím pouze 

korespondenční kontakt. Trvale žije a pracuje v kanadském Torontu jako šéf Toronto 

Symphony. 

 

Práce se zaměřuje na popis událostí dirigentova života ve sledovaném období a zároveň na 

jeho uměleckou práci. Disertací prostupují dvě základní témata: 1) Ančerlova práce s Toronto 

Symphony, především proces kvalitativní proměny tohoto orchestru pod dirigentovým 

vedením, 2) Ančerlův vztah k československému prostředí, sledovaný především 

prostřednictvím vzájemné korespondence s hudebním publicistou a přítelem Ivanem 

Medkem. Tato dvě témata doplňují další události a děje včetně Ančerlových hostování u 

jiných orchestrů – v Evropě a v USA. 

 

Ančerlova kanadská etapa byla doposud badatelsky nezpracovaným tématem. Souhrnně se jí 

věnoval zatím nejrozsáhleji (tedy na ploše deseti stran textu) Richard S. Warren v knize 

Begins with the oboe. A History of the Toronto Symphony Orchestra z roku 2002. V českém 

prostředí se pozornost, a to spíše pozornost publicistická, zaměřuje u Karla Ančerla na jeho 

šéfdirigentské působení v čele České filharmonie (1950-1968). Poznání jeho kanadské etapy 

dlouho setrvávalo ve stavu, který v Ančerlově nekrologu v roce 1973 vyjádřil v Hudebních 

rozhledech Vilém Pospíšil. Parafrázujme: Ančerlových pět let v Torontu by bylo zajímavé 

zachytit, ale je to nemožné pro nedostatek konkrétnějších údajů; Ančerlův kontakt s ČF byl 

přerušen a je otázka, komu to více ublížilo – protože Toronto Symphony a Česká filharmonie 

jsou dvě nesouměřitelné hodnoty; nevíme, zda Ančerl v cizině dosáhl vytoužených met, a 

proto je rozhodující období, kdy se věnoval práci ve své vlasti. 

 

Nesnadnost zpracování tohoto, ale vlastně i jakéhokoli dalšího tématu týkajícího se Karla 

Ančerla spočívá v omezené pramenné základně. Osobní pozůstalost Karla Ančerla je 

nezvěstná. Některé podstatné dokumenty k jeho torontskému příběhu tak chybí. Zásadním 

zdrojem poznání pro zpracovávané téma je dochovaná osobní korespondence mezi Karlem 

Ančerlem a Ivanem Medkem, pokrývající celé sledované období. Díky ní víme, jak Ančerl o 

svém životě a práci přemýšlel, jak se o některých zásadních věcech ve svém životě 



rozhodoval apod. Korespondence činí významný protipól a zároveň důležitý doplněk 

k druhému podstatnému zdroji poznání, a to je souhrn hudebně kritických textů, které 

Ančerlově práci s Toronto Symphony věnovaly dva hlavní torontské deníky Toronto Daily 

Star a The Globe and Mail. Obraz Karla Ančerla v letech 1968-1973 doplňují texty dalších 

severoamerických deníků, které jsem excerpoval v celém sledovaném období (The New York 

Times) anebo v dílčích částech. Další ančerlovské stopy jsou k nalezení v neuspořádaných 

pozůstalostech Karla Ančerla v archivech TS a ČF. Dílčí stopy, především korespondenci, je 

možné najít v osobním archivu klavíristy Ivana Moravce či v pozůstalostech houslisty Josefa 

Suka (v soukromých rukách), Jana Hanuše a Karla Boleslava Jiráka (v Českém muzeu 

hudby). Doplňkovým pramenem jsou vzpomínky pamětníků, ať už Čechoslováků žijících 

v Torontu, československých interpretů, kteří s TS v době Ančerlovy šéfdirigentské etapy 

vystupovali, ale také samotných hráčů a managementu TS. 

 

Práce je členěná do jednotlivých kapitol, řazených chronologicky a mapujících postupně 

Ančerlův osobní i umělecký příběh. Chronologii doplňuje kapitola věnovaná vzpomínkám 

pamětníků. Před závěrem práce je zařazena kapitola shrnující tři významné aspekty 

sledovaného tématu: 1) československá linka, 2) Ančerlova torontská dramaturgie (částečně 

ve srovnání s dramaturgickým profilem ČF v době, kdy byl Ančerl šéfdirigentem orchestru), 

3) Ančerlova práce s TS a způsobu proměny orchestru. Přílohy práce obsahují přehled všech 

Ančerlových koncertů s TS v době, kdy byl šéfdirigentem orchestru, ale také v letech 1967 a 

1968, kdy u orchestru hostoval. Dále je přílohami přehled a statistika dramaturgie 

Ančerlových koncertů s Toronto Symphony. 

