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Mgr. Petr Kadlec: Karel Ančerl 1968–1973. Dokumentární monografie. Karel Ančerl 1968–

1973. A documentary monograph. Disertační práce, FF UK v Praze 2015, 290 stran včetně 

příloh. Oponentský posudek. 

___________________________________________________________________________ 

 

Jak prozrazuje název, předložená disertační práce se soustřeďuje na poslední roky životní a umělecké 

dráhy vynikajícího českého dirigenta Karla Ančerla (1908–1973), které strávil jako šéfdirigent a 

umělecký ředitel symfonického orchestru v kanadském Torontu a hostující dirigent u špičkových 

orchestrů v USA i v západní Evropě.  Autor disertace je obratný a dnes již zkušený hudební publicista 

a popularizátor a tato skutečnost se zřetelně otiskla i do jeho textu. Podtitul „dokumentární 

monografie“ by před otevřením samotné disertace mohl vzbudit očekávání, že půjde o formát dnes 

již „klasických“ publikací O. E. Deutsche o Haendelovi (1955), Schubertovi (1958) a Mozartovi (1965), 

případně knihy Johna Tyrrella Janáček’s Operas (1992) atp. – neboli knih, které předkládají vlastně 

komentovanou edici vybraných a chronologicky uspořádaných písemných dokumentů nebo jejich 

úryvků. Petr Kadlec naopak shromážděné a citované dokumenty, v tomto případě hlavně novinové 

zprávy a kritiky a úryvky z korespondence, dovedně kombinuje a propojuje vlastními formulacemi do 

souvislého vyprávění. Vytváří tak text, který místy připomíná téměř román a v každém případě je 

velmi čtivý. 

Právě uvedené konstatování ale v žádném případě neznamená, že by tato čtivost a nepochybná 

atraktivnost byla na úkor vědecké akribie a dokumentární spolehlivosti předkládané práce. Naopak, 

autor vykonal velký kus poctivé heuristické práce tím, že shromáždil a zdokumentoval obsáhlý soubor 

statí a hudebních kritik z více než 40 let starého obtížně dostupného kanadského a výběrově i 

amerického denního tisku, jakož i materiály z archivu Toronto Symphony Orchestra – a využil 

samozřejmě i příslušné archivní materiály z českých institucí. Velmi cenná jsou rovněž svědectví 

z dochované korespondence Karla Ančerla, zvláště té s Ivanem Medkem (1925–2010), která je v práci 

využita a citována nejčastěji. 

Výklad je, jak již bylo naznačeno, pojat převážně chronologicky a je přehledně rozčleněn do kapitol 

popisujících jednotlivé roky resp. koncertní sezóny Ančerlova působení v Torontu. Mezi tyto 

„torontské“ kapitoly jsou vsunuta jakási „intermezza“ nadepsaná pokaždé Prostor mezi Torontem a 

Prahou a založená hlavně na oné zmíněné korespondenci Karla Ančerla s Ivanem Medkem. 

Chronologický výklad, sledující léta 1968–1973, je v kapitole 1. uveden stručnou rekapitulací 

Ančerlova působení v Praze v čele České filharmonie v letech 1950–1968 (oddíl Česká filharmonie – 

úspěchy i problémy), shrnutí událostí „Pražského jara“ a léta 1968 (oddíly První kroky po srpnové 

okupaci a Jiný pohled) a připomenutí Ančerlovy kruté životní zkušenosti z období nacistické okupace 

a 2. světové války, která byla podle všeho hlavním důvodem, proč se po 21. srpnu 1968 rozhodl 

nevracet se zpět do Prahy a zůstat v zahraničí (oddíl Nechci opakovat roky 1939–1945). V závěru 

každé kapitoly jsou pokaždé zařazena krátká dílčí shrnutí a v závěru disertace celkové shrnutí a 

rekapitulace dosažených výsledků zkoumání.  Přílohy pak obsahují přehledný soupis koncertů Karla 

Ančerla s Toronto Symphony Orchestra v letech 1967–1976, přehled autorů a skladeb hraných pod 

Ančerlovou taktovkou v jednotlivých sezónách Toronto Symphony, přehled podle prováděných 

autorů a počtu provedení a posléze výčet skladeb a počtu jejich provedení podle jednotlivých autorů, 

který rekapituluje informace a statistiky uvedené v předchozích přílohách. 
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K předloženému textu Petra Kadlece mám jedinou vážnější připomínku, která se týká zvolené metody 

výkladu:   

Při využití delších citátů pramenů (ponejvíce v anglickém originále) a jejich kombinování s autorskými 

pasážemi, případně parafrázemi pramenů v češtině, se podle mého mínění občas ztrácí kritický 

odstup. Autor vlastně nechává namísto sebe – záměrně? – promlouvat svoje prameny víceméně „tak 

jak stojí a leží“, aniž by k nim pokaždé explicitně zaujal vlastní postoj. Jistě, jeho vlastní přístup a 

hodnotící stanovisko jsou implicitně obsaženy i v tom, jaké citace a úryvky z dobových kritik a recenzí 

vybírá a zařazuje do svého textu. Přesto však v jeho práci postrádám například bližší charakteristiku 

pisatelů dobových kritik na Ančerlova vystoupení, zvláště pak těch, kteří jsou citováni nejčastěji a 

nejsoustavněji (William Littler, John Kraglund): jejich generační příslušnost, celkovou názorovou a 

estetickou či hodnotovou orientaci, jazyk a styl jejich textů v dobovém a místním (kanadsko-

americkém) kontextu, do jaké míry šlo či vůbec mohlo u těchto autorů jít o důkladnější a pečlivě 

uvážená kritická zamyšlení anebo naopak o pouhé letmé shrnutí povrchních dojmů, atp. Stejně tak mi 

chybí aspoň stručná celková charakteristika deníků, do nichž tito kritici pravidelně přispívali (tj. 

