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Mgr. Petr Kadlec: 
 

Karel Ančerl 1968-1973 
Dokumentární monografie 

 

Disertační práce 

 

Počítačový tisk Praha 2015, 213 stran textu 

 

Oponentský posudek 

 

Posuzovaný spis je svou základní povahou historicko-dokumentaristický: mapuje, komentuje a 

hodnotí závěrečnou pětiletou etapu života jedné z nejvýznamnějších dirigentských osobností 

české hudby 2. poloviny 20. století, Karla Ančerla. Je to téma badatelsky doposud 

nezpracované, čímž přirozeně získává na atraktivnosti a významu a to p přesto, že z hlediska 

„časoprostorového“ jde o úsek krátký a problémově na první pohled málo objemný. Tomuto 

zdánlivému handicapu autor čelí rozšířením časoprostorového i problémového hlediska: 

dokumentaci Ančerlových životopisných dat z torontského období uvádí v indikovaných 

případech do různých souvislostí s obdobím předtorontským – ergo především 

československým, data spjatá přímo s postupnými kvalitativními proměnami Toronto Symphony 

pod Ančerlovým vedením jsou permanentně konfrontována – jak jinak – s analogickými daty 

z dob Ančerlova vedení České filharmonie. 

Základním požadavkem, kladeným zpravidla na dokumentaristické bádání, je relativní úplnost a 

ukončenost uváděných dat, jejich důsledné řazení a uvádění do souvislostí – vzájemných i 

širších. V tomto ohledu měl autor výchozí pozici značně ztíženou v důsledku nezvěstnosti 

Ančerlovy osobní pozůstalosti. Musel tudíž svůj dokument rekonstruovat s pomocí široké škály 

různých, často nepřímých zdrojů. Jádrem je zde především dochovaná Ančerlova korespondence 

i Ivanem Medkem, která pokrývá celé sledované období. K těmto údajům autor připojil řadu 

dalších zdrojů, těžících především z dobové publicistiky torontské eventuálně, řekněme, 

severoamerické. Jako pomocný a doplňkový zdroj posloužily i některé materiály z archivu 

České filharmonie a Toronto Symphony včetně vzpomínek pamětníků na československé i 

kanadské straně. Dnes moderní a zejména v angloamerickém světě hojně užívaná oral history 

pro téma tohoto druhu nejspíš nebyla příliš využitelná. 

 

Formální členění spisu je přehledné, jednotlivé kapitoly jsou seřazeny s použitím až jakéhosi 

manýristického hlediska: jedenáct hlavních výkladových kapitol má obrys jakési rondové 

formy vyššího typu (trojí návrat „refrénu“ Prostor mezi Torontem a Prahou založený 

především na dochované korespondenci mezi Karlem Ančerlem a Ivanem Medkem), rámované 

introdukcí a kódou (zde Prolog a Epilog). Po stylistické stránce je spis jazykově obratný, čtivý, 

autor nenuceně lavíruje mezi vědeckým a publicistickým stylem (sám je dnes už zkušený 

publicista a popularizátor hudby). Text ve svém úhrnu přináší  na jedné straně vcelku plynulé 

vyprávění příběhu (přerušeného pouze několikrát a vždy zdůvodněně exkursy mimo vymezený 

časoprostor), na druhé straně i něco jako reportáž z míst a událostí čtenáři doposud neznámých. 

Za velmi vhodný a dramaturgicky přesně umístěný exkurs považuji zejména paralelu mezi 

nacistickou okupací v březnu 1939 a srpnovou okupací v roce 1968, které se Ančerla osobně 

velmi citlivě dotkly (Podkapitola I. Kapitoly „Nechci opakovat roky 1939-1945“, s. 45-47). 

    

Jako určitý problém textu cítím takřka permanentní střídání češtiny s angličtinou: významovou 

logiku „líčení příběhu“ tento postup arci nikterak nenarušuje, avšak formálně a vizuálně zde 

k jisté diskontinuitě dochází.  Jazyková jednota textu by, po mém soudu, byla výhodnější, 

přičemž anglické partie bych omezil na nezbytné minimum formou citací. O tomto problému 

lze eventuálně krátce podiskutovat při obhajobě. Zásadní nedostatek textu to v žádném případě 
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není.  