 

ČESKOSLOVENSKÁ LINKA V ŽIVOTĚ KARLA ANČERLA 1968-1973 

 

TEZE: 

 

V letech 1968-1973 Karel Ančerl vypořádával svůj profesní i osobní vztah 

k Československu a k České filharmonii. 

 

V rozhodnutí přijmout post šéfa Toronto Symphony, který chce původně zastávat vedle 

postu šéfa České filharmonie, hraje u Ančerla roli více důvodů. V nabídce je pro něj 

silně přítomná výzva vybudovat z průměrného tělesa těleso špičkové, a předat tak 

zkušenosti, které jako dirigent dlouholetou prací nabyl. Ale lze se domnívat, že svou roli 



sehrála jistá nespokojenost v ČF či pocit nedoceněnosti v domácím prostředí spolu 

s tlaky (i politickými), které umělecká činnost v čele ČF přinášela. 

 

Z prestižní pozice šéfa České filharmonie se pak rozhoduje odejít především pod vlivem 

politických událostí a z obavy, že se po okupaci Československa v srpnu 1968 bude 

opakovat totéž, co zažíval v letech 1939-1945. Vedení ČF se Ančerla nijak nesnažilo 

přesvědčovat, aby na postu šéfa orchestru setrval. Ančerl zároveň nechce spolupráci 

přerušit zcela, proto zdůrazňuje legalitu svého pobytu v Kanadě. Nakonec ale na 

základě československých vládních opatření z října 1969 ruší veškeré své československé 

závazky směrem k ČF, Supraphonu a Pražskému jaru. 

 

Ančerlovo propojení s Československem je dále pouze korespondenční. Týká se 

soukromých věcí, ale v korespondenci s Ivanem Medkem výrazně také České 

filharmonie. Postupně nabývá nečekaných podob: Ančerlův způsob práce s Toronto 

Symphony a pokroky, které orchestr pod jeho vedením činí, jsou v kontrastu s děním 

v České filharmonii, kde se oslabují Ančerlem zdůrazňovaná umělecká kritéria. 

 

V době jeho pobytu v Torontu mohou v Československu nadále znít jeho rozhlasové, 

supraphonské i televizní nahrávky. Jeho jméno se objevuje v souvislosti s dějinami ČF 

v pozitivních souvislostech. 

 

PODROBNĚJI K TEZÍM:  

 

V roce 1968 stojí Ančerl osmnáctým rokem v čele ČF, je tedy na jednom z nejdůležitějších 

míst československého hudebního života. Zároveň je výraznou součástí mezinárodní hudební 

scény. Nejen díky četným zájezdům a mezinárodně oceňovaným nahrávkám s ČF, ale také 

jako host vynikajících orchestrů včetně Berlínské filharmonie. 

 

Navenek působivá bilance má svou odvrácenou stránku. Život v totalitním režimu znamená 

četná omezení a větší či menší míru nesvobody, a to i pro uměleckou práci. Do Ančerlovy 

práce s ČF vstupovaly aspekty politické a ideologické, což se týkalo především dramaturgie, 

ale také chodu a organizační struktury instituce jako takové. Ančerl byl např. na přelomu 50. a 

60. let sledován StB pro podezření z emigrace; na jeho sledování se podíleli také někteří 

filharmonici.  



V samotném počátku Ančerlova vztahu s orchestrem ČF (50. léta) byl konflikt kvůli jeho 

jmenování šéfdirigentem ČF proti vůli orchestru. I když se během let hrany do určité míry 

obrousily, Ančerl mohl mít pocit nepochopení či rezervovanosti ze strany hudebníků, zároveň 

také pocit jisté nedoceněnosti v ČF jako takové i v Československu. Během svého úřadu 

velmi citlivě vnímal otázku návratu Rafaela Kubelíka zpět do ČF. Především ho dráždil 

způsob, jakým se tak dělo: nejen bez jeho účasti, ale i bez jeho vědomí. 

 

Je možné, že směs těchto důvodů – politickými počínaje a personálními konče – vedla 

Ančerla k rozhodnutí přijmout post šéfdirigenta Toronto Symphony, který chtěl původně 

zastávat vedle České filharmonie. Nelze ale přehlédnout další, Ančerlem formulovanou 

motivaci, proč jít do Toronta: možnost zlepšovat orchestr, jehož úroveň zatím není excelentní, 

ale intenzivní prací a předáváním zkušeností je možné těleso výrazně kvalitativně posunout. 