zejména Toronto Daily Star a The Globe and Mail), jejich politická orientace, struktura rubrik, prostor, 

jaký v nich byl tehdy vyhrazen vážné hudbě a kultuře, atp.  

Moje zbývající kritické připomínky jsou už spíše marginální povahy: 

– Fakt, že je text předložené práce opatřen početným a důkladným poznámkovým aparátem, je 

samozřejmě nanejvýš pozitivní a chvályhodný. Nicméně, v některých případech by se podle mého 

soudu daly sloučit dvě nebo tři poznámky do jedné – zejména tam, kde jsou odkazy (číslice v hlavním 

textu) zařazeny bezprostředně za sebou v rámci jedné věty. Některé komentáře i citace, uvedené pod 

čarou, by naopak podle mě patřily spíše do hlavního textu (příklady: poznámky 112 a 115 na s. 32, 

pozn. 287 na s. 61, a další). Obojím by se dal celkový počet podčarových poznámek částečně 

redukovat, což by bylo možná ku prospěchu věci. – Na druhé straně bych naopak uvítala elementární 

poznámkové informace přinejmenším o některých interpretech, kteří účinkovali jako sólisté 

v programech Ančerlových kanadských a amerických koncertů (namátkou: houslista Odnoposoff, s. 

60, pianisté Browning a Graffman, s. 61, varhanice Dagmar Ledlova-Kopecky, s. 137 a řada dalších).  

– Uvítala bych, kdyby byl buď na začátku práce anebo případně v jejím závěru (před soupisem 

pramenů a literatury) přehledně uveden seznam všech zkratek užitých v textu. Autor práce vysvětluje 

každou zkratku zvlášť vždy při jejím prvním uvedení v podčarové poznámce. To je sice formálně 

korektní, ale nepraktické, neboť po přečtení delšího úseku textu se příslušná poznámka s vysvětlením 

zkratky musí poměrně pracně zpětně dohledávat.  Zkratky TAH (s. 19), MŠVU a MŠK (obě na s. 26) 

zůstaly ostatně nevysvětleny. 

– Poměrně četná a nápadná [sic!], která autor vkládá do citací některých pramenů – především 

Ančerlových dopisů – považuji za rušivá a přitom vesměs fakticky zbytečná. Skutečné či domnělé 

chyby a nedopatření v Ančerlových českých dopisech by se daly komentovat souhrnnou poznámkou, 

že tyto dopisy jsou v práci citovány i s těmito „nedostatky“ nebo spíše charakteristickými rysy – tj. 

víceméně v diplomatickém přepisu. Označení [sic!] u slova tournée (s. 29) není na místě – Ančerl zde 

jednoduše zvolil původní francouzský pravopis tohoto slova, na který byl patrně zvyklý z mládí. Totéž 

platí o několika [sic!] v citaci jediného německého dopisu na s. 50. Předpokládám, že Ančerl psal 

tento dopis na psacím stroji s anglickou klávesnicí bez diakritiky,  a dvojhláskami -ae- , -oe- , -ue-  
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nahrazoval německé znaky  ä , ö , ü  – což se běžně dělá i dnes například v e-mailové korespondenci. 

Pro tento dopis by pak platil stejný komentář jako pro dopisy v češtině. 

– Pokud jde o názvy hudebních děl, která jsou v textu zmiňována, postupuje autor nejednotně a 

uvádí tyto názvy bez vysledovatelného záměru a zdůvodnění střídavě v češtině a v originále, často 

bezprostředně vedle sebe. Nápadné je to např. na s. 55, kde jsou v rámci jednoho odstavce zmíněny 

opery (předehry) G. Rossiniho Hedvábný žebřík a La gazza ladra tak, jako kdyby se jednalo o jednu a 

tutéž operu. 

– Početné citace pramenů v anglickém originále by bylo podle mne vhodné dávat také do anglických 

(amerických) uvozovek, které mají jak známo jinou grafickou podobu než uvozovky v českých nebo 

německých textech. 

Všechny tato dílčí výtky a drobné kritické připomínky nic nemění na tom, že celkově považuji 

předloženou práci Petra Kadlece za originální, zralou a celkově zdařilou. Jsem přesvědčena, že je to 

práce, která plně odpovídá nárokům kladeným obvykle na práci disertační, doporučuji ji proto 

k obhajobě a navrhuji předem výsledek „prospěl“.  

 

V Praze 20. 8. 2015 

 

        Prof. PhDr. Jarmila Gabrielová, CSc. 

 