 

Spis je vybaven důkladným a pečlivě vedeným dokumentačním aparátem – průběžně číslované 

podčarové poznámky dospějí na konci k číslu  993 (!), což je úctyhodný počet. Autor operuje i 

s reprezentativní literaturou (v českém terénu pohříchu nečetnou), moc mě potěšilo, že 

reflektoval i publikaci z doby velmi nedávné – totiž spis M. Iblové (2014). 

Obdivuhodná je taktéž pečlivá heuristická a dokumentaristická práce s torontským (a dalším 

kanadským avent. americkým) dennim tiskem: to vyžaduje velkou trpělivost, koncentraci a 

rovněž mnoho času, většinou je totiž třeba trpělivě listovat a hledat s výsledkem často nejistým.  

Za důležité z tzv. průvodních otázek, které s řešením klíčového problému vyvstaly a které autor 

ve svém disertačním spise nejen exponuje, nýbrž i s úspěchem řeší, považuji otázku 

zákulisního vyjednávání  o návratu Rafaela Kubelíka k České filharmonii v době, kdy byl 

Ančerl už šéfem orchestru. Tento problém dává autor do přímé souvislosti s Ančerlovým 

rozhodnutím zůstat po roce 1968 v emigraci. Dotyčnou souvislost nelze zpochybnit, byť jistě 

nebyla prvořadá. Pozoruhodná je nesporně i otázka nápadných odlišností Ančerlovy  

dramaturgie v České filharmonii a v Toronto Symphony. I zde je autorovo vysvětlení docela 

přesvědčivé a vyargumentované. A spadá sem koneckonců i jedna z „červených nití“ autorova 

vyprávění, totiž snaha opravit dosavadní poněkud setrvačný pohled na Ančerla (zvláště právě u 

nás) vedený takřka výlučně prismatem jeho osmnáctiletého působení v čele České filharmonie. 

Kadlec ve své disertaci oceňuje a dokládá i umělecký význam Ančerlova závěrečného pětiletí u 

Toronto Symphony:  Ančerl, zdá se, vybudoval z tohoto spíše průměrného orchestru těleso 

prvotřídní a vysoce kvalitní. Této fáze byl Ančerl u České filharmonie ušetřen a mohl stavět na  

už existující špičkové úrovni. Domnívám se, že v tom onom výše zmíněném českém 

ančerlovském stereptypu jistě hrály svou roli nedostatečné informace o jeho torontském 

počínání a o jeho osobních mezinárodních dirigentských úspěších s renomovanými orchestry. 

Dlouhodobě budovaný a utvrzovaný stereotyp se zpravidla obdobně dlouhodobě (pakliže 

vůbec) proměňuje – a na tuto proměnu už v Ančerlově případě nebyl dostatek času. I k tomuto 

tématu je možné při obhajobě alespoň krátce podiskutovat. 

 

Několik připomenutí k detailním pokleskům v textu, které bude třeba napravit zvláště v případě 

úvah o publikování spisu:  

- s. 28  ve slově “potomci” je v tomto případě nejspíš překlep – má být, sit venia verbo, nejspíš 

“pitomci” 

- s. 152: zde se doslova opakuje pětiřádkový odstavec citátu z Ančerlova dopisu Medkovi z 5. 

11. 1971, který se objevil už  na straně 130 v poznámce č. 672. To je poněkud nadbytečná 

duplicita. 

- s. 164: poslední Ančerlův koncert s Toronto Symphony - zde se v textu vzájemně liší dva 

údaje: na s. 168 se uvádí abonentní koncerty 15. a 16. 5. 1973, kdežto na s. 173 je datum 17.5. 

1973 – co je správně? 

- s. 179 překlep v datu úmrtí Ančerlovy manželky na s. 179 je uvedeno 2. dubna 1973, což je 

evidentní chyba – bylo to o 10 let později, tedy 1983. 

 

SUMMA SUMMARUM:  

Hodnotím oponovaný disertační spis Mgr. Petra Kadlece Karel Ančerl 1968-1973 

Dokumentární monografie jako zdařilý, přínosný, žánrově vyhraněný a po formální i stylistické 

stránce přesvědčivě zvládnutý. Spis má parametry disertační práce jak svým předmětem tak i 

způsobem jeho řešení. Jednoznačně ho doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení „prospěl“.  

 

V Praze 2. června 2015 

 

Prof.PhDr. Jaromír Havlík, CSc. 
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