Torontští publicisté kladou bezprostředně po Ančerlově jmenování otázku, zda jej 

československé občanství nebude negativně ovlivňovat ve smyslu případných intervencí 

československých představitelů. A také zda nebude dirigent zpoza „železné opony“ 

komplikací v jednáních s americkými partnery Toronto Symphony. 

 

Okupace Československa vojsky států Varšavské smlouvy v srpnu 1968 změnila mnohé. 

Ančerl tehdy shodou okolností diriguje v USA. Po prvotním otřesu a obavách o členy rodiny 

se v médiích objevují zprávy, že se Ančerl rozhodl zůstat v Kanadě. Takto jednoznačně se 

situace nejeví v Ančerlově korespondenci nejen s Ivanem Medkem. Dirigent spíše váhá. 

 

Co všechno vstupovalo do jeho rozhodování? Na jednu stranu nechtěl odejít podobně jako po 

únoru 1948 Kubelík, který přerušil kontakty a kategoricky odsoudil dění v Československu. 

Ančerl nechce s ČF, ale ani se svými pražskými přáteli zcela přerušit kontakt. Je ovšem 

nejistý a rozpolcený. Nakonec s argumentem zdravotním žádá v ČF o důchod. 

 

Zdůrazňuje přitom legalitu svého pobytu v cizině. Neexistuje doklad o tom, že by vedení ČF 

výrazně stálo o pokračování Ančerlova působení v čele orchestru a že by ho jakkoli 

přesvědčovalo, aby své rozhodnutí změnil; Ančerlův návrat podporuje ze všech sil pouze Ivan 

Medek, a to na bázi soukromých dopisů. Domnívá se, že ztráta Ančerla by mohla ČF 

dlouhodobě poškodit.  

 



Traumatem, které okupace v srpnu 1968 oživila, byly Ančerlovy zkušenosti z doby nacistické 

okupace, kdy byl kvůli židovskému původu vězněn v Terezíně, Osvětimi a Friedlandu, a 

přišel o celou nejbližší rodinu. V roce 1968 se Ančerl bojí dalšího pronásledování Židů a 

nevěří politickým slibům ani výzvám, ať se Čechoslováci ze zahraničí bez obav vracejí domů. 

 

V lednu 1969 Ančerl do Prahy přijel. Je připraven při zachování stávající situace navázat na 

dosavadní spolupráci s ČF a vždy několikrát v roce hostovat. Všechny nasmlouvané závazky, 

týkající se ČF, Supraphonu a Pražského jara Ančerl zrušil na podzim 1969. Reagoval tak na 

vládní nařízení z října 1969, které de facto znemožňovalo z Československa svobodně 

vycestovat. Ančerl nechtěl riskovat, že by byl kvůli cestám do ČSSR a především návratům 

do Kanady vydán na milost československým úřadům, případně tajné policii. Ta by se patrně 

snažila využít jeho pozice v Torontu; podobně jako se o to snažila začátkem 60. let 

v souvislosti s Ančerlovými zahraničními cestami s ČF. 

 

V dalších letech dominuje Ančerlově vztahu k československému prostředí Česká 

filharmonie, ovšem jako korespondenční téma v dopisech s Ivanem Medkem. Postupně 

nabývá nečekaných podob: Ančerlův způsob práce s Toronto Symphony a pokroky, které 

orchestr pod jeho vedením činí, jsou v kontrastu s děním v ČF, kde se oslabují Ančerlem 

prosazovaná umělecká kritéria. 

 

Ančerlovo jméno je v československém hudebním životě přítomné, i když on sám přítomen 

není. Jeho jméno nebylo zakázáno ani nebyl ocejchován jako zrádce, což byl osud Rafaela 

Kubelíka po roce 1948 a opět po roce 1968. Ančerlovy supraphonské, rozhlasové i televizní 

snímky s Českou filharmonií se mohly vysílat. Ančerlovu práci s ČF také reflektuje publikace 

k 75. výročí České filharmonie. 

 

DRAMATURGIE 

 

TEZE: 

 

V Československu byl Ančerl vnímán především jako vynikající interpret hudby 20. 

století, v Torontu si získal obdiv hlavně jako dirigent klasicko-romantického repertoáru, 

především hudby Ludwiga van Beethovena.  

 



Dramaturgie je pro Ančerla jedním ze základních prostředků růstu orchestru – v otázce 

techniky hraní i stylovosti. Cesta ke zlepšování tělesa jako celku se podle něj má dít 

zdokonalováním repertoáru, který je orchestru dobře známý. 

 

Nečekaným vrcholem Ančerlovy první sezóny je hudba Ludwiga van Beethovena, v níž 

se Ančerl představuje jako její svrchovaný interpret. České hudby uvádí více než 

kanadské, kritika také ostražitě reaguje na přítomnost mnoha kompozic 19. století. 

 

Beethoven – jako klasik – dominuje také Ančerlově druhé sezóně, i když celkově se 

nejvíc hrají kompozice 19. století (po Beethovenovi). Kritika jej vyzývá, aby hrál spíše 

neprávem opomíjená díla 20. století. Poměr uváděné české a kanadské hudby se 

vyrovnává. 

 

Významnou linkou Ančerlovy třetí – a pro orchestr jubilejní padesáté – sezóny jsou 

prototypy hudby 20. století. Zařazené opět především z hlediska potenciálu pro růst 

orchestru. Kvantitativně sezóně dominuje Brahms, jemuž orchestr uspořádal festival. 

Kanadská hudba se hraje téměř dvojnásobně více než česká; soukromě se Ančerl 

vyjadřuje, že právě české hudby by rád uváděl větší množství.  

 

Poslední Ančerlově sezóně kvantitativně dominuje hudba 19. století, ovšem jen nepatrně 

před díly „klasiků 20. století“. Kanadská hudba je hrána častěji než česká. 

 

Ančerlova torontská dramaturgie mohla reagovat nejen na umělecké, ale i finanční 

potřeby orchestru. Potřeboval-li orchestr zvyšovat své příjmy, aby mohl více platit 

hudebníkům, a tedy mít kvalitnější hráče, potřeboval více publika, a tedy přitažlivou 

dramaturgii. Počet publika vzrostl během Ančerlovy etapy trojnásobně, platy 

hudebníků se přiblížily nejlepším americkým orchestrům. I díky dramaturgii. 

 

PODROBNĚJI K TEZÍM: 

 

V době svého působení v České filharmonii byl Karel Ančerl vnímán především jako 

vynikající interpret hudby 20. století: Bartóka, Brittena, Honeggera, Prokofjeva, Stravinského, 

Šostakoviče. A soudobých československých skladatelů. 

 



Po Ančerlově jmenování šéfem Toronto Symphony torontští kritikové mnohokrát zdůrazňují, 

že Ančerl si vybudoval svou dirigentskou kariéru jako propagátor moderní hudby. A zmírňují 

obavy, že nástup šedesátiletého evropského dirigenta bude znamenat tradiční, konzervativní 

dramaturgii. Stejně tak je Ančerl tázán, jak moc hodlá v Torontu uvádět českou hudbu. 

V jednom z prvních rozhovorů konstatuje, že bude uvádět max. tři česká díla za sezónu.  

 

Dramaturgie je podle něj jedním ze základních prostředků růstu orchestru. Pokud se volí 

vhodně, posouvá těleso v otázce stylovosti, ale i v technice hry. Ančerl má v plánu se v první 

třetině svého tříletého kontraktu věnovat do velké míry hudbě klasicismu. I přes Ančerlem 

takto formulovanou dramaturgickou vizi je stejně překvapivé (byť to jeho vizi zcela 

odpovídá), jak diametrálně jiný byl jeho repertoárový profil v Torontu. Vůbec nejčastěji zde 

dirigoval Beethovena, s velkým náskokem před Brahmsem a Mozartem. 

 

Čtyři sezóny, poznamenané také Ančerlovými nemocemi, jsou přitom skutečně jenom 

začátkem či zlomkem dlouhodobějších plánů. Což komplikuje jejich interpretaci. 

 

V první sezóně se naplňuje Ančerlův záměr uvádět hudbu vídeňských klasiků především díky 

Beethovenovu festivalu, který sezónu uzavíral a byl jejím nečekaným vyvrcholením. Naopak 

k malé radosti torontských kritiků se Ančerl věnuje dvakrát více české než kanadské hudbě. 

Kritika ostražitě reflektuje přítomnost mnoha zvukově „kalorických“ kompozic 19. století. 

Nadšení ovšem vzbuzuje Ančerlův stylový Mozart či muzikální Dvořák. Martinů hudba je 

přijata dobře, ale zároveň je zdrojem obav, aby Ančerla náklonnost k hudbě jeho vlasti 

neodvedla od nejvýznamnějších děl hudby 20. století, která vznikla mimo Československo. 

 

Nejčastěji hraným skladatelem Ančerlovy druhé sezóny je opět Beethoven. V celkovém 

součtu ale nedominuje hudba klasicismu, nýbrž 19. století (po Beethovenovi). O něco méně 

zní pod Ančerlovou taktovkou „klasika 20. století“ a klasicismus; česká hudba je na 

podobných číslech jako kanadská. Na dominantnost hudby 19. století poukazuje jako na 

negativní jev kritika. Proč se Ančerl víc nevěnuje neprávem opomíjeným dílům 20. století, 

místo dirigování právem zapomenutých děl století devatenáctého? 

 

Možná i to byl jeden z impulzů k dramaturgii třetí Ančerlovy sezóny. Šéf orchestru klade 

důraz na prototypy hudby 20. století, zajímavé posluchačsky, ale mající důležitost i pro růst 

orchestru ve smyslu čistoty a barevnosti zvuku. I když Ančerl řídil např. Stravinského Svěcení 



jara, Bartókův Koncert pro orchestr, Hindemithova Malíře Mathise, Honeggerovu Johanku 

z Arku, Šostakovičovu Sedmou symfonii a další, kvantitativně dominuje Brahms. Tomu 

věnoval TS samostatný festival k 75. výročí skladatelova úmrtí. 

 

Celkové statistice dominuje výrazněji než v předchozí sezóně hudba 19. století; kanadská 

soudobá hudba poprvé výrazně předstihuje téměř dvojnásobně tvorbu českých autorů. Ančerl 

se přitom několikrát – vždy soukromě – vyjadřuje, že české hudby by rád uváděl více. Do 

jisté míry za tím stojí skepse nad novými výtvory nejen kanadské hudby, které podle Ančerla 

často neobsahují nic osobitého; a jsou spíše výpovědí o technické civilizaci než o lidském 

srdci. Český repertoár se snaží dostat i na své koncerty s americkými orchestry (Cleveland 

Orchestr – Sukův Asrael, New York Philharmonic – Zelenka, Vejvanovský, Brixi). 

 

Poslední Ančerlově torontské sezóně opět dominuje hudba 19. století, ale tentokrát jen 

nepatrně před „klasikou 20. století“. Beethovenova a Mozartova hudba následuje s odstupem; 

kanadská hudba je opět hrána častěji než česká. Ančerl se před začátkem sezóny vyslovuje 

k tomu, že má v Torontu nálepku konzervativce. Připomíná svoje umělecké začátky a hlavně 

celoživotní zkušenost: nikde na světě nechce klasické koncertní publikum poslouchat koncert 

čistě ze soudobé hudby, lepší je zařazovat ji průběžně. Říká také upřímně, že stále pročítá 

novou kanadskou hudbu, ovšem provází ho skepse z její techničnosti. 

 

Poslední dramaturgickou poznámku nacházíme v posledním dopise Ivanu Medkovi z března 

1973. I tam Ančerl píše o svých plánech na uvádění české hudby (mj. na podzim 1973 má 

v plánu natočit už jednou odloženou Mou vlast), zároveň si je vědom, že bude muset omezit 

svoji práci v Torontu ze zdravotních důvodů. Uvádění české hudby je ovšem čím dál 

náročnější i kvůli nacionalismu a úzkoprsosti, které zasáhly i Kanadu. 

 

Ančerlova dramaturgie, postavená výrazně jinak než dramaturgie v ČF, mohla reflektovat i 

další velmi prostý fakt. Potřeboval-li orchestr zvyšovat své příjmy (mimo jiné proto, aby mohl 

více platit hudebníkům), potřeboval více publika a tedy dramaturgii, která publikum přiláká. 

Ančerl několikrát konstatuje, že TS drží konzervativní linii, například ve srovnání s novou 

etapou New York Philharmonic, kde se Pierre Boulez začátkem 70. let pokoušel o dramaturgii 

propojující baroko, Liszta a Berga; výsledkem byl nezájem publika, na což si TS pod 

Ančerlovým vedením nemohl většinou stěžovat. Právě i díky dramaturgii. 

 



PROMĚNA TORONTO SYMPHONY – OČEKÁVÁNÍ, PROCES, VÝSLEDKY 

 

TEZE: 

 

Ančerlova práce kvalitativně proměnila TS a měla dlouhodobě potenciál vést orchestr 

k výkonům srovnatelným s nejlepšími severoamerickými i evropskými tělesy včetně ČF. 

 

Očekávání směrem k Ančerlovi, které formuluje torontská kritika, je jednoznačné: kéž 

by do orchestru vnesl co nejvíc toho, čím se pod jeho vedením může pyšnit ČF. 

 

Pro Ančerla je činnost dirigenta především možností, jak předávat hudební zkušenosti. 

Tedy umělecká práce povýtce spojená s pedagogickou. I jeho záměrem je zdokonalit 

Toronto Symphony: po stránce technické, ale i umělecké. Ančerl pracuje na základní 

gramatice hraní v orchestru (artikulace, ladění, rytmická přesnost), ale cílem je celková 

kultivace zvuku a posílení smyslu pro hraní v ansámblu.  

 

Proměna je spojená s výměnou hráčů v orchestru, která probíhá první tři sezóny. Ta je 

nutným předpokladem a zároveň komplikací: Ančerl musí s novými hráči začínat vždy 

znovu. Dalším komplikujícím faktorem pro kvalitativní růst orchestru je částečné 

angažmá hudebníků v operním orchestru Canadian Opera Company. Hlavně tyto 

důvody vedou k výkyvům, jež kritika reflektuje během prvních tří Ančerlových sezón. 

 

Předpokladem proměny pod Ančerlovou taktovkou byl naprostý respekt vůči 

uměleckým kritériím, za něž Ančerl plně ručil. Nedostával se tak do situací, kterým 

musel někdy čelit v ČF, kdy nad jeho šéfdirigentskou pravomocí byly pravomoci jiné. 

 

V době, kdy je orchestr konsolidován, a otevírá se prostor pro další zdokonalování, 

Ančerl umírá. 

 

PODROBNĚJI K TEZÍM: 

 

Ančerlova torontská etapa je bytostně spjata s kvalitativní proměnou TS. Ančerlovo 

jmenování vzbuzovalo naděje, že se orchestr pod jeho vedením může významně zlepšit. 

Argumentem a vzorem byla Ančerlova dosavadní práce s ČF. 



Pro Ančerla je umělecká činnost především možností, jak sdílet hudební zkušenosti. A 

Toronto Symphony je pro něj zajímavý jako „nehotový nástroj“, kterému může na cestě 

k dokonalosti pomoci. O co jde? Vytvořit těleso dokonale technicky hrající, v němž působí 

hudebníci, kteří o sobě smýšlejí jako o umělcích schopných věřit v hudbu, kterou hrají. 

 

Torontští hudební kritikové očekávají kultivaci zvuku orchestru a větší cit hráčů pro ansámbl, 

doufají také v podobnou muzikalitu, jakou má ČF. Budoucnost s Ančerlem může znamenat 

konsolidaci tělesa a větší stylovost hry díky práci s člověkem, který je ochoten orchestr 

vychovávat. Ne přes vnějškovost, ale vnitřní proměnou. Zároveň varují, aby se nečekaly 

zázraky. Sám Ančerl stále znovu zdůrazňuje, že výchova orchestru je věc pomalá a postupná.  

 

Při prvních koncertech v pozici šéfdirigenta Ančerl přesvědčil, že s orchestrem může skutečně 

provádět podstatné změny. Kritika oceňovala vyšší míru disciplinovanosti, která vedla 

k soustředěnějšímu provedení skladeb, ale také k projevům ansámblového hraní. Ančerl 

přistoupil také k personálním změnám v orchestru. Po několika měsících s radostí konstatuje, 

že základní předpoklad – zájem o kvalitu – se mu v orchestru podařilo probudit. Podle kritiky 

zní TS jako nástroj s možnostmi dříve netušenými. Ančerlův pedagogický přístup se projevuje 

i v tom, že se vrací k jednou nastudovanému repertoáru. 

 

Náročnost (a mnohostrannost) práce, do které se Ančerl pustil, má jeden významný 

předpoklad. Základním argumentem jsou umělecká kritéria a role šéfa orchestru je v tomto 

ohledu zcela respektována. Za růst orchestru zodpovídá Ančerl a nikdo do jeho kompetence 

nemůže zasahovat; i při konkurzech má rozhodující slovo – a rozhoduje někdy navzdory vůli 

komise. Má ovšem v tomto ohledu plnou důvěru a hlavně nezpochybňovanou pravomoc. 

 

V úrovni TS nastávaly v prvních třech Ančerlových sezónách výkyvy. To mělo několik 

důvodů. V první řadě byl orchestr zvyklý na jiný styl práce s předešlým šéfem Seijim 

Ozawou: na větší dynamičnost i dynamiku, bombastičnost a excentričnost; to je typ náboje, 

který umí charismatický dirigent vyvolat snáze než pracovat na jemných detailech souhry.  

Většina hráčů také působila před začátkem symfonické sezóny 6 týdnů v rámci operního 

orchestru. To snižovalo standardy dosažené Ančerlem, který musel v určitém smyslu začínat 

stále znovu. Také proto, že vyměňoval v každé sezóně několik hráčů (případně jiní odcházeli) 

a hledal kvalitní náhrady. Tedy hráče, kteří budou ochotní na sobě dlouhodobě pracovat, 

hráče, kteří nebudou pod tlakem dirigenta, ale budou individuálně motivováni. 



Specifickým problémem, který Ančerl řešil několik let, byl nedostatek špičkových houslistů. 

Zvažoval dokonce poslat koncertního mistra do Evropy, aby se po kvalitních silách 

porozhlédl. Jisté pochyby můžeme objevit v kritických ohlasech třetí Ančerlovy sezóny, která 

byla zároveň 50. jubilejní sezónou TS. Kritika upozorňuje, že orchestr začal působit sehraně 

až v závěru podzimní části sezóny; a s každým Ančerlovým návratem je patrné, jak se 

orchestr znovu dostává tam, kde už byl. Je obvyklým problémem orchestrů, které nemají 

zažitý vyšší standard, že mají tendenci vracet se k nižší a pohodlnější úrovni. 

 

Ančerl zvažuje v souvislosti s úrovní orchestru také dramaturgii. Byl přesvědčen, že TS 

potřebuje v první řadě zvládnout velké množství klasického repertoáru – tedy klíčové hudební 

tvůrce 18. a 19. století. Protože na jejich hudbě se může skvěle učit preciznost, smysl pro 

ansámbl, ale i stylovost. Teprve až bude orchestr konsolidován v tomto typu repertoáru, může 

se bezpečně pouštět do novějších repertoárových končin. Vyšší kvalita orchestru významně 

zvýšila zájem torontského publika, takže po Ančerlově první sezóně je počet předplatitelů 

dvaapůlkrát vyšší. To také znamená více peněz do rozpočtu orchestru, možnost zvýšit platy 

hudebníkům, a tedy také moci si „dovolit“ zaplatit kvalitnější síly. 

 

Na konci jubilejní sezóny Ančerl bilancuje. Je přesvědčen, že vnesl do orchestru zcela jiné – 

vyšší – požadavky na člena symfonického orchestru. V konkurzech může vybírat nejlepší 

z nejlepších. Díky stále rostoucímu zájmu publika o abonentní i festivalové koncerty TS 

Ančerl přesvědčil management, aby opět zvýšil platy hudebníkům. TS se tím platově poprvé 

dostal na úroveň nejlepších amerických orchestrů.  

 

Před začátkem své poslední – čtvrté – sezóny se Ančerl znovu vrací k tomu, jak náročné je 

vytvořit z orchestru skutečný ansámbl. TS už přitom považuje za mnohem konsolidovanější 

těleso s kvalitnějším zvukem; díky konkurzům má vynikající vedoucí skupiny a také druhé 

hráče. Ančerl je s vývojem za poslední tři roky spokojen. Jako by se otevírala nová etapa, kdy 

bude moci s konsolidovaným orchestrem pokračovat dále a hlouběji. 

 

Kritika tentokrát nereflektuje žádné výrazné výkyvy ve výkonech orchestru, dokonce ani na 

samotném začátku sezóny. Ve chvíli, kdy Ančerl po nemoci poprvé před orchestr předstupuje, 

přesvědčuje jejich koncert kritiku, že jsou ve vrcholné formě. Orchestr také dovede mnohem 

více držet uměleckou laťku. Lapidárně řečeno: na začátku Ančerlova působení se objevovala 



výtečná místa, nyní je výtečný celý koncert – aniž zakolísá úroveň. Kritika si samozřejmě 

přeje, aby toto bylo pravidlem.  

 

A přesně v tomto vrcholném momentu, kdy je sdílená velká naděje na další růst orchestru a 

jeho už ne jen kanadskou, ale potenciálně celosvětovou pozici (především v souvislosti 

s evropským turné, plánovaným na jaro 1974), Ančerl oznamuje, že ze zdravotních důvodů 

nebude moci s TS pokračovat jako šéf po skončení sezóny 1974/1975. A začátkem července 

1973 umírá. 

 

ZÁVĚR 

 

TEZE: 

 

V pohledu na Ančerla existuje jistá stereotypnost. Vše, co je spojené s jeho životem a 

osobností, bývá dominantně vykládáno přes jeho osmnáctileté působení v ČF. 

 

Tato práce je do jisté míry polemikou s převládajícími interpretacemi. Torontské 

období chápe jako pozoruhodné v oblasti práce s TS, ve sféře torontské dramaturgie i 

Ančerlových kontaktů s československým prostředím. 

 

Torontské období charakterizuje v mnoha ohledech slovo kontinuita. Ančerl je 

umělcem, který má podobné umělecké ideály jako v době před rokem 1968. Jako 

dirigentský či umělecký typ se výrazně neproměňuje. 

 

Podstatným rozdílem či diskontinuitou oproti době před rokem 1968 byl fakt, že se 

posledních pět let Ančerlova života mohlo odehrávat ve svobodném prostředí, kde je 

osobní integrita spojená s konkrétní odpovědností. Pro Ančerla to byla velmi významná 

a citelná změna. K lepšímu. 

 

PODROBNĚJI K TEZÍM:  

Na Karla Ančerla se díváme s jistou stereotypností. Především jako na šéfdirigenta České 

filharmonie, která díky jeho vedení dosahovala mimořádných výsledků i na mezinárodním 

hudebním poli. To podstatné je tedy Karel Ančerl a Česká filharmonie, zatímco jiné kapitoly, 



např. angažmá v Torontu se jeví jako menší, méně závažný a s ohledem na odloučení od 

domova také trochu smutný dodatek Ančerlova života, navíc záhy přerušený dirigentovou 

smrtí. 

Tuto práci je možné brát jako polemiku s oním dominantním obrazem Karla Ančerla 

viděného pouze přes Českou filharmonii. Jeho kanadská etapa je pozoruhodná hned 

z několika důvodů. S ohledem na proměnu TS, na parametry Ančerlovy torontské 

dramaturgie a samozřejmě na povahu jeho kontaktů s československým prostředím.  

I přes přerušení přímých vztahů s československým prostředím a Českou filharmonií je 

jedním ze základních charakteristik Ančerlova kanadského období slovo kontinuita. 

V Torontu v letech 1968-1973 pracuje týž umělec Karel Ančerl. A tato práce ukazuje také 

souvislosti mezi Ančerlovým způsobem práce v ČF a v TS, kontinuitu v jeho osobních a 

uměleckých ideálech. Ve způsobu jeho dirigentské práce samozřejmě také. 

Ančerl je vnímán jako dirigent, který má schopnost přirozeně vést orchestr, bez tlaku a násilí, 

s velkým prostorem pro hráčskou svobodu a cosi, co můžeme popsat jako schopnost nechat 

hudebníky i samotnou hudbu „dýchat“. Ančerlovo dirigování působí střízlivě, bez 

excentričnosti, jakéhokoli náznaku předvádění či dirigování na efekt. Smyslem jeho koncertů 

není ukázat publiku, že je velkým Maestrem, ale sloužit hudbě, aby co nejlépe promluvila. 

Ančerl má rovněž u vrcholných děl schopnost zprostředkovat jejich spirituální rovinu – 

v případě Beethovenovy Deváté nebo Missy solemnis či Dvořákova Requiem. Díky jeho 

působení tak k posluchačům nepromlouvá ani jeho, ale ani skladatelovo ego, ale cosi jiného, 

co se těžko popisuje – co ovšem z obvyklých hudebních zážitků činí zážitky hluboké, zásadní, 

přesahující dosavadní zkušenosti. 

Doba po roce 1968 je v mnohém přirozeným pokračováním Ančerlova života do té doby, 

ovšem s jednou podstatnou změnou, kterou je možné sledovat spíše mezi řádky. Není 

většinou tématem, o kterém se píše přímo, ale při bližším pohledu je s celým obdobím 

bytostně spojené. Finále Ančerlova života se odehrávalo v základně svobodném prostředí, kde 

je osobní integrita spojená s konkrétní odpovědností.  

To neznamená, že se život v Torontu odehrává vždy snáz a bez překážek. Ale nemá 

přítomnou tu rovinu, kterou Ančerl zažíval před rokem 1968 v Československu: neustále 

přítomnou – ve větší či menší míře – rovinu politického a ideologického tlaku či kontroly, 

neustále přítomný pocit, jestli se někde nedívá či jestli neposlouchá, pocit, že se o určitých 



věcech rozhoduje podle zcela jiných pravidel a zákonitostí, než které jsou ty správné. 

V případě umělecké činnosti tedy na prvním místě podle uměleckých kritérií. 

V tomto ohledu tedy Ančerlova kanadská etapa obsahuje jednu zásadní diskontinuitu oproti 

předchozímu období: svobodu. Karel Ančerl se v ní ale – i přes jistý stesk po domově – 

pohyboval s velkou radostí a pocitem smyslu. Došla tak naplnění jeho vlastní slova, která 

v září 1968 napsal v dopise Josefu Sukovi, v době, kdy se rozhodoval přenést těžiště svého 

života do Toronta. Co pro něj bylo možná to nejpodstatnější? 

„…začnu znovu, jako člověk svobodný a odpovědný za své činy jen sobě.“ 
